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This research objectives were (1) to analyze the Thai patriotic popular songs in order to
enhance patriotism, (2) to propose guidelines for Thai patriotic popular songs transmission in
order to enhance patriotism. The research used qualitative research methodologies, i.e. content
analysis, interview experts and focus group.
The results showed that the content of Thai patriotic popular songs between 1910 – 2011
consisted of the strong belief in “Kasatriyanuphab” (Royalty power) and the impressive power of
“Suntriyanuphab” (Aesthetic power). Both consisted of the power of values, the power of
function, the power of interaction and the power of development. They were composed of the
intrinsic value of arts and music composition which were constantly changed by tastes of the
receiver and the extrinsic values based on the contexts of society, economy, politics and other
crisis. The function of the power was to enhance the development of personal conscious and
practice which then were transferred to the society by the unity and the concern for the majority’s
benefit. The proposed guidelines were the transmission of the values of the Thai patriotic popular
songs were shown in the public media, arranged in the special function as the patriotic songs
would be composed for competitions, concerts and integrated in national educational system.
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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
“...การดนตรี เป็ นประโยชน์ ต่อคนทัวไปทีไม่ ได้ เล่ นดนตรี ไม่ ได้ แต่ ง
เพลง ไม่ ได้ ร้องเพลง แต่ กฟ็ ั งเพลง ก็ถึงจิตใจของเขาได้ เท่ ากับทําให้ จิตใจเขามี
ความเบิกบานก็ได้ ความเศร้ าหมองก็ได้ ความตืนเต้ นก็ได้ ชักจูงต่ างๆได้ นีคือ
ความสําคัญของดนตรี ซึงเหนือศิลปะอืนๆ...”
พระราชดํารั สของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ณ ศาลาดุสิตดาลัย วันพุธที 16 ธันวาคม พ.ศ.2524
(คณะอนุกรรมการหนังสื อที ระลึก, 2532: 20)
จากพระราชดํารัสข้างต้นทีพระราชทานในโอกาสทีคณะกรรมการของสมาคมดนตรี แห่ง
ประเทศไทยเข้าเฝ้ า ฯ เพือทูลเกล้า ฯ ถวายเงินเพือสมทบทุน “โครงการพัฒนาตามพระราช
ประสงค์” นั1นแสดงว่า ทรงเห็นถึงความสําคัญของการดนตรี ทีมีผลต่อทุกคนในสังคม ทั1งที
เกียวข้องกับการสร้างสรรค์บทเพลงและเสี ยงดนตรี โดยตรง หรื อเป็ นเพียงผูฟ้ ังทีรับการถ่ายทอด
ความงดงามของเสี ยงเพลงเหล่านั1น อีกทั1งการดนตรี สามารถเป็ นเครื องชี1แนะแนวทางต่างๆ ด้วย
การกระตุน้ จูงใจ ชักนําและโน้มน้าวจิตใจของผูค้ นผ่านสุ นทรี ยะความซาบซึ1 งทีเกิดจากความ
ประทับใจในเนื1อหาและท่วงทํานองของบทเพลง ผ่านวิธีการอับแยบยล ทีได้แทรกซึมเข้าสู่
กระบวนการรับรู้ได้อย่างแนบเนียน ส่ งผลให้เกิดการกระทําการใดๆอันเป็ นประโยชน์ท1งั ต่อส่ วนตัว
และส่ วนรวมในการพัฒนาประเทศ
การดนตรี น1 นั มีดว้ ยกันหลายรู ปแบบ ทั1งแบบการบรรเลงโดยเครื องดนตรี เพียงอย่างเดียว
หรื อประเภทบทเพลงทีมีการบรรเลงเสี ยงเครื องดนตรี ประกอบกับคําร้อง แต่อย่างไรก็ดี ไม่วา่ ดนตรี
จะมีลกั ษณะใดก็ตามได้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึงในวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ทีบางครั1งมิได้มีบทบาท
หน้าทีเพียงเพือสร้างความสนุกสนานหรื อความบันเทิงเท่านั1น หากแต่ยงั แฝงเนื1อหาคุณค่าทีมี
ความหมายหลากหลายเพือเสริ มสร้างความคิด ทัศนคติ ความเชือ รวมทั1งสร้างความนิยมร่ วมของ
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แต่ละสังคมวัฒนธรรมมนุษย์ตลอดมา ดังทีผจู้ ดั ทําหนังสื อวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหิดล (อ้างถึงในพูนพิศ อมาตยกุล,2552: 8) ได้แสดงทัศนะไว้วา่
“เพลงดนตรี ไม่ เคยแยกตัวเป็ นอิสระจากส่ วนอืนๆของสังคม แต่ เพลง
ดนตรี มีชีวิตและเคลือนไหวเปลียนแปลงอย่ างสอดคล้ องกลมกลืนกับสภาพ
สังคมและวัฒนธรรมในทุกขณะ การทําความเข้ าใจเพลงดนตรี ในแง่ หนึงจึง
เป็ นการทําความเข้ าใจสังคม วัฒนธรรม รวมไปจนถึงเรื องเศรษฐกิจและ
การเมืองด้ วย เพราะศาสตร์ และศิลป์ ทุกแขนงล้ วนเชื อมโยงสัมพันธ์ กันอย่ าง
แนบแน่ น...”
นอกจากนี1 สาโรช บัวศรี (2552: 159 - 166) ได้ให้ความสําคัญกับนัยยะแฝงทีเกิดขึ1นจาก
ผลิตผลทางวัฒนธรรมเหล่านี1 ดังทีได้นาํ เสนอความหมายเบื1องต้นของวัฒนธรรม สรุ ปได้วา่
วัฒนธรรมหมายถึง ความดี ความงามและความจริง (สั จธรรม) ของชีวติ มนุษย์ทีปรากฏและ
ถ่ายทอดจากอดีตมาจนถึงปัจจุบนั อีกทั1งได้ปรับปรุ งหรื อสร้างสรรค์ข1 ึนมาในสมัยต่างๆให้เจริ ญงอก
งามสื บเนืองมาอย่างยาวนาน ฉะนั1น สิ งทีสาํ คัญในการดํารงวัฒนธรรมต่างๆไว้ คือการสื บสาน
เสริ มสร้างให้แต่ละคนมีศีลธรรมและคุณธรรม ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี มีวนิ ยั ตามกฎเกณฑ์ มี
ความเข้าใจเกียวกับความดีความงามเหล่านั1น และเพือมิให้ถูกชักจูงไปในทางทีผดิ หรื อเป็ นภัยต่อ
ชาติได้ดว้ ยจิตใจของคนในชาติทีเต็มไปด้วยความดีงามและสัจธรรม ซึงรวมเรี ยกว่า “วัฒนธรรม”
จึงเป็ นหน้าทีของทุกฝ่ ายทีจะดํารงรักษาวัฒนธรรมทีดีงามเหล่านั1นไว้เป็ นค่านิยมของสังคม การ
ดําเนินการให้วฒั นธรรมดํารงอยูม่ ีข1นั ตอนทีสาํ คัญอยู่ 4 ประการคือ การฟื1 นฟู การอนุรักษ์ การ
เผยแพร่ การวิจยั และพัฒนา การจะนําขั1นตอนดังกล่าวมาปฏิบตั ิเพือให้บงั เกิดผลอย่างกว้างขวาง
และทรงประสิ ทธิภาพได้น1 นั เป็ นหน้าทีทีฝ่ายการศึกษาจะดําเนินการในขั1นตอนการปฏิบตั ิตอ่ ไป
การ “ฟื C นฟู” คือการบูรณะสิ งทีเห็นว่าเสื อมโทรมสู ญหายไปให้กลับคืนมา ส่ วนการ
“อนุรักษ์ ” เป็ นการรักษาสภาพของสิ งทีได้รับการทดสอบแล้วว่า ทรงคุณค่าจึงได้รับการตกทอดมา
ยาวนาน จากนั1นจึงทําการ “เผยแพร่ ” เพือให้คนไทยได้รับวัฒนธรรมอย่างทัว ถึง ซึงเป็ นหน้าทีหลัก
ของฝ่ ายการศึกษา ไม่วา่ จะเป็ นในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษาหรื อการศึกษาตามอัธยาศัย
โดยใช้เนื1อหาการสอนและวิธีการเผยแพร่ ทีเหมาะสมกับแต่ละรู ปแบบการศึกษา แต่วฒั นธรรมเป็ น
สิ งทีมีพลวัต มีการเปลียนแปลงปรับปรุ งอยูต่ ลอดเวลา จึงจําเป็ นอย่างยิง ทีตอ้ งทําการ “การวิจัยและ
พัฒนา” โดยทําหน้าทีรวบรวม ศึกษา และเสนอแนะวิธีการเพือแก้ปัญหาทางวัฒนธรรม หรื อเพือ
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แก้ไข สร้างสรรค์สิ งใหม่และนําเสนอความรู้เผยแพร่ สู่ ประชาชนทัว ไป ด้วยวิธีการต่างๆตามความ
เหมาะสมของบริ บทและสถานการณ์ในแต่ละช่วงขณะนั1นๆ เสี ยงดนตรี และบทเพลงเป็ นส่ วนหนึง
ของวัฒนธรรมทีได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงเช่นกัน วัฒนธรรมทีสร้างความ
บันเทิงเหล่านี1ไม่วา่ รู ปแบบใด ได้กลายมาเป็ นส่ วนหนึงทีฝังแน่นอยูใ่ นการดําเนินชีวิตของผูค้ นทัว
ไทยและทัว โลกตลอดมา ดังทีภทั รวดี ภูชฎาภิรมย์ (2550: 369) สรุ ปไว้ในงานวิจยั ว่า
“...วัฒนธรรมความบันเทิงแต่ เดิมมีวิวฒ
ั นาการทีสัมพันธ์ กับวิถีชีวิตของ
คนในสังคม ทัCงในส่ วนทีเกียวข้ องกับศาสนา ความเชื อ ประเพณี พิธีกรรมและ
รสนิยมด้ านความบันเทิงซึ งเปลียนแปลงไปแต่ ละยุคสมัย งานประเพณี
พิธีกรรมมีดนตรี และมหรสพเป็ นส่ วนประกอบให้ พิธีถกู ต้ องครบถ้ วน และยัง
ใช้ สมโภชเฉลิมฉลอง เพือสร้ างความสนุกสนานแก่ ผ้ รู ่ วมงาน ก่ อให้ เกิด
พัฒนาการของความบันเทิงในรู ปแบบต่ างๆ...”
การสื อความหมายจากบทเพลงอันไพเราะโดยเชือมโยงกับวิถีชีวติ อย่างลึกซึ1งนี1 เป็ น
เป้ าหมายสําคัญอย่างหนึงของผูท้ ีตอ้ งการใช้บทเพลงเป็ นเครื องมือทางการศึกษาเพือสร้างสํานึก
ความคิด ทัศนคติอย่างหนึงอย่างใดให้เกิดขึ1นในจิตใจของผูค้ น อันนํามาซึงค่านิยมร่ วมของสังคม
บทเพลงจึงเป็ นองค์ ประกอบหนึงของชีวติ ทีเ สริมสร้ างความรู้สึกนึกคิด และเป็ นต้ นแบบของงาน
ทางมนุษยศาสตร์ ทมี ีหน้ าทีต อบสนองความต้ องการของมนุษย์ ด้ วยการเป็ นสั ญลักษณ์ ทสี ่ งเสริมให้
เกิดประสบการณ์ และความรู้ ซึงได้ ถูกจัดการอย่างเป็ นระบบ เพือ นําไปดัดแปลง ปรับเปลีย น แก้ไข
ซึงสิ งต่ างๆในการดําเนินชีวติ รวมทั5งทําความเข้ าใจธรรมชาติของสิ งแวดล้อมรอบตัว โดยให้
ทัศนคติความเชือ ค่ านิยมทีไ ด้ รับการขัดเกลาจากบทเพลงเป็ นเครืองมือทางวัฒนธรรมทีม ีหน้ าทีใ น
การเสริมสร้ างความเป็ นนํา5 หนึงใจเดียวกันและสร้ างความร่ วมมือของสมาชิกในสั งคม บรอนิสลอ
มาลินอฟสกี1 (Bronislaw Malinowski, 1884 - 1942) เรี ยกดนตรี ซ ึ งเป็ นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที
ตอบสนองความมัน คงในจิตใจนี1วา่ “วัตถุวฒั นธรรม” อันเป็ นเครื องมือทีมีหน้าทีในการยึดโยง
ความคิดทัศนคติให้คนในสังคมร่ วมกันกระทําสิ งทีดีงามต่างๆ แนวความคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวคิดของวิลเลียม บาสคอม (William Bascom, 1912 - 1981) ทีเห็นความสําคัญของเครื องมือใน
การถ่ายทอดความรู้ตา่ งๆ เช่นผ่านเรื องเล่าประเพณี ฯลฯ จากแนวคิดของ บรอนิสลอ มาลินอฟสกี1
และ วิลเลียม บาสคอม มีจุดร่ วมกันทีเห็นได้ชดั คือ การให้ ความสํ าคัญกับเครืองมือทางวัฒนธรรมที
มีผลต่ อจิตใจของคนในชุ มชน เพือทําความเข้าใจผูค้ นในชุมชนอันเป็ นพื1นฐานในการพัฒนาบุคคล
จากภายในด้วยวิธีการต่างๆด้วยสิ งที บรอนิสลอ มาลินอฟสกี1 เรี ยกว่า “วัตถุวฒั นธรรม” สําหรับ

4
งานวิจยั ครั1งนี1คือบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจนัน เอง นอกจากนี1 นักคิดทั1งสองยังให้
ความสนใจในบริ บทของสังคมเพือความเข้าใจในสิ งทีตอ้ งการศึกษาอย่างถ่องแท้เพือให้ผลจากการ
ถ่ายทอดคุณค่าทีเกิดขึ1นในใจจากวัตถุวฒั นธรรมนั1นทรงประสิ ทธิภาพสู งสุ ดอีกด้วย (ศิราพร ณ
ถลาง, 2552 และสุ กญั ญา สุ จฉายา, 2548)
การทีบทเพลงจะเป็ นเครื องมือในการถ่ายทอดแนวคิด ทัศนคติ หรื อสิ งใดสิ งหนึงได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพก็ตอ่ เมือบุคคลในสังคมได้ตีความ ให้ความหมายและประพฤติปฏิบตั ิตนไปในทิศทาง
เดียวกัน บทเพลงจึงถือได้วา่ เป็ นสัญลักษณ์ทีมีคุณค่าและสร้างปฏิสัมพันธ์ในสังคมได้เป็ นอย่างดี อีก
ทั1งเหมาะสมกับการใช้เป็ นเครื องมือเพือการสื อสารในรู ปแบบของความสุ ขสนุกสนาน จอร์ ช
เฮอร์เบิร์ต มี_ด (George Herbert Mead, 1863 - 1931) นักสังคมวิทยาแนวปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์ ได้
ให้แนวคิดเกียวกับการใช้สัญลักษณ์เพือสร้างพฤติกรรมของคนในสังคมไว้วา่ “เป็ นวิธีการทีมนุษย์ มี
ปฏิ สัมพันธ์ กับธรรมชาติและบริ บททางสังคม ถ้ าไม่ มีสัญลักษณ์ มนุษย์ กม็ ีปฏิสัมพันธ์ กันไม่ ได้ ”
และเมือมนุษย์รู้จกั ตีความสัญลักษณ์เพือประโยชน์ในการโต้ตอบระหว่างกันแล้ว ก็จะหันมามอง
ความเป็ นตัวตนของตนเองและผูอ้ ืนทีเกียวข้องสัมพันธ์กนั ซึงเป็ นปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์เป็ นการ
กระทําโต้ตอบกันโดยอาศัยกระบวนการทางความคิด (Mental Process) ความหมายและสัญลักษณ์
มนุษย์ให้ความหมายกับการเป็ นตัวตน (Self) ฉะนั1นการพัฒนาสํานึกในการให้ความเป็ นตัวตน
(Consciousness of Self) จึงเป็ นสิ งสําคัญ เพือเป็ นพื1นฐานของกระบวนการคิด การกระทํา และสร้าง
สังคม เพราะหากบุคคลไม่รู้จกั ตัวตนแล้ว ก็ไม่สามารถตอบสนองและมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืนทาง
พฤติกรรมการกระทําได้ (สัญญา สัญญาวิวฒั น์, 2551: 158) การใช้สัญลักษณ์ของมนุษย์มีฐานทีมา
ด้วยกัน 3 ประการ คือ 1. สัญลักษณ์เป็ นสิ งทีปรับเปลียนมาจากสิ งทัว ไปในการดํารงชีวิตของมนุษย์
2. สัญลักษณ์เป็ นสิ งทีสือออกมาจากพฤติกรรมหรื อทัศนคติจากภายในบุคคลทีแสดงออกไปสู่ บุคคล
อืนๆ และ 3. เพือให้สัญลักษณ์เป็ นส่ วนหนึงของสิ งแวดล้อมทีบุคคลสามารถตอบสนองได้ (John P.
Hewitt, 2002: 42)
บทเพลงมีบทบาทหน้าทีเป็ นสัญลักษณ์ทีปรากฏอยูใ่ นสิ งแวดล้อม เพือก่อให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ทางจิตใจของสังคม ผ่านประสบการณ์ ทัศนคติทีมีผลมาจากการตีความและให้
ความหมายของบุคคล แพร่ กระจายไปยังชุมชนและสังคมรอบข้าง ก่อเกิดเป็ นพฤติกรรมทีแสดงออก
ร่ วมกันของสังคมได้ในทีสุด ฉะนั1น “บทเพลง” จึงเหมาะสมอย่างยิง ทีจะใช้เป็ นเครื องมือในการขัด
เกลาจิตใจของคนในสังคม บทบาทของบทเพลงมีอิทธิพลต่อสังคมโดยเป็ นเครืองมือในการสื อสารที
มีความหมายและสั มพันธ์ กบั บริบททางสั งคมอย่างหลีกเลียงไม่ ได้ ดังทีเจตนา นาควัชระ (2548: 3)
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ได้กล่าวไว้วา่ “หน้ าทีของดนตรี คือการสื อความหมาย (ในใจ) ออกมาให้ ผ้ อู ืนร่ วมรั บรู้ ได้ ด้วย ทํา
เสี ยงอย่ างไรจึงจะจับใจเรา จับใจเขา จับใจคน” องค์ประกอบของบทเพลงมีดว้ ยกันมากมายหลาย
ประการ นอกเหนือจากเนื1อร้องและทํานองทีแสดงออกมาเป็ นสัญลักษณ์แบบรู ปธรรมแล้ว เสี ยงของ
บทเพลงยังแฝงไปด้วยคุณค่าแห่งสุ นทรี ยศาสตร์ทีสามารถส่ งผลกระทบต่อจิตใจซึงเป็ นต้นกําเนิด
ของพฤติกรรมมนุษย์ในรู ปแบบต่างๆ การกระทําของมนุษย์เกิดขึ1นจากความคิดเชิงเหตุผล (ตรรกะ Logic) ทีมีผลมาจากความสํานึกของแต่ละบุคคลทีได้ตระหนักรู้ คิดและพิจารณาถึงสิ งต่างๆด้วย
ความรู้สึกทีส่งผลอย่างยิง ต่อจิตใจ และบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจก็ยอ่ มมีอิทธิพลต่อ
จิตใจของมนุษย์ดว้ ยเช่นกัน และจากบทเรี ยนในอดีตทีผา่ นมาของเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆของ
ไทย ทําให้ผคู้ นกลุ่มหนึงเกิดความตระหนักถึงความสําคัญในการเสริ มสร้างสํานึกให้เกิดความรัก
ชาติข1 ึน ด้วยหวังว่าจะพัฒนาความคิดของคนไทยให้ตระหนักถึงการรักษา ปกป้องดูแลและพัฒนา
ส่ งเสริมความเป็ นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภาษา จารีต ขนบประเพณี วัฒนธรรม เอกลักษณ์
ของกลุ่มชน เห็นแก่ประโยชน์ ของชาติมากกว่าประโยชน์ ของตน รู้จักใช้ สิทธิและกระทําตามหน้ าที
ของตน การอยู่ร่วมกันอย่างมีประชาธิปไตย และการรู้รักสามัคคี (ธวัช รัตนาภิชาติ, 2521) โดยเริ ม
จากการเสริ มสร้างความสํานึกคือ การสร้างความรู้และประสบการณ์ของบุคคลเพือให้เกิดความ
สํานึกในทางนามธรรม และเปลียนแปลงไปเป็ นการประพฤติปฏิบตั ิตนเพือแสดงออกถึงความรัก
ชาติอย่างเป็ นรู ปธรรม
ในเรื องของความรักชาติ และการให้ความสําคัญถึงความเป็ นชาติน1 ี เบน แอนเดอร์สัน
(Benedict Anderson) (แปลโดยชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ, 2552) ได้กล่าวถึง “ชาติ” ว่าเป็ น
จินตกรรมหนึงทีมีผลผูกพันกับช่วงเวลาและสถานทีทีก่อให้เกิดความคิดดังกล่าว อันมีพ1นื ฐานมา
จากวัฒนธรรม 3 ประการ ได้แก่ ประการแรกคือความสําคัญของ “ภาษา” ทีมีความเฉพาะตัว เป็ น
เอกสิ ทธิqของเจ้าของภาษานั1น ประการทีสอง คือ “พระมหากษัตริ ย”์ หรื อผูป้ กครองสู งสุ ด ด้วยเชือ
ว่าโดยธรรมชาติของสังคมแล้วจะมีการจัดตั1งขึ1นโดยรอบศูนย์กลางทีมีความศักดิqสิทธิq ได้รับการ
ยอมรับและจงรักภักดีจากคนทัว ไป ประการสุ ดท้ายคือความเชือมโยงของกาลเวลาทีไม่วา่ มาจาก
ความเชือ หรื อมาจากสิ งทีปรากฏขึ1นจริ งล้วนแต่กาํ เนิดจากจุดเดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกันทั1งสิ1 น
ซึงหากการกระทําใดๆของมนุษย์ประกอบขึ1นจากฐานความคิดทั1งสามประการดังกล่าว จะทําให้
มนุษย์มีจิตใจทีเข้มแข็งมัน คงยิง ขึ1นและสามารถสร้างชีวติ ทีมีความหมายต่อตนเองหรื อต่อส่ วนรวม
ได้เป็ นอย่างดี เช่นเดียวกับบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจนี1ได้นาํ คุณค่าแห่งภาษามาใช้ให้
เป็ นเครื องมือในการถ่ายทอดแนวคิด ทัศนคติต่อสถาบันต่างๆไม่วา่ จะเป็ นชาติ ศาสนา
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พระมหากษัตริ ย ์ ฯลฯ รวมทั1งสอดคล้องกับสภาพบ้านเมือง สถานการณ์ตา่ งๆทีแสดงออกได้อย่าง
ชัดเจน
การแสดงออกซึงความรักชาติอนั เป็ นสัญลักษณ์ทางภาษาทีมีเนื1อหาครอบคลุมหลากหลาย
ผ่านคําร้องและทํานอง โดยได้ถูกนํามาใช้เป็ นเครื องมือในการถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกที
สามารถกล่อมเกลาจิตใจให้เกิดสํานึกและปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆร่ วมกันได้ชดั เจน เช่นจากบันทึกของ
พลตรี หลวงวิจิตรวาทการในขณะทีถูกกุมขังไว้ในเรื อนจํา จะได้ยนิ เสี ยงนักโทษหญิงร้องเพลงและ
ออกกําลังกายพร้อมกันไปด้วยทุกเช้าตอนหนึงว่า
“…ผู้ร้องเป็ นนักโทษฝ่ ายหญิงในเรื อนจํานีเC อง ซึ งทางการเรื อนจําให้ ร้อง
เพลงเหล่ านี C เพือ อบรมจิตใจให้ รักชาติ สถานการณ์ ในเรื อนจํานีเC อง แต่ ละตอนก็
ผิดกันมากทางภาคโน้ นหญิงนักโทษร้ องเพลงของเราอย่ างเป็ นของดีมีค่า เป็ น
เครื องอบรมใจ...”
(อ้างถึงในประภาพรรณ วิจิตรวาทการ, 2536: 29)
บทเพลงทีร้องนั1นล้วนแล้วแต่เป็ นบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ เช่นเพลงแหลม
ทอง หรื อเพลงรักเมืองไทย การร้องจะเป็ นไปอย่างสมําเสมอทุกวัน โดยเปลียนเพลงทีมีความหมาย
ใกล้เคียงกันร้องสลับกันในแต่ละวัน การร้องเพลงดังกล่าวมีเป้ าหมายหลายประการ คือนอกจากจะ
เป็ นกิจกรรมสร้างเสริ มความสามัคคีในทางการปฏิบตั ิทีตอ้ งร้องพร้อมกัน หรื อดําเนินกิจกรรม
ประจําวันพร้อมกันแล้ว ยังเป็ นการอบรมจิตใจของผูถ้ ูกคุมขังให้เกิดสํานึกความรักชาติ รักแผ่นดิน
อีกด้วย
กําธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวว่า ในทุกช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ บทเพลงและงาน
ดนตรี ได้รับการสร้างสรรค์ข1 ึนอย่างมีระเบียบแบบแผน ได้สืบทอดต่อกันมาและกลายเป็ น
วัฒนธรรมทางดนตรี ทีในบางครั1งได้กา้ วข้ามถินที ห้วงเวลา เกิดการปะทะสังสรรค์กบั วัฒนธรรม
อืน จนกลายเป็ นสื อทีมีความเป็ นสากล กลายเป็ นภาษาทีมีทาํ นอง มีศกั ยภาพทีสามารถสื อ
ความหมายและสร้างความสนุกสนานบันเทิงให้กบั ผูค้ น ได้แสดงออกถึงอารมณ์ของจังหวะและ
ทํานองทีเป็ นภาษาของมนุษยชาติ สามารถถ่ายทอด ส่ งผ่านความคิด ความเข้าใจซึงกันและกันได้
อีกทั1งยังอยูเ่ หนือความขัดแย้งเรื องชาติ ชั1นวรรณะ ผิวพรรณ ถือเป็ นการเข้าสมาคมกับคนทีมี
สติปัญญาในชาติตา่ งๆ (อ้างถึงในสุ รัตน์ วรางรัตน์, 2514) และในช่วงทีทวั โลกมีการเปลียนแปลง
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ทางความคิดด้านการพัฒนาทีมุง่ เข้าสู่ ภาวะทันสมัย (Modernization) โดยศูนย์กลางความเจริ ญจะอยู่
ในประเทศตะวันตก เรี ยกว่า กลุ่มประเทศโลกที 1 ทําให้ประเทศทีกาํ ลังพัฒนาหรื อด้อยพัฒนาล้วน
แล้วแต่พยายามปรับตัวให้ดาํ เนินไปอย่างเท่าทันโลกตะวันตกในทุกๆด้าน วัฒนธรรมดนตรี ก็
เช่นกัน บทเพลงตะวันตกได้หลัง ไหลเข้ามาพร้อมกับวัฒนธรรมและผูค้ นจากซีกโลกตะวันตก และ
แน่นอนว่าเป็ นการนําเอาความชืนชอบ ค่านิยมและแนวคิดแบบตะวันตกเข้ามาผ่านดนตรี ใน
รู ปแบบต่างๆ จนเกิดนวัตกรรมการดนตรี รูปแบบใหม่คือ “บทเพลงและดนตรี ไทยสากล”
เนื1อหาของบทเพลงไทยสากลในยุคสมัยแรกมีดว้ ยกันหลายประการ แต่บทเพลงรู ปแบบ
หนึงทีเป็ นเสมือนเครื องมือเพือขัดเกลาอารมณ์ ความรู้สึก เสริ มสร้างจิตใจทีเข้มแข็ง และปลูกฝังให้
คนไทยพยายามรักษาความเป็ นชาติของเราไว้ในช่วงทีบา้ นเมืองเกิดการสับสนวุน่ วายจากการรุ กลํ1า
ของตะวันตก รวมทั1งเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศ นัน คือบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุก
ใจประเภทต่างๆ ซึงโดยรู ปศัพท์ทางวรรณคดีประเภท “ปลุกใจ” หมายถึง “หนังสื อทีโน้ มน้ าวจิ ตใจ
ให้ ฮึกเหิ ม ทํานงองอาจ ทําให้ เกิดความภาคภูมิใจหรื อเห็นคุณค่ าของสิ งใดสิ งหนึง เช่ นปลุกใจให้ รัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ ให้ มีความหวงแหนและเห็นคุณค่ าของประเพณี และวัฒนธรรมของ
ไทย ตลอดจนสิ งต่ างๆซึ งเป็ นสมบัติหรื อมรดกอันมีค่าของประเทศชาติ” (ปั ญญา บริ สุทธิq , 2534:
129) บทเพลงเหล่านี1ได้ถือกําเนิดขึ1นด้วยแรงบันดาลใจและมีวตั ถุประสงค์เช่นเดียวกับผลงานปลุก
ใจจากวรรณคดีเรื อง “ลิลิตยวนพ่าย” ทีมีมาตั1งแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยา มีเนื1 อความบางตอนทีโน้มน้าว
จิตใจผูอ้ า่ นให้เห็นการกระทําอันกล้าหาญของพระมหากษัตริ ยแ์ ละทหารไทย
บทเพลงเป็ นเครื องมือในการถ่ายทอดความคิด ค่านิยม ทัศนคติทีส่งผลต่อการพัฒนาด้วย
วิถีทางของมนุษยศาสตร์แขนงหนึง เช่นเดียวกับสิ งต่างๆทีมนุษย์เรี ยนรู้จะมีองค์ประกอบของกาย
และจิตใจ การพัฒนามนุษย์จึงมิใช่เพียงด้านวัตถุสิ งของหรื อทรัพย์สมบัติเท่านั1น แต่หากรวมถึง
ความต้องการของจิตใจทีได้รับการขัดเกลา ปลูกฝัง โน้มน้าวหรื อแม้แต่การครอบงําทางจิตใจ อัน
เป็ นพลังในการขับเคลือนร่ างกาย การกระทําให้ดาํ เนินไปตามความต้องการ บทเพลงไทยสากล
ประเภทเพลงปลุกใจจึงถือเป็ นเครื องมือหนึงทางมนุษยศาสตร์ ทีมีหน้าทีในการชี1นาํ การคิด
ความรู้สึกและการกระทําต่างๆของมนุษย์เช่นเดียวกัน ผ่านทางคุณค่าทางวรรณศิลป์ และ
ดุริยางคศิลป์ ไปพร้อมกันในรู ปแบบของบทกวีทีมีการเรี ยงร้อยถ้อยคําไว้อย่างลงตัวและกินใจ ดังที
ดวงมน จิตร์ จาํ นง (2541: 5-6) ให้ทศั นะเกียวกับอิทธิพลของภาษาไว้วา่ “ศิลปะเป็ นเครื องสื อสารที
มีพลังเร้ าอารมณ์ สะเทือนใจของมนุษย์ เห็นได้ ว่าวรรณคดีซึงก็คือศิลปะทีใช้ ภาษาเป็ นอุปกรณ์ นัCน
สามารถให้ “สัมผัสทีลึกซึ Cงและรุ นแรง” และ “กระทบให้ เกิดอารมณ์ ทุกข์ และสุข” สุนทรี ยภาพ
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หรื อความงามทางศิลปะก็คือสิ งทีเรี ยกว่ า “ความจับใจ”นันเอง” เพราะภาษาไทยเป็ นภาษาทีงดงาม
ด้วยสี สันของสําเนียงทีไพเราะลึกซึ1ง คมสันต์ วงศ์วรรณ์ (2551: 83) ได้กล่าวถึงบทกวีนิพนธ์ที
ทรงคุณค่าจะแสดงออกถึงอารมณ์ของกวีทีระบายออกมาเป็ นความยินดี ความเศร้าโศก ความทุกข์
ความรัก ความชังและความชืนชมต่างๆ เรี ยกว่า “ลีริก” (Lyric) อันเป็ นทีมาของบทสวดมนต์และคํา
ร้องของบทเพลงร้องต่างๆมาจนปัจจุบนั สําหรับนักแต่งเพลงไทยนั1นก็ให้ความสําคัญกับคําร้อง
เช่นเดียวกัน เช่นในบทความเรื อง “ประสบการณ์ในการแต่งเพลง” ของพีระ ตรี บุปผา (อ้างถึงใน
วราวุธ สุ มาวงศ์, 2526: 163) ผูม้ ีผลงานเพลงกว่า 1,000 บทเพลง เช่นเพลง “มนต์ รักลูกทุ่ง” ได้ให้
ความสําคัญกับวรรณศิลป์ ทีใช้เป็ นหลักในการแต่งเพลงว่า
“... การได้ ร้ ู จักกลอนต่ างๆ หรื อคื อ จําพวกวรรณศิลป์ ซึ งได้ แก่ บทกวี
กลอน กาพย์ ฉันท์ โคลงสี สุภาพ ฯลฯ พอสมควรเป็ นสิ งจําเป็ น ถึงแม้ ว่าจะไม่
เก่ งนัก แต่ จะทําให้ เราได้ มีหลักในการแต่ งเนือC เพลงให้ มีสัมผัส รู้ จักสัมผัสของ
บทกลอนนัCนๆว่ าจะต้ องสัมผัสนอก สัมผัสในทีตรงไหน....”
ด้วยลักษณะความเป็ นคนไทยทีนิยมพูดจาเป็ นสํานวน ทั1งคําคล้องจองและคําสัมผัสทีสืบ
สานมาจากบรรพบุรุษ (นคร ถนอมทรัพย์ อ้างถึงในชัยรัตน์ วงศ์เกียรติqขจร, 2552: 5) อีกทั1งยังมี
รสนิยมของคนไทยทีจะเกิดความซาบซึ1งในผลงานศิลปะทีหลากหลาย นํามาผสมผสานรวมกัน
อย่างลงตัวทําให้เพลงไทยสากลทีเป็ นส่ วนผสมระหว่างงานด้านวรรณศิลป์ ดุริยางศิลป์ และคีตศิลป์
ได้รับความนิยมอย่างต่อเนือง ดังทีเจตนา นาควัชระ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532: 252) กล่าวไว้วา่
“ความสัมพันธ์ ระหว่ างคีตศิลป์ กับวรรณศิลป์ ก็เป็ นความสัมพันธ์ ทีน่าศึกษา กวีนิพนธ์ ทีแฝงอยู่ใน
บทร้ อยกรองหรื อแม้ แต่ ในเพลงไทยสากลในยุคปั จจุบัน ก็มีคุณค่ าทางด้ านวรรณศิลป์ ” และเมือ
นํามาประกอบกับบทเพลงจะมีลกั ษณะพิเศษทีเข้าถึงผูฟ้ ังได้ง่ายเพราะ “เพียงแต่ ผ่านโสตประสาทหู
ก็เกิดสุนทรี ย์ มีความสะเทือนอารมณ์ ได้ ” (บุญยงค์ เกศเทศ, 2525: 17) ฉะนั1นเมือต้องการพิจารณา
บทเพลงจําเป็ นต้องวิเคราะห์ท1งั 2 ด้านเนืองจากทั1ง 2 ส่ วนจะมีความสัมพันธ์เกียวเนืองกันเสมอ
เช่นเดียวกับทีวทิ ย์ ศิวะศริ ยานนท์ (2531: 12) กล่าวไว้วา่ “ไม่ สามารถแยกออกจากกันอย่ าง
ปราศจากเยือใย และวรรณคดีทีจะต้ องพึงพาอาศัยกันอยู่เสมอ” ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณศิลป์
และดุริยางคศิลป์ มีเป้ าหมายเพือมุง่ สื อประสบการณ์ทางสุ นทรี ยะด้วยการเรี ยงร้อยถ้อยคํา ถ่ายทอด
ความคิด อารมณ์ ความสะเทือนใจจากผูป้ ระพันธ์สู่ ผฟู้ ัง (สมหญิง เมืองแมน, 2537: 29) การแสดง
ความสัมพันธ์ทีทรงอิทธิพลระหว่างศิลปะในแขนงของวรรณศิลป์ และดุริยางคศิลป์ มีผลต่อศิลปะ
สาขาวิชาอืนๆในวิถีชีวติ ประจําวันอีกด้วย ดังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในบทความของ
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เจตนา นาควัชระ (2546: 44) ทีวา่
“...ประเด็นทีสมควรจะได้ รับการตอกยําC เอาไว้ ว่าขนบทางวรรณศิลป์
ดัCงเดิมของไทยนัCน มิได้ เน้ นวัฒนธรรมลายลักษณ์ ทีม่ งุ สร้ างงานไว้ สาํ หรั บอ่ าน
เงียบๆ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดงอยู่ร่วมกันมาแต่ เดิม การที
ศิลปะการแสดง มีสถานะทีสาํ คัญมากในชี วิตไทยนัCน อาจจะอธิ บายได้ ด้วย
หลักการเชิ งมานุษยวิทยา คนไทยเราเองคงจะไม่ ปฏิ เสธว่ า เราเป็ นคนชอบสนุก
เรื องของการ “ร้ อง-รํา-ทําเพลง” เป็ นส่ วนหนึงของชี วิตประจําวันมาแต่ เดิม
ขนบมุขปาฐะมีความสําคัญมาแต่ ไหนแต่ ไรแล้ ว...”
ดัวยลักษณะความนิยม วิถีชีวติ และการรับรู้ของคนไทยดังทีกล่าวมา พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงทรงให้ความสําคัญกับวิธีการถ่ายทอดแนวคิดต่างๆผ่านการเรี ยนรู้ใน
ลักษณะเดียวกันนี1ดว้ ยวิธีการทีหลากหลาย ได้แสดงพระอัจฉริ ยภาพในด้านการประพันธ์และการ
เข้าพระราชหฤทัยถึงอุปนิสัยของคนไทยทีชอบรักสนุก ทรงมองการณ์ไกลในการนําบทเพลง เรื อง
เล่าและบทละครมาเป็ นสื อในการอบรมสัง สอนคนไทยในสภาวะทีบา้ นเมืองเกิดความเปลียนแปลง
จากความไม่สงบทั1งจากภายในและภายนอกประเทศ ทรงแสดงให้เห็นถึงวิธีการถ่ายทอดความรู้
ความคิด ทัศนคติ แนวทางการปฏิบตั ิตนผ่านเครื องมือทีสร้างความบันเทิง สนุกสนานด้วยเรื องเล่า
บทละครหรื อบทเพลงดังทีกล่าวมา นอกจากนี1ยงั ทรงใช้กลวิธีการชี1แนะแนวทางในการเรี ยนรู้เรื อง
ประชาธิปไตยอันเป็ นส่ วนสําคัญในการพัฒนาชาติไทย โดยทรงจัดตั1งเมืองจําลองดุสิตธานีเพือเป็ น
เมืองต้นแบบในด้านการจัดการศึกษา ด้านการปกครอง อีกทั1งยังจัดตั1งกองเสื อป่ าเพือเป็ นกลุ่มคน
หลักในการรวบรวมผูส้ มัครใจในการปกป้ องรักษาบ้านเมือง พร้อมทั1งทรงพระราชนิพนธ์บทปลุก
ใจในรู ปแบบของบทความและบทละครเช่น เรื องปลุกใจเสื อป่ า ซึงพระองค์ทรงแต่งขึ1นเพือปลุกใจ
ให้คนไทยรักชาติในสมัยสงครามโลกครั1งที 1 อันเป็ นแบบอย่างในการใช้ละครและบทเพลงในการ
ปรับทัศนคติของคนไทยให้เกิดความรู้สึกหวงแหนประเทศชาติดว้ ยทรงเห็นว่าความสมัครสมาน
สามัคคีกนั ในชาติมีความสําคัญเป็ นอย่างยิง ดังพระบรมราโชวาททีพระราชทานแด่สมาชิกเสื อป่ าที
สโมสรเสื อป่ า สวนดุสิต เมือวันอาทิตย์ที 9 สิ งหาคม 2457 ไว้วา่
“...ตัCงแต่ วันนีจC ะได้ พร้ อมกันตัCงใจว่ า ในส่ วนตัวเราเองจะฤษยากันก็ตาม
จะเป็ นอย่ างไรก็ตาม จะทําการเช่ นนีกC ต็ ่ อเมือเวลาว่ าไม่ มีภัย เมือเหตุการณ์
สําคัญจําเป็ นที เราจะต้ องต่ อสู้ ชาติอืน แม้ การส่ วนตัวของเราอย่ างไร จะทําให้
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เสี ยประโยชน์ แก่ ชาติแล้ ว สิ งนัCนเราจะต้ องทิงC เสี ย เราจะรวมกันไม่ ว่าในเวลานี C
ชอบกันหรื อชังกันเราจะถือว่ าเราเป็ นไทยด้ วยกันหมด เราจะต้ องรั กษาความ
เป็ นไทยของเราให้ ยงั ยืน”
จากพระบรมราโชวาทดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าทรงคาดคะเนสถานการณ์ไว้ได้อย่างแม่นยํา
เพราะในระยะต่อมาเป็ นช่วงทีแผ่นดินไทยเกิดปัญหาทางการเมือง ความมัน คงทั1งจากภายในและ
ภายนอกประเทศหลายครั1ง ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆจากบุคคลหลายฝ่ ายทั1ง
จากภาครัฐและเอกชนเพือถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึกเหล่านั1นผ่านผลงานทางศิลปะเช่นบท
เพลงและบทกลอนต่างๆ ต่อมาในช่วงเปลียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และสงครามโลกครั1งที
2 ซึงมีจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็ นผูน้ าํ ต้องการให้สังคมไทยเป็ นสังคมอารยะเช่นเดียวกับตะวันตก
ได้เล็งเห็นความสําคัญของการใช้สือสารมวลชนทางวิทยุกระจายเสี ยงและหนังสื อพิมพ์เป็ น
เครื องมือถ่ายทอดความคิดในเรื อง “ผูน้ าํ นิยม” ให้กบั ตนเอง และสร้างกระแสปลุกระดมความคิด
ของมวลชนด้วยบทเพลงเพือกล่อมเกลาและชักจูงคนไทยในเรื องต่างๆ จึงได้มีนโยบายการแต่งบท
เพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจมากมาย ทั1งเพือปลุกใจให้รักชาติ ปลุกใจให้ทาํ ตามแนวทางการ
ดําเนินชีวติ ตามนโยบายรัฐนิยม 12 ประการ ฯลฯ โดยมีพลตรี หลวงวิจิตรวาทการเป็ นบุคคลสําคัญ
ในการประพันธ์เพลงเหล่านั1น ทั1งทีเป็ นเพลงเดียวและเพลงประกอบละคร (แถมสุ ข นุ่มนนท์, 2520)
อีกทั1งในช่วงเดียวกันนั1นเองได้ก่อกําเนิดกรมโฆษณาการเพือทําหน้าทีเป็ นหน่วยงานราชการทีมี
บทบาทในการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารของทางราชการทั1งต่อคนไทยและต่างประเทศ และในปี พ.ศ.
2482 ได้ก่อตั1งวงดนตรี สุนทราภรณ์เป็ นวงดนตรี ประจํา มีหน้าทีในการสร้างความบันเทิงและ
เผยแพร่ แนวคิดต่างๆของรัฐให้กบั ประชาชนผ่านเสี ยงเพลง มีครู เอื1อ สุ นทรสนานเป็ นหัวหน้าวงและ
ผูป้ ระพันธ์ทาํ นองของบทเพลงทีมีชือเสี ยงมากมาย ในขั1นต้นของการประพันธ์บทเพลงไทยสากล
ประเภทเพลงปลุกใจนั1น ได้นาํ บทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั มาใส่
ทํานอง เริ มต้นจากนําสุ ภาษิตพระร่ วงคําโคลงทีทรงพระราชนิพนธ์ในปี พ.ศ. 2455 และพระราช
ดํารัสพระราชทานแก่ทหารอาสาสมัยสงครามโลกครั1งที 1 เมือ พ.ศ. 2461 เช่นโคลงสยามานุสติ ที
ต่อมา ครู นารถ ถาวรบุตรได้นาํ มาใส่ ทาํ นองดนตรี สากล ทียงั คงได้รับความนิยมและใช้ร้องเพือปลุก
ใจประชาชนชาวไทยให้รักชาติบา้ นเมืองของเรามาจนทุกวันนี1 นอกจากนี1ยงั มีบทเพลงไทยสากล
ประเภทเพลงปลุกใจอีกหลากหลายรู ปแบบอาทิเช่น เพลงสวมหมวก (เชิ ญซิ คะ เชิ ญร่ วมกันสวม
หมวก แสนสะดวกสบาย...) ทีสนองนโยบายวัฒนธรรมของจอมพล ป.พิบูลสงคราม หรื อเพลง
หน้ าทีเด็ก (เด็กเอ๋ ยเด็กดี ต้ องมีหน้ าทีสิบอย่ างด้ วยกัน...) ทีแต่งเนื1อร้องโดยชอุม่ ปั ญจพรรค์ ทํานอง
โดยเอื1อ สุ นทรสนาน ได้กล่าวถึงหน้าทีทีเยาวชนของไทยพึงกระทําเพือก่อให้เกิดการรักชาติ
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บ้านเมือง ศาสนาและพระมหากษัตริ ยเ์ พือจุดมุง่ หมายสู งสุ ดคือการนําพาชาติไทยให้เจริ ญสื บไป จะ
เห็นได้วา่ ในยุคสมัยนี1 ได้ให้ความสําคัญกับการใช้การสื อสารมวลชนในการถ่ายทอดการคิด ทัศนคติ
ไปสู่ ประชาชนทัว ไปเป็ นอย่างมาก ผูฟ้ ังคนไทยมีความชืนชอบในการฟังเพลงอยูแ่ ต่เดิมจึงมิได้รู้สึก
ว่าเป็ นการบังคับให้เชือผูน้ าํ ดังเช่นการใช้ประกาศ กฎหรื อกฎหมายต่างๆ จึงรับเอาแนวคิดทีบทเพลง
เหล่านั1นบอกเล่าโดยไม่รู้ตวั ถือว่าเป็ นจุดเริ มต้นการให้การศึกษาตามอัธยาศัยผ่านบทเพลงทีประสบ
ความสําเร็ จครั1งหนึง
จากทีกล่าวมา บทเพลงอันประกอบไปด้วยเนื1อร้องทีกินใจและทํานองทีไพเราะได้ถูก
นํามาเป็ นเครื องมือในการโน้มน้าว กล่อมเกลา ชักจูงและอาจรวมถึงการครอบงําค่านิยม ถ่ายทอด
ความคิดและทัศนคติของผูค้ นในสังคมทีหลายฝ่ ายทีเห็นว่า มีความเหมาะสมกับลักษณะนิสัยการ
เรี ยนรู้และความนิยมชมชืนของคนไทย การถ่ายทอดด้วยบทเพลงถือได้วา่ เป็ นการปลูกฝังด้วย
วัฒนธรรมความบันเทิงโดยไม่มีการบังคับอันเป็ นสิ งทีเหมาะสมกับวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ของคน
ไทยเป็ นส่ วนมาก มีคาํ กล่าวว่าดนตรี เป็ นภาษาสากล เนืองมาจากท่วงทํานองทีไพเราะได้ถือว่าเป็ น
สื อทีผสมผสานระหว่างเครื องมือ (Tool) ไว้สือความคิด (Idea) ความนึกฝัน (Imagination) และ
ความรู้สึก (Emotion) ซึงแสดงออกมาในรู ปของ “เสี ยง” ได้อย่างลงตัว เพือให้ท1งั ตนเองและผูอ้ ืนได้
ชืนชม (กําธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อ้างถึงในสุ รัตน์ วรางรัตน์, 2514) ผูท้ ีขบั ร้องจึงมีบทบาทสําคัญใน
การตีความ และสื อความหมายเนื1อหาของบทเพลงจากผูแ้ ต่งผ่านเทคนิควิธีการขับร้องของนักร้อง
และการบรรเลงของนักดนตรี เพือถ่ายทอดคุณค่าทีประกอบกันทั1งคุณค่าภายในคือ องค์ประกอบ
ของบทเพลงทางวรรณศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ร่ วมกับคุณค่าภายนอกคือ บริ บทแวดล้อมทีเกียวข้อง
อันจะทําให้ความหมายของบทเพลงมีความสมบูรณ์ชดั เจนยิง ขึ1นสู่ ผฟู้ ังทัว ไปได้อย่างสวยงาม ลงตัว
และน่าประทับใจ (จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, 2547)
กิจกรรมการฟังเพลงนั1นถือเป็ นการสร้างประสบการณ์ และปรุ งแต่งรสนิยมของผูฟ้ ังซึง
มักจะแสดงออกถึงความชืนชอบด้วยการร้องหรื อเล่นเครื องดนตรี ตามบทเพลง การรับรู้สุนทรี ยะ
ของบทเพลงจึงแตกต่างจากงานศิลปะทัว ไปตรงทีผเู้ สพย์งานศิลปะประเภททัศนศิลป์ หรื อ
วรรณศิลป์ นั1นไม่สามารถแสดงผลจากการรับรู้งานศิลป์ นั1นได้อย่างเป็ นรู ปธรรม ต่างจากธรรมชาติ
ของผูท้ ีฟังเพลงทีมกั จะส่ งผลของการรับรู้บทเพลงออกมาทางปฏิบตั ิคือร้องตามบทเพลงด้วยความ
ชืนชอบ ซึงถือว่าเป็ นการสร้างความเข้าใจในคําร้องไปพร้อมกัน ไม่วา่ เพลงนั1นจะเป็ นการแสดง
ความรัก ความรู้สึกหรื อถ่ายทอดแนวคิด ค่านิยมต่างๆ เพือนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างมี
หลักการและเหตุผล (ตรรกะ) การตัดสิ นใจทีสามารถแสดงออกมาเป็ นการกระทํา (จริ ยศาสตร์) ได้
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เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของจิตใจและการกระทําทีได้แสดงแนวคิดของ จอร์ จ เฮอร์เบิร์ต มี_ด ไว้
ข้างต้น สอดคล้องกับทีเจตนา นาควัชระ (2548: 78) กล่าวไว้วา่
“...ดนตรี เป็ นเพียงปั จจัยหนึงในกระบวนการขัดเกลาทางวัฒนธรรม แต่ ก็
เป็ นปั จจัยทีสาํ คัญยิง เพราะดนตรี เป็ นส่ วนหนึงของชี วิต แต่ เราจะมอบหน้ าทีในการ
ขัดเกลาดังกล่ าวให้ แก่ ดนตรี แต่ เพียงถ่ ายเดียวหาได้ ไม่ ภูมิปัญญามนุษย์ ในด้ านอื น
จะต้ องมีบทบาทร่ วมด้ วย ในท้ ายทีสุดแล้ ว สุนทรี ยศาสตร์ กับจริ ยศึกษาจะต้ องผสาน
สัมพันธ์ กันอย่ างแนบสนิท...”
วิธีการเสริ มสร้างความสํานึกรักชาติทีสาํ คัญวิธีการหนึง คือการกระตุน้ ความรู้สึกจาก
ภายในจิตใจอันจะส่ งผลถึงพฤติกรรมภายนอกด้วยวัฒนธรรมทีมีอยูใ่ นวิถีชีวติ ของคนไทย ในครั1ง
หนึงสมัยหนึงมีการนําบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจมาขับร้องในโรงเรี ยนอันรู ปแบบการ
ร้องเพลงตอนเข้าแถวตอนเช้าไว้วา่ เริ มต้นด้วยเพลงชาติ เพลงโรงเรี ยน สวดมนต์และปิ ดท้ายด้วย
บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ เช่นเพลงรักกันไว้เถิด เพลงต้ นตระกูลไทย เพลงศึก
บางระจัน เพลงอยุธยารําลึก เพลงหนักแผ่นดิน เพลงเราสู้ ฯลฯ (ต่อพงษ์ เศวตามร์, 2548) จะเห็นว่า
ยังมีผเู้ ห็นความสําคัญของการใช้บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจในการขัดเกลาเยาวชนอยู่
ในระดับหนึง หากแต่ในปั จจุบนั นี1กิจกรรมการร้องเพลงปลุกใจได้หายไปจากระบบการศึกษาไทย
ในทุกรู ปแบบ แต่คุณค่าทีเกิดขึ1นจากเพลงปลุกใจยังคงมัน คงอยูใ่ นสังคมไทย หากแต่ยงั ไม่ได้รับ
การนําออกมาเผยแพร่ และจัดการเรี ยนรู้อย่างเป็ นรู ปธรรม งานวิจยั ครั1งนี1จึงสนใจในประเด็นทีบาง
บทเพลงมีความผูกพันกับบริ บททางสังคมและยังคงได้รับการสื บทอด นําออกแสดงมาจนกระทัง
ทุกวันนี1ท1งั ทีมีบริ บททางสังคมเปลียนแปลงไป รวมทั1งบทประพันธ์ใหม่ทีมีเค้าโครงสาระสําคัญ
เดิม เช่นบทเพลงประเภทเพลงทีเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ เพลงทีแสดงความรักชาติ หรื อเพลง
แห่งความสามัคคี ซึงล้วนแล้วแต่มีความหมายทีหลากหลายแต่มีวตั ถุประสงค์เดียวกันคือเพือ
เสริ มสร้างความรักชาติของคนไทยให้แสดงออกอย่างเด่นชัดมากขึ1น
ในปัจจุบนั ผลงานวิจยั เพือศึกษาบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจอย่างครบถ้วนทั1ง
ด้านเนื1อหา บริ บททีเกียวข้องของบทเพลงเหล่านี1ในแต่ละยุคสมัยยังมีไม่มากนัก เพราะโดยมากเป็ น
การรวบรวมและอธิบายเนื1อหาของบทเพลงเท่านั1น หรื อเป็ นการเลือกวิจยั บทเพลงไทยสากล
ประเภทเพลงปลุกใจจากบางหน่วยงานเช่นบทเพลงจากกองทัพ และมักจะวิเคราะห์ในเชิง
วรรณศิลป์ เป็ นสําคัญ ซึงในการศึกษาบทเพลงควรจะได้ศึกษาทั1งเชิงวรรณศิลป์ และดุริยางคศิลป์ คือ
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การวิเคราะห์ดา้ นดนตรี วิธีการนําเสนอ และการถ่ายทอดทีมีประสิ ทธิภาพ การวิจัยครั5งนีจ5 ึง
ต้ องการทีจ ะนําบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจทีทรงคุณค่ าแต่ ในอดีตถึงปัจจุบัน (พ.ศ.
2554) มาวิเคราะห์ ในเชิงเนือ5 หา (Content) ไม่ ว่าจะเป็ นทีมาของบทเพลง เนือ5 หาสาระ การวิเคราะห์
ทางศิลปะด้ านวรรณศิลป์ ดุริยางคศิลป์ รวมทั5งบริบท (Context) ทีม ีอทิ ธิพลต่ อแนวคิด แรงจูงใจใน
การประพันธ์ อันเกิดจากสภาพสั งคม เศรษฐกิจและการเมืองของผู้ประพันธ์ รวมถึงการถ่ ายทอด
ของผู้แสดงด้ วยวิธีการทีเ หมาะสมและเป็ นทีย อมรับด้ วยกระบวนการจัดการถ่ ายทอดของ
หน่ วยงาน องค์ กรหรือสื อต่ างๆทีม ่ ุงหวังการสร้ างสํ านึกความรักชาติอนั เหมาะสมกับแต่ ละยุคสมัย
และปัจจัยทีท าํ ให้ ผ้ฟู ังเกิดความซาบซึ5งในบทเพลงจนนําไปสู่ การประพฤติปฏิบัติอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ อย่างไรก็ดี กระบวนการถ่ายทอดจะประกอบไปด้วยความสัมพันธ์ของผูป้ ระพันธ์ ผู้
แสดงและผูฟ้ ังทีรับการถ่ายทอดทีอาจเปลียนแปลงไปเป็ นผูป้ ระพันธ์หรื อผูแ้ สดงในภายหลังเพราะ
ได้เข้าใจถึงคุณค่าและเนื1อหาทีเกิดขึ1น เกิดปั ญญาในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ทียงั คงความเข้มข้น
ของความรักชาติเช่นเดิม ดังแผนภาพแสดงกระบวนการถ่ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภทเพลง
ปลุกใจด้านล่าง
ผู้ประพันธ์ : แสดงความหมายและชักจูงให้เกิดสํานึกความรักชาติผา่ นเนื1อร้องและ
ทํานองอย่างเป็ นรู ปธรรมและถ่ายทอดสู่ ผมู้ ีหน้าทีเผยแพร่ คือนักร้อง นักดนตรี

นักร้ อง นักดนตรี: รับการถ่ายทอดคุณค่า เนื1อหาและแนวคิดจากผูป้ ระพันธ์ นําออก
แสดงด้วยเทคนิค รู ปแบบ กลวิธีในการถ่ายทอดทีมีความเฉพาะตัวซึงส่ งผลกระทบ
จิตใจผูฟ้ ัง กระตุน้ ให้เกิดสํานึกความรักชาติ

ผู้ฟังทัว ไป: ได้รับการถ่ายทอดคุณค่าของบทเพลงพร้อมกระตุน้ แนวคิดเรื องสํานึก
ความรักชาติ ก่อเกิดเป็ นการตระหนักถึงความสําคัญของความรักชาติ ส่ งผลถึงการ
แสดงออกทางพฤติกรรมทีจะธํารงรักษาและพัฒนาประเทศ
แผนภาพแสดงกระบวนการถ่ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ
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การถ่ายทอดความรู้สึกของผูป้ ระพันธ์ผา่ นผลงานทางมนุษย์ศาสตร์สู่ สังคมยังได้รับ
ความสําคัญในต่างประเทศด้วยเช่นกัน อาทิ จากการศึกษาวิเคราะห์เพลงร้องของเยอรมัน (เจตนา
นาควัชระ, 2538) ทีให้ความสําคัญกับการร้องทีก่อให้เกิดภววิสัย (Objectivity) ของบทเพลง ด้านคํา
ร้อง (เนื1อเพลง) ผูป้ ระพันธ์ตอ้ งเน้นหนักหรื อทอดเสี ยงตามอักขระวิธีเพือให้สอดคล้องกับ
เสี ยงดนตรี และการแสดงออกถึงคุณค่า สุ นทรี ยะ ประสบการณ์ การสรรค์สร้างความรู้สึกทีมีความ
ต่อเนืองของตนเองสู่ พฒั นาไปอย่างไม่มีทีสิ1นสุ ด ได้กระทบ กระตุน้ เร้าอารมณ์และจิตใจความเป็ น
มนุษย์ ดังที Voltaire ปราชญ์ชาวฝรังเศสกล่าวไว้วา่ (เรื องเดียวกัน, 2538: 23)
“มนุษยศาสตร์ เป็ นศาสตร์ ทีต้องเดินตามพลวัตและความเปลียนแปลง
ของมนุษยชาติ .... มนุษยศาสตร์ กจ็ าํ ต้ องผละหนีเทววิทยาไปบ้ าง แต่ การทีจะวิง
ตามโลกทีเคลือนไปในกระแสของเวลานัCนเป็ นสิ งทีเหลือวิสัย มนุษยศาสตร์ จึง
ต้ องแสวงหาสิ งทีหยุดอยู่กับทีหรื อที เรากําหนดให้ หยุดอยู่กับทีได้ เพือทีจะ
พิเคราะห์ ให้ ถีถ้วนและถ่ องแท้ ก็จะมีอะไรดีไปกว่ างานศิลปะทีมนุษย์ เองเป็ น
ผู้สร้ างขึนC ...”
การศึกษาบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจในครั1งนี1 จึงจําเป็ นอย่างยิง ทีจะทําการ
รวบรวมบทกวี บทเพลงอันทรงคุณค่า ได้รับการยอมรับจากผูท้ รงคุณวุฒิเพือวิเคราะห์คุณค่าภายใน
และภายนอกในด้านเนื1อหาและการทําความเข้าใจในบริ บทอืนอย่างรอบด้านในแต่ละยุคสมัย
เพือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของบทเพลงเหล่านั1นในแง่มุมของทีมา การนําไปใช้งาน การถ่ายทอด
ทีส่งผลถึงภาวะจิตใจโดยตรง ซึงการถ่ายทอดบทเพลงเป็ นการแสดงออกถึงความรู้สึกของผู้
ถ่ายทอดซึงต้องเข้าใจในคุณค่าของบทเพลง เกิดความซาบซึ1งในผลงานและแสดงความรู้สึกตาม
ความหมายทีได้ตีความไว้ให้กระทบจิตใจของผูฟ้ ัง ซึงการให้ความหมายนี1อาจจะเปลียนแปลงไป
ตามกาลเวลา สถานการณ์ทางสังคมเช่นเดียวกับการถ่ายทอดผลงานทางศิลปะประเภทอืนตาม
ทฤษฎีศิลปะ กล่าวคือ การถ่ายทอดผลงานตามทฤษฎีศิลปะนั1นเป็ นการแสดงออกถึงความรู้สึก
(Theory of Expression) ทีเชือว่าความสําคัญของศิลปะอยูท่ ีความรู้สึกซึงเป็ นสิ งทีอยูภ่ ายในตัวของ
มนุษย์ (จรู ญ โกมุทรัตนนนท์, 2539) ภายใต้ความศรัทธา เชือถือ เชือมัน ในคุณค่าของประสบการณ์
ทีผา่ นทางผัสสะ (Sensation) เพือตีความ ประเมินค่าด้วยผูร้ ับประสบการณ์เอง ประกอบกับ
จินตนาการ หรื อมโนทัศน์เพือให้เกิดพฤติกรรมทีมีทีมาจากความตระหนักถึงสัมผัสทีเกิดขึ1น บท
เพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจก็เช่นเดียวกัน ทีตอ้ งการการรับรู้ถึงผัสสะและนํามาผสมผสาน
กับประสบการณ์ จินตนาการทีเกียวข้องกับบริ บททัว ไปภายในความรู้สึกของผูฟ้ ัง กระบวนการ

15
ถ่ายทอดดังกล่าวมิได้เกิดขึ1นจากความไม่ต1งั ใจ แต่กลับเกิดขึ1นจากความมุง่ มัน ของผูป้ ระพันธ์ ดังที
ลีโอ ตอลสตอย (Leo Tolstoy, 1828 – 1910) นักเขียนนักวิจารณ์ชาวรัสเซียผูเ้ ชือว่า
“...ศิลปะหรื อการแสดงออกซึ งความรู้ สึกเป็ นกระบวนการหนึงทีมี
เป้ าหมายอันแน่ นอนของศิลปิ นทีเกิดขึนC ภายในจากการยึดมัน อันแรงกล้ าต่ อ
ศีลธรรม ศาสนาและความรั บผิดชอบต่ อสังคมของศิลปะเอง และเห็นว่ าความ
เพลิดเพลินต่ องานศิลปะเพียงอย่ างเดียวไม่ สามารถก่ อให้ เกิดความหมายทีมี
คุณค่ าต่ อสิ งอืนๆได้ ศิลปะเป็ นเครื องมือหนึงในการสื อสารความรู้ สึกระหว่ าง
มนุษย์ ให้ มีความเป็ นอันหนึงอันเดียวกัน โดยเมือคนคนหนึง (ศิลปิ น) รู้ สึก
บางอย่ างแล้ วแสดงออกมาด้ วยสื อบางอย่ างเพือเป็ นเป้ าหมายให้ คนอืนเกิด
ความรู้ สึกเช่ นเดียวกับตน คุณค่ าทีแท้ จริ งของศิลปะมิได้ อยู่ทีผลงานของศิลปะ
แต่ เป็ นสิ งทีมาก่ อนและเป็ นที มาของศิลปะ คือเป็ นกระบวนการสร้ างสรรค์
(Creative Process) หรื อกระบวนการแสดงออกความรู้ สึก (Expression
Process) นันเอง...”
เป้ าหมายของงานวิจยั ในครั1งนี1คือการวิเคราะห์คุณค่าทั1งภายในและภายนอกของบทเพลง
ไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจทีประกอบด้วย คุณค่าด้านวรรณศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ทีมีสุนทรี ยะ
อันงดงามตามความชืนชอบของสังคมไทยโดยผูกพันกับบริ บททางสังคม รวมทั1งศึกษาวิธีการ
ถ่ายทอดคุณค่าจากผูป้ ระพันธ์มายังผูแ้ สดงทีตอ้ งมีทกั ษะในการตีความและเทคนิคอันแพรวพราวใน
การนําเสนอคุณค่า โดยสามารถกระทบจิตใจให้เกิดความตระหนักถึงความเป็ นชาติของสาธารณชน
ทัว ไป ซึงการนําเสนอแนวทางการถ่ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจด้วยคุณค่านั1น
มิได้มีเฉพาะคุณค่าของสุ นทรี ยะทางศิลปะจากผลงานทีเกิดขึ1นแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะยังส่ งให้เกิด
การพัฒนาจิตใจเบื1องลึกของมนุษย์ในการเสริ มสร้างความคิด ทัศนคติ ความเชือตลอดจนแนวทาง
ในการปฏิบตั ิตนเพือปลูกฝัง และเสริ มสร้างความรักประเทศชาติ รักพวกพ้องเผ่าพงษ์ รักความถูก
ต้องดีงามและรักผืนแผ่นดินของเราให้เกิดขึ1นในจิตใจของคนไทยอย่างต่อเนือง การศึกษาทาง
มนุษยศาสตร์เชือว่า การพัฒนาทีมีประสิ ทธิภาพต้องเริ มจากการพัฒนาในจิตใจของบุคคลทีได้รับ
อิทธิพลจากวัตถุ สัญลักษณ์หรื อแนวคิดจากภายนอก และเมือภาวะทางจิตของบุคคลเข้มแข็งแล้ว
ย่อมส่ งผลต่อบุคคลใกล้เคียง ชุมชน และสังคมทัว ไป
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การศึกษาวิจยั ในครั1งนี1ยงั ให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์ในมุมมองทางมนุษยศาสตร์ที
มุง่ เน้นการพัฒนาคนจากจิตใจภายใน โดยมิได้ยดึ ติดกับการวิเคราะห์ตวั อักษรหรื อตัวโน้ตทีเป็ น
ผลิตผลจากปัญญาของมนุษย์เท่านั1น หากแต่ตอ้ งการทีจะสกัดเอาแก่นแท้ของวัฒนธรรมทีมีการ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกมาหลอมรวมกันเพือปรับให้เข้ากับ
ปรากฏการณ์ในชีวติ และสังคม โดยเป้ าหมายสู งสุ ดคือศึกษาและนําเอาปัญญาอันทรงคุณค่ามา
สร้างความรู้และองค์ความรู้ทีผา่ นการรังสรรค์มาแต่อดีตเป็ นพื1นฐานในการสร้างปั ญญาไทยให้
ยัง ยืนสื บไป
คําถามในการวิจัย
1. บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจตั1งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั มีววิ ฒั นาการทาง
ประวัติศาสตร์ เกียวข้องกับบริ บททางสังคมและสถานการณ์ของบ้านเมืองอย่างไร
2. บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจได้รับการอนุรักษ์ สื บทอด ปรับปรุ ง
เปลียนแปลง ฟื1 นฟูให้มีบทบาทหน้าทีและส่ งผลต่อสังคมปัจจุบนั อย่างไร
3. กลวิธีในการถ่ายทอด และเผยแพร่ คุณค่าของบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจใน
อดีตและปัจจุบนั มีรูปแบบวิธีการอย่างไร
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพือวิเคราะห์บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจเพือเสริ มสร้างสํานึกความรักชาติ
2. เพือนําเสนอแนวทางการถ่ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจเพือเสริ มสร้าง
สํานึกความรักชาติ
คําจํากัดความทีใ ช้ ในการวิจัย
การถ่ ายทอดบทเพลง หมายถึงกระบวนการ ขั1นตอน วิธีการและกลวิธีในการถ่ายทอด
คุณค่า เนื1อหา ความซาบซึ1 ง ทัศนคติและรสนิยมจากผูป้ ระพันธ์ไปสู่ ผขู้ บั ร้องซึงจะทําหน้าที
ถ่ายทอดไปสู่ ผฟู้ ังทัว ไป ทั1งในรู ปแบบของการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษาและ
การศึกษาแบบอัธยาศัยเพือให้บทเพลงมีหน้าทีกล่อมเกลาจิตใจในเรื องสํานึกความรักชาติ
บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ หมายถึง บทเพลงทีประกอบขึ1นจากคําร้อง
ภาษาไทยและทํานองดนตรี สากลเพือประโยชน์ในการสื อความหมาย ถ่ายทอดความคิด ความเชือ
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กระตุน้ ปลุกเร้าให้เกิดความกล้าหาญ สามัคคี เสี ยสละ แสดงออกซึงความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์ โดยสัมพันธ์กบั บริ บททางสังคมในยุคสมัยต่างๆ
การเสริมสร้ างสํ านึกความรักชาติ หมายถึงการเพิม พูน สร้างความมัน คงให้เกิดความ
ตระหนัก ตรึ กตรอง ไตร่ ตรองถึงการรักษาไว้ซ ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ วัฒนธรรมไทย รู้จกั
การเสี ยสละ สามัคคี โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตน มุง่ หวังให้ชาติไทย
พัฒนาอย่างยัง ยืน
กรอบการวิจัย
จุดมุง่ หมายของการวิจยั ในครั1งนี1เพือแสวงหากระบวนการ กลวิธีและแนวทางในการ
เสริ มสร้างให้เกิดสํานึกความรักชาติดว้ ยบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ ซึงให้ความสําคัญ
กับคุณค่าของบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจทีมิใช่มาจากการแปลความหมายโดยตรง
เฉพาะเนื1อหาคําร้องของบทเพลงเท่านั1น แต่ยงั รวมถึงคุณค่าทีเกิดขึ1นต่อจิตใจอันส่ งผลต่อพฤติกรรม
ทีแสดงออกถึงความรักชาติของบุคคล อีกทั1งยังคํานึงถึงวิธีการถ่ายทอด สื อความหมายและจูงใจให้
ผูฟ้ ังเกิดความรู้สึกคล้อยตามด้วยความชืนชมและซาบซึ1งในสุ นทรี ยะจากคําร้องและทํานองของบท
เพลงโดยมีเหตุจูงใจมาจากบริ บททางสังคมแต่ละยุคสมัยทีแตกต่างกัน
การวิเคราะห์ในครั1งนี1 จะดําเนินการภายใต้หลักแห่งทฤษฎีคุณค่า (Axiology) ซึง
ประกอบด้วยคุณค่าทางสุ นทรี ยศาสตร์ จริ ยศาสตร์ทีเกิดจากคุณค่าภายในของบทเพลงเพือการ
ตีความ โดยวิเคราะห์วา่ บทเพลงได้ก่อให้เกิดคุณค่าทางสุ นทรี ยศาสตร์ อย่างไรจากข้อมูลทาง
วรรณศิลป์ และดุริยางคศิลป์ อีกทั1งก่อให้เกิดผลทางด้านพฤติกรรมการแสดงออกคือทางจริ ยศาสตร์
และการเป็ นเหตุเป็ นผลทางตรรกศาสตร์อย่างไร เพราะการนําคุณค่าของผลงานทางศิลปะทีปรากฏ
ในบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจไปใช้ประโยชน์น1 นั สามารถแสดงออกมาเป็ นการ
ประพฤติเชิงประจักษ์ได้ การวิเคราะห์สุนทรี ยศาสตร์ หมายถึงการรับรู้ทางประสาทสัมผัส รับรู้
ความรู้สึกด้วยจิตใจโดยเข้าถึงความงามทั1งทีเกิดจากธรรมชาติและจากการทีมนุษย์สร้างสรรค์ข1 ึน
การศึกษาความสุ นทรี ยม์ ิได้ศึกษาเพียงความงามเท่านั1น ยังศึกษาถึงการสร้างความสนใจทีมี
วิจารณญาณร่ วมด้วยในการก่อให้เกิดทัศนคติ ความเชือและปัญญาควบคูก่ นั ไป การวิเคราะห์จึงต้อง
คุณค่าภายนอกนัน คือ บริ บททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอันเป็ นแรงบันดาลใจให้
ผูป้ ระพันธ์ได้สร้างสรรค์บทเพลงปลุกใจ วิเคราะห์คุณค่าภายในและภายนอกเพือให้เห็นถึง
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ความสัมพันธ์ของคุณค่าทีเกิดจากสุ นทรี ยศาสตร์ จริ ยศาสตร์ ตรรกศาสตร์ทีเกิดขึ1นจากการบริ บท
ทางสังคมว่ามีการเปลียนแปลงหรื อพัฒนาการอย่างไรในแต่ละช่วงระยะเวลา และมีวธิ ีการถ่ายทอด
คุณค่านั1นอย่างไรเพือให้คุณค่าทีแสดงถึงความรักชาติในบทเพลงได้รับการปลูกฝังในผูฟ้ ังจน
กลายเป็ นวิถีในการคิด เกิดเป็ นทัศนคติและปัญญาเพือเป็ นแนวทางในการพัฒนากายและจิตในการ
แสดงออกซึงความรักชาติ อีกทั1งยังเผยแพร่ ต่อไปยังชุมชนและสังคมให้สามารถนําไปปฏิบตั ิให้
เกิดขึ1นได้จริ งต่อไปดังแผนภาพด้านล่าง

ผูท้ ีได้รับการพัฒนาปั ญญา
ตามแนวทางของ
มนุษยศาสตร์
ผูไ้ ด้รับการปลูกฝัง
สํานึกความรักชาติ

กระบวนการถ่ายทอดคุณค่า
ทางมนุษยศาสตร์ในระบบการศึกษา
ทีเชือมโยงกับบริ บททางสังคม
คุณค่าทางสุนทรี ยศาสตร์และจริ ยศาสตร์
ทีเกิดจากคุณค่าภายในและภายนอก

“เพลงปลุกใจ”
ในฐานะทีเป็ นเครื องมือทางมนุษยศาสตร์เพือการพัฒนา

แผนภาพเป้ าหมายของการวิจยั เพือพัฒนามนุษย์ตามแนวทางมนุษยศาสตร์
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ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตการวิจยั ในครั1งนี1มีดว้ ยกัน 2 ส่ วนด้วยกัน กล่าวคือขอบเขตช่วงเวลาการประพันธ์
บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ ตั1งแต่ ปี พ.ศ. 2453 – 2554 เนืองจากคําร้องทีนาํ มา
ประพันธ์เป็ นบทเพลงไทยสากลประเภทปลุกใจเริ มต้นจากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึงมีแนวพระราชดําริ ในการปลูกฝังความรักชาติต1งั แต่เริ มต้นรัชกาลในปี
พ.ศ. 2453 อันเป็ นปี เริ มต้นของขอบเขตการวิจยั และสิ1 นสุ ดลงในปี พ.ศ. 2554 ซึงเป็ นปี มหามงคล
เนืองในโอกาสทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 7 รอบ และเกิด
อุทกภัยครั1งใหญ่ในภาคกลางของประเทศ ทําให้มีผลงานการประพันธ์บทเพลงเพือเสริ มสร้างความ
รักและสามัคคีของคนในชาติเป็ นจํานวนมากทั1งในภาครัฐบาลและเอกชน โดยบทเพลงทั1งหมดได้
แบ่งออกเป็ น 5 ช่วงเวลาตามสถานการณ์การเปลียนแปลงของบริ บททางสังคม การเมืองการ
ปกครองทีสาํ คัญ และขอบเขตประเภทของบทเพลงในแต่ละยุคสมัย ได้แก่
ยุคที 1 (พ.ศ. 2453 – 2468) ช่วงก่อนและระหว่างสงครามโลกครั1งที 1 ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยศึกษาเฉพาะบทพระราชนิพนธ์ประเภทร้อยแก้ว ร้อย
กรอง บทละคร บทกลอน ทีนาํ มาเป็ นคําร้องในบทเพลงปลุกใจภายหลัง
ยุคที 2 (พ.ศ. 2469 – 2489) ช่วงก่อนและช่วงเปลียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และ
สงครามโลกครั1งที 2 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั และพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิ ดล โดยศึกษาบทเพลงปลุกใจจากงานประพันธ์ของพลตรี หลวงวิจิตร
วาทการ บทเพลงสยามานุสติของครู นารถ ถาวรบุตร บทเพลงวงดนตรี สุนทราภรณ์ ทั1งทีนาํ บท
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั มาใส่ ทาํ นองและประพันธ์ข1 ึนใหม่และ
บทเพลงอืนทีผเู้ ชียวชาญแนะนําเพิม เติม
ยุคที 3 (พ.ศ. 2489 – 2519) ช่วงเวลานี1มีเหตุการณ์ความรุ นแรงทางการเมืองในประเทศ
เกิดขึ1นหลายครั1ง เช่นกรณี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ยุคสมัยนี1เริ มต้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ช่วงเวลานี1เกิดความรุ นแรงทางการเมืองในประเทศหลายครั1ง เช่น
การรัฐประหารและการชุมนุมประท้วง เนืองจากคนไทยเริ มมีความรู้ทางการปกครองมากขึ1นและมี
ความคิดเห็นทีแตกต่างกัน อีกทั1งไม่เชือมัน ในการปกครองแบบเบ็ดเสร็ จโดยรัฐบาลทหาร ประกอบ
กับการเผยแพร่ แนวคิดสังคมนิยมจากต่างประเทศ บทเพลงปลุกใจทีเกิดขึ1นมาจากทั1งภาครัฐและ
เอกชน ได้แก่ บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช บทเพลง
ประกอบละครของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ บทเพลงจากกองทัพ และบทเพลงจากการประกวด
เพลงปลุกใจ
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ยุคที 4 (พ.ศ.2520 – 2538) ช่วงเวลาทีระบบเศรษฐกิจทั1งในและต่างประเทศ มีบทบาท
กําหนดทิศทางการพัฒนามากกว่าระบบการเมือง การปกครองดังเช่นในอดีต บทเพลงปลุกใจส่ วน
ใหญ่ในช่วงเวลานี1เป็ นบทเพลงจากวงดนตรี คาราบาว และภาคเอกชนทีผเู้ ชียวชาญแนะนํา
ยุคที 5 (พ.ศ. 2539 – 2554) ช่วงเวลาการเฉลิมฉลองเนืองในวโรกาสสําคัญต่างๆของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และบทเพลงทีเกียวข้องกับวิกฤตการณ์ตา่ งๆ ทั1งทางเศรษฐกิจ
การเมือง สังคมและภัยธรรมชาติ ซึงส่ งผลกระทบต่อวิถีชีวติ ความเป็ นอยูโ่ ดยตรงของประชาชน บท
เพลงปลุกใจมีท1งั ภาครัฐคือ จากกองทัพหลายหน่วย และมูลนิธิ องค์กรต่างๆ รวมทั1งบทเพลงจาก
ภาคเอกชนได้แก่วงดนตรี คาราบาว บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั อาร์ เอส
จํากัด (มหาชน)
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจยั ครั1งนี1ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื1อหา (Content Analysis)
การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ซึง
ประกอบด้วย 4 ขั1นตอน ดังนี1
ขั5นตอนที 1

ขั5นตอนที 2

ขั5นตอนที 3

ขั5นตอนที 4

การวิเคราะห์คุณค่าเพือศึกษาคุณค่าภายในและภายนอกของ
บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ โดยใช้วธิ ีการวิเคราะห์เนื1อหา
(Content Analysis) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ของ
ผูเ้ ชียวชาญในหลากหลายสาขา
การวิเคราะห์ความหมายของความรักชาติจากเนื1อหาทีได้จากขั1นตอนที 1
โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม
(Focus Group) ผูเ้ ชียวชาญ
การนําเสนอแนวทางในการถ่ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภท
เพลงปลุกใจ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และ
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูเ้ ชียวชาญ
สรุ ปและประมวลผล

ประโยชน์ ทคี าดว่าจะได้ รับ
1. ผูส้ นใจบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจได้ฐานข้อมูลบทเพลงไทยสากลประเภท
เพลงปลุกใจในช่วงเวลาต่างๆ
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2. ผูศ้ ึกษาด้านวัฒนธรรมและนักการศึกษาได้ทราบถึงวิธีการถ่ายทอดและการนําบทเพลง
ไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจไปใช้ในสถานการณ์ตา่ งๆ
3. นักประพันธ์คาํ ร้องและดนตรี ได้ลกั ษณะทางวรรณศิลป์ และดุริยางคศิลป์ เพือนําบทเพลง
ไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจทีมีออกแสดงอย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั1งยังเป็ นแรงบันดาลใจใน
การประพันธ์บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจต่อไป
4. ผูจ้ ดั การเรี ยนการสอนสามารถนําบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจไปใช้ในการ
ประกอบการจัดการเรี ยนการสอนวิชาต่างๆเช่น สาระการเรี ยนรู้วิชาภาษาไทย สาระการเรี ยนรู้
สังคมศึกษาในสาระประวัติศาสตร์ ฯลฯ รวมถึงการจัดกิจกรรมอืนในโรงเรี ยน
5. สังคมไทยได้เรี ยนรู้คุณค่าของวัฒนธรรมบันเทิงรู ปแบบหนึงทีส่งผลถึงความรู้สึกนึกคิด
และทัศนคติทีมีมาแต่ในอดีต และหาแนวทางในการถ่ายทอดไปสู่ คนรุ่ นต่อไป
6. นักพัฒนศึกษาได้รูปแบบการถ่ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจที
เหมาะสมสําหรับสังคมไทย เพือนําเสนอการศึกษาทั1งสามระบบคือในระบบการศึกษา นอกระบบ
การศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีความสอดคล้องเชือมโยงต่อกันเพือกล่อมเกลาจิตใจของ
ผูค้ นในสังคมไทยให้เกิดการพัฒนาทางปัญญาได้อย่างยัง ยืน

บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ กียวข้ อง
การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องในบทนี ได้นาํ มาจากเอกสาร บทความและ
งานวิจยั ต่างๆ เพือนํามาเป็ นแนวคิด ทฤษฎีและแนวทางในการวิเคราะห์การถ่ายทอดบทเพลงไทย
สากลประเภทเพลงปลุกใจเพือเสริ มสร้างสํานึกความรักชาติ ซึงได้ครอบคลุมประเด็นต่างๆดังนี
ตอนที 1 แนวคิดเกียวกับวัฒนธรรม
1.1 ความหมายของคําว่า “วัฒนธรรม”
1.2 ประเภทของวัฒนธรรม
1.3 คุณค่าและความสําคัญของวัฒนธรรม
ตอนที 2 แนวคิดเกียวกับการศึกษา
2.1 ความหมายของการศึกษา
2.2 ปรัชญาการศึกษา
2.3 มนุษยศาสตร์กบั การศึกษาเพือพัฒนา
2.4 แนวคิดทางการศึกษากับการถ่ายทอดวัฒนธรรม
ตอนที 3 แนวคิดเรื องสํานึกความรักชาติ
3.1 ความหมายของ “ความรักชาติ”
3.2 กระบวนการเสริ มสร้างสํานึกความรักชาติ
3.3 การถ่ายทอดและเผยแพร่ สาํ นึกความรักชาติ
ตอนที 4 ทฤษฎีคุณค่า
4.1 ตรรกศาสตร์
4.2 จริ ยศาสตร์
4.3 สุ นทรี ยศาสตร์
4.3.1 ความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์
4.3.2 ประเภทของสุ นทรี ยศาสตร์
4.3.3 สุ นทรี ยประสบการณ์
4.3.4 ดนตรี กบั สุ นทรี ยศาสตร์
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ตอนที 5 แนวคิดเกียวกับองค์ประกอบของบทเพลง
5.1 แนวคิดศิลปะ
5.1.1 แนวคิดเรื องการเลียนแบบ (Representation)
5.1.2 แนวคิดเรื องรู ปทรง (Form)
5.1.3 แนวคิดเรื องการแสดงออกซึงความรู้สึก (Expression)
5.2 แนวคิดทางวรรณศิลป์
5.2.1 การวิเคราะห์รส
5.2.2 การวิเคราะห์ภาษาภาพพจน์
5.2.3 ลักษณะของวรรณศิลป์ ในบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ
5.3 แนวคิดทางดุริยางคศิลป์
5.3.1 การวิเคราะห์ทาํ นอง
5.3.2 การวิเคราะห์จงั หวะ
5.3.3 การวิเคราะห์เสี ยง
5.3.4 การวิเคราะห์ประโยคเพลง
5.3.5 การแบ่งประเภทบทเพลง
5.3.6 ลักษณะของดุริยางคศิลป์ ในบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ
5.4 ความสัมพันธ์ของแนวคิดศิลปะกับแนวคิดทฤษฎีอืน
ตอนที 6 บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ
6.1 ดนตรี กบั ชีวติ
6.1.1 ดนตรี สากลตะวันตก
6.1.2 ดนตรี ไทยสากล
6.2 ประเภทของบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจในประเทศไทย
ตอนที 7 งานวิจยั ทีเกียวข้อง
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ตอนที 1 แนวคิดเกีย วกับวัฒนธรรม
1.1 ความหมายของคําว่า “วัฒนธรรม”
“วัฒนธรรม” ถือได้วา่ เป็ นองค์ประกอบหนึงทีสาํ คัญในวิถีชีวติ ของมนุษย์ทีอยูร่ วมกันเป็ น
กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีลกั ษณะเฉพาะทีความแตกต่างกัน อันเกิดมาจากสภาพพืนทีตงั ของชุมชน
วิถีการทํามาหากิน การนับถือศาสนา และกิจกรรมต่างๆ วัฒนธรรมได้ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาที
สัง สมจากการดํารงชีวติ ร่ วมกันของคนในชุมชน บนพืนฐานความคิดทัศนคติเดียวกัน โดย
แสดงออกผ่านทางการกระทําหรื อการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆอย่างเป็ นรู ปธรรม ตามจินตนาการ
เพือสื บสานความรู้ ความรู้สึกให้กบั คนในกลุ่มอืนหรื อคนรุ่ นหลังได้เข้าใจวัฒนธรรม สภาพความ
เป็ นอยูแ่ ละจิตใจของคนในทีแห่งหนึง ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง ผ่านงานศิลปะไม่วา่ จะเป็ น
จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป์ หรื อดนตรี ฉะนัน หากต้องการจะศึกษาคุณค่าของผลงานทาง
ศิลปะแล้ว ก็จาํ เป็ นทีจะต้องทําความเข้าใจเกียวกับวัฒนธรรม สภาพสังคมและความคิด ทัศนคติอนั
เป็ นฐานรากทีมาของศิลปะเหล่านันด้วย
คําว่า “วัฒนธรรม” มีความหมายตามรากศัพท์มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตว่า สภาพอัน
เกิดความเจริ ญงอกงาม หรื อลักษณะทีทาํ ให้เกิดความเจริ ญงอกงาม เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
แสดงออกทางกาย ทางวาจา เพือใช้ในการติดต่อสัมพันธ์กนั ของบุคคลทีอยูร่ ่ วมกันในสังคมเดียวกัน
โดยมีเป้ าหมายในการปลูกฝังความดีเพือให้เกิดความเจริ ญงอกงามในการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
(ยิง ยง เรื องทอง, 2542)
สําหรับประเทศไทยได้นาํ คําว่าวัฒนธรรมมาใช้เป็ นครังแรกในพระราชบัญญัติบาํ รุ ง
วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2483 โดยพระวรวงศ์เธอกรมหมืนนราธิปพงศ์ประพันธ์พงศ์ ทรงบัญญัติ
คําว่า “วัฒนธรรม” ขึน แทนคําว่า Culture ในภาษาอังกฤษ ต่อมาในพระราชบัญญัติบาํ รุ งวัฒนธรรม
แห่งชาติ ฉบับทีสองใน พ.ศ. 2485 ให้ความหมายของวัฒนธรรมว่า “ธรรมเป็ นต้นเหตุให้เจริ ญ”
หรื อ “ธรรมคือความเจริ ญ” แต่ตอ่ มาได้ยกเลิกพระราชบัญญัติทงั สองฉบับ และเปลียนชือมาเป็ น
พระราชบัญญัติวฒั นธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485 โดยให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ (ก่อตังเมือ 29
กันยายน พ.ศ.2485) เป็ นผูด้ าํ เนินงาน และได้ให้ความหมายของคําว่า “วัฒนธรรม” ไว้โดยสรุ ปว่า
วัฒนธรรมเป็ นส่ วนทีมนุษย์ สร้ างขึน เพือทํานุบาํ รุ ง ถ่ ายทอดและเปลียนแปลงสิ งต่ างๆในสังคม
และวัฒนธรรมนีเองทีทาํ ให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ เพราะมนุษย์เป็ นสัตว์ประเภทเดียวทีมี
วัฒนธรรมในการเรี ยนรู้และสื บต่อความรู้น นั อย่างสร้างสรรค์ ทีเป็ นเช่นนีเพราะมนุษย์มีลกั ษณะ
ทางร่ างกายและจิตใจพิเศษกว่าสัตว์ทงั ปวง (สุ พตั รา สุ ภาพ, 2547) นอกจากนี พระยาอนุมานราชธน
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ผูไ้ ด้รับการยกย่องจาก UNESCO ได้เป็ นบุคคลทีมีความสําคัญทางด้านวัฒนธรรมของโลก ได้ให้
ความหมายของคําว่า “วัฒนธรรม” ว่า
“เป็ นสิ งทีมนุษย์ เปลียนแปลง ปรั บปรุ ง ผลิตขึน เพือความเจริ ญงอกงาม
ของวิถีชีวิตโดยส่ วนรวม สามารถถ่ ายทอดสู่กันและกันได้ ตลอดจนเป็ น
เครื องมือในการแสดงความรู้ สึ ก ความคิดเห็น การประพฤติและกิริยาอาการ ที
แสดงออกมาเป็ นภาษา ศิลปะ ความเชื อและระเบียบประเพณี ”
(พระธรรมปิ ฎก, 2537)
การให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมมีมากขึนเรื อยๆโดยเฉพาะเมือหลังสงครามโลกครังทีสอง
เมือวันที 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 องค์การสหประชาชาติได้ก่อตังองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ขึน เพือสนับสนุนงานด้านการเสริ มสร้างสันติภาพ โดย
ดําเนินงานหลายด้านไปพร้อมกัน ทังในด้านการศึกษา สังคมและวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural
Science) การสื อสารและวัฒนธรรม และในปี พ.ศ. 2539 ได้ประกาศเป้ าหมายหลักของการศึกษา
กล่าวโดยสรุ ปว่า หนึงในเป้ าหมายหลักคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผา่ นกระบวนการศึกษา โดยมี
บทบาทหน้าทีในการเสริ มสร้างภูมิปัญญาคุณค่าความเป็ นมนุษย์เพือตอบสนองความต้องการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองตามความต้องการของระบบเศรษฐกิจโลก นอกจากนี แนวคิดทางด้าน
มนุษยศาสตร์ยงั มีบทบาทสําคัญยิง ในการเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั วัฒนธรรมท้องถินในการ
ก้าวตามหรื อต่อต้านกระบวนการเปลียนแปลงไปตามกระแสโลก โดยปราศจากความขัดแย้งกัน
ระหว่างความแตกต่างของวัฒนธรรมทีมีการเคลือนย้ายไปตามความจําเป็ นด้านเศรษฐกิจ
(UNESCO, 2010: online)
นอกจากนียงั มีกลุ่มนักสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา มนุษยศาสตร์ และกลุ่มอืนๆทีให้
ความหมายของวัฒนธรรม โดยนักสังคมวิทยากลุ่มหนึงตามทียงิ ยง เรื องทอง (2542) ให้คาํ จํากัด
ความของคําว่าวัฒนธรรมหมายถึงวิถีชีวติ (Way of Life) หรื อรู ปแบบแห่งพฤติกรรม (Behavior
Pattern) การประดิษฐ์คิดค้นของมนุษย์น นั เป็ นไปเพือปรับปรุ งการดําเนินชีวติ เพืออํานวยความ
สะดวกแก่ตนเองและสังคม พฤติกรรมทีแสดงออกมานัน ได้มาจากการเรี ยนรู้หรื อการฝึ กหัด อบรม
หรื อเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบกันในระบบของสังคม จากนันแนวปฏิบตั ิจะกลายมาเป็ นพิธีกรรม ความ
เชือ ลัทธิ ศาสนา ศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ทีนาํ มาใช้เพือดําเนินชีวิตอย่างมีประสิ ทธิภาพ
สมาชิกต้องรู้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ การมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบสิ งต่างๆทีเกิดขึนในสังคม
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จนกระทัง สื บทอดให้คนรุ่ นหลัง เป็ นกระบวนการอบรม ปลูกฝัง สัง สอนและเรี ยนรู้การดํารงวิถี
ชีวติ ในรู ปแบบเดียวกัน อีกทังมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา การเปลียนแปลงจะเกิดขึนช้าหรื อเร็ ว
ขึนอยูก่ บั ปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน
ในขณะทีทางมานุษยวิทยา ให้ความหมายของวัฒนธรรมว่า เป็ นทุกสิ งทีมนุษย์ได้กาํ หนด
และสร้างขึน ทังความรู้สึกนึกคิด การปฏิบตั ิ ศิลปะ ขนบธรรมเนียมและประเพณี รวมทังวัตถุที
มนุษย์ได้สร้างสรรค์ข ึนเพือใช้ในการดําเนินชีวิต บางกลุ่มมีลกั ษณะวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มทีทาํ ให้มี
ความแตกต่างเมือเปรี ยบเทียบกับกลุ่มชนต่างๆได้อย่างชัดเจน (นิยพรรณ วรรณศิริ, 2528)
โดยสรุปแล้ว สิ งทีเหมือนกันในความหมายของวัฒนธรรมทังทางมานุษยวิทยาและสังคม
วิทยา คือการให้ความสําคัญกับค่านิยม และการประพฤติปฏิบตั ิตนเพือให้เป็ นแนวทางในการอยู่
ร่ วมกันของสังคมทีมีลกั ษณะเดียวกัน สิ งเหล่านีถือว่าเป็ นมรดกทางสังคมทีมีลกั ษณะเฉพาะเพือเอือ
ต่อการดํารงชีวติ ของกลุ่มคนทีอาศัยอยู่ และมีการเปลียนแปลงไปตามยุคสมัยร่ วมกัน ดังนัน
วัฒนธรรมจึงเป็ นสิ งสําคัญในการแสดงเอกลักษณ์ของสังคมหนึงทีแตกต่างจากสังคมอืน มนุษย์
สามารถคิดสร้างระเบียบกฎเกณฑ์ การจัดระเบียบ ความคิดความเชือ ความนิยม วัสดุสิงของทีมนุษย์
ประดิษฐ์ข ึน ความรู้และเทคโนโลยีตา่ งๆเพือใช้ประโยชน์ในการดําเนินชีวิต งานทางด้าน
มานุษยวิทยามองไปทีพฤติกรรมพืนฐานจริ งทีเกิดขึน และเน้นไปทีพฤติกรรมเพือความอยูร่ อด
ก่อนทีจะนึกถึงการสื บทอดด้านคุณธรรม ความดี ความงาม และเลือกสรรเฉพาะพฤติกรรมทีถูกจัด
ระเบียบเพือถ่ายทอดต่อไปให้เป็ นมรดกทางพฤติกรรมหลักของสังคม
จากทีกล่าวมา ความหมายของวัฒนธรรมจึงเป็ นเรื องทีเกียวข้องกับวิถีชีวติ ทีสามารถ
ประจักษ์ได้ดว้ ยประสาทสัมผัสเป็ นส่ วนมาก แต่โดยเนือแท้น นั วัฒนธรรมเป็ นการแสดงออกขัน
สุ ดท้ายของฐานคิดซึงประกอบด้วยแก่นสาระของสังคมอยูเ่ บืองหลัง เช่นจากฐานคิดเรื องสัจธรรม
จริ ยธรรม ได้กลายมาเป็ นรู ปแบบของวัฒนธรรมในกาลต่อมา พระธรรมปิ ฎก (2537) ได้แสดงให้
เห็นถึงความสําคัญของวัฒนธรรมในฐานะทีเป็ นแก่นความคิดในแนวทางมนุษยศาสตร์ สรุ ปได้วา่
วัฒนธรรมประกอบไปด้ วยสั จธรรม คือความจริงทีม ีอยู่ตามธรรมดา เป็ นเรืองของธรรมชาติและ
ความต้ องการต่ างๆ ซึงจะถูกกํากับบทบาทและความเหมาะสมโดยจริยธรรม ซึงเป็ นสิ งทีม นุษย์ ร้ ูว่า
จะต้ องทําอย่างไรในการดําเนินชีวติ จากนั6นจึงดําเนินตามแนวทางความคิดสู่ การปฏิบัติทจี ําต้ องถูก
กํากับด้ วยรูปแบบทีเ หมาะสมของสั งคม นันคือ “วัฒนธรรม” เพราะฉะนัน วัฒนธรรมจึงเป็ นภาพ
ปรากฏในระดับของการนําสัจธรรมและจริ ยธรรมมาใช้ให้เกิดผลจริ งในหมูข่ องมนุษย์ หากแต่
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สัจธรรมและจริ ยธรรมคือรู ปแบบความคิดทีเกิดขึนภายใน จึงมีการเปลียนแปลงได้ยาก ต่างจาก
วัฒนธรรมทีเป็ นรู ปแบบภายนอก สามารถเปลียนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของยุคสมัย
และถินทีอยูไ่ ด้ตลอดเวลา แต่วฒั นธรรมทีมีรูปแบบทีสอดคล้องกับสัจธรรมและจริ ยธรรมของ
สังคมจะมีความมัน คง ไม่ถูกเปลียนแปลงได้ง่าย วัฒนธรรมมีความหมายบทบาทหน้าทีทีสาํ คัญต่อ
มนุษย์ โดยมนุษย์จะทําการตกลงกันว่า ลักษณะวัฒนธรรมของสังคมทีกลุ่มของตนต้องการนันเป็ น
อย่างไร ข้อประพฤติปฏิบตั ิของคนในสังคมควรเป็ นเช่นไร โดยใช้กฎ ระเบียบ กติกาในการอยู่
ร่ วมกันเพือความสงบสุ ข จากนันมนุษย์จึงได้กาํ หนดและสร้างสรรค์สิ งต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุ
สิ งของ พฤติกรรม ระบบความคิดหรื อระบบการทํางานต่างๆทังทางกายภาพและด้านจิตใจ เพือให้
เป็ นสัญลักษณ์และแนวทางการปฏิบตั ิน นั เป็ นสื อกลางในการถ่ายทอดวัฒนธรรมให้กบั คนในรุ่ น
ต่อไป ความหมายของวัฒนธรรมตามศาสตร์สาขาต่างๆ สามารถแสดงเป็ นตารางสรุ ปได้ดงั นี
กลุ่มทีศ ึกษา
นักภาษาศาสตร์หรื อ
นักนิรุกติศาสตร์

นักสังคมวิทยา

นักมานุษยวิทยา
มนุษยศาสตร์

ความหมายของวัฒนธรรม
คําว่า “วัฒนธรรม” มาจากภาษาต่างประเทศแปลว่า การเพาะปลูก การ
ปลูกฝังความดีเพือให้เกิดความเจริ ญงอกงาม มีหน้าทีในการสร้างสรรค์
ถ่ายทอดความรู้ นําไปสู่ การเปลียนแปลงของสังคม เป็ นส่ วนประกอบที
ทําให้สังคมเกิดความเข้มแข็ง และยังเป็ นเครื องมือในการเสริ มสร้าง
ความสามัคคี ความกลมเกลียวของคนในชาติอีกด้วย
หมายถึงวิถีชีวติ หรื อแบบแผนในการดําเนินชีวิต ทําให้เกิดการรวมกลุ่ม
กันเพือทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึง สามารถถ่ายทอดไปมาในสังคมได้
เพือประโยชน์ในการดํารงชีวิต จะเปลียนแนวทางปฏิบตั ิชีวติ ประจําวัน
มาเป็ นความเชือ พิธีกรรม ขนบประเพณี และสื บทอดต่อไป
เป็ นสิ งทีมนุษย์สร้างขึนจากความรู้สึกนึกคิด การปฏิบตั ิ แสดงออกทัง
วัตถุและความรู้ตา่ งๆ เป็ นปัจจัยทีแบ่งแยกคนแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน
วัฒนธรรมประกอบด้วยสัจธรรม ศีลธรรมทีกาํ กับบทบาทและความ
เหมาะสมในการแสดงออกหรื อจริ ยธรรม ซึงมีทีมาจากความรู ้สึกภายใน
สามารถเปลียนแปลงไปได้ตามยุคสมัย

กล่าวโดยสรุ ปว่า วัฒนธรรมเป็ นองค์ประกอบในวิถีชีวติ ของสังคมมนุษย์ ทีนาํ มาซึงความ
เจริ ญงอกงามของสังคม เป็ นเครื องมือทีมีเป้ าหมายในการปลูกฝัง ขัดเกลาความคิด ทัศนคติ ค่านิยม
ผ่านประเพณี พิธีกรรม และความเชือ เพือให้เกิดการสร้างสรรค์สิ งทีดีงาม ถ่ายทอดจากรุ่ นหนึงสู่ อีก
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รุ่ นหนึงโดยสามารถปรับเปลียนได้ตลอดเวลา วัฒนธรรมเป็ นสิ งไม่คงที มีพลวัต การเปลียนแปลง
จะเกิดขึนอย่างช้าๆแต่มีระยะเวลายาวนานจนกว่าจะเกิดการเปลียนแปลงอีกครังหนึง และอาจจะไม่
เปลียนแปลงพร้อมกันทุกคนทังสังคม (สุ พตั รา สุ ภาพ, 2547) พิธนั ดร นิตยสุ ทธิm (2547: 107) กล่าว
ว่า การเปลียนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมมักเริ มจากการเปลียนแปลงระดับบุคคล และมีผลไปสู่
การเปลียนแปลงสู่ สังคมทีกว้างขึน ซึงจะมีผลต่อทังต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม
โดยการเปลียนแปลงทีเกิดขึนมีดว้ ยกัน 2 ลักษณะ คือทางวัตถุและไม่ใช่วตั ถุ โดยการเปลียนแปลง
วัตถุสามารถเกิดขึนได้โดยง่ายและรวดเร็ ว แต่การเปลียนแปลงทีเกิดขึนต่อสิ งทีไม่ใช่วตั ถุเช่น
ค่านิยม บรรทัดฐานและระบบสัญลักษณ์ตา่ งๆในสังคมนันเกิดขึนได้ยากและใช้เวลานาน ถือเป็ น
การเปลียนแปลงค่านิยม ซึงก็คือการเปลียนแปลงมาตรฐานการประพฤติปฏิบตั ิของคนในสังคม
จากเดิมทีวดั คุณสมบัติของบุคคลทีได้ติดตัวมาแต่กาํ เนิด (Ascribed Status) มาเป็ นการวัดด้วย
ผลงานทีบุคคลสร้างสรรค์ข ึน (Achievement) และการแสดงออก (Performance) ซึงสามารถเกิดขึน
ได้ทงั ในสถาบันการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา ฯลฯ เช่นเดียวกับบทเพลงปลุกใจทีเป็ น
เครื องมือในการเปลียนแปลงความคิด ทัศนคติของสังคมโดยรวม ซึงเริ มจากภาวะการรับรู้ของ
บุคคลและแผ่ขยายไปยังชุมชนและสังคมต่อไป
1.2 ประเภทของวัฒนธรรม
การแบ่งประเภทของวัฒนธรรมมีหลายรู ปแบบ ทังการใช้เกณฑ์ดา้ นรู ปแบบในการดําเนิน
ชีวติ ขนาดของกลุ่มชน ช่วงเวลา ประโยชน์ทีได้รับ การใช้งาน การปฏิบตั ิตนตามระเบียบหรื อ
มารยาททางสังคม ศีลธรรม คุณธรรมความดี ซึงจะมีความสัมพันธ์กบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองและศาสนาของในแต่ละชุมชน นักคิดหลายฝ่ ายให้ความสําคัญกับการแบ่งประเภท
ของวัฒนธรรมทังในแบบรู ปธรรมและนามธรรมแตกต่างกัน ดังตารางด้านล่างนี
แนวคิด
กระทรวง
ธรรมการ
(2485)

การแบ่ ง
ประเภท
1. คติธรรม

2. เนติธรรม

รายละเอียด
เกียวกับหลักในการดําเนินชีวติ
มักจะเป็ นเรื องของจิตใจและ
หลักธรรมทางศาสนา
เกียวกับแนวปฏิบตั ิบรรทัดฐาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
กฎหมาย

หมายเหตุและข้ อสั งเกต
วัฒนธรรมเป็ นสัญลักษณ์
สามารถแสดงออกเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิได้จริ ง
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ประสาท
หลักศิลา
(2541)

คณะ
กรรมการ
วัฒนธรรม
แห่งชาติ
(2529)

การแบ่ ง
ประเภท
3. วัตถุธรรม

รายละเอียด

เกียวกับวัตถุสิงของ อาคาร
บ้านเรื อน ยารักษาโรค
4. สหธรรม วัฒนธรรมทีเกียวกับสังคม
คุณธรรมและมารยาททางสังคม
1. วัฒนธรรม ความถูกผิด ความคิด ข้อเท็จจริ ง
ทีเกียวกับ
คติ โชคลางและความเชือต่างๆ
แนวคิด (Idea
Culture)
2. วัฒนธรรม ลัทธิศาสนา ศีลธรรม จารี ต
เกียวกับ
กฎระเบียบ ข้อบังคับทีเป็ น
ปทัสถาน
แนวทางในการปฏิบตั ิของสังคม
(Normal
Culture)
3. วัฒนธรรม วัตถุ เครื องจักร เครื องมือและวัตถุ
เกียวกับวัตถุ ต่างๆทีจบั ต้องได้
(Material
Culture)
1. สาขามนุษย์ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ศาสตร์
คุณธรรม ศีลธรรม และศาสนา
ปรัชญา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี
มารยาทในสังคม การปกครอง
และกฎหมาย
2. สาขาศิลปะ ภาษา วรรณคดี ฟ้ อนรํา วิจิตรศิลป์
ละคร สถาปัตยกรรม
ประติมากรรม และจิตรกรรม
3. สาขาการ การเย็บปักถักร้อย การแกะสลัก
ช่างฝี มือ
การทอผ้า การจักสาน การทํา
เครื องเงิน เครื องทอง การจัด

หมายเหตุและข้ อสั งเกต

แบ่งตามแนวทางความสําคัญ
ของวัฒนธรรมทางสังคม
(Social Culture) ตามระเบียบ
การปฏิบตั ิตนตามมารยาททาง
สังคม และเริ มให้ความสําคัญ
กับความคิดจิตใจและ
ศีลธรรม (Moral Culture)

ได้ยดึ ถือนโยบายด้าน
วัฒนธรรมของยูเนสโก
องค์การสหประชาชาติ
พ.ศ. 2513 เกียวข้องกับมนุษย์
ทีมีความหลากหลาย และมี
แนวการประพฤติปฏิบตั ิที
แตกต่างกัน อย่างไรก็ดี ใน
สังคมมนุษย์ยงั มีวฒั นธรรมที
มีความคล้ายคลึงกันอยูไ่ ม่
น้อย จึงเรี ยกว่า “วัฒนธรรม
สากล”
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การแบ่ ง
ประเภท

4. สาขา
คหกรรมศิลป์

5. สาขาการ
กีฬาและ
นันทนาการ
1. วัฒนธรรม
อมรา
พงศาพิชญ์ ทีเป็ นลักษณะ
(2541) และ ของ
สัญลักษณ์
วิลเลียม
ไม่ใช่วตั ถุ
เอฟ ออค
เบรอน (อ้าง (Nonmaterial
ถึงในยิง ยง Culture)
เรื อนทอง,
2542)
2. วัฒนธรรม
ทีสามารถจับ
ต้องได้
(Material
Culture)
สุ พตั รา
1. องค์วตั ถุ
สุ ภาพ
(Instrumental
(2547) และ and Symbolic
บุญเลิศ
Objects)

รายละเอียด
ดอกไม้ การทอเสื อ การประดิษฐ์
และเครื องปั นดินเผา
ความรู้เรื องอาหาร การประกอบ
อาหาร เรื องเสื อผ้าการแต่งกาย
มารยาทการกินอยู่ และการ
ต้อนรับ ความรู้ในการประกอบ
อาชีพส่ วนเศรษฐกิจในครัวเรื อน
การละเล่น การบันเทิง ฟันดาบ
กระบีกระบอง ภาพยนตร์และ
ดนตรี
วัฒนธรรมทีเป็ นแบบแผนแห่ง
ความประพฤติทีเคยปฏิบตั ิต่อกัน
มาและยอมรับว่าเป็ นความดี ความ
เหมาะสมเช่นจารี ตประเพณี
ศาสนา ทัศนคติ ความเชือ ความ
สนใจ ความรู้ความสามารถ ภาษา
กิริยามารยาท ขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมประเพณี เป็ นลักษณะ
แบบนามธรรม
วัตถุสิ งของทีเกิดจากการคิด
ประดิษฐ์ของมนุษย์ เช่นเครื องมือ
เครื องใช้ ยานพาหนะ สิ งก่อสร้าง
งานศิลปกรรม ประติมากรรม
สิ ง ก่อสร้าง และข้าวของเครื องใช้
วัฒนธรรมทางวัตถุ สามารถจับ
ต้องได้ มีรูปร่ าง เช่นภาพเขียน
เครื องจักร โบสถ์วหิ าร ข้าวของ
เครื องใช้ ส่ วนทีไม่มีรูปร่ างเช่น

หมายเหตุและข้ อสั งเกต

วัฒนธรรมสามารถเป็ นสื อ
หรื อสัญลักษณ์ทีจะบรรยาย
เรื องราวของบริ บท
สิ งแวดล้อมของสังคมนันๆได้
เป็ นอย่างดี จึงให้ความสําคัญ
กับวัฒนธรรมในหน้าทีของ
การสื อความหมายและการ
แสดงสัญลักษณ์ทีชดั เจนไม่วา่
จะเป็ นรู ปแบบใดๆ

การแบ่งวัฒนธรรมตาม
ประโยชน์และการใช้งานตาม
บทบาทหน้าที
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การแบ่ ง
ประเภท

ราโชติ (อ้าง
ถึงในยิง ยง
เรื อนทอง,
2542)
2. องค์การ
(Association
or
Organization)

รายละเอียด

ภาษา สัญลักษณ์ในการติดต่อสื อ
ความหมาย หลักวิชาคํานวณ
ตัวเลข มาตรา การชัง ตวง วัด
กลุ่มทีมีการจัดระเบียบและมี
โครงสร้างอย่างเป็ นทางการ มี
กฎเกณฑ์ เป็ นกลุ่มทีสร้างขึนจาก
ความสัมพันธ์ในสังคมทีซบั ซ้อน
เช่นครอบครัว สหพันธ์ตา่ งๆ
รวมตัวกันโดยวัตถุประสงค์
บางอย่าง องค์การทีเล็กทีสุดคือ
ครอบครัว และใหญ่ทีสุดคือ
สหประชาชาติ
3. องค์พิธีการ ขนบธรรมเนียมประเพณี ทีเป็ นที
(Usage)
ยอมรับกันโดยทัว ไป เช่นพิธีกรรม
ทางศาสนา การแต่งงาน การแต่ง
กาย โดยพิธีการบางอย่างเหล่านีมี
การเปลียนแปลงไปตามสังคมและ
สภาพแวดล้อม ตลอดจนถึงพิธี
การรับประทานอาหารทีแต่ละ
วัฒนธรรมมีความแตกต่างกันมาก
บ้างน้อยบ้าง
4. องค์มติ
ความเข้าใจ ความเชือ ความ
(Concepts)
คิดเห็นและอุดมการณ์ตา่ งๆ
ทัศนคติ การยอมรับความดี ความ
ถูกต้อง ซึงแต่ละกลุ่มจะมีความ
เชือในการตัดสิ นแตกต่างกันตาม
มาตรฐานในการตัดสิ นของสภาวะ
สภาพแวดล้อมของคนในสังคม

หมายเหตุและข้ อสั งเกต
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แบ่งตาม
ระยะเวลา

ณรงค์ เส็ง
ประชา
(2539)

Redfield
(อ้างถึงใน

การแบ่ ง
รายละเอียด
ประเภท
1. วัฒนธรรม วัตถุสิ งของ หรื อแนวปฏิบตั ิที
เก่า (Old
บรรพบุรุษได้ก่อสร้างหรื อ
Culture)
ประดิษฐ์คิดค้นขึนมาและได้
ปฏิบตั ิสืบทอดต่อกันมา
2. วัฒนธรรม วัฒนธรรมสิ งของหรื อแนวปฏิบตั ิ
ใหม่ (Modern ทีบุคคลในปัจจุบนั ได้คิดค้นขึน
Culture)
เพือตอบสนองความต้องการของ
คนในสังคมว่าเป็ นทีนิยม ทันสมัย
เช่นเครื องอํานวยความสะดวก
ต่างๆ เครื องมือสําหรับการสื อสาร
เป็ นต้น ทังนีข ึนกับค่านิยมของ
สังคม (Social Values) ทีมีการ
เปลียนแปลงตลอดเวลา ดังนัน
วัฒนธรรมในปัจจุบนั อาจจะเป็ น
วัฒนธรรมเก่าได้ในอนาคตเพราะ
ต้องเปลียน แปลงไปตามค่านิยม
ของสังคม
วัฒนธรรมมีหน้าทีในการตอบสนองดังนี
1. ความต้องการพืนฐาน คือปัจจัย 4 ของมนุษย์
2. ต้องการความสงบเรี ยบร้อยของสังคมให้มีการ
ปกครองทีดี
3. การใช้ศาสนาเป็ นเครื องยึดเหนียวจิตใจ
4. การสร้างสุ นทรี ยภาพเพือความเพลิดเพลินของ
ชีวติ
5. การศึกษาเพือเป็ นแนวทางในการหาความรู้
Great
วัฒนธรรมทังสองกลุ่มต่างต้อง
Traditionหรื อ พึงพาอาศัยกัน มีการแลกเปลียน

หมายเหตุและข้ อสั งเกต
วัฒนธรรมยังสามารถแบ่งได้
ตามกาลเวลาได้

ได้แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรม
มีหลายลักษณะตามบทบาท
หน้าที โดยเน้นไปในหน้าที
ทีเกียวกับเศรษฐกิจ การเมือง
การศาสนา สุ นทรี ยศาสตร์
และการศึกษาซึงเป็ นพืนฐาน
ของการดําเนินชีวติ อย่างเท่า
ทันตามสภาพสังคมทีเป็ นจริ ง
ทีสามารถเปลียนแปลงไปได้
ตามขนาดพืนทีการสื บทอด
และดํารงอยูข่ องวัฒนธรรม
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แนวคิด
กาญจนา
แก้วเทพ,
2545)

การแบ่ ง
ประเภท
วัฒนธรรม
สากล
Little
Tradition คือ
วัฒนธรรม
พืนบ้าน

รายละเอียด

หมายเหตุและข้ อสั งเกต

วัฒนธรรมบนพืนฐานของความ โดยมีคน 2 กลุ่มอยูใ่ นแต่ละ
รู ปแบบความสัมพันธ์ของคน
เท่าเทียมกันของคนในสังคม
ในวัฒนธรรมดังกล่าว
มีดว้ ยกันสองกลุ่มย่อย กล่าวคือ
การทีสองวัฒนธรรมมีความ
ขัดแย้งกัน พวก Great tradition
เข้าไปทําลาย ครอบงําและดูดกลืน
กลุ่ม Little tradition จะสู ญสลาย
ไป และกลุ่มย่อยกลุ่มสุ ดท้ายคือ
การครอบงําของกลุ่มย่อยไม่มีผล
ใดกับกลุ่ม Little tradition เพราะมี
ความทนทาน ไม่สูญสลายไป
สามารถปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลียนแปลงได้ตลอดเวลา

จะเห็นได้วา่ มีการแบ่งวัฒนธรรมในหลากหลายรู ปแบบ เริ มจากการมีวฒั นธรรมเป็ นเพียง
สัญลักษณ์ทีสังคมเป็ นผูก้ าํ หนดขึน จากนันจึงให้ความสําคัญกับการถ่ายทอดซึงต้องมีองค์ประกอบ
ด้านจิตใจเพิม เติม นอกจากนี การให้ความหมายของวัฒนธรรมในแต่ละกลุ่มคนมีความแตกต่างกัน
ตามการใช้ประโยชน์และหน้าทีในการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ รวมทังการแบ่งแบบใช้
ช่วงเวลาเก่ากับใหม่เพือเปรี ยบเทียบวัฒนธรรมทีมีการเปลียนแปลงไปอย่างชัดเจน หรื อการแบ่ง
ตามแนวทางปฏิบตั ิตนและจิตใจตามศีลธรรม คุณธรรม ประเพณี หรื อมารยาททีสังคมร่ วมกัน
กําหนด นอกจากนียงั มีการแบ่งวัฒนธรรมตามกลุ่มคนทีใช้งานเฉพาะหรื อกับบุคคลทัว ไป เช่น
วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ เป็ นต้น
กล่ าวโดยสรุป คือวัฒนธรรมเป็ นสัญลักษณ์ทีแสดงออกเป็ นการปฏิบตั ิอนั เกียวเนืองกับการ
ดํารงชีวิต ในบางครังจึงนําไปผูกโยงเข้ากับความเชือ ความคิด ความศรัทธาในศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณี สิ งก่อสร้างหรื อแม้กระทัง โครงสร้างทางสังคม โดยเน้นไปทีมารยาทและ
การกระทําทีเหมาะสมในสังคมทีตนอาศัย ฉะนัน การแบ่งประเภทของวัฒนธรรมจึงมีระดับต่างๆ
คือ ระดับชุมชน ระดับชาติหรื อระดับสากล ซึงทุกภาคส่ วนต้องทํางานร่ วมกัน แลกเปลียนเรี ยนรู้ซ ึง
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กันและกัน แต่ในบางครัง วัฒนธรรมใหญ่ได้ดูดกลืนวัฒนธรรมย่อยทีไม่มีความมัน คง โดยจะ
ปรับเปลียนไปตามความต้องการของสังคมโดยรวม ไม่มีอาํ นาจต่อรอง อีกทังยังอาจถูกเอารัดเอา
เปรี ยบโดยวัฒนธรรมทีมุง่ เอาแต่ผลประโยชน์อีกด้วย และจะสังเกตได้วา่ การแสดงออกทาง
วัฒนธรรมมีดว้ ยกัน 2 ประการคือ ด้านรู ปธรรมเช่นงานศิลปะ งานฝี มือ การแสดง ประเพณี หรื อ
นามธรรมได้แก่ความคิด ความเชือ ทัศนคติ แต่สิ งทีเปลียนแปลงไปตามความต้องการของสังคมคือ
วัฒนธรรมทีเป็ นวัตถุ พิธีการ การแต่งกายซึงสามารถเปลียนแปลงได้ง่าย แต่วฒั นธรรมทีเป็ น
นามธรรมมักจะเปลียนแปลงได้ยาก เนืองจากใช้เวลานานในการสัง สมและเป็ นแนวทางทีสังคม
ส่ วนมากยอมรับด้วยจิตใจ เช่นลักษณะของความดี ความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การสัง สมและ
ถ่ายทอดวัฒนธรรมจําเป็ นต้องคํานึงถึงองค์ประกอบของวัฒนธรรมทังด้านนามธรรมอันมีผลต่อ
ความรู้สึกในจิตใจและด้านรู ปธรรมทีแสดงออกมาซึงความรู้สึกเหล่านันด้วย สําหรับบทเพลงปลุก
ใจ ถือว่าเป็ นรู ปแบบวัฒนธรรมทีมีการแสดงออกทังรู ปธรรมและสื อความหมายเชิงนามธรรม
เนืองจากบทเพลงเป็ นผลงานการสร้างสรรค์ของมนุษย์ทีเกิดจากรสนิยม ความชืนชอบของแต่ละ
สังคม ซึงได้ผสานกับเนือหาทีถ่ายทอดแรงบันดาลใจ ข้อคิด คติธรรมของผูป้ ระพันธ์ทีกระทบถึง
อารมณ์ความรู้สึก ผ่านการตีความของผูฟ้ ังทีอาจมีทศั นคติทีเหมือนหรื อแตกต่างจากผูป้ ระพันธ์ทงั
เนือหาและการนําไปใช้ในช่วงเวลาทีแตกต่างกัน
1.3 คุณค่ าและความสํ าคัญของวัฒนธรรม
“วัฒนธรรม เป็ นผลรวมของการสังสมสิ งสร้ างสรรค์ และภูมิธรรมภูมิปัญญาที ถ่ายทอด
สื บต่ อกันมาของสังคมนันๆ” (เสรี พงษ์พิศ, 2529: 92) อีกทังยังเป็ นการรวบรวมแนวทางของวิถี
ชีวติ ความเป็ นอยูท่ งั หมดของสังคม ตังแต่ระดับภายใน คือด้านจิตใจ แนวคิดและสติปัญญา
ตลอดจนการแสดงออกของท่าทีและการปฏิบตั ิตา่ งๆ
การให้ความสําคัญกับคุณค่าของวัฒนธรรมนัน อาจแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา นิยพรรณ
วรรณศิริ (2540) ได้กล่าวถึงคุณค่าและความสําคัญของวัฒนธรรมทีมีลกั ษณะแตกต่างในกันแต่ละ
ช่วงเวลาไว้วา่ แต่เดิมนันวัฒนธรรมคือผลจากการกลัน กรองความคิดของมนุษย์ เพือตอบสนอง
ความต้องการพืนฐาน (Basic need) ในการดําเนินชีวติ ต่อมาเมือมนุษย์ได้เรี ยนรู้และได้อยูร่ ่ วมกัน
เป็ นสังคม การให้ความสําคัญกับการกินอยูท่ ีตอ้ งการความสะดวกสบายจึงเพิม มากขึนด้วยระบบ
เศรษฐกิจ ทีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของบุคคลหรื อชุมชนแตกต่างจากเดิมทีมีวถิ ีชีวติ
ในการหาอาหารรู ปแบบง่ายๆ พึงพิงปัจจัยธรรมชาติ กลายมาเป็ นระบบการผลิตทีเน้นการ
แลกเปลียนเพือแสวงหากําไร การค้าขาย จนเกิดเป็ นวัฒนธรรมต่างๆทีประกอบขึนเพือเสริ มสร้าง

35
รู ปแบบการทํางานทางเศรษฐกิจให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง ขึน จากนันมนุษย์จึงแสวงหาความจําเป็ น
พืนฐานอืนๆเพือตอบสนองส่ วนต่างๆของสังคม ไม่วา่ จะเป็ นครอบครัว ศาสนา การปกครอง
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ภาษา ฯลฯ เมือความเปลียนแปลงดําเนินไปได้ระดับหนึง สังคมจึง
กลับมาให้ความสําคัญกับคุณธรรม ความดี ความงามและความจริ ง นัน คือ สั จธรรม (เรื องเดียวกัน:
36) ฉะนัน วัฒนธรรมจะสมบูรณ์ได้ จึงต้องมีแนวการดําเนินงานทางวัฒนธรรมทังด้าน
สังคมศาสตร์ทีเรี ยนรู้ถึงการดํารงชีวติ แบบเดียวกันรุ่ นต่อรุ่ น ทางมานุษยวิทยาคือพฤติกรรมส่ วน
ใหญ่ของสังคมและด้านมนุษยศาสตร์ ทีประกอบด้วยจริ ยธรรม ศีลธรรมและสุ นทรี ยศาสตร์ จึงอาจ
สรุ ปได้วา่ การศึกษาสังคมนันสามารถศึกษาได้หลายรู ปแบบ ในมุมมองของสังคมศาสตร์จะมองถึง
ลักษณะวิถีชีวติ ทีเป็ นระเบียบเพือเอาความรู้น นั ไปปลูกฝังสัง สอนคนในรุ่ นต่อไป แต่ในทาง
มนุษยศาสตร์น นั มองพฤติกรรมทีก่อให้เกิดผลทางจิตใจ
คุณค่าของวัฒนธรรมมิได้เกิดขึนจากการทีเราปฏิบตั ิสืบเนืองกันมาเท่านัน แต่อยูท่ ีคุณค่า
ทางด้านจิตใจ ด้านความรู้สึกทีเรี ยกว่า “พลังศีลธรรม” (พระธรรมปิ ฎก, 2537: 67) เพราะวัฒนธรรม
โดยเฉพาะวัฒนธรรมพืนบ้านเป็ นสิ งทีมีคา่ ทางศีลธรรมและจิตวิญญาณสําหรับคนไทยทีมี
พระพุทธศาสนาเป็ นทีตงั ส่ งผลกระทบถึงส่ วนทีลึกทีสุดของความรู้สึก นําไปสู่ การระบุเอกลักษณ์
การรวมกลุ่มส่ งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในสังคม การพัฒนาหนึงๆจําเป็ นต้อง
มองหลายด้าน โดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์ของกระบวนการพัฒนากับ “คุณค่า” ทีแฝงอยูใ่ นตัวคน
กับภายนอกตัวคน
จากการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในสังคมดังทีได้กล่าวมา วัฒนธรรมของพฤติกรรมทีแสวงหา
เพียงการตอบสนองความต้องการพืนฐานย่อมไม่เพียงพอ จึงเกิดพฤติกรรมทีให้ความสําคัญกับ
ความดี ความงาม เพือให้เกิด “สุ นทรี ” เพิม มากขึนในวัฒนธรรมของตน พฤติกรรมทีเกิดขึนมี
มากมายจนคนในสังคมมีทางเลือกว่าสิ งใดดี สิ งใดไม่ดีต่อสังคมของตน คนบางกลุ่มจึงเห็นว่า
วัฒนธรรมทางด้านจิตใจเป็ นสิ งทีดี เพราะเมือมีจิตใจทีดีแล้วสิ งแวดล้อมจะดีงามตามไปด้วย และ
เมือสิ งแวดล้อมดีแล้วจะสามารถกลับมาสร้างจิตใจทีดีงามอีกครังหนึงได้
ฉะนัน การตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมจําเป็ นต้องคํานึงถึงการตอบสนองในทุก
ระดับของสังคม ตังแต่สังคมส่ วนรวม ส่ วนย่อยและการยอมรับในจิตใจของแต่ละบุคคล ความ
เชือมโยงดังกล่าวมิอาจหาเส้นแบ่งมาวัดได้วา่ วัฒนธรรมใดใช้เพือตอบสนองความต้องการใน
ระดับใดอย่างชัดเจน เช่น สุ นทรี ยใ์ นด้านบทเพลงอาจให้ความบันเทิง รื นเริ งใจเป็ นคุณค่าหลักทีคน
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ส่ วนใหญ่ในสังคมได้ตระหนักถึง แต่ยงั ให้คุณค่าในด้านความซาบซึง ดืมดําอย่างมากต่อคนบาง
กลุ่มหรื อคณะกลุ่มนักดนตรี ทีเป็ นเช่นนีเนืองมาจากแต่ละคนมีระดับการรับรู้เกียวกับวัฒนธรรม
ทางดนตรี ทีไม่เท่ากันและไม่สามารถวัดออกมาเป็ นตัวเลขได้ แต่สามารถประจักษ์ได้จากการ
แสดงออกของบุคคลหรื อกลุ่มคนว่าได้ถ่ายทอดความรู้สึกนันออกมาอย่างไร อย่างไรก็ดี การที
สังคมจะอยูร่ ่ วมกันได้จะเป็ นทีคนในสังคมจะต้องเห็นคุณค่าและความสําคัญของสิ งต่างๆคล้ายคลึง
กัน ค่านิยมและโลกทัศน์จึงมักมีความเกียวข้องกับความแนวทางของวัฒนธรรมในสังคม ค่านิยม
หนึงทีสังคมใดๆมักมีร่วมกันคือ ค่านิยมความเชือทางศาสนา ซึงเชือว่าสังคมจะมีระเบียบก็ตอ่ เมือ
ทุกคนยึดถือบรรทัดฐาน (ค่านิยม) ของสังคมแบบเดียวกัน นัน คือความดี ความงามและความจริ ง
แต่ละสังคมอาจจะให้คุณค่ากับความดี ความงามแตกต่างกัน เพราะฉะนัน แต่ละสังคมจะมีคา่ นิยมที
แตกต่างกัน ค่านิยมมีผลต่อบรรทัดฐานและรู ปแบบพฤติกรรมของคนในสังคมนัน บรรทัดฐานจะ
แสดงออกถึงคุณค่าในสังคมทีได้รับการปฏิบตั ิสืบต่อกันมา เพราะฉะนันหากต้องการศึกษาเกียวกับ
บรรทัดฐานของสังคม จึงจําเป็ นต้องศึกษาเกียวกับเบืองหลังค่านิยมต่างๆ เนืองจากเป็ นการแสดงถึง
ทัศนะและโลกทัศน์ของคนในสังคมนัน ซึงสามารถเปลียนแปลงได้ง่าย อาจกล่าวได้วา่ ค่านิยมและ
โลกทัศน์มีความสัมพันธ์กนั กล่าวคือ โลกทัศน์เป็ นทัศนะในการมองโลกของบุคคลและสังคมจน
ก่อเกิดเป็ นสิ งทีมีคุณค่าหนึง เมือคุณค่าของสิ งนันได้รับการยอมรับในสังคมโดยกว้างและได้รับการ
ถ่ายทอดไปสู่ คนอีกรุ่ นหนึงแล้ว คุณค่านันจะเปลียนไปเป็ นค่านิยมของสังคมทีได้รับการสื บสาน
และถ่ายทอดกันต่อไป อีกทังในยุคปัจจุบนั ทีมีการติดต่อสื อสารได้สะดวกรวดเร็ วและกว้างขวางขึน
อาจทําให้คา่ นิยมของคนในพืนทีเดียวกันมีความแตกต่างกัน เนือหาของวัฒนธรรมทีถ่ายทอดจึงอาจ
ถูกเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมของโอกาสและเวลา
ตอนที 2 แนวคิดเกีย วกับการศึกษา
2.1 ความหมายของการศึกษา
“การศึกษา” ตามพจนานุกรม ฉบับบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ได้ให้ความหมายไว้
ว่าเป็ นการ “เล่าเรี ยน ฝึ กฝนและอบรม”
พระราชวรมุนี (2525) ให้ความสําคัญกับการศึกษาทีทาํ ให้การดําเนินชีวติ มีอิสระ และมี
ความสุ ขทังทางร่ างกายและจิตใจ การดําเนินชีวติ ไปตามการเปลียนแปลงต่างๆนีจาํ เป็ นต้องอาศัย
ความรู้และปัจจัยทีได้รับการประสบการณ์ความรู้จากภายนอก อย่างไรก็ดี มนุษย์ยงั มีคุณสมบัติ
พิเศษในการนึกคิดทีละเอียดอ่อน รู้สึกซึมซาบถึงคุณค่าของความงาม ความดี และหลักการของ
เหตุผลในสิ งทีจะก่อให้เกิดคุณและโทษกับตนเองทีเหนือกว่าสิ งมีชีวติ อืน ก็คือ กุศลกรรม ทีเรี ยกว่า
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“สติปัญญา” ส่ วนการเล่าเรี ยนฝึ กฝนนัน เป็ นการอบรมเพือนําเอาสติปัญญาทีมีมาใช้ประโยชน์
เรี ยกว่า “กระบวนการทางการศึกษา” เพราะถ้ามนุษย์มีสติปัญญาแต่ขาดกระบวนการทางการศึกษา
แล้ว ก็จะถูกครอบงําได้ง่าย ชีวติ วนเวียนซําซาก ขาดอิสรภาพ ซึง “การศึกษามีวตั ถุประสงค์ เพือทํา
ให้ ชีวิตเข้ าถึงอิสรภาพคือ ทําให้ ชีวิตหลุดพ้ นจากอํานาจครอบงําของปั จจัยแวดล้ อมภายนอกให้ มาก
ทีสุด และมีความเป็ นใหญ่ ในตัว ในการทีจะกําหนดความเป็ นอยู่ของตนให้ ได้ มากทีสุด” (เรื อง
เดียวกัน: 4) ฉะนันแล้ว การศึกษาจึงจําเป็ นทีจะต้องปรับตัวอยูต่ ลอดเวลาโดยคํานึงถึงปัจจัยใน
พืนฐานของชีวติ สังคมและสิ งแวดล้อมทีทาํ ให้มนุษย์อยูร่ ่ วมกันได้อย่างสงบสุ ข
การศึกษาจึงมิใช่ศาสตร์ทีหยุดนิง จําเป็ นต้องมีการเคลือนไหว การศึกษาไทยจึงมีการ
เปลียนแปลงเกิดขึนหลายครัง ในปัจจุบนั ได้มีการออกพระราชบัญญัติสภาปฏิรูปการศึกษาเพือเป็ น
กลไกในการสร้างความเข้าใจของสังคมไทย ส่ งเสริ มให้คนไทยสามารถเผชิญกับการเปลียนแปลงที
ไม่ได้มาจากแบบเรี ยนท่องจําเพียงอย่างเดียว แต่ควรเน้นไปทีการหล่อหลอม ส่ งเสริ มการเรี ยนให้
งอกงาม สามารถแก้ไขวิกฤตการณ์ตา่ งๆและเรี ยนรู้ไปพร้อมกันอย่างเท่าทันการเปลียนแปลงของ
โลกและสังคม (ประเวศ วะสี , 2541) ทําให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาต่อมาอีกหลายครังโดยมี
จุดมุง่ หมายของการศึกษาแตกต่างกัน ก่อนการปฏิรูปการศึกษาใน พ.ศ. 2542 ตามรัฐธรรมนูญไทย
พ.ศ. 2540 ให้ความสําคัญกับการศึกษาดังเช่นในมาตรา 81 ทีวา่ รัฐต้องจัดการศึกษาและสนับสนุน
ให้เอกชนจัดการศึกษาให้เกิดความรู้คูค่ ุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกียวกับการศึกษาแห่งชาติ
ปรับปรุ งการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริ มความรู้
และปลูกฝังจิตสํานึกทีถูกต้องเกียวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจยั ในศิลปะวิทยาการต่างๆ เร่ งรัดพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือการพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิน
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ หรื อในรัฐธรรมนูญไทย พุทธศักราช 2550 ส่ วนที 4 แนวนโยบาย
ด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุ ข การศึกษาและวัฒนธรรม มาตรา 80 ว่ารัฐต้องดําเนินการตาม
แนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุ ข การศึกษาและวัฒนธรรมในข้อ (3) ทีวา่ การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรู ปแบบให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพือพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มี
การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้กา้ วหน้าทันการเปลียนแปลงของสังคมโลก
รวมทังปลูกฝังให้ผเู้ รี ยนมีจิตสํานึกของความเป็ นไทย มีระเบียบวินยั คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
และยึดมัน ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข เช่นเดียวกับ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน 2551 ทีได้นาํ หลักการในหลักสู ตรครังก่อนมาปรับปรุ ง
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โดยเน้นให้หน่วยงานระดับท้องถินและสถานศึกษาในแต่ละจังหวัดมีกรอบในการพัฒนาการเรี ยน
การสอนให้มีประสิ ทธิภาพ และจัดการเรี ยนการสอนเพือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนให้มี
ความรู้ และทักษะทีจาํ เป็ นสําหรับใช้เป็ นเครื องมือในการดํารงชีวติ ในสังคมทีมีการเปลียนแปลง
และแสวงหาความรู้เพือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนืองตลอดชีวติ ” (สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2553: ออนไลน์)
2.2 ปรัชญาการศึกษา
“เมือเราพยายามทีจะพิจารณาดูการศึกษาโดยตลอด แล้ วพยายามทีจะให้
ได้ ความคิดทีลงรอยเกียวกับการศึกษาทังหมดนันให้ สมเหตุสมผล และให้ ใช้
ได้ ผลให้ มากทีสุดเท่ าทีจะทําได้ นันคือปรั ชญาการศึกษา”
(Godfrey Thomson: A Modern Philosophy of Education;
อ้างถึงใน ส. ศิวรักษ์, 2545: 3)
จากคํากล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ปรัชญาการศึกษามิได้มีความหมายทีแน่นอนเฉพาะตัว
นักปราชญ์บางท่านยังเห็นว่า ปรัชญาเป็ นศาสตร์ทีก ึงกลางระหว่างเทววิทยา (Theology) และ
วิทยาศาสตร์ (Science) เพราะมิอาจหาเกณฑ์วดั ได้เช่นวิทยาศาสตร์ ใช้เพียงหลักการทางตรรกวิทยา
หลักการของเหตุและผลจากความเห็น หรื อประสบการณ์ทีมิอาจแสดงทีมาออกเป็ นรู ปธรรมชัดเจน
ได้ อีกทังความรู้บางประการยังมิได้มีการตกลงความหมายไว้อย่างแน่นอน หากเป็ นเรื องของการฝึ ก
วิพากษ์วจิ ารณ์เพือค้นหาความกระจ่างด้วยการอธิบายเหตุผล หรื ออ้างอิงตามทฤษฎีการเรี ยนรู้ตา่ งๆ
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาทัว ไปจึงให้ความสนใจเป็ นพิเศษกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ ทีเชือว่าสามารถ
กระตุน้ ความสามารถทางพุทธิปัญญาให้เรี ยนรู้ได้เร็ ว เกิดความชํานาญ แม่นยํา จากความรู้ทีได้รับ
การกลัน กรองว่ามีความถูกต้อง เหมาะสมดีแล้ว การถ่ายทอดโดยใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู้เป็ นฐานนี ถือ
ได้วา่ เป็ นการนําแนวคิดทางวิทยาศาสตร์มาใช้ประกอบในกลวิธีการสอน
ปรัชญาทางการศึกษาได้ถูกนําเสนอมาหลากหลายแนวทางตังแต่อดีตจนกระทัง ถึงปัจจุบนั
ในทัศนะของเพลโต (Plato, 427 – 347 ปี ก่อนคริ สตกาล) การศึกษาคือการให้ความเจริ ญเติบโตทาง
“จิตใจ” ของคน การศึกษา - เป็ นสิ งมีชีวติ สามารถทําให้สดชืน ออกดอกผลทีดี เจริ ญเติบโตได้ถา้
ได้รับการบํารุ งอย่างดี ดังทีตอ้ งมุง่ ปลูกฝังคุณธรรม และจริ ยธรรมให้แก่เด็กตังแต่ช นั ต้น ให้มีความ
งามพร้อม การดําเนินชีวติ ทีดี มีสุขภาพพลานามัยทีสมบูรณ์แข็งแรงและรู้จกั ข่มจิตใจของตนเองให้
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ยึดมัน ในความดีได้ (จักรสิ น พิเศษสาทร, 2521: 22) เช่นเดียวกับอริ สโตเติล (Aristotle, 384 – 322 ปี
ก่อนคริ สตกาล) เห็นว่า จุดมุ่งหมายของการศึกษานัน ควรมุง่ ให้ทุกคนมีคุณงามความดี และ
ความสุ ข ทังนีข ึนกับการกระทําโดยมีจิตจํานงทีจะเสาะแสวงหาด้วยความรู้และปัญญา ให้ประสาน
ประโยชน์กบั สังคมโดยรอบด้วย นอกจากนัน อริ สโตเติลเห็นว่าการทีคนเราจะกอปรด้วยความดี
ต้องมีเหตุและผลเป็ นองค์ประกอบ 2 ประการคือ การมีปัญญาดีและอุปนิสัยดี การทีมีปัญญาดีคือมี
ความรู้จากการศึกษาเล่าเรี ยนและการแสวงหาประสบการณ์ตา่ งๆ ส่ วนอุปนิสัยดีน นั เกิดจากการ
อบรมจนติดเป็ นนิสัยซึงมิได้เกิดจากธรรมชาติหรื อสัญชาตญาณ แต่เกิดจากการฝึ กปฏิบตั ิอยูอ่ ย่าง
สมําเสมอ ในตํารา The Politics ได้กล่าวถึงการปกครองทีดีทีสุด วิธีหนึงคือการจัดการศึกษาทีดี
โดยมุง่ ให้เด็กมีอุปนิสัยทีดีงาม รู้จกั ให้อภัย มีน าํ ใจ อดทน และใช้ดนตรี และศิลปะในการกล่อมเกลา
นิสัยใจคอของเด็กมิให้โหดร้ายทารุ ณ ให้รู้จกั อ่อนน้อม ซึงการเรี ยนรู้ผา่ นงานศิลปะนันมิใช่การ
เลียนแบบ แต่เป็ นการสะท้อนสิ งทีได้รับจากกวีนิพนธ์ บทเพลงหรื องานศิลปะอืนๆ เพราะเราไม่
สามารถบรรยายหรื อแสดงสิ งทีธรรมชาติเป็ นได้อย่างครบถ้วน และงานศิลปะทีเกิดขึนก็ไม่สามารถ
บรรยายหรื อเขียนบุคลิกลักษณะของบุคคลหรื อสังคมได้เหมือนจริ งทุกแง่มุม สิ งทีผถู้ ่ายทอดต้องใส่
ใจคือกลวิธีและเครื องมือส่ งเสริ มการถ่ายทอดนันให้เกิดผลอย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึงผูป้ ระพันธ์
จะต้องมีจินตนาการ เกิดการดลใจ (Impulse) หรื อความจรรโลงใจ (Inspiration) (อ้างถึงในจักรสิ น
พิเศษสาทร, 2521: 39)
จอห์น ล็อค (John Locke, 1638 - 1704) นักการศึกษาซึ งมีอายุอยูใ่ นช่วงเวลาทีเกิดความ
รุ นแรงทางการเมืองในยุโรปอย่างมากในศตวรรษที 17 ได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาว่าต้องกระทําด้วย
การให้การศึกษาแก่ประชาชน เพือช่วยให้คนมีสาํ นึกทีถูกต้อง มีหนทางก่อเกิดสติปัญญา ควบคุม
ร่ างกาย สร้างนิสัยทีดีงาม ส่ งเสริ มศีลธรรมและฝึ กฝนจิตใจให้เลือกเฉพาะสิ งทีดีมีประโยชน์ต่อชีวติ
ยัง ย้าคส์ รู สโซ (Jean Jaques Rousseasu, 1712 - 1778) ซึงเป็ นทีกวี นักประพันธ์ นักดนตรี
และนักปรัชญาการศึกษา เห็นว่าการศึกษาเป็ นสิ งทีเร่ งรี บไม่ได้ การวิธีการเรี ยนรู้ทีถูกต้องคือให้
ความรู้น นั ได้งอกงามอย่างเป็ นธรรมชาติ เริ มต้นเกิดขึนภายในจิตใจ ให้รู้สึกสนุกสนานและชืนชม
กับการเรี ยนรู้ มองเห็นประโยชน์ รู้จกั เหตุผลและเป็ นสิ งทีอยูใ่ นวิถีชีวติ
โยฮัน ฟริ ดริ ค แฮร์บาร์ด (Johann Friedrich Herbart, 1776 - 1841) เห็นว่าเด็กทุกตนเกิดมา
ด้วยจิตใจทีวา่ งเปล่า แสดงว่ามีจิตทีเสมอเหมือนกัน จะแสดงปฏิกิริยาต่อสิ งเร้าภายนอกทีเกิดความ
ประทับใจ (Impression) หรื อรู้สึกว่าสามารถนําไปติดต่อสร้างปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืนได้ ความเจริ ญ
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ของจิตขึนอยูก่ บั การกระทํา (Action) และปฏิกิริยา (Reaction) ของความรู้สึกนึกคิด ความคิดมีพลัง
อํานาจทีจะสร้างความร่ วมมือหรื อทําลายล้างกันก็ได้
วิลเลียม เจมส์ (Willian James, 1842 – 1910) นักการศึกษาในลัทธิปฏิบตั ินิยม
(Pragmatism) เชือว่าการเรี ยนรู้เกิดขึนได้จากการปฏิบตั ิ (Action) ทีจะช่วยให้มีบุคลิกเปลียนแปลง
และเจริ ญงอกงามขึนเรื อยๆ อันแสดงถึงความคิดและประสบการณ์ทีเกิดขึนมากขึนเรื อยๆ และเห็น
ว่าการเรี ยนรู้ทีเกิดจากมโนคติเช่นเรื องของวิญญาณ สสาร พระเจ้าและเหตุผลต่างๆไม่ใช่จุดสิ นสุ ด
ของการศึกษา แต่ตอ้ งนํามาสร้างประโยชน์ให้กบั ชีวติ อย่างเป็ นรู ปธรรม
จากแนวคิดของปราชญ์ทางการศึกษาหลายท่าน สรุ ปได้วา่ การทีมนุษย์จะเรี ยนรู้เกิดขึนได้
หลายแบบ หลายขันตอนและหลายระดับ ตังแต่รู้แบบความเชือเช่นเดียวกับความเชือทางศาสนา
หรื อการเกิดความสํานึก เกิดปัญญาในการแก้ปัญหา จากความคิด ความฝัน และประสบการณ์
ส่ วนตัว ทีมกั แสดงออกมาทางศิลปกรรม กวีนิพนธ์ หรื อผลงานต่างๆ (ส. ศิวรักษ์, 2545: 35) รวมถึง
การเรี ยนรู้จากการสัมผัสของตนเอง แต่จากทีกล่าวไปแล้วว่าปรัชญามิใช่การนําข้อมูลความรู้ที
ได้รับมาก่อให้เกิดประโยชน์ แต่เป็ นการกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนได้คิดแสวงหาความรู้ดว้ ยวิธีการและ
แนวคิดทีมีความเฉพาะตัวของบุคคลและสถานการณ์
2.3 มนุษยศาสตร์ กบั การศึกษาเพือ พัฒนา
การศึกษาทีแท้จริ งเป็ นการผสานรวมปรัชญา ความคิด ปรากฏการณ์และประสบการณ์ของ
ผูเ้ รี ยนเพือให้เกิดการเรี ยนรู้ การพัฒนามนุษย์ดว้ ยการศึกษาจึงจําเป็ นอย่างยิง ทีจะต้องทําการพัฒนา
ให้ถึงขันวิถีของมนุษย์ นัน คือแนวทางของมนุษยศาสตร์ (Humanities) ทีมีจุดมุง่ หมายในการสร้าง
คนให้สมบูรณ์ ให้มีความเจริ ญงอกงามทังทางร่ างกาย จิตใจและสติปัญญา ให้รอบรู้ในศิลป
วิทยาการทังหลาย ประกอบกับการมีรสนิยมทีดี มีความละเอียดอ่อน เสี ยสละ มีคุณธรรม การศึกษา
ดังกล่าวจึงจําเป็ นต้องอาศัยศาสตร์อืนๆทางศิลปศาสตร์ไม่วา่ จะเป็ นประวัติศาสตร์ วรรณคดี
ปรัชญา ศาสนา ศิลปะและภาษา มุง่ สร้างความสมบูรณ์ภายในบุคคลทีถือว่าเป็ นรากแก้วของการ
พัฒนา (ฉลองศรี พิมลสมพงษ์, 2544: 20)
“...มนุษยศาสตร์ เป็ นวิทยาการทีผกู อยู่กับพฤติกรรมมนุษย์
ประสบการณ์ มนุษย์ และชี วิตมนุษย์ มนุษยศาสตร์ จึงเป็ นศาสตร์ ทีว่าด้ วย
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มนุษยวิธี และในการพัฒนาขันสูงสุดของวิชานีย ่ อมจะต้ องพยายามชี ทางอันที
เรี ยกว่ ามนุษยวิถ.ี ..”
(เจตนา นาควัชระ, 2532)
นักปราชญ์ทางการศึกษาในอดีตได้ให้ความสําคัญกับ “วิถีแห่งการเรี ยนรู้” ในระบบทีเรี ยก
ได้วา่ เป็ นแบบทิศาปาโมกข์ คือครู กบั ศิษย์สัมผัสกันด้วยปัญญาคือ มนุษย์สัมผัสมนุษย์ ถ่ายทอด
ความรู้โดยการมีปฏิสัมพันธ์ตอ่ กัน เป็ นการสนทนา อภิปรายโต้ตอบกัน สิ งสําคัญคือการร่ วมปั ญญา
ไปสู่ การค้นพบความหมายและคุณค่าด้วยสิ งทีมนุษย์เลือกเฟ้ นมาด้วยตนเอง การศึกษาทาง
มนุษยศาสตร์จึงหลีกเลียงการศึกษาด้านปรัชญามิได้ เพราะเป็ นศาสตร์ทีนาํ อัตตาของคนไปสู่
ความคิดร่ วม นักปราชญ์ทีมีความสามารถจะสร้างแนวคิดทีกว้างขวางพอทีจะครองประสบการณ์คน
โดยมากได้ การศึกษางานทางมนุษยศาสตร์จึงเป็ นการศึกษาผลงานอันเป็ นตัวแทนของความคิด โดย
มิได้ยดึ ติดกับวัตถุทีเห็นเท่านัน แต่เป็ นคุณค่าทีจะสร้างสํานึกของบุคคลในสังคมเพือการอยูร่ ่ วมกัน
การพัฒนามนุษย์ในแนวทางมนุษยศาสตร์น นั จําเป็ นต้องทําความเข้าใจในคุณค่าของ
ผลงานทีเกิดจากมนุษย์เสี ยก่อน คุณค่า (Values) นีบางทีเรี ยกว่าค่านิยม เป็ นสิ งสําคัญยิง ในระบบ
การศึกษาเพราะเป็ นพืนฐานในการตัดสิ นใจในเรื องการวางแผนทางการศึกษา แต่การเลือกสรร
คุณค่าเพือนํามาปรับใช้น นั จําเป็ นต้องตัดสิ นในแนวทางของทฤษฎีคุณค่า (Axiology) แบบทีมนุษย์
แต่ละคนให้คุณค่าของความงาม ความดีและความจริ งทีเข้ามากระทบจิตใจส่ งผลถึงการประพฤติ
ปฏิบตั ิตอ่ ชุมชนและสังคมภายนอก การศึกษามีคุณค่าในตัวเองเพราะเราได้ประเมินค่าด้วยความคิด
ความรู้เฉพาะตัว อย่างไรก็ดีคุณค่าอาจเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมและกาลเทศะ ตามแต่
สภาพสังคมและความเจริ ญก้าวหน้าทางวิชาการและขึนกับว่าใครต้องการใช้และในกรณี ใด สิ งที
ควรนํามาพิจารณาในการศึกษาวิทยาการทางมนุษยศาสตร์คือการให้ความสําคัญกับจริ ยศึกษาทีมิได้
ศึกษาแต่เรื องศีลธรรม (Morality) ทีเน้นการสอนให้รู้จกั เพียงแต่แนวทางทีควรปฏิบตั ิเท่านัน แต่
การศึกษาด้านจริ ยศาสตร์ควรเป็ นไปเช่นเดียวกับปรัชญาคือเน้นให้เกิดคําถาม ว่าอะไรดี อะไรควร
มนุษย์ควรประพฤติปฏิบตั ิกนั อย่างไร นัน คือการให้เกิดสํานึกได้ดว้ ยตนเอง โดยจะเน้นเรื องมโน
ธรรม (Conscience) สามัญสํานึก (Common Sense) ซึงมิอาจพิสูจน์ได้ทางตรรกะ หรื อการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ และปรับใช้ความรู้น นั ไปตามสภาวการณ์ทีเหมาะสมต่อไป
จากทีกล่าวแล้วว่า เครื องมือทีมนุษย์ใช้สือสารเพือเป็ นสื อในการพัฒนาจิตใจของมนุษย์คือ
ผลงานด้านศิลปศาสตร์ และแน่นอนว่างานด้านนีจะต้องกอปรไปด้วยคุณค่าแห่งความงานด้าน
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สุ นทรี ยศาสตร์ ซึงเป็ นเรื องความชืนชมเฉพาะรสนิยมของแต่ละบุคคลทีวดั ได้ยาก คุณค่าทีเกิดจาก
ศิลปะมีทงั คุณค่าทางศิลปะทีเกิดในตัวของผลงานเองและ คุณค่าทีแสดงออกถึงชีวติ วิธีคิดของ
ศิลปิ น ทีมีจุดมุง่ หมายในการถ่ายทอดอุดมการณ์ ฉะนัน จึงจําเป็ นต้องมีความตระหนักถึงคุณค่าทาง
จริ ยธรรมทีแฝงอยูใ่ นผลงาน ประกอบกับความงามอย่างกินใจผูฟ้ ัง ผูช้ ม
สรุ ปได้วา่ การศึกษาเพือพัฒนาด้วยแนวทางมนุษยศาสตร์ มิได้มีแนวทางทีชดั เจนตายตัว
จําเป็ นทีจะต้องปรับตัวไปตามความต้องการและทิศทางของสังคมวัฒนธรรมอยูเ่ สมอ ผ่านเครื องมือ
ในการพัฒนามนุษย์ คือผลงานของมนุษย์ทีได้บรรจงถ่ายทอดความคิด ทัศนคติ ค่านิยมของตนลงไป
เพือเผยแพร่ สู่ สาธารณะ ด้วยต้องคํานึงถึงคุณค่าของคุณธรรม จริ ยธรรมทีแสดงออกในผลงานที
งดงามน่าชืนชมนัน เอง
2.4 แนวคิดทางการศึกษากับการถ่ ายทอดวัฒนธรรม
จอห์น ดิวอี (John Dewey, 1859 – 1952) ให้ความสําคัญกับการเรี ยนรู้ผา่ น “วัฒนธรรมของ
สังคม” ทีตอ้ งมีความเข้าอกเข้าใจระหว่างคนในสังคม ถ่ายทอดประสบการณ์และแนวความคิดต่างๆ
จากคนรุ่ นหนึงไปสู่ คนอีกรุ่ นหนึง ซึงแม้จะมีระบบการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นทางการในโรงเรี ยน
แต่ตอ้ งทําให้การศึกษานันเกียวพันกับชีวติ ครอบครัวและสังคม รวมทังการนําเอาประวัติศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และศิลปะทีเกียวกับชีวติ ร่ วมด้วย อีกทังการศึกษายังเป็ นกระบวนการทางสังคม
(Education is a social process) กล่าวคือ บุคคลเป็ นหน่วยย่อยของสังคมทีมีประสบการณ์แตกต่าง
กัน จึงมีความสําคัญในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความชํานาญ วัฒนธรรมในการประพฤติ
ปฏิบตั ิทีดีให้แก่ผอู้ ืนตามปรัชญาการศึกษาทีสาํ คัญทีวา่ “การศึกษาคือชีวติ ” (Education is life) เมือ
ชีวติ มีการเปลียนแปลงตลอดเวลา การศึกษาก็ยอ่ มเปลียนแปลงไปด้วย ดังนันคนเราจึงต้องได้รับ
การศึกษาตลอดเวลาอย่างต่อเนืองตลอดชีวิต ซึงจะสร้างการเจริ ญเติบโตให้กบั ร่ างกาย จิตใจ
อารมณ์และสังคมไปพร้อมๆกัน ความเจริ ญทางด้านจิตใจหรื อปั ญญานี ช่วยให้คนมีความรู้ในการ
แก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจําวัน รู้จกั คิดในทางทีถูก รับผิดชอบ รู ้ดีชวั มีศีลธรรมและคุณธรรม
กล่อมเกลาจิตใจให้บริ สุทธิm
การเรี ยนรู้ทีเกิดขึนในสังคมและวัฒนธรรมเป็ นกระบวนการทีมีความต่อเนือง มีการงอกเงย
และเปลียนแปลงได้ ซึงจะเกิดขึนกับทังสมอง การกระทําและประสบการณ์ กล่าวอีกนัยยะหนึงก็คือ
“การกระทําทีม ีกระบวนการทางความคิดมาเกีย วข้ องพร้ อมกับการปฏิบัติ” (สุ พตั รา ชาติบญั ชาชัย,
2549: 27) การเรี ยนรู้ดงั กล่าวเริ มต้นทีการรับรู้จากประสาทสัมผัส (Sensation) ต่างๆ โดยมีสิงเร้ามา
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เป็ นตัวกระตุน้ การรับรู้ ซึงอาจจะเป็ นทังบุคคล วัตถุ หรื อเหตุการณ์ ซึงก่อให้เกิดกระบวนการ
ต่อเนืองเช่นความประทับใจ ความพึงพอใจทางอารมณ์และนําไปสู่ การมีพฤติกรรมทางร่ างกาย
ตอบสนองเกิดขึนได้ สิ งเร้าทีมีประสิ ทธิภาพคือ มีความรุ นแรงก่อให้เกิดการรับรู้ได้มาก แต่กระนัน
ก็ข ึนกับลักษณะของบุคคลผูร้ ับผลกระทบด้วยว่าเป็ นคนทีมีความใฝ่ รู้ มีระบบระเบียบทางความคิด
ประสบการณ์ และเปิ ดใจกว้างเพือการเรี ยนรู้มากน้อยเพียงไร เพราะทําให้การรับรู้ส่งผลแตกต่างกัน
เช่นหากเป็ นผูท้ ีขาดทักษะด้านการสังเกตก็จะนําไปสู่ การนึกคิดน้อยลง ส่ วนผูท้ ีมีประสบการณ์มา
ก่อนก็จะมีแนวโน้มในการรับรู้ได้ดีกว่า สามารถสร้างความสัมพันธ์ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่และ
ประเมิน แยกแยะ วิเคราะห์ วิจารณ์สิงต่างๆได้ละเอียดลออ ชัดเจนยิง ขึน ส่ งผลให้การนํามา
ประยุกต์ ปฏิบตั ิเกิดขึนได้อย่างถูกต้องแม่นยํา
ฉะนันแล้ว บุคคลในสังคมเดียวกันก็อาจจะได้รับความรู้จากสถานการณ์แตกต่างกัน สุ มน
อมรวิวฒั น์ (2537: 22) ได้ให้ความหมายของคําว่า “การศึกษา” ไว้ในบทความเรื องการถ่ายทอดและ
การเรี ยนรู้วฒั นธรรมว่า “เป็ นการถ่ ายทอดวัฒนธรรมจากคนรุ่ นหนึงไปสู่คนอีกรุ่ นต่ อไปหรื อเรี ยก
อีกนัยหนึงว่ าการสื บทอดวัฒนธรรม (Cultural Transmission)” ซึงความหมายนีเหมาะสมสําหรับ
ระบบของการศึกษานอกระบบ (Nonformal Education) และการศึกษาแบบอัธยาศัย (Informal
Education) แต่สาํ หรับการศึกษาในระบบโรงเรี ยนแล้ว แม้วา่ จะมีเนือหาสาระของวัฒนธรรมอยูใ่ น
หลักสู ตรและแบบเรี ยน แต่หากวิเคราะห์ดูกิจกรรมการเรี ยนการสอนแล้วจะเห็นได้วา่ เนือหาสาระ
ของบทเรี ยนด้านวัฒนธรรมมีความแปลกแยกออกจากชีวิตจริ งของบุคคลและชุมชน โดยทีเน้น
เฉพาะเนือหาความรู้ดา้ นประเพณี พิธีกรรมและการแสดงออกทางศิลปะ ซึงเป็ น “ดอกผล” หรื อ
“จุดขาย” ทางวัฒนธรรมมากกว่า การเรี ยนรู้เรื องวัฒนธรรมควรจะให้ความสําคัญกับเรื องความดี
ความงาม ทําให้คนไทยทุกวันนีมีรสนิยมสู งขึน มีความซาบซึ งในศิลปวัฒนธรรมมากขึนกว่าแต่
ก่อน หมายความว่าให้สนใจวัฒนธรรมของไทย ให้ดูวฒั นธรรมของไทยด้วยความรู้จกั วัฒนธรรม
ของเราให้ดียงิ ขึน ดังที พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิm ปราโมช (2537) เห็นว่าการทีจะให้คนไทยได้สนใจ
วัฒนธรรมของตนนัน เห็นจะต้องให้การศึกษาทีถูกทีควร มิใช่เป็ นไปตามกระแสของสังคมโลก
เท่านัน เช่นเดียวกับเอกวิทย์ ณ ถลาง (2537: 22) ทีให้ความสําคัญกับการศึกษาในการถ่ายทอด
วัฒนธรรมไว้วา่
“...การศึกษาคือการถ่ ายทอดวัฒนธรรม อย่ างไรก็ดี การใช้ การศึกษา
เป็ นมรรคไปสู่ผลดังกล่ าวนี  การศึกษาจะต้ องไม่ เพียงแต่ ให้ ความรู้ ความคิ ดที
จะให้ ทันกับการเปลียนแปลงของโลก แต่ ต้องให้ คุณธรรม ศีลธรรมเพือเป็ นสติ
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เหนียวรั งใจมิให้ ผ้ มู ีความรู้ เอาเปรี ยบผู้ไม่ ดี เพือให้ มีปัญญาทังหลาย เข้ าใจความ
เป็ นมนุษย์ เข้ าใจธรรมชาติ และรู้ จักปรั บตัวให้ ผสมกลมกลืนกับสิ งแวดล้ อมทัง
กายภาพของสังคมอย่ างเหมาะสม พร้ อมกันนันก็ให้ เข้ าถึงศิลปะอันมนุษย์
สร้ างสรรค์ เพือกล่ อมเกลาจิ ตใจ ให้ มีสุนทรี ยภาพสมกับความเป็ นมนุษย์ ทีเจริ ญ
แล้ ว การใช้ การศึกษาเพือสื บทอดและพัฒนาวัฒนธรรมให้ เหมาะสมกับยุคสมัย
จึงมีรายละเอียด เนือ หาสาระและวิธีการเป็ นอันมาก...”
คํากล่าวของเอกวิทย์ ณ ถลาง สอดคล้องกับสุ มน อมรวิวฒั น์ ทีอธิบายไว้วา่ วัฒนธรรมเป็ น
สิ งทีบง่ บอกเจริ ญงอกงามซึงปรากฏในวิถีชีวติ ของมนุษย์ วัฒนธรรมจึงมิใช่สิ งทีผดิ ปกติและแปลก
แยกออกจากวิถีชีวติ การศึกษาจึงเป็ นการพัฒนาวิถีดาํ เนินชีวติ (สุ ขภาวะ) การพัฒนาวิถีดาํ เนินชีวิต
ทีดี (คุณภาวะ) และวิถีดาํ เนินชีวติ ทีมีแก่นสารหลักการ (อิสรภาวะ) ของมนุษย์ทงั ปวง “...ดังนัน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงเป็ นเสมือนเกลียวเชื อก 3 เกลียวทีเกียวพันประสานกันสนิท
โดยทีวฒ
ั นธรรมเป็ น Way of Life ศาสนาเป็ น Way of Good Life และการศึกษาเป็ น Ways of Life
Development…” (สุ มน อมรวิวฒั น์, 2537: 24) วัฒนธรรมและการศึกษาด้านวัฒนธรรมจึงมิได้
เกิดขึนในระบบโรงเรี ยนเท่านันแต่ได้เกิดขึนตลอดเวลาในครอบครัว ชุมชน ทีผเู้ รี ยนสามารถซึม
ซับได้มากกว่าการเรี ยนเฉพาะจากเนือหาในโรงเรี ยนในหนังสื อ
ในเรื องการนําคําสอนทางศาสนามาใช้ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมนัน พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ.ปยุตฺโต) เห็นว่าการศึกษาในปัจจุบนั ทีเน้นไปทีเนือหาสาระของวิชาเพือนําสังคมให้เป็ นสังคม
อารยะทีไร้พรมแดนนัน จําเป็ นทีจะต้องได้รับการศึกษาทีถูกต้อง คือการพัฒนามนุษย์ดว้ ยการเอาศีล
สมาธิ ปัญญา มาฝึ กพัฒนาคนให้กา้ วไปสู่ การสลายความขัดแย้ง ปลอดพ้นจากการแข่งขันแย่งชิง
เบียดเบียนซึงกันและกัน นําโลกไปสู่ สันติภาพและสันติสุข เช่นเดียวกับสุ ธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
(2545) ทีเห็นว่าวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ของคนไทยทังในระบบและนอกระบบทีปรากฏการณ์ใน
ปัจจุบนั ต่างโน้มเอียงไปด้านการแสวงหามูลค่าและเอียงมากขึนเรื อยๆ การปฏิรูปการศึกษาจึงน่าจะ
หาคําตอบเสี ยก่อนว่า ความสมดุลระหว่าง คุณค่ากับมูลค่า สําหรับสังคมไทยควรจะอยู่ ณ จุดใด ทัง
ในโลกปัจจุบนั และโลกอนาคต สิ งสําคัญในการสร้างความสงบสุ ขและสันติให้กบั สังคมคือการมี
การศึกษาทีถูกต้อง โดยเฉพาะผูท้ ีอยูใ่ นระดับการปกครอง ถ้าเป็ นมนุษย์จะต้องมีการกระทําด้วยใจที
สู งด้วย ไม่เพียงแต่เป็ นคน แต่ตอ้ งมีความเป็ นมนุษย์ดว้ ย พุทธาสภิกขุ (2530) เห็นว่าควรจะเข้าใจกัน
ได้ทุกคนว่า โลกนีถูกนําไปด้วยการศึกษา ถ้าเรามีการศึกษาอย่างไร จิตใจจะเป็ นอย่างนัน โลกจะ
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เป็ นอย่างนัน โดยไม่ตอ้ งมีอะไรมีการบังคับ เพราะว่าการศึกษานันมันฝังลงไปในใจแล้ว (กวีวงศ์,
2550)
การเปลียนแปลงและเสริ มสร้างวิธีคิด ทัศนคติ วิธีการจัดการใหม่คือการเปลียนแปลง
วัฒนธรรมการอยูร่ ่ วมกัน โดยพัฒนา “คน” ซึงเป็ นศูนย์กลาง จึงต่างจากวัฒนธรรมและทัศนะเดิมที
ยึดถือตัวบุคคล ยึดถือผูใ้ หญ่ ยึดถืออํานาจ ยึดถือความเจริ ญทางวัตถุ (มารค ตามไท, 2539) ว่า
วัฒนธรรมเป็ นแหล่งสําคัญของปัญญา และปัญญาเป็ นต้นทุนของสังคมทีสาํ คัญ ประเทศทีมี
วัฒนธรรมหลากหลายจะเป็ นประเทศทีมีแหล่งของปัญญามากขึน และจะทําให้มีโอกาสแก้วกิ ฤต
ต่างๆมากขึน ดังนันการส่ งเสริ ม รักษาและหวงแหนวัฒนธรรมต่างๆให้ชาติจะทําให้ชาติเข้มแข็งขึน
แต่อย่างไรก็ดีการศึกษาด้านวัฒนธรรมคือการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศและกระบวนการสัง สม
สื บทอด และอบรมสัง สอนวัฒนธรรมให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ซึมซับรับเอาอย่างมีเหตุผล
วิจารณญาณสามารถนําไปปฏิบตั ิ เสริ มคุณประโยชน์ ความดีงามแก่ชีวติ อย่างต่อเนืองยาวนาน มี
ความผสมผสานกลมกลืนกับวิถีชีวติ แต่ละบุคคลในชุมชน การศึกษาด้านวัฒนธรรมจึงมีลกั ษณะ
บูรณาการผสมผสานทังด้านปรัชญา ความคิด ความเชือ ศีลธรรม สุ นทรี ยภาพ ศิลปะ พฤติกรรมการ
แสดงออกของมนุษย์ การศึกษาด้านวัฒนธรรมมีลกั ษณะทียดื หยุน่ หลากหลาย แต่ตอ้ งมีรากฐาน
ทางวัฒนธรรมทีมนั คง การจัดกระบวนการและกิจกรรม การศึกษาด้านวัฒนธรรมต้องเน้นทีแก่น
แท้และรากเหง้าของภูมิปัญญาชุมชน ชีวติ ของคนในชุมชนมากกว่าทีจะศึกษาพิธีกรรมการแสดงที
ผิวเผินผูท้ ีรับผิดชอบในการศึกษาด้านวัฒนธรรม จึงต้องมุ่งเน้นกระบวนการปลูกฝัง บ่มเพาะ ซึม
ซับประสบการณ์การเรี ยนรู้แก่เด็กอย่างต่อเนือง มิใช่มุง่ ผลทางธุรกิจหรื อผลทางการประชาสัมพันธ์
เท่านัน
พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธิm ปราโมช ชีช่องทางทีจะถ่ายทอดวัฒนธรรมในหลักสู ตรการศึกษาทุก
วันนีกค็ ือ การสอนวิชาประวัติศาสตร์ วรรณคดี และความรู้ทางศิลปะหรื อ Arts Appreciation ไป
พร้อมกัน ในวิชาประวัติศาสตร์ทีเราสอนกันอยูท่ ุกวันนีได้เน้นสอนเรื องทางสังคมหรื อในทาง
การเมืองมากกว่าในทางวัฒนธรรม ไม่มีใครขุดค้นขึนมาชีให้นกั เรี ยนและนักศึกษาเห็นว่า
วัฒนธรรมของไทยกับประวัติศาสตร์ของไทยนันกลืนกันอยู่ แทรกกันอยู่ ในด้านวรรณคดี เราสอน
ให้เด็กรู้จาํ ได้ เข้าใจความหมายต่างๆทีปรากฏอยู่ แต่ทางด้านจิตใจรู้สึกว่ายังไม่มีการทําให้เด็ก
ซาบซึงในวัฒนธรรมด้านวรรณคดี ถ้าเราเปลียนแปลงวิธีสอนให้หนักไปทางวัฒนธรรมเช่นเดียวกับ
การสอนประวัติศาสตร์ เข้าใจว่ามีทางจะเสริ มสร้างวัฒนธรรมได้
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นอกจากนี ศีลธรรมและจริ ยศึกษา ถือเป็ นสิ งสําคัญอย่างยิง ในวัฒนธรรม วัฒนธรรมไทย
เรานันถือเอาความสงบ ความเรี ยบร้อย และความสํารวมในการแสดงกิริยาวาจาเป็ นหลักใหญ่ อัน
เป็ นอิทธิพลของศาสนาพุทธ การสอนจริ ยศาสตร์ วา่ อะไรผิดอะไรถูก น่าจะคํานึงทางด้านคุณค่า
ตามทีบรรพบุรุษของเราได้เชือถือกันมา ปัญหาการสอนเรื องจริ ยศาสตร์คือ แม้เมือโรงเรี ยนสอนไป
แต่ทางบ้านไม่ส่งเสริ ม จึงไม่ก่อให้เกิดผลทีจะให้การศึกษาเป็ นเครื องมือเสริ มสร้างหรื อถ่ายทอด
วัฒนธรรมอย่างจริ งจัง วัฒนธรรมจะเป็ นสิ งทีมีชีวติ มีพลังในตัวเอง บุคคลทีเกิดการเรี ยนรู้ผา่ น
เครื องมือทางวัฒนธรรมจะสามารถเข้าใจวัฒนธรรมนันในทีสุด เพราะการศึกษาด้านวัฒนธรรม
เป็ นกระบวนการทีผเู้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมทําความเข้าใจและฝึ กปฏิบตั ิ ในขณะเดียวกันก็ได้รับความ
ซาบซึงดีงามและรื นรมย์ การศึกษาด้านวัฒนธรรมจะไม่มุ่งเน้นความเป็ นชาตินิยมจนเกินไป ไม่
ปลุกระดมให้ตอ่ ต้านวัฒนธรรมสากล หากแต่เน้นการเข้าถึงสาระอันเป็ นแก่นแท้ของวัฒนธรรมซึง
เป็ นคุณค่า ศักดิmศรี ของมนุษย์ทุกชาติทุกภาษา วัฒนธรรมไม่เคยหยุดนิง วัฒนธรรมมีความ
เปลียนแปลงตลอดเวลาทังในทิศทางทีเจริ ญและทิศทางทีเสื อม การศึกษาด้านวัฒนธรรมจึงเป็ นการ
สร้างรากฐานทางความคิดทีมนั คงแก่ผเู้ รี ยน ให้สามารถรับการเปลียนแปลงและประยุกต์ใช้ในชีวติ
ได้อย่างเหมาะสม ไม่เลือนไหลไปตามกระแส แต่รู้เท่าทัน ปรับตัวได้ และคงความเป็ นไทยอย่างมี
ศักดิmศรี
การศึกษาด้านวัฒนธรรมและการเสริ มสร้างคุณธรรม จึงเป็ นองค์คุณค่าทีสาํ คัญของสาระ
ทางการศึกษา แน่นอนทีสุดว่าการศึกษาด้านวัฒนธรรมย่อมไม่แยกตัวออกจากสาระความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกองค์ประกอบเป็ นสาระทีผสมกลมกลืนกัน เกิดเป็ นคุณลักษณะทีพึง
ประสงค์ของหลักสู ตรการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนและการสื บทอดทางวัฒนธรรมในครอบครัว
และชุมชนวัฒนธรรมมีความหมายทีกว้างขวางหลากหลาย เกินกว่าทีบุคคลใดจะสามารถเรี ยนรู้
คิดค้น สื บทอดวัฒนธรรมได้ครบถ้วน การเรี ยนรู้ทางวัฒนธรรม จึงต้องมีการเลือกสรรตามความ
เหมาะสมกับสภาพของสังคม การดําเนินชีวติ ตามปกติธรรมดาท่ามกลางสิ งแวดล้อมทีเป็ น
ธรรมชาติของวิถีชีวติ ความสัมพันธ์ของวงศาคณาญาติและเหตุการณ์ทีเกิดขึนในชุมชน จึงเป็ น
บรรยากาศการเรี ยนรู้ทางวัฒนธรรมทีเป็ นแก่นแท้ นอกเหนือไปจากใช้สือทางเทคโนโลยีทีนาํ
เปลือกวัฒนธรรมทีแปลกปลอมเข้ามาปะปนจนเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมขึน ถ้าชีวติ และ
ปัญญาของสมาชิกชุมชนมีความมัน คงแข็งแรง ชาวบ้านก็จะรู้จกั เลือกสรร ปรับเปลียน ประยุกต์ใช้
ให้เหมาะกับชีวติ ได้
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สุ รเชษฐ์ เวชชพิทกั ษ์ (2546: 26) อธิบายถึงการถ่ายทอดวัฒนธรรมในด้านการอนุรักษ์และ
การประยุกต์ใช้วา่ นอกเหนือจากการอนุรักษ์วฒั นธรรมทีเป็ นองค์วตั ถุมองเห็นจับต้องได้ เรายังต้อง
คํานึงถึงส่ วนของวัฒนธรรมทีมองไม่เห็นคือ “คุณค่า” ของวัฒนธรรมคือเรื องทีคนคิดอย่างไรกับ
ธรรมชาติกบั สังคมและกับตัวเอง นอกจากนียงั ได้เน้นถึงการรักษาบทบาทหน้าที (Function) ทีแท้
ของวัฒนธรรมทีจะไม่ถูกนํามาบิดเบือนไปจากธรรมชาติธรรมดาทีมนั เป็ นเพียงเพือการขายและ
กําไร บุคคลสามารถเรี ยนรู้และซึมซับวัฒนธรรมได้ดี เมืออยูใ่ นบรรยากาศและกิจกรรมทีตนมีส่วน
ร่ วม การทีเยาวชนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม ไม่วา่ จะมีลกั ษณะทีเป็ นรู ปแบบ (Formal
Activities) หรื อไร้รูปแบบ (Nonformal Activities) ก็ตาม ย่อมเป็ นการเรี ยนรู้ทีเด็กได้สัมผัสผ่านพบ
เผชิญหน้า แก้ปัญหาและเข้าถึงสาระอันเป็ นแก่นแท้ของกิจกรรมนัน ชุมชนและเยาวชนต้องเป็ น “ผู้
ปฏิบตั ิทางวัฒนธรรม” มากกว่าจะเป็ น “ผูบ้ ริ โภคทางวัฒนธรรม” คุณค่าทางวัฒนธรรมต้องมี
ลักษณะทีสมดุลทังในแง่คุณค่าทีตอ้ งอนุรักษ์และปรับเปลียนให้กลมกลืนกับสังคมทีกาํ ลัง
เปลียนแปลง การจัดการศึกษาเพือพัฒนาวัฒนธรรมจึงมีความละเอียดอ่อน ลึกซึงลงถึงรากเหง้าของ
วัฒนธรรม มิฉะนันผูเ้ รี ยนก็จะขาดฐานความคิด ไม่สามารถวินิจฉัยได้วา่ สิ งใดถูกต้องเหมาะสม
ดังนันการปฏิรูปวัฒนธรรมเพือพัฒนาการเรี ยนรู้ จึงต้องปฏิรูปทุกสิ งทุกอย่างทีโยงยึด
สัมพันธ์ไปพร้อมกัน โดยเฉพาะการแลเห็นหนทางข้ามชาติของนักการเมือง นักกฎหมาย นักธุรกิจ
ต้องประสานความคิด และแนวปฏิบตั ิอย่างเหนียวแน่นและมัน คงอันจะช่วยให้วฒั นธรรมการ
เรี ยนรู้มีทางเลือกอย่างหลากหลายโดยไม่กงั ขา ลังเล และรวนเร พร้อมทีจะยอมรับร่ วมกันว่าความ
สมดุลระหว่างคุณค่ากับมูลค่ามีได้หลายจุด หลายความต่าง ต่างคนต่างมีทางข้ามชาติทีเหมาะสม
เฉพาะตน จารี ตนิยมจะทําหน้าทีดึงพวกจริ ตนิยมให้มีพลังและวิถีร่วมได้ดว้ ยธรรมชาติของ
วัฒนธรรมเหล่านันเอง
การทีจะรู้เท่าทันความเป็ นมาและการเปลียนแปลงของวัฒนธรรมนัน จึงจะเป็ นต้องศึกษา
ทีมาของคุณค่าทางวัฒนธรรมทีเกิดจากแหล่งต้นกําเนิดวัฒนธรรม คือผูค้ นและชุมชน การศึกษาใน
ครังนีได้ให้ความสําคัญกับผลผลิตทีเกิดจากวัฒนธรรม นัน คือบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุก
ใจทีมีพนื ฐานมาจากค่านิยม ทัศนคติของผูค้ นในช่วงสมัยต่างๆ การศึกษาดังกล่าวมีแนวทาง
บางส่ วนตามแนวความคิดของ บรอนิสลอ มาลินอฟสกี (Bronislaw Malinowski, 1884 – 1942) ชาว
ออสเตรี ยและวิลเลียม บาส คอม (William Bascom , 1912 – 1981) นักมานุษยวิทยาชาวอเมริ กนั
ผูเ้ ชียวชาญในด้านศิลปวัฒนธรรมจนได้เป็ นกรรมการพิพิธภัณฑ์งานศิลปะทางมานุษยวิทยา
มากมาย
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แนวคิดในการศึกษาทางมานุษยวิทยาของ บรอนิสลอ มาลินอฟสกี อยูบ่ นพืนฐานของ
ทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าทีนิยม (Structural – Functional Theory) ทีอาจจะมีแนวคิดต่างจากนักคิดคน
อืน อาทิเช่น อิมิล เดอร์ไคห์ม (Emile Durkheim, 1858 – 1917) หรื อ อัลเฟรด เรดคลิฟ – บราวน์
(Alfred R.Radcliffe-Brown, 1881 – 1955) ไปบ้าง กล่าวคือ บรอนิสลอ มาลินอฟสกี เน้น
ความสําคัญของหน้าที (Function) มากกว่าโครงสร้าง (Structure) เพราะได้นาํ เอาความคิดของ
ทฤษฎีทางจิตวิทยาของ อีวาน เปโตรวิช พาฟลอฟ (Pavlov, 1849 - 1936) วุนท์ (Wilhelm Wundt,
1832 - 1920) และซิกมุนต์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud, 1856 - 1939) เข้ามาผสมผสาน บรอนิสลอ มา
ลินอฟสกี เป็ นผูพ้ ฒั นาทฤษฎีทางมานุษยวิทยาทีเรี ยกว่า “ทฤษฎีหน้าทีนิยม” อย่างชัดเจนขึนมา โดย
มีแนวคิดหลักคือ วัฒนธรรมมีหน้ าทีหลักในการตอบสนองความต้ องการจําเป็ นของปัจเจกบุคคล
โดยเติบโตมาจากความจําเป็ นในระดับพืน6 ฐาน ระดับสั งคมและระดับจิตใจเป็ นลําดับ โดยมี
รายละเอียดดังนี
1. วัฒนธรรมทีตอบสนอง ความจําเป็ นพืน ฐาน เพือการดํารงชีวติ ทังด้านร่ างกายและจิตใจ
(Basic and Psychological Needs) เช่นอาหาร เครื องนุ่งห่ม ทีอยูอ่ าศัย ยารักษาโรค การสื บพันธุ์
เป็ นต้น
2. วัฒนธรรมทีตอบสนอง ความต้ องการร่ วมกันของสมาชิกในสังคม (Instrument Needs)
หมายถึง การทํางานร่ วมกันของสมาชิกในสังคมเพือตอบสนองความต้องการพืนฐานทางร่ างกาย
และจิตใจส่ วนรวม และการแก้ปัญหาทีเกิดขึนร่ วมกัน เช่นการแบ่งงานกันทํา การแจกจ่ายอาหาร
การผลิตสิ นค้าด้วยกลไกทีมีประสิ ทธิภาพ ก่อให้เกิดการจัดการจัดตังองค์กรและสถาบันต่างๆ สร้าง
ระบบเศรษฐกิจ การแลกเปลียนสิ นค้าของสมาชิกในสังคม การทํางานร่ วมกันของสมาชิกก่อให้เกิด
การจัดตังองค์กรและสถาบันทางสังคมต่างๆขึนเพือการหาอาหารร่ วมกัน การจัดตังระบบเศรษฐกิจ
เพือผลิตอาหาร การแลกเปลียนและการกระจายอาหารออกไปยังสมาชิก การแต่งงาน ความต้องการ
ด้านการเจริ ญพันธุ์กไ็ ด้รับการตอบสนองโดยการจัดตังระบบครอบครัวและระบบเครื อญาติ ดังนัน
สถาบันต่างๆจึงเป็ นผลการตอบสนองร่ วมกันของมนุษย์ในสังคมต่อความต้องการพืนฐานทาง
ร่ างกายและจิตใจนัน เอง
3. วัฒนธรรมทีตอบสนอง ความมั(นคงทางจิตใจด้ วยสัญลักษณ์ต่างๆ (Symbolic Needs)
ความต้องการประเภทนีได้รับการตอบสนองโดยการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ ศาสนา ไสยศาสตร์
และศิลปะ บรอนิสลอ มาลินอฟสกี (Bronislaw Malinowski, 1884 – 1942) ได้อธิบายเพิม เติมว่า ที
เป็ นเช่นนีเพราะมนุษย์สามารถสะสมประสบการณ์และความรู้ได้อย่างเป็ นระบบ เพือนําไป
ดัดแปลงแก้ไขสิ งต่างๆในชีวิตและทําความเข้าใจธรรมชาติ โดยให้ความเชือ พิธีกรรมและ
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วัฒนธรรมเหล่านีเป็ นเครื องมือทีมีหน้าทีในการเสริ มสร้างความเป็ นนําหนึงใจเดียวกันและสร้าง
ความร่ วมมือของสมาชิกในสังคม และเชือว่าทุกสถาบันในสังคมสามารถเชือมโยงกันและพึงพา
อาศัยกัน
บรอนิสลอ มาลินอฟสกี เรี ยกวัฒนธรรมสัญลักษณ์ทีตอบสนองความมัน คงในจิตใจนีวา่
“วัตถุวฒั นธรรม” เป็ นสิ งทีวฒั นธรรมสร้างขึนเพือตอบสนองความต้องการทัง 3 ประการพร้อมกัน
หรื อความต้องการประการใดประการหนึงเท่านัน ไม่วา่ จะเป็ นไปเพือผลทางชีววิทยาและทาง
จิตวิทยา ความต้องการต่างๆนีจะเกิดขึนตามสิ งทีมนุษย์คิดว่าจําเป็ น และเมือมีการตอบสนองใน
เรื องหนึงแล้ว มนุษย์ยอ่ มมีความต้องการทีไม่สินสุ ด สรุ ปได้วา่ บรอนิสลอ มาลินอฟสกี เชือว่าสิ งๆ
หนึงจะเกิดขึนได้เพือตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึง นัน คือต้ องมีวตั ถุประสงค์ นนั เอง
(ยศ สันตสมบัติ (2544) งามพิศ สัตย์สงวน (2538) และสัญญา สัญญาวิวฒั น์ (2551))
ฉะนัน สิ งทีวฒั นธรรมสามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ดา้ นจิตใจ ช่วยสร้าง
ความเข้มแข็งและความมัน คงภายในของสังคมนัน ต้องคํานึงถึงวัฒนธรรมส่ วนย่อยทีเรี ยกว่า
“แนวโน้มส่ วนลด” (Reductionistic Tendencies) ทีสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมส่ วน
ใหญ่ซ ึง บรอนิสลอ มาลินอฟสกี นํามาผสมกับเรื องของอันตวิทยา ทีวา่ ด้วยทฤษฎีในกลุ่มจริ ย
ศาสตร์ทีเน้นผลของการกระทํา นัน คือการแสดงออกทีมีผลจากของ “ตัวบท” ทางวัฒนธรรม เช่นตัว
บทกฎหมาย เรื องเล่า คติความเชือต่างๆหรื อแม้ แต่ บทเพลง ทีแม้จะเป็ นสิ งทีสาํ คัญมากต่อความรู้สึก
ในจิตใจของมนุษย์ แต่ถา้ หากปราศจากบริ บททางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองทีเกียวข้องแล้ว ตัวบท
นันก็ดูจะเป็ นสิ งทีไม่มี “ชีวติ ” (The, Of course, is extremely important, but without context, it
remains lifeless) ซึงผูท้ ีศึกษางานวัฒนธรรมทีมีผลต่อจิตใจนีจาํ เป็ นต้องคํานึงไว้เสมอว่า เครื องมือ
ทางวัฒนธรรมทังหลายเหล่านัน “มีชีวติ อยู”่ ในสังคมชาวบ้าน ไม่ได้มีชีวติ อยูบ่ นเพียง “กระดาษ”
เท่านัน (อ้างถึงในศิราพร ณ ถลาง, 2552)
สรุ ปได้วา่ บรอนิสลอ มาลินอฟสกี เชือว่าการวิเคราะห์สังคม จําเป็ นต้องใช้วฒั นธรรมของ
สังคมนันๆเป็ นหลักสําคัญในการวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์ซ ึงนําไปสู่ การศึกษาวัฒนธรรม
โดยรวมทังหมด สิ งทีมนุษย์ในสังคมเรี ยนรู้น นั มาจากสัง สมประสบการณ์และรวบรวมไว้อย่างเป็ น
ระบบเพือนําไปดัดแปลงและแก้ไขสิ งต่างๆในวิถีชีวติ วัฒนธรรมทีได้เรี ยนรู้น นั จะเป็ นเครื องมือที
ช่วยให้มนุษย์ตอบสนองความต้องการของตนเองอย่างมีประสิ ทธิภาพ ในการศึกษาวิจยั ครังนี จึง
สนใจทีจะใช้บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจเป็ นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันมีความสําคัญ
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ในการพัฒนาจิตใจของแต่ละบุคคลในสังคม ให้เกิดความตระหนักถึงจิตสํานึกรักชาติ เพือเป้ าหมาย
ของสังคมโดยรวม ให้คนในสังคมมีจิตใจทีมนั คง เข้มแข็ง มุง่ มัน ในการกระทําทีถูกต้องดีงามและ
เหมาะสมในการตอบสนองความต้องการของสังคมเพือการอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ขต่อไป
สําหรับแนวคิดของ วิลเวีย ม บาสคอม (William Bascom, 1912 - 1981) นันได้ให้
ความสําคัญกับ “ศิลปะเกียวกับถ้อยคํา” (Verbal Art) กับข้อมูลมุขปาฐะทีมีสุนทรี ยะเช่น นิทาน
สุ ภาษิต คําพังเพย เพลง ปริ ศนา โดยไม่รวมถึงสิ งทีอยูใ่ นระบบความเชือเหนือธรรมชาติและศิลปะ
การช่างเช่น งานหล่อหรื องานปั น วิลเลียม บาสคอม ได้นาํ เสนอเรื อง Four Functions of Folklore
เผยแพร่ ครังแรกในปี ค.ศ.1954 ว่าผลงานทางศิลปะนันมีบทบาทหน้าที 4 ประการด้วยกัน กล่าวคือ
สร้างสรรค์จิตนาการเพือให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็ นทีมาของจารี ตประเพณี พิธีกรรม
กล่อมเกลาและขัดเกลาจิตใจของคนในสั งคม และเพือเป็ นแบบแผนแนวทางปฏิบตั ิ ตนในรู ปแบบ
ต่างๆทีสังคมนันเห็นว่าเหมาะสม
นอกจากนี วิลเลียม บาสคอม ยังเห็นด้วยกับ บรอนิสลอ มาลินอฟสกี ทีวา่ เราควรสนใจ
ผลงานทางวัฒนธรรมในแต่ละสังคมว่าควรใช้เล่าเมือไร ทีใด และในโอกาสใด นัน คือให้
ความสําคัญกับบริ บทโดยรอบของสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมทีกาํ ลังศึกษาและยังได้ช ีแนะต่อว่าเรา
ควรสนใจด้วยว่าใครเป็ นผูเ้ ล่า มีกลวิธีในการเล่าอย่างไร ผูฟ้ ังมีส่วนร่ วมอย่างไรทัศนคติของผูฟ้ ังใน
แต่ละช่วงเป็ นอย่างไร นัน คือสนใจในบทบาทของ “บริ บททางสังคม”
การศึกษาวิจยั ในครังนี จึงให้ความสําคัญกับบทบาทหน้าทีของสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมใน
ฐานะของเครื องมือทางการศึกษาเป็ นประการสําคัญ เพือเป้าหมายในการขัดเกลาและกล่อมเกลา
จิตใจของคนในสั งคมให้ เกิดสํ านึกรักชาติ เพราะด้วยลักษณะวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ของคนไทยที
มักจะชืนชอบความสนุกสนาน จนมีวฒั นธรรมความบันเทิงมากมายในประเทศไทยมาแต่อดีต
วิธีการถ่ายทอดความรู้ทีเหมาะสมกับสังคมไทยจึงควรจะเป็ นสิ งทีสร้างความเพลิดเพลินไปพร้อม
กับการให้ความรู้ อีกทังยังสามารถสร้างความน่าเชือถือให้กบั การนําความบันเทิงเหล่านันไปใช้ใน
พิธีกรรมอย่างเป็ นระบบระเบียบแบบแผน เช่นในงานเทศกาลต่างๆของไทย มักจะมีการละเล่นที
สนุกสนานประกอบการเฉลิมฉลองในพิธีกรรมต่างๆ ซึงนอกจากจะสร้างความสนุกสนานแล้ว ยัง
อาจสร้างศรัทธา ความนับถือต่อพิธีกรรมต่างๆทีได้กระทําร่ วมกับจนเห็นว่าประเพณี ใด พฤติกรรม
ใดทีเหมาะสมกับสังคม ชุมชนนันๆ จนกลายเป็ นลักษณะค่านิยม ทัศนคติและเป็ นส่ วนหนึงของวิถี
ชีวติ ของคนในชุมชนสื บไป
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จากแนวคิดของ บรอนิสลอ มาลินอฟสกี และ วิลเลียม บาสคอม มีจุดร่ วมกันทีเห็นได้ชดั
คือ การให้ความสําคัญกับจิตใจของคนในชุมชน เพือทําความเข้าใจผูค้ นในชุมชนอันเป็ นพืนฐานใน
การพัฒนาบุคคลจากภายในด้วยวิธีการต่างๆที บรอนิสลอ มาลินอฟสกี เรี ยกว่า “วัตถุวฒั นธรรม”
นอกจากนีทงั สองยังให้ความสนใจในบริ บทของสังคมเพือความเข้าใจในสิ งทีตอ้ งการศึกษาอย่าง
ถ่องแท้ การศึกษาวิจยั ในครังนีจึงเห็นว่า นอกจากจะศึกษาตัวบทของบทเพลงไทยสากลประเภท
เพลงปลุกใจในสมัยต่างๆแล้ว จําเป็ นทีจะต้องศึกษาบริ บททางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองทีเกียวข้อง
เพือทําความเข้าใจถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ถ่ายทอด และวิธีเผยแพร่ อันจะทําให้เข้าใจถึง
บรรทัดฐานของสังคมทีบทเพลงเหล่านันได้รับความนิยม และถึงการแสวงหาแนวทางในการ
ส่ งเสริ มให้นาํ เนือหาอันทรงคุณค่าจากบทเพลงเหล่านันมาใช้ในยุคสมัยต่อมาได้เป็ นอย่างดี และ
วัตถุวฒั นธรรมนีเองมีคุณสมบัติเป็ นสัญลักษณ์ทีเมือบุคคลเป็ นส่ วนหนึงของสังคมแล้ว จําเป็ นต้อง
ทําความเข้าใจในระบบสัญลักษณ์น ีเช่นกันทุกคน เพราะในการศึกษาวัฒนธรรมนัน สิ งหนึงทีขาด
มิได้คือ การศึกษาสัญลักษณ์ (Symbolic Needs) ซึงในทีน ีคือบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุก
ใจ วัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู้เชิงสัญลักษณ์น ี คือการก่อให้เกิดความเข้าใจธรรมชาติการเรี ยนรู้
ของมนุษย์ ทีมีการสะสมประสบการณ์และจัดเรี ยงความรู้อย่างเป็ นระบบ จากนันจึงนําดัดแปลงใช้
ในชีวติ โดยสัญลักษณ์น นั แสดงบทบาทเป็ นเครื องมือในการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์และ
จิตใจ เพือเชือมโยง สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมซึงกันและกัน
การศึกษาเรื องปฏิสัมพันธ์ทีเกิดขึนในสังคมนัน จําเป็ นต้องพิจารณาตังแต่ระดับจุลภาค เป็ น
แนวทางในการแสดงให้เห็นถึงวิธีการทีบุคคลสร้างตนเอง ออกไปสู่ สังคมทีแตกต่าง นักทฤษฎีที
สําคัญได้แก่ จอร์ช เฮอร์ เบิร์ต มีด (George Herbert Mead, 1863 - 1931) ระบุวา่ สิ งทีทาํ ให้มนุษย์
แตกต่างจากสัตว์คือ กลไกทางความคิดทีทาํ ให้มนุษย์รู้จกั วางแผน ปรับพฤติกรรมให้เข้ากับ
สถานการณ์และเป้ าหมาย รู้จกั สื อสารโดยใช้สัญลักษณ์ตา่ งๆ และสัญลักษณ์ทีสาํ คัญทีสุดคือ
“ภาษา” ซึง จอร์ช เฮอร์เบิร์ต มีด ให้ความหมายของสัญลักษณ์ ไว้วา่ “เป็ นวิธีการทีมนุษย์ มี
ปฏิ สัมพันธ์ กับธรรมชาติและบริ บททางสังคม ถ้ าไม่ มีสัญลักษณ์ มนุษย์ กม็ ีปฏิสัมพันธ์ กันไม่ ได้ ”
และเมือมนุษย์รู้จกั ตีความสัญลักษณ์เพือประโยชน์ในการโต้ตอบระหว่างกันแล้ว ก็จะหันมามอง
ความเป็ นตัวตนของตนเองและผูอ้ ืนทีเกียวข้องสัมพันธ์กนั ซึงเป็ นปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์เป็ นการ
กระทําโต้ตอบกันโดยอาศัยกระบวนการทางความคิด (Mental Process) ความหมายและสัญลักษณ์
มนุษย์ให้ความหมายกับการเป็ นตัวตน (Self) ฉะนันการพัฒนาสํานึกในการให้ความเป็ นตัวตน
(Consciousness of Self) จึงเป็ นสิ งสําคัญ เพือเป็ นพืนฐานของกระบวนการคิด การกระทํา และสร้าง
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สังคม เพาะหากบุคคลไม่รู้จกั ตัวตนแล้ว ก็ไม่สามารถตอบสนองและมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืนได้
(สัญญา สัญญาวิวฒั น์, 2551: 158)
การกระทําระหว่างกันทางสัญลักษณ์น ีมีการถ่ายทอดความคิดต่อกันด้วย แตกต่างจากการ
กระทําระหว่างกันทางพฤติกรรมภายนอกทีแสดงออกเท่านัน นักคิดด้านปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์ที
สําคัญอีกคนหนึงคือ เฮอร์ เบิร์ต บลูมเมอร์ (Herbert Blumer: 1900 – 1987) ทีให้ความสําคัญกับการ
ทําความเข้าใจสังคมจาก “ภายใน” หมายถึงจากความรู้สึกนึกคิดของคนทีมีการกระทําโต้ตอบกัน
โดยพฤติกรรมการรวมหมู่เกิดขึนได้ 2 ระยะ คือในช่วงเวลาปกติ เช่นในการเรี ยนการสอนในชัน
เรี ยน หรื อแบบไม่ปกติทีก่อให้เกิดพฤติกรรมหมู่ โดยมีสถานการณ์ทีมีความเฉพาะเกิดขึน กล่าวคือ
เมือมีเหตุการณ์ทีก่อให้เกิดความตระหนก บุคคลในสังคมจะเกิดอารมณ์ร่วมเกียวกับเหตุการณ์น นั
ทําให้ปัจเจกมารวมกันด้วยวัตถุประสงค์และมีจุดสนใจร่ วมกัน เกิดเป็ นปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
พฤติกรรมทีแสดงออกจึงเป็ นไปแบบพากันไปทังกลุ่ม ซึงอาจจะมีแรงกระตุน้ ปลุกเร้า แพร่ ระบาด
เข้าไปในสังคม ไปสู่ พฤติกรรมทีแสดงออกแบบมวลชนทังทีอาจจะไม่กล้าแสดงออกเพียงคนเดียว
แต่เดิม ก่อให้เกิดเป็ นพฤติกรรมกลุ่มในทีสุด แต่อย่างไรก็ดี แม้วา่ พฤติกรรมกลุ่มจะเกิดขึนเมือมี
สถานการณ์เฉพาะก็ตาม แต่การให้ความหมายของสัญลักษณ์ในช่วงระยะเวลาปกติกม็ ีความสําคัญ
เพือให้คนในสังคมเห็นไปในทิศทางเดียวกัน เข้าใจกันและกันได้ง่ายขึน ความหมายของสัญลักษณ์
ทีเกิดขึนมีความเป็ นพลวัติ สามารถเปลียนแปลงความหมายไปได้ตามสถานการณ์ตา่ งๆ “จอร์ช
เฮอร์เบิร์ต มีด มองทีกระบวนการภายในของปั จเจกทีก่อให้เกิดการกระทําขึน” โดยการตีความ
(Interpret) ก่อให้เกิดความหมายขึนได้หลายนัยยะ ทังการเดา (Quest) บริ บท สถานการณ์ บุคลิก
ของปัจเจก ประสบการณ์และความสัมพันธ์กบั สิ งต่างๆ
นอกจากนี คําร้องในบทเพลงถือว่าเป็ นเครื องมือทีแสดงความเป็ นสัญญะ ดังที แฟร์ ดิน็อง
เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Sausure, 1857 – 1913) นักสัญศาสตร์เห็นว่า ภาษาเป็ นเนือหาทีสัมผัสได้
ทางผัสสะ (Senses) ทําให้เกิดการระลึกถึงสิ งอืนขึนในใจของผูฟ้ ังได้ มนุษย์จะคิดนึกผ่านภาษา จึง
จําเป็ นทีตอ้ งรู้คาํ ศัพท์ และเมือสังคมให้ความหมายของคําศัพท์เหล่านันเหมือนกัน ก็จะแสดง
ความรู้สึก ความนึกคิดและมีทศั นคติในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ดี ภาษาเป็ นองค์ประกอบทีสาํ คัญ
หนึงในวงจรการสื อสารทีผสู้ ่ งสารทีเกียวข้องกับบริ บทเพือเชือมโยงไปสู่ ผรู้ ับสาร ดังแผนภาพ
ด้านล่าง (ธีรยุทธ บุญมี, 2552, 158)
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ฝ่ ายส่ งสาร
(addresser)

บริ บท (context)
สาร (message)

ฝ่ ายรับสาร
(addressee)

สื อ (Contact)
เชือมโยง
รหัส (Code)
สรุ ปได้วา่ มนุษย์จะมีปฏิสัมพันธ์กนั ได้อย่างราบรื นเมือมีความเข้าใจในสัญลักษณ์ร่วมกัน
(Common Symbol) สัญลักษณ์ดงั กล่าวเป็ นสิ งทีมนุษย์สร้างสรรค์ข ึนภายหลัง มิได้เกิดขึนเองตาม
ธรรมชาติเช่นเดียวกับสัญชาตญาณ และเมือมีสัญลักษณ์เกิดขึน จึงจําเป็ นอย่างยิง ทีมนุษย์ตอ้ งเรี ยนรู้
ในการตีความสัญลักษณ์เหล่านัน การตีความเกิดจากการเชือมโยงความคิดและจิตของมนุษย์ อัตตา
และโครงสร้างสังคมเข้าด้วยกัน เข้ากับกระบวนการกระทําระหว่างกันทางสังคม มีกลไกทีซบั ซ้อน
จอร์ช เฮอร์เบิร์ต มีด กล่าวถึงขันตอนเหล่านีวา่ การฝึ กจิตนีเริ มจากการทีปัจเจกคิดคํานึงถึงสิ งต่างๆ
แล้วเชือมโยงเข้ากับพฤติกรรมทีตนคาดว่าจะแสดงออก จากนันจึงแสดงเป็ นพฤติกรรมตามทีได้คิด
คํานึง อีกทังรู้จกั ทีจะหักห้ามจิตใจกับพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม เครื องมือสําคัญในการก่อให้เกิดการ
คิดคํานึงนีคือ “ภาษา” ซึงบุคคลจะเริ มเรี ยนรู้จากการเลียนแบบ หรื อพิจารณาพฤติกรรมของผูอ้ ืน
และให้ความสําคัญกับ “การเอาใจเขามาใส่ ใจเรา” แล้วสวมบทบาทเป็ นผูน้  นั กําหนดตัวตนให้เป็ น
ลักษณะของ Me คือมีการแสดงออกของตัวตนให้สังคมรับรู้ได้ อันแตกต่างจาก I ทีมีเพียงภาพที
เห็นเท่านัน (John P.Hewitt, 2002) สิ งทีเกิดขึนถือว่าเป็ นการขัดเกลาทางวัฒนธรรม (Socialization)
ซึงมีทงั ทีเป็ นแบบทางการและไม่เป็ นทางการ มีองค์ประกอบคือเกิดจากการกระทําอย่างน้อย 2 คน
ในสังคมมีการใช้ภาษาเดียวกัน เป็ นสัญลักษณ์เดียวกันอันประกอบด้วยความรัก (Affection) ความ
ปรารถนาดีต่อกันระหว่างการถ่ายทอดความหมาย ประกอบกับประสบการณ์ทางความคิดเป็ นเรื อง
ส่ วนตัวทีมีมาก่อน แต่เมือเข้ามาในสังคมซึงมีความเกียวเนืองกัน จะต้องทําความเข้าใจเป็ นลําดับไป
ซึงมีผลมาจาก “การก่อรู ปและกล่อมเกลาจิต” ทีมิได้เกิดขึนมาแต่กาํ เนิด แต่มีข ึนในภายหลัง (ลิวอิส
เอ.โคเซอร์, 2547: 510) ความสํานึกเป็ นเรื องของวาทกรรมภายในซึงถูกดําเนินไปโดยสื อทีเป็ น
สาธารณะ ส่ งผลถึงประสบการณ์ส่วนตัว จากสัญลักษณ์ทางสังคมทีมีนยั สําคัญและถูกจัดระเบียบ
จากจุดยืนของ “บุคคลอืนทัว ไป” การเชือมต่อวาทกรรมแบบต่างๆของปัจเจกเข้ากับของสังคม ที
มิได้ปรากฏเฉพาะในความคิด แต่เป็ นภววิสัยของประสบการณ์
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นอกจากนี ปิ แยร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu, 1930 – 2002) ให้ความสําคัญของ “ภาษา” ใน
การเป็ นเครื องมือสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์เพือการสื อสารเช่นเดียวกัน โดยเห็นว่าภาษาเป็ น
การประมวลความหมายเข้ากับความรู้เสริ ม ซึงเกียวข้องกับเนือเรื องแต่อยูภ่ ายนอก ภาษาก่อให้เกิด
ความหมายของข้อความซึงสื อสัมพันธ์กบั โลกภายนอก และรวมความไปถึงลีลา (Style) และ
ผลกระทบเชิงปฏิบตั ิ (Effet Pragmatique) อีกด้วย (ชนิ ดา เสงียมไพศาลสุ ข, 2550: 48) ประเด็น
สําคัญในการพิจารณาสัญลักษณ์คือเป็ นการครอบงําทางอํานาจอย่างเข้มข้น เพราะปฏิสัมพันธ์ใน
สังคมทําให้สิ งต่างๆได้รับการตีความและสร้างความหมายอยูต่ ลอดเวลา วัตถุบางอย่างจึงกลายเป็ น
วัตถุทางสังคม ซึงสัญลักษณ์เป็ นวัตถุทางสังคม ทีผกู้ ระทําใช้เป็ นภาพเสมือนหรื อแทนอีกสิ งหนึง
ปิ แยร์ บูดิเยอร์ ชีวา่ การกระทําต่างๆของมนุษย์เป็ นไปในเชิงสัญลักษณ์มีความสัมพันธ์และ
จุดมุง่ หมายในการครอบงําทางอํานาจ ไม่วา่ จะเป็ นไปในเชิงเศรษฐกิจการเมือง ซึงจะปรากฏใน
พฤติกรรม ทรัพย์สินเชิงสัญลักษณ์ งานศิลปะ งานวิชาการ หรื อแม้แต่ในตัวภาษาเองล้วนมีบทบาท
คาบเกียวกัน คือ
- เป็ นกระบวนการจัดระเบียบและเรี ยนรู้เข้าใจสังคม
- เป็ นเครื องมือในการสื อสารและสื บทอดความรู้ซ ึงนําไปสู่ การบูรณาการโครงสร้างสังคม
- สิ งทีสาํ คัญทีสุดคือเป็ นเครื องมือของการครอบงําทางอํานาจ
สิ งนีก่อให้เกิดความแตกต่างไปจากปกติ ซึงเป็ นสิ งทีฝังแฝงอยูใ่ นระบบความโน้มเอียง
หรื อนิจภาพ (Habitus) ของบุคคลทุกคนในสังคม ทําให้ทุกคนมีระบบการรับรู้ตา่ งๆในสังคมด้วย
มุมมองแบบจําแนกแยกแยะทีแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ดี ทฤษฎีน ีมีเป้ าหมายสู่ การกระทําจาก
พืนฐานทฤษฎีอืนๆในการทําความเข้าใจสังคม อันส่ งผลสื บเนืองไปถึงกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมและวัฒนธรรมอันมีทีมาจากระดับบุคคล แต่สามารถอธิบายพฤติกรรม การกระทําทังสิ งที
ถ่ายทอดออกมาในขณะนันและผลกระทบทีจะเกิดขึนกับสังคมต่อไป
“ภาษา” ทีใช้ในบทเพลงปลุกใจถือว่าเป็ นสัญลักษณ์หนึงทีตอ้ งสร้างความหมายให้เข้าใจ
ร่ วมกันในสังคม เพราะเป้ าหมายของการประพันธ์บทเพลงปลุกใจคือ การปลูกฝังขัดเกลาจิตใจของ
คนในสังคมให้เกิดความรู้สึกถึงความสําคัญของการอยูร่ ่ วมกันเป็ นชาติ และสร้างสรรค์แนวทางใน
การปฏิบตั ิตนเพือให้ดาํ เนินแนวทางดังกล่าวอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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ตอนที 3 แนวคิดเรืองสํ านึกความรักชาติ
ในเรื อง “ความรักชาติ” นีได้ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2519 ในมาตรา 9 มีขอ้ ความว่า “บุคคลมีหน้ าทีรักษาไว้ ซึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์
และการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยตามรั ฐธรรมนูญนี  และมีหน้ าทีป้องกันประเทศและปฏิ บัติ
ตามกฎหมาย” (กรมศิลปากร, 2521: 22) การเสริ มสร้างให้ความรักชาติเกิดความเข้มแข็งได้น นั
จําเป็ นต้องให้ประชาชนได้เกิดสํานึกถึงสถาบัน และหน้าทีของตนเป็ นสําคัญ ด้วยเป็ นพลังอัน
ยิง ใหญ่ทีจะพัฒนามนุษย์โดยสิ งทีอยูใ่ นตัวมนุษย์เองจากการเสริ มสร้างทางปัญญาทีเชือว่าเหมาะสม
สํานึกนันเป็ นสิ งทีซ่อนเร้นอยูใ่ นจิตใจของคน เป็ นสิ งทีสามารถชีนาํ กลัน กรองพฤติกรรมของ
บุคคล ตลอดจนครอบครัว กลุ่มคน องค์กร ชุมชนและสังคมโดยรวมทังทางตรงและทางอ้อม อัน
แสดงออกมาเป็ นการกระทํา พิธีกรรม ประเพณี และวัฒนธรรมในหลากหลายรู ปแบบ
การปลูกฝังความรักชาติให้ได้ผลอย่างเต็มประสิ ทธิภาพได้น นั นอกเหนือจากการพัฒนา
ความคิด ความรู้สึกของแต่ละบุคคลแล้ว ยังจําเป็ นทีตอ้ งกําหนดแนวทางของความรักชาติให้ชดั เจน
จากการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร 2548 ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์การ
เสริ มสร้างอุดมการณ์รักชาติ 2550 – 2559 ว่าประกอบด้วยปัจจัยสําคัญ 7 ประการ สรุ ปได้วา่ (อ้างถึง
ในกุลธาริ นทร์ บุญครอง, 2551: 20 – 25)
1. ปัจจัยการสอนอบรมปลูกฝังความรักชาติ คือการยกย่องบรรพชนทีกอบกูบ้ า้ นเมืองมาใน
อดีต การรักษาประเพณี การเรี ยนรู้จากประวัติศาสตร์ การประพฤติตนเป็ นคนดี เห็นแก่ประโยชน์
ส่ วนรวม โดยการปลูกฝังเรื องความรักชาติน ีมาจากการอบรมสัง สอนเพือให้สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืน
ในสังคม จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริ ย ์
2. ปัจจัยอุดมการณ์ ความเชือ ความศรัทธาในความเป็ นไทยทีมีอารยะธรรมเป็ นของตนเอง
ทังในวิถีชีวติ และปกป้ องประเทศจากการรุ กรานของต่างชาติในรู ปแบบต่างๆ
3. ปัจจัยต้องการรักษาผลประโยชน์ของชาติโดยเฉพาะด้านการบริ โภคอย่างประหยัด เพือ
ป้ องกันไม่ให้เงินตรารัวไหลออกนอกประเทศ
4. ปัจจัยความหยิง ในศักดิmศรี และภราดรภาพของไทย ทีแม้วา่ คนไทยส่ วนใหญ่ชอบความ
อิสรเสรี ความสนุกสนาน แต่กไ็ ม่ยอมโดนดูถูกเหยียดหยามจากชาติใด ซึงเห็นได้ชดั เจนจาก
เหตุการณ์การสู้รบหลายครังในประวัติศาสตร์
5. ปัจจัยความต้องการมีส่วนร่ วมในการปกครองของรัฐ สิ งเหล่านีสะท้อนออกมาใน
ปรากฏการณ์ทางการเมืองเช่นการเดินขบวนเรี ยกร้องต่างๆ ต่อสู้กบั สิ งทีเห็นว่าไม่ถูกต้อง
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พฤติกรรมเหล่านีถือเป็ นการแสดงออกซึงความรักชาติรูปแบบหนึง โดยยึดถือความจริ ง ความ
ถูกต้องเป็ นหลัก
6. ปัจจัยชาตินิยม เป็ นความยึดมัน ในอุดมการณ์อาํ นาจอธิ ปไตยของคนไทยทีมีเชือชาติ
เผ่าพันธุ์เดียวกัน
7. ปัจจัยความต้องการให้ชาติไทยคงอยู่ คนไทยในอดีตแสดงออกมาในรู ปแบบของการ
เสี ยสละชีวติ เพือชาติ แต่เมือเวลาผ่านไปก็ได้เปลียนรู ปแบบแต่ยงั ให้ความสําคัญกับความสามัคคี
ยึดถือเกียรติและศักดิmศรี ในความเป็ นไทย รวมทังการพัฒนาประเทศชาติร่วมกันอีกด้วย
ปัจจัยทีแสดงออกถึงความรักชาติดงั กล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ สมศักดิm นะวิโรจน์
(2549) ทีได้กล่าวถึงแนวคิดความรักชาติของคนไทยไว้วา่ มีความเชือมโยงกับประวัติศาสตร์ ความ
เป็ นมาของชนเผ่าไทย ซึงคนไทยมักแสดงออกโดยการพยายามรักษาดํารงสภาพเดิมของสิ งทีมีคา่
ในสังคมไว้ นอกจากนีคนไทยยังเป็ นชนชาติทีรักอิสระ รักษาผลประโยชน์ของชาติ รักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริ ย ์ ด้วยวิธีการทีแตกต่างกันไปขึนกับสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคมและการทหาร
แต่อย่างไรก็ดี การเสริ มสร้างให้เกิดความรักชาติในใจของบุคคลในสังคมจําเป็ นต้องเกิด
จากสํานึกทีมีมาแต่เดิม สํานึกดังกล่าวเป็ นสิ งทีเป็ นนามธรรมจึงมองเห็น เข้าใจและถ่ายทอดอย่างมี
แบบแผนเป็ นรู ปแบบทีชดั เจนได้ยาก ส่ งผลให้การพัฒนาสํานึกเกิดขึนได้ยากตามไปด้วย (ประเวศ
วะสี , 2529 และไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, 2543) กล่าวสรุ ปได้วา่ สํ านึกคือ ความรู้ ความคิดในระดับ
เหตุผลทีบ ุคคลสามารถรับรู้ในระดับจิตใจและจะแสดงออกเป็ นพฤติกรรมในระยะต่ อมา ฉะนันการ
จะเสริ มสร้างสํานึกความรักชาติจึงต้องสร้างความรู้ ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ ความเชือเรื อง
“ชาติ” อย่างมีหลักการ และให้ความสําคัญต่อการหวงแหนชาติ พร้อมพัฒนาประเทศชาติของเรา
โดยส่ งผลกระทบในระดับจิตใจเพือเป้ าหมายในการประพฤติปฏิบตั ิอนั แสดงออกถึงความรักชาติ
ต่อไป
3.1 ความหมายของ “ความรักชาติ”
ในการสร้างสํานึกความรักชาติน นั สิ งสําคัญคือการเข้าใจในความหมายของ “ความรัก
ชาติ” เสี ยก่อน ตามทีกรมศิลปากรแสดงไว้ในหนังสื อ “รักชาติอย่างไร” (ธวัช รัตนาภิชาติ, 2521)
โดยให้ความหมายของความรักชาติไว้วา่ “ชาติ” แต่เดิมนันแปลว่า ตระกูล หรื อกําเนิดเท่านัน ต่อมา
จึงขยายความเพือใช้เรี ยกกลุ่มชน คณะคน ทีมีภาษาวัฒนธรรมเดียวกันอยูร่ วมกันเป็ นกลุ่มในอาณา
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เขตเดียวกัน เช่น “ชาติไทย” คือเกิดมาเป็ นคนไทย เกิดในหมูช่ นทีเรี ยกว่า “ไทย” ในพระราชนิพนธ์
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระบรมราชาธิบายไว้เมือวันอังคารที 27
มิถุนายน 2454 ในหนังสื อปลุกใจเสื อป่ าตอนหนึงว่า
“...ก็ชาตินันคื ออะไรเล่ า คือคณะชนหลายๆคณะรวมกันเข้ าจนเป็ นคณะ
ใหญ่ จึงได้ นามว่ าชาติ เพราะฉะนันคณะทุกๆคณะทีร่วมชาติกัน ต้ องมีความ
สามัคคีปรองดองกันในระหว่ างคณะต่ อคณะ ชาติจึงจะตังอยู่เป็ นอันหนึงอัน
เดียวมัน คงได้ เพราะฉะนันจึ งเป็ นหน้ าทีของคณะทุกคณะทีจะต่ างรั กษาความ
มัน คงไว้ ถ้ าคณะแตกสูญไปคณะหนึงก็เหมือนชาติเสี ยส่ วนหนึงของชาติไป...
ทุกชาติมกั จะถือคติพจน์ ทีว่าให้ รักชาติ คื อรั กและเห็นแก่ ประโยชน์ ส่วนรวม
คือรั กษาผลประโยชน์ ของชาติมากกว่ ารั กตนเองหรื อเห็นแก่ ประโยชน์ ส่วนตัว
ของตนเอง ดังนันจึงมีคาํ ขวัญสันๆว่ า “ชาติย่อมอยู่เหนือสิ งอืนใด” ดังนีเ ป็ น
ต้ น”
สําหรับชาติไทยนัน สิ งทีเป็ นสัญลักษณ์ของความรักชาติสามารถพบเห็นได้ในธงไตรรงค์
ธงประจําชาติไทยนัน คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ ในความหมายอืนของ “ชาติ” นันสําคัญ
อย่างยิง ทีตอ้ งปลูกฝังเข้าไปในความสํานึก มิใช่เฉพาะความมีเชือชาติและสัญชาติเดียวกัน แต่ยงั
ประกอบด้วยภาษาขนบธรรมเนียมจารี ตประเพณี และวัฒนธรรมในชาติ ชาติจึงเป็ นทีรวมของจิตใจ
ความสํานึก ค่านิยมและเอกลักษณ์ นอกจากนีการรักษาปกป้ องชาติ ช่วยเหลือ ผดุงส่ งเสริ มความ
เจริ ญก้าวหน้าให้แก่ชาติกถ็ ือว่าเป็ นสิ งสําคัญเพือการพัฒนาบ้านเมืองและประเทศชาติ
โสภา ชานะมูล (2550: 287) ได้กล่าวถึงความสําคัญในเรื อง “ความรักชาติ” ว่าถือเป็ น
วาทกรรมทีมีการให้ความหมายทีหลากหลาย ในครังหนึงทีรัฐบาลสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม
สร้างกระแสปลูกฝังความรักชาติคือการให้สังคมไทยสร้าง “ชาติไทย” ให้ยงิ ใหญ่ทดั เทียมอารยะ
รวมทังสร้างกระแสความหวงแหนแผ่นดินเพือผลประโยชน์ทางการเมืองในการเรี ยกร้องดินแดน
คืนจากฝรังเศส ในขณะทีกลุ่มปัญญาชนเห็นว่า ความรักชาติมิใช่ความคลัง ชาติรวมทังไม่ควรมี
ผลประโยชน์แอบแฝงเพือรุ กรานผูอ้ ืน แต่ควรเป็ นความรักทีสัมพันธ์กบั การปกป้ องกับเอกราช
อธิปไตยของชาติมิให้ตกเป็ นของผูอ้ ืนเท่านัน
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แต่อย่างไรก็ดี กรมศิลปากร (2521) ภายใต้การดูแลของรัฐได้นาํ เสนอแนวทางทีเหมาะสม
และชักชวนให้คนไทยทุกคนทีมีหน้าทีจะต้องกระทําตามหน้าทีของตน โดยต้องเตรี ยมพร้อม
กระทําการต่อศัตรู ทีเข้ามารุ กรานและปกป้ องบ้านเกิดของตนเองได้ถือเป็ นเรื องใหญ่ทีทุกคนในชาติ
ควรตระหนัก สิ งสําคัญคือการแสดงให้เห็นว่ารักชาติมากกว่ารักตนเอง มุง่ ประโยชน์ของชาติ
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน การแสดงออกถึงความรักชาติน นั มีดว้ ยกัน 4 ประการ ได้แก่
- การแสดงออกด้วยแรงกาย ในการปกป้ องคุม้ ครองอธิปไตยของชาติ (ชาติในทีน ีหมายถึง
กลุ่มคนทีอยูร่ ่ วมกัน มิใช่หมายถึงคนทีมีถินกําเนิดในสถานทีเดียวกันเท่านัน)
- อาศัยแรงใจ คือการมีกาํ ลังใจ มีคุณธรรมและการเสี ยสละ ความสามัคคีเพือรักษาความ
สงบสุ ข อยูด่ ีกินดี และความมัน คงของชาติ
- แรงความคิด คือกําลังความคิด สติปัญญา ความรู้ความสามารถและประสิ ทธิภาพใน
หน้าทีการทํางานเพือพัฒนาบ้านเมืองให้กา้ วหน้าสื บไป
- กําลังแรงวัตถุ คือทรัพย์สิน อุปกรณ์เครื องมือในการรักษาทรัพยากรบ้านเมืองของเรา
นัน เอง
นอกเหนือจากการแสดงออกถึงความรักชาติทงั 4 ประการแล้ว การรักชาติตอ้ งรวมไปถึง
การรักและรักษาวัฒนธรรมของตนเองไว้ดว้ ย เพราะวัฒนธรรมเป็ นสิ งทีมนุษย์สร้างขึนเพือความ
ต้องการและความจําเป็ นของส่ วนรวมในการตอบสนองความต้องการทังของร่ างกาย (ปัจจัย 4) ทาง
สังคม จิตใจ ทางผลงานศิลปะและภาษาทีกอปรไปด้วยสุ นทรี ยภาพเพือเป็ นสื อในการถ่ายทอด
ความคิดความรู้สึกต่อกันเช่นในบทเพลงปลุกใจ
เมือมีความรักชาติเกิดขึน สิ งสําคัญคือการจะทําให้ความรักนันมัน คงยัง ยืน ให้บุคคลเกิด
ความสํานึกในหน้าทีทีสาํ คัญของการเป็ นพลเมืองทีดีของประเทศชาติ เช่นการเรี ยนรู้สิทธิและ
หน้าทีของการเป็ นพลเมืองว่า สิ ทธิคือสิ งทีพ ึงได้ ของบุคคล ส่ วนหน้ าทีน 6ันมีลกั ษณะตรงข้ ามกันคือ
เป็ นการให้ ผูท้ ีทาํ ตามหน้าทีจึงเสมือนต้องเสี ยสละอย่างใดอย่างหนึงไป จึงมีผทู้ ีอาจจะไม่อยากทํา
หน้าทีอย่างเคร่ งครัด มุง่ แต่จะเอาประโยชน์จากส่ วนรวม (วิทยา สุ จริ ตธนานุรักษ์ อ้างถึงใน สวนา
พรพัฒน์กุล, 2520)
Ignatieff (อ้างถึงใน Jonathan Hearn, 2006: 239) กล่าวถึงความรักชาติ (Patriotism) ว่า เป็ น
สิ งทีถือกําเนิดขึนตังแต่ครึ งหลังของศตวรรษที 18 ในกลุ่มประเทศยุโรปเพือสร้างความเข้มแข็ง
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ให้กบั ความคิดทางการเมืองของรัฐชาติ และเพือรักษาอิสรภาพของประชาชนในการดํารงชีวติ ของ
กลุ่มชน การใช้ภาษาและวัฒนธรรมของตนเองภายใต้การรุ กรานกดขีจากศัตรู และเมือเวลาผ่านไป
ความเป็ นรัฐชาติเหล่านันได้เปลียนแปลงไปตามโครงสร้างทางการเมืองซึงจําต้องปรับตัวให้เข้ากับ
กระแสโลกาภิวฒั น์ อย่างไรก็ดี Sarah Danielsson (2011) ได้นาํ เสนอไว้วา่ การกําหนดความเป็ นรัฐ
ชาติโดยเฉพาะหรื อการรวมความเป็ นชาติแบบโลกาภิวฒั น์น นั ไม่สามารถแยกความแตกต่างกันได้
อย่างชัดเจน เพราะต่างมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองต่อกันมากขึนจนไม่
สามารถจําแนกแยกแยะลักษณะเฉพาะของชาติใดได้ การสร้างสํานึกให้เกิดความรักชาติของตนเอง
แบบในอดีตจึงอาจเกิดขึนได้ยากในสังคมปัจจุบนั
นอกจากนี Hans Kohn (1944) เห็นว่าสิ งทีสามารถแยกชนชาติตา่ งๆออกจากกันเพือให้เกิด
ความรักชาติของตนเองในอดีตนันคือประวัติศาสตร์การเติบโตของสังคมและปัญญาของชนชาติน นั
กระบวนการเติบโตของชาติเกิดจากการรวบรวมจํานวนผูค้ นทีมีเชือชาติเดียวกันให้อยูร่ ่ วมกัน
ภายใต้โครงสร้างทางการเมืองเดียวกัน ความเป็ นชาติจึงเป็ นลักษณะของแนวความคิดทีมีศูนย์กลาง
อยูท่ ีการปกครองของรัฐและขยายสู่ ภายนอกศูนย์กลางนัน ฉะนัน การเกิดความเป็ นชาติจึงเป็ นสิ งที
สมมติข ึน ไม่ได้เกิดขึนเองโดยธรรมชาติ การจะเกิดความรักชาติได้น นั มักเริ มจากคนภายนอกรัฐ
การปกครองทีเกิดความรักในถินฐานบ้านเกิด รักในเพือนร่ วมชุมชนด้วยความบริ สุทธิm ใจ ฉะนัน
ปัจจัยทีก่อให้เกิดความรักชาติทีแท้จริ งทีสาํ คัญคือผูค้ นทีรักกัน มีประวัติศาสตร์ร่วมกัน ในพืนที
ชุมชนเดียวกัน ไม่ได้เกิดจากการมีระบอบการเมืองเดียวกัน
ความรักชาติมีความสัมพันธ์กบั ความหมายของ “ความเป็ นชาติ” อย่างหลีกเลียงไม่ได้ เบน
แอนเดอร์สัน (แปลโดยชาญวิทย์ เกษตรศิริ: บรรณาธิการ, 2552) ให้ความหมายของ “ความเป็ น
ชาติ” (nation-ness) หรื อ “ลัทธิชาตินิยม” (nationalism) ว่าเป็ นผลิตผลของวัฒนธรรมทีมีการ
เปลียนแปลงนิยามความหมายไปตามวันเวลา แต่เดิมนัน ระบบวัฒนธรรมให้ความสําคัญกับการ
เป็ นชุมชนศาสนา และอาณาจักรราชวงศ์ แต่ได้เสื อมสลายไปตามกาลเวลา ในแต่ละถินทีมีการ
ประดิษฐ์และปลูกฝังแนวความคิดทีเป็ นแบบ “มาตรฐาน” ด้วยระดับความสํานึกทีแตกต่างกัน และ
ถูกรวมเข้ากับอุดมการณ์หรื อกลุ่มทางการเมือง สรุ ปได้วา่ ความเป็ นชาติน ีเติบโตขึนมาโดย
กระบวนการประวัติศาสตร์ของมนุษย์
กล่าวโดยสรุ ปคือ การแสดงออกซึงความรักชาติอย่างเหมาะสมนี จําเป็ นต้องใช้ทงั กําลัง
ทางกาย กําลังใจ กําลังความคิดและกําลังทางวัตถุประกอบขึนจากสิ งทีสาํ คัญคือ การตระหนักถึง
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การรักษา ปกป้องดูแลและพัฒนาส่ งเสริมความเป็ นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภาษา วัฒนธรรม
ค่ านิยมร่ วม เอกลักษณ์ของกลุ่มชน เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ของตน รู้จักใช้
สิ ทธิและกระทําตามหน้ าทีข องตน การอยู่ร่วมกันอย่างมีประชาธิปไตย ความเสี ยสละและการรู้ รัก
สามัคคี
3.2 กระบวนการเสริมสร้ างสํ านึกความรักชาติ
“การเสริ มสร้าง” มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานสถาน พ.ศ.2542 ว่า
“เพิม พูนให้ดี หรื อมัน คงยิง ขึน” เมือนํามารวมกับความสํานึก ทําให้มีความหมายถึงการเพิม พูนให้
ความสํานึกเรื องต่างๆทีเกิดขึนมาแล้วนัน มีความ มัน คง เข้มแข็งยิง ขึน
ศิรินทร์ สื บพันธ์วงษ์ (อ้างถึงในหทัยรัตน์ ทับพร, 2549: 50) และมนัส สุ วรรณ (2534) ให้
ความหมายของ “สํานึก” ว่า คือการตระหนัก การรู้ตวั และความเข้าใจทีมนุษย์มีต่อสิ งต่างๆแวดล้อม
โดยนําไปเข้ากระบวนการคิดรวบยอดและพร้อมทีจะกระทําเป็ นพฤติกรรมต่อไป การแสดงออก
ของสํานึกนันมีรากฐานมาจากความรู้และซาบซึงว่าสิ งใดผิด สิ งใดถูก สิ งใดมีประโยชน์ตอ่ ส่ วนตน
และส่ วนรวม และทีสาํ คัญคือสามารถนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง
นอกจากนี ยังมีการให้ความหมายของคําว่า “จิตสํานึก” หรื อ “ความสํานึก”
(Consciousness) ไว้หลายสาขาวิชา ในทางจิตวิทยาเห็นว่าจิตสํานึกเกิดขึนจากความสัมพันธ์ระหว่าง
กายและสมอง จิตสํานึกสามารถพัฒนาและเปลียนแปลงได้จากประสบการณ์และการฝึ กฝน
(อุทยั วรรณ วิสุทธากุล, 2546) ในทางสังคมวิทยาให้ความหมาย ว่าเป็ นความรู้สึกในการกระทําหรื อ
การมีตวั ตนของตนเอง ชุมชนหรื อกลุ่มคนของตน เช่นความสํานึกสาธารณะ (Public
consciousness) คือการรับรู้และสํานึกถึงสิ งทีเป็ นของส่ วนรวม ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ความรู้สึกถึง
การเป็ นสมาชิกของกลุ่มจะสร้างความตระหนักสํานึกทีมีต่อพฤติกรรมของบุคคลทีมีต่อสมาชิกใน
กลุ่มเดียวกันและต่อกลุ่มอืนทีตอ้ งเกียวข้องสัมพันธ์กนั (พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา, 2549)
ในทางมนุษยศาสตร์ได้ให้ความสําคัญต่อคุณค่าของความสํานึก โดยความสํานึกนันเกิดจาก
การประเมินค่าต่อทัศนคติ ความเชือ ค่านิยม และความสนใจของบุคคลทีแตกต่างกัน และมีทศั นะ
ว่า “ความสํานึก” มีความหมายใกล้เคียงกับ “ความเชือ” มากทีสุด ซึงเกิดจากประสบการณ์ที
หลากหลายมารวมตัว สร้างความสัมพันธ์กนั และทําหน้าทีในการประเมินค่าด้วยจิตใจว่าสิ งใดมี
ความสําคัญ ซึงเมือปราศจากความเชือแล้ว ประสบการณ์กเ็ ป็ นเพียงความทรงจํา ไม่มีความสําคัญ
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แต่อย่างใด โดยสรุ ปแล้ว ความสํานึกเกิดจากการประเมินค่าและตระหนักถึงความสําคัญของสิ ง
เหล่านัน (กระมล ทองธรรมชาติ และพรศักดิm ผ่องแผ้ว, 2551 และเทพไท ศรคํารณ, 2535)
อย่างไรก็ดี ความสํานึกสามารถเปลียนแปลงได้ เพราะมีนยั ยะเป็ นนามธรรม ในความ
หมายถึงการรับรู้ ทีส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรมทีมีความเกียวเนืองกับสังคมรอบข้าง เพราะ
เชือว่าจุดเริ มต้นของทุกสิ งทุกอย่างล้วนก่อเกิดจากสิ งทีอยูล่ ึกในจิตใจทีจะกํากับพฤติกรรม การ
กระทําและสัมพันธภาพทังในและนอกตัวบุคคล ฉะนันหากต้องการจะพัฒนาชาติ ควรจะยกระดับ
ความสํานึกของคนในชาติเป็ นยุทธศาสตร์แกนกลางในการพัฒนาชาติ (ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม,
2543) เช่นเดียวกับทีกาญจนา แก้วเทพ (2527) ทีเห็นว่าการจะพัฒนาความสํานึกเป็ นเรื องใหญ่ ควร
จะมีการประสานทํางานกันทุกภาคส่ วน เพราะความสํานึกมีความสัมพันธ์กบั สถานะทางสังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เวลาและสถานทีทีไม่คงที และเชือว่าบุคคลทีมาจากสังคมเดียวกันมักจะมี
ความสํานึกทีใกล้เคียงกันเพราะการทีอยูใ่ นสังคมเดียวกันมักจะได้รับการเลียงดู ขัดเกลาอบรมมาใน
ลักษณะเดียวกัน
เมธี ปิ ลันทนานนท์ (2526: 42 – 48) ได้กล่าวถึงกระบวนการการเกิดความสํานึกด้วยการ
เริ มต้นจากความรู้สึกทีมาจากประสบการณ์ การกระทําของตนหรื อบุคคลรอบข้าง จนสามารถคิด
วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วจิ ารณ์ขอ้ เท็จจริ งทีเกิดขึนได้ดว้ ยวิธีการทางตรรกศาสตร์คือ
การคิดอย่างมีเหตุมีผล จนกระทังสามารถถ่ายทอดออกมาและสื อสารผ่านภาษา ฯลฯ ถึงผูอ้ ืน
รวมทังได้รับการสะท้อนกลับจากบุคคลอืนด้วย สิ งเหล่านีตอ้ งประกอบไปด้วยความเชือและความ
ศรัทธาจากภายในจนกระทัง แสดงออกมาเป็ นพฤติกรรมภายนอกทีสามารถสังเกตได้ ผูร้ ับ
ประสบการณ์ตอ้ งเลือกความเชือทีตนเห็นว่าดีทีสุด น่าเชือถือทีสุดยึดมัน ไว้ในใจ การตัดสิ นคุณค่าที
เกิดจากภายใน จะเกิดขึนจากการครุ่ นคิด ไตร่ ตรอง ตรึ กตรองในการตัดสิ นเชิงคุณค่าทีแต่ละคนมี
ความแตกต่างกันในการขัดเกลาตนเองไปในทิศทางใดทิศทางหนึง ฉะนัน มนุษย์สามารถสร้าง
ความสํานึกของตนเองได้โดยการนําพาการรับรู้จากการเรี ยนรู้ ประสบการณ์ผา่ นสัมผัสต่างๆเพือ
พิจารณาว่าต้องการสร้างสํานึกแบบใด ก็จะมีการฝึ กฝนและสัง สมสํานึกในรู ปแบบนัน
การสร้างความสํานึกประกอบขึนจากปัจจัยภายในตนเองและปัจจัยภายนอก โดยสามารถ
เรี ยนรู้ได้ทงั แบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ปัจจัยภาพนอกทีก่อให้เกิดความสํานึกนันเกิดจาก
ผลกระทบจากจุดทีเล็กทีสุดคือครอบครัว และขยายออกไปชุมชนและสังคมภายนอก การไหลบ่า
ทางวัฒนธรรม ระบบการค้า เศรษฐกิจ การสื อสารทีมีความรวดเร็ วมากขึนในปัจจุบนั สิ งเหล่านี
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นําไปสู่ การเปลียนแปลงสํานึกร่ วม การสร้างคุณค่าของสํานึกภายในของบุคคลนัน คือการครุ่ นคิด
ไตร่ ตรอง ตรึ กตรองและการพิจารณาเชิงคุณค่าและความดีงามอันส่ งผลต่อพฤติกรรมในภายหน้า
ความสํานึกภายในบางประการจะยังคงอยูก่ บั บุคคลไปตลอดชีวิตถ้าหากเป็ นความสํานึกทีได้รับการ
ขัดเกลา ปลูกฝังมาตังแต่เด็กและได้รับการสื บสานต่อเนืองยาวนาน อย่างไรก็ดี สํานึกทีเกิดจากทัง
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในจะมีความสัมพันธ์กนั สํานึกทีมาจากภายนอกจะเข้ามาโดย
ธรรมชาติ กระทบต่อความรู้สึกและจิตใจอย่างไม่รู้ตวั แต่สาํ นึกทีเกิดจากภายในจะได้รับการ
เลือกสรรแล้วว่าเป็ นสิ งทีบุคคลนันต้องการ และจากทีกล่าวแล้วว่าการสร้างสํานึกสามารถเกิดได้
ตลอดเวลา ทําให้เห็นว่ากระบวนการศึกษาเป็ นสิ งทีสาํ คัญในการถ่ายทอดสํานึกต่างๆ (ไพบูลย์
ศิริวฒั นธรรม, 2543)
ชวนะ ภวกานันท์ (2525) กล่าวถึงกระบวนการเกิดความสํานึกไว้วา่ ความสํานึกของมนุษย์
เกิดขึนได้ตลอดเวลาและสามารถเกิดขึนหลายด้านพร้อมๆกัน และไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2543) ได้
กล่าวถึงการเกิดสํานึกทีเป็ นลักษณะนามธรรม จะเกิดขึนจากภายในจิตใจของบุคคลซึงมิอาจ
หลีกเลียงอิทธิพลจากสิ งภายนอกได้ โดยเรี ยกว่า “ภาวะ” เช่นภาวะทางสัมพันธภาพของมนุษย์
ภาวะทางสังคมอันมีผลในการกล่อมเกลาและสะสมในส่ วนของการรับรู้ทีละเล็กทีละน้อยจนเกิด
รู ปแบบของสํานึกทีมีความหลากหลายว่าสิ งใดดี ไม่ดี ถูกต้องหรื อผิดพลาด สิ งสําคัญในการสร้าง
สํานึกเหล่านันคือ “ระบบสื อสารมวลชน” (เรื องเดียวกัน: 14) ด้วยว่าสื อมิใช่ปัจจัยภายนอกเพียง
อย่างเดียวทีก่อให้เกิดสํานึก แต่สือเป็ นสิ งทีทาํ ให้เรารับรู้เหตุการณ์และเรื องราวต่างๆ ให้เราได้
สัมผัสกับสิ งต่างๆ นอกจากสารทีตอ้ งการจะสื อผ่านสื อมวลชนประเภทต่างๆแล้ว สิ งทีส่งผล
ข้างเคียงคือการนําเสนอของผูผ้ ลิตสื อและผูส้ ร้างสรรค์สือทีทาํ ให้ผรู้ ับรู้สามารถซึมซับเข้าไปได้ง่าย
การสื อสารเพือให้เกิดสํานึกแสดงถึงความเป็ นชาติน นั จําเป็ นต้องนําเสนอหลาย
องค์ประกอบไปพร้อมกัน ด้วยรากฐานทางความคิดหลายประการร่ วมกัน เบน แอนเดอร์สัน (แปล
โดยชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2552) เชือว่าความเป็ นชาติจะเกิดขึนได้ตอ้ งประกอบด้วยเงือนไขเรื องเวลา
และสถานทีโดยทังหมดต้องมีความเกียวเนืองสัมพันธ์กนั ซึงมีแนวคิดพืนฐานทางวัฒนธรรม 3
ประการนัน คือ
- ภาษา ทีมิได้มีพืนทีจาํ กัด เช่นคัมภีร์ทางศาสนาทีใช้ภาษาเป็ นสื อ สามารถถ่ายทอดออกไป
ได้กว้างไกลทัว โลก
- สถาบันพระมหากษัตริ ยแ์ ละชันนําทีจะได้รับการจัดตังขึนโดยสังคมโดยรอบ จึงย่อมได้
ความเคารพนับถือจากชุมชนของตนเอง
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- การมีประวัติศาสตร์ และจุดกําเนิดของชนชาติร่วมกัน
กล่าวโดยสรุปคือ การเสริ มสร้างความสํานึกทังภายนอกและภายในมีความสัมพันธ์กนั
ตังแต่ในขันก่อให้เกิดความสํานึกในเรื องต่างๆ โดยความสํานึกทีมาจากภายนอกมักเกิดขึนมาอย่าง
ไม่รู้ตวั เกิดขึนโดยธรรมชาติ ส่ วนความสํานึกภายในเป็ นการจงใจเพราะเป็ นสํานึกทีสร้างขึนเอง
จากการระลึกตนเองเป็ นอย่างดี ซึงอาจเกิดการเปลียนแปลง ปรับเปลียนไปได้ตลอดเวลา เพราะ
เสมือนมีการโต้ตอบกันไปมาระหว่างสิ งทีกระทบจากภายนอกและสิ งทีคิดจากภายใน ในวิจยั ครังนี
จึงเห็นว่า การเสริ มสร้างความสํานึกจําเป็ นทีตอ้ งส่ งเสริ มทังปัจจัยจากภายนอกก่อน โดยให้
ความสําคัญกับ “สื อ” ทีจะส่ ง “สาส์น” แห่งความรักชาติดว้ ยวิธีการทีสร้างสรรค์นนั คือ “บทเพลง
และเสี ยงดนตรี ” อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจซึงก็คือสํานึกภายในของผูฟ้ ังนัน เอง และจาก
ปัจจัยทีเบน แอนเดอร์สัน (Benedict Anderson) ได้เสนอไว้วา่ ภาษาเป็ นปัจจัยหนึงทีก่อให้เกิด
สํานึกความรักชาติได้ บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจในวิทยานิพนธ์เล่มนีสามารถเป็ น
เครื องมือทีถ่ายทอดภาษาได้เป็ นอย่างดี การจะส่ งเสริ มให้เกิดความรักและความสํานึกทีดีในการรัก
ชาติไทยของเรา จึงจําเป็ นทีตอ้ งมีกิจกรรมทีสร้างสรรค์ ทีมีพลังในการผลักดัน ส่ งเสริ ม รณรงค์ให้
จิตใจของกลุ่มคนหรื อองค์กรเกิดสํานึกในการดํารงตนเป็ นพลเมืองทีดี มีสาํ นึกทีดีของความเป็ นคน
ไทยทีรักชาติ รักแผ่นดินของเรานัน เอง
3.3 การถ่ ายทอดและเผยแพร่ สํานึกความรักชาติ
การเสริ มสร้างสํานึกความรักชาติไทยทีพึงปรารถนานัน มิได้เป็ นหน้าทีของใครคนใดคน
หนึง หรื อกลุ่มใดกลุ่มหนึง จําเป็ นต้องดําเนินการทีเป็ นไปในทิศทางเดียวกันหลายภาคส่ วน ในอดีต
มีการให้ความรู้เกียวกับสํานึกรักชาติไว้หลายรู ปแบบ ทังในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา
และการศึกษาแบบตามใจผูเ้ รี ยนหรื อทีเรี ยกว่า การศึกษาตามอัธยาศัย
เมือครังทีนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ขณะดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ในช่วง 8 ตุลาคม พ.ศ.
2519 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 ได้ให้ความสําคัญกับการปลุกจิตสํานึกรักชาติในระบบการศึกษา ดังคํา
กล่าวทีให้ไว้ในงานปาฐกถากับครู อาจารย์ครังหนึงสรุ ปได้วา่ ครู มีบทบาทหน้าทีในการสร้างความ
สํานึกให้กบั เยาวชนได้เป็ นอย่างดีในการเตรี ยมตัวของคนไทยให้รับมือกับเหตุการณ์คอมมิวนิสต์ใน
ขณะนันว่า ภัยทีเกิดขึนนันมาได้หลายทางทังทีมองเห็นและมองไม่เห็น เพราะเป็ นการช่วงชิง
ความเห็นใจจากประชาชน ทังจากในและนอกประเทศ จึงเป็ นหน้าทีของฝ่ ายการศึกษาทีจะต้อง
ปกป้ องและสอนให้ประชาชนตระหนักในการรักษาไว้ซ ึงชาติบา้ นเมือง สิ งทีจะทําให้บา้ นเมืองอยู่
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รอดนันมาจากความเป็ นนําหนึงใจเดียวกัน คือความกลมเกลียวพร้ อมเพรียงกันและสามัคคีกนั อย่าง
เหนียวแน่ น เพือ ปกป้องคุ้มครองประเทศ
การเสริ มสร้างความรักชาติในระบบการศึกษา เริ มต้นมาตังแต่ปี พ.ศ.2516 โดยศูนย์
เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จดั ทําคูม่ ือการสอนวิทยุโรงเรี ยน ปี
การศึกษา 2516 วิชาขับร้องและดนตรี ชันประถมศึกษาปี ที 1-2 และ 3-7 เพือเปิ ดเป็ นเสี ยงวิทยุตาม
สายของโรงเรี ยน บทเพลงทีนาํ มาเปิ ดในช่วงนันได้แก่ เพลงรักเมืองไทย เยาวชนไทย แรงสามัคคี
เกิดมาพึงกัน โยสลัม อธิษฐาน กราวอาสา สามัคคีชุมนุม เป็ นต้นและในหลักสู ตรการศึกษาใหม่
พ.ศ.2520 วิชาหน้าทีพลเมือง – ศีลธรรม ระดับมัธยมศึกษา ปี ที 1 ให้ความสําคัญกับสถาบันชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นอันมาก โดยให้ความหมายของคําว่า “ชาติ” ไว้วา่
“คนหมู่หนึง พวกหนึง เหล่ าหนึงซึ งมีลักษณะต่ างๆหลายประการ ผิด
แผกแตกต่ างจากคนหมู่อืน พวกอืน เหล่ าอืน ชาติคาํ นีเ ป็ นแนวความคิดในทาง
การเมือง ซึ งโดยสภาพแล้ วหมายถึงกลุ่มคนทีมีความรู้ สึกเป็ นปึ กแผ่ น และ
ความจงรั กภักดีร่วมกัน เช่ นมีเชื อชาติ ศาสนา ภาษา ประวัติศาสตร์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี อย่ างเดียวกัน ปั จจุบันเราใช้ คาํ ว่ า “ชาติ” มี
ความหมายตรงกับคําว่ า “รั ฐ” ซึ งมีความหมายถึงสังคมของมนุษย์ จาํ นวนหนึง
ซึ งครอบครองดินแดนแห่ งหนึงทีมีขอบเขตแน่ นอน รวมกันอยู่ภายใต้ รัฐบาล
หนึงและมีความยึดถือในอธิ ปไตยและเอกราชของตน”
(ทินพันธุ์ นาคะตะ และประสาท หลักศิลา, 2521: 84)
ในปี เดียวกันนันเอง กรมศิลปากรได้กล่าวถึงการแสดงออกในการระลึกถึงชาติ ศาสน์และ
พระมหากษัตริ ยว์ า่ ควรกําหนดเป็ นวิถีการปฏิบตั ิตนในโรงเรี ยน โดยเห็นได้ชดั ในช่วงเคารพธงชาติ
ในตอนเช้า เป็ นการแสดงออกทีรัฐเห็นว่าเหมาะสมในการสร้างชาติเข้ามาเป็ นหลักสู ตรแอบแฝงใน
โรงเรี ยน การจัดสถานีวทิ ยุโรงเรี ยนทีนาํ บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจต่างๆ อาทิเช่น รัก
เมืองไทย เยาวชนไทย เกิดมาพึงกัน เป็ นต้น มาจัดทําเป็ นหลักสู ตรวิชาดนตรี เพือให้นกั เรี ยนร่ วมขับ
ร้อง ทํากิจกรรมเพือก่อให้เกิดสํานึกความรักชาติ หรื อการร้องเพลงสรรเสริ ญพระบารมีในการเรี ยน
การสอนวันสุ ดท้ายก่อนหยุดสุ ดสัปดาห์ จึงนับได้วา่ เป็ นการเสริ มสร้างสํานึกความรักชาติจากการ
ปฏิบตั ิ เพราะเป็ นการสังเกตเห็นด้วยตา ได้ยนิ ด้วยหูและแสดงออกด้วยการร้องเพลง ทําให้ได้สัมผัส
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ด้วยประสาทหลายส่ วนเข้าสู่ จิตใจ เกิดเป็ นความสํานึกรู้สึกทางใจ ฝังลึกลงให้เกิดเป็ นการตระหนัก
ความสํานึกถึงความสําคัญของความรักชาติทีแฝงอยูใ่ นสิ งเหล่านัน
นอกจากนี ในหนังสื อประกอบการเรี ยน หมวดส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ (วิชาบังคับ) ตอนที 2
“รักเมืองไทย” ตามหลักสู ตรการศึกษานอกโรงเรี ยนสายสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
พ.ศ. 2530 ให้ความหมายของชาติ โดยสรุ ปว่า การทีประชาชนอยูร่ วมกันเป็ นหมูเ่ หล่า มีวถิ ีชีวติ
แบบเดียวกัน มีวตั ถุประสงค์ร่วมกันทีจะดํารงรักษาเอกราช สิ ทธิเสรี ภาพและประโยชน์สุขต่างๆ
และสามารถดํารงอยูร่ วมกันภายใต้การปกครองเดียวกัน ในอาณาเขตเดียวกันและมีความผูกพัน
ต่อกันอย่างใกล้ชิดภายใต้ระบบการปกครองแบบเดียวกัน นอกจากนียงั ให้ความหมายของคําว่า
“ความรักชาติ” (ชํานาญ นิศารัตน์และคณะ, 2530: 81) ไว้วา่
“เป็ นความรู้ สึกรั กและหวงแหนผืนแผ่ นดินทีตนอาศัยอยู่ มีความผูกพัน
กับบุคคลเชื อชาติเดียวกันหรื อกลุ่มเดียวกับตน มีความรู้ สึกว่ าเป็ นพวกเดียวกัน
มีความรั กและความปรารถนาดีต่อเพือนร่ วมชาติ ความรั กชาติของประชาชน
นันเป็ นรากฐานสําคัญแห่ งความมัน คงกับความเจริ ญก้ าวหน้ าของประเทศ
เพราะการทีประชาชนรั กชาติเท่ ากับเป็ นการแสดงออกถึงความหวงแหนของ
ประชาชนทีมีต่อชาติ ไม่ กระทําการใดๆทีทาํ ให้ ชาติต้องเสี ยประโยชน์ ตรงกัน
ข้ ามกลับดําเนินการทุกทางเพือสร้ างเสริ มและรั กษาผลประโยชน์ ต่างๆของชาติ
ของตน การกระทําเช่ นนีเ ป็ นการแสดงออกของประชาชนทีมีความจงรั กภักดี
ต่ อประเทศชาติ จะมีผลทําให้ ชาติปลอดภัยและเจริ ญสื บไปในอนาคต”
จากทีกล่าวมา เป็ นบทบาทหน้าทีของภาคการศึกษาทีให้ความสําคัญกับความรักชาติใน
ภาครัฐทังสิ น สําหรับภาคประชาชน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2543: 57) เห็นว่าระบบทีมีความสําคัญ
ในการสร้างสํานึกความรักชาติคือระบบการศึกษาซึงไม่ใช่เพียงแต่ระบบการศึกษาทีเป็ นทางการ
เท่านัน แต่หมายรวมถึงระบบการเรี ยนรู้ทีเกิดขึนในตัวบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรและสังคมที
เรี ยกว่า “ระบบการศึกษาทีสมบูรณ์” ฉะนัน การนําพาสํานึกไทยทีพึงปรารถนาเป็ นเรื องของทุกฝ่ าย
ในสังคมต้องร่ วมกัน และต้องคิดอย่างมีศิลป์ มิใช่ศาสตร์เพียงอย่างเดียว (เรื องเดียวกัน: 69) ถ้าคิด
ในเชิงศาสตร์ จะเริ มจากสิ งทีเป็ นสัจธรรม โดยแสวงหาสิ งทีเป็ น “ธรรมะ” แล้วเผยแพร่ ในเชิงศิลป์
ด้วยกุศโลบายต่างๆทีเหมาะสม การเปลียนแปลงความคิดของบุคคลเกิดจากการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
และการเรี ยนรู้ร่วมกับผูอ้ ืน ด้วยการเปิ ดโอกาสให้คิดร่ วมกัน ทําร่ วมกันด้วยกลวิธีตา่ งๆ ในการ
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ปรับเปลียนพฤติกรรม ประเพณี วัฒนธรรมและมาตรฐานต่างๆของสังคมและเชือมโยงกันเป็ น
เครื อข่ายในการดําเนินงาน สิ งสําคัญคือการเลือกเครื องมือและวิธีการต่างๆทีถูกต้องเพือเป็ น
“กลไก” ในการเลือกคัดสรรสํานึกทีพึงปรารถนาผ่านการขัดเกลาและปลูกฝังให้ลึกลงในจิตใจ
สรุ ปได้วา่ การถ่ายทอด เสริ มสร้างและเผยแพร่ ความคิดเรื องสํานึกความรักชาติน ี มิใช่
หน้าทีของใครคนใดคนหนึง แต่เป็ นสิ งทีตอ้ งกระทําร่ วมกันทุกฝ่ ายทังภาครัฐ เอกชน ผ่าน
กระบวนการให้การศึกษาในทุกรู ปแบบ การสร้างจิตสํานึกรักชาติน ีมิใช่จะยัดเยียดให้ผฟู้ ังเข้าใจ
และเกิดสํานึกขึนในทันที หากแต่ตอ้ งแสวงหาวิธีการทีแยบยล ค่อยเป็ นค่อยไปและต้องเหมาะกับ
วัฒนธรรมการเรี ยนรู้ของคนไทยอีกด้วย
ตอนที 4 ทฤษฎีคุณค่ า (Axiology)
คุณวิทยา หรื อ ทฤษฎีทีวา่ ด้วยคุณค่า บางทีเรี ยกว่า อรรฆวิทยา มีความสําคัญอย่างยิง ใน
การศึกษาด้านความคิดความรู้สึกของมนุษย์ทีแสดงออกเป็ นวัตถุหรื อการกระทํา มีบทบาทในการ
ค้นหาคุณค่าของมนุษย์และสิ งทีมนุษย์สร้างสรรค์ทงั ปวง (พระทักษิณคณาธิการ, 2544) ผลงาน
รู ปแบบต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นงานด้านศิลปะ วรรณกรรม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม นาฏศิลป์ หรื อ
ดนตรี และคุณวิทยานีเอง ทีทาํ ให้ปรัชญาแยกออกจากหลักความจริ งทางวิทยาศาสตร์ เพราะเป็ น
การศึกษาคุณค่าทางจิตใจด้วยความพึงพอใจและความนิยมชมชอบส่ วนบุคคล ประกอบด้วย
ทัศนคติในการตัดสิ นเพือประเมินค่าศิลปะ รวมถึงความเชือ ความศรัทธาทางศาสนา ศีลธรรม
คุณธรรม ความดีความงาม มากกว่าแสวงหาความจริ งทีเห็นเป็ นรู ปธรรมเชิงประจักษ์
คุณวิทยา (Axiology) เป็ นหนึงในปรัชญาทัว ไป (Philosophy) ทีมีวตั ถุประสงค์เพือค้นหา
ความจริ ง (Ontology) ความรู้ (Epistemology) และความงาม (Aesthetic) โดยในปรัชญาเรื องความ
งามนีมีแนวทางในการศึกษาด้วยกัน 3 ประการ คือด้านตรรกวิทยา ด้านจริ ยศาสตร์ และด้าน
สุ นทรี ยศาสตร์ดงั นี (มโน พิสุทธิ รัตนานนท์, 2546 และศรัณย์ วงศ์คาํ จันทร์, ม.ป.ป.)
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ความจริ ง

ตรรกวิทยา

(Ontology)

(Logic)

ปรัชญา

ความรู้

จริ ยศาสตร์

(Philosophy)

(Epistemology)

(Ethics)

คุณค่า

สุ นทรี ยศาสตร์

(Axiology)

(Aesthetics)

ศาสตร์ทงั สามทีกล่าวมานี มีความเกียวข้องกันเพือเป็ นหลักเพือตีความ ประเมินค่าและ
แสดงความหมาย กล่าวคือ การศึกษาคุณวิทยาเป็ นการค้นหาคุณค่าโดยอาศัยเครื องมือคือ
ตรรกวิทยา ทีวา่ ด้วยการใช้เหตุผลให้รู้จกั ความจริ ง ความถูกต้องตามครรลองเพราะเชือว่าความจริ ง
เป็ นสิ งทีดีและนํามาซึงความสุ ขอย่างเหมาะสม ส่ วนจริ ยศาสตร์เป็ นเรื องของการแสดงออกทางการ
ประพฤติปฏิบตั ิตน อันเกิดจากการประเมินค่าด้วยเหตุผลและตัดสิ นคุณค่าพฤติกรรมของมนุษย์ที
เกียวกับความดี ความถูกต้อง และในส่ วนทีเกียวกับความงามอันเป็ นแรงบันดาลใจในการสร้าง
จริ ยธรรมอย่างมีเหตุผลคือการให้คุณค่ากับอารมณ์ ความรู้สึกและความหมายของชีวติ ได้แก่
แนวทางด้านสุ นทรี ยศาสตร์ ซึงมีรายละเอียดดังนี
4.1 ตรรกศาสตร์ (Logic)
ตรรกศาสตร์ มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า Logos ทีแปลว่าความคิด อริ สโตเติลซึงได้ชือ
ว่าเป็ นบิดาแห่งศาสตร์ทีวา่ ด้วยเหตุผลนี กล่าวถึงตรรกศาสตร์วา่ เป็ นศาสตร์ทีวา่ ด้วยความคิดและ
การตรึ กตรอง การคิดหาเหตุผล มีขอบข่ายถึงการแสวงหาเหตุผล ความถูกต้อง ความเป็ นจริ ง ความ
สมเหตุสมผล และมีวธิ ีการเพือแสวงหาความจริ ง ซึงมีดว้ ยกัน 2 วิธีคือ (ศรัณย์ วงศ์คาํ จันทร์,
ม.ป.ป.: 169)
1. การอ้างเหตุผลแบบนิรนัย (Deductive) เป็ นการนําเอาความเชือหนึงไปสนับสนุนอีก
ความเชือหนึง ทีมีความเชือเดิมเป็ นหลักแล้วจึงนําอีกความรู้หนึงทีคน้ พบเข้าประกอบ จากนันจึง
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สรุ ปผลโดยการอ้างเหตุผลจากความรู้เดิมส่ วนรวมไปสู่ ความรู้จริ งย่อยแล้วนําไปสู่ ขอ้ สรุ ป ส่ วน
ใหญ่ใช้ในงานวิจยั เชิงปริ มาณ
2. การอ้างเหตุผลแบบอุปนัย (Inductive) เป็ นการอ้างเหตุผลจากประสบการณ์ ประสาท
สัมผัส ดังนันการทีเรากล่าวว่า สิ งใดสิ งหนึงเป็ นจริ งก็เพราะเราเคยประสบพบมา จะยึดเอาความจริ ง
จากส่ วนย่อยเพือสร้างความจริ งส่ วนรวม ใช้มากในงานวิจยั เชิงคุณภาพ
กล่าวโดยสรุปว่า ตรรกศาสตร์คือปรัชญาทีวา่ ด้วยการคิดไตร่ ตรองอย่างมีเหตุผล และยัง
สนใจในกระบวนการคิดในการให้เหตุผลของบุคคล ซึงจะนําไปสู่ ขอ้ สรุ ปว่า ท้ายทีสุดนันสิ งที
เกิดขึนมีสาเหตุจากอะไร ดําเนินไปอย่างไรและกําลังจะเกิดอะไรขึนด้วยการคาดการณ์อย่างมี
เหตุผลประกอบ
4.2 จริยศาสตร์
“จริ ยศาสตร์ ” มีรากศัพท์จากภาษาสันสกฤต 2 คํา คือ จริ ย และ ศาสตร์ มีความหมายตาม
ตัวอักษรว่า “วิชาว่าด้วยความประพฤติ หรื อศาสตร์ แห่งความประพฤติหรื อสิ งทีควรประพฤติ” ใช้
ภาษาอังกฤษว่า Ethics มาจากภาษาลาตินว่า Ethos หมายถึงอุปนิสัยหรื อหลักแห่งพฤติกรรม และมา
จากภาษากรี กว่า Ethike (Custom and Character) หมายถึงศาสตร์แห่งคุณลักษณะ (Science of
Character) และคําทีมีความหมายใกล้เคียงคือ Moral (Custom or manner) หมายถึงระเบียบแบบ
แผนหรื อข้อปฏิบตั ิ คําว่า “จริ ยศาสตร์” กินความหมายกว้างทังด้านหลักการและวิธีการในเป้ าหมาย
เดียวกันคือแสวงหาจุดสู งสุ ดของชีวติ
มีการให้ความหมายของคําว่า จริ ยศาสตร์ ไว้มากมาย กล่าวโดยสรุ ปคือ เป็ นศาสตร์แห่ง
ความดีแต่อาจจะไม่ใช่ความถูกต้อง โดยผูต้ ดั สิ นจะสร้างหลักและกฏเกณฑ์แห่งความถูกต้อง บอก
ถึงสิ งทีควรทําและไม่ควรทํา จุดมุง่ หมายทีสาํ คัญของจริ ยศาสตร์คือเพือให้มนุษย์รู้จกั การดํารงชีวติ
ให้อยูร่ อดในสังคม มีความสมัครสมานสามัคคี รักใคร่ ปรองดอง เห็นอกเห็นใจซึงกันและกัน การ
กระทําต่างๆต้องทําไปเพือความดีและความถูกต้อง เพือผลประโยชน์ร่วมกันของหมูค่ ณะและความ
เจริ ญของสังคมนันๆ (พระทักษิณคณาธิการ, 2544: 217)
นอกจากนี นักจริ ยศาสตร์ยงั ได้ศึกษาเรื องหน้าทีทีช ีให้เห็นว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมามีหน้าที
แต่ละคนจะต้องมีความรับผิดชอบของตนเอง จริ ยศาสตร์ จะสอนให้คนรู้จกั หน้าทีของตนและการ
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ทําหน้าทีน นั อย่างสมบูรณ์ไปพร้อมกับการแสวงหาอุดมการณ์สูงสุ ดของชีวิตคือความดี โดยตนเอง
ต้องสามารถบอกได้วา่ สิ งใดควรทําหรื อไม่ควร เช่นอุดมการณ์ของลูกเสื อทีวา่ เสี ยชีพอย่างเสี ยสัตย์
ดังนันมนุษย์ทุกคนจึงควรมีอุดมการณ์และดําเนินแนวทางของตนไปตามอุดมการณ์น นั การกําหนด
อุดมการณ์ดงั กล่าวหมายถึง การทําความดีอนั สู งสุ ดทีตนได้วางเป้ าหมายไว้ ให้เหมาะสมกับหน้าทีที
พึงกระทําก่อนหรื อหน้าทีเฉพาะทีสาํ คัญกว่า เช่นเมือมีเหตุการณ์วกิ ฤตเกิดขึนหลายอย่างใน
ขณะเดียวกัน การเลือกทําหน้าทีทีสาํ คัญเพือประโยชน์แก่คนหมูม่ าก ย่อมมีคุณค่าสู งกว่าการกระทํา
เพือประโยชน์ส่วนตน
ศรัณย์ วงศ์คาํ จันทร์ (ม.ป.ป.: 172 - 175) กล่าวว่า จริ ยศาสตร์ประกอบไปด้วยศีลธรรม ทีมี
ความจําเป็ นอย่างมากในการเอืออํานวยแก่มนุษย์ในการดํารงชีวติ ในสังคม มนุษย์คนใดถ้าขาด
ศีลธรรมแล้วจะไม่มีความเป็ นมนุษย์เหลืออยู่ เช่นเดียวกันกับสังคมทีขาดศีลธรรมก็ไม่สามารถดํารง
อยูไ่ ด้ จริ ยศาสตร์จึงเป็ นหลักทีมนุษย์ทุกคนและสังคมมนุษย์ควรยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
เพือความเจริ ญรุ่ งเรื องและความสงบสุ ขของมนุษย์ทุกคนและสังคมโดยส่ วนรวม
นอกจากนัน จริ ยศาสตร์ยงั สอนให้มนุษย์รู้จกั คุณค่าทีแท้จริ ง อันจะกระตุน้ ให้มนุษย์รู้
ความสามารถในการสร้างสรรค์ชีวติ ของตนเองและผูอ้ ืนได้เป็ นอย่างดี ด้วยมโนธรรมและความรู้
จากประสบการณ์เรื องราวต่างๆ จะสามารถแนะนําแนวทางในการปฏิบตั ิให้เกิดความสุ ขทังกายและ
ใจได้บนพืนฐานทางจิตวิทยาคือ เจตนา แรงจูงใจ นิสัยทีเกิดขึนซําๆ จนไม่จาํ เป็ นต้องพยายามหรื อ
ตังใจให้เกิดลักษณะต่างๆ จนกลายเป็ นอุปนิสัยถาวรดําเนินไปตามสถานการณ์และสิ งแวดล้อม
ทังหมดนีจะเป็ นเครื องชีนาํ ให้มนุษย์รู้จกั วางตนในสังคมในฐานะทีเป็ นส่ วนหนึงในสังคม เพือ
สังคมทีรุ่งเรื องและสงบสุ ข
สรุ ปได้วา่ มีคาํ ทีเกียวข้องกับจริ ยธรรมหลายคํา ทีมีความหมายแตกต่างกันไป เช่นคําว่า
“คุณธรรม” และ “ศีลธรรม” โดยคําว่า “คุณธรรม” หากจะแปลความหมายตรงตัวตามหลักภาษา จะ
แปลว่า สิ งซึงทรงไว้ซ ึงคุณงามความดี แต่หากจะแปลโดยความหมายอย่างกว้างนัน ย่อมรวมถึง
จริ ยธรรมและศีลธรรมไว้ดว้ ย ส่ วนคําว่า “ศีลธรรม” นันเป็ นคําทีนาํ ใช้ในพระพุทธศาสนาเท่านัน
คือการดํารงไว้ซ ึงความปกติ ไม่เอาเปรี ยบตนเอง และไม่เอาเปรี ยบผูอ้ ืน ส่ วนคําว่า “จริ ยธรรม” นัน
เป็ นการให้ความหมายทางปรัชญาทีมิได้ระบุวา่ เป็ นศาสนาใดศาสนาหนึงเท่านัน เพราะเป็ นหลัก
ปฏิบตั ิแห่งความดีซ ึงมีในศาสนาอืนด้วย ซึงมีการใช้คาํ ในภาษาอังกฤษต่างกัน โดยคําว่า “ศีลธรรม”
ใช้วา่ Moral คือความดีทีเกิดขึนในจิตใจ ส่ วน “จริ ยธรรม” ใช้คาํ ว่า “Ethics” ความดีทีเกิดขึนภายใน
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ใจและแสดงออกมาในการประพฤติปฏิบตั ิ ซึงหากจะเปรี ยบเทียบกับศีลธรรมคือข้อพึงปฏิบตั ิแล้ว
นัน จริ ยธรรมจะแสดงความหมายได้มากกว่า เพราะได้กาํ กับในการลงมือประพฤติปฏิบตั ิดว้ ย เช่น
หากดูในศีลข้อ 1 ทีวา่ ห้ามฆ่าสัตว์ ไม่เอาเปรี ยบชีวิตของผูอ้ ืน หากมาเป็ นสมัยปัจจุบนั ก็คือ ทํา
อย่างไรไม่ให้เกิดความเอารัดเอาเปรี ยบกัน คนในสังคมปัจจุบนั แม้วา่ จะประพฤติปฏิบตั ิตามศีลทุก
ข้ออย่างเคร่ งครัด แต่ยงั หลงลืมไปว่า แท้ทีจริ งแล้วศีลธรรมแต่ละข้อมีจุดประสงค์เป้ าหมายอย่างไร
การพัฒนาประเทศโดยให้ศีลธรรมเป็ นเครื องกํากับในกาลปัจจุบนั นัน ควรจะนําธรรมะหรื อ
จริ ยธรรมข้อใดมาปรับประยุกต์ใช้บา้ ง
4.3 สุ นทรียศาสตร์
4.3.1 ความหมายของสุ นทรียศาสตร์
“สุ นทรี ยศาสตร์” หรื อ Aesthetics มีทีมาจากภาษากรี กว่า Aistheticos ซึงเป็ น
คําคุณศัพท์ของกิริยาว่า Aisthanomai แปลว่ารู้ดว้ ยประสาทสัมผัส (กีรติ บุญเจือ อ้างถึงในสุ เมธ
เมธาวิทยกุล, 2540) ส่ วนในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมาย
ของสุ นทรี ยศาสตร์เป็ นความหมายย่อยในคําว่า “สุ นทร” ว่าเป็ นคํานาม หมายถึงปรัชญาสาขาหนึง
ว่าด้วยความงามและสิ งทีงามในธรรมชาติหรื องานศิลปะ อีกทังให้ความหมายของคําอืนทีใกล้เคียง
เช่น คําว่า “สุ นทร” คืองาม ดี ไพเราะ เช่น “สุ นทรพจน์” คือคําพูดทีประธานหรื อบุคคลสําคัญเป็ น
ต้น นอกจากนี ยังมีการให้ความหมายของ “สุ นทรี ” ว่าคือหญิงงาม นามงาม หญิงทัว ไป นอกจากนี
เมือพิจารณา “สุ นทรี ยะ” เป็ นคําวิเศษณ์ จะเกียวข้องกับความงาม และสุ นทรี ยภาพคือความงามใน
ธรรมชาติหรื อศิลปะ ทีแต่ละบุคคลสามารถเข้าใจและรู้สึกได้ ความเข้าใจและรู้สึกของแต่ละบุคคล
ทีมีตอ่ ความงามในธรรมชาติหรื องานศิลปะ ตังแต่นกั คิดสมัยเฮเลนหรื อสมัยของ Socrates ในช่วงปี
1790 ได้มีการใช้คาํ ว่า Aesthetics ในวงการปรัชญาโดยบูมการ์เตน (Alexander Baumgarteu (1718 1762) ชาวเยอรมันใช้คาํ ว่า Aesthetikos ซึงหมายถึง Perception หรื อการเห็นได้ เข้าใจได้
หมายความถึงการเห็น ความเข้าใจและความรู้อนั เกิดจากความรู้สึกถึงความงาม (Beauty) ทีตรงข้าม
กับตรรกศาสตร์ทีใช้หลักการของเหตุและผล (มโน พิสุทธิ รัตนานนท์, 2546) และมีการนําคําว่า
“Aesthetics” มาใช้อย่างเป็ นทางการในหนังสื อชือ Aesthetik ปี 1820 โดย Hegel สุ นทรี ยศาสตร์จึง
มีความเกียวข้องกับจริ ยศาสตร์ ศีลธรรมและศิลปะอย่างหลีกเลียงไม่ได้ ทฤษฎีสุนทรี ยศาสตร์จึง
ไม่ได้กล่าวถึงเพียงแต่ความงาม แต่ยงั หมายถึงเป้ าหมายในการสร้างความสนใจอย่างมีวจิ ารณญาณ
(Intellectual) ด้วยสติปัญญา อารมณ์ แนวคิดทัศนคติและปัญญาประกอบกันเพือการรับรู้ถึงความ
งามนันอีกด้วย
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สุ นทรี ยศาสตร์เกิดขึนมากว่า 2500 ปี ซึงก็คือสมัยกรี กโบราณ จนถึงยุคของเพลโต (พ.ศ.
116 - 196) ทีเห็นว่า งานฝี มือทีดีคืองานเลียนแบบ (Imitation) ทีเสมือนจริ งอันเกิดจากความต้องการ
ภายใน จากพลังพรสวรรค์ของศิลปิ นทีสามารถเลียนแบบผลงานอืนได้ไม่ผดิ เพียน โดยอธิบายใน
Symposium ว่ามนุษย์จะถูกครอบงําโดยความงามในกายภาพไปสู่ ความงามในจิตใจทีจะสร้าง
กฎเกณฑ์และใช้หลักคิดแบบวิทยาศาสตร์ในตัวของมันเองจากการเลียนแบบดังกล่าว
สุ นทรี ยศาสตร์เป็ นศาสตร์ทีวา่ ด้วยความงาม แต่ไม่ใช่หมายถึงสิ งของทีงดงาม นักปรัชญา
เมธีบางท่านให้ทศั นะว่า ความงามมีอยูใ่ นสิ งต่างๆทังหลายล้วนขึนอยูก่ บั วัตถุ จึงเรี ยกว่าความงาม
เป็ นวัตถุวสิ ัย เป็ นคุณภาพทีมีอยูใ่ นวัตถุ ในสิ งแวดล้อมตามความเป็ นจริ งไม่ได้อยูท่ ีจิต ในขณะทีอีก
กลุ่มเห็นว่า ความงามขึนอยูก่ บั จิตทีแต่ละคนจะได้รับรู้ จึงให้ความหมายว่าความงามอยูท่ ีจิตวิสัย
จุดมุง่ หมายของสุ นทรี ยศาสตร์น นั มีเพียงเพือต้องการให้บุคคลมีความเข้าใจเกียวกับหลักการต่างๆ
ของความงาม หากแต่มิใช่เพือการสร้างให้เป็ นศิลปิ น ในการสร้างงานศิลปะ ผูท้ ีสร้างสรรค์งาน
จะต้องฝึ กฝนในภาคปฏิบตั ิบางประการประกอบกับความรู้ดา้ นความงามประกอบเป็ นผลงานแต่ละ
ชินซึงมีความแตกต่างกัน ก็เพราะสติปัญญาภายในของศิลปิ นแต่ละคน การศึกษาเรื อง
สุ นทรี ยศาสตร์ไม่ได้ให้แบบฝึ กหัดและรู ปแบบงานศิลปะใดๆแก่ศิลปิ น แต่สุนทรี ยศาสตร์จะมีส่วน
ช่วยให้ศิลปิ นได้พฒั นารู ปแบบผลงานและปฏิบตั ิได้เหมาะสม อีกทังตรงกับจินตนาการและความ
ต้องการมากขึน การศึกษาศิลปะอาจเป็ นไปได้ทงั ในรู ปแบบวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์อาจจะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทีถูกต้องตามองค์ประกอบ ตามหลักทฤษฎีและ
จิตวิทยา ในขณะทีสุนทรี ยศาสตร์จะพยายามค้นหาปรากฏการณ์ภายในของการสร้างงานศิลปะให้
เกิดขึนและแสดงเป็ นผลงานต่างๆ (เครื อจิต ศรี บุญนาค, 2542; จรู ญ โกมุทรัตนานนท์, 2547; บุณย์
นิลเกษ, 2523; พระทักษิณคณาธิกร, 2544; มโน พิสุทธิรัตนานนท์, 2546; ศรัณย์ วงศ์คาํ จันทร์ ,
ม.ป.ป.)
สุ นทรี ยศาสตร์เป็ นสิ งทีศิลปิ นแสดงออกมาพร้อมกับผลงานศิลปะ สามารถสัมผัสด้วย
ประสาทสัมผัสทางกายและด้วยความรู้สึกของจิตใจ อันก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน สุ ขสบายใจแก่ผู้
ทีได้สัมผัสกับผลงานนัน ในอดีตนัน ความงามเกิดจากการเลียนแบบมากกว่าการจะสร้างสรรค์จาก
จินตนาการของตนเอง เพลโตเชือว่าศิลปิ นจะแสดงออกถึงความงามได้จากการรับรู้ทางประสาท
สัมผัสถึงธรรมชาติอนั งดงาม ความสมบูรณ์ได้สัดส่ วนของงานศิลปะเป็ นความงามในอุดมคติที
สังคมต้องการ ความงามสามารถถ่ายทอดออกมาทางวัตถุดว้ ยความเคารพศรัทธาสิ งใดสิ งหนึง เช่น
งานศิลปะมีไว้เพือบูชาพระผูเ้ ป็ นเจ้า เป็ นโอกาสทีศิลปิ นได้พฒั นาฝี มือมากขึนเรื อยๆในการทีจะทํา
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ให้ศิลปะตอบสนองความต้องการได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ ฉะนัน ความงามเป็ นเรื องความสัมพันธ์
ระหว่างวัตถุกบั จิตในการสื อความหมายของจิตทีแท้จริ ง ความงามในผลงานต่างๆเกิดขึนและคงอยู่
ในตัวของมันเอง ในบางครังความดีกบั ความงามอาจจะไม่ปรากฏขึนพร้อมกันในงานศิลปะหนึงๆ
ผูช้ มจําต้องรับรู้ความงามด้วยปัญญาญาณ (Intuition) ของตนเอง โดยสร้างจินตนาการอิสระเพือ
รับรู้และซึมซับความงามเหล่านันทีแต่ละคนจะแตกต่างกัน
สุ นทรี ยศาสตร์มีความเกียวข้องกับปรัชญาศิลปะในแง่ทีใช้เพือเป็ นส่ วนหนึงของศิลปะ
ทัว ไปได้หลายสาขา ไม่วา่ จะเป็ นประวัติศิลปะ วิจารณ์ศิลปะ ทฤษฎีศิลปะ จิตวิทยาศิลปะ
สังคมศาสตร์ศิลปะซึงเป็ นข้อมูลทางด้านศิลปะทังสิ น ส่ วนสุ ดท้ายคือปรัชญาศิลปะ ทีใช้ในการ
ตีความด้วยระบบปรัชญาบริ สุทธิm มีส่วนประกอบด้วยกัน 3ส่ วนคือความงาม ความแปลกหูแปลกตา
และความน่าทึง งานศิลปะต่างๆทีเกิดขึนมานัน เกิดจากการสร้างสรรค์ ไม่ได้เกิดขึนเองตาม
ธรรมชาติ อีกทังยังต้องแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สามารถสื อถึงผูร้ ับสารได้ไม่วา่ จะตังใจหรื อไม่ก็
ตาม (อํานาจ เย็นสบาย, 2520: 1)
ด้วยจุดเริ มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานทีมีสุนทรี ยะทีไม่สามารถอธิบายได้ทาง
ตรรกศาสตร์ อีกทังยังไม่สามารถสรุ ปเนือหาสาระทีแท้จริ งของสุ นทรี ยศาสตร์อย่างเป็ นสากลได้ ทํา
ให้เกิดปัญหาปรัชญาทีเชือมโยงกับปรัชญาศิลปะ กล่าวคือ เป็ นปัญหาสุ นทรี ยศาสตร์แนวซีแมนติก
(Semantic Aesthetics) ทีพยายามแยกปรัชญาศิลปะออกจากประสบการณ์ทางสุ นทรี ยศาสตร์และ
การวิจารณ์ ให้เน้นความสําคัญไปทีกระบวนการเพ่งพินิจอย่างมีเสรี ต่อวัตถุเท่านัน ในขณะทีอีก
ปัญหาหนึงของสุ นทรี ยศาสตร์คือปั ญหาสุ นทรี ยศาสตร์แนวเรี ยลลิสติก (Realistic Aesthetics) ที
เห็นว่าสุ นทรี ยศาสตร์ เกียวข้องกับศิลปะทังหมด เป็ นส่ วนหนึงของโครงสร้างสังคมส่ วนบน (Super
Structure) ปัญหาทีตอ้ งการคําตอบคือ ปัญหาเกียวกับการเข้าใจในความงาม หรื อความสัมพันธ์
ระหว่างความงามกับความจริ ง หรื อกฎทัว ไปของการสร้างสรรค์งานศิลปะต่างๆ
การทีบุคคลจะรู้จกั คุณค่าของความงามได้น นั เกิดจากอุปนิสัยส่ วนตัวทีได้รับการอบรมสัง
สอน การรับรู้น ี เรี ยกว่า รส (Taste) หรื อสุ นทรี ยรส การรู้จกั คุณค่าดังกล่าวจึงแทรกซึมอยูใ่ นมนุษย
ภาวะของทุกคน ทีแต่ละคนมีความแตกต่างกันขึนอยูก่ บั ลักษณะอัตวิสัยของแต่ละคน เป็ นการรับรู้
โดยผัสสะ (Sensation) และในระดับทีสูงขึน คือการใช้ปัญญาในการสร้างสุ นทรี ยภาพ ใช้ “หัวใจ
สร้ างสุ ขได้ ” สัมพันธ์กบั สัจธรรม ซึงต้องอาศัยประสบการณ์และการเรี ยนรู้มาก่อน เป็ นลักษณะที
คนส่ วนใหญ่เห็นชอบเหมือนกัน มีแนวโน้มว่าจะเป็ นเอกภาพและมีมาตรฐานในช่วงเวลาหนึงหรื อ
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ระดับหนึง อย่างไรก็ดีการรับรู้ศิลปะทีผา่ นผัสสะแล้ว ยังประกอบด้วยการใช้จินตนาการเรี ยบเรี ยง
เป็ นสุ นทรี ยธาตุ (Aesthetic Element) ปรุ งแต่งโดยจินตภาพหรื อมโนทัศน์ (Image, Concept) เพือให้
เกิดพฤติกรรมในการคิด ความเข้าใจในดุลยภาพและเอกภาพ ใช้ทงั ความรู้สึกและการหาความหมาย
ของงานศิลปะ เป็ นการพัฒนาสุ นทรี ยะภายในบุคคลด้วยความชืนชมและเห็นคุณค่าแห่งความเข้าอก
เข้าใจกัน (มโน พิสุทธิรัตนานนท์, 2546: 60)
โดยสรุปปรัชญาศิลปะเป็ นส่ วนหนึงของสุ นทรี ยศาสตร์ทีตีความโดยใช้ปรัชญาบริ สุทธิmคือ
พิจารณาความงามทีเกิดขึนจากวัตถุน นั เพียงอย่างเดียว ไม่ได้เกียวข้องกับการตัดสิ นและความหมาย
ตามประสบการณ์ของผูช้ ม ไม่มีหลักการและเหตุผลในการตีความ ให้ความงามทีได้เป็ นปรัชญา
ส่ วนบนทีสัมพันธ์ระหว่างความงามกับความจริ ง เป็ นส่ วนทีเกียวข้องกับจิตใจ มีนกั ปรัชญาอีกกลุ่ม
หนึงกลับเห็นความสําคัญในการให้ความงามจากรสนิยมของผูเ้ สพย์งานศิลปะนัน สร้างสุ นทรี ยภพ
ต่อวัตถุตา่ งๆด้วยมาตรฐานทีตงั ขึนเองจากประสบการณ์ และชืนชมความงามนันอย่างเห็นคุณค่า แต่
ในช่วงหลังได้เกิดปรากฏการณ์การวิพากษ์งานศิลปะทีแยกกันระหว่างผลิตซํางานศิลปะเพือ
ประโยชน์ทางการค้าและงานศิลปะทีมีความหมายมาก โดยเสนอกฎการเรี ยนรู้สุนทรี ยศาสตร์ใหม่
เรี ยกว่า Postmodern Aesthetics ว่างานศิลปะจะไม่ใช่สิ งทีอยูใ่ นชีวติ ประจําวัน เป็ นนามธรรม
คลุมเครื อ ต้องตีความเพือให้เข้าใจความหมาย และแยกออกจากการสร้างศิลปวัฒนธรรมเพือการค้า
การสร้างสรรค์ทีทาํ เพือการพาณิ ชย์ศิลป์ ทีผกู พันกับการค้าการตลาด ไม่ถือว่าเป็ นศิลปะ แต่ถือว่า
เป็ นสิ งทีสร้างความบันเทิง ความเพลิดเพลินเท่านัน
4.3.2 ประเภทของสุ นทรียศาสตร์
วิสัยและอัตวิสัย โดยวัตถุวสิ ัย คือสุ นทรี ยะทีมุง่ พิจารณาวัตถุเช่นภาพพิมพ์ งานดนตรี
เพือค้นหาคุณลักษณะทัว ไปของสิ งนันและความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทีสวยงามกับปัจจัย
แวดล้อมอืน ในขณะทีสุนทรี ยศาสตร์ทีเป็ นอัตวิสัยเป็ นการค้นหาประสบการณ์ทางสุ นทรี ยะของ
ผูช้ ม โดยดูความแตกต่างและความสัมพันธ์กนั ระหว่างประสบการณ์สุนทรี ยะและประสบการณ์ทีมี
แต่เดิม (ศรัณย์ วงศ์คาํ จันทร์, ม.ป.ป.) อํานาจ เย็นสบาย (2520) ได้ให้คาํ อธิบายเพิม เติมว่าเป็ นสิ งทีมี
อยูจ่ ริ ง มีดว้ ยกัน 2 ประเภท กล่าวคือ
1. ประเภทอัตนัยนิยม (Subjectivism) หรื ออัตวิสัยของความงาม เห็นว่าสุ นทรี ยธาตุไม่ได้
เกิดขึนเอง มนุษย์เป็ นผูก้ าํ หนดขึนด้วยความพึงพอใจของแต่ละบุคคล สุ นทรี ยภาพจึงไม่มีรูปแบบ
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ตายตัว ดังหลักการของพวกโสฟิ สต์ในสมัยกรี กโบราณทีวา่ “Man is the measure of all things” (คน
เป็ นมาตรการวัดทุกสิ ง)
ริ ชาร์ ดส์กล่าวว่า หน้าทีของการสอนหรื อชีแจงศิลปะคือหน้าทีโดยตรงของวิทยาศาสตร์ แต่
หน้าทีหลักของศิลปะคือทําให้เกิดความสุ ขต่อสุ ขภาพจิตของผูร้ ับประสบการณ์สุนทรี ยศาสตร์
เพราะฉะนัน ศิลปะคือการสร้างสรรค์ของมนุษย์ทีสามารถตอบสนองความต้องการของผูร้ ับชมงาน
ศิลปะทีถูกต้องตามกาละและเทศะ ไม่มีรูปแบบตายตัว ขึนกับความต้องการและความชืนชมของผู้
รับชม
ซันตายานา (George Santayana) เห็นว่าอัตนัยของศิลปะอยูท่ ีจิตวิทยาของศิลปิ น ไม่ได้
ขึนอยูก่ บั ผูช้ ม จนมีคาํ กล่าวว่า “The feeling of beauty objectified” ในขณะทีออร์เตกา (Ortega Y.
Gasset) เห็นว่าสุ นทรี ยธาตุเป็ นเรื องเหนือธรรมชาติตามประสบการณ์ของแต่ละคน ลิปส์ (Theodore
Lipps) และ ลี (Vernon Lee) ได้นาํ เสนอทฤษฎีแทรกความรู้สึก (จรู ญ โกมุทรัตนนนท์, 2539: 5)
(Theory of Empathy) ทีวา่ สุ นทรี ยธาตุเกิดจากศิลปิ นและผูช้ มซึงอาจจะมีความคิดเห็นทีเหมือนกัน
มากน้อยต่างกันตามแต่ประสบการณ์ของแต่ละคน นอกจากนี มโน พิสุทธิรัตนานนท์ (2546) เสนอ
ว่า การให้ทรรศนะเกียวกับความงามเป็ นสิ งทีมนุษย์กาํ หนดขึนเอง คุณค่าของความงามไม่ได้อยูใ่ น
ตัวศิลปะนัน ซึงขึนกับความใส่ ใจ (Interestingness) และความแปลกใจ (Strangeness) ขึนอยูก่ บั จิตที
ผูช้ มให้คุณค่าความงามกับศิลปะนัน
2. ปรนัยนิยม (Objectivism) หรื อภววิสัยของความงาม เห็นว่าสุ นทรี ยธาตุเป็ นสิ งทีตายตัว
แน่นอน ไม่ได้ข ึนกับความคิดเห็นของมนุษย์ ทีมนุษย์แต่ละคนมีความเห็นต่อศิลปะทีแตกต่างกัน ก็
เพราะว่ายังตัดสิ นได้เกิดการผิดพลาด มาตรการของความงามทีแท้จริ งมีเพียงหนึงเดียว การตัดสิ นที
ไม่เหมือนกันของคนทัว ไป อาจจะไม่มีสิงใดถูก ล้วนผิดพลาดทังสิ น เพลโตเห็นว่าศิลปิ นจะมีความ
เข้าใจในมาตรฐานของความงามได้เป็ นอย่างดี หากแต่การแสดงผลงานอาจจะไม่สามารถสื อสิ งที
ต้องการออกมาได้ทงั หมดแต่มกั จะใกล้เคียงจากความงามทีเป็ นมาตรฐานอยูม่ าก ส่ วนอริ สโตเติล
เห็นว่า ความงามอยูท่ ีความกลมกลืนกันของสิ งต่างๆ เมือมีความสมดุลและถูกถ่ายทอดออกมาทําให้
ผูช้ มเกิดความผ่อนคลายและมีความสุ ข ในขณะทีเฮเกลให้ความสําคัญกับจิตอสัมพันธ์วา่ หากผูใ้ ด
ได้รับการฝึ กจิตแล้วย่อมสามารถเข้าถึงความงามของสิ งต่างๆได้เป็ นอย่างดี
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การแบ่งประเภทของสุ นทรี ยศาสตร์มีดว้ ยกันหลายรู ปแบบ ไม่มีลกั ษณะตายตัว ขึนกับ
ความชืนชมของผูช้ ม เช่น มโน พิสุทธิรัตนานนท์ (2546) ยังได้แบ่งสุ นทรี ยศาสตร์ ออกเป็ น 2
ลักษณะคือ สุ นทรี ยศาสตร์ในฐานะทีเป็ นหลักเกณฑ์เป็ นการใช้วธิ ีการทางตรรกวิทยาและวิธีการ
วิพากษ์ทีใช้เหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific method) มีขอ้ สรุ ปทีชดั เจน และสุ นทรี ยศาสตร์ที
ไม่เป็ นหลักเกณฑ์ คือสุ นทรี ยศาสตร์ทีวา่ ด้วยเรื องคุณค่า (Value) มีลกั ษณะเป็ นนามธรรม สนใจใน
เรื องของความงาม ความไพเราะ ความรื นรมย์ประทับใจ ความสะเทือนใจ เกียวข้องกับสุ นทรี ย
ทรรศนะ (Aesthetic Attitude) และเกียวข้องกับสุ นทรี ยรสหรื อรสนิยม โดยอาศัยประสบการณ์ทาง
สุ นทรี ยะ (Aesthetic Experience) ในการรับรู้ วินิจฉัยและตีคา่ ความงามโดยธรรมชาติของแต่ละ
บุคคลทีแตกต่างกัน ไม่สามารถหาข้อสรุ ปหลักเกณฑ์ตายตัวได้ แต่อย่างไรก็ดี สุ นทรี ยศาสตร์ทุก
ประเภทก่อให้เกิดความสุ ขแก่จิตใจ การแปลความหมายของศิลปะจากผูส้ ร้างสรรค์และผูช้ มอาจ
ต่างกันตามแต่ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
4.3.3 สุ นทรียประสบการณ์
การได้รับประสบการณ์ทางสุ นทรี ยะ สามารถทําได้หลากหลายรู ปแบบ มี
องค์ประกอบหลายประการ นัน คือ ความรู้สึกในประสาทสัมผัส (Sensation) อารมณ์ (Mood)
ความหมาย (Meaning) ความรู้สึก (Feeling) และในตัวบุคคล (Self) การรับประสบการณ์สุนทรี ยะ
สัมพันธ์กบั สภาวะปกติทางผัสสะ คือการรับรู้โดยประสาทสัมผัสทัง 5 แต่การรับประสบการณ์
สุ นทรี ยะจะต้องเป็ นอิสระจากสิ งกีดขวางและความกังวลใดๆทังสิ น การซึมซับประสบการณ์เพือให้
ซาบซึงถึงสุ นทรี ยะเกิดจากการเสพย์ศิลปะเพียงครังเดียวนันเกิดขึนได้ยาก จําต้องใช้ระยะเวลาใน
การสร้างสุ นทรี ยะขึนภายในใจให้มีอารมณ์ร่วมการชืนชมศิลปะนัน และสิ งสําคัญคือการถ่ายทอด
ประสบการณ์น นั ให้กบั ผูอ้ ืนต่อไป คุณค่าทางสุ นทรี ยะทีเกิดจากงานศิลปะนันจึงจะมัน คงและ
ยาวนานยิง ขึน
อีกองค์ประกอบหนึงทีก่อให้เกิดสุ นทรี ยะคือ ความซาบซึ งในดนตรี (ณรุ ทธ์ สุ ทธจิตต์,
2550)ได้กล่าวถึง การก่อเกิดสุ นทรี ยะทางดนตรี วา่ จําเป็ นจะต้องเกิดความซาบซึงในดนตรี เสี ยก่อน
ความซาบซึงในดนตรี แต่ละประเภท หรื อแต่ละบทเพลงนันของแต่ละคนนันย่อมไม่เท่ากัน การวัด
หรื อประเมินความรู้สึกดังกล่าวนันเป็ นเรื องยาก แต่ละคนต้องรู้สึกด้วยจิตใจของตนเอง ดนตรี ทีจะ
ทําให้คนซาบซึงได้ อาจเป็ นสุ นทรี ยวัตถุ และดนตรี ทีอาจทําให้คนมีความชืนชอบได้แต่ยงั ไม่เพียง
พอทีจะทําให้ซาบซึงนันเป็ นเพียงศิลปวัตถุเท่านัน แต่อย่างไรก็ดี ผูท้ ีจะตัดสิ นว่าดนตรี ทีได้รับฟัง
นันมีคุณค่ามากน้อยเพียงใดก็ข ึนกับผูฟ้ ังนัน เอง ความซาบซึงมีดว้ ยกันหลายระดับ ความซาบซึ ง
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สามารถพัฒนาได้โดยผูฟ้ ังต้องทําความเข้าใจกับโครงสร้างของดนตรี และมีประสบการณ์ในการฟัง
เพิม ขึนเรื อยๆ อีกทังผูฟ้ ังต้องมี “สุ นทรี ยทางโสตศิลป์ ” (เรื องเดียวกัน: 276) ด้วย นัน คือ
ประสบการณ์การฟังนัน เอง
สุ นทรี ยวัตถุในทางดนตรี ได้แก่บทเพลง หรื อดนตรี ทีมีการประพันธ์อย่างมีโครงสร้าง
รู ปแบบ เนือหา จังหวะ ทํานอง ฯลฯอย่างมีระเบียบแบบแผน มีทฤษฎีรองรับ มีประวัติยาวนาน แต่
คุณค่าทีเกิดต่อผูฟ้ ังนัน จําเป็ นต้องให้ผฟู้ ังเป็ นผูต้ ดั สิ น ผูฟ้ ังทีจะฟังดนตรี ได้ซาบซึ งต้องมีความ
ความเข้าใจดนตรี ได้ดีพอในระดับหนึง โดยเฉพาะบทเพลงสากลคลาสสิ ค องค์ประกอบหนึงที
สําคัญในการก่อให้เกิดความซาบซึงต่อสุ นทรี ยวัตถุคือ ประสบการณ์ฟังของผูฟ้ ังดนตรี นนั เอง ซึง
สามารถแยกได้เป็ นกระบวนการฟังเชิงปริ มาณและกระบวนการฟังเชิงคุณภาพ การฟังดนตรี เชิง
ปริ มาณคือการเปรี ยบเทียบลักษณะบางประการกับเพลงอืนๆทีได้ฟังมาแล้ว ว่าตรงตามแบบแผน
หรื อไม่ มีลกั ษณะเด่นอย่างไรโดยมิได้เอาความรู้สึกเป็ นพืนฐาน เช่นการเรี ยนรู้รูปแบบ คีตลักษณ์
เทคนิคการประพันธ์และลักษณะของบทเพลง ซึงสามารถได้รับการพัฒนาโดยการฝึ กฝน
แต่ในการฟังเชิงคุณภาพนันเป็ นการฟังทีใช้ความรู้สึกตอบสนองการฟังต่อสิ งทีได้ยนิ
เท่านัน ไม่ได้ประเมินคุณค่าของเพลงด้วยเนือหาหรื อเปรี ยบเทียบกับเพลงใด การสัมผัสได้ถึงความ
งดงามลึกซึงของดนตรี น ีก่อให้เกิดความรู้สึกถึงสุ นทรี ยรสในจิตใจอันเนืองมาจากการสัมผัส
สุ นทรี ยวัตถุ ซึงเรี ยกว่า “สุ นทรี ยประสบการณ์” สิ งสําคัญอีกข้อหนึงของการฟังดนตรี ในเชิง
คุณภาพคือการใช้ปัญญา ซึงไม่เป็ นแต่การใช้อารมณ์ในการฟังเท่านัน การฟังยังต้องมีสมาธิ
ครบถ้วนเพือให้ตลอดเวลาทีฟังได้สัมผัสกับความรู้สึกถึงดนตรี และได้รับความซาบซึ งอย่างเต็มที
จากทีกล่าวมา ดนตรี ทีควรค่าแก่การนิยมจึงเป็ นดนตรี ทีมีพลังในตัวเอง ผูส้ ร้างสรรค์
สามารถใช้ดนตรี ในการปลุกระดมให้คนฮึกเหิม หรื อชักจูงผูท้ ีหลงผิดกลับมาอยูใ่ นศีลธรรมอันดี
ดนตรี ประเภทนีเป็ นดนตรี บริ สุทธิm ควรค่าแก่การยกย่อง เช่นบทร้องในเรื องขลุ่ยวิเศษ (Magic Flute)
ของโมสาร์ ตทีรําพึงว่า
“เสี ยงระฆังทีสามารถเปลียนพฤติกรรมอันโหดเหี ยมของมนุษย์ ให้
กลายเป็ นผู้ใฝ่ ในธรรมนัน ช่ างเป็ นสิ งทีดีนัก และบอกเล่ าในทีสุด คล้ ายจะเอ่ ยกับผู้ฟัง
หรื อผู้ชมทังมวลว่ า ถ้ าโลกของเรามีระฆังดังเช่ นนีค งจะดีหาน้ อยไม่ เพราะผลอัน
ยิงใหญ่ ทีเกิดขึน ย่ อมหมายถึงการอยู่ร่วมกันอย่ างปรองดองเต็มไปด้ วยความรั ก ความ
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เอือ อาทรกัน การดํารงชี วิตย่ อมเป็ นไปเพือมุ่งประสานประโยชน์ แห่ งมวลมนุษยชาติ
โลกเราย่ อมจะมีสันติสุขตลอดไป”
(ณรุ ทธ์ สุ ทธจิตต์, 2550: 283)
บทเพลง (สุ นทรี ยวัตถุ)

ผูฟ้ ัง (ความรู้ความเข้าใจ)

การฟัง (การรับรู้โดย
กระบวนการทางปั ญญา)

องค์ประกอบของเสี ยง
(เชิงปริ มาณ)

คุณภาพของเสี ยง
(เชิงคุณภาพ)

ความรู้ความเข้าใจในดนตรี

สุ นทรี ยรสของดนตรี
(สุ นทรี ยประสบการณ์)

การประเมินคุณค่า

ความซาบซึงในสุ นทรี ยรส
ของดนตรี (สุ นทรี ยซาบซึ ง)
แผนภูมิแสดงกระบวนการของความซาบซึงในสุ นทรี ยรสของดนตรี
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4.3.4 ดนตรีกบั สุ นทรียศาสตร์
“ชนใดไม่ มีดนตรี กาล
อีกใครฟั งดนตรี ไม่ เห็นเพราะ
ฤาอุบายมุ่งร้ ายฉมังนัก
และดวงใจย่ อมดําสกปรก
ไม่ ควรใครไว้ ใจในโลกนี 

ในสันดานเป็ นคนชอบกลนัก
เขานันเหมาะคิดขบถอัปลักษณ์
มโนหนักมืดมัวเหมือนราตรี
ราวนรกชนเช่ นกล่ าวมานี
เจ้ าจงฟั งดนตรี เถิดชื นใจ”
พระราชนิพนธ์ เรื อง เวนิชวานิช
พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว

จากพระราชนิพนธ์ดงั กล่าวแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ไม่ควรขาดเสี ยงเพลงหรื อดนตรี เพราะ
ดนตรี เป็ นเครื องประเทืองอารมณ์ การจะรับรู้ความหมายและความไพเราะของดนตรี ได้น นั จําเป็ น
ทีผรู้ ับต้องมีสุนทรี ยะเพือให้เกิดความซาบซึงของดนตรี และศิลปะแขนงต่างๆ ดังเช่นทีเนาวรัตน์
พงษ์ไพบูลย์ ศิลปิ นแห่งชาติปี พ.ศ. 2537 (อ้างถึงในสุ รพล สุ วรรณ, 25510: 20) กล่าวถึงความสําคัญ
ของดนตรี ในแง่ทีเป็ นงานสร้างสรรค์ของมนุษย์วา่ เมือมนุษย์เริ มมีศิลปะ มนุษย์เป็ นผูส้ ร้างสรรค์
ศิลปะจึงพัฒนาควบคูม่ ากับมนุษย์ ดนตรี กย็ อ่ มควบคูม่ ากับมนุษย์เช่นกัน
ศิลปะการบรรเลงประกอบด้วยคุณลักษณะอันวิจิตร ละเอียดลออ สลับซับซ้อน จนกระทัง
ผูท้ ีได้รับความสุ ขจากการฟังไม่สามารถบรรยายเป็ นถ้อยคําในภาษาพูดให้กบั ผูท้ ีไม่ได้รับความสุ ข
เข้าใจได้ ดนตรี ที “ดี” ในแต่ละสังคมนันมีความแตกต่างกัน มีการแตกสาขาออกไปหลากหลาย
ดนตรี จึงกลายเป็ นศาสตร์หรื อวิชาทีมีความสําคัญและมีคุณค่าในตัวเอง (ศิลป์ สกุลสิ งห์ 2516: 4)
ดนตรี เป็ นงานศิลป์ แขนงหนึงทีนอกเหนือจาก จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม
ทีมนุษย์ได้รับอิทธิพลจากธรรมชาติ มนุษย์จาํ เป็ นต้องเลียนแบบธรรมชาติเพือความอยูร่ อดและ
ตอบสนองความต้องการของมนุษย์โดยตรง เริ มต้นการสร้างสรรค์ดนตรี ดว้ ยการใช้วสั ดุธรรมชาติ
ในการสร้างเครื องดนตรี ทงั ดีด-สี -ตีและเป่ า ถึงแม้วา่ ศิลปะจะไม่ใช่สิ งทีมีความสําคัญในการ
ดํารงชีวิตเช่นทีกล่าวมา แต่ศิลปะเป็ นส่ วนเติมเต็มให้ชีวิตมีความงดงามมากขึน นัน คือดนตรี
ศิลปะการแสดง วรรณกรรมและศิลปะอืนๆทีมีความสัมพันธ์เกียวเนืองกัน ดังเช่นทีเจตนา
นาควัชระ (2546) กล่าวว่า “ศิลปะจะส่ องทางให้แก่กนั ” หมายความว่า งานศิลปะทุกชนิดที
สร้างสรรค์ ล้วนมีความเกียวเนืองกัน เพราะศิลปะมีตน้ กําเนิดมาจากเรื องราวในวิถีชีวิต เพียงแต่มี
ลักษณะการถ่ายทอดทีแตกต่างกัน ดนตรี มีความสัมพันธ์กบั บทเพลง บทกวีและศิลปะการแสดงที
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ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ แต่การแสดงดนตรี ในบางลักษณะสามารถอยูไ่ ด้ดว้ ยตัวของดนตรี
เอง ไม่จาํ เป็ นต้องผสมผสานกลมกลืนกับการแสดงของศิลปะแบบอืนๆ
จากทีก ล่าวมา จะเห็นได้วา่ ปรัชญาสุ นทรี ยศาสตร์มีความสําคัญอย่างยิง ในการใช้เป็ น
แนวทางในการวิเคราะห์คุณค่าของงานศิลปะ กล่าวโดยสรุปคือ งานทีถ ่ ายทอดความงามทาง
สุ นทรียศาสตร์ ได้ น6ัน เป็ นการถ่ ายทอดความรู้สึกนึกคิดในจิตใจประเภทหนึงออกมาเป็ นคําพูดใน
เชิงวรรณศิลป์ รูปแบบและสี สันในทัศนศิลป์ ท่าทางการร่ ายรําในนาฏศิลป์ เสี ยงร้ อง เครืองดนตรี
และความไพเราะในงานดนตรี แต่เดิมเชือว่าความงามทีดีคือการเลียนแบบธรรมชาติได้ถูกต้อง
เหมือนกันความเป็ นจริ งทีสุด มีแบบแห่งความงามทีมีมาตรฐานอย่างชัดเจน ความงามทีสุนทรี
ศาสตร์ให้ความสนใจนันมีท งั ทีเป็ นความชืนชมในความงามทีไม่ได้รับการปรุ งแต่ง เป็ นความงาม
ของธรรมชาติ และความงามอีกประเภทหนึงคือความงามในศิลปะทีมนุษย์สร้างสรรค์ข ึน ส่ วนการ
ตัดสิ นความงามนันขึนอยูก่ บั รสนิยมของแต่ละบุคคลทีจะรู้สึก เข้าใจในความงามเหล่านัน การให้
คุณค่ากับความงามมีดว้ ยกัน 2 แบบคือ การให้คุณค่าความงามในตัววัตถุชินนัน เราไม่จาํ เป็ นต้อง
ตีความให้คุณค่า เพราะวัตถุน นั มีคุณสมบัติความงามอยูใ่ นตัว ส่ วนอีกกลุ่มหนึงสนใจความงามที
เกิดจากจิตทีมุง่ ไปสู่ วตั ถุ การสร้างสรรค์ผลงานทีประกอบขึนจากความรู้สึกถึงความงามของแต่ละ
คนมีตา่ งกัน ผลงานทีออกมาจะมีความงดงามเพียงไรขึนอยูก่ บั การฝึ กฝนและสติปัญญาของผู้
สร้างสรรค์วา่ ต้องการสื อความงามออกมาอย่างไร ศิลปิ นทีได้รับการฝึ กฝนมากย่อมสร้างผลงานให้
ตรงกับความต้องการของตนเองมากขึน เช่นนักร้อง ถ้าไม่ฝึกซ้อมแล้วจะร้องเพลงไม่ดี ไม่ไพเราะ
แม้จะรู้วา่ ทีแสดงออกไปไม่ดีนกั แต่เมือไม่ได้ฝึกฝนก็ไม่สามารถควบคุมการทํางานของร่ างกายได้
ร้องแล้วเหนือยหรื อเสี ยงไม่เพราะ ทําให้ผลงานทีแสดงออกมาไม่งามเท่าทีควร
สิ งสําคัญในการตัดสิ นคุณค่าทางศิลปะคือการตัดสิ นด้วยประสบการณ์สุนทรี ยะทีประกอบ
ขึนจากความรู้สึกในประสาทสัมผัส อารมณ์ ความหมาย และความรู้สึกทีเกิดขึนบุคคล
กระบวนการสร้างสุ นทรี ยใ์ นงานศิลปะนันมีดว้ ยกัน 3 ระดับทีศิลปิ นต้องทําคือ ต้องมีความตืนเต้น
ในการได้เรี ยนรู้งานศิลปะนัน จนมีความทรงจําทีฝังใจจากความประทับใจจนเป็ นแรงกระตุน้
เพือให้แสดงออกมาเป็ นผลงานทางด้านศิลปะ นันคือการใช้สุนทรี ยภาพส่ วนตัวเป็ นเครื องมือใน
การจูงใจเพือสร้างงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ การวัดหรื อประเมิน ความชืนชมความพึงพอใจในงาน
ศิลปะนันเป็ นไปได้ยากเพราะเรื องภายในของบุคคล มนุษย์สามารถรับรู้ถึงสุ นทรี ยข์ องวัตถุดว้ ย
ประสาทสัมผัส 2 ประการคือการมองเห็นและการได้ยนิ การมองเห็นงานศิลปกรรมต่างๆเป็ นการ
ให้ความหมายของสุ นทรี ยจ์ ากวัตถุซ ึงสามารถใช้เวลาในการชืนชมได้ตามความต้องการ ต่างจาก
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เรื องของการได้ยนิ ทีเสี ยงๆหนึงจะผ่านไปอย่างรวดเร็ ว ผูฟ้ ังจะมีช่วงเวลาสันๆในการประเมินและ
ซึมซับความงามเหล่านัน ซึงจะสามารถฝังลึกไปในความรู้สึก ความทรงจําได้น นั เป็ นทักษะของ
ผูฟ้ ังทีจะต้องรับรู้อย่างรวดเร็ ว ให้คุณค่าและประเมินไปพร้อมกัน
นอกจากนีความสุ นทรี ยศาสตร์ยงั ก่อให้เกิดความรู้ในปรัชญาด้านอืนด้วย เพราะ
สุ นทรี ยศาสตร์มีเป้ าหมายหลักในการสร้างความซาบซึง การเห็นคุณค่าและแรงจูงใจในการ
สร้างสรรค์ศิลปะอืนๆ อีกทังยังเป็ นการปลูกฝังแนวทางในการเห็นคุณค่าของสิ งนันๆซึงเป็ น
เป้ าหมายหนึงของการศึกษาทีผเู้ รี ยนจําเป็ นต้องเข้าใจและเต็มใจทีจะเรี ยนรู้ การเรี ยนการสอนให้
ผูเ้ รี ยนได้รู้ถึงคุณค่าของสิ งทีจะเรี ยนเป็ นวิถีการเรี ยนแบบหนึงทีนกั พัฒนศึกษาควรคํานึงถึง เพือใช้
สุ นทรี ยศาสตร์เป็ นเครื องมือในการให้การศึกษา ทีผเู้ รี ยนจะฝังใจจดจําคุณค่าทีเกิดขึนเพือเกิดความ
ซาบซึงและนําไปประยุกต์ใช้ตอ่ ไป ความรู้ดงั กล่าวจึงจะฝังแน่นในความรู้สึกและเกิดการเห็นคุณค่า
เพือนําไปพัฒนาตนเองอย่างยิง ยืนในทีสุด
ตอนที 5 แนวคิดเกีย วกับองค์ ประกอบของบทเพลง
เสี ยงทีเราได้ยนิ จากบทเพลง มีทงั สิ งทีสามารถสัมผัสจากคําร้องและทํานองได้โดยประสาท
สัมผัสทัว ไป และสิ งทีสัมผัสได้ดว้ ยความรู้สึกถึงคุณค่าทีแฝงอยูใ่ นผลงานศิลปะเหล่านัน ศิลปิ นที
สร้างงานศิลปะจะไม่สามารถสร้างงานทีสวยงามได้หากขาดความซาบซึงกับสิ งทีตนเองต้องการจะ
ถ่ายทอด หากแต่วธิ ีการถ่ายทอดของศิลปะแต่ละแขนงล้วนแตกต่างกัน จึงจําเป็ นอย่างยิง ทีผเู้ สพย์
งานศิลปะต้องเข้าใจถึงความงามทังภายนอกทีปรากฏและภายในทีมองไม่เห็น โดยใช้อารมณ์
ความรู้สึกในการรับรู้ เข้าใจและซาบซึงคุณค่าของงานเหล่านัน
5.1 แนวคิดศิลปะ
การจัดประเภทศิลปะมีดว้ ยกันหลายวิธี แต่ทีนิยมและยอมรับกันได้แบ่งออกมาเป็ น 2
ประเภทใหญ่คือ อรรถศิลป์ (useful arts) ทีมีจุดมุง่ หมายในการใช้ประโยชน์ไม่ให้ความสําคัญกับ
สุ นทรี ยะทีเกิดขึนมากนัก และวิจิตรศิลป์ (fine arts) เป็ นศิลปะทีมุง่ เน้นความงามและเป็ นศิลปะที
แท้จริ ง ให้ความสําคัญกับสุ นทรี ยะเป็ นอย่างมาก ในทีน ีจึงจะขอกล่าวถึงเฉพาะวิจิตรศิลป์ เพือนํามา
วิเคราะห์ในงานวิจยั เท่านัน
วิจิตรศิลป์ แบ่งออกเป็ น ทัศนศิลป์ โสตศิลป์ สัญลักษณ์ศิลป์ (คือการใช้ภาษาและตัวอักษร
หรื อเรื องราวนิทานเป็ นสื อ) และศิลปะแบบผสม (Mixed Arts) ทีมีการใช้สือหลายอย่างผสมกัน
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(ภาพ เสี ยง และภาษา) ทีมุง่ ก่อให้เกิดสุ นทรี ยะหลายอย่างไปพร้อมกัน ทังจากการมอง การฟัง และ
ทางตัวอักษรรวมกัน ได้แก่ละคร ภาพยนตร์ การเต้นรํา ฯลฯ แต่ไม่วา่ จะเป็ นงานศิลปะแบบใดย่อม
ให้ความสําคัญกับสุ นทรี ยะทีเกิดขึน การสร้างสรรค์สุนทรี ยะจําแนกได้เป็ น 3 ทฤษฎีหลักได้แก่
- แนวคิดเรื องการเลียนแบบ (Representation) เชือว่าแก่นสารคือการเลียนแบบโลก
ภายนอก
- แนวคิดเรื องรู ปทรง (Form) เชือว่ารู ปทรงศิลปะทีเกิดขึนมิได้สัมพันธ์กบั โลกภายนอก
- แนวคิดเรื องการแสดงความออกซึงความรู้สึก (Expression) เชือว่าความสําคัญของศิลปะ
อยูท่ ีความรู้สึกซึงเป็ นสิ งทีอยูภ่ ายในตัวมนุษย์
มีรายละเอียดดังนี
5.1.1 แนวคิดเรืองการเลียนแบบ (Representation)
นักปรัชญาหลายท่านพยายามกําหนดนิยามศิลปะในลักษณะทีวา่ “แก่นสาร” ของ
ศิลปะคือการเลียนแบบสิ งทีอยูแ่ วดล้อมรอบตัวเรา ซึงอาจจะเป็ นธรรมชาติ การกระทําหรื อเรื องราว
ของมนุษย์ หรื อการทําสิ งใหม่ทีเหมือนหรื อคล้ายคลึงต้นแบบทังทีเป็ นการเลียนแบบงานศิลปะอืน
หรื อการเลียนแบบธรรมชาติ คน หรื อการสร้างสัญลักษณ์แทนอีกสิ งหนึงเช่นดาว 50 ดวงแทนรัฐ
ของสหรัฐอเมริ กา
เพลโต (Plato, 427 – 388 ปี ก่อนคริ สตกาล) (จรู ญ โกมุทรัตนนนท์, 2539) เขียนใน อุตมรัฐ
(Republic) เล่ม 3 และ 10 ในขณะนันทีทฤษฎีทางสุ นทรี ยศาสตร์ยงั ไม่มีการกําหนดชัดเจนเช่น
ปัจจุบนั และอริ สโตเติล (384 – 322 ปี ก่อนคริ สตกาลเห็นว่าการเลียนแบบเป็ นไปแบบทีมีลกั ษณะ
สําคัญคือการเป็ นความสัมพันธ์ระหว่าง “ศิลปะ” กับ “โลกภายนอก” โดยงานศิลปะทีเกิดขึนจะมี
ความคล้ายคลึงกับโลกภายนอกซึงอาจจะเป็ นวัตถุหรื อการกระทํา ทําให้บางครังเรี ยกว่า “ทฤษฎี
คล้ายคลึง” ทฤษฎีการเลียนแบบของทังสองคนมีความสัมพันธ์กบั ความคิดทางอภิปรัชญาอย่าง
ลึกซึง เพลโตเห็นว่าการเลียนแบบนันกระทํากับสิ งทีเห็นภายนอกเท่านัน ทําให้เพลโตเห็นว่าศิลปะ
เป็ นสิ งทีมีคา่ ตําเพราะเกิดจากการเลียนแบบสภาพเท่านัน แต่ในความเป็ นจริ ง อภิปรัชญาอธิบายให้
ว่าศิลปะมีโลกของแบบ (World of Form) คือโลกของความเป็ นจริ ง มีนิรันดร์ สมบูรณ์ มีคา่ สู งสุ ด มี
ความเป็ นสากล และโลกของผัสสะ (World of Sensible) สามารถเข้าถึงได้ดว้ ยประสาทสัมผัสทังห้า
สามารถเปลียนแปลงได้ การเลียนแบบนันทําได้เฉพาะกับสิ งทีอยูใ่ นโลกแห่งผัสสะ งานทีออกมาจึง
เป็ นเพียงการสร้างความคล้ายคลึงกับต้นแบบเท่านัน จึงเป็ นเพียง “จินตภาพ” (Image) หรื อ “ภาพ
ลวงตน” (Illusion) เป็ นภาพสะท้อนในการจําเท่านัน (เรื องเดียวกัน: 24) เช่นเดียวกับในทฤษฎีทาง
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วรรณศิลป์ ทีให้ความสําคัญกับกระบวนจินตภาพ (Imagery) เป็ นการถ่ายทอดประสบการณ์ออกมา
เป็ นภาพในรู ปแบบต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นรู ป รส กลินเสี ยง สัมผัส ความรู้สึกและการเคลือนไหว สิ ง
เหล่านันก่อให้เกิดภาพลักษณ์ (Image) ในมโนคติ (กาญจนา นาคสกุล และคณะ, 2521) ทุกสิ งสร้าง
จากความเข้าใจโดยผัสสะเท่านัน แบบทีเป็ นจริ งจะซ่อนอยูใ่ นผัสสะทีแสดงออกมาเป็ นรู ปธรรม
และเห็นว่าศิลปะเป็ นสิ งทีนาํ ความเลวร้ายให้กบั ชีวติ แบ่งวิญญาณว่ามีภาคสู งคือมีเหตุผลและ
คุณธรรม และภาคตําคืออารมณ์และกิเลสตัณหา เพลโตให้ผลทีเกิดจากงานศิลปะไว้วา่ เป็ นการ
ประกอบการอธิบายในปัญหาการปกครอง การศึกษาและจริ ยศาสตร์
ส่ วนอริ สโตเติลได้แยกการเลียนแบบออกเป็ น 2 ประเภทคือเลียนแบบสิ งของรู ปร่ าง และ
การเลียนแบบเหตุการณ์หรื อการกระทําของมนุษย์ เห็นด้วยว่ามีโลกของแบบกับของผัสสะเช่นกัน
แต่โลกภายนอกทีศิลปะเลียนแบบนีไม่ใช่สิ งเฉพาะ แต่เป็ นสิ งสากลทีแฝงเร้นอยูใ่ นสิ งเฉพาะ ศิลปะ
ไม่ใช่การเลียนแบบสิ งทีผสั สะสัมผัสได้ภายนอกเท่านัน แต่เป็ นการเลียนแบบ “ต้นแบบ” หรื อ
“แก่นสาร” ของสิ งต่างๆโดยตรง ในฐานะของสิ งๆนันเองด้วยความเป็ นสากลในตนเอง งานศิลปะ
จึงมีคุณค่าสู ง “จุดหมายของศิลปะคือแก่ นสารทีมีอยู่ในเหตุการณ์ หรื อสิ งต่ างๆทีไม่ สูญสลาย เป็ น
สิ งทีสามารถทํานายได้ สิ งทีศิลปะเลียนแบบนัน เป็ นสิ งที เป็ นนามธรรม ศิลปะมีคุณค่ าสูงเพราะ
สามารถเข้ าถึงความจริ งได้ เห็นว่ านําสิ งทีมีผ่านงานศิลปะ สิ งทีศิลปะกระทบก่ อให้ เกิดคุณค่ าแก่
ชี วิต” (จรู ญ โกมุทรัตนนนท์, 2539: 29)
นอกจากนียงั มีนกั ปรัชญาอืนเช่น อี.เอช.กัมบริ ช (E.H. Gombrich, 1909 - 2001) และเนล
สัน กูด๊ แมน (Nelson Goodman, 1906 - 1998) ทีเห็นว่างานศิลปะคือภาษาหรื อสัญลักษณ์ประเภท
หนึง เรี ยกว่า “ทฤษฎีสัญลักษณ์” (วีรยุทธ เกิดในมงคล, 2543) เพราะเห็นว่า “สัญลักษณ์” คือ
“ภาษา” เราจะเข้าใจซาบซึงในศิลปะได้กเ็ พราะเราเข้าใจในระบบสัญลักษณ์ของภาษานี นอกจากนี
“ภาพ” และ “เสี ยง” ก็ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ดว้ ย อี.เอช.กัมบริ ช ไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีคล้ายคลึงกัน
แต่เชือว่าศิลปะคือสัญลักษณ์หรื อภาษาประเภทหนึง และ เนลสัน กูด๊ แมน เห็นว่าการเลียนแบบ
ศิลปะน่าจะมีอะไรมากกว่าความคล้ายคลึง เพราะการเลียนแบบศิลปะไม่ใช่การเปรี ยบเทียบแบบ
หยาบๆ ศิลปะมีความสัมพันธ์กบั สิ งต่างๆอย่างมีแบบแผนเช่นเดียวกับภาษา เช่น ภาพเขียนผูห้ ญิง
ไม่ใช่แสดงความคล้ายคลึงผูห้ ญิง แต่เป็ นการสัญลักษณ์ทีแทนความเป็ นผูห้ ญิง ศิลปะจึงเป็ นสิ งที
“บ่งถึง” หรื อ”แทน” ความเป็ นผูห้ ญิง ไม่ใช่แค่ภาพทีเห็นเท่านัน เพราะฉะนันศิลปะแต่ละชินจึงเป็ น
ของแท้เท่าเทียมกัน ระบบสัญลักษณ์ของวรรณคดีและดนตรี สามารถได้ซ าํ ได้กบั ผลงานทุกชิน แต่
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เพลงทีเล่นแต่ละครังจะมีระบบสัญลักษณ์เดียวกันคือทีปรากฏเป็ นตัวโน้ต การเล่นตามโน้ตที
เหมือนกันในแต่ละครังจะมีความแตกต่างกัน
โดยสรุ ปเห็นว่า การเลียนแบบศิลปะเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับโลกภายนอกทีไม่
ตรงไปตรงมา หรื อเพียงแต่คล้ายคลึง ศิลปะสามารถแทนหรื อบ่งถึงสิ งทีไม่เหมือนตัวของมันเอง
เช่นเดียวกับสัญลักษณ์หรื อแบบแผนทางภาษา การเข้าใจหรื อซาบซึ งต่อศิลปะจําเป็ นต้องเรี ยนรู้ถึง
ภาษาหรื อสัญลักษณ์ของศิลปะเช่นเดียวกับทีตอ้ งเรี ยนรู้ภาษาหรื อสัญลักษณ์ในระบบอืน และเห็น
ว่าการเลียนแบบเป็ นเพียงสิ งเล็กน้อยและไม่ใช่สิ งสําคัญทีสุดในการบ่งบอกถึงคุณค่าของศิลปะแต่
อย่างใด
5.1.2 แนวคิดเรืองรูปทรง (Form)
รู ปทรงในศิลปะแท้จริ งแล้วก็คือส่ วนทีเกิดจากการรวมตัวอย่างมีเอกภาพหรื อมี
ระเบียบแบบแผนขององค์ประกอบศิลป์ หรื อสื อ ทีแตกต่างกันในศิลปะแต่ละแขนง ในทางดนตรี
รูปทรงเกิดจากการรวมตัวกันของ “เสี ยง” อย่างมีเอกภาพมีระเบียบแบบแผนซึงปรากฏออกมาเป็ น
จังหวะ ทํานอง หรือการประสานเสี ยง (กําธร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, 2515) รู ปทรงในวรรณคดีก็
เช่นเดียวกัน เป็ นการรวมคําอย่างมีเอกภาพและระเบียบแบบแผนอันปรากฏออกมาเป็ นฉันทลักษณ์
โครงสร้างของเรื องหรื อแบบแผนการประพันธ์ ในศิลปะแบบผสมรู ปทรงจะเกิดจากการรวมตัวกัน
ขององค์ประกอบศิลป์ หลายอย่างผสมกัน
รู ปทรงศิลปะมีความแตกต่างจากเนือหาศิลปะ เนือหาหมายถึงเรื องราวทีศิลปิ นนํามาจาก
ภายนอก ทังทีเป็ นธรรมชาติหรื อการกระทําของมนุษย์น นั เป็ นสิ งทีเป็ นอิสระจากศิลปะ แม้วา่ จะไม่
มีศิลปะ เรื องราวต่างๆทีปรากฏอยูใ่ นโลกภายนอกก็จะอยูเ่ ช่นนัน แต่รูปทรงศิลปะจะมิอาจเกิดขึน
ได้ นักสุ นทรี ยศาสตร์ หลายคนเชือว่าศิลปะมีความสัมพันธ์กบั โลกภายนอกโดยการเลียนแบบหรื อ
แสดงความรู้สึกออกมา แต่ก็ยงั มีนกั สุ นทรี ยศาสตร์บางคนทีเห็นว่าเนือหามิได้มีความสําคัญใดๆใน
การกําหนดคุณค่าทางศิลปะ รู ปทรงต่างหากทีเป็ นสิ งทีสาํ คัญทีสุดของศิลปะ เชือว่ารู ปทรงเป็ นส่ งที
เดียวทีทาํ ให้เห็นว่าศิลปะมีความแตกต่างจากสิ งทีไม่ใช่ศิลปะ ความเพลิดเพลิน ความซาบซึงหรื อ
สุ นทรี ยเ์ กิดจากการรับรู้ต่อรู ปทรงเท่านัน ไม่ใช่จากเนือหาของศิลปะนัน ศิลปะหรื อรู ปทรงคือสิ งที
จบสิ นในตัวเองและมีคา่ ในตัวเองโดยไม่ได้เป็ นเครื องมือรับใช้หรื อสัมพันธ์กบั สิ งใดจากโลก
ภายนอก
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ดังที เฮนดริ คก์ (Eduard Hanslick, 1825 – 1904) กล่าวไว้ในหนังสื อ “ความงามในดนตรี ”
ว่า การซาบซึงต่อดนตรี อย่างแท้จริ งนันเราต้องเกียวข้องเพียงตัวของดนตรี เองโดยปราศจาก
เป้ าหมายอืนใด เราจะต้องรับรู้เพียงเสี ยงหรื อรู ปทรงของดนตรี (จังหวะ ทํานองและการประสาน
เสี ยง) องค์ประกอบอันบริ สุทธิm ของดนตรี น ีเกิดขึนในใจของนักประพันธ์เพลงขณะประพันธ์ แม้วา่
เฮนดริ คก์ ยอมรับว่าดนตรี สามารถปลุกอารมณ์บางประเภทแก่คนฟังได้ เช่นความรัก ความกลัว
หรื อความเศร้า แต่อารมณ์เหล่านีไม่ใช่สิ งทีสาํ คัญของดนตรี เพราะไม่ใช่อารมณ์สุนทรี ยอ์ นั แท้จริ ง
สามารถเปลียนแปลงได้ตามแต่ละบุคคล และปฏิเสธว่าเนือเพลงหรื อชือเพลงทีมีความหมายไม่ใช่
สิ งทีทาํ ให้ดนตรี มีคุณค่ามากยิง ขึน ดนตรี ทีมีความงามมากทีสุดคือ ดนตรี ทีมีการบรรเลงเพียงอย่าง
เดียว รู ปทรงบริ สุทธิmของดนตรี เท่านันทีเป็ นตัวกําหนดความงามของดนตรี นักทฤษฎีอีกคนคือ
ไคล์ฟ เบลล์ (Clive Bell, 1881 – 1964) เห็นว่าสารัตถะของศิลปะคือ รู ปทรงนัยยะ หรื อการรวมตัว
กันของเส้นและสี ดว้ ยวิถีทางเฉพาะอันหนึงซึงปลุกอารมณ์อนั สุ นทรี ย ์ และคือการรวมตัวกันของ
เสี ยง (จังหวะและทํานอง) การฟังดนตรี ให้ซาบซึ งเราต้องรับรู้เพียงรู ปทรงอันบริ สุทธิmของดนตรี โดย
ไม่นาํ เอาเรื องราวของชีวิตเข้ามาเกียวข้อง เห็นว่าศิลปะทียงิ ใหญ่อย่างแท้จริ งต้องเป็ นสากลและเป็ น
อมตะ มีเพียงรู ปทรงนัยยะเท่านันทีตอบสนองคุณสมบัติอนั นีได้ รู ปทรงนัยยะเป็ นสิ งทีอยูเ่ หนือกาล
เลาและสถานที ผูซ้ าบซึงด้วยรู ปทรงนัยยะ จะซาบซึงได้ตอ่ ศิลปะทุกชิน ทุกยุคทุกสมัย
5.1.3 แนวคิดเรืองการแสดงออกซึงความรู้สึก (Expression)
สิ งสําคัญอย่างหนึงของการเรี ยนรู้ศิลปะคือ อารมณ์หรื อความรู้สึกซึงเป็ นคุณสมบัติ
อันซ่อนเร้นอยูภ่ ายในตัวมนุษย์ การแสดงออกซึงความรู้สึกคือกระบวนการทีมีเป้ าหมาย ลีโอ ตอล
สตอย (Leo Tolstoy, 1828 – 1910) นักเขียน นักวิจารณ์ทีมีชือเสี ยงชาวรัสเซีย คือนักทฤษฎีศิลปะผู้
เชือว่า ศิลปะหรื อการแสดงออกซึงความรู้สึกเป็ นกระบวนการอันหนึงทีมีเป้ าหมายอันแน่นอนของ
ศิลปิ น ความคิดทางศิลปะของ ลีโอ ตอลสตอย เกิดขึนจากการยึดมัน อันแรงกล้าต่อศีลธรรม
ศาสนาและความรับผิดชอบต่อสังคมของตัวเขา ทฤษฎีทีวา่ ศิลปะเป็ นสิ งทีก่อให้เกิดความงามนัน
แบ่งเป็ น 2 พวกคือพวกจิตวิสัย (Subjectivism) และพวกวัตถุวสิ ัย (Objectivism) ซึงนิยามความงาม
ว่าเป็ นสิ งสัมบูรณ์อย่างหนึงและเราได้รับความเพลิดเพลินชนิดหนึงจากสิ งสัมบูรณ์น ี ลีโอ ตอล
สตอย คิดว่าทฤษฎีทีให้ความเพลิดเพลินเป็ นบรรทัดฐานในการให้คุณค่าเป็ นทฤษฎีทีลม้ เหลว
เพราะไม่ได้ให้ความหมายต่อสิ งใด
ศิลปะคือเงือนไขอันหนึงของชีวติ เป็ นเครื องมือหนึงในการสื อสารความรู้สึกระหว่าง
มนุษย์ให้มีความเป็ นอันเหนึงอันเดียวกัน “ศิลปะเริ มต้นเมือคนหนึงๆแสดงออกซึงความรู้สึกด้วยสิ ง
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ทีช ีนาํ ภายนอก (เส้น เสี ยง คําพูด) เพือจุดประสงค์ในการรวมคนๆหนึงหรื อหลายคนให้มีความรู้สึก
อย่างเดียวกัน” เช่นเดียวกันทีเมือคนคนหนึงรู้สึกบางอย่างแล้วแสดงออกมาด้วยสื อบางอย่าง เพือ
เป้ าหมายให้คนอืนเกิดความรู้สึกเช่นเดียวกับตน ตราบใดทีบรรลุผลดังกล่าวทีเกิดขึนย่อมเป็ นศิลปะ
ทันที แต่ถา้ ไม่บรรลุผลแล้ว ศิลปะก็ยอ่ มไม่เกิดขึน ดังนันศิลปะของตอลสตอยจึงเป็ น “การ
แสดงออกซึงความรู้สึก (ของศิลปิ น) ทีมีเป้ าหมายอันแน่นอน (ปลุกความรู้สึกแก่ผรู้ ับรู้ให้เกิดขึน
เช่นเดียวกับศิลปิ น)” (ลีโอ ตอลสตอย, 2538: 87)
ความสามารถในการปลุกความรู้สึกแก่ผรู้ ับรู้ให้มีเหมือนศิลปิ นจากศิลปะมีหลายระดับ ถ้า
เป็ นระดับทีทาํ ให้ผชู้ มมีความรู้สึกเป็ นอันหนึงอันเดียวกัน จนรู้สึกว่าศิลปะชินนันเป็ นของเขาแล้ว
หรื อราวกับว่าเป็ นความรู้สึกทีเขาต้องการแสดงออกมานานแล้ว เรี ยนได้วา่ มันคือ “ความกินใจ “
(Infectiousness) (เรื องเดียวกัน: 88) แห่งศิลปะ และสิ งนีเองทีแยกศิลปะแท้ออกจาศิลปะเทียม
การทีงานศิลปะจะกินใจได้น นั ประกอบด้วยเงือนไข 3 ประการคือ
- ความมากน้อยในความเป็ นตัวของตัวเอง (Individual)
- ความชัดเจน (Clearness)
- ความจริ งใจ (Sincerity) ในการแสดงออก ซึงเป็ นสิ งทีสาํ คัญทีสุด
ในอดีตนัน ศิลปะผูกพันกับศาสนา ศิลปะใดทีแสดงออกซึงความรู้สึกทีสอดคล้องกับการ
รับรู้ทางศาสนาคือศิลปะดี (good art) ตรงกันข้าม ศิลปะใดแสดงออกซึงความรู้สึกทีขดั แย้งกับ
ศาสนาถือว่าเป็ นศิลปะเลว (bad art) ทีเป็ นเช่นนีคือเกิดขึนในยุคของ ลีโอ ตอลสตอย ทีให้
ความสําคัญกับศาสนามาก ผลงานทีกินใจมากถือได้วา่ เป็ นศิลปะแท้มาก กินใจน้อยถือว่าเป็ นศิลปะ
แท้นอ้ ย แต่ถา้ ขาดเงือนไขใดเงือนไขหนึงไป ถือว่าเป็ นศิลปะเทียม หากว่าเป้ าหมายใดๆก็ตามของ
มวลมนุษยชาติคือความสัมบูรณ์และการเป็ นอันหนึงอันเดียวกัน ศิลปะคือเครื องมือหนึงทีนาํ ไปสู่
เป้ าหมายของมวลมนุษยชาติน ี ฉะนันความสําเร็ จของศิลปะคือต้องประเมินว่าศิลปะสามารถ
นําไปสู่ เป้ าหมายนันได้หรื อไม่
นักทฤษฎีบางคนคิดว่าคุณค่าทีแท้จริ งของศิลปะมิได้อยูท่ ีตวั ผลงานศิลปะ การแสดง
ออกเป็ นกระบวนการทีจบสิ นในตัวเอง แต่เป็ นสิ งทีมีมาก่อนและเป็ นทีมาของศิลปะ มักคือ
กระบวนการสร้างสรรค์ (Creative Process) หรื อกระบวนการแสดงออกความรู้สึก (Expressive
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Process) กระบวนการนีอาจเกิดขึนไปพร้อมกับการทํางานศิลปะหรื อเกิดขึนเพียงในความคิดของ
ศิลปิ นโดยไม่ได้ปฏิบตั ิ แต่กระบวนการนีจบสิ นลงในความคิดของศิลปิ น
ดังที เบเนเด็ตโต โครเช่ (Bemedetto Croce, 1866 - 1952) และ อาร์.จี.คอลลิงวูด๊ (R.G.
Collingwood, 1889 – 1943) นักปรัชญาพวกจิตนิยม เชือว่าจิตเป็ นจริ งกว่าวัตถุ ทีเริ มอธิ บาย
สุ นทรี ยศาสตร์ดว้ ยการวิเคราะห์จิตมนุษย์ออกเป็ น 2 ประเภทคือ กิจกรรมเชิงความคิด หรื อการรู้
เป็ นสิ งทีเป็ นสากลและกิจกรรมเชิงปฏิบตั ิการ ทีเกียวข้องกับการกระทําทีมุง่ สู่ ประโยชน์ แม้จะ
ไม่ได้กระทําแต่ความคิดก็ยงั มีอยู่ การรู้อย่างแรกเป็ นการรู้เชิงเหตุผล (Logic) อันประกอบด้วย
วิทยาศาสตร์และปรัชญา การรู้อีกประเภทคือการรับรู้โดยตรง หรื อการรู้เชิงจินตนาการ (Intuition)
ซึง เบเนเด็ตโต โครเช่ หมายถึงศิลปะหรื อสุ นทรี ยศาสตร์
สรุ ปว่า จิตแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือเป็ นกิจกรรมเชิงความคิด (Theoretical Activities)
และกิจกรรมเชิงปฏิบตั ิ (Practical Activity) ซึงขึนกับกิจกรรมเชิงความคิด เพราะปราศจากความคิด
กิจกรรมก็ไม่เกิดขึน แต่ถา้ ปราศจากกิจกรรม ความคิดก็ยงั มีอยู่ กิจกรรมทางความคิดคือ “การรู้”
(Knowing) ซึงมีทงั การรู้สิ งทีเป็ นสากลและสิ งทีเฉพาะ สิ งทีเป็ นสากลคือการรู้เชิงเหตุผล คือด้าน
วิทยาศาสตร์และปรัชญา และการรู้เฉพาะคือการรู้โดยตรง หรื อการรู้เชิงจินตนาการ (Intuition) ซึง
โครเช่หมายถึงศิลปะ หรื อสุ นทรี ยศาสตร์ เชือว่าการรับรู้โดยตรงเป็ นสิ งทีเป็ นความจริ งสู งสุ ด
ความสุ ขทีได้ไม่ใช่เป้ าหมายสู งสุ ด แต่ความเพลิดเพลินทีได้น นั ก่อให้เกิดความสุ ข การรับรู้โดยตรง
ไม่ ใช่ การทําความดีละเว้นชัวซึงถือว่าเป็ นการปฏิบัติ การรั บรู้โดยตรงเป็ นกิจกรรมทางความคิด การ
รับรู้โดยตรงไม่ ใช่ มโนทัศน์ (Concept) แต่ ทกุ ๆมโนทัศน์ คือการรับรู้โดยตรง ไม่ ใช่ การรับรู้โดย
ผัสสะ และเช่ นกันการรับรู้ ทางผัสสะคือการรับรู้โดยตรง การรับรู้โดยตรงเกิดจากความประทับใจ
หรื อความรู้สึกทางผัสสะทีถูกกระตุน้ จากภายนอก หลายความประทับใจจะถูกสังเคราะห์ออกมา
เป็ นอันหนึงอันเดียวกัน และปรากฏชัดผ่านสื อหรื อผลงานทีสัมผัสได้อย่างใดอย่างหนึง ด้วยคําพูด
เส้น สี เสี ยง และกระบวนการสังเคราะห์ความรู้ สิ งนีเกิดขึนอย่างอิสระโดยมิได้มีเป้ าหมายล่วงหน้า
และจบสิ นความคิดอย่างสมบูรณ์ในตัวศิลปิ น ทุกๆการรับรู้โดยตรงจะเป็ นปัจเจกภาพ สําหรับ
โครเช่แล้ว การรับรู้โดยตรงเป็ นสิ งเดียวกับการแสดงออกของความรู้สึก สิ งสํ าคัญคือต้ องมี
ความรู้สึกหรืออารมณ์ชนิดหนึงซึงเกิดขึน6 ไปพร้ อมกับการแสดงออกซึงความรู้สึก โดยไม่ ได้ กาํ หนด
ไว้ล่วงหน้ า โครเช่เรี ยกว่า “ความเพลิดเพลินทางสุ นทรี ยะ” (Aesthetic Pleasure)
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ในหนังสื อ “กฎแห่งศิลปะ” ของ อาร์.จี.คอลลิงวูด๊ (R.G. Collingwood) ได้อธิบาย
ความหมายของศิลปะสอดคล้องกับความคิดของ เบเนเด็ตโต โครเช่ ว่าเป็ นกระบวนการทีจบสิ นใน
ความคิดและเกิดขึนโดยมิได้มีเป้ าหมายล่วงหน้า กระบวนการนีคือการบวนการการแสดงออก
ความรู้สึก และเราจะได้รับความสุ ข ความเพลิดเพลินจากกระบวนการนี งานช่างต่างจากงานศิลปะ
คือ งานช่างมีวถิ ีและการวางแผนทีแน่นอนก่อนลงมือปฏิบตั ิ ลักษณะดังกล่าวมิใช่กระบวนการทาง
ศิลปะทีแท้จริ ง กระบวนการทางศิลปะมิใช่ กระบวนการทีมีการแบ่ งแยกเป็ นวิถี-เป้าหมาย และการ
เกิดขึน6 ของศิลปะไม่ มีการวางแผนล่วงหน้ า ศิลปะเกิดขึน6 โดยไม่ ร้ ูล่วงหน้ าว่าผลของมันจะเป็ น
อย่างไร
นักศิลปะส่ วนใหญ่คิดว่าศิลปะจะเกิดขึนได้จาก ทักษะ และ เทคนิค แต่ เบเนเด็ตโต โครเช่
และ อาร์.จี.คอลลิงวูด๊ เห็นว่าความยิง ใหญ่ของศิลปะไม่ ได้ เกิดขึน6 เพราะทักษะ ศิลปิ นเป็ นศิลปิ น
ไม่ ใช่ เพราะมีความชํานาญในการใช้ ทกั ษะด้ วยสื ออย่างใดอย่างหนึง ศิลปิ นเป็ นศิลปิ นเพราะเขามี
ความรู้โดยตรงหรือการแสดงออกของความรู้สึก ซึงเป็ นความสามารถพิเศษแต่ ละคน ไม่ สามารถ
ฝึ กฝนได้ อย่างทักษะหรือเทคนิค และทีส ํ าคัญคือ จิตสํ าคัญกว่าวัตถุ และการคิดสํ าคัญกว่าการ
ปฏิบัติ (อ้างถึงในจรู ญ โกมุทรัตนนนท์, 2539)
สรุ ปได้วา่ การให้ความหมายของงานศิลปะในทางสุ นทรี ยะมีการวิเคราะห์ดว้ ย 3 ทฤษฎี
หลัก ได้แก่แนวคิดเรื องการเลียนแบบ (Representation) เชือว่าแก่นสารคือการเลียนแบบโลก
ภายนอก แนวคิ ดเรื องรู ปทรง (Form) เชือว่ารู ปทรงศิลปะทีเกิดขึนมิได้สัมพันธ์กบั โลกภายนอก
แนวคิดเรื องการแสดงความออกซึ งความรู้ สึก (Expression) เชือว่าความสําคัญของศิลปะอยูท่ ี
ความรู้สึกซึงเป็ นสิ งทีอยูภ่ ายในตัวมนุษย์
แนวคิดเรื องการเลียนแบบนันเป็ นพืนฐานแรกของการเรี ยนรู้เรื องศิลปะ เพราะการเรี ยนรู้
ศิลปะนันได้มาจากการเลียนแบบธรรมชาติรอบตัว หรื อท่าทางของมนุษย์และแสดงออกมาเป็ น
สัญลักษณ์ เช่นเดียวกับที เพลโต เชือว่า การเลียนแบบคือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง “ภายใน”
จิตใจของมนุษย์กบั สิ งแวดล้อม “ภายนอก” ในส่ วนของแนวคิดเรื องรู ปทรงนันเป็ นการรวมตัวกัน
อย่างมีเอกภาพและมีระเบียบแบบแผนขององค์ประกอบศิลป์ อันปรากฏออกมาเป็ นโครงสร้าง
ฉันทลักษณ์ หรื อแบบแผนการประพันธ์ จุดมุง่ หมายของงานศิลปะในทฤษฎีน ีคือการผสมผสาน
องค์ประกอบทังหลายให้รวมกันและสื อสารออกมาเป็ นผลงานอย่างมีสุนทรี ยะ
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แนวคิดสุ ดท้ายทีมีความสําคัญมากคือแนวคิดเรื องการแสดงออกซึงความรู้สึก เพราะ
ความรู้สึกเป็ นสิ งทีซ่อนเร้นอยูภ่ ายในมนุษย์ การแสดงซึงความรู้สึกนีจะทําไปอย่างมีเป้ าหมาย งาน
ศิลปะทีได้รับการยอมรับคืองานทีแสดงออกมาอย่างกินใจทังเนือหา และวิธีการนําเสนอ ฉะนัน สิ ง
สําคัญของงานศิลปะมิใช่อยูท่ ีตวั ผลงาน แต่อยูท่ ีสิงทีมีมาก่อนหรื อความเป็ นมาของงานศิลปะนันๆ
เพราะเป็ นสิ งทีสร้างสรรค์ของศิลปิ นจากแรงบันดาลใจในสิ งรอบข้างและแสดงออกมาในทีสุด
5.2 แนวคิดทางวรรณศิลป์
ภาษามีหน้าทีและบทบาททีสาํ คัญในการสื อสาร ซึงผูส้ ่ งสารจําเป็ นต้องเลือกเฟ้ นถ้อยคําใน
ฐานะทีเป็ นสัญลักษณ์แทนความหมาย หรื อมีนยั ยะว่าสามารถสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของตนได้
อย่างไร ในขณะที ผูร้ ับสารมีหน้าทีในการตีความของสารนัน ภาษาเป็ น “อุปกรณ์” แห่งศิลปะ
(ดวงมน จิตร์จาํ นง, 2541: 8) อันเรี ยกว่าวรรณคดี การศึกษาวิเคราะห์วรรณคดีคือการศึกษาคุณภาพ
ของภาษา ของถ้อยคํา เป็ นการวิเคราะห์ถอ้ ยคําหรื อกลุ่มคําต่างๆ ในการสื อความหมายทีมีความ
ผสมผสานกลมกลืนอย่างเป็ นเอกภาพของรู ปแบบและเนือหาทีสืออารมณ์และความคิดของมนุษย์ที
มีความละเอียดซับซ้อน ซึงอาจไม่ตรงไปตรงมาดังเช่นในพจนานุกรม
ในงานศิลปะของตะวันตกให้ความสําคัญกับการเลียนแบบจนมีแนวคิดเรื องการเลียนแบบ
สําหรับการศึกษาศิลปะประเภทต่างๆ แม้วา่ ในภายหลังจะมีแนวคิดทีให้ความสําคัญกับความรู้สึก
และสะเทือนอารมณ์ทีตอ้ งอาศัยการตีความและให้ความหมายอยูม่ าก ซึงไม่แตกต่างจะทรรศนะ
ด้านวรรณคดีของตะวันออก ทีพยายามให้ผอู้ า่ นเห็นความสวยงาม ถูกต้อง สู งส่ งของผลงาน เป็ น
การจําลองอารมณ์ของกวีทีส่งเสริ มให้งานประพันธ์ตา่ งๆทรงคุณค่างดงามเพือการอ่าน การฟัง และ
ความบันเทิงใจ ทังยังอาจให้ความรู้และคติธรรมเป็ นผลพลอยได้อีกด้วย (ปั ญญา บริ สุทธิm , 2534
และกุสุมา รักษมณี , 2549)
ยุวพาส์ (ประทีปะเสน) ชัยศิลป์ วัฒนา (2542) กล่าวถึงการศึกษาความหมายของบทกวีวา่
จําเป็ นต้องศึกษา “คํา” และ “ความหมาย” เพราะบทกวีจะถ่ายทอดเนือหาสาระได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ให้อารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการและคงความไพเราะในอรรถรสไว้ได้ ขึนกับการ
เลือกใช้คาํ ทีเหมาะสมและลงตัว ซึงบางครังจะเลือกคําทีมีความหมายคลุมเครื อ หรื อชัดเจนล้วน
สร้างให้เกิดจินตนาการต่อบทกวีทงั สิ น
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การให้ความหมายของบทกวีมีดว้ ยกัน 2 วิธีคือ การให้ความหมายโดยตรง (Denotation) คือ
การแสดงความหมายของคําทีตอ้ งการศึกษาตรงกับทีนิยามไว้ในพจนานุกรม แต่ละคําจะสื อ
ความหมายเพียงความหมายเดียวหรื อมากกว่านันก็ได้ และการให้ความหมายโดยนัย (Connotation)
คือความหมายแฝงของคํา ความหมายแฝงทีมีมาจากวัฒนธรรม ประเพณี ความเป็ นอยูข่ องแต่ละชาติ
แต่ละภาษา
5.2.1 การวิเคราะห์ รส
“รส” ในความหมายตามพจนานุกรมบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่า
ลักษณะการทีรู้ได้ดว้ ยลิน เช่นเปรี ยว หวาน โดยปริ ยายหมายถึงความรู้สึกชอบใจ แต่เมือนํามาให้
ความหมายในงานเขียนจะหมายถึงความรู้สึกชอบใจหรื อพอใจในลักษณะหรื อคุณค่าบางประการ
ของงานเขียน การศึกษาเรื องอารมณ์และรสของตัวอักษรทีผา่ นบทละครของผูช้ มละครสันสกฤต
เกิดขึนครังแรกในตํารานาฎยศาสตร์ ช่วงคริ สต์วรรษที 1 ว่า “การเกิดรสเนืองมาจากเหตุของภาวะ
(วิภาวะ) ผลของภาวะ (อนุภาวะ) และภาวะเสริ ม (วยภิจาริ ภาวะ) ประกอบกัน” และเน้นความสําคัญ
ของรสไว้วา่ “ข้อความใดปราศจากรสก็หมดความหมาย (อ้างถึงในกุสุมา รักษ์มณี , 2549: 117) โดย
“ตําราอลังการศาสตร์ ” ของอินเดียให้ความหมายเกียวกับรสของวรรณคดีไว้ 9 ประเภท (อ้างถึงใน
กาญจนา นาคสกุลและคณะ, 2521: 188) ได้แก่
- ศฤงคารรส - รสของการปฏิบตั ิตอ่ กันด้วยความรักใคร่
- วีรรส – รสของความเพียร ความกล้าหาญ
- กรุ ณารส – รสของความโศก
- หาสยรส – รสของความรู้สึกขบขัน
- อทภุตรรส – รสของความรู้สึกประหลาดใจ
- ภยานกรส – รสของความกลัว
- เราทรรสรส – รสของความโกรธ
- พีภตสรส - รสของความเกลียดชัง
- ศานตรส – รสของความรู้ชอบอันมีอาการไม่ปรารถนาสิ งใด
รสของวรรณคดีจะปรากฏควบคูก่ บั เนือความทีมีมากมายหลายระดับ รสทีสาํ คัญนันมี
ด้วยกัน 2 ประเภทคือ รสเสี ยงและรสภาพ งานทีมีการถ่ายทอดเป็ นตัวอักษรทุกประเภทล้วนแล้วแต่
มีรสทังสิ น แต่ละชินอาจจะมีรสหลายอย่างแตกต่างกันไปโดยเฉพาะงานที “แต่ง” ขึนมา
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โดยทัว ไปงานเขียนทีมี “รส” นัน ถือว่าเป็ นงานเขียนทีดี มีคาํ อธิบายของ พระราชวรวงศ์
เธอ กรมหมืนพิทยาลงกรณ โดยทรงอธิบายไว้ในภาคผนวกของสามกรุ งว่า
“รสแห่ งโคลง อาจจําแนกได้ เป็ น 2 อย่ าง คือรสคําและรสความ... โคลง
ทีเรี ยกว่ าไพเราะโดยรสคํา คือโคลงทีผจงร้ อยกรองด้ วยถ้ อยคําอย่ างเสนาะ
เพราะพริ งเป็ นเครื องเพลินให้ แก่ ผ้ อู ่ านผู้ยิน ทําให้ เกิดปรี ดาปราโมทย์ มีโอชะ
เปรี ยบเช่ นอาหารซึ งช่ างปรุ งวิเศษปรุ งขึน อย่ างประณี ต อาหารชนิดเดียวกัน ถ้ า
ผู้ปรุ งปรุ งไม่ เป็ นก็ไม่ อร่ อย โคลงใดมีรสชนิดนี  ก็มกั ทําให้ เบือหน่ ายเพราะ
ความจืด ความเฝื อน และความน่ ารําคาญอืนๆโคลงทีว่าดีโดยรสความ คือโคลง
ทียกเอาใจความน่ าฟั งมาแต่ ง อาจเป็ นใจความดีทังเรื อง ทังตอน ทังบท หรื อดี
แต่ เพียงบาทเดียวก็ได้ รสความดี อาจสะกิดใจผู้อ่านให้ คิดให้ นึกชม ให้ เห็นจริ ง
ตามทีแสดง ให้ นับถือวาจาที กล่ าว โคลงใดไม่ มีรสชนิดนี  ก็มกั จะขึน ไม่ พ้น
ยอดหญ้ า มีให้ ความดาดๆหรื อดังทีฝรั งเรี ยกว่ าแบนๆ”
(อ้ างถึงในกาญจนา นาคสกุลและคณะ, 2521)
รสของวรรณคดีอยูท่ ีความงามของคําทีมีคุณลักษณะทีสาํ คัญ 2 ประการคือ คุณลักษณะ
ด้ านเสี ยงและด้ านความหมาย ทีเกิดจากการนําคําหลายๆคํามาเรี ยงต่อเข้าเป็ นข้อความ ซึงส่ งผลถึง
การเข้าถึง เข้าใจและซาบซึงในความหมายของคํา ผูอ้ า่ น ผูฟ้ ังจะตีความและประเมินค่ารสของ
วรรณคดีจากการนําคําแต่ละคํามารวมกันเพือทําความเข้าใจโดยรวมของข้อความเหล่านัน การจะ
เข้าใจถึงรสของวรรณคดีอย่างลึกซึงนัน จําเป็ นต้องทําการ “วิเคราะห์” รสของเสี ยงทังเกิดจากเสี ยงที
ผูแ้ ต่งบรรยาย จากการใช้ภาษาและเกิดจากจังหวะของคํา
รื นฤทัย สัจพันธุ์ (2547) กล่าวถึงสุ นทรี ยรสในด้านเสี ยงว่า มีดว้ ยกัน 2 ประการคือ ลีลา
จังหวะของฉันทลักษณ์ คือแบบแผนของการประสานเสี ยงทีจดั ระเบียบไว้เรี ยบร้อยเพ่อให้เกิดพลัง
อรมณ์ตามทีกวีตอ้ งการ และการสร้างเสี ยงในลักษณะพิเศษ คือการ “เล่น” กับเสี ยงของภาษา
5.2.2 การวิเคราะห์ ภาษาภาพพจน์ (Figures of Speech หรือ Figurative Language)
ภาษาภาพพจน์หมายความถึงภาษาโวหาร คือคําหรื อกลุ่มคําทีเกิดจากกลวิธีการใช้คาํ
เพือให้เกิดภาพทีแจ่มชัดและลึกซึ งในใจของผูอ้ า่ นและผูฟ้ ัง (กาญจนา นาคสกุล, 2521: 240.1)
ภาพพจน์เป็ นกลวิธีในการใช้การเปรี ยบเทียบอย่างมีศิลปะ ความหมายของภาษาโวหารนันจึงไม่ตรง
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ตามตัวอักษร ผูแ้ ต่งจะพยายามทําสิ งทีเป็ นนามธรรมให้เป็ นรู ปธรรมทีเด่นชัดมากยิง ขึน ทําให้เกิด
ความลึกซึงกว่าการกล่าวไปอย่างตรงไปตรงมา ภาพพจน์มีหลายประเภท ได้แก่
1. อุปมา (Simile) คือภาพพจน์การเปรี ยบเทียบสิ งใดๆทังทีเป็ นรู ปธรรมและนามธรรม ที
ต่างจําพวกกันและมีคาํ เชือมเช่นคําว่า เหมือน ดุจ ดัง เช่น เปรี ยบ ปาน ราว ฯลฯ
2. อุปลักษณ์ (Metaphor) คือภาพพจน์เปรี ยบเทียบทีนาํ ลักษณะเด่นของสิ งทีตอ้ งการเปรี ยบ
มากล่าวทันที อาจจะไม่มีคาํ เชือมโยงหรื อมีคาํ ว่า เป็ น ก็ได้
3. อนุนามมัย หรื อสัมพจนัย (Synecdoche) คือภาพพจน์ทีเกิดจากการใช้คุณสมบัติเด่นๆ
ส่ วนหนึงเพือแทนความหมายทังหมด
4. อธินามนัย หรื อนามนัย (Metonymy) คือภาพพจน์ทีเกิดจากการใช้ชือเรี ยกรวมๆแทนสิ ง
ใดสิ งหนึงหรื อกลุ่มใดกลุ่มหนึง เป็ นการเรี ยกชือสิ งหนึงโดยใช้อีกสิ งหนึงทีมีความสัมพันธ์
เกียวข้องกันแทน
5. ปุคลาธิษฐาน (Personification) คือภาพพจน์ทีเกิดจากการเปรี ยบเทียบ เป็ นภาษาโวหารที
ใช้พรรณนา โดยนําสิ งทีไม่มีชีวติ หรื อมีชีวิตแต่ไม่ใช่คนมาเปรี ยบเทียบราวกับเป็ นคน หรื อมี
อากัปกิริยาทีคล้ายกับคน นอกจากนีมีคาํ ว่าสมมติภาวะ (Apostrophe) เป็ นการดําเนินความคิดทีกวี
ต้องการนําเสนอ อาจเป็ นเหตุการณ์ทีไม่อาจจะเกิดขึนได้จริ ง
6. อติพจน์หรื อการใช้คาํ พูดเกินจริ ง (Overstatement หรื อ Hyperbole) คือภาพพจน์
เปรี ยบเทียบเกินความเป็ นจริ ง แต่เป็ นจริ งในความรู้สึก กวีอาจใช้คาํ พูดเกินจริ งเพือเน้นความสําคัญ
หรื อเพิม นําหนักกับสิ งทีพดู เพือแสดงให้เห็นความจริ งจึงในสิ งทีกล่าวหรื อให้เกิดอารมณ์ขนั
7. สัทพจน์ (Onomatopoeia) คือภาพพจน์เปรี ยบเทียบโดยใช้คาํ เลียนเสี ยง
8. วิภาษ (Oxymoron) คือภาพพจน์ทีเกิดจากการแสดงความหมายทีมีความขัดแย้งกันนํามา
คูก่ นั ได้อย่างกลมกลืน
9. อรรถวิภาษ (Paradox) คือภาพพจน์ทีเกิดจากการแสดงความหมายทีดูเหมือนจะขัดแย้ง
กันหรื อเป็ นไปไม่ได้ แต่เมือวิเคราะห์ความหมายลึกลงไปอาจตีความได้อย่างกลมกลืน คือการใช้คาํ
ทีขดั แย้งมาคูก่ นั แต่มีความหมายไปด้วยกันได้
10. การใช้คาํ พูดทีนอ้ ยไปกว่าความเป็ นจริ ง (Understatement) คือการใช้คาํ พูดทีนอ้ ยกว่า
ความเป็ นจริ งหรื อคําพูดทีลดความสําคัญให้นอ้ ยลงจากทีเป็ นจริ ง อาจเป็ นไปเพือประชด หรื อเพือ
ก่อให้เกิดความตลกขบขัน
11. สัญลักษณ์ (Symbol) คือคําหรื อวลีทีมีความหมายในตัวเองและมีความหมายใหม่ที
หมายถึงสิ งอืนๆ ผูอ้ า่ นจะเข้าใจได้หากเชือมโยงคําเหล่านันให้สัมพันธ์กบั บริ บทรอบข้าง
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12. การอ้างถึง (Allusion) คือการกล่าวพาดพิงหรื ออ้างถึงบุคคล เหตุการณ์ สถานทีหรื อ
ข้อความทีปรากฏในคัมภีร์หรื อหลักฐานทางประวัติศาสตร์กวีสามารถกล่าวถึงเพือให้เกิดความรู้สึก
โดยไม่ตอ้ งอธิบายด้วยตนเอง เพราะผูอ้ า่ นสามารถเน้นอารมณ์ และสื ออารมณ์โดยอาศัยความรู้
พืนฐานของผูอ้ า่ น หรื อผูฟ้ ังร่ วมด้วย
5.2.3 ลักษณะของวรรณศิลป์ ในบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ
บทเพลงไทยสากลประเภทบทเพลงปลุกใจทังหมดในงานวิจยั นี เป็ นบทร้อยกรอง
ทังหมด คําร้องจึงมีลกั ษณะของคําคล้องจอง การเปรี ยบเทียบ และลักษณะวรรณศิลป์ อืนที
ผูป้ ระพันธ์บรรจงเรี ยบเรี ยงขึน ถือได้วา่ เป็ นการกลัน กรองถ้อยคําจากวิธีคิด พยายามสร้าง
ความหมาย ถ่ายทอดทัศนคติทีลึกซึงของผูป้ ระพันธ์ วิธีการประพันธ์คาํ ร้องด้วยบทร้อยกรองนี
ปรากฏขึนมาแต่อดีตเช่นเดียวกับในบทพระราชนิพนธ์ทีนาํ มาวิเคราะห์ลว้ นแล้วแต่เป็ นบทร้อย
กรองทังสิ น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีแนวทางการพระราชนิพนธ์ดงั ที
พระราชทานคําแนะนําเกียวกับการประพันธ์ไว้วา่ ผูป้ ระพันธ์ควรคํานึงว่าควรละเว้นคําทีสะบัดสบิง
คําทีไม่ใช่ภาษาไทย นัน คือคํายุโรปทียงั มิได้รับรองว่าเป็ นส่ วนหนึงของภาษาไทย หรื อการใช้คาํ ทีมี
ความหมายเฉพาะในกลุ่มของตน เพราะคนอืนจะไม่เข้าใจ ควรยกเว้นคําหยาบโลน ผูแ้ ต่งควรจะ
เลือกหาแก่นสารของเรื องให้ชดั เจน และไตร่ ตรองให้ถว้ นถีก่อนจะประพันธ์บทใดๆ และควรแต่ง
เป็ นคําพูดปกติก่อนจึงแปลงเป็ นโคลง หรื อการประพันธ์อืนๆในภายหลัง ด้วยทรงเห็นว่าบท
ประพันธ์ประเภทร้อยกรองนันสามารถสร้างความสุ นทรี ยไ์ ด้ดีกว่าบทประเภทร้อยแก้ว ดังมีพระ
บรมราชาธิบายไว้วา่
“ร้ อยแก้ วเสี ยเปรี ยบกาพย์ โคลง เพราะขาดจังหวะซึ งชวนให้ เพลิดเพลิน
เช่ น เราไปนังฟั งเทศนาหรื อฟั งอาจารย์ อธิ บายก็ได้ ประโยชน์ แต่ เราคงไม่ คิด
เคาะจังหวะตามคําพระเทศน์ หรื อตามคําของอาจารย์ นันเลย แต่ ทีเราไปนังฟั ง
คนร้ องเพลง หรื อฟั งแตร ฟั งพิณพาทย์ เราอดเคาะจังหวะตามไม่ ใคร่ ได้ ดังนี 
แปลว่ า เสี ยงซึ งมีจังหวะย่ อมมีผลแก่ เส้ นประสาทของคนเราในทางดี คื อ ทําให้
บังเกิดความสงบหรื อความสําราญใจไปได้ และสิ งไรในโลกนีท ีทาํ ให้ บังเกิด
ความสงบหรื อความสําราญโดยไม่ มีโทษแล้ ว ก็ควรยกว่ าเปนของดีได้ แล้ ว”
(อ้างถึงในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์, 2505: 79)
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ยุพร แสงทักษิณ (2547) ได้อธิบายลักษณะคําประพันธ์ของบทพระราชนิพนธ์ไว้วา่ เป็ น
ประเภทกลอนประสม แต่ละวรรคมีจาํ นวนคําระหว่าง 6-9 คําปะปนกัน บางช่วงมีลกั ษณะคล้ายร่ าย
ยาวคือ แต่ละวรรคมีจาํ นวนคําไม่จาํ กัด แต่จะมีการส่ งสัมผัสระหว่างวรรค เช่นในบทพระราช
นิพนธ์คาํ กลอนเรื องพระร่ วง1 เป็ นการกล่าวถึงโดยไม่บอกอย่างตรงไปตรงมา แต่ทาํ ให้ผอู้ า่ นผูช้ ม
เกิดความประทับใจต่อพระมหากษัตริ ย ์ และเกิดความรู้สึกมุง่ มัน ทีจะสื บทอดความจงรักภักดีของ
ประชาชนไทยในสมัยโบราณไว้ตลอดไป นอกจากนี สุ กญั ญา สุ จฉายา (2542: 202 - 216) ยังได้
กล่าวถึงพระราชนิพนธ์บทนีไว้ในงานวิจยั เรื อง “พระร่ วง: วีรบุรุษในประวัติศาสตร์ และวีรบุรุษทาง
วัฒนธรรม” ว่า พระร่ วงเป็ นทังวีรบุรุษในประวัติศาสตร์ (Historic Hero) และวีรบุรุษทางวัฒนธรรม
(Culture Hero) เป็ นพระนามทีใช้เรี ยกกษัตริ ยข์ องอาณาจักรสุ โขทัยทีไม่ได้เจาะจงว่าพระองค์ใด
เป็ นทียอมรับและมีความศักดิmสิทธิm จนกระทัง ในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ทรงมีภาพลักษณ์เป็ นผูน้ าํ แบบ
ในอุดมคติ ด้วยพระราชกรณี ยกิจทีทรงทําทังด้านการปกครอง การสัง สอนธรรมะและค่านิยมของ
พระมหากษัตริ ยอ์ งค์อืนๆต่อมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงใช้โคลงเรื องของพระ
ร่ วงทีได้รับการเชือถือว่า เป็ นพระมหากษัตริ ยท์ ียงิ ใหญ่ เป็ นทีเคารพศรัทธาของประชาชนทุกคนมา
เป็ นสัญลักษณ์ของวีรบุรุษในการพระราชนิพนธ์พระร่ วงคําโคลงต่อมา และยังนําเสนอความรักชาติ
ในแง่มุมของชนชาติขอมว่า มีความรักในชาติบา้ นเมืองและพระมหากษัตริ ยข์ องตนเช่นเดียวกันกับ
คนไทย อย่างไรก็ดี มีผกู้ ล่าวว่า บทพระราชนิพนธ์ส่วนใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ให้ความสําคัญกับบทบาทหน้าทีในการสื อใจความของเนื อหามากกว่าคํานึงถึงสุ นทรี ยะ
ความไพเราะของคําประพันธ์ ดังที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ (2505: 594 – 595) มี
พระดํารัสไว้วา่
“เข้ ารู ปเข้ าแบบมากเกินไป แต่ กวีนิพนธ์ ของพระองค์ ทีนับว่ าเลิศทีสุด
คือ โคลง ฉันท์ กลอนอันเกียวกับความรั กชาติ แต่ สาํ หรั บในทางอืนๆ มีผ้ เู ห็น
ว่ าทําให้ เกิดความรู้ สึกอย่ างลึกซึ งจริ งๆน้ อยไป คือทรงแต่ งให้ ไพเราะเข้ าแบบ
มากกว่ าทีจะได้ แต่ งจากความรู้ สึกอย่ างแท้ จริ งของพระองค์ ”
วิธีการประพันธ์คาํ ร้องด้วยร้อยกรองนียงั คงดํารงอยูใ่ นสังคมไทยดังเช่นในผลงานของพล
ตรี หลวงวิจิตรวาทการ นายทวีศกั ดิm เสนาณรงค์ (อ้างถึงในประภาพรรณ วิจิตรวาทการ, 2536)
กล่าวถึงลักษณะงานประพันธ์บทละครของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการไว้วา่
1

คําร้องไทยรวมกําลังและไทยสามัคคี
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“เป็ นงานเขียนทีมีสาํ นวนชวนอ่ าน โวหารกล้ า หนักแน่ นเด็ดขาด มัก
แฝงด้ วยคติชีวิต ถ้ อยคําทีไพเราะ หรื อถ้ าเป็ นงานวิชาการก็ให้ ประโยชน์ แก่
ผู้อ่านทุกเรื อง”
เช่นเดียวกับ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุ วรรณ ได้ให้สัมภาษณ์วา่ “ทําอะไรเพือมหาชนต้ องทําให้
ง่ าย ต้ องไม่ เอาใจใส่ กับวิจิตรศิลป์ มาก เอาเป็ นว่ าเขาชอบ” (อ้างถึงในประอรรัตน์ บูรณมาตร์, 2528:
149) ผลงานของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการจึงสามารถตอบสนองความต้องการของผูช้ มทุกประเภท
เพราะส่ วนใหญ่ใช้ภาษาทัว ไปทําให้ผฟู้ ังสามารถเข้าใจได้ง่าย สําหรับบทเพลงทีประกอบในละคร
นัน พลตรี หลวงวิจิตรวาทการแต่งบทร้องและทํานองขึนเองทังสิ น โดยเริ มจากการประพันธ์คาํ ร้อง
ในรู ปแบบของคํากลอน คําคล้องจองจากนันจึงจะร้องหรื อฮัมให้นกั ดนตรี ฟัง แล้วจึงให้
หลวงประดิษฐ์ไพเราะ ครู ชิน ศิลปะบรรเลงซึงเชียวชาญดนตรี ไทย และพระเจนดุริยางค์ทางดนตรี
สากลทําเสี ยงประสาน เพือใช้ในการแสดง ประกอบกับเนือหาทีเต็มไปด้วยเรื องราวน่าสนใจ
สนุกสนาน สามารถสร้างความประทับใจให้กบั ผูฟ้ ังและนําไปเป็ นข้อคิดเพือให้เกิดสํานึกความรัก
ชาติได้มากกว่าต้องการเพียงถ่ายทอดคุณค่าทางวรรณศิลป์ หรื อดุริยางคศิลป์ เท่านัน
นอกจากนี วงดนตรี ทีมีบทเพลงอันทรงคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ นันได้แก่ วงดนตรี
สุ นทราภรณ์ คําร้องในบทเพลงของสุ นทราภรณ์ส่วนมาก มาจากการประพันธ์ของ ครู แก้ว อัจฉริ ยะ
กุล ซึงได้เริ มงานประพันธ์ไว้หลากหลายรู ปแบบทังงานเขียนบทภาพยนตร์ ละครวิทยุ ละครเวที
เรื องสัน นวนิยาย ฯลฯ ทีลว้ นแล้วแต่เกียวข้องกับการใช้ภาษาไทยทังสิ น ครู แก้วเริ มการประพันธ์
เนือร้องของบทเพลงนีตงั แต่อายุ 19 ปี โดยมีผรู้ ่ วมแต่งทํานองหลายคน แต่ผทู้ ีทาํ งานร่ วมด้วยมาก
ทีสุดคือ ครู เอือ สุ นทรสนาน การใส่ เนือร้องของครู แก้ว อัจฉริ ยะกุลนัน สามารถนํามาร้องกับ
ทํานองทีครู เอือประพันธ์ไว้ได้ไม่มีผดิ เพียน และเขียนได้รวดเร็ วมาก ในหนังสื อ “คิดถึง...ครู แก้ ว
อัจฉริ ยะกุล” (จารุ ลินทร์ มุสิกะพงษ์, บรรณาธิการ, 2543: 32 – 33) พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
ภาณุพนั ธ์ ยุคลทรงกล่าวยกย่องครู แก้วไว้วา่
“...ในฐานะทีได้ เขียนคําเพลงมาตลอด ขอยกย่ องความสามารถของแก้ ว
ในด้ านนีไ ว้ เหนือผู้ใดเพราะว่ าเขาสามารถเขียนคําทีเพราะพริ งได้ ทุกชนิดและ
ด้ วยความรวดเร็ วและถูกต้ องไม่ มีใครเขียนได้ รวดเร็ วเสมอเหมือน...”
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ครู เอือ สุ นทรสนาน และครู แก้ว อัจฉริ ยะกุลได้มีโอกาสเจอกันตังแต่ครังครู แก้วยังทํางาน
อยูท่ ีกรมไปรษณี ยโ์ ทรเลข และครู เอือยังอยูก่ รมศิลปากร จนกระทัง จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ตงั
สํานักงานโฆษณาการขึน โดยยกเอากองการวิทยุกระจายเสี ยงจากกรมไปรษณี ยโ์ ทรเลขมารวมอยู่
กับกรมโฆษณาการ แต่ยงั ไม่มีโอกาสร่ วมงานกัน จนกระทัง ได้มีโอกาสแต่งเพลงร่ วมกันให้กบั
“ไทยฟิ ล์มภาพยนตร์” ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพนั ธ์ยคุ ล (พระองค์ชายใหญ่) และ
หลวงสุ ขมุ นัยประดิษฐ์ นอกจากนี หม่อมเจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ทรงกล่าวถึงความสามารถ
ในการใส่ คาํ ร้องทีร้องได้ไม่เพียนหรื อผิดความหมายนีไว้ (เรื องเดียวกัน: 34) ว่า
“...การเป็ นศิลปิ นผู้ประพันธ์ คาํ ร้ องบทเพลงไทยสากลได้ ดีของ
เมืองไทยนันมิใช่ ของง่ าย ภาษาไทยเป็ นภาษาทีไพเราะ มีเสี ยงสูง กลาง ตํา ใน
ตัว การเลือกคําร้ องให้ เหมือนกับทํานองเพลง และตรงความหมายทีต้องการจึง
ไม่ ใช่ ของง่ าย แต่ ลักษณะเช่ นนีห ากใครทําได้ ดี ผู้นันก็ได้ ชือว่ ามีศิลปะ
ความสามารถสูง มีอัจฉริ ยะ ซึ งถ้ าหากจะนับกันในบรรดาผู้มีความสามารถชัน
ยอดของเมืองไทยแล้ ว ข้ าพเจ้ าคิดว่ าจะต้ องมีแก้ ว อัจฉริ ยะกุลรวมอยู่ผ้ หู นึง...”
นักแต่งเพลงผูม้ ีชือเสี ยงอีกท่านหนึงทีชืนชมการประพันธ์ของครู แก้วมากจนถือเป็ น
แบบอย่างในการแต่งเพลงคือ วราวุธ สุ มาวงศ์ เพราะเห็นว่าเป็ นเนือร้องทีกลมกลืน ร้องแล้วได้
ความหมายเดิม ไม่แปร่ งวรรณยุกต์ เนือเพลงบริ สุทธิm สุ ภาพ มีฉนั ทลักษณ์ทีดี การสัมผัสนอก สัมผัส
ในของวรรคเพลงคล้ายกับวรรณคดี เช่นเดียวกับ ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวตั น์ทีกล่าวถึงผลงานของครู
แก้วไว้วา่
“...เนือ ร้ องของครู แก้ วนันเพราะทีสุดครั บ สัมผัสนอก สัมผัสใน แล้ วก็
ให้ ความหมายทีซาบซึ งเหลือเกิน เกือบจะไม่ ใช่ เนือ ร้ อง มันเป็ นกวีครั บ เป็ นกวี
ทีเดียวทีครู แก้ วประจงแต่ งออกมา...”
(เรื องเดียวกัน: 36)
นอกจากนี เกษม มิลินทจินดา ยังกล่าวถึงการใส่ เสี ยงสู งตําของคําร้องของครู แก้วว่า มีความ
เหมาะสมกับทํานองดนตรี อย่างมาก ครู แก้วสามารถเลือกใช้คาํ ทีมีเสี ยงสู ง กลาง ตํา ตามลักษณะ
ของอักษรไทย อีกทังยังถูกต้องตามวรรณยุกต์ดว้ ย ผูร้ ้องไม่จาํ เป็ นต้องเอือนเสี ยงให้ตรงกับคํา
หรื อไม่ตอ้ งพยายามร้องให้เสี ยงเพียนทีทาํ ให้คาํ ผิดความหมายตามทํานองดนตรี
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มัลลิกา คณานุรักษ์ (2529: 146) ได้ศึกษาถึงการใช้ภาษาของครู แก้วพบว่า มีการใช้ถอ้ ยคํา
เรี ยบเรี ยงแบบเดียวกับทีกวีใช้กนั
“ใช้ ภาษาทีเป็ นนามธรรมทีบอกความรู้ สึกสะเทือนใจอย่ างรุ นแรง
ไพเราะอ่ อนหวาน สละสลวย ชวนฟั งชวนซาบซึ งตรึ งใจ และเกินจริ ง แต่ ทว่ า
สื อสารได้ อย่ างเข้ าถึงอารมณ์ ผ้ ฟู ั งแล้ วจะรู้ สึกกระทบใจ เกิดอารมณ์ ได้ รสชาติ
ตามเนือ หาในบทเพลงทุกเพลง”
5.3 แนวคิดทางดุริยางคศิลป์
ณัชชา พันธุ์เจริ ญ (2551) กล่าวถึงลักษณะของการวิเคราะห์บทเพลงในทางคีตศิลป์ และ
ดุริยางคศิลป์ นันเป็ นเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ทวั ไป คือต้องวิเคราะห์ทงั ภายในและภายนอกของบท
เพลง การจะวิเคราะห์ดนตรี ควรวิเคราะห์บริ บทก่อนไม่วา่ จะเป็ นชือเพลง ชือผูแ้ ต่ง ภาพรวมของ
เพลง ฉะนันการจะวิเคราะห์เพลง สิ งสําคัญก่อนอืนคือ ประวัติเพลงและภาพรวมภายนอก เพราะจะ
ทําให้คาดเดาได้วา่ เพลงนันจะมีคีตลักษณ์อย่างไร มีพนื ฐานของลักษณะการแต่ง เครื องดนตรี
ท่วงทํานองอย่างไร สิ งทีควรทราบได้แก่ชือเพลง ลําดับของผลงาน ช่วงชีวติ ทีผปู้ ระพันธ์ได้แต่ง
เพลงนัน จํานวนผลงานของนักประพันธ์คนนันเพือดูวา่ ได้รับความนิยมอย่างไรหรื อไม่ ความสําคัญ
ของเพลงทีแต่งว่าแต่งเพืออะไร มีวตั ถุประสงค์อย่างไร ด้านภาพรวมภายนอก คือลักษณะของดนตรี
ไม่วา่ จําเป็ นจํานวนท่อน เครื องดนตรี ความเร็ ว ความยาว ลักษณะทํานอง ลีลาท่วงท่าของเพลง
การวิเคราะห์ตามทฤษฎีเพลงควรมีองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ทาํ นอง จังหวะ เสี ยงประสาน
สี สันเสี ยง นอกจากนียงั มีการวิเคราะห์ประโยคของเพลงว่าถูกนํามาร้อยเรี ยงอย่างไร มีหน่วยทํานอง
ย่อยและรวมกันอย่างไร มีการใช้เทคนิคการซํา การเลียนแบบ ลําดับขัน (Sequence) อย่างไร มี
สังคีตลักษณ์ (Musical form) ว่าเป็ นแบบใด และควรหาจุดทีน่าสนใจของเพลงว่าส่ วนใดมี
ความสําคัญมากทีสุด (Climax) ด้วยมีหลักการและเหตุผลด้านทฤษฎีดนตรี รองรับ
5.3.1 การวิเคราะห์ ทาํ นอง
ทํานองหรื อ Melody คือการนําเสี ยงหลายเสี ยงมาติดต่อกันเป็ นชุดมีความสู งตําและ
สันยาวต่างกัน ทํานองทีดีตอ้ งมีความหมายและจบในตนเอง มีเสี ยงขึนลงให้เกิดสมดุล และมี
เอกลักษณ์ให้ผฟู้ ังเกิดความประทับใจ เสี ยงทีได้ยนิ นันประกอบด้วยจังหวะ ทํานองและอาจจะมี
สี สันเพิม ขึนอีก เพราะบางครังทํานองสามารถติดหูคนฟังไดถ้าสี สันดีโดยเฉพาะการนําเสนอใน
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ทํานองแรก หากสี สันน่าประทับใจ ทํานองก็เป็ นสิ งทีจดจําได้ ไม่มีทฤษฎีใดทีสามารถยึดถือเป็ น
หลักในการแต่งทํานองทีประสบความสําเร็ จได้เสมอไป สิ งทีควรเอามาวิเคราะห์ทาํ นองหลักและ
เป็ นประเด็นสําคัญในการวิเคราะห์คือ
ช่วงเสี ยง (Range) คือระยะห่างระหว่างตัวโน้ต ถ้าเป็ นวงจะวิเคราะห์รวมกันทังวง
ขันคู่ (Interval) คือการวิเคราะห์การเคลือนโน้ตจากตัวหนึงไปอีกตัวหนึงอย่างไร ตามขัน
หรื อข้ามขัน
ทิศทาง คือการดําเนินทํานอง มีอยูด่ ว้ ยกัน 3 ทิศทางคือ ทิศทางขึนในกรณี ทีมีตวั โน้ตตัว
หลังสู งกว่า ทิศทางลงและทิศทางคงที
ความสัมพันธ์ของทิศทาง สําหรับทํานองสองแนว เมือทราบทิศทางของแต่ละแนวแล้ว ก็
สามารถวิเคราะห์ทาํ นองสองแนวว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างไร การเคลือนทีมี 3 รู ปแบบคือ แบบ
ขนาน (Parallel Motion) แบบสวนทาง (Contrary Motion) และแบบแนวเฉียง (Oblique Motion)
นอกจากนียงั มีเนือหาในเรื องของโน้ตประดับ เพราะเป็ นสิ งทีเพิม ชีวติ ชีวากับทํานอง แต่หากเป็ น
เพลงไทย ควรวิเคราะห์ “ทาง” มากกว่าโครงสร้างหลักของทํานอง เป็ นการกําหนดทิศทางของโน้ต
และทํานอง จุดเริ มต้นและสิ นสุ ดของเพลงอยูต่ รงส่ วนใด แนวของเสี ยงประสานและแนวใดมี
ความสําคัญมากน้อยอย่างไร และจํานวนแนวเสี ยง เพือค้นหาแนวเสี ยงทีแท้จริ งและแนวเสี ยง
ประสาน
5.3.2 การวิเคราะห์ จังหวะ
จังหวะมีความสําคัญในการให้เสี ยงสัน ยาวและการเน้นในบางจังหวะ อีกทังยังมี
ความเงียบให้เกิดความแตกต่างอีกด้วย คําศัพท์เกียวกับจังหวะมีความหมายใกล้เคียงกัน
- จังหวะ (Beat) หมายถึงการเน้นจังหวะและจํานวนจังหวะใน 1 ห้องเพลง ทังนีรวมถึง
จังหวะเน้น (Accented Beat) จังหวะหนัก (Strong Beat) และจังหวะเบา (Weak Beat)
- ลักษณะจังหวะ (Rhythm) ใช้อธิบายสัญลักษณ์ทีบอกความสันยาวของตัวโน้ตและตัว
หยุด
- อัตราจังหวะ (Time signature)
- จังหวะพิเศษ เช่น Syncopation, Hemiola, Anacrusis
- โครงสร้างหลักของจังหวะในบทเพลงนัน
ผูท้ ีมีความสามารถในการแต่งเพลงจะนําทํานองประกอบกับจังหวะทีน่าสนใจทังจังหวะ
เล่นและจังหวะเงียบมาเรี ยงร้อยต่อกันเพือให้เกิดท่วงทํานองทีไพเราะน่าฟังต่อไป
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5.3.3 การวิเคราะห์ เสี ยง
สิ งสําคัญทีประกอบของดนตรี คือเสี ยงทีสามารถสัมผัสได้มากทีสุด เสี ยงมี
องค์ประกอบหลายอย่าง ได้แก่
- สี สันเสี ยง ได้แก่เครื องดนตรี ประเภทเสี ยงดนตรี บทบาทของเครื องดนตรี สมดุลในวง
และเสี ยง
- ความเข้มของเสี ยง ได้แก่จาํ นวนเครื องดนตรี คุณสมบัติของเครื องดนตรี และเครื องหมาย
แสดงความเข้มของเสี ยง
- สํานวนดนตรี การควบคุมลักษณะเสี ยง เทคนิคเครื องดนตรี
- เนือดนตรี ความหนาแน่นของเนือดนตรี และกระบวนแบบ
5.3.4 การวิเคราะห์ ประโยคเพลง ได้แก่
- ทังท่วงทํานองเอกและรอง
- ลักษณะประโยคเพลง เช่นประโยคถามตอบ ประโยคใหญ่ กลุ่มประโยค ประโยคเหลือม
- เทคนิคการพัฒนาประโยคเพลง เช่นการซํา ห้วงลําดับทํานอง การพลิกกลับ การถอยหลัง
การแปร การเลียน การปรับโน้ต ผสมผสานเทคนิคการพัฒนา
- โครงสร้างประโยคหลักของเพลง
นอกจากนียงั มีเรื องคีตลักษณ์และลักษณะเสี ยงประสานอีกด้วย
5.3.5 การแบ่ งประเภทบทเพลง
บทเพลงไทยสากลมีรูปแบบการแต่งทีหลากหลาย สิ งสําคัญคือการประสานระหว่าง
เนือร้องและทํานองในรู ปแบบจังหวะต่างๆ (คมสันต์ วงศ์วรรณ์, 2551) เช่น
1) เพลงพาเหรด (March) – เป็ นเพลงทีมีจงั หวะการเน้นชัดเจน สมําเสมอ โดยมากเพือประกอบการ
เดินแถวของพวกทหาร หรื อเพือประโยชน์ในการปลุกใจ มีทาํ นองคึกคัก ตืนเต้น เรี ยกว่า Military
March และเพลงเดินพาเหรดทีมีจงั หวะช้า ใช้ในการเดินขบวนแห่ เช่นแห่ศพ เรี ยกว่า Processional
March มักแต่งในอัตราจังหวะ 4/4 2/4 หรื อ 6/8
2) เพลงเต้ นรํา ได้แก่เพลงทีใช้สาํ หรับการลีลาศประเภทต่างๆเช่นใน จังหวะแทงโก วอล์ท ฯลฯ

99
- Tango – แทงโก เป็ นการเต้นรําทีมีแบบอย่าสงมาจากการเต้นรําของชาวนิโกรอาฟริ กนั
ซึงต่อมาได้รับความนิยมในหมูอ่ เมริ กนั เชือชาติเสปน โดยใช้จงั หวะและการเคลือนไหวทีมีแบบ
ฉบับการเต้นของเสปน
- Waltz – วอลท์ซ ดนตรี เต้นรําดังเดิมในอัตราจังหวะ ¾ ของชาวเยอรมัน ได้รับความนิยม
ราวปี ค.ศ.1800 สามารถปรับเปลียนความเร็ วได้จากช้าถึงค่อนข้างเร็ ว เพลงวอลท์ซพัฒนามาจาก
เพลงเลนด์เลอร์ (เพลงเต้นรําชาวนาออสเตรี ย) เป็ นเพลงเต้นรําแรกๆเพลงหนึงทีคูเ่ ต้นจะโอบกอด
กันเต้นไป
จากทีกล่าวมาแล้วว่า ดนตรี เป็ นศิลปะประเภทหนึงทีได้รับผลของการเปลียนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม สําหรับประวัติศาสตร์ดนตรี ไทยมีหลักฐานของวิวฒั นาการด้านดนตรี ของ
ไทยมีมาตังแต่สมัยสุ โขทัย จากเพลงไทยเดิมทีบรรเลงโดยเครื องดนตรี ไทยทังหมด กลายเป็ นวง
ดนตรี ไทยแบบผสมผสานกับเครื องดนตรี จากชาติตา่ งๆ เช่นขิมจากจีน กลองมลายูจากชวา รวมถึง
การผสมผสานกับเครื องเป่ า เครื องสายของดนตรี ตะวันตก ส่ งผลให้เสี ยงดนตรี บรรเลงในประเทศ
ไทยมีความผสมผสาน เสมือนสําเนียงภาษาทีหลากหลาย ซึงนอกจากการนําเครื องดนตรี จาก
ต่างประเทศเข้าร่ วมบรรเลงกับเครื องดนตรี ไทยแล้ว ในด้านลักษณะของเสี ยง การบรรเลง เนือหา
และรู ปแบบของเพลงไทยได้เปลียนแปลงไปตามความนิยมของผูส้ ร้างสรรค์และผูฟ้ ังไปตลอดตาม
กาลเวลา
แสดงให้เห็นว่าดนตรี มิได้มีบทบาทเพียงแค่ให้ความสนุกสนานบันเทิงเท่านัน ดนตรี ยงั ถูก
ใช้เป็ นเครื องมือในการถ่ายทอดความคิดความรู้สึกของผูค้ นในยุคต่างๆเพราะเนือหาทีปรากฏนันได้
ถ่ายทอดจินตนาการของผูป้ ระพันธ์อนั ได้รับแรงบันดาลใจจากยุคสมัยของตน สําหรับผูฟ้ ังที
นอกจากจะได้รับความสนุกสนานบันเทิงแล้ว ยังได้รับการขัดเกลา ปลูกฝังทัศนคติตา่ งๆผ่านบท
เพลงอีกด้วย บทบาทหน้าทีของดนตรี จึงเปรี ยบเสมือนตัวหนังสื อทีมีชีวติ ถ่ายทอดเรื องราวอย่างมี
ชีวติ ชีวา น่าฟัง น่าสนใจ เจตนา นาควัชระกล่าวไว้วา่ ดนตรี มีความพิเศษกว่าศิลปะอย่างอืน เพราะ
สามารถเกิดได้เพียงครังเดียว ผูฟ้ ังก็ฟังได้เพียงครังเดียว และเช่นกันว่าความประทับใจ ความซาบซึง
ทีเกิดขึนจะติดตราตรึ งในความรู้สึกทีแต่ละคนมีความแตกต่างกัน แต่ละคนเป็ นเจ้าของความรู้สึก
นัน ไม่มีใครสามารถเรี ยกคืนกลับไปได้แม้แต่ศิลปิ นผูส้ ร้างสรรค์ผลงานนันเอง
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5.3.6 ลักษณะของดุริยางคศิลป์ ในบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ
นอกเหนือจากคําร้องทีมีส่วนสําคัญในการสร้างสุ นทรี ยะในการฟังเพลงแล้ว
ท่วงทํานองหรื อคุณค่าทางดุริยางคศิลป์ ก็มีส่วนสําคัญอย่างยิง แต่สิ งทีสาํ คัญยิง คือการประสาน
คุณค่าทางวรรณศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ให้สอดคล้องกันอย่างลงตัวตามรสนิยมของผูฟ้ ัง บทเพลง
ปลุกใจในช่วงแรกมักใช้ทว่ งทํานองแบบเพลงเดินแถว หรื อเพลงมาร์ช ก็เพราะเป็ นทีนิยมและเห็น
ว่าจังหวะทีฮึกเหิมนีจะปลุกจิตใจของผูฟ้ ังได้ อย่างไรก็ดี แนวทํานองทีใช้มกั มีลกั ษณะคล้ายกับ
ทํานองเพลงไทยเดิมอยูบ่ า้ งเนืองจากต้องประพันธ์ให้สอดคล้องกับรสนิยมของผูฟ้ ังด้วย ดังเช่นใน
ผลงานของ ครู เอือ สุ นทรสนานได้สร้างทํานองมาจากเพลงไทยเดิมส่ วนหนึงผสานกับวิธีการขับ
ร้องทีมีการเอือนลูกคอ การผสานรอยต่อของคําร้อง วรรคเพลงอันเป็ นแบบแผนของเพลงไทย
พืนบ้านและเพลงไทยเดิมทําให้ผฟู้ ังสามารถคุน้ ชินกับทํานองได้ง่าย สิ งมหัศจรรย์สิ งหนึงทีสุนทรา
ภรณ์สร้างไว้คือ การกลับไปหาแรงดลใจของวรรณศิลป์ ไทยมาใส่ ทาํ นองและเครื องดนตรี ฝรังเป็ น
อย่างดี เจตนา นาควัชระ ได้กล่าวเกียวกับคุณค่าทางวรรณศิลป์ ไว้ในบทความ “ความประสาน
สัมพันธ์ระหว่างวรรณศิลป์ กับคีตศิลป์ ในเพลงสุ นทราภรณ์” (อ้างถึงในสุ กรี เจริ ญสุ ข, 2532: 58) ได้
กล่าวว่า
“...อันทีจริ งกลุ่มสุนทราภรณ์ มิใช่ ผ้ ใู ห้ กาํ เนิดเพลงไทยสากล แต่
อัจฉริ ยะบุคคลกลุ่มนีป รั บภาษาไทยให้ เข้ ากับลีลาตะวันตกได้ โดยทีทาํ ให้ เพลง
ไม่ เพีย น ทังนีเ พราะสามารถใส่ เสี ยงวรรณยุกต์ ทีไม่ ขดั กับโน้ ตสากล...”
ลักษณะทางวรรณศิลป์ สามารถเปลียนแปลงได้ตามรสนิยมของผูฟ้ ัง ทังนีอาจมีปัจจัยมาจาก
การเผยแพร่ บทเพลงสากลจากต่างประเทศในช่วงเวลาต่อมา
5.4 ความสั มพันธ์ ของแนวคิดศิลปะกับแนวคิดทฤษฎีอืน
“...ศิลปะทําให้ เราเป็ นคนดี รั กใคร่ ซึงกันและกัน ทําให้ เรามีภาวะ
เป็ นมนุษย์ ทีแท้ จริ ง ฉะนันศิลปะจึงเป็ นสิ งจําเป็ นที จะขาดเสี ยมิได้
สําหรั บชี วิตทีมีวัฒนธรรมของชาติ...”
(ศิลป์ พีระศรี อ้างถึงในวิบูลย์ ลีสุวรรณ, 2546)
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จากคํากล่าวของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ผลงานทางศิลปะใดๆก็
ตามมีความสัมพันธ์กบั สิ งภายนอกอืนๆนอกเหนือจากตัวของผลงานศิลปะนันเอง ศิลปะทุกชนิด
ไม่วา่ จะเป็ นงานวรรณกรรม ดนตรี จิตรกรรม ประติมากรรมหรื อมัณฑนศิลป์ ล้วนแล้วแต่เป็ น
อาหารของจิตใจและแสดงออกถึงพุทธิปัญญาของมนุษย์ ทําให้เราได้เพลิดเพลินเจริ ญใจ สงบเยือก
เย็น ศิลปะทําให้เราเป็ นคนดี รักใคร่ ซ ึงกันและกัน ทําให้เรามีภาวะความเป็ นมนุษย์ทีแท้จริ ง ฉะนั6น
ศิลปะจึงเป็ นสิ งจําเป็ นทีจ ะขาดเสี ยมิได้ สําหรับชีวติ ทีม ีวัฒนธรรมของชาติ และเมือศิลปะเป็ น
ผลผลิตจากความคิดของมนุษย์ในวัฒนธรรมหนึงๆแล้ว เมือวันเวลาเปลียนไป รู ปแบบ ลักษณะ
ผลงานทางศิลปะอันเป็ นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมย่อมเปลียนแปลงตามไปด้วย เราจึงสามารถทํา
ความเข้าใจความคิด ทัศนคติของผูค้ นในยุคต่างๆผ่านงานศิลปะซึงเป็ น “สัญลักษณ์” ทางวัฒนธรรม
นีได้ดว้ ย (วิบูลย์ ลีสุวรรณ, 2546: 132 - 135)
การศึกษาสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมนี ได้รับความสนใจจากนักคิดในหลากหลายสาขาวิชา
ทังในทางมนุษยศาสตร์ มานุษยวิทยาหรื อทางสังคมศาสตร์ เพราะการศึกษาเรี ยนรู้สัญลักษณ์
(Symbolic needs) ต่างๆทีมีการยอมรับความหมายร่ วมกัน นักทฤษฎีทีสาํ คัญเกียวกับการเรี ยนรู้
สัญลักษณ์ของบุคคลและสังคมได้แก่ จอร์ช เฮอร์เบิร์ต มีด (George Herbert Mead, 1863 - 1931)
โดยใช้สัญลักษณ์ตา่ งๆ และสัญลักษณ์ทีสาํ คัญทีสุดคือ “ภาษา” (Linguistic) ทีเมือมนุษย์รู้จกั ตีความ
สัญลักษณ์เพือประโยชน์ในการโต้ตอบระหว่างกันแล้ว ก็จะหันมามองความเป็ นตัวตนของตนเอง
และผูอ้ ืนทีเกียวข้องสัมพันธ์กนั ซึงเป็ นปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์เพือการกระทําโต้ตอบกันโดย
อาศัยกระบวนการทางความคิด (Mental process) การให้ความหมายและการตีความสัญลักษณ์
เพือให้มนุษย์ได้พฒั นาจิตใจสู่ การประพฤติปฏิบตั ิของตนเอง อากัปกิริยา (Gesture) ทีแสดงออกของ
มนุษย์มาจากประสบการณ์ภายในทีเกิดจากการเฝ้ าสังเกตและจดจําจากบุคคลอืน มนุษย์มีความ
แตกต่างจากสัตว์เนืองจากมีกลไกทางความคิด วางแผน ปรับพฤติกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ดว้ ย
ทัศนคติพนื ฐาน (Common attitude) ทีทงั ผูแ้ สดงสัญลักษณ์และผูท้ ีได้รับเรี ยนรู้และเข้าใจตรงกัน
เกิดเป็ นสํานึกของบุคคล (Consciousness of self) และสามารถกลายเป็ นสํานึกของชุมชน สังคมนัน
ในทีสุด (John P.Hewitt, 2545: ลิวอิส เอ.โคเชอร์ , 2547: สุ ภางค์ จันทวานิช, 2551)
นอกจากนี John P.Hewitt (2545: 43 - 45) ยังได้กล่าวถึงการแสดงพฤติกรรมซําๆของสังคม
ทีมีผลมาจากการกระทําหรื อทัศนคติของคนๆหนึง ทีมีความแตกต่างกันระหว่างคนและสัตว์ เพราะ
หากเป็ นรู ปแบบของพฤติกรรมหรื อสัญลักษณ์ทีเป็ นรู ปธรรม เกิดขึนเองโดยธรรมชาติของสัตว์
ทัว ไป ก็จะตอบสนองตามสัญชาตญาณทีมิได้มีการควบคุม ความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์และ
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พฤติกรรมจะถูกกําหนดไว้ตายตัวว่าสัญลักษณ์ใดจะแทนความหมายใด ไม่จาํ เป็ นต้องใคร่ ครวญอีก
แต่ในกรณี ของมนุษย์น นั จอร์ช เฮอร์เบิร์ต มีด ชีให้เห็นว่าสัญลักษณ์ (Symbol) ต่างๆสามารถปลุก
เร้า (Arouse) ให้ผใู้ ช้หรื อผูร้ ับรู้ได้แบ่งปันการตอบสนองด้วยการให้คุณค่าและทัศนคติทีมาจาก
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลทีแตกต่างกัน ซึงมีความสําคัญและน่าสนใจของการใช้สัญลักษณ์เพือ
การสื อสารความหมายต่างๆดังกล่าว เช่นเมือกล่าวคําว่า “ไฟ” สําหรับสัตว์ทีได้กลินไหม้จะรู้ได้
ทันทีวา่ เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติข ึน เตรี ยมตัวทีจะวิง หนีเท่านัน แต่หากเป็ นมนุษย์จะให้ความหมาย
ของไฟไว้หลากหลายทังทีเป็ นความหมายโดยตรงและความหมายทีแฝงด้วยนัยยะต่างๆ เพราะจาก
ประสบการณ์การเรี ยนรู้และรับรู้ความหมายเกียวกับไฟทีไม่ได้มีเฉพาะความหมายของเปลวเพลิง
เท่านัน แต่ยงั หมายถึงความร้อน ความอบอุ่นจากเตาผิง ความหอมหวนของอาหารทีปรุ งด้วยเปลว
ไฟ หรื อสถานการณ์ไฟไหม้ทีสร้างความสู ญเสี ยต่อร่ างกายและทรัพย์สิน ทําให้เกิดความพยายาม
หาทางแก้ไขปัญหาการดับไฟด้วยวิธีตา่ งๆ ตลอดจนการหาทางป้ องกัน การแนะนําต่อกันระหว่าง
บุคคล สังคมเมือเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ จะเห็นได้วา่ คําเพียงคําเดียวกันนีได้แสดงให้เห็นถึง
พฤติกรรมทีแตกต่างกันระหว่างคนและสัตว์ เพราะด้วยวิธีการคิดและการสื อความหมายทีมีระดับ
แตกต่างกัน นอกจากนีในทางพระพุทธศาสนายังให้ความหมายของ “ไฟ” ว่าหมายถึงความริ ษยาที
ครอบงําจิตใจมนุษย์ให้หลงอยูใ่ นวังวนของกิเลศตัณหาทีทาํ ให้เกิดปัญหามากมาย เป็ นเหตุให้มนุษย์
ต้องหาหนทางในการดับทุกข์หรื อดับไฟดังกล่าว และแสวงหาความสุ ข สงบ สันติ (พุทธทาสภิกขุ,
2530)
จากทีกล่าวถึงความหมายของคําทีให้ความหมายต่างๆในบริ บทหรื อการเปรี ยบเทียบที
แตกต่างกัน ในงานวิจยั ครังนีสนใจทีจะศึกษาในความหมายของคําทีก่อให้เกิดความคิดเรื องการ
กระทําระหว่างกันทางภาษาซึงก็คือสัญลักษณ์ในรู ปแบบของคําประพันธ์ใน “บทเพลง” ทีถือว่าเป็ น
“ภาษา” ประเภทหนึงทีมีการถ่ายทอดความคิดต่อกันและยังส่ งผลต่อการกระทําระหว่างกันทาง
พฤติกรรมภายนอกทีแสดงออก และจากทีกล่าวไปแล้วว่าการเรี ยนรู้พฤติกรรมเหล่านัน เกิดจาก
ประสบการณ์ของบุคคลทีมาจากการเลียนแบบพฤติกรรมของคนอืนๆในสังคมรอบข้างเช่นแนวคิด
ของการเลียนแบบ (Representation) จากนันจึงประยุกต์มาเป็ นรู ปแบบ ลักษณะพฤติกรรมของตน
เช่นเดียวกับทีเรี ยกว่า “นิจภาพ” หรื อ Habitus ตามแนวคิดของปิ แยร์ บูร์ดิเยอ หรื อดังเช่นแนวคิด
เรื องรู ปทรงทางศิลปะ (Form) และเมือผ่านกระบวนการดังกล่าวแล้ว ผูใ้ ช้สามารถนํามาประยุกต์ใช้
ด้วยการแสดงออกด้วยความคิด ความเข้าใจของตนเองในแนวทางของแสดงออกซึงความรู้สึก
(Expression) ซึงเป็ นแนวคิดการเรี ยนรู้ทางศิลปะเช่นกัน ซึงสัมพันธ์กบั แนวคิดของนักคิดด้าน
ปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์ทีสาํ คัญอีกคนหนึงคือ เฮอร์เบิร์ต บลูมเมอร์ (Herbert Blumer, 1900 – 1987)
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โดยให้ความสําคัญกับการคิดวิเคราะห์และรู้สึกจาก “ภายใน” ระหว่างบุคคลโดยมีสถานการณ์ทีมี
ความเฉพาะเกิดขึน กล่าวคือ เมือมีเหตุการณ์ทีก่อให้เกิดความตระหนก บุคคลในสังคมจะเกิด
อารมณ์ร่วมเกียวกับเหตุการณ์น นั ทําให้ปัจเจกมารวมกันด้วยวัตถุประสงค์และมีจุดสนใจร่ วมกัน
เกิดเป็ นปฏิสัมพันธ์ตอ่ กัน พฤติกรรมทีเกิดขึนนีมีผลจากประสบการณ์ของผูก้ ระทําเองทีเกิดการ
เรี ยนรู้มาก่อน
นอกจากนี จอร์ช เฮอร์เบิร์ต มีด ยังกล่าวถึงประสบการณ์วา่ เป็ นทีมาของ ความสํานึกซึง
เป็ นวาทกรรมภายในซึงถูกดําเนินไปโดยสื อทีเป็ นสาธารณะ เริ มการเรี ยนรู้จากความคิดทีมาจาก
ประสบการณ์ส่วนตัว สู่ สัญลักษณ์ทางสังคมทีมีนยั สําคัญและถูกจัดระเบียบจากจุดยืนของ “บุคคล
อืนทัว ไป” การเชือมวาทกรรมแบบต่างๆของปัจเจกเข้ากับของสังคมทีมิได้ปรากฏเฉพาะใน
ความคิด แต่เป็ นภววิสัยของประสบการณ์ ความแตกต่างของนักคิดทีมีความคิดสัมพันธ์กนั อย่าง
ใกล้ชิด สามารถอธิบายได้จากสภาวการณ์ของชีวิตและเงือนไขทีเกิดขึนแตกต่างกัน นักคิดทีให้
ความสําคัญกับการตีความและการนําสัญลักษณ์มาใช้อีกคนหนึงคือ ปิ แยร์ บูร์ดิเยอ โดยให้
ความสําคัญของ “ภาษา” ในการเป็ นเครื องมือการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์เพือการสื อสาร
เช่นเดียวกัน ในทฤษฎีของ ปิ แยร์ บูร์ดิเยอร์ เรี ยกการกระทําเหล่านีวา่ “สํานึกเชิงปฏิบตั ิ”
(Sens pratique) ซึงสิ งทีบุคคลแสดงออกมิได้เกิดจากการทําตามกฎระเบียบของสังคม แต่จะเกิดขึน
ด้วยการปลูกฝังให้หลอมรวมเป็ นตัวบุคคลและได้รับการตอกยําแน่นขึนไปเรื อยๆซึงแตกต่างจาก
ความเคยชิน ทีเกิดจากการกระทําซําๆจนเป็ นกิจวัตร โดยมิได้มีมิติของความสามารถในการ
ก่อให้เกิดการกระทํานัน และยังไม่เหมือนกันวัฒนธรรมซึ งเป็ นคําทีมกั จะมีหลายความหมายตามแต่
วัตถุประสงค์และการนําไปใช้ และทีสาํ คัญคือไม่ได้สือให้เห็นถึงการฝังแฝงและอํานาจครอบงําของ
การปฏิบตั ิน นั ฉะนั6น ลักษณะสํ าคัญของ Habitus ในความคิดของ ปิ แยร์ บูร์ดิเยอร์ คือเกิดขึน6 จาก
การปลูกฝังกระบวนการรับรู้ และประเมินคุณค่ าต่ างๆของสั งคมเข้ าไปร่ างกายและจิตใจจนหลอม
รวมเป็ นหนึงเดียว (ปิ แยร์ บูร์ดิเยอร์ แปลโดยชนิดา เสงียมไพศาลสุ ข, 2550: 91 – 93) โดยบุคคลจะ
สร้างรู ปแบบ (Form) วิธีการคิดของตนเองขึนเพือเป็ นฐานในการแสดงออกความรู้สึกของตนเอง
ผ่านพฤติกรรมต่างๆ
สรุ ปได้วา่ “บทเพลง” ถือเป็ นผลงานศิลปะประเภทหนึงทีมนุษย์รังสรรค์จาก อารมณ์
ความรู้สึกจากภายในทีแสดงออกมาเป็ นคําร้องและทํานอง หากจะมองในแง่ของศิลปะทีมีความงาม
ความไพเราะแล้ว บทเพลงทีได้รับการยอมรับก็คือ บทเพลงทีมีคุณค่า มีความงาม ฟังแล้วมีความสุ ข
อิมใจ จับใจ ทําให้ผฟู้ ังสามารถเปิ ดใจรับฟังได้เป็ นอย่างดี แต่หากจะมองในแง่ของการใช้ประโยชน์
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จากผลงานศิลปะนี คงต้องพิจารณาในฐานะทีเป็ นสัญลักษณ์ เป็ นเครื องมือทีใช้ถ่ายทอดความคิด
ค่านิยม ทัศนคติเพือให้ผฟู้ ังได้ตระหนักและเข้าใจความหมายทีผปู้ ระพันธ์ตอ้ งการจะสื อออกไป ซึง
การจะเข้าใจความหมายเหล่านีไปในทิศทางใดนัน จําเป็ นต้องเชือมโยงกับสถานการณ์ทีเกิดขึน
และการตีความของผูฟ้ ังจากประสบการณ์ และความเชือส่ วนบุคคล และเมือบุคคลในสังคมให้
ความหมายและตีความบทเพลงเหล่านันไปในทิศทางเดียวกับแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความสัมพันธ์
ความเข้าใจอันดีต่อกันซึงมีทีมาจากการเข้าใจระบบสัญลักษณ์และความหมายร่ วมกันนัน เอง ฉะนัน
ผลงานศิลปะจึงมีบทบาทอย่างมากในการเป็ นส่ วนหนึงของวัฒนธรรมทีจะผสานความสัมพันธ์
ระหว่างคนในสังคมได้อย่างแนบเนียม ด้วยความรัก ความเชือและความเข้าใจร่ วมกัน และในกรณี
ของบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจในวิทยานิพนธ์ฉบับนี ถือได้วา่ เป็ นสัญลักษณ์ทีแสดง
ออกมาเป็ นผลงานศิลปะประเภทหนึงทีสามารถโน้มน้าวใจผูฟ้ ังด้วยท่วงทํานองและการเรี ยงร้อย
ถ้อยคําทีไพเราะตามรสนิยม กระชับ สื อความหมายตรงใจด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ
ผูฟ้ ังจะเรี ยนรู้ความหมายของบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจจากการฟังเป็ นลําดับ
แรก การฟังซําบางท่อนเพลงถือเป็ นการตอกยําความหมายให้ผฟู้ ังได้ตระหนักถึงนัยยะทีซ่อนอยูใ่ น
เนือหาเหล่านัน ผูฟ้ ังจะเริ มจดจําและเลียนแบบบทเพลง กลัน กรองเป็ นความรู้ความเข้าใจ สร้าง
รู ปแบบความคิด ทัศนคติตา่ งๆและถ่ายทอดแสดงความรู้สึกของตนเองผ่านบทเพลงหรื อพฤติกรรม
อืนๆอันได้รับอิทธิพลจากเนือหาเหล่านันได้อีกด้วย และหากจะพิจารณาจากแนวคิดของ เฮอร์เบิร์ต
บลูมเมอร์ แล้ว บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจได้แสดงสัญลักษณ์ทีมีความเฉพาะตัวในการ
สร้างแนวคิด ทัศนคติในเรื องความรักชาติซ ึงถือว่าเป็ นสภาวการณ์ทีไม่ปกติของสังคมทัว ไป
การศึกษาความหมายทีซ่อนอยูใ่ นเนือหาและวิธีการถ่ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุก
ใจจึงเป็ นสิ งทีน่าสนใจว่ามีวิธีการอย่างไร การใช้บทเพลงเป็ นเครื องมือในการถ่ายทอดส่ งผล
อย่างไรและมีความสําคัญต่อค่านิยมของสังคมหรื อไม่ จึงต้องทําการศึกษาต่อไป
ตอนที 6 บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ
งานด้านศิลปะถือได้วา่ เป็ นสัญลักษณ์ทีแสดงออกถึงความคิด ทัศนคติ การสร้างสรรค์ของ
แต่ละวัฒนธรรม ซึงประกอบไปด้วยงานศิลป์ หลากหลายแขนง เช่นดนตรี นาฏศิลป์ จิตรกรรม และ
ประติมากรรม สิ งเหล่านีเป็ นพลวัตเปลียนแปลงไปตามความต้องการของศิลปิ นตามแต่ละช่วงเวลา
หรื อประสบการณ์ทีได้รับมาใหม่ และเป็ นการแสดงออกถึงการเปลียนแปลงภายในจิตใจของศิลปิ น
ผูส้ ร้างสรรค์งานเหล่านันด้วย เพราะงานศิลปะเป็ นผลผลิตทางความคิดของมนุษย์ ฉะนันเมือสภาพ
ทางสังคมหรื อสิ งแวดล้อมเปลียนไป ความคิดและจิตใจของคนในสังคมก็จะเปลียนตามไปด้วย
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ส่ งผลให้งานศิลปะทีเป็ นผลผลิตของความคิดและจิตใจมีการเคลือนไหวไปตามกระแสของสังคม
โดยการเปลียนแปลงดังกล่าวจะเป็ นไปอย่างช้าๆในลักษณะทีเรี ยกว่า “วิวฒั นาการ” มากกว่า “การ
ปฏิวตั ิ” (สงัด ภูเขาทอง, 253-: 173)
6.1 ดนตรีกบั ชีวติ
วิรุณ ตังเจริ ญ (2546: 73) กล่าวว่าดนตรี เกิดขึนพร้อมกับทีมนุษย์เริ มมีสาํ นึกเกียวกับความ
งาม ความไพเราะ ความรื นรมย์ การกําเนิดของเสี ยงดนตรี อาจจะเริ มต้นจากการฟังเสี ยงธรรมชาติ
และการสร้างสรรค์โดยไม่ตงั ใจ แต่ในระยะต่อมาจึงใช้ดนตรี เป็ นการแสดงอารมณ์ความรู้สึกและ
ความต้องการมากขึน และก่อกําเนิดเครื องดนตรี ตา่ งๆ หนึงในเป้ าหมายของดนตรี คือเป็ นเครื องมือ
ทีก่อให้เกิดความรักและสันติภาพ กระตุน้ ให้เกิดความเบิกบาน ผ่อนคลายความทุกข์ทีจะเกิดขึน อีก
ทังทําให้ลดความเงียบเหงา อ้างว้าง คุณค่าของดนตรี จึงมิได้เกิดขึนด้วยทัศนคติทีดีต่อประวัติหรื อ
การสร้างสรรค์ดนตรี เท่านัน หากเกิดขึนเมือได้รับฟังดนตรี ทําให้ในบางครังเราสามารถใช้ดนตรี
เป็ นสื อแสดงอารมณ์ได้ดีกว่าคําพูด แต่กระนันดนตรี มีระเบียบวินยั ในตนเองด้วยทฤษฎีการ
สร้างสรรค์บทเพลง การฟังดนตรี ไม่เพียงส่ งผลให้ผฟู้ ังก่อเกิดความรักในเสี ยงของบทเพลงเท่านัน
แต่จาํ เป็ นต้องแสดงความรักต่อดนตรี ได้ดว้ ย ดนตรี เกิดขึนจากความคิดสร้างสรรค์ ดนตรี มี
พัฒนาการจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ไม่วา่ จะเป็ นดนตรี ตะวันตกหรื อดนตรี ตะวันออก ดนตรี คลาสสิ ค
ดนตรี โรแมนติก ดนตรี เปลียนแปลงไปอย่างต่อเนืองจากความคิดทีไม่หยุดนิงของคีตกวี
(Composer) นักดนตรี (Musician) และนักร้อง (Singer) ไขแสง ศุขะวัฒนะ (2529: 77) กล่าวถึงแรง
บันดาลใจและการสร้างสรรค์ของคีตกวีตอ้ งเกิดจากแรงบันดาลใจต่อธรรมชาติวา่ “เมือคีตกวีเกิดมี
IDEA ขึน มาแล้ ว เขาก็พร้ อมทีจะใช้ IDEA นันเป็ นชนวนอันแรกทีจุดไฟทิพย์ ของการสร้ างสรรค์
ของเขาให้ โชติช่วงขึน ” หรื อแม้แต่นกั กวีเอกเช่นโมสาร์ท ยังมีความคิดเห็นทีแสดงไว้ในรายงานที
ค้นพบว่า “การสร้ างสรรค์ ในการแต่ งเพลงของเขาได้ หลังไหลออกมาเหมือนบ้ าคลัง” ในหัวของเขา
มีดนตรี อยูม่ ากมาย มีผคู้ น้ พบเกียวกับการเขียนเพลงว่า บางครังโมสาร์ทไม่จาํ เป็ นต้องแก้ไขสิ งที
ตนเองคิดเพราะได้สงั สมความคิดไว้ในจิตสํานึกและจิตใต้สาํ นึก เพราะได้ทาํ งานอย่างหนักในการ
คิดเสี ยงดนตรี และจดจําออกมาเขียนเป็ นโน้ตดนตรี ทีสมบูรณ์
ศิลปะการดนตรี เป็ นการแสดงศิลปะโดยใช้เสี ยง เสี ยงมีความคล่องตัวและสามารถกระตุน้
อารมณ์ได้เป็ นอย่างดี จึงมีนกั ปราชญ์บางคน เช่น อาเทอร์ โชเพนฮาวเออร์ (Arthur Schopenhauer,
1788 – 1860) ยกย่องดนตรี วา่ เป็ นศิลปะสู งสุ ด การทีเสี ยงไม่สามารถให้ภาพทีชดั เจนนัน ถือเป็ น
ลักษณะพิเศษของดนตรี ทีจะกระตุน้ ให้ผฟู้ ังสามารถสร้างอารมณ์ตามความถนัด ความสนใจได้อย่าง
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เต็มที จากการประเมินคุณค่าตามประสบการณ์เบืองหลังของแต่ละบุคคล ดนตรี มีอิทธิพลอย่างมาก
ไม่วา่ จะเป็ นไปเพือการรักษาความสงบหรื อต้องกระตุน้ ความรู้สึกต่างๆ ดนตรี สามารถสร้างอารมณ์
ได้ตามความต้องการของผูส้ ร้างสรรค์อย่างไม่มีขอ้ จํากัด (อํานาจ เย็นสบาย, 2520: 10)
ความสําคัญของดนตรี ทีนอกเหนือจากการเสริ มสร้างอารมณ์ทีดีแล้วนัน ยังเป็ นการกล่อม
เกลาจิตใจให้เกิดความสํานึกและสติร่วมกันในด้านต่างๆ กิจกรรมทีใช้ดนตรี เป็ นสื อสามารถ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้หลากหลาย เช่นในหนังสื ออนุสรณ์คุณหญิงประภาพรรณ วิจิตรวาท
การ (2536) ได้กล่าวถึงความรู้สึกถึงความสําคัญของดนตรี ทีหลวงวิจิตรวาทการเคยเล่าให้ฟังเมือ
ยามทีถูกจองจําว่า ตอนตืนเช้าทุกวันจะได้ยนิ เสี ยงเพลงทีร้องโดยหมู่นกั โทษหญิงหลายสิ บคน มี
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยดี ถูกต้องตามโน้ตทุกคํา วันพฤหัสบดีร้องเพลงเดินและเพลงแหลมทอง
วันศุกร์ ร้องเพลงเดินและเพลงรักเมืองไทย วันถัดมาก็ร้องเพลงแหลมทองกับเพลงรักเมืองไทย ทีให้
ร้องเพลงเหล่านีกเ็ พือปลุกใจให้รักชาติ ใช้เพลงเป็ นเครื องอบรมจิตใจ
ดนตรี มีลกั ษณะเช่นเดียวกับศิลปะทังหลายทีมีความแตกต่างกันในแต่ละสังคมวัฒนธรรม
ดนตรี ประกอบกันด้วยหลายส่ วน คือเครื องดนตรี ท่วงทํานอง ลีลาการร้อง และเนือหาของบทเพลง
โลแมกซ์ ในหนังสื อ Folk song style and culture (อ้างถึงในยศ สันตสมบัติ, 2544) กล่าวถึงเนือ
เพลงในสังคมทีมีความแตกต่างกันว่า สังคมทีมีระบบการติดต่อสื อสารวางอยูบ่ นพืนฐานของการใช้
ภาษาทีรัดกุม คือวัฒนธรรมทีม ีการใช้ ภาษาเพือ การตรากฎหมาย สละสลวยชัดเจน บทเพลงเนื6อร้ อง
ในสั งคมแบบนีจ6 ะมีเนือ6 ร้ องทีมีความหมายชัดเจน ในขณะทีสังคมทีมีวถิ ีชีวติ ทีเรี ยบง่าย ไม่ซบั ซ้อน
สมาชิกปฏิบตั ิตนไปตามบทบาทหน้าทีอย่างไม่จาํ เป็ นต้องมีขอ้ บังคับ เนือหาของเพลงอาจมีเพียง
คําพูดทีไม่สละสลวย ไม่มีทว่ งทํานองทีซ าํ ซ้อน มีความหมายไม่ชดั เจน หรื อในสังคมทีไม่มีผนู้ าํ
อย่างเป็ นทางการหรื อลักษณะการปกครองทีมีความเท่าเทียมกัน การร้องเพลงจะไม่มีการแบ่งกลุ่ม
เป็ นการร้องประสานเสี ยงไปพร้อมกัน ในขณะทีมีการแบ่งแยกชนชัน มีสถาบันทางการเมืองที
แน่นอนชัดเจน จะแบ่งนักร้องออกเป็ นนักร้องหลักและนักร้องย่อยหรื อกลุ่มประสานเสี ยง
นอกจากนี ในสังคมทีผหู้ ญิงได้รับการยอมรับ การยกย่อง ผูห้ ญิงจะมีส่วนในการผลิตผลงานเพลง
สู ง อาจเป็ นการร้องโต้ตอบกันระหว่างชายหญิง
มีการตังข้อสันนิษฐานจากนักมานุษยวิทยาบางคนว่า จังหวะและท่วงทํานองของเพลง
พืนบ้านส่ วนมากมาจากจังหวะการเต้นหัวใจของเด็กตังแต่อยูใ่ นครรภ์มารดา และเกิดขึนระหว่าง
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พัฒนาการของชีวติ ไม่วา่ จะเป็ นการอุม้ แกว่ง ไกวทีแตกต่างกันในแต่ละสังคม ฉะนันอาจทําให้
รู ปแบบจังหวะและทํานองมีความแตกต่างกันในแต่ละวัฒนธรรมด้วย พิชยั ปรัชญานุสรณ์
(2529: 2) นักมานุษยวิทยาได้กล่าวถึงดนตรี วา่ ดนตรี เป็ นเรื องราวทีแสดงออกถึงวัฒนธรรมของ
มนุษยชาติ วัฒนธรรมเป็ นสิ งทีสามารถเปลียนแปลงได้ตลอดเวลา ดนตรี ซ ึงเป็ นส่ วนหนึงของ
วัฒนธรรมก็เช่นเดียวกัน คือสามารถเปลียนแปลงไปได้ทงั ความคิด อารมณ์และจินตนาการของผู้
สร้างสรรค์ เรื องราวความคิดของมนุษย์น นั กว้างขวางดุจอวกาศ อีกทังยังเป็ นเสมือนอาหารทิพย์
เป็ นยาวิเศษทีไม่มีพิษภัย เป็ นเครื องยึดเหนียวทางจิตใจ
แต่อย่างไรก็ดี การทีสังคมเปลียนแปลงสภาพแวดล้อมไปในทางเลวร้ายมากขึนนัน ส่ งผล
ให้ความเจริ ญทางวัตถุจึงมีอาํ นาจเข้าครอบงําความเจริ ญของจิตใจมนุษย์จนทําให้สังคมทีมีความ
สงบสุ ขมีคุณธรรม กลับเสื อมสู ญลงไป ผูค้ นหันมายึดถือความเจริ ญทางวัตถุเป็ นหลักในการดําเนิน
ชีวติ มากยิง ขึน การจะรักษาความเจริ ญทางด้านจิตใจให้ยงั คงอยูน่  นั อาจใช้ศิลปะมาเป็ นเครื องมือใน
การรณรงค์และปรับสภาพจิตใจ ซึงหากย้อนไปถึงเป้ าหมายหลักในการก่อเกิดงานศิลปะนันก็เพือ
ใช้ในการบูชาเคารพสิ งศักดิmสิทธิmตามคติความเชือต่างๆ นอกจากนีสมชาย มาพันธุ์สี (อ้างถึงใน
สุ รพล สุ วรรณ, 2551: 86) กล่าวถึงศิลปะในขันแรกทีแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ เพือประโยชน์ศิลป์
(Useful Art) คือการนําศิลปะมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดความเพลิดเพลินทางจิตใจ ก่อให้เกิด
สุ นทรี ยะและวิจิตรศิลป์ (Fine Art) คือให้คุณค่าการเกิดสุ นทรี ยะเพียงอย่างเดียว พิชิต ชัยเสรี (เรื อง
เดียวกัน: 87) กล่าว มนุษย์พยายามมองหาความสุ ข ความสงบในอุดมคติทียงิ ใหญ่ สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ เพือต่อสู้กบั กฎเกณฑ์ของสังคมและปรากฏการณ์ธรรมชาติ มนุษย์จึง
หาทางออกด้วยศิลปะ โดยใช้จินตนาการ สร้างความใฝ่ ฝันแม้วา่ สิ งเหล่านันอาจจะไม่เกิดขึนจริ งก็
ตาม
ณรุ ทธ์ สุ ทธจิตต์ (2550) เห็นว่าคุณสมบัติของความงามในโสตศิลป์ ของชนต่างชาติพนั ธุ์
นันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยต่างกัน แต่จะให้ความสําคัญขององค์ประกอบในดนตรี คล้ายคลึงกัน
คือให้คุณค่าต่อความไพเราะของท่วงทํานอง ความเร้าใจของจังหวะ ความหลากหลายของสี สัน
ความมีพลังขององค์รวมของดนตรี เพราะเป้ าหมายทีสาํ คัญในการสร้างสรรค์ดนตรี ของมนุษย์คือ
การสร้างสรรค์ภาษาทีแสดงออกถึงความต้องการของตนเกียวกับความงามทีเป็ นโสตศิลป์
เหมือนกัน การตีความหมายของดนตรี แต่ละกลุ่ม แต่ละชาติจึงอาจแตกต่างกันได้ การปฏิบตั ิตอ่
ความหมายของดนตรี เช่นนีทาํ ให้ดนตรี มีววิ ฒั นาการเรื อยมา เปลียนแปลงไปตามยุคสมัย และย่อมมี
ความสลับซับซ้อนมากขึนเรื อยๆในด้านของทฤษฎี
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ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับการดํารงชีวิต สุ รพล สุ วรรณ (2551) กล่าวไว้วา่ ศิลปะ
สามารถแสดงถึงศีลธรรม ความดีความชัว สอดคล้องกับการให้ความหมายของพระยาอนุมานราชธน ทีวา่
“ในด้ านปรั ชญาจะเห็นว่ า ศิลปะเป็ นธรณี แห่ งความสําเร็ จ เป็ นด่ านแรก
ทีมนุษย์ เข้ าสู่ความดีความงามไปสู่สัจธรรมหรื อคุณค่ าของศีลธรรม คําสังสอน
ในศาสนา ความเชื อในการดําเนินชี วิต และแท้ จริ งแล้ วศิลปะทีสมบูรณ์ และวิจิตร
นัน ได้ แฝงคุณค่ าทางศีลธรรมในศิลปะนันๆได้ ”
เช่นเดียวกับที โยฮันน์ วอลฟ์ กังฟอน เกอเทอ (Johann Wolfgang von Goethe, 1749 - 1832)
ปราชญ์ชาวเยอรมันกล่าวว่า ศิลปะควรสร้างสรรค์เพือความพึงพอใจมากกว่าเป้ าหมายในการสัง
สอน แต่ศิลปะทีแท้จริ งย่อมมีผลในทางศีลธรรมอยูเ่ สมอ ศิลปะจะสอดแทรกการจูงใจให้รักความ
สมดุล ความกล้าหาญ ความยุติธรรม ฯลฯ ไว้ได้อย่างแยบคาย ศิลปะก่อให้เกิดประสบการณ์อนั ดี
งาม สร้างจิตสํานึกและความรู้สึกได้ นําไปสู่ ผลแห่งความสําเร็ จของงาน ดังพุทธปรัชญาที
พระพุทธเจ้าตรัสยกย่องงานศิลปะว่าเป็ นมงคลสู งสุ ดประการหนึงของมงคล 38 ประการ (ธนิต
อยูโ่ พธิmอา้ งถึงใน สุ รพล สุ วรรณ: 93)
แต่อย่างไรก็ดี คําสอนในหลายศาสนาและความเชือเห็นว่างานด้านสุ นทรี ยรสกับคําสอน
ทางศาสนาเป็ นสิ งทีไม่สามารถนํามาบรรจบกันได้ ผูช้ มผูฟ้ ังดนตรี ใหญ่ฟังดนตรี เพือให้เกิด
ความรู้สึกสนุกสนานและเพลิดเพลินเท่านัน ผูท้ ีจะฟังและสนใจในเนือหาทีสอดแทรกอยูใ่ นบท
เพลงนันมีนอ้ ย ในบางครังผูส้ ร้างสรรค์ไม่ได้ตอ้ งการใช้ดนตรี เป็ นสื อถ่ายทอดจินตนาการเพือ
เป้ าหมายในการสัง สอนโดยตรง ฉะนันจึงอาจกล่าวได้วา่ โลกธรรมและจริ ยธรรมไม่สามารถเอือ
ประโยชน์ต่อกัน
สรุปได้ ว่า ดนตรี เป็ นศิลปะประเภทหนึงทีอยูค่ ูก่ บั สังคมมนุษย์มาเป็ นเวลาช้านาน มีคุณค่า
แตกต่างกันในแต่ละสังคม การสร้างสรรค์ดนตรี เริ มต้นจากการเลียนแบบธรรมชาติ เพือถ่ายทอด
เรื องราวในวิถีชีวติ และสัมพันธ์กบั ศิลปะด้านอืน เช่นบทกวีหรื อภาพเขียน ตามความรู้สึกของมนุษย์
เพราะดนตรี สามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้เป็ นอย่างดี ประกอบกับผูฟ้ ังสามารถจินตนาการได้ตาม
ความต้องการ ฉะนัน บทเพลงหนึงสามารถให้ความหมายได้หลากหลาย ในบางครังมีการใช้ดนตรี
ในวัตถุประสงค์เพือกล่อมเกลาจิตใจ เช่นในเพลงปลุกใจต่างๆ หรื อเพลงเพือส่ งเสริ มพัฒนาการทาง
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ร่ างกายของบุคคล แต่สิงสํ าคัญทีด นตรีจําเป็ นต้ องดํารงอยู่ ก็เพราะดนตรีเป็ นรากเหง้ าของ
วัฒนธรรม ทีก ่อให้ เกิดความสุ ข ความภาคภูมิใจและเป็ นการถ่ ายทอดแนวคิด ความเชือทางศีลธรรม
คุณธรรมของแต่ ละวัฒนธรรมได้ อย่างชัดเจนจากคนรุ่นเก่ าสู่ คนรุ่นใหม่ อย่างไม่ มีทสี ิ6นสุ ด
6.1.1 ดนตรีสากลตะวันตก
ดนตรี สากลในปัจจุบนั มีตน้ กําเนิดมาจากตะวันตกจนแพร่ หลายไปทัว โลก แต่หากจะ
กล่าวถึงต้นกําเนิดของดนตรี ในอารยธรรมโลกแล้ว สามารถหาหลักฐานจากดนตรี ตงั แต่สมัยอิยปิ ต์
โบราณทีมีการแบ่งชันวรรณะทางสังคมอย่างชัดเจน แต่ต่างก็ชอบความบันเทิงทังสิ น ในชีวติ ของ
คนมัง มีจะจัดทําบ้านของตนเองเป็ นห้องๆแบ่งเป็ นการแสดงต่างๆ สําหรับชนชันแรงงานนัน แม้วา่
ในฤดูแล้งทีตอ้ งสร้างปิ รามิดด้วยความยากลําบากแต่ตา่ งทํางานไป ร้องเพลงไปพลาง วิถีชีวติ แบบนี
มีปรากฏอยูใ่ นวรรณคดีอียปิ ต์ นิยายปรัมปรา นิทานและบทเพลงในสมัยนันซึงนับได้วา่ เป็ นงาน
วรรณคดีรุ่นแรกทีสุดของโลก (เจริ ญ ไชยชนะ, 2517: 114) โดยบันทึกไว้ดว้ ยหนังสื อทีทาํ จากดิน
เหนียวบางๆตามทีได้ขุดพบใต้ลาํ นําไนล์ของนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่ นิทานเหล่านีทาํ ให้นึกถึง
ข้อความในบทแรกๆของคัมภีร์ไบเบิล และเหตุการณ์ตา่ งๆทีเกิดขึนในยุคนันๆ
ดนตรี มีหลายประเภททังทีเป็ นการบรรเลงเพือความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเพลงร้องที
มีความสําคัญในการถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกของคนในแต่ละยุคสมัย ทําให้บทเพลงต่างๆมี
วิวฒั นาการทีเชือมโยงกันระหว่างผูร้ ้อง ผูเ้ ล่นและสังคมบริ บทของการแต่งเพลงเหล่านัน ในอดีต
ของวัฒนธรรมดนตรี ตะวันตกตังแต่กรี กโบราณ ดนตรี มีบทบาทหน้าทีในการเป็ นเครื องรับใช้
ศาสนา บทเพลงเป็ นตัวแทนความศรัทธาทีผคู้ นมีต่อสิ งทีเรี ยกว่าเทวนิยม ในราว 1011 – 921 ก่อน
คริ สตกาล มีเหตุการณ์ทีความจงรักภักดีตอ่ กษัตริ ยซ์ าอูลแห่งเหบรู เริ มเสื อมลง พระเจ้าจึงได้ทรง
เลือกเดวิด เด็กเลียงแกะมาให้เป็ นกษัตริ ยท์ ีทรงอํานาจมากทีสุด พระเจ้าเดวิดได้รวมชาวอิสราเอล
ทุกหมูใ่ ห้มารวมกันเป็ นหนึงเดียว ขยายพรมแดน ทรงสร้างเยรู ซาเล็ม ทรงจัดระเบียบทางการ
ศาสนาและสร้างวรรณคดีให้งดงามยิง ขึน โดยการรจนาบทสวดมนต์อนั ไพเราะไว้มากมาย ถือเป็ น
กาพย์กลอนทีใช้ร้องบทแรกทีดีทีสุดในโลก (เจริ ญ ไชยชนะ, 2517: 173) เพือเป็ นบําเหน็จในการที
ทรงมีศรัทธา เชือมัน ในพระเจ้าอย่างแรงกล้า ต่อมาในยุคทีมีแนวคิดว่ากษัตริ ยค์ ือสมมติเทพ ดนตรี มี
บทบาทในการเป็ นเครื องประดับพระเกียรติยศของจ้านายและบุคคลชันสู ง โดยเชือกันว่ายิง รู ปแบบ
ดนตรี มีความซับซ้อนและความเฉพาะมากเพียงไร คุณค่าแห่งอํานาจของบุคคลทีดนตรี น นั รับใช้ก็
ยิง เข้มข้นมากขึน
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ต่อมาในสมัยฟื นฟูศิลปวิทยา (The Renaissance Period ค.ศ.1450 – 1600) มีบุคคลสําคัญ
ได้แก่โคลัมบัสและเชคสเปี ยร์ ดนตรี ในยุคนีเริ มร้องกันเป็ นกลุ่มเล็กๆโดยเนือหาส่ วนมากเกียวกับ
การสรรเสริ ญพระเจ้าเช่นเดิม ต่อมาในยุคบาโรค (Baroque Period ค.ศ.1650 – 1750) เริ มใช้เครื อง
ดนตรี ประกอบในการร้องมากขึน จํานวนคนเล่นในแต่ละวงมากขึนราว 20 คน บทบาทหน้าทีของ
ดนตรี เพิม ขึนจากการทีรับใช้ศาสนาเท่านัน ได้กลายมาเป็ นการใช้เพือประกอบการเต้นรํา
สนุกสนานของคนทัว ไปมากขึน ต่อมาในยุคคลาสสิ ค (Classic Period ค.ศ.1750 – 1825) เป็ นช่วงที
มีการปฏิวตั ิและปฏิรูปอเมริ กา เพลงในยุคนีมีความสร้างสรรค์มากขึน ผูป้ ระพันธ์สามารถใช้เครื อง
ดนตรี ให้เหมาะสมกับท่วงท่าลีลาของเพลงตามความต้องการในการแสดงความรู้สึกของเพลง แต่
อย่างไรก็ดี นักดนตรี ยงั ต้องเล่นให้ถูกต้องตามแบบแผนทีนกั ประพันธ์ได้แสดงไว้ ช่วงต่อมาคือยุค
โรแมนติค (Romantic Period ค.ศ.1825 – 1900) ดนตรี ในยุคนีมีการเปลียนแปลงไปมากเนืองจาก
ยุโรปอยูใ่ นภาวะสงครามนโปเลียนแห่งฝรังเศส เพลงในยุคนีจะแต่งตามความต้องการของศิลปิ น
อย่างแท้จริ ง ไม่ยงุ่ เกียวกับศาสนา ศิลปิ นจะใช้วตั ถุประสงค์ความต้องการและอารมณ์ความรู้สึกของ
ตนเองเป็ นสําคัญในการแต่งเพลง ในยุคนีแต่ละประเทศในยุโรปมีความชืนชอบเพลงต่างกันไป ใน
สมัยต่อมาคือยุคอิมเพรสชัน นิส (Impressionist Peroid ค.ศ.1850 – 1930) ในยุคนี เพลงมีความ
หลากหลายมากเพราะสังคมมีการเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว มีการติดต่อสื อสารกันมากขึน ทําให้
การประพันธ์และออกแสดงมีความน่าตืนเต้นยิง ขึน
จะเห็นได้วา่ เมือเวลาเปลียนไป ลักษณะและรู ปแบบของดนตรี และบทเพลงย่อม
เปลียนแปลงไปด้วย จากเดิมทีดนตรี ตะวันตกมีหน้าทีในการรับใช้พระศาสนาเท่านัน ได้ถูกเพิม
บทบาทในการเป็ นเครื องประดับพระเกียรติแด่กษัตริ ยแ์ ละชนนันสู ง จวบจนเป็ นเครื องแสดงความ
เพลิดเพลินของประชาชน คนทัว ไป แม้วา่ ดนตรี แต่ละประเภทจะถูกนําไปใช้ในลักษณะทีแตกต่าง
กัน แต่ทงั หมดเกิดขึนจากความรู้สึก ความเคารพนับถือต่อสิ งใดสิ งหนึงทีออกมาจากจิตใจ แสดงให้
เห็นว่าความคิดความเชือมีผลอย่างมากต่อการสร้างสรรค์ดนตรี ในแต่ละยุคสมัย หากเรา
ทําการศึกษาดนตรี ในแต่ละช่วงเวลาอย่างละเอียดแล้วจะสามารถเข้าใจบริ บทสังคม และความคิด
ของคนในยุคนันๆได้เป็ นอย่างดี
6.1.2 ดนตรีไทยสากล
การดนตรี ในประเทศไทยมีหลักฐานปรากฏมาตังแต่สมัยทวาราวดี (ศตวรรษที 11 16) ทีพบศิลาจําหลักรู ปท่าร่ ายรําต่างๆ และคํากล่าวถึงการรําประกอบดนตรี ประเภทปี พาทย์และ
การร้อง จากหลักฐานทําให้เห็นว่านับตังแต่ยคุ บรรพกาลสื บมาจนถึงอารยธรรมแห่งอาณาจักร
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ทวาราวดี ศรี วชิ ยั ละโว้ โยนก (เชียงแสน) ก่อนทีจะมาถึงยุคของสุ โขทัย และมีหลักฐานปรากฏว่า
การแสดงละเล่นเรื องหนึงชือ นามาโนห์ รา (namanora) กล่าวว่าเป็ นเรื องของพวกไต และมี
การละเล่นอืนอีกคือ ระบํานกยูงและรําหมวก ทําให้เชือว่าคนไทยเคยอาศัยอยูท่ างตอนใต้ของ
ประเทศจีน คือในอาณาจักรน่านเจ้ามาก่อน จากนันในสมัยกรุ งสุ โขทัย ดนตรี ของสังคมไทยในอดีต
มีบทบาทหน้าทีเพือเป็ นเครื องประกอบพิธีกรรมเพือสักการะทางศาสนาเท่านัน และตัวดนตรี เองยัง
ถือว่าเป็ นสิ งศักดิmสิทธิm มีจิตวิญญาณทังในบทเพลงและเครื องดนตรี จนถึงมีการไหว้ครู ดนตรี และ
นาฏศิลป์ ไทยสื บเนืองมาจนกระทัง ปัจจุบนั กิจกรรมดนตรี และนาฏศิลป์ เป็ นสิ งทีคูก่ บั สังคมไทยมา
โดยตลอด ดังในหลักศิลาจารึ กสมัยพ่อขุนรามคําแหง หรื อจากจารึ กคัมภีร์เตภูมิกถา สมัยกรุ ง
สุ โขทัย ทีวา่ “บันลือดุริยดนตรี บ้ างดีด บ้ างสี บ้ างตี บ้ างเป่ า” และยังมีหลักฐานการใช้ดนตรี เพือแก้
บนของชาวบ้านสมัยสุ โขทัย (ภัทรววี ภูชฎาภิรมย์, 2550) แสดงให้เห็นว่าดนตรี มีทงั ในราชสํานัก
และของชาวบ้านทัว ไป ในท้องถินต่างๆของประเทศไทยมีเพลงประจําท้องถินเช่นกัน
ในสมัยกรุ งศรี อยุธยา การดนตรี แพร่ หลายมากขึน จากในวัดและวังมาสู่ ชาวบ้านทัว ไปมาก
ขึน มีการละเล่นทีหลากหลายเช่นการละเล่นเพลงพืนบ้านต่างๆเพลงเหล่านีเรี ยกว่า เพลงพืนบ้าน
เพลงพืนบ้านมีลกั ษณะ วัตถุประสงค์หลายรู ปแบบ เพลงพืนบ้านมีทีมาจากการดําเนินวิถีชีวติ ของ
คนไทยโดยเฉพาะในภาคกลางทีเป็ นสังคมเกษตรกรรม เมือเหน็ดเหนือยจากการประกอบอาชีพ จึง
คลายความเหนือยด้วยการร้องรํา ทําเพลง และนอกจากจะสร้างความเพลิดเพลินในขณะทํางานแล้ว
การร้องเพลงรับส่ งกัน ยังก่อให้เกิดความสามัคคีในหมูค่ ณะ อีกทังคนไทยในสมัยก่อนไม่มีโรง
มหรสพเพือให้ความบันเทิงดังเช่นปัจจุบนั คนในท้องถินจึงต้องใช้ความสามารถในการประดิษฐ์
เพลงเพือให้เกิดความสนุกสนานภายในกลุ่ม ต่อมาในภาวะสงครามหลักฐานเกียวกับดนตรี จึงลด
น้อยลงไป และปรากฏขึนอีกครังในสมัยพระยาตาก (สิ น) ทีมิได้ทอดทิง งานทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไป ทรงรวบรวมนักร้อง นักดนตรี และพวกทีเล่นละครทียา้ ยถินฐานมา ณ บ้านขมิน
บางกอกน้อย ดนตรี ทีเหลืออยูโ่ ดยมากนัน เป็ นประเภทดนตรี ทีใช้ในชีวติ ประจําวันเช่นเพลงกล่อม
แต่เพลงทีใช้สาํ หรับการแสดงเหลือจํานวนน้อยมาก (มาณพ อิศรเดช, 2551)
ต่อมาในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ทีการดนตรี มีการเปลียนแปลงไปอย่างมาก เริ มต้นตังแต่
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก รัชกาลที 1 (พ.ศ. 2325 – 2352) ทีนอกจากจะทรงสร้าง
กรุ งเทพฯด้วยสิ งก่อสร้างต่างๆแล้ว ยังทรงฟื นฟูศิลปวัฒนธรรมทีสูญเสี ยไประหว่างการเสี ยกรุ ง
ศรี อยุธยา บทละครต่างๆทีหายไปและให้ราชบัณฑิตช่วยเสริ มแต่งให้ครบถ้วน โดยรวมถึงบทละคร
และบทเพลง บทพระราชนิพนธ์ทีได้รื อฟื นนิพนธ์เก่าในสมัยอยุธยาโดยให้กวีและข้าราชสํานัก
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ร่ วมกันแต่งขึนใหม่ จากนันการดนตรี ในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์จึงได้รับการพัฒนาเรื อยมาและมี
การเปลียนแปลงไปเรื อยๆ เช่นในพระราชนิพนธ์เรื องรามเกียรติm ทรงรวบรวมเรื องราวไว้เป็ นเล่ม
เพืออ่านเอาเรื อง มิได้มีไว้เพือนํามาเล่นเป็ นละคร และมีการเปลียนสํานวนหลายครังในรัชกาลที 2
และ 4 จนกระทัง ถึงรัชกาลที 6 ทรงโปรด ฯ ให้ดาํ เนินในรู ปแบบละครดึกดําบรรพ์และบทขับร้อง
บนเวทีคอนเสิ ร์ตโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวตั ิวงศ์ จะเห็นได้วา่ การ
ดนตรี และละครมีการเปลียนแปลงไปในหลายรู ปแบบมากยิง ขึน เมือเวลาเปลียนไป ความบันเทิง
ด้านดนตรี ก็เปลียนแปลงไปด้วย (พูนพิศ อมาตยกุล, 2527: 2-4)
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (พ.ศ. 2352 - 2367) รัชกาลที 2 นัน
การสงครามยังไม่สงบนัก แต่พระองค์ได้ทรงดําเนินนโยบายฟื นฟูศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนือง ทรง
มีพระราชนิพนธ์บทละครและใส่ บทเพลงในอัตราจังหวะ 3 ชัน และเพลงเถา นอกจากนี ในรัชกาล
นีได้เกิดกวีเอกอีกผูห้ นึงคือ สุ นทรภู่ ทีมีบทบาทอย่างมากในเรื องงานวรรณศิลป์ งานในด้านดนตรี
อีกชินหนึงทีแสดงถึงพระอัจฉริ ยะภาพด้านดนตรี ของพระองค์และมีการบันทึกไว้เป็ นหลักฐาน
ชัดเจนว่าทรงนิพนธ์ข ึนเองคือ พระราชนิพนธ์เพลงบุหลันลอยเลือน 2 ชัน
ในสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้ าอยู่หัว (พ.ศ. 2367 – 2397) รัชกาลที 3
นัน ได้รับอิทธิพลจากรัชกาลก่อนอย่างมาก แม้วา่ พระองค์ทรงจะให้ความสําคัญเกียวกับงาน
ราชการด้านการค้าและพระศาสนามากกว่างานด้านศิลปวัฒนธรรม แต่กลับส่ งผลในการเผยแพร่
ดนตรี ในราชสํานักสู่ประชาชนทัวไปมากขึน เมือมีคนเรี ยนรู้ดนตรี มาก ก็ยอ่ มเกิดการสร้างสรรค์
ดนตรี ในรู ปแบบต่างๆมาก สิ งทีแสดงว่าดนตรี ได้ออกมาจากราชสํานักสู่ ประชาชนทีสาํ คัญคือการที
มีสาํ นักดนตรี (หรื อทีเรี ยกว่า “บ้าน” ในปัจจุบนั ) ได้แก่ สํานักของหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (มี ดุริยาง
กูร) และสํานักวัดกัลยาณมิตร (ของหลวงกัลยาณมิตตาวาส – ทับ พาทยโกศล) แต่การสนับสนุน
ดนตรี ในราชสํานักมีไม่มากนัก แม้กระทัง งานแสดงของวงมโหรี หรื อปี พาทย์หลวงยังต้องให้นกั
ดนตรี ตาม “บ้าน” เข้าร่ วม
ในสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที 4 (พ.ศ. 2397 - 2411)
ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึนหลายอย่าง แต่ยงั มีพระราชประสงค์ทีจะฟื นฟูงานด้าน
ดนตรี ทรงนิพนธ์ละครและชุดเบิกโรงละครไว้หลายบท อีกทังเพิม ตําแหน่งทีเกียวกับงานปี พาทย์
ในราชสํานักอีก 2 ตําแหน่ง ได้กาํ เนิดวงปี พาทย์ในหลายรู ปแบบ เช่นปี พาทย์เครื องคู่และเครื อง
ใหญ่ (เดิมมีแต่ปีพาทย์เครื องห้า) โดยเพิม ระนาดทีทาํ จากโลหะ เรี ยกว่าระนาดเอกเหล็ก ทุม้ เหล็ก
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และเครื องประกอบจังหวะต่างๆ และในวงเครื องสาย ก็ได้นาํ เครื องดนตรี จากประเทศอื นๆเช่ น
กลองมลายูและปี ชวาเข้ าผสมในการเล่ นดนตรี ไทย การผสมผสานดังกล่ าวทําให้ เห็นได้ ว่า ได้ เกิด
แนวคิดทีจ( ะผสานดนตรีไทยเดิมให้ เข้ ากับดนตรีสากล อันเป็ นต้ นกําเนิดของดนตรีไทยสากลในกาล
ต่ อมา
เหตุการณ์อนั เกียวกับดนตรี สากลทีสาํ คัญคือการนําทํานองเพลง God Save the Queen ของ
อังกฤษมาเป็ นต้นแบบในการประพันธ์เพลงสรรเสริ ญพระบารมี อีกทังมีการตังวงดุริยางค์แบบแตร
วงขนาดเล็กโดยให้ทหารอังกฤษมาเป็ นผูฝ้ ึ กสอน นอกจากนียงั มีแนวคิดการประพันธ์ เครื องดนตรี
ฝรังเข้ามาแสดงร่ วมกับดนตรี ไทยหรื อการใส่ เนือร้องทีเป็ นภาษาไทยในดนตรี ฝรัง แต่เดิมนันดนตรี
มีไว้เพือเหตุ 2 ประการ กล่าวคือ ใช้เพือสร้างความบันเทิงและใช้เพือสร้างอาชีพ ในปัจจุบนั ทีดนตรี
ต้องตอบสนองความต้องการของสังคม การผสมวงดนตรี จึงมีความหลากหลายรู ปแบบ รู ปลักษณ์
ของดนตรี จึงเปลียนไปโดยต้องตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองมากขึน
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้ าอยู่หัว (พ.ศ. 2411 - 2453) รัชกาลที 5 เกิด
การเปลียนแปลงในระบบการบริ หารราชการครังใหญ่ มีการแบ่งการปกครองออกเป็ นกรมกอง
ต่างๆ ในงานด้านดนตรี มีหน่วยงานทีเกียวข้องกับการดนตรี 5 หน่วยงานคือกรมมหรสพ กรมหุ่น
กรมพิณพาทย์ กรมโขน และกรมรําโคม งานด้านเพลงไทยเดิมทังในพระราชสํานักและนอกราช
สํานักเกิดการเปลียนแปลงไปมาก มีคณะละครเกิดขึนมากมาย และในรัชสมัยนี มีพระเจ้าลูกยาเธอ
หลายพระองค์ทีได้ดาํ เนินไปทรงศึกษาต่างประเทศ และได้นาํ ดนตรี แบบตะวันตกเข้ามามากขึน ทัง
แตรวง (Military band) หรื อวงเครื องสายฝรัง อีกทังมีการเปิ ดโรงเรี ยนฝรังเช่น โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนทีมีหลักสู ตรการเรี ยนการสอนดนตรี สากลควบคูไ่ ปกับดนตรี ไทยอัน
เป็ นหนทางหนึงในการเผยแพร่ ความรู้ดา้ นดนตรี สากลในประเทศไทยมากขึน ดนตรี สากลเข้ามาใน
ประเทศไทยครังแรก อย่างเป็ นทางการในปี พ.ศ. 2491 เมือพระยาประภากรวงศ์ (ชาย บุนนาค) ได้
เชิญให้กปั ตันเอ็ม ฟุสโก หัวหน้าแตรวงประจําเรื อรบหลวงเทนเนสซี สหรัฐอเมริ กามาสอนการอ่าน
โน้ตให้กบั วงดนตรี ทหารเรื อของไทย และในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2431 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงจัดระเบียบการปกครองต่างๆให้มีความทันสมัยขึน ในด้านดนตรี ทรงเพิม
บทบาทให้กบั ดนตรี ฝรังในประเทศไทยมากขึน เกิดเพลงสรรเสริ ญพระบารมีในทํานองฝรัง (ไม่มี
คําร้อง) มีการขยายแตรวงทหาร เริ มงานบันทึกเสี ยง ทดลองส่ งวิทยุและกําเนิดเครื องสายฝรัง
รู ปแบบใหม่ๆ และด้วยอิทธิพลจากทํานองเพลงตะวันตก ทําให้เพลงทีบรรเลงโดยเครื องดนตรี ไทย
หลายเพลงได้นาํ ทํานองฝรังเข้ามาร่ วมบรรเลง เช่นเพลงมหาฤกษ์ มหาชัย นักดนตรี ทีมีชือเสี ยง
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เกิดขึนในยุคสมัยนีมากมาย แต่ทีมีความสําคัญต่อด้านเพลงไทยสากลคือ พลตรี เรื อ สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ าบริ พตั รสุ ขมุ พันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต (พ.ศ. 2424 - 2487) โดยทรงพระ
นิพนธ์เพลงสากลก่อนเพลงไทย โดยมาเป็ นเพลงเกียวกับกองทัพเรื อในช่วงปี พ.ศ. 2447 - 2448 อัน
ได้แก่เพลงวอลทซ์ประชุมพล วอลทซ์เมขลา วอลทซ์บริ พตั ร โนรี และวอลทซ์มณฑาทอง และยัง
ได้พระนิพนธ์เพลงไทยแบบสากล ได้แก่ เพลงมหาฤกษ์ มหาชัย สรรเสริ ญเสื อป่ า (บุหลันลอย
เลือน) เป็ นต้น โดยประพันธ์เพลงแขกมอญบางขุนพรหมและได้จดเป็ นโน้ตสากลในปี พ.ศ. 2452
จนกระทัง ในปี พ.ศ. 2460 ได้จดั ตังวงเครื องสายฝรังโดยให้พระเจนดุริยางค์ เป็ นผูค้ วบคุม และในปี
พ.ศ. 2465 กิจการบันทึกเสี ยงจึงเกิดขึนเป็ นครังแรกในประเทศไทย โดยนาย ต.เง็กชวน ก่อตัง
โรงงานผลิต “แผ่นเสี ยงตรากระต่าย” ในช่วงแรกผลิตแผ่นดนตรี ไทยและเพลงโขนละครฟ้ อนรํา
ต่อมาจึงได้ผลิตแผ่นเสี ยงเพลงไทยสากล ซึงถือว่าเป็ นครังแรกในเมืองไทย นาย ต.เง็กชวนมี
ความสามารถหลายอย่าง คือนอกจากจะมีความคิดทางธุรกิจทีดีแล้ว ยังสามารถแต่งบทร้องเพลง
ไทยได้โดยใช้นามปากกาว่า “ธนูงาม” (พูนพิศ อมาตยกุล, 2550: เล่ม 2)
เพลงไทยสากลได้ถือกําเนิดขึนอย่างแท้จริ งในรัชสมัยนี จากหนังสื อทีระลึก สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงประกอบพิธีเปิ ดอาคาร
ห้องสมุดดนตรี "ทูลกระหม่อมสิ รินธร" (2537) กล่าวถึงผูท้ ีมีบทบาทในการให้กาํ เนิดเพลงไทย
สากลคือ ขุนวิจิตมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธ์) จากการถือกําเนิดของคณะละครรําและละครร้อง
“คณะปรี ดาลัย” โดยการอุปถัมป์ ของกรมพระนราธิประพันธ์พงศ์ ได้นาํ ทํานองเพลงฝรังจากแตรวง
สําหรับทหารฝรังมาปรับเข้ากับกลอนสุ ภาพสําหรับร้องและเล่นละครของไทย จึงได้กาํ หนดให้มี
การใช้คาํ ว่า “สากล” ต่อท้ายคําว่า “เพลงไทย” กลายเป็ น “เพลงไทยสากล” ซึงหมายถึง เพลงเนือ
ไทยแต่ใส่ ทาํ นองฝรังอันเริ มได้รับความนิยมในสมัยรัชกาลที 5 (ทวีสิทธิm ไทยวิจิตร, 2522: 515)
ภายหลังจากทีคณะปรี ดาลัยเสื อมความนิยมลง ขุนวิจิตรมาตราจึงแต่งบทละครร้องให้กบั คณะ
บรรเทิงสยามของแม่เลือน (ชือคณะในขณะนัน) เปิ ดการแสดงทีโรงละครบุษปนาฏะศาลาในช่วงปี
พ.ศ. 2460 มีจาํ นวนทังสิ นราว 10 – 15 เรื อง จากนันจึงดัดแปลงมาเป็ นละครรําสลับพูดเช่นเรื อง “ศร
อนงค์” ในปี พ.ศ. 2485 หลังจากนันการผลิตภาพยนตร์ได้มีการเปลียนแปลงครังใหญ่คือการผลิต
ภาพยนตร์ทีมีเสี ยงในฟิ ล์ม
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัว (พ.ศ. 2453 – 2468) รัชกาลที 6
พระองค์เป็ นพระมหากษัตริ ยไ์ ทยพระองค์แรกทีทรงศึกษามาจากต่างประเทศ ทําให้รูปแบบการ
ปกครอง การศึกษา ศิลปะวิทยาการ ฯลฯ เป็ นไปอย่างทันสมัยมากขึน พระองค์ทรงโปรดการละคร
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เป็ นอย่างมาก ทรงแสดงละครด้วยพระองค์เองหลายครัง อันส่ งผลให้พฒั นาการของดนตรี ในยุค
สมัยนีเกิดขึนมากมาย เช่นการผสมผสานเครื องดนตรี ไทยกับเครื องดนตรี สากล การนําขิมเข้ามาจาก
ประทศจีนและเครื องลมทองเหลืองจากฝรัง และเหตุทีเหตุการณ์บา้ นเมืองกําลังเข้าสู่ ช่วง
สงครามโลกครังที 1 จึงมีแนวคิดทีให้เกิดความรักชาติ (Nationalism) พระองค์จึงได้ทรงพระนิพนธ์
บทกวีทีก่อให้เกิดความรักชาติ และแน่นอนว่าย่อมส่ งผลต่อวงการดนตรี อีกเช่นกัน ทรงโปรดฯให้
บรรจุตาํ แหน่ง พระราชทานบรรดาศักดิmและนามสกุลให้กบั ศิลปิ นมากมาย แต่ดว้ ยเหตุการณ์
บ้านเมืองทีมีการผันแปรไปตามสงครามโลก ทําให้จาํ เป็ นต้องตัดงบประมาณด้านการดนตรี ลงไป
จํานวนมากในรัชกาลต่อมา เพลงทีเกิดในยุคสมัยนี ส่ วนมากเป็ นเพลงเนือเต็ม มีแนวทางในการ
ปลุกใจให้รักชาติ บางครังนําทํานองเพลงฝรังเข้าผสมหรื อมีการทับศัพท์ภาษอังกฤษในเนือร้อง
ภาษาไทยด้วย
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้ าอยู่หัว (พ.ศ. 2468 – 2477) รัชกาลที 7
พระองค์มีความสนพระราชหฤทัยในเรื องดนตรี ไทยเป็ นอย่างมาก และโปรด ฯ ให้มีการบันทึก
โน้ตเพลงไทยเป็ นแบบสากล โดยมีพระเจนดุริยางค์ (ปิ ติ วาทยกร) เป็ นหัวหน้าคณะในการ
ดําเนินงาน ในช่วงนันเกิดปั ญหาทางการเมืองในการเปลียนแปลงการปกครอง งานชําระดนตรี
ดังกล่าวจึงยังไม่ทนั แล้วเสร็ จ สําหรับดนตรี นอกราชสํานักนัน มีการนําเครื องดนตรี ตะวันตกเข้ามา
ผสมมากขึน เช่นวงเครื องสายขิม วงเครื องสายออแกน ฯลฯ และเกิดการประพันธ์เพลงรู ปแบบใหม่
หลายเพลง ใช้ทฤษฎีการประพันธ์แบบตะวันตก ไม่ใช้การกําหนดลูกฆ้องแบบเก่า ในด้านการเรี ยน
การสอนดนตรี น นั ได้มีการก่อตังวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ของกรมศิลปากร เน้นการสอนด้านดนตรี
และศิลปะ มีการก่อสร้างโรงละครชัว คราวเพือเล่นละครเรื อง เลือดสุ พรรณ บทประพันธ์ของพลตรี
หลวงวิจิตรวาทการ ในปี พ.ศ. 2477 เพือนํารายได้มาก่อสร้างโรงละครกรมศิลปากร (ประภาพรรณ
วิจิตรมาตรา, 2536)
ในรัชกาลที 8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (พ.ศ. 2477 - 2489) อัน
เป็ นช่วงของสงครามโลกครังที 2 มีการเปลียนแปลงเกียวกับวัฒนธรรมหลายประการ ได้แก่
กําหนดให้มีพระราชบัญญัติวฒั นธรรมแห่งชาติ การจัดตังกรมศิลปากร การเปลียนชือจาก “สยาม”
เป็ น “ประเทศไทย” บุคคลสําคัญทีเปลียนแปลงวงการดนตรี ในประเทศไทยคือ จอมพล ป. พิบูล
สงคราม (เป็ นนายกรัฐมนตรี ช่วงปี พ.ศ. 2481 - 2487) โดยให้ประชาชนทัว ไปเลิกเล่นดนตรี ไทย
เนืองจากต้องการให้สังคมไทยเป็ นสังคมแห่งความทันสมัยเช่นตะวันตก เพลงทีเปิ ดใน
วิทยุกระจายเสี ยง พี.เจ.ศาลาแดง ในสมัยนันส่ วนมากเป็ นเพลงเกียวกับการรักชาติและจัดการแสดง
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ละครเกียวกับการรักชาติของหลวงวิจิตรวาทการเป็ นส่ วนใหญ่ เพลงทีใช้เป็ นเพลงไทยผสมกับเพลง
ไทยสากล
ในรัชกาลนีได้เกิดวงดนตรี ไทยสากลทีมีอิทธิพลมาจากการเมืองคือวงสุ นทราภรณ์ วง
ดนตรี รูปแบบหนึงทีได้รับความนิยมในช่วงหลังสงครามโลกครังทีสองคือ ประเภทวงดนตรี ไทย
สากลในประเทศไทย (ทวีสิทธิm ไทยวิจิตร, 2522) ในระยะสงความโลกครังทีสอง ทหารพันธมิตร
เข้ามาตังฐานทัพในเมืองไทย ทําให้เกิดรู ปแบบวัฒนธรรมตะวันตกไม่วา่ จะเป็ นอาหาร เหล้า ดนตรี
และการเต้นรํา ช่วงนีเองทีเกิดวงดนตรี ใหม่ๆ มีการก่อตัง Cabaret หรื อบาร์ในปัจจุบนั นักดนตรี ที
เข้าร่ วมจะมีความชํานาญในการฟังและเล่นดนตรี ตะวันตกมากขึน และได้กลายมาเป็ นวงคอมโบ
(Combo) ต่อมา
ดนตรี ไทยสากลในประเทศไทยเริ มต้นด้วยการทีมีนกั ดนตรี ประมาณ 4-5 คน นักดนตรี ทีมี
ชือเสี ยงได้แก่ ครู เอือ สุ นทรสนาน ในช่วงการเรี ยนดนตรี ของนักดนตรี เหล่านีช่วงแรกยังเป็ น
แบบเดิมคือการจํา เพราะยังดูโน้ตดนตรี ไม่ได้ ครันเมือพระเจนดุริยางค์ได้รับเชิญมาปรับปรุ งวง
ดนตรี กองทัพเรื อในปี พ.ศ. 2470 จนกระทัง ตังแต่วนั ที 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 ถึงวันที 1 สิ งหาคม
พ.ศ. 2487 เป็ นช่วงทีจอมพล ป.พิบูลสงครามครองอํานาจ เกิดแนวคิดเกียวกับ “รัฐนิยม” ใช้ในการ
ปรับปรุ งวัฒนธรรม วิถีชีวิตและประเพณี ของไทยให้ทดั เทียมอารยะในความคิดทีวา่ “เชือผูน้ าํ ชาติ
พ้นภัย” เพือทําให้ชาวต่างประเทศเห็นว่าประเทศไทยไม่ได้ลา้ สมัยอย่างชาติอืน จึงเกิดวงดนตรี
หลากหลายรู ปแบบ การประพันธ์ทีใช้ทฤษฎีดนตรี สากลแต่เนือร้องภาษาไทยจึงเกิดขึน ในวันที 20
พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 กรมโฆษณาการโดยนายวิลาส โอสถานนท์ก่อตังวงดนตรี ลีลาส (Jazz
Band) บรรเลงส่ งกระจายเสี ยงทีสถานีวทิ ยุศาลาแดง มีชืออย่างเป็ นทางการว่า วงดนตรี ลีลาส กรม
โฆษณาการ ช่วงแรกเป็ นการกระจายเสี ยงเพลงไทย จนกระทัง การกระจายเสี ยงครังที 13 ในวันที 2
กันยายน พ.ศ. 2483 จึงได้เริ มส่ งกระจายเสี ยงเพลงไทยสากลเป็ นเพลงบรรเลง ไม่มีการขับร้องได้แก่
เพลงในฝัน บัวขาว วันเพ็ญ ลมหวน เพลินและดอกไม้ แต่งโดยหม่อมหลวงพวงร้อยและ
หม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์ และในช่วงปลายปี จึงมีการนําเพลงทีมีการขับร้องคือเพลงปลุกใจ
ซึงเป็ นการขับร้องหมู่ ประพันธ์คาํ ร้องโดยล้วน ควันธรรม
วงดนตรี ลีลาสกรมโฆษณาการ นําโดยเอือ สุ นทรสนานได้บรรเลงเพลงไทยสากล
ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสี ยงคลืนยาวครังแรกในวันที 8 กันยายน พ.ศ. 2483 นักร้องในครังนัน
ได้แก่รุจี อุทยั กร มัณฑนา โมรากุล ล้วน ควันธรรม และนักร้องหมูข่ องวงสุ นทราภรณ์ เพลงทีร้อง
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เป็ นเพลงทีแต่งโดยสมาคมนักเรี ยนเก่าอังกฤษและวงดนตรี ในกรมโฆษณาการ รวมทังบทเพลง
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั คือเพลงปลุกใจต่างๆ การออกอากาศใน
สมัยนัน เป็ นรายการรวมบทเพลงหลายประเภท ทังเพลงไทยสากลและเพลงสากล
จนในปี พ.ศ. 2487 เกิดวงดนตรี ใหญ่ๆขึนมากมาย โดยเฉพาะจากหน่วยงานต่างๆ ไม่วา่ จะ
เป็ น กองทัพบก กองทัพอากาศ และวงดนตรี ของกรมโฆษณาการ (กรมประสัมพันธ์) โดยมีครู เอือ
สุ นทรสนานเป็ นหัวหน้าวง ครู เอือได้แต่งและร้องเพลงไว้เป็ นจํานวนมากกว่าหนึงพันรายการ ซึง
ได้นาํ ออกแสดงในนามของคณะสุ นทราภรณ์และวงกรมประชาสัมพันธ์ และเป็ นผูก้ ่อตังโรงเรี ยน
สอนดนตรี สากลเป็ นครังแรก การแสดงดนตรี ในช่วงนันมีความลําบากมากเนืองจากเป็ นช่วง
สงครามโลก ในบางครังขณะกําลังแสดงปรากฏว่ามีการทิง ระเบิด ทําให้ทงั นักร้องนักดนตรี ตอ้ งวิง
หนีระเบิด แม้วา่ จะเกรงกลัวสงคราม แต่ทุกคนจะกลับมาร่ วมกันแสดงดนตรี ทีเดิมในวันรุ่ งขึน
เพลงไทยสากลเพลงแรกทีแต่งโดยคนไทยทังคําร้องและทํานองคือเพลง “กล้วยไม้” เพือประกอบ
ละครเรื อง “ปู่ โสมเฝ้ าทรัพย์” ประพันธ์ทาํ นองโดยเรื อโท มานิต เสนะวีณิน และคําร้องโดยกาญจนา
นาคพันธุ์ (ทวีสิทธิm ไทยวิจิตร, 2522: 315)
ในช่วงต้นของรัชกาลพระบาทสมเด็จภูมิพลอดุลยเดช (พ.ศ. 2489 – ปัจจุบนั ) รัชกาลที 9
เหตุการณ์การเมืองยังไม่สงบนัก เนืองจากเป็ นช่วงหลังสงครามโลกครังทีสอง ช่วงแรกนัน
จอมพลสฤษดิm ธนรัตน์ ได้ทาํ รัฐประหารจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้เปลียนแนวคิดจากแบบสากล
นิยมกลับมาเป็ นชาตินิยมอีกครังด้วยกระแสของความรักชาติในช่วงสงครามโลก มีการฟื นฟูดนตรี
ไทยขึนมาอีกครัง ในรัชกาลนีเกิดความเปลียนแปลงดนตรี ข ึนอย่างรวดเร็ ว เพราะมีการติดต่อกับ
ต่างชาติมากขึน การสื อสารทีรวดเร็ ว มีการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงานเพลง ทําให้เกิด
การพัฒนาทังดนตรี ไทย ดนตรี ไทยสากลและดนตรี สากลอย่างมาก แต่ปัจจัยทีสาํ คัญคือการที
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระปรี ชาสามารถด้านดนตรี ทรงประพันธ์และเรี ยบเรี ยงเสี ยง
ประสานบทเพลงพระราชนิพนธ์ไว้มากกว่า 40 บทเพลง อีกทรงบรรเลงเครื องดนตรี สากลด้วย
พระองค์เองในการแสดงดนตรี หลายครังอย่างต่อเนือง ทําให้วงการดนตรี ในประเทศไทย
เจริ ญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ วมาก
ดนตรี ไทยสากลมีความต่อเนืองจากในรัชกาลก่อน กล่าวคือในช่วงปี พ.ศ. 2529 ได้มีการ
นําเพลงเก่า เพลงสุ นทราภรณ์มาบันทึกใหม่หลายครัง ครังหนึงทีอติพร เสนะวงศ์ ทายาทครู เอือ
สุ นทรสนานได้ให้คนรุ่ นใหม่ได้นาํ เพลงเก่ามาร้องใหม่ และประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างดี เช่นงาน
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ของวงเยือ ไม้ทีขบั ร้องโดยอรวี สัจจานนท์ และวีระ บํารุ งศรี จนนําไปสู่ การศึกษาและแสดงผลงาน
ของสุ นทราภรณ์อีกหลายครัง ไม่วา่ จะเป็ นการแสดงคอนเสิ ร์ต “เสี ยงทิพยสุ นทราภรณ์” ที
หอประชุมจุฬาฯ เมือวันที 2 มกราคม พ.ศ. 2532 การจัดงานเสวนาวิชาการเรื อง “สุ นทราภรณ์
วิชาการ ครังที 1 เมือวันที 16 – 17 มิถุนายนในปี เดียวกันทีมหาวิทยาลัยศิลปากร ริ เริ มโดย
ศาสตราจารย์ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล และจัดให้มีการสัมมนาต่อเนืองอีกหลายครัง ในปี พ.ศ. 2536
ศาสตราจารย์ นพ.พูนพิศ อมาตยกุลยังได้เริ มผลิตรายการเพลงไทยสากลทางคลืนวิทยุ F.M. 92 เพือ
รวบรวมผลงานของศิลปิ นเพลงไทยสากลตังแต่สมัยรัชกาลที 5 โดยจัดครังละครึ งชัว โมงจนยุติเมือ
เดือนเมษายน พ.ศ. 2549 จํานวน 1,010 ตอน จากนันมีการอภิปรายเกียวกับเพลงไทยสากลหลายครัง
อาทิเช่น การอภิปรายเพลงไทยสากลเรื องเสี ยดสี สังคมและเพลงต้องห้ามทางการเมือง เมือวันที 10
มกราคม พ.ศ. 2549 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร มีศาสตราจารย์ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล สมาน
นภายน นคร ถนอมทรัพย์ เป็ นผูร้ ่ วมอภิปราย นอกจากนียงั ได้มีการนําเพลงในสมัยนันเพือนํามา
ทําซําหรื อผลิตในรู ปแบบใหม่ให้เข้ากับสมัยนิยมมากขึน อาทิเช่นวงไหมไทยหรื อการนํามาผลิต
ใหม่ของบริ ษทั แม่ไม้เพลงไทย
6.2 ประเภทของบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจในประเทศไทย
จากการศึกษางานวิจยั ต่างๆ ได้การแบ่งประเภทบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ
ตามแนวทางของพิรพร คล่องเวสสะ (อ้างถึงในกิงแก้ว อัตถากร, 2519) ไว้มากมาย ได้แก่งานวิจยั
ของสิ รินธร กีรติบุตร (2528) เรื องเพลงปลุกใจ (พ.ศ.2475 – 2525): การวิเคราะห์ทางการเมือง
สุ มณฑา ศักดิmชยั สมบูรณ์ (2540) เรื องเพลงไทยสากลตามนโยบายของจอมพลป.พิบูลสงคราม
ประจักษ์ สังเกต (2540) เรื องเพลงปลุกใจของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ และงานวิจยั เรื องการ
สื อสารความหมายในเพลงปลุกใจสี เหล่าทัพ โดย วรรณลดา พิรุณสาร (2543)
โดยแบ่งเพลงปลุกใจออกเป็ น 7 ประเภท กล่าวคือ
1. เพลงประจําหน่วย เป็ นเพลงประจําสถาบันหรื อหน่วยต่างๆมักร้องกันในหมูค่ ณะ จะมี
ชือเสี ยงไปตามชือเสี ยงของสถาบันนันในการเผยแพร่ ทังนีตอ้ งอาศัยเนือร้อง ท่วงทํานอง ลีลาความ
กินใจผูฟ้ ัง ได้แก่เพลงมาร์ชของกองทัพต่างๆ
2. เพลงพระมหากษัตริ ย ์ มีหลักโดยให้ประชาชนหรื อผูฟ้ ั งยึดมัน ในชาติ ศาสนาและองค์
พระมหากษัตริ ย ์ เพราะสถาบันพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นเครื องยึดเหนียวจิตใจของชาวไทยไว้ได้ ในช่วง
หลังเริ มมีเพลงสําหรับพระบรมวงศานุวงศ์ดว้ ย (โดยเฉพาะช่วงหลัง พ.ศ.2516)
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3. เพลงวีรกรรม แสดงประวัติและวีรกรรมของชาวไทยทีกล้าหาญเป็ นสิ งทีคนไทยภูมิใจมา
ช้านาน ต้องการปลุกใจให้คนไทยมีความกล้าหาญ เข้มแข็ง ไม่พรันต่อศัตรู เหตุการณ์วรี กรรมใน
ประวัติศาสตร์ของผูก้ ล้าหาญทังหลายทีล่วงลับไปแล้วเหลือเพียงอนุสรณ์แห่งความทรงจําเช่นเพลง
ศึกบางระจัน ต้นระกูลไทย เลือดสุ พรรณ ฯลฯ
4. เพลงแห่งความห่วงใย กําลังใจเป็ นสิ งสําคัญสําหรับผูท้ ีอยูแ่ นวหน้า แสดงการเห็นอก
เห็นใจห่วงใยต่อผูก้ ล้า เป็ นการให้กาํ ลังใจ เพือให้แนวหลังรู้สึกถึงความเหนือยยากลําบาก การยอม
สละชีวติ เช่นเพลงแด่ ต.ช.ด. เพราะตํารวจตระเวนชายแดน
5. เพลงรักชาติ ความต้องการมิให้ไทยตกไปเป็ นของชาติอืน เพราะฉะนันชีวติ จึงเป็ นสิ งที
เราต้องรักและหวงแหนทีสุด เราก็อาจจะยอมสละได้ ทังนีเพราะความรักชาติมีอาํ นาจเหนือกว่า เรา
ยอมกระทําทุกสิ งทุกอย่างเพือสิ งเดียวเท่านัน คือปกป้ องชาติอนั เป็ นทีรักของเราให้พน้ จากศัตรู
เช่นสยามานุสติ ตืนเถิดชาวไทย ความฝันอันสู งสุ ด ฯลฯ
6. เพลงแห่งความสามัคคี ความรักและความสามัคคีทงั ต่อชาติและเพือนร่ วมชาติจะเป็ น
ปราการอันแข็งแกร่ งป้ องกันภัยจากศัตรู ได้เป็ นอย่างดี เพือวัตถุประสงค์น ี เพลงปลุกใจแนวนีจึงมีอยู่
มากและยังแสดงการคาดคะเนว่า ถ้าไร้ความรัก ความสามัคคี ชาติไทยย่อมอยูไ่ ม่ได้แน่นอน ความ
แตกแยกย่อมเกิดขึน เพลงปลุกใจแนวนีจึงมุง่ ทีจะเชือมรอยร้าวหรื อป้ องกันมิให้เกิดรอยร้าวมาก
เกินไปกว่าทีจะประสานกันได้ เช่นเพลงรักกันไว้เถิด เทิดไทย ไทยรวมกําลัง ตืนเถิดไทย
7. เพลงแห่งความปรามาส เป็ นเพลงปลุกใจแนวใหม่ทีตา่ งไปจากเดิม คือเป็ นการกล่าว
โจมตีคนไทยด้วยกันเองทีไม่เห็นค่าของความเป็ นไทย เช่นเพลงหนักแผ่นดิน เพลงถามคนไทย
อย่างไรก็ดีในการวิจยั ครังนี ได้นาํ แนวทางการวิเคราะห์ดงั กล่าวมาร่ วมพิจารณาการแบ่ง
ประเภทของบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ แต่ดว้ ยความหมายของสํานึกความรักชาติ
ตังแต่ปี พ.ศ. 2519 ซึงเป็ นช่วงทีพิรพร คล่องเวสสะได้แบ่งประเภทของบทเพลงนันมีการ
เปลียนแปลงไปจากปัจจุบนั ตามทีได้นาํ เสนอในตอนที 3 ทําให้การแบ่งบทเพลงไทยสากลประเภท
เพลงปลุกใจในวิจยั ครังนีอาจมีการเปลียนแปลงไปเช่นกัน
ตอนที 7 งานวิจัยทีเ กีย วข้ อง
การศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้องในครังนี แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะคือ การวิจยั ทาง
ประวัติศาสตร์ของบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจทีเกียวข้องกับสภาพสังคมในแต่ละยุค
สมัย และการวิจยั ทางมนุษยศาสตร์ทีให้คุณค่ากับงานศิลปะในหลายรู ปแบบโดยเฉพาะด้าน
สุ นทรี ยศาสตร์ดนตรี และเนืองจากส่ วนหนึงของงานวิจยั ในครังนีได้นาํ เสนอวิวฒั นาการของบท
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เพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจในช่วงระยะเวลาต่างๆ จึงจําเป็ นต้องศึกษางานวิจยั ทาง
ประวัติศาสตร์ทงั ทีเกียวข้องกับบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจโดยตรงในด้านการ
สร้างสรรค์ การประพันธ์ ผูป้ ระพันธ์ ผูข้ บั ร้อง ทังนีเพือศึกษากลวิธีในการนําเสนอทีทาํ ให้บทเพลง
เหล่านันได้รับความนิยมอย่างต่อเนือง
ในช่วงแรกจะเป็ นงานวิจยั เกียวกับการรวบรวมบทเพลง หรื องานวิจยั ประเภทการสื บค้น
ประวัติศาสตร์ในเรื องเพลงไทยสากลได้แก่ งานวิจยั ของสุ มณฑา ศักดิgชัย สมบูรณ์ (2540) เรื อง
เพลงไทยสากลตามนโยบายของจอมพลป.พิบูลสงคราม ศึกษาบทเพลงจํานวน 199 เพลงพบว่า
เนือหาเพลงส่ วนใหญ่เกียวกับการสร้างชาติ การเผยแพร่ ลทั ธิชาตินิยมและเนือหาเกียวกับงาน
วัฒนธรรม สังคมและเนือหาเบ็ดเตล็ดตามจินตนาการของผูแ้ ต่ง เนือเพลงมีคุณค่าด้านวรรณศิลป์
และด้านอารมณ์ ในด้านฉันทลักษณ์ มีการใช้สาํ นวนโวหารแบบกวีดว้ ยสัมผัสสระ ใช้คาํ ง่ายแต่
ไพเราะและมีลีลาเฉพาะตัว ในด้านอารมณ์ ได้ให้ความบันเทิงแผงด้วยความรักชาติและสามัคคี เพือ
ปลูกฝังให้ประชาชนปฏิบตั ิตนตามนโยบายสร้างชาติและเชือผูน้ าํ ประเทศ
งานวิจยั อีกหนึงเรื องเกียวกับเพลงปลุกใจในช่วงทีจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็ นผูน้ าํ คือ
การศึกษางานของหลวงวิจิตรวาทการได้แก่งานวิจยั ของประจักษ์ สั งเกต (2540) ทีได้ศึกษาวิเคราะห์
เนือร้องและทํานองเพลงปลุกใจของหลวงวิจิตรวาทการโดยเชือมโยงกับประวัติศาสตร์
แนวความคิดทางการเมืองของผูน้ าํ บริ บทสังคม วัฒนธรรม และนโยบายทางการเมือง พบว่าบท
เพลงทีหมด 204 เพลง สามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภทคือ เพลงวีรกรรม เพลงแห่งความรักชาติ
เพลงแห่งความสามัคคี และเพลงความรักระหว่างชายหญิง ซึงแฝงไว้ดว้ ยคติความรักชาติ ในขณะที
บ้านเมืองมีปัญหาการเมือง อีกทังได้ศึกษาคุณลักษณะของหลวงวิจิตรวาการทีเป็ นนักการทูต มี
วิธีการเจรจาประณี ประนอม ไม่ใช้ความรุ นแรงอันส่ งคุณค่าต่อสังคมไทย อีกทังเป็ นเพลงทีได้รับ
ความนิยมมากกว่างเพลงในยุคหลัง
นอกจากนี ยังมีการรวบรวมเป็ นปลุกใจเป็ นจํานวนมากและได้นาํ มาวิเคราะห์ถึงบริ บท
ทัว ไปดังในวิทยานิพนธ์เรื องเพลงปลุกใจ (พ.ศ.2475 – 2525): การวิเคราะห์ ทางการเมือง ของสิ ริน
ธร กีรติบุตร พบว่ามีการใช้เพลงปลุกใจ ในแต่ละประเทศแต่ละสังคมต่างกัน แต่มีความคล้ายคลึง
กัน คือการปลุกใจให้เกิดความรักภักดีต่อชาติ และต้องการรักษาชาติไว้ สําหรับเพลงปลุกใจใน
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์กบั สถานการณ์บา้ นเมืองทีเกิดขึน การวิจยั นีเป็ นกรวิเคราะห์ภาษา
ประกอบกับทํานอง จังหวะ การใช้เครื องดนตรี ฯลฯ มีการเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรต่างๆกับบริ บทแต่ละสมัย และพบว่า ช่วงปี พ.ศ. 2475 – 2525 รวมมีเพลงปลุกใจทังสิ น 448
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เพลง (ยังมีทีสูญหายอีกจํานวนหนึง) โดยช่วงทีจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็ นนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.
2481 – 2487 และ พ.ศ. 2490 – 2500) มีการใช้เพลงปลุกใจมากทีสุด เนือหาทัว ไปมีลกั ษณะเดิมคือ
ให้รักชาติ แต่ลกั ษณะของดนตรี มีการพัฒนามากขึนเรื อยๆ เนือหาส่ วนมากผูกพันกับความเป็ นชาติ
ระดับกองทัพ กองกําลัง ประวัติศาสตร์ วีรชนต่างๆ มีเรื องของความผูกพันกับความเป็ นชาติ ผูกพัน
กันในแต่ละเหล่าทัพ และเพลงระดับกองกําลังผูกพันให้เกิดความสามัคคี ในแง่ดนตรี พบว่าส่ วน
ใหญ่จะแต่งมากกว่า 2 คนและไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างผูแ้ ต่งกับเนือหาของเพลง แต่เนือเพลงมี
ความสําคัญกับแก่นสารต่างๆ ในปี พ.ศ. 2511เป็ นการเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ในขณะ
ทีหลังปี พ.ศ. 2525 เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่ วมทางการเมืองมากขึน การรวมใจคนด้วยดนตรี มีอยู่
ในหนังสื อเกียวกับจิตวิทยาดนตรี มากมาย
นอกจากนียงั มีวทิ ยานิพนธ์ทีเกียวกับบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจของสี เหล่าทัพ
ทีน่าสนใจ แม้วา่ ในของเขตของการวิจยั ในครังนีจะมิได้นาํ บทเพลงจากเหล่าทัพมาร่ วมวิเคราะห์
ด้วย การวิจยั นีชือ การสื อสารความหมายในเพลงปลุกใจสี เหล่าทัพ โดย วรรณลดา พิรุณสาร (2543)
ซึงการวิจยั ในครังนีเป็ นการวิจยั เชิงประวัติศาสตร์ควบคูไ่ ปกับการวิเคราะห์ตวั บท โดยได้
ทําการศึกษากรณี ศึกษา 8 เพลงจากจํานวนเพลงปลุกใจของกองทัพทังสิ น 223 บทเพลง พบว่าบท
เพลงแรกได้ถือกําเนิดขึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และมีการประพันธ์
เผยแพร่ เรื อยมา จนกระทัง มีการเปลียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รวมทังช่วงยุคสมัยของ จอม
พล ป.พิบูลสงครามทีเพลงปลุกใจของกองทัพมีความเจริ ญสู งสุ ด สําหรับการวิเคราะห์บทเพลงนัน
พบว่าบทเพลงส่ วนมากมีทาํ นองทีคึกคัก หนักแน่นและมีเนือหาทีจูงใจเพือใช้ในการบรรยาย
เรื องราวต่างๆ การประกาศและการแสดงความรู้สึกมากน้อยตามลําดับ โดยผูป้ ระพันธ์มี
วัตถุประสงค์ในการสื อความหมาย 3 ประการคือเพือปลุกใจให้เสี ยสละ ให้เกิดความกล้าหาญและ
เพือสร้างสํานึกหน้าทีความรับผิดชอบต่อหน่วยงานและประเทศชาติ
นอกเหนือจากงานวิจยั เชิงประวัติศาสตร์ทีทาํ การรวบรวมและวิเคราะห์บทเพลงไทยสากล
ประเภทเพลงปลุกใจต่างๆแล้ว ยังมีงานวิจยั ทีสะท้อนถึงพฤติกรรมการฟังเพลงของผูฟ้ ังทีมี
ความสําคัญในแง่มุมของผูท้ ีได้รับการถ่ายทอดหรื อได้รับความรู้ การศึกษาผ่านบทเพลงเหล่านัน
ได้แก่ งานวิจยั ของเอนกนันท์ นันต๊ ะคุม (2546) ทีได้ทาํ งานวิจยั เพือศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับฟัง
เพลงไทยสากลในรูปแบบยุคสุ นทราภรณ์ ของคนในกรุงเทพมหานคร เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณใน
การตอบแบบสอบถามจํานวน 383 คน ได้ผลว่าคนฟังการแสดงเพลงสุ นทราภรณ์ในงานต่างๆ
ส่ วนมากมีอายุระหว่าง 31 – 50 ปี ประกอบอาชีพข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการศึกษาระดับ
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ปริ ญญาตรี รายได้ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาทต่อเดือน ส่ วนมากได้รับฟังเพลงทีบา้ นจาก
คลืนวิทยุสาธารณะ ซึงบางครังตังใจฟังบ้างไม่ตงั ใจฟังบ้าง ผลทีได้รับจากการฟังเพลงคือครอบครัว
มีความสามัคคีและได้มีกิจกรรมเพือสร้างความอบอุน่ มากขึน ทันข่าวสารบ้านเมือง สามารถนําไป
สนทนากับคนอืนได้และเพิม วิสัยทัศน์ในมุมมองเรื องต่างๆ อีกทังยังได้รับความสนุกสนาน ลืม
ความทุกข์ไปได้ชวั ขณะ นอกจากนียงั ให้ความคิดเห็นในการเปรี ยบเทียบกับเพลงในปัจจุบนั (พ.ศ.
2546) เรื องทํานอง จังหวะ เนื อร้อง การแต่งกายและการแสดงออกบนเวที จุดเด่นของเพลงสุ นทรา
ภรณ์คือเทคนิคการร้องแบบเอือนลูกคอ มีแนวคิดในเรื องเห็นคุณค่าเพือใช้เป็ นแบบอย่างในการร้อง
ตามมากทีสุด รองลงมาคือเพือให้เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในขณะนัน และเป็ นมรดกวัฒนธรรม
น้อยทีสุด
งานวิจยั ในด้านเนือหาของเพลงไทยส่ วนใหญ่ในปัจจุบนั นัน มนูญ พลอยประดับ (2549)
ทําการศึกษาเรื อง การสื อความหมายและการผสมผสานทางวัฒนธรรมของเพลงไทยยอดนิยม โดย
ทําแบบสอบถามแบบวัดความคิดเห็นพบว่าเนือหาของบทเพลงในปัจจุบนั มักจะเกียวกับความรัก
ของหนุ่มสาวกับวัฒนธรรมวัยรุ่ น มีเนือหาในการให้กาํ ลังใจ ปลอบใจ สะท้อนภาพสังคม มีทงั
เรื องราวทีเกิดขึนจริ งจากจินตนาการของผูแ้ ต่ง และมักใช้ภาษาพูดเขียนเป็ นเนือเพลง ภาษาทีใช้มีทงั
ทีใช้ภาษาไทยและผสมภาษาอืนเช่น ภาษาอังกฤษ เกาหลี ญีปุ่นเป็ นต้น นักร้องมักเป็ นผูช้ ายมากกว่า
ผูห้ ญิง เล่นกับวงสตริ งคอมโบ้ มีปัจจัยในการสร้างสรรค์ดว้ ยบทบาทการผสมผสานของศิลปิ น นัก
แต่งเพลง ผูฟ้ ัง ผูอ้ าํ นวยการผลิต แนวคิด (Concept) กาลเทศะ เงินทุน บุคลากร และจิตวิทยา
การตลาด ในด้านการผสมผสานของวัฒนธรรมไทยและต่างชาติทีแสดงออกในบทเพลงนัน จาก
การสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่า ผูฟ้ ังส่ วนมาก “ไม่แน่ใจ” ว่าจะมีความผสมผสานทีกลมกลืนกัน
หรื อไม่ แต่ให้ความสนใจในการสร้างความแปลกใหม่ อีกทังเป็ นการสะท้อนค่านิยมของสังคม คน
ในระบอบทุนนิยมมุง่ เน้นการบริ โภคมาก และเห็นว่าการผสมผสานนันให้ผลดีมากกว่าผลเสี ย เพลง
สมันนิยมเป็ นภาพสะท้อนสังคม ทังเนือหาและความหมาย อีกทังยังสื อถึงประวัติศาสตร์ ความคิด
ทัศนคติ และค่านิยมในสังคมทุนนิยม เพราะมีลกั ษณะเป็ นพาณิ ชย์ศิลป์ คือการสร้างสรรค์ศิลปะเพือ
ตอบสนองความต้องการของตลาดในเชิงการค้า
การศึกษาในด้านภาษาของบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจเหล่านัน โดยพรเพ็ญ
ตันประเสริฐ (2533) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง เพลงไทยสากลระหว่างปี พ.ศ. 2529 – 2531: การศึกษาใน
ด้ านลักษณะทางภาษาและการสะท้อนสั งคมวัฒนธรรมไทย ซึงศึกษาในด้านลักษณะทางภาษาและ
การสะท้อนสังคมวัฒนธรรมไทย ผลการวิจยั พบว่า เนือเพลงไทยสากลมีการใช้ถอ้ ยคําลักษณะใหม่
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4 รู ปแบบคือ การสร้างคําใหม่ การเล่นคํา การใช้คาํ และการใช้สาํ นวนใหม่ๆ ในด้านเนือเพลงที
สะท้อนวัฒนธรรม คือสังคมยังยึดมัน ในศาสนา ความมีอธั ยาศัย ความสุ ภาพอ่อนโยน การให้อภัย
การมีอารมณ์ขนั มีความเชือในสิ งลึกลับและอํานาจศักดิmสิทธิm เรื องเทพเจ้า ดวงชะตา การบนบาน
ศาลกล่าว นิยมคนมีฐานะ มีการศึกษา และแสดงปัญหาทีเกิดขึนเช่นการย้ายถินเข้ามาทํางานใน
กรุ งเทพมหานครของคนต่างจังหวัด ปั ญหาการว่างงาน ปั ญหาเศรษฐกิจ สิ งแวดล้อม ปั ญหา
ครอบครัว โสเภณี การว่างงาน การรักร่ วมเพศ และแสดงอารมณ์ตา่ งๆของคนไทยอีกด้วย
อภิรดี ภูภ่ ิรมย์ ได้ศึกษาลักษณะของวาทศิลป์ ของเพลงไทยสมัยนิยม สรุ ปได้วา่ ผูแ้ ต่งเพลง (ผูส้ ร้าง
สาร) มีความชืนชอบส่ วนตัวในการผลิตผลงาน เนือหาเพลงไม่มีการระบุเวลาและบริ บททีเจาะจง
มักเป็ นเรื องของอารมณ์ความรู้สึก ความรัก เนือหาสมจริ งเป็ นเรื องทีอาจเกิดขึนได้ วิเคราะห์
กลุ่มเป้ าหมายก่อนเริ มแต่งเพลง ต้องมีเนือหาทีโดดเด่น แปลกใหม่ ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสมกับ
ตัวนักร้องต้องใช้อารมณ์ในการถ่ายทอดเพลงต้องเหมาะสมกันทังทํานอง คําร้องและเสี ยงเครื อง
ดนตรี
เนือเพลงทีได้รับความนิยมมากทีสุดคือเรื องของความรักในเชิงบวก สามารถสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้ าหมายจํานวนมากหลากหลาย ต้องการความรักและตอบสนองความรักเป็ นพืนฐานของ
ความต้องการของมนุษย์ ในขณะทีเพลงเศร้าจะสามารถเข้าไปถึงจิตใจด้านลึกมากกว่า โดยเฉพาะ
หากนําไปเปรี ยบเทียบกับชีวิตจริ งของผูฟ้ ัง มีหลายเพลงทีแผงไปด้วยปรัชญาชีวติ ทีฟังเข้าใจง่าย
นําเสนอแบบง่ายๆ เพลงทีมีเนือหาการให้กาํ ลังใจ สร้างกําลังใจและปลอบโยนนันมีจาํ นวนน้อยแต่
เป็ นเพลงทีมกั จะได้รับความนิยมมาก ระบบเหตุผลทีใช้น นั เป็ นคนละระบบกับการโต้แย้งเพือแสดง
เหตุผล มักใช้อารมณ์เป็ นหลักในการอธิบายการกระทําต่างๆ อีกทังมีการอ้างเหตุผลแบบวิตรรกะ
อีกจํานวนหนึง ซึงทังหมดนันจะเน้นไปทีการสร้างความประทับใจให้กบั ทังผูแ้ ต่ง ผูร้ ้องและผูฟ้ ัง
ไปในขณะเดียวกัน
จากการศึกษาบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจในยุคต่างๆนัน ปรากฏว่ามีบทเพลง
ในลักษณะอืนทีมีอิทธิพลต่อประชาชนทัว ไปนอกเหนือจากเพลงปลุกใจ นัน คือบทเพลงจากละคร
เพลง บทเพลงเพือชีวติ และบทเพลงลูกทุง่ ทีมีหน้าทีในการสื อความถึงผูฟ้ ังเกียวกับบริ บททางสังคม
และการเมืองอีกด้วย เช่นงานวิจยั ของกัลยรัตน์ หล่อมณีนพรัตน์ (2535) ศึกษาเพลงของพรานบูรพ์
เรื องการศึกษาเชิงวิเคราะห์ บทละครร้ องของพรานบูรพ์ ว่าเดิมเป็ นละครร้องแบบจันโรภาส เกิดจาก
การนําลักษณะการแสดงของละครชนิดต่างๆมาปรุ งแต่งกับละครแบบปรี ดาลัยซึงเป็ นต้นกําเนิด จน
กลายเป็ นรู ปแบบเฉพาะของตนเอง พัฒนาการมีลาํ ดับต่างๆดังนี ในระยะแรก (พ.ศ. 2468 – 2470) มี
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ลักษณะเหมือนการแสดงละครทัว ไปเช่นเดียวกับคณะปรี ดาลัย ประพันธ์บทร้องด้วยกลอน 8 ใช้บท
ร้องเป็ นส่ วนสําคัญในการดําเนินเนือเรื อง ส่ วนมากเป็ นเพลงไทย และมีบทสําหรับลูกครู ช่วยร้อง
ในระยะนี เริมมีการนําเพลงไทยสากลเข้ าประกอบการแสดงแล้ว บทพูดมีบทบาทมากขัน ไม่ใช่การ
พูดทวนเนือร้องเท่านัน และแทรกมุขตลกต่างๆด้วย
ระยะที 2 พ.ศ. 2470 – 2480 มักใช้บทร้องเป็ นตัวดําเนินเรื อง หรื อบางเรื องใช้บทพูดผสม
ด้วย ทีสาํ คัญคือ ลักษณะการประพันธ์บทร้องและการใช้เพลงประกอบการแสดงจะไม่อิงฉันท
ลักษณ์เช่นก่อน การเปลีย นแปลงเกิดขึน6 พร้ อมๆกับการนําเพลงไทยสากลเข้ ามาประกอบการแสดง
มากขึน6 และเพลงไทยสากลเหล่านั6นมีลาํ ลาจังหวะทีเ ป็ นอิสระ การแบ่ งทอนคําร้ องจะเป็ นไปตาม
ลักษณะทํานอง จังหวะและการแบ่ งห้ องของดนตรีสากลเป็ นหลัก มีการร้องของลูกคูบ่ า้ งเพียง 4
เพลงในเรื อง ขวัญใจโจร (2473) โรสิ ตา (2474) จันทร์เจ้าขา (2474) โจโจ๊ซงั (2477) และในระยะ
หลังคือ พ.ศ. 2480 – 2489 บทละครร้องมีลกั ษณะของพรานบูรพ์อย่างสมบูรณ์ คือจํานวนบทร้อง
น้อยลงมีบทพูดมากขึน เพลงทีใช้ประกอบการแสดงส่ วนมาก เป็ นเพลงไทยสากล ส่ วนบทร้ องของ
ลูกคู่เพือ ช่ วยร้ องดําเนินเรืองหรือเกรินเรืองนั6นไม่ มีอกี เลย
จะเห็นได้วา่ พัฒนาการของการแสดงดังกล่าวทําให้เห็นถึงความพยายามของพรานบูรพ์ที
จะเปลียนแปลงลักษณะของบทละครและการแสดงละครร้อง ด้วยการนําเสนอสิ งแปลกใหม่ให้กบั
ผูฟ้ ังทีละเล็กละน้อย ทําให้คณะละครอืนหันมาทําละครร้องแบบจันทโรภาสเช่นกัน สิ งสําคัญคือ
เป็ นเพลงไทยเนือเต็มทีดดั แปลงมาจากเพลงไทยให้มีลกั ษณะทํานองไปทางแนวเพลงสากล ทังสอง
แบบแรกมีการอิงรู ปแบบเก่าอยูบ่ า้ ง เพลงไทยสากลทีนาํ มาใส่ เนือร้องภาษาไทย หรื อเพลงสากลที
นํามาใส่ เนือร้องเพลงไทย สองแบบหลังนี พรานบูรพ์ตงั ใจนํามาทําโดยตรง เป็ นเพลงทีใช้มากใน
ยุคหลัง เนือหามักเป็ นเรื องเกียวกับความรักของหนุ่มสาวทีตอ้ งเจออุปสรรคต่างๆ บางเรื องเป็ นเรื อง
สมัย และย้อนยุค อิงประวัติศาสตร์ หรื อตัวละครเป็ นชนชาติอืนๆ และเพือการดึงดูดคนดู จึงเน้น
ความบันเทิงเป็ นหลัก มิได้มีลกั ษณะปลุกใจแต่อย่างใดแต่มีคุณค่าทางวรรณศิลป์ ทีปรากฏอยูใ่ นบท
เพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจในระยะต่อมา
นอกจากนี ยังมีวจิ ยั ของปรารถนา จุลศิริวฒ
ั นวงศ์ (2547) ได้ศึกษาเกียวกับพระนางเธอ
ลักษมีลาวัณ ในวิทยานิพนธ์เรื องละครคณะปรีดาลัยของพระนางเธอลักษมีลาวัณ ว่าทรงเป็ นพระ
มเหสี ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที 6 และเป็ นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เจ้าของคณะปรี ดาลัยต้น ทําให้พระนางทรงเจริ ญพระชนม์มาใน
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สิ งแวดล้อมเกียวกับนาฏศิลป์ และวรรณกรรม ทรงมีผลงานทังด้านการแสดง การออกแบบฉาก การ
กํากับการแสดงร่ วมกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั อีกทังทรงประพันธ์และนําละคร
เก่ามาทําขึนใหม่ ทรงเป็ นทีปรึ กษา ประทานคําแนะนํากับผูจ้ ดั ละครทัว ไป ตังแต่ระดับละคร
โรงเรี ยน ละครการกุศลและละครโทรทัศน์ นอกจากนียงั ได้สนับสนุนงานทางด้านนาฏศิลป์ และ
ด้านอืนๆ กล่าวคือ ทรงดูแลโรงเรี ยนสอนนาฏศิลป์ เบืองต้น เมือครังยังประทับอยู่ ณ วังปารุ สกวัน
โดยเปิ ดการเรี ยนการสอนสําหรับ โอรสและธิดาของเจ้านายในวัง ละครของคณะปรี ดาลัยได้ออก
แสดงจนถึงช่วงสงครามโลกครังทีสองและเลิกราในทีสุด
จากการวิจยั พบว่าลักษณะเด่นของระบําประกอบละครคณะปรี ดาลัยคือการออกแบบท่า
เต้นทีทนั สมัยคล้ายของตะวันตกเข้าประยุกต์ ความสวยงามของระบําหมู่ มีการแปรแถว แสดงความ
พร้อมเพรี ยงหลากหลายรู ปแบบ การระบําหมูจ่ ะมีตวั เอกหรื อตัวรองทีจะเต้นแตกต่างจากตัวอืน
ระบําประกอบการแสดงเป็ นแบบทีคิดขึนใหม่ทงั หมด นอกเหนือจากพระปรี ชาด้านการละครแล้ว
ยังทรงเป็ นทีปรึ กษาทางด้านดนตรี ให้กบั ศิลปิ นนักแต่งเพลงหลายท่าน อาทิเช่น ครู นารถ ถาวรบุตร
ครู เอือ สุ นทรสนาน ครู สง่า อารัมภีร ครู แก้ว อัจฉริ ยกุลและครู มารุ ต บุนนาค ฉะนัน อาจกล่าวได้วา่
พระนางเธอลักษมีลาวัณทรงมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์บทเพลงต่างๆของเอือ สุ นทรสนาน ซึงก็
คือส่ งผลต่อวงสุ นทราภรณ์ทีได้เผยแพร่ บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจมากมาย
นอกเหนือจากงานวิจยั ทีกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของบทเพลงทีส่งผลถึงปัจจุบนั แล้ว ยังมีบท
เพลงบางประเภททีได้ถูกสร้างสรรค์ข ึนใหม่และส่ งผลถึงการรับรู้ของผูค้ นในสังคม ได้แก่งานวิจยั
ของศิริพร กรอบทอง เสนอวิทยานิพนธ์เรื องวิวฒ
ั นาการของเพลงลูกทุ่งในสั งคมไทย: พ.ศ.2481 –
2535 ซึงเป็ นการวิจยั เชิงประวัติศาสตร์ เพือทําความเข้าใจถึงการเกิดและการปรับตัวของบทเพลงที
สัมพันธ์กบั บริ บทของสังคมไทย พบว่าในการแสการขยายตัวของเศรษฐกิจทุนิยมภายหลัง
สงครามโลกครังทีสองนัน คนชนบทได้เข้ามาเป็ นแรงงานในเมืองจํานวนมาก ซึงได้รับวัฒนธรรม
ความทันสมัยจากเมืองมากขึน และจากอิทธิพลของเพลงไทยสากลทีแพร่ หลายในขณะนัน ทําให้
คนไทยในชนบททีเข้าสู่ วงการเพลงได้สร้างสรรค์เพลงไทยสากลทีมีลกั ษณะสัมพันธ์กบั ท้องถิน
พืนบ้านทีเรี ยกว่าเพลงลูกทุง่ มากขึน
ในช่วงปี 2507 นัน บทเพลงมีลกั ษณะสอดคล้องกับวิถีชีวติ ประจําวันระหว่างโลกเก่ากับ
โลกใหม่และศิลปิ นยังสร้างสัมพันธ์กบั ท้องถินโดยการเดินสายและใช้สือเผยแพร่ โดยการ
บริ หารงานของนายทุนในกระแสเพลงแนวใหม่ทีทนั มัยมากขึน เพลงลูกทุง่ ได้ปรับตัวโดยมีวถิ ีชีวติ
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ของชนบทเป็ นเงือนไขสําคัญโดยทียงั คงรักษาพืนฐานทังรู ปแบบฉันทลักษณ์ ท่วงทํานอง ตลอดจน
ลักษณะของจารี ตการเล่นเพลงอันเป็ นวัฒนธรรมดังเดิม นอกจากนันนําเสนอสาระทีสะท้อชีวติ ของ
คนชนบทระบบเศรษฐกิจทุนิยมทีทาํ ให้เกิดความเลือมลําในสังคมได้อย่างชัดเจน
อีกการศึกษาบทเพลงในลักษณะเดียวกันคือได้รับอิทธิพลจากบริ บททางสังคมใน
ต่างประเทศ ได้แก่บทความของ Yu Yeung Yeung เรื อง การวิเคราะห์ วฒ
ั นธรรมสั งคมของเพลง
ร่ วมสมัยในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ (A sociocultural analysis of contemporary Filipino popular songs,
1997) ได้ศึกษาถึงคําร้องของเพลงป๊ อบร่ วมสมัยในฟิ ลิปปิ นส์โดยแบ่งเป็ น ช่วงคือทีประกาศกฎ
อัยการศึก ช่วงหลังประกาศกฎอัยการศึก การปฏิวตั ิสีเหลืองและช่วงทีตงั เป็ นสาธารณรัฐใหม่ โดยมี
คําถามว่า
1. ส่ วนใดของเพลงทีเกียวข้องกับหลักการดําเนินชีวติ ของคนฟิ ลิปปิ นส์
2. ภาษาทีใช้ในเพลงส่ งผลถึงทัศนคติของคนในประเทศอย่างไร
3. ความสัมพันธ์ระหว่างแก่นของเรื องกับภาษาเป็ นอย่างไร
จากการสํารวจเพลงจากหนังสื อเพลง 35 เล่มและ 35 อัลบัม เพือดูความถีของคําทีมกั จะใช้บอ่ ยและ
ตีความ พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพลงรัก และเพลงปลุกใจจะมีอยูท่ วั ไปในทุกยุคทุกสมัย ประกอบด้วย
เพลงศาสนาและไม่มีความแตกต่างกันระหว่างการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฟิ ลิปปิ นส์ในการแสดง
ความรู้สึกใดๆ ซึงแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้บทเพลงในการสื อความหมายได้ และจะได้ผลดีตอ่ การ
เรี ยนแบบ 2 ภาษาในประเทศอีกด้วย
วิทยานิพนธ์ของ Condon, Eliane C. สาขาดนตรี ใน Rutgers The State University of New
Jersey - New Brunswick สหรัฐอเมริ กา ได้ศึกษาเกียวกับเพลงบรรเลงทีม ีลกั ษณะเพลงปลุกใจของ
Liszt ทีแต่งเพลงเกียวกับชาติ และได้เปิ ดการแสดงอันเป็ นส่ วนหนึงของการขอสําเร็ จการศึกษาจะ
เห็นว่ามีการใช้เพลงบรรเลงทีได้รับแรงบันดาลใจจากความรักชาติของตน เช่นเดียวกับนักประพันธ์
ตะวันตกคนอืนๆทีมกั จะแต่งเพลงทีแสดงสําเนียงของชนชาติตนเอง ไม่วา่ จะเป็ น Polonaise ของ
Chopin (เชือชาติโปแลนด์) แม้วา่ จะเป็ นเพลงบรรเลง นักประพันธ์ตะวันตกมากมายก็เขียนเพลง
บรรเลงเพราะเค้าเข้าใจต่างจากคนไทยทีมกั จะตีความบทเพลงจากเนือร้องมากกว่าทํานอง แต่ตอ้ งมี
ทํานองเพลงเพือเป็ นองค์ประกอบในการสร้างความซาบซึ งร่ วมด้วย
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วิทยานิพนธ์ของ Shirley, George สาขาดนตรี จาก University of Michigan สหรัฐอเมริ กา
เป็ นการนําเสนอเรื องราวของเทศกาลเกีย วกับชาติของสั งคมในศตวรรษที 19 ของชาวสวีเดน โดย
จัดให้มีกิจกรรมเด็กร้องประสานเสี ยง (Chorus) เป็ นการปลูกฝังอย่างหนึงโดยได้รับการสนับสนุน
จากกลุ่มนักศึกษาทีมีชือว่า Uppsala and Lund ทีได้ชือว่าเป็ น "Guardians of Enlightenment" บท
เพลงทีร้องเป็ นลักษณะการร้องประสานเสี ยงโดยไม่มีเครื องดนตรี (Acapella) โดยได้รับแรงบันดาล
ใจจากเพลงในศตวรรษที 19 และการปฏิวตั ิฝรังเศส บทเพลงเหล่านันมีหน้าทีในการปลูกฝังความ
รักชาติ นอกจากนียงั ได้มีการวิเคราะห์บทเพลงในเชิงคีตศิลป์ เช่นมีการใช้ความกังวานของเสี ยงตํา
(Bass) ส่ วนกลุ่ม Tenor จะใช้การร้องเสี ยงจริ งมากกว่าการใช้เสี ยงหลบ เพือให้เกิดความหนักแน่น
มีการใช้ Ringing sound เพือให้เกิดลักษณะของเสี ยงทีมีความเป็ นชนชาติ (native) อย่างมาก ด้าน
เนือหาก็จะมาจากการกล่าวถึงวีรบุรุษ คําร้องทีมาจากเพลงพืนบ้าน สิ งสําคัญคืองานนีจะสนับสนุน
ให้เด็กได้แสดงออกในทีสาธารณะ เพือให้เกิดความภาคภูมิใจของผูร้ ้องเอง งานนีจดั ครังแรกเมือปี
1897 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการจัดโอลิมปิ คปี 1896 และเทศกาลการร้องเพลงร่ วมสมัยของ
นอร์ เวย์ แม้วา่ ภายหลังคณะประสานเสี ยงชายดังกล่าวจะหายไปบ้างแล้ว แต่มีหลักฐานให้เห็นว่าได้
ดําเนินมาอย่างน้อยจนกระทัง ถึงสงครามโลกครังที 2
กล่าวโดยสรุ ปแล้ว งานวิจยั บทความและวิทยานิพนธ์เกียวกับบทเพลงทีมีอิทธิพลต่อการ
รับรู้น นั มีดว้ ยกันหลากหลายรู ปแบบ แต่งานวิจยั ในครังนีสนใจทีจะศึกษาเฉพาะบทเพลงไทยสากล
ประเภทเพลงปลุกใจไทยสากลทีมีการสร้างสรรค์และเผยแพร่ โดยสื อของรัฐเท่านัน เนืองจาก
ต้องการทีจะศึกษาบริ บทอืนๆในช่วงเวลาต่างๆ การแก้ปัญหาและการสนับสนุนของภาครัฐในการ
สร้างการเรี ยนรู้เรื องความรักและหวงแหนชาติในรู ปแบบต่างๆ
ในด้านการศึกษางานวิจยั ทางมนุษยศาสตร์ทีให้ความสําคัญกับคุณค่าทีเกิดขึนจากงาน
ศิลปะในหลายรู ปแบบ ทังทีเกียวข้องและไม่เกียวข้องกับดนตรี ทังนีเพราะงานศิลปะทุกประเภท
เป็ นผลงานทางวัฒนธรรมทียอ่ มส่ งอิทธิพลถึงกัน ศิลปิ นมักจะนําเสนอผลงานทีเกียวข้องกับแรง
บันดาลใจทีเกิดขึนจากเหตุการณ์และความรู้สึกของตนเองอันมีผลมาจากกลุ่มชนทีตนอาศัยร่ วมอยู่
ด้วย
นิโลบล โควาพิทกั ษ์ เทศ ได้ทาํ การวิจยั ในด้านการนํากรอบแนวคิดเรื องสุ นทรี ยศาสตร์ยุค
หลังสมัยใหม่และแนวคิดเรื องดัชนีทางวัฒนธรรมมาใช้อธิ บายลักษณะของสุ นทรี ยศาสตร์ยคุ หลัง
สมัยใหม่ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก พบว่าเกิดปรากฏการณ์ทาํ ซําใน
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เพลงไทยสมัยนิยม 3 ลักษณะคือ การทําใหม่ การทํามาทําใหม่และการรวมเป็ นชุด เนือหาสาระที
ได้มาจากโลกแห่งชีวิตประจําวันและวัฒนธรรมของวัยรุ่ น อีกทังปฏิเสธระเบียบกฎเกณฑ์ทาง
สุ นทรี ยศาสตร์แบบวัฒนธรรมดังเดิม ทังในส่ วนของการเนือร้องและทํานอง โดยเน้นทีอารมณ์และ
ความรู้สึกของการถ่ายทอดอารมณ์เป็ นสิ งสําคัญในการผลิตผลงาน
การทําซํามีหลายรู ปแบบ อาจเป็ นแบบทีไม่มีการเปลียนแปลงจากต้นฉบับเดิม โดยนํามา
ผลิตซําเหมือนเดิมหรื อการรวมเฉพาะเพลงทีเป็ นทีนิยมรวมเท่านัน หรื อบางครังผลิตใหม่โดยใช้
นักร้องคนเดิมแต่รูปแบบใหม่ (ลักษณะใหม่) หรื อใช้นกั ร้องรุ่ นใหม่ การนําเนือร้องภาษาไทยไปใส่
ทํานองของเพลงต่างชาติ อย่างไรก็ดีสิ งทีปรากฏอยูใ่ นบทเพลงคือการสะท้อนเหตุการณ์ใน
ชีวติ ประจําวัน ค่านิยม ความเชือ บุคลิกภาพและวัฒนธรรมในขณะนัน ในยุคหลังสมัยใหม่ สังคม
ยอมรับในการผลิตซํางานศิลปะมากขึน
จากทีกล่าวแล้วว่า งานด้านศิลปะมีความเกียวเนืองถึงกัน ในส่ วนนีจะได้นาํ เสนองานวิจยั
ศิลปะด้านอืนๆทีได้รับอิทธิ พลจากสภาวะแวดล้อม รวมทังวิธีการวิเคราะห์ผลงานเหล่านันด้วย
ทฤษฎีคุณค่า ได้แก่วทิ ยานิพนธ์เรื อง การสื อความหมายของงานทัศนศิลป์ ของ วีรยุทธ เกิดในมงคล
เป็ นการศึกษาวิเคราะห์ความคิดของเนลสัน กูด๊ แมน ซึงเสนอให้พิจารณาผลงานศิลปะในฐานะทีทาํ
หน้าทีเป็ นสัญลักษณ์ โดยการอ้างอิงรู ปแบบต่างๆทีแตกต่างกันออกไปทําให้สัญลักษณ์เปล่านันเต็ม
ไปด้วยความหมายของงานทัศนศิลป์ คือผลงานทีสามารถให้คุณค่าทางความคิด ความเข้าใจ และ
กล่าวว่า ผลงานหรือการเข้ าใจความหมายไม่ มีส่วนเกีย วข้ องกับการชืนชมงานศิลปะ แต่ จะช่ วยให้
เข้ าถึงคุณค่ าทางสุ นทรียะได้ ลกึ ซึ6งยิง ขึน6 แต่ อย่างไรก็ดี ได้ กล่าวว่า ผลงานศิลปะแต่ ละชิ6นสามารถ
สนับสนุนการเข้ าถึงคุณค่ าทางสุ นทรียภาพได้ หากผลงานนั6นมีแง่ มุมทีค วรค่ าแก่การชื นชม การ
เข้ าใจความหมายของผลงานทัศนศิลป์ ทีส อดคล้องกับแง่ มุมดังกล่าว จะช่ วยให้ เข้ าถึงคุณค่ าทาง
สุ นทรียภาพของผลงานได้ จากบทบาทการตีความ
การพิจารณาศิลปะในฐานะทีเป็ นสิ งทีทาํ ให้เป็ นสัญลักษณ์ มีศกั ยภาพในการสื อความหมาย
และเป็ นสิ งทีเต็มไปด้วยความหมายซึงต้องการตีความ ความคิดความเข้าใจอันเกิดจากความเข้าใจ
ความหมายของผลงานศิลปะนําไปสู่ การตระหนักถึงความสําคัญของสิ งทีผลงานต้องการสื อ
อริ สโตเติลเห็นว่าเราสามารถเรี ยนรู้จากงานศิลปะได้และช่วยเสริ มข้อบกพร่ องจากปั ญหาทีเกิดจาก
การทีมีสิ งทีปรากฏในภาพแต่ไม่ได้ปรากฏอยูใ่ นโลก กล่าวคือตามทฤษฎีการเลียนแบบของ
อริ สโตเติล ว่าการเรี ยนรู้จะเกิดได้กต็ อ่ เมือสิ งทีมีอยูใ่ นภาพมีความเหมือนกับสิ งทีปรากฏอยู่
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ภายนอกภาพ ไม่วา่ จะเป็ นสิ งทีน่าพึงพอใจหรื อไม่กต็ าม การเรี ยนรู้ได้แง่น ีได้ถูกผูกไว้กบั สิ งที
ปรากฏ และเชือว่าผลงานทีมาจากสังคมและวัฒนธรรมทีตา่ งออกไปก็ตอ้ งเรี ยนรู้ทีจะต้องรับ
อารมณ์ ความรู้สึกนัน
ฐิติรัตน์ รัตนจรัสโรจน์ ได้เสนอวิทยานิพนธ์เรื อง สุ นทรียศาสตร์ ในคัมภีร์นาฏยศาสตร์ ซึง
ศึกษามโนทัศน์เกียวกับสุ นทรี ยศาสตร์ในคัมภีร์นาฏยศาสตร์ ทีมีเนือหาเกียวกับการสร้างและการ
ชมละคร กระบวนการซาบซึงกับละครขึนอยูภ่ าวะและรส ภาวะคืออารมณ์ออกมาโดยการสร้าง
งานศิลปะ อารมณ์ดงั กล่าวอาจจะเป็ นอารมณ์ทีเกิดขึนกับศิลปิ นในขณะสร้างงาน หรื ออาจจะเป็ น
อารมณ์ทีศิลปิ นจินตนาการขึนเองก็ได้ เพราะในทัศนะของคัมภีร์น ีได้แยกจากรส รสเกิดจาภาวะไม่
สามารถเกิดขึนเองได้ แต่ภาวะสามารถจินตนาการเองได้ เมือผูช้ มได้ชมงานศิลปะทีมีภาวะอยู่ ภาวะ
นีจะกระตุน้ ให้ผชู้ มเกิดรส และจากการทีได้ลิมรสซึงเป็ นความรู้สึกต่างๆก็จะทําให้เกิดความรู้สึก
พิเศษ กระบวนการทีทาํ ให้เกิดรสนีเรี ยกว่า กระบวนการศิลปะและนิยามของศิลปะในคัมภีร์น ี
ทฤษฎีสุทรี ยะในคัมภีร์น ี สามารถงานนีโดยใช้มโนทัศน์ในการถ่ายทอดภาวะ การรับรู้รส ซึงเป็ น
กระบวนการสื อสารระหว่างศิลปิ นกับผูช้ มงานศิลปะ มาอธิบายกระบวนการศิลปะทีตอ้ งพิจารณา
ทังตัววัตถุสุนทรี ยะ และการรับรู้ของผูช้ มงานศิลปะ
งานวิทยานิพนธ์เรื อง “ประสบการณ์” ในปรัชญาของจอห์ น ดิวอี6 โดย พวงแก้ว ลิมปิ สุ รีย์
มีจุดมุง่ หมายในการศึกษาแนวความคิดเกียวกับ “ประสบการณ์” ในทัศนะของ จอห์น ดิวอี โดย
เปรี ยบเทียบประสบการณ์ของลัทธิประจักษ์นิยม และลักษณะของบทบาทของประสบการณ์ทีมีต่อ
ความคิดทางการศึกษาของดิวอี สรุ ปได้วา่ เห็นว่าประสบการณ์มีความหมายกว้างการประจักษ์นิยม
เดิมเชือว่าประสบการณ์เป็ นวัตถุของการรู้ ความรู้ทีได้มานันเกิดจากประสบการณ์ทีปรากฏต่อ
ผัสสะเท่านัน ไม่ได้เกิดจากจิตทีสามารถรู้วตั ถุภายนอกได้จริ ง ดิวอีใช้วธิ ีการทางวิทยาศาสตร์
(Empirical Method) โดยแบ่งประสบการณ์ออกเป็ น 2 ชนิดคือ
- ประสบการณ์ปฐมภูมิทีเป็ นประสบการณ์เฉพาะจากวัตถุก่อนเริ มใช้ความคิด
- ประสบการณ์ทุติยภูมิ เป็ นประสบการณ์จากความรู้ มีการใช้ปัญญาและความคิด เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างอินทรี ยก์ บั สิ งแวดล้อม รวมเอาตัวรู้ กบั วัตถุ จิตกับกายไว้ด้วยกัน
ดังนัน ประสบการณ์จึงไม่ใช้การรู้เพียงอย่างเดียว แต่เป็ นเรื องของการกระทํา การปฏิบตั ิ
เป็ นกิจกรรมของอินทรี ย ์ ทีเกิดจากปะทะระหว่างอินทรี ยก์ บั สิ งแวดล้อม เพราะฉะนันประสบการณ์
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กับธรรมชาติเป็ นสิ งเดียวกัน วัตถุของประสบการณ์กม็ ีอยูใ่ นธรรมชาติ เช่นประสบการณ์ใน
การศึกษา คือประสบการณ์ทีมีการใช้ปัญญาและความคิด และไม่เห็นด้วยกับการศึกษาแบบสาระ
นิยมทีไม่มีพนื ฐานประสบการณ์ เชือว่าความจริ งแท้มีลกั ษณะเป็ นจิต เข้าถึงได้ดว้ ยจิต ซึงเป็ น
สมรรถภาพทีทุกคนมีอยูแ่ ล้ว ฉะนัน การศึกษาจึงควรมุง่ ทีจะพัฒนาคนให้เข้าถึงสัจธรรมอย่าง
แท้จริ ง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิ งแวดล้อมแตกต่างไปจากสัตว์ คือมนุษย์จะเอาเรื องของ
ความคิด ความรู้สึกและการกระทําเข้าปะทะกับสิ งแวดล้อมและประสบการณ์ดว้ ย เพือสร้างเป็ น
ประสบการณ์ความคิดและประสบการณ์การศึกษา การศึกษาจะเจริ ญงอกงามได้เมือมนุษย์ใช้ปัญญา
ในการเลือกประสบการณ์ให้ตอ่ เนืองกัน โดยใช้ประสบการณ์ครังก่อน และรู้จกั ใช้ประโยชน์จาก
ประสบการณ์ในปัจจุบนั เป็ นเครื องมือมุง่ ไปสู่ จุดหมาย กระบวนการสร้างการศึกษาใหม่ๆทําให้
มนุษย์มีความเจริ ญงอกงาม ประสบการณ์ทีดิวอีนาํ มาใช้จึงเป็ นเรื องทุติยภูมิ ส่ งเสริ มให้คิดแก้ปัญหา
เอง พัฒนาการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองไปพร้อมกับการพัฒนาเรื องพุทธิปัญญาและจริ ยศึกษา
โดยสรุ ปกล่าวว่า “ประสบการณ์ของดิวอีคล้ายของเพลโตและอริ สโตเติล ทีเน้นเรื องการ
ปฏิบตั ิ (Practice) แต่ตา่ งกันตรงทีของเพลโตและอริ สโตเติลไม่กล่าวถึงการรับรู้และไม่สามารถ
อธิบายสิ งทีเป็ นอนาคตได้
วนิดา เปรมวุฒิ เสนอ การศึกษาเชิงวิเคราะห์ ปรัชญาในศิลปะของไมเคิล แองเจโล กล่าวว่า
การวิจยั ปรัชญานันนอกจากจะกระทํากับวรรณกรรมแล้ว ยังสามารถวิจยั ได้จากงานศิลปกรรมได้
ด้วย เพราะเชือว่าศิลปิ นจะมีปรัชญาประจําใจทีปรากฏออกมาเป็ นพืนฐานในการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะด้วย การวิจยั ครังนีได้ศึกษาจากงานจิตกรรม ประติมากรรมและสถาปัตยกรรมและวิเคราะห์
จากข้อเขียน เอกสารต่างๆทีเขียนเกียวกับ Michael Angello ในเชิงปรัชญาเป็ นส่ วนประกอบ และยัง
ได้ศึกษาสภาวะแวดล้อมทางสังคมและความคิดทางปรัชญาในสมัยนัน (Renaissance) อันเป็ นช่วง
แห่งการฟื นฟูแนวคิดมนุษยนิยมทีแฝงไว้ดว้ ยวัฒนธรรม ประเพณี วิชาการ ความรู้และศิลปะ โดยมี
ศูนย์กลางความเจริ ญอยูท่ ีฟลอเรนซ์ ซึงเสื อมลงในภายหลัง จึงย้ายไปทีกรุ งโรมเพราะได้รับการ
สนับสนุนจากพระสันตะปาปาเป็ นอย่างมาก ฉะนันงานของ Michael Angello จึงเป็ นการ
ผสมผสานระหว่างแนวคิดปรัชญาลัทธิมนุษยนิยมของฟลอเรนซ์กบั หลักปรัชญาศาสนาคริ สต์จาก
กรุ งโรมอันส่ งผลถึงการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของเขา
หลักปรัชญาทีใช้ส่วนมากเป็ นปรัชญาเพลโตใหม่ อันเป็ นส่ วนหนึงของหลักมนุษยนิยมใน
ส่ วนทีเกียวกับความงามมีดว้ ยกัน 2 ชนิดคือ ความงามทีเราสามารถสัมผัสได้และความงามสู งสุ ด
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และการได้รับแรงบันดาลใจจากท่านซาโวนาโรลา พระโดมินิกนั ในการนําศิลปะเข้ามาเป็ น
เครื องมือรับใช้ศาสนา และเชือว่าความจริ งในปรัชญาทังสองเป็ นเรื องเดียวกัน ไมเคิลจึงนําแนวคิด
ทังสองมาผสมผสานกันทําให้งานของเขามีความแตกต่างจากศิลปิ นคนอืนๆในขณะนันและมีความ
ยิง ใหญ่และได้รับการนิยมอย่างต่อเนือง ในวิจยั ฉบับนีได้วิเคราะห์ศิลปกรรมเหล่านีทีไม่เพียงให้ได้
เห็นแนวคิดทางปรัชญาซึงแฝงในงานศิลปกรรมเท่านัน ยังแสดงให้เห็นว่าเราสามารถใช้ศิลปะเป็ น
สื อ หรื อเครื องมือในการอธิบายความคิดทางปรัชญาให้คนทัว ไปเข้าใจได้ กล่าวคือ งานของไมเคิล
ได้กล่าวถึงเรื องราวทีอยูใ่ นพระคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญาเดิมและใหม่ รวมทังจริ ยธรรมของ
ศาสนา โดยแบ่งเป็ นเรื องของอภิปรัชญา ญาณวิทยาและจริ ยศาสตร์ ซึงได้แสดงออกมาเป็ นรู ปของ
ศิลปกรรม งานทีแสดงออกมาเป็ นการแสดงออกถึงปรัชญาบริ สุทธิm ประจําใจทีปรากฏอกมาเป็ น
พืนฐานในการสร้างสรรค์ทีอาจะมาจากสภาวะแวดล้อมทางสังคมและจากการศึกษา จึงสรุ ปได้วา่
งานของ Michael Angello มีบทบาทในการสอนศีลธรรม จริ ยธรรมทางศาสนาให้กบั คนทัว ไปและ
ยังตอบปัญหาทางปรัชญาทีแสวงหากันในขณะนันอีกด้วย
ปรินดา จินดาศักดิg เสนอวิทยานิพนธ์เรื องสุ นทรียะแห่ งดนตรี พบว่าการจะอธิบายความ
งามของดนตรี ได้อย่างไร การอธิบายว่าเป็ นทีพึงพอใจนันไม่เพียงพอ ถึงแม้วา่ จะเป็ นสิ งจําเป็ น การ
อธิบายความงามโดยมุง่ ไปทีตวั ศิลปะจะทําให้เราเห็นได้วา่ งานนันงามอย่างไร ซึงเป็ นการช่วย
อธิบายเกียวกับความงามอย่างมีเหตุผลมากกว่าความพึงพอใจ
จากการศึกษาเอกสารพบว่า งานวิจยั เกียวกับดนตรี ส่วนใหญ่เป็ นงานวิจยั เชิงสํารวจความ
พึงพอใจต่อบทเพลงหรื อในระดับการสื บทอดผลงานเพลงมากกว่าศึกษาในด้านคุณลักษณะและ
คุณค่าของบทเพลงนัน เพือประโยชน์ในแง่ของการวิเคราะห์ทางปรัชญาคุณวิทยาทังในด้าน
สุ นทรี ยศาสตร์ ผลในการปฏิบตั ิแบบจริ ยศาสตร์หรื อการวิพากษ์ดว้ ยเหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ อัน
ส่ งผลต่อการสื บทอดบทเพลงและคุณค่าของบทเพลงดังกล่าวสู่ คนรุ่ นหลังทีมิได้สนใจเพียงความ
ไพเราะของคําร้องและท่วงทํานองทีมีส่วนช่วยให้เกิดความซาบซึงเท่านัน แต่ยงั ได้สนใจทีจะศึกษา
คุณค่าทีเกิดขึนต่อจิตใจของผูฟ้ ังจนได้นาํ มาขับร้องเป็ นนัยยะต่างๆ อีกทังยังได้รับความสนใจอย่าง
ยาวนานอีกด้วย งานวิจยั ในครังนีจึงจะได้กล่าวถึงคุณค่าของบทเพลงทีประกอบงานละครทังสอง
เรื องว่าส่ งผลในด้านสุ นทรี ยศาสตร์ต่อผูน้ าํ มาสร้างละครอย่างไร และผูจ้ ดั ละครนันได้ถ่ายทอด
คุณค่าในอนาคตอย่างไรซึงเป้ าหมายของการวิจยั ในครังนีวา่ กระบวนการถ่ายทอดคุณค่าอย่างไรผล
นันทําอย่างไรโดยเริ มต้นจากความชืนชมในสุ นทรี ยท์ ีได้รับ แปรเป็ นการกระทําเพือพัฒนาตนเอง
และสังคมต่อไป

บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครังนี มีจุดมุง่ หมายในการวิเคราะห์บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจและ
คุณลักษณะความรักชาติของสังคมไทยเพื(อนําไปสู่ การนําเสนอรู ปแบบการถ่ายทอดคุณค่าบทเพลง
ไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจเพื(อเสริ มสร้างสํานึกความรักชาติ โดยใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผูเ้ ชี(ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ(งประกอบด้วย 4
ขันตอน มีรายละเอียดแต่ละขันตอน ดังนี
ขันตอนที 1 การวิเคราะห์คุณค่าภายใน คือคุณค่าทางวรรณศิลป์ และดุริยางคศิลป์ และ
คุณค่าภายนอกคือบริ บทที(เกี(ยวข้องกับบทเพลงไทยสากลประเภทเพลง
ปลุกใจ โดยใช้วธิ ีการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ของผูเ้ ชี(ยวชาญในหลากหลายสาขา
ขันตอนที 2 การวิเคราะห์ความหมายของความรักชาติจากเนือหาที(ได้จากขันตอนที( 1
รวมทังการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม
(Focus Group) ผูเ้ ชี(ยวชาญ
ขันตอนที 3 การนําเสนอแนวทางในการถ่ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภท
เพลงปลุกใจ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และ
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูเ้ ชี(ยวชาญ
ขันตอนที 4 สรุ ปและประมวลผล
ขันตอนที 1 การวิเคราะห์คุณค่าภายในและภายนอกของบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจที(
เสริ มสร้างสํานึกความรักชาติ ภายใต้บริ บทสังคมระหว่างปี พ.ศ. 2453 – 2554 ด้วยการวิเคราะห์
เนือหา (Content Analysis) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยแบ่งการศึกษา
ออกเป็ น 5 ยุคสมัย คือ
ยุคที 1 (พ.ศ. 2453 – 2468) ช่วงก่อนและระหว่างสงครามโลกครังที( 1 ในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยศึกษาเฉพาะบทพระราชนิพนธ์ประเภทร้อยแก้ว ร้อย
กรอง บทละคร บทกลอน ที(นาํ มาเป็ นคําร้องในบทเพลงปลุกใจภายหลัง
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ยุคที 2 (พ.ศ. 2469 – 2489) ช่วงก่อนและช่วงเปลี(ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และ
สงครามโลกครังที( 2 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั และพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิ ดล โดยศึกษาบทเพลงปลุกใจจากงานประพันธ์ของพลตรี หลวงวิจิตรวาท
การ บทเพลงสยามานุสติของครู นารถ ถาวรบุตร และบทเพลงวงดนตรี สุนทราภรณ์ ทังที(นาํ บทพระ
ราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั มาใส่ ทาํ นองและประพันธ์ขึนใหม่และบท
เพลงอื(นที(ผเู้ ชี(ยวชาญแนะนําเพิม( เติม
ยุคที 3 (พ.ศ. 2489 – 2519) ยุคสมัยนีเริ( มต้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมิพลอดุลยเดช ช่วงเวลานีเกิดความรุ นแรงทางการเมืองในประเทศหลายครัง เช่น การรัฐประหาร
และการชุมนุมประท้วง เนื(องจากคนไทยเริ( มมีความรู้ทางการปกครองมากขึนและมีความคิดเห็นที(
แตกต่างกัน อีกทังไม่เชื(อมัน( ในการปกครองแบบเบ็ดเสร็ จโดยรัฐบาลทหาร ประกอบกับการ
เผยแพร่ แนวคิดสังคมนิยมจากต่างประเทศ บทเพลงปลุกใจที(เกิดขึนมาจากทังภาครัฐและเอกชน
ได้แก่ บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช บทเพลงพระราช
นิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี บทเพลงประกอบละครของพลตรี
หลวงวิจิตรวาทการ บทเพลงจากกองทัพ และบทเพลงจากการประกวดเพลงปลุกใจ
ยุคที 4 (พ.ศ.2520 – 2538) ช่วงเวลาที(ระบบเศรษฐกิจทังในและต่างประเทศ มีบทบาท
กําหนดทิศทางการพัฒนามากกว่าระบบการเมือง การปกครองดังเช่นในอดีต บทเพลงปลุกใจส่ วน
ใหญ่ในช่วงเวลานีเป็ นบทเพลงจากวงดนตรี คาราบาว และภาคเอกชนที(ผเู้ ชี(ยวชาญแนะนํา
ยุคที 5 (พ.ศ. 2539 – 2554) ช่วงเวลาการเฉลิมฉลองเนื(องในวโรกาสสําคัญต่างๆของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช และบทเพลงที(เกี(ยวข้องกับวิกฤตการณ์ต่างๆ ทังทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและภัยธรรมชาติ ซึ(งส่ งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็ นอยูโ่ ดยตรงของ
ประชาชน บทเพลงปลุกใจมีทงภาครั
ั
ฐคือ จากกองทัพหลายหน่วย และมูลนิธิ องค์กรต่างๆ รวมทัง
บทเพลงจากภาคเอกชนได้แก่วงดนตรี คาราบาว บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั
อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
การเลือกบทเพลงเพื(อวิเคราะห์ทงหมดคั
ั
ดเลือกโดยผูว้ จิ ยั และตรวจสอบโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
ได้แก่
1. คุณสถาพร นิยมทอง ผูเ้ ชี(ยวชาญเฉพาะด้านดุริยางค์สากล สํานักการสังคีต กรมศิลปากร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรุ ทธ์ สุ ทธจิตต์ อาจารย์สาขาวิชาดนตรี ศึกษา คณะครุ ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผูเ้ ชี(ยวชาญด้านการศึกษา
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3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิ พนั ธ์ แข็งขัน อาจารย์สาขาวิชาดนตรี ศึกษา คณะครุ ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผูเ้ ชี(ยวชาญด้านการทฤษฎีสุนทรี ยศาสตร์
บทเพลงที(เลือกมาวิเคราะห์ทงหมดมี
ั
ความหมายแสดงถึงความรักชาติตามคําจํากัดความ
ของการวิจยั ซึ(งมีเนือหาสอดคล้องกับการแบ่งประเภทบทเพลงปลุกใจของของพิรพร คล่องเวสสะ
(อ้างถึงในกิ(งแก้ว อัตถากร, 2519) โดยยกเว้นประเภทเพลงประจําหน่วยตามคําแนะนําของ
ผูท้ รงคุณวุฒิเนื(องจากส่ วนใหญ่มีความหมายสนับสนุนเฉพาะหน่วยงาน บางบทเพลงจึงไม่แสดง
ความหมายถึงความรักชาติโดยรวม บทเพลงที(นาํ มาวิเคราะห์มีเนือหาปลุกใจ 6 ประเภทดังนี
1. เพลงพระมหากษัตริ ยแ์ ละบทเพลงเทิดพระเกียรติ คือบทเพลงที(กล่าวถึงพระ
มหากรุ ณาธิคุณของพระมหากษัตริ ยข์ องไทยทังในอดีตและปัจจุบนั ที(ได้ทรงกอบกู้ ปกปักรักษา
บ้านเมืองไทยและเป็ นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทังประเทศ
2. เพลงวีรกรรม คือบทเพลงที(กล่าวถึงความกล้าหาญ เสี ยสละของวีรสตรี วีรบุรุษ
ไทยในอดีตที(ได้ตอ่ สู้กบั ศัตรู ภายนอกประเทศเพื(อปกป้ องบ้านเมือง
3. เพลงแห่งความห่วงใย คือบทเพลงที(ผทู้ ี(อยูใ่ นแนวหลัง ทังพ่อแม่ ภรรยา
ลูกหลานได้แสดงความห่วงใยเหล่าทหารหาญที(ไปต่อสู้กบั ศัตรู เพื(อปกป้ องประเทศ หรื อบทเพลงที(
แสดงความห่วงใยของคนไทยด้วยกันที(ประสบวิกฤตการณ์ตา่ งๆ
4. เพลงปลุกใจให้รักชาติ คือบทเพลงที(ชกั จูง ชีนําให้บุคคลตระหนักถึง
ความสําคัญของการอยูร่ ่ วมกันบนผืนแผ่นดินไทยด้วยความสงบสุ ข และมีพฤติกรรมที(แสดงออกถึง
การสร้างความมัน( คงสมบูรณ์ให้กบั ประเทศซึ(งอาจมีทงทางการเมื
ั
อง เศรษฐกิจและสังคม
5. เพลงแห่งความสามัคคี คือบทเพลงที(กล่าวถึงการรวมกายและจิตใจของคนไทย
ให้ทาํ สิ( งใดสิ( งหนึ(งร่ วมกันเพื(อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ
6. เพลงแห่งความปรามาส คือบทเพลงที(มีเนือหาเสี ยดสี ประชดประชัน เพื(อ
กระตุน้ ให้ผฟู้ ังได้ฉุกคิดถึงเรื( องราวเหตุการณ์หรื อพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที(ไม่เหมาะสม และ
อาจรวมถึงความพยายามแสวงหาหนทางแก้ไข
บทเพลงที(นาํ มาวิเคราะห์มาจากหลายแหล่งที(มา มีรายละเอียดดังนี
1) ลิขสิ ทธิf บทเพลงของบริ ษทั เมโทรแผ่นเสี ยง - เทป (1981) จํากัด ในอัลบัม
- ตลับทองสุ นทราภรณ์ (2545)
- เทิดทูนกษัตริ ย ์ 1 (2548)
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- เทิดทูนกษัตริ ย ์ 2 (2548)
- เทิดทูนกษัตริ ย ์ 3 ขวัญราษฎร์ ขวัญรัฐ (2548)
- ปลุกใจรักชาติ 1 สมเด็จพระสุ ริโยทัย – เพื(อคนไทยรวมใจเป็ นหนึ(ง (2548)
- ปลุกใจรักชาติ 2 เกิดเป็ นไทย ตายเพื(อไทย (2548)
- ปลุกใจรักชาติ 3 ทหารพระนเรศวร – เพื(อคนไทยรวมใจเป็ นหนึ(ง (2548)
- ปลุกใจรักชาติ 4 เพื(อคนไทยรวมใจเป็ นหนึ(ง (2548)
- เพลงปลุกใจรักชาติ –กรุ งไทยออดิโอ
2) ลิขสิ ทธิf เสริ มวิทย์ บิซเน็ส จํากัด
- บันทึกไว้ในแผ่นดิน เพลงปลุกใจ-รักชาติ 1
- บันทึกไว้ในแผ่นดิน เพลงปลุกใจ-รักชาติ 2
- บันทึกไว้ในแผ่นดิน เพลงปลุกใจ-รักชาติ 3
3) โครงการเดินร้องเพลงการกุศลเพื(อสุ ขภาวะและสมานฉันท์ สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) โดยสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย
4) การจัดคอนเสิ ร์ตบทเพลงปลุกใจ “84 พรรษาประชาสมานฉันท์” โดยกระทรวงกลาโหม
เมื(อวันที( 23 มกราคม 2552
5) โครงการ “ร้อยใจไทย คนไทยรักกันไว้เถิด” โดยสํานักงานคณะกรรมการโครงการ 9
ในดวงใจ คณะทํางานโครงการร้อยใจไทย (กลุ่มคนไทยรักแผ่นดิน)
6) โครงการ “งานชุมนุมเยาวชน คนรักชาติ รักประชาธิปไตย” จัดเมื(อวันที( 9 กันยายน
2553 โดยกระทรวงศึกษาธิการ
7) รายการแสดงดนตรี สากลของกองการสังคีต กรมศิลปากร ตังแต่ปี พ.ศ. 2547 - 2554
8) คอนเสิ ร์ตรักเมืองไทย เดินหน้าประเทศไทย เมื(อวันที( 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ
ทําเนียบรัฐบาล
เมื(อได้รายชื(อบทเพลงตามรายการข้างต้น จึงนํามาประกอบกับคําแนะนําจากผูท้ รงคุณวุฒิ
และเชี(ยวชาญ ซึ(งเป็ นผูท้ ี(มีความรู้เกี(ยวกับบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจโดยตรงและ
ผูเ้ ชี(ยวชาญในสาขาอื(นๆ รวมถึงผูท้ ี(มีส่วนในการนําบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจในการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในสื( อทัว( ไปในปัจจุบนั อาทิ
1) นักประพันธ์ที(เคยได้รับรางวัลในการแต่งเนือร้องและทํานองบทเพลงไทยสากลประเภท
เพลงปลุกใจของสถาบันต่างๆ เช่น นายนคร ถนอมทรัพย์
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2) ผูเ้ ชี(ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และมีความรู้เกี(ยวกับบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุก
ใจ เช่น นายไพบูลย์ สําราญภูติ นักบริ หาร นักการตลาด เป็ นผูเ้ ชี(ยวชาญเรื( องบทเพลงสุ นทราภรณ์
พันเอกประชาสันต์ ชนะสงคราม หัวหน้าฝ่ ายผลิตรายการและข่าว สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง
กองทัพบก และพ.ต. ประทีป สุ พรรณโรจน์ วาทยกรวง Thailand Philharmonic Orchestra และ
วงดุริยางคกองทัพบก
3) นักวิชาการด้านดนตรี ศึกษา เช่น อาจารย์ชูวทิ ย์ ยุระยง อาจารย์สาขาวิชาดนตรี ศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
องค์ประกอบที(สาํ คัญหนึ(งของบทเพลงคือคําร้อง ซึ(งบางบทเพลงมีการเปลี(ยนแปลงคําร้อง
ไปจากต้นฉบับเดิม ในงานวิจยั นีได้เห็นความสําคัญของการเลือกคําร้องที(ถูกต้องตามต้นฉบับเป็ น
สําคัญ จึงได้รวบรวมคําร้องบทเพลงจากแหล่งต่างๆที(เชื(อถือได้ ดังนี
1) บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั และพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช บทเพลงของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ บทเพลงจากกองทัพบกรวบรวม
จากเอกสารในหอสมุดดนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที( 9 และห้องสมุดดนตรี
ทูลกระหม่อมสิ รินธร
2) บทเพลงสุ นทราภรณ์ จากเอกสารออนไลน์ www.websuntaraporn.com
3) บทเพลงวงดนตรี คาราบาว จากเอกสารออนไลน์ www.caraboa.net
4) บทเพลงรักกันไว้เถิด ตรวจสอบเนือหาโดย นคร ถนอมทรัพย์ ผูป้ ระพันธ์
5) บทเพลงรักเธอประเทศไทย ตรวจสอบเนือหาโดย ชัชชัย สุ ขาวดี ผูป้ ระพันธ์
6) บทเพลงจากบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) จากเอกสารออนไลน์
www.gmember.com
7) บทเพลงจาก บริ ษทั อาร์เอส จํากัด (มหาชน) จากเอกสารออนไลน์
www.rsonlinemusic.com
8) บทเพลงจากกองทัพเรื อ ตรวจสอบโดย นาวาโท พฤทธิธร สุ มิตร ผูป้ ระพันธ์
9) บทเพลงจากกองทัพอากาศ ตรวจสอบจากสู จิบตั รทัพฟ้ าคูไ่ ทย
การศึกษาทัง 5 ช่วงเวลาประกอบด้วยการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
สนทนากลุ่มซึ(งมีรายละเอียด ดังนี
1.1 การวิจัยเอกสาร ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) มีแหล่งข้อมูลสําคัญคือ
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- หอสมุดดนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที( 9 และห้องสมุดดนตรี
ทูลกระหม่อมสิ รินธร
- หอสมุดแห่งชาติ
- เครื อข่ายของสถาบันวิทยบริ การ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร
หลักฐานที(ได้ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1.1.1 หลักฐานชันต้น (Primary Sources) คือหลักฐานที(มีการบันทึกไว้จากเหตุการณ์ที(
เกิดขึนจริ ง ได้แก่
- เนือร้องที(บนั ทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
- แถบบันทึกเสี ยง ซีดี มิวสิ ควิดีโอบทเพลงไทยสากล
- บันทึกของผูท้ ี(อยูร่ ่ วมในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เช่น สงครามโลกครังที( 1 และ
ครังที( 2 เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เหตุการณ์ 16 ตุลาคม 2519 ฯลฯ
1.1.2 หลักฐานชันรอง (Secondary Source) ได้แก่บนั ทึกของผูท้ ี(ได้รับทราบเหตุการณ์จาก
คําบอกเล่าของผูอ้ ื(น หนังสื อประวัติศาสตร์ที(มีผอู้ ื(นเขียนขึนในภายหลัง
จากนันนําเอกสารที(ได้มาตีความ โดยพิจารณาความถูกต้อง ความน่าเชื(อถือของเอกสารจาก
การเปรี ยบเทียบเนือหาจากแหล่งข้อมูลอื(น หรื อการสอบถามจากผูเ้ ชี(ยวชาญในเรื( องนันๆ แล้วจึง
ตีความหลักฐานอย่างมีระเบียบวิธี เริ( มจากการแปลความหมาย การเชื(อมโยงหลักฐานต่างๆเข้า
ด้วยกันตามมิติของเวลาเป็ นหลัก โดยนําเสนอเป็ นความเรี ยงบรรยายเข้าด้วยกัน มีความสมดุล
ต่อเนื(องกันอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
1.2 การวิจัยจากการสั มภาษณ์ โดยผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นผูค้ ดั เลือกผูเ้ ชี(ยวชาญผูใ้ ห้สัมภาษณ์และ
ตรวจสอบแบบสัมภาษณ์ ซึ(งได้แบ่งกลุ่มผูเ้ ชี(ยวชาญเป็ นหลายสาขา ได้แก่ กลุ่มผูป้ ระพันธ์คาํ ร้อง
ท่วงทํานอง หรื อทังคําร้องและทํานอง กลุ่มผูถ้ ่ายทอดได้แก่นกั ร้อง นักดนตรี กลุ่มผูเ้ รี ยบเรี ยงเสี ยง
ประสาน กลุ่มผูจ้ ดั การแสดงหรื อกิจกรรม เช่นการจัดการแสดงคอนเสิ ร์ต การจัดการประกวดร้อง
เพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ กลุ่มผูเ้ ชี(ยวชาญทางวรรณศิลป์ และดุริยางคศิลป์ และกลุ่ม
ผูเ้ ชี(ยวชาญด้านบริ บททางสังคม ดังรายละเอียดต่อไปนี
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1.2.1 ผูป้ ระพันธ์ คือบุคคลที(ประพันธ์บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจไม่วา่ จะเป็ น
คําร้องหรื อทํานอง หรื อทังคําร้องและทํานอง ได้แก่
- นาวาโท พฤทธิธร สุ มิตร ผูป้ ระพันธ์บทเพลงจากกองดุริยางค์กองทัพเรื อ
- คุณวิเชียร ตันติพิมลพันธ์ ผูป้ ระพันธ์เนือร้องบทเพลงในหลวงของแผ่นดิน
- คุณสราวุธ เลิศปัญญาวุฒิ ผูป้ ระพันธ์ทาํ นองบทเพลงจากบริ ษทั แกรมมี( จีเอ็มเอ็ม
จํากัด (มหาชน)
- คุณชัชชัย สุ ขาวดี หรื อหรั(ง ร็ อคเคสตร้า ผูป้ ระพันธ์บทเพลงรักเธอประเทศไทย
- คุณนคร ถนอมทรัพย์ ศิลปิ นแห่งชาติสาขาดนตรี สากล ประจําปี 2554
ผูป้ ระพันธ์บทเพลงรักกันไว้เถิด
- คุณสุ ทธิพงศ์ สมบัติจินดา ผูป้ ระพันธ์คาํ ร้องและทํานองบทเพลงของ บริ ษทั
อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
ประเด็นการสั มภาษณ์ : แรงบันดาลใจ แนวคิด เทคนิค และวิธีการในการแต่งเพลง
การเลือกสรรผูร้ ้อง ประเด็นหรื อสิ( งที(เกี(ยวข้องในการสร้างเนือความหลัก (theme) ของบทเพลงที(
ส่ งเสริ มให้เกิดความรักชาติ และปัจจัยที(ทาํ ให้บทเพลงได้รับความนิยม
1.2.2 ผูถ้ ่ายทอด คือผูท้ ี(มีบทบาทและอิทธิพลในการถ่ายทอดเนือหา อารมณ์ความรู้สึก
ความซาบซึงผ่านเสี ยงเพลงและเสี ยงดนตรี เป็ นผูเ้ ชื(อมโยงประสานสุ นทรี ยะของบทเพลงระหว่าง
ผูป้ ระพันธ์กบั ผูฟ้ ัง ได้แก่
- คุณสันติ ลุนเผ่ ผูข้ บั ร้องบทเพลงปลุกใจที(มีชื(อเสี ยง
- คุณชัชชัย สุ ขาวดี หรื อหรั(ง ร็ อคเคสตร้า ผูข้ บั ร้องบทเพลงรักเธอประเทศไทย
- คุณนคร ถนอมทรัพย์ ผูข้ บั ร้องบทเพลงรักกันไว้เถิด
- คุณธนพร แวกประยูร นักร้องสังกัด บริ ษทั อาร์เอส จํากัด (มหาชน) และมี
ผลงานการขับร้องบทเพลงมากมายให้กบั หลายหน่วยงานราชการ
ประเด็นการสั มภาษณ์ : แนวคิด ทัศนคติ การตีความของผูข้ บั ร้องต่อบทเพลงไทย
สากลประเภทเพลงปลุกใจ วิธีการทําความเข้าใจต่อบทเพลงรวมทังวิธีการนําเสนอ เทคนิค กลวิธี
ถ่ายทอดต่อผูฟ้ ังในทุกรู ปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นการร้อง การเล่นดนตรี รวมทังความรู้สึกและความ
คิดเห็นของประชาชนทัว( ไปต่อเพลงปลุกใจทังในอดีตและปัจจุบนั และแนวทางส่ งเสริ มการฟังบท
เพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจที(ถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละยุคสมัยของสังคม
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1.2.3 ผูเ้ รี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน เป็ นผูท้ ี(มีบทบาทในการสร้างสรรค์การนําเสนอบทเพลงที(มี
มาในอดีตให้เหมาะสมกับประเภทของเครื( องดนตรี ในแต่ละยุคสมัย เป็ นผูท้ ี(ประเมินลักษณะการฟัง
ของผูช้ มเป็ นอย่างดี เพราะต้องปรับเปลี(ยนการเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของผูช้ ม
- ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พันเอก (พิเศษ) ชูชาติ พิทกั ษากร ศิลปิ นแห่งชาติสาขาดนตรี
สากล ประจําปี 2553 ผูเ้ รี ยบเรี ยงเสี ยงประสานเพลงหนักแผ่นดิน
เพลงสุ ดแผ่นดิน เพลงเมืองน่ากังวล ฯลฯ
- ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นรอรรถ จันทร์กลํ(า ผูเ้ รี ยงเรี ยงเสี ยงประสานบทเพลงชุด
สุ นทราภรณ์ออเคสตร้า
- คุณวิจิตร จิตรรังสรรค์ ผูเ้ รี ยงเรี ยงเสี ยงประสานเพลงรักเมืองไทย ฯลฯ
- พันเอก ประทีป สุ พรรณโรจน์ ผูเ้ รี ยงเรี ยงเสี ยงประสานจากกองดุริยางค์ทหารบก
- คุณวานิช โปตะวานิช วาทยกรและผูเ้ รี ยบเรี ยงเสี ยงประสานบทเพลงของ
กรมศิลปากร
ประเด็นการสั มภาษณ์ : แนวคิดในการเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน ลักษณะของ
ท่วงทํานองดนตรี การกลมกลืนกันของเนือร้องและทํานองที(มีผลต่อการรับรู้ของคนทัว( ไป ลักษณะ
ของดนตรี ที(เปลี(ยนแปลงไปตามยุคสมัย วิธีการส่ งเสริ มให้เพลงปลุกใจเป็ นบทเพลงร่ วมสมัยให้เป็ น
ที(นิยมต่อเนื(องยาวนาน
1.2.4 ผูน้ าํ บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจไปใช้ในกิจกรรมต่างๆและนําออก
เผยแพร่ ได้แก่ผจู้ ดั การแสดงดนตรี (Concert) การแสดงละคร และการเผยแพร่ ในสื( อสาธารณะเช่น
วิทยุกระจายเสี ยง ซึ(งเป็ นผูท้ ี(ตอ้ งเข้าใจรสนิยม ลักษณะเนือหาของบทเพลงที(เป็ นที(นิยมของผูฟ้ ัง
รวมถึงวิธีการเผยแพร่ ที(เหมาะสม ได้แก่
- คุณวานิช โปตะวานิช วาทยกรและผูเ้ รี ยบเรี ยงเสี ยงประสานบทเพลงของ
กรมศิลปากร
- คุณพีรพงศ์ อ่อนหวาน หัวหน้าโครงการงานชุมนุมเยาวชน คนรักชาติ
รักประชาธิปไตย กระทรวงศึกษาธิการ
- พันเอก ประชาสันต์ ชนะสงคราม ผูอ้ าํ นวยการสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง ใน
กองบัญชาการกองทัพบก
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- พันเอก ประทีป สุ พรรณโรจน์ วาทยกรและผูเ้ รี ยบเรี ยงเสี ยงประสานการแสดง
ดนตรี ของกองดุริยางค์ทหารบก
- อาจารย์ชูวทิ ย์ ยุระยง ที(ปรึ กษาวงดนตรี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเด็นการสั มภาษณ์ : วิธีการคัดเลือกบทเพลงในการจัดการแสดง ปัจจัยหรื อ
บุคคลอื(นที(มีส่วนเกี(ยวข้องในการเลือกบทเพลง วิธีการจัดการแสดง และอิทธิพลของผูฟ้ ังต่อการ
จัดการแสดง
1.2.5 ผูเ้ ชี(ยวชาญด้านวรรณศิลป์ และ/ หรื อ ดุริยางคศิลป์
- ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริ ญ อาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ ตะวันตก
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสน สกลรักษ์ อาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อาจารย์ ดร.สุ ภคั มหาวรากร อาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
- อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ บริ บูรณ์วริ ี ย ์ อาจารย์สาขาวิชาดนตรี ศึกษา คณะครุ ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเด็นการสั มภาษณ์ : ลักษณะของบทกวีที(นาํ มาใช้ในการแต่งเพลง ความ
แตกต่างจากการประพันธ์แบบอื(น กลวิธีการประพันธ์บทเพลงให้กินใจผูฟ้ ัง อิทธิพลของภาษาต่อ
ทัศนคติ ความคิด การประพฤติปฏิบตั ิตน การใช้ภาษาที(ส่งอิทธิพลต่อการรับรู้และการปฏิบตั ิใน
กรณี ศึกษาครังนี
1.2.6 ผูเ้ ชี(ยวชาญด้านบริ บททางสังคม
- อาจารย์ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปิ นแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ )
ประจําปี 2548 และอาจารย์คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
กระทรวงวัฒนธรรม
- พันเอก (พิเศษ) เกษม ปูรนานนท์ ผูส้ อนวิชาจิตวิทยา สถาบันจิตวิทยา
ความมัน( คง สถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
- พลตรี ดุษฎี รามสมภพ อดีตผูอ้ าํ นวยการสถาบันจิตวิทยา
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ความมัน( คง สถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
- อาจารย์ไพบูลย์ สําราญภูติ นักการตลาด นักบริ หาร เชี(ยวชาญบทเพลง
สุ นทราภรณ์ ผูเ้ ขียนหนังสื อและบทความเกี(ยวกับสุ นทราภรณ์มากมาย
ประเด็นการสั มภาษณ์ : อิทธิพลของเหตุการณ์ต่อสํานึกความรักชาติของคนไทย
การให้ความหมายของความ “รักชาติ” ในสังคมไทยทังอดีตและปัจจุบนั และความสัมพันธ์ของ
เพลงปลุกใจที(ใช้ในการวิเคราะห์กบั บริ บททางสังคมทังในอดีตและการเปลี(ยนแปลงในปัจจุบนั
1.3 การวิเคราะห์ คุณค่ าของบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ โดยการวิเคราะห์ความหมาย
ของความรักชาติ โดยนําผลที(ได้จากขันตอนที( 1 มาสรุ ปเนื อหา (Content Analysis) แบบหาข้อสรุ ป
อุปนัย (Induction) โดยการตีความในแนวดิ(ง คือการตีความโดยยึดลําดับเวลาก่อนหลังเป็ นสําคัญ
เพื(ออธิบายว่าเหตุการณ์หรื อแรงบัลดาลใจของการประพันธ์นนมี
ั ที(มาอย่างไร และการตีความใน
แนวราบ คือการตีความเฉพาะผลงานและความเชื(อมโยงกับเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา เนื(องจาก
บางบทเพลงมีการนํามาดัดแปลงและใช้งานในภายหลัง ซึ(งมีความสําคัญในการให้ความหมายของ
ความรักชาติในแต่ละช่วงเวลา อีกทังยังสามารถอธิบายรู ปแบบ ลักษณะบทเพลงปลุกใจที(เป็ นที(นิยม
เพื(อให้การสร้างสรรค์ผลงานและเผยแพร่ เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด ซึ(งได้นาํ เนือหาที(ได้จากการ
วิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ใน 2 หัวข้อ มีรายละเอียดดังนี
1.3.1 การวิเคราะห์คุณค่าภายใน ได้แก่คุณค่าทางวรรณศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ตามแนวทาง
การประพันธ์ทางภาษาไทยในด้านเทคนิคการประพันธ์ การเล่นคํา เช่นการซําเฉพาะคํา หรื อซําทัง
ท่อนอาจมีการเปรี ยบเทียบเพื(อให้เห็นภาพพจน์ การแสดงจินตภาพซึ(งเป็ นวิธีการที(ทาํ ให้ผฟู้ ังนํา
ประสบการณ์ทว(ั ไปของตนเองยึดโยงเข้ากับเนือหาของบทเพลง เป็ นการสื( อความเพื(อแสดงความคิด
ความรู้สึกให้เป็ นรู ปธรรมมากยิง( ขึน โดยจะสรุ ปความหมายที(แสดงออกในบทเพลงของแต่ละ
ช่วงเวลาอีกทังยังสัมพันธ์กบั เสี ยงเครื( องดนตรี จังหวะและทํานองเพลงที(แสดงอารมณ์ความรู้สึก
เพิม( มากขึนด้วยเทคนิควิธีการประพันธ์ที(ส่งผลกระทบต่อจิตใจและสอดคล้อง ประสานกับเนือร้อง
ได้เป็ นอย่างดี ซาบซึง ละเมียดละไม แยบยลและกินใจ ตามองค์ประกอบทางดุริยางคศิลป์ ได้แก่
รู ปแบบของจังหวะ ทํานอง สี สัน การเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานและกลวิธีเฉพาะในการถ่ายทอดที(
สร้างความซาบซึงให้กบั คนทัว( ไป ซึ(งมีลกั ษณะแตกต่างกันในแต่ละยุคสมัยตามความนิยมเช่นกัน
1.3.2 การวิเคราะห์คุณค่าภายนอก เพื(อแสดงความสัมพันธ์ของบทเพลงไทยสากลประเภท
เพลงปลุกใจที(เกี(ยวข้องกับบริ บททางสังคม การเมืองการปกครอง วัฒนธรรมและการศึกษา โดย
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เชื(อมโยงเนือหากับการถ่ายทอดหรื อเผยแพร่ อนั เกี(ยวข้องกับเหตุการณ์ในช่วงระยะเวลาต่างๆ
รวมถึงลักษณะของผูข้ บั ร้อง ประสบการณ์ในการฟังดนตรี ของผูค้ น ความเข้าใจและซาบซึงจาก
เนือหาคําร้อง สุ นทรี ยะที(เกิดจากท่วงทํานองของเสี ยงเพลง และลักษณะของบทเพลงที(ปลุกเร้า
อารมณ์ให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมแห่งความรักชาติ
ขันตอนที 2 การวิเคราะห์ความหมายของความรักชาติ โดยนําผลการศึกษาเนือหาที(ได้จากขันตอนที(
1 มาสรุ ปเนื อหา (Content Analysis) สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม
(Focus Group) ผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี(ยวชาญแบบหาข้อสรุ ปอุปนัย (Induction) มีประเด็นในการ
สัมภาษณ์และสนทนากลุ่มคือ ความหมายของความรักชาติในความคิดเห็นของผูเ้ ชี(ยวชาญ คุณค่า
ภายในและภายนอกของบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ และความสัมพันธ์กบั บริ บททาง
สังคมในแต่ละช่วงเวลา
การสัมภาษณ์ผเู้ ชี(ยวชาญในการถ่ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจทังในอดีต
และปัจจุบนั ผูท้ ี(ให้สัมภาษณ์คือ ผูเ้ ชี(ยวชาญทังหมดในการวิจยั ขันตอนที( 1 จากนัน นําข้อค้นพบที(
ได้นาํ เสนอต่อผูเ้ ชี(ยวชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ ทางด้านการศึกษา การดนตรี และปรัชญา จํานวน 5 ท่าน
เพื(อร่ วมพิจารณาความถูกต้องและความหมายของความรักชาติทงในอดี
ั
ต ปัจจุบนั และแนวโน้มใน
อนาคต โดยจัดการประชุมเมื(อวันที( 27 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้อง 503 อาคารประชุมสุ ข อาชวอํารุ ง
คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีรายนามดังนี
1) คุณสถาพร นิยมทอง
ผูเ้ ชี(ยวชาญเฉพาะสาขาดุริยางค์สากล กองการสังคีต กรมศิลปากร
2) คุณคธา เพิม( ทรัพย์
ผูเ้ ชี(ยวชาญด้านการถ่ายทอดคุณค่าทางสุ นทรี ยะและการแสดงดนตรี
3) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสน สกลรักษ์
อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิ พนั ธ์ แข็งขัน
อาจารย์สาขาวิชาดนตรี ศึกษา คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5) อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ บริ บูรณ์วริ ี ย ์
อาจารย์สาขาวิชาดนตรี ศึกษา คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ขันตอนที 3 การนําเสนอแนวทางในการถ่ายทอดคุณค่าของบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ
โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) มีประเด็น
การสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มดังนี
ประเด็นการสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่ม: รสนิยมในการฟังดนตรี ของคนไทยทังในอดีตและ
ปัจจุบนั มีการเปลี(ยนแปลงหรื อไม่อย่างไร มีผลต่อการสร้างสรรค์และความซาบซึงในผลงานเพลง
ปลุกใจหรื อไม่ วิธีการสร้างประสบการณ์ทางดนตรี ที(เหมาะสมสําหรับสังคมไทยในปัจจุบนั ปัจจัย
ที(ทาํ ให้การถ่ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจมีประสิ ทธิภาพ แนวทางการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนทังแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบและแบบตามอัธยาศัยเพื(อเสริ มสร้าง
สํานึกความรักชาติของประชาชน โดยมีบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจเป็ นเครื( องมือในการ
ถ่ายทอดคุณค่าความรักชาติ
นอกจากนี ยังได้จดั การสนทนานากลุ่ม (Focus Group) ผูเ้ ชี(ยวชาญครังที( 2 เมื(อวันพุธที( 25
เมษายน พ.ศ. 2555 ณ ห้อง 503 อาคารประชุมสุ ข อาชวอํารุ ง คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื(อให้ร่วมพิจารณาความถูกต้องและนําเสนอแนวทางในการถ่ายทอดคุณค่าของบท
เพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ ข้อมูลที(นาํ เสนอต่อผูเ้ ชี(ยวชาญ ดังมีรายนามต่อไปนี
1) อาจารย์ ดร.คณพล จันทร์ หอม อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาชิก
วงสายใยจามจุรี และเป็ นผูเ้ ชี(ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ทงด้
ั านสังคม กฎหมายและดนตรี
2) อาจารย์ปรี ดา อัครจันทรโชติ อาจารย์ประจําภาควิชาวาทวิทยาและสื( อสารการแสดง
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชี(ยวชาญด้านการใช้สื(อสาธารณะโดยเฉพาะ
การใช้ภาษาและวิธีการสื( อสาร
3) อาจารย์ ดร.สุ ภคั มหาวรากร อาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก ผูเ้ ชี(ยวชาญ
การวิเคราะห์ภาษาในวรรณคดีและมีผลงานการวิเคราะห์ภาษาในบทเพลงไทยและบท
เพลงไทยสากล
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
4) อาจารย์ ดร.พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ อาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เชี(ยวชาญด้านการเมืองการปกครอง
5) อาจารย์สาระ มีผลกิจ อาจารย์โรงเรี ยนการท่องเที(ยวและการบริ การ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต ผูเ้ ชี(ยวชาญด้านประวัติศาสตร์
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ผลจากการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชี(ยวชาญและการสนทนากลุ่มทัง 2 ครัง ได้ขอ้ สรุ ป
ดังนี
1) การสรุ ปข้อมูลวิวฒั นาการของบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจที(เสริ มสร้าง
สํานึกความรักชาติ ตังแต่ พ.ศ. 2453 – 2554
2) การสรุ ปและให้คาํ จํากัดความของ ความรักชาติ ทังในอดีต ปั จจุบนั และแนวโน้มการ
เปลี(ยนแปลงไปในอนาคต
3) การสรุ ปแนวทางการถ่ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจที(เสริ มสร้างสํานึก
ความรักชาติ
ขันตอนที 4 การสรุ ปและอภิปรายผล
นําข้อมูลที(ได้มาวิเคราะห์และจัดระบบข้อมูล เพื(อสังเคราะห์นาํ เสนอแนวทางในการนํา
องค์ความรู้มาใช้ในการเสริ มสร้างจิตสํานึกรักชาติ

บทที 4
บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจเพือ เสริมสร้ างสํ านึกความรักชาติ
“ความรักชาติ” นีมีปรากฏอยูท่ ุกช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ไทย หากแต่มิได้มีการจํากัด
ความที(ชดั เจน ด้วยเหตุที(การให้ความหมายของ “ชาติ” มีการเปลี(ยนแปลงไปตามวันเวลา บริ บททาง
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม การส่ งเสริ มให้เกิดความรักชาติของคนไทย
จึงยังเป็ นเรื( องที(ยงั คลุมเครื อว่ามีความหมาย และวิถีทางในการส่ งเสริ มให้เกิดความรักชาติที(
เหมาะสมได้อย่างไร
ไม่เพียงแต่ประเทศไทยที(ไม่สามารถให้ความหมายของความรักชาติอย่างชัดเจนเท่านัน
แม้แต่ในประเทศตะวันตกก็ยงั ไม่สามารถจํากัดความหมายของ “ชาติ” ได้อย่างชัดเจน ฮิว ซีตนั วัตสัน (Hugh Seton-Watson) นักประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์เสรี นิยมสรุ ปในงานเขียนของ
ตนเองไว้วา่ “ไม่ มี “คําจํากัดความเชิ งวิทยาศาสตร์ ” ว่ าด้ วยเรื องชาติ ทีจะบัญญัติขึน$ มาได้ แม้ ว่า
ปรากฏการณ์ นีม$ ีมานานแล้ ว และจะยังมีอยู่กต็ าม” (อ้างถึงในเบน แอนเดอร์สัน แปลโดยชาญวิทย์
เกษตรศิริ, 2552: 5) นอกจากนี เบน แอนเดอร์สัน (Ben Anderson) แสดงให้เห็นว่า ความเป็ นชาติ
(nation-ness) หรื อลัทธิชาตินิยม (nationalism) เป็ นค่านิยมร่ วมที(ชอบธรรมของอุดมการณ์ทาง
การเมืองในแต่ละยุคสมัย ซึ(งถูกประดิษฐ์ข ึนอย่างหลากหลายในแต่ละวัฒนธรรม โดยกล่าวไว้วา่
“ชาติคือ ชุมชนจินตกรรมการเมือง - จินตกรรมขึน$ โดยมีทั$งอธิ ปไตยและมีขอบเขตจํากัดมาตั$งแต่
กําเนิด” (it is imagined political community and imagined as both inherently limited and
sovereign) (เรื( องเดียวกัน: 9) ชุมชนที(วา่ นีเกิดขึนได้ดว้ ยการที(คนในชุมชนมีจิตใจรวมเป็ นพวก
เดียวกัน แม้จะไม่เคยพบปะพูดคุยกัน ไม่เคยรู้จกั กัน แต่มีความเชื(อ ค่านิยม พฤติกรรมหลายสิ( งหลาย
อย่างร่ วมกันในช่วงเวลาและพืนที(เดียวกัน ซึ(งไม่ได้ผกู โยงกันไว้โดยความสัมพันธ์ทางการเมือง
แบบรัฐเท่านัน หากแต่ตอ้ งเชื(อมโยงกันด้วยวัฒนธรรมใหญ่เดียวกัน นัน( คือความเชื(อในระบบชุมชน
ศาสนาและอาณาจักรราชวงศ์ (Religious Community – Dynasty Realm) การเชื(อมโยงกันดังกล่าว
จึงมีดว้ ยกัน 2 ลักษณะคือในทางกายภาพและจินตภาพของคนในสังคมเดียวกัน สอดคล้องกับที(
สุ นยั เศรษฐ์บุญสร้าง (2552: 287 – 288) ได้กล่าวถึงความเชื(อมโยงความเป็ นชาติของคนไทยไว้วา่
“ชาตินั$นเปรี ยบได้ กับชี วิตคน กล่ าวตามหลักความจริ ง คนเรา
ประกอบด้ วยร่ างกายส่ วนหนึง จิตใจส่ วนหนึง ทั$งสองส่ วนคุมกันอยู่บริ บูรณ์
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ชี วิตก็คงอยู่ หากส่ วนใดส่ วนหนึงถูกทําลายไป ชี วิตก็แตกดับ เพราะอีกส่ วน
หนึงจะต้ องแตกทําลายไปด้ วย ชาติของเรานั$น มีผืนแผ่ นดินและประชากรอัน
รวมกันอยู่เป็ นส่ วนของร่ างกาย มีศิลปวิทยา มีธรรมเนียมประเพณี มีความ
เชื อถือและความคิดจิตใจที จะสามัคคีกันอยู่เป็ นปึ กแผ่ น ซึ งรวมเรี ยกว่ า “ความ
เป็ นไทย” เป็ นส่ วนจิตใจชาติไทยดํารงมัน คงอยู่ ก็เพราะยังมีทั$งบ้ านเมืองและ
ความเป็ นไทยพร้ อมบริ บูรณ์ แต่ ถ้าความเป็ นไทยของเรามีอันต้ องเสื อมสลาย
ไปด้ วยประการใดแล้ ว ชาติกต็ ้ องสิ $นสูญ เพราะถึงหากบ้ านเมืองและผู้คนยังอยู่
ก็ไม่ มีสิงใดประสานยึดเหนียวให้ รวมกันอยู่ได้ จะต้ องแตกแยกจากกันไปใน
ทีสุด เหมือนส่ วนต่ างๆของร่ างกายทีต้องแตกจากกันไปเมือสิ $นชี วิต”
วิธีการหนึ(งที(จะทําความเข้าใจความรัก “ชาติ” ได้ดียงิ( ขึนก็คือ การศึกษาผลงานที(แสดงออก
ถึงความรักชาติที(เกิดขึนจากจิตใจของผูค้ นในสังคมนัน งานวิจยั ในครังนี ได้ทาํ การศึกษา
ความหมายของคําว่า “ชาติ” ในแต่ละช่วงเวลาที(ปรากฏในเนือหาจากบทเพลงไทยสากลประเภทบท
เพลงปลุกใจอันเกี(ยวข้องกับบริ บททางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมโดย
ความสัมพันธ์กบั ชีวติ ของคนส่ วนใหญ่ในสังคม ซึ(งถือว่าบริ บทต่างๆนีเป็ นคุณค่าภายนอกที(ทาํ ให้
เนือหาของบทเพลงมีความหมายยิง( ขึน นอกจากนี ผูว้ ิจยั จะได้ศึกษาคุณค่าภายใน คือคุณค่าทาง
วรรณศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ซึ(งจะนําเสนอในบทต่อไป จากการศึกษาเนือหาของบทเพลงไทยสากล
ประเภทบทเพลงปลุกใจที(สร้างสรรค์ข ึนระหว่างปี พ.ศ. 2453 – 2554 พบว่า มีการแสดงความหมาย
ที(แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย ผูว้ จิ ยั จึงแบ่งยุคสมัยตามการเปลี(ยนแปลงและเหตุการณ์สาํ คัญทาง
การเมือง สังคมและเศรษฐกิจที(เกิดขึนแต่ละช่วงเวลา ซึ(งจะยึดถือตามเนือหาของบทเพลงที(นาํ มาทํา
การวิเคราะห์วา่ มีแนวโน้มไปในทิศทางใด และสอดคล้องกับบริ บทต่างๆหรื อไม่ บทเพลงทังหมดนี
ได้รับการคัดเลือกจากผูว้ ิจยั และตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมโดยผูท้ รงคุณวุฒิวา่ เป็ นตัวแทน
ของบทเพลงปลุกใจที(สะท้อนสังคมในแต่ละช่วงเวลาได้เป็ นอย่างดี โดยเรี ยกชื(อแต่ละยุคสมัยตาม
ลักษณะทางสังคมดังกล่าวดังนี
ยุคที 1 ยุคศรัทธาสร้ างชาติ (พ.ศ. 2453 – 2468)
ยุคสมัยแห่งการเริ( มสร้างความเป็ นชาติไทยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
และเกิดสงครามโลกครังที( 1 การปกครองของไทยยังอยูใ่ นระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์
ประชาชนปฏิบตั ิตนตามพระราชดําริ ดว้ ยความจงรักภักดีดว้ ยจิตใจที(เชื(อมัน( และศรัทธาในองค์
พระมหากษัตริ ย ์
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ยุคที 2 ยุคคณะราษฎรรัฐนิยม (พ.ศ. 2469 – 2489)
ยุคนีอยูใ่ นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั และพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล เป็ นช่วงเวลาที(บา้ นเมืองประสบปัญหาการเมืองภายในประเทศ คือ
เหตุการณ์การเปลี(ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ เป็ นระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข อีกทังยังเกิดสงครามโลกครังที( 2 ที(ขา้ ราชการ
และประชาชนมีการแสดงความคิดเห็นเกี(ยวกับการเมืองระหว่างประเทศออกเป็ นหลายฝ่ าย อีกทัง
รัฐบาลกําหนดนโยบายรัฐนิยมเพื(อสร้างสังคมอารยะอันส่ งผลต่อวัฒนธรรมโดยส่ วนรวมเป็ นอย่าง
มากในช่วงเวลานัน
ยุคที 3 ยุคสั งคมนิยมประชาธิปไตย (พ.ศ. 2489 – 2519)
ยุคสมัยที(ประชาชนมีส่วนร่ วมทางการเมืองการปกครองภายในประเทศมากขึนด้วยการ
แสดงความคิดเห็นที(แตกต่างกัน อีกทังไม่เชื(อมัน( ในการปกครองแบบเบ็ดเสร็ จโดยรัฐบาลทหาร
ประกอบกับประชาชนบางส่ วนนิยมแนวคิดการปกครองแบบสังคมนิยมจากต่างประเทศ เกิด
สถานการณ์ความรุ นแรงทางการเมืองภายในประเทศหลายครังเช่นกรณี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และ
6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ซึ(งเหตุการณ์ดงั กล่าวสงบลงได้ดว้ ยพระบารมีของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
ยุคที 4 ยุคร่ วมใจสู้ ภัยเศรษฐกิจ (พ.ศ.2520 – 2538)
ช่วงเวลานีทุกระบบของสังคมทังการเมืองการปกครอง สังคม การศึกษา ฯลฯ ในประเทศมี
ความเชื(อมโยงสัมพันธ์กนั ทังหมด ภายใต้อิทธิพลจากการขับเคลื(อนของระบบเศรษฐกิจทังจากใน
และต่างประเทศ เป็ นช่วงเวลาที(โครงการพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลย
เดชถือกําเนิดขึนมากมายเพื(อส่ งเสริ มให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางด้านสังคม ชีวติ ความเป็ นอยู่
เพื(อรองรับการเปลี(ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ยุคที 5 ยุคพร้ อมจิตรักประเทศไทย (พ.ศ. 2539 – 2554)
ช่วงเวลาของวิกฤตการณ์ตา่ งๆ ทังที(เกิดจากมนุษย์และภัยธรรมชาติ ความรักชาติคือความ
รักเพื(อนมนุษย์ดว้ ยจิตใจที(บริ สุทธิl ช่วยเหลือเกือกูลกันด้วยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็ น
สําคัญ และมีศูนย์รวมจิตใจไว้ที(องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชในการขับเคลื(อน
ความสํานึกในการอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ขของสังคมไทย
อย่างไรก็ดี บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจได้รับการสร้างสรรค์ข ึนเพื(อปลุกใจให้
ประชาชนคนไทยเกิดความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริ ยท์ งั สิ น ซึ(งในยามที(บา้ นเมืองมีความ
ปกติสุขเรี ยบร้อยดี บทเพลงเหล่านีมีบทบาทหน้าที(ในการปลูกฝังความรู้สึกให้เกิดความรัก ความ
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หวงแหนผืนแผ่นดินไทยและสนับสนุนให้ประชาชนตื(นตัวเพื(อเตรี ยมพร้อมหากบ้านเมืองตกอยูใ่ น
ภาวะประสบเคราะห์ภยั ต่างๆ แต่ในยามที(เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งในสังคมขึน บทเพลงเหล่านีจะ
ถูกหยิบยกขึนมาเพื(อใช้เป็ นเครื( องมือในการกระตุน้ เตือนให้ประชาชนเกิดสํานึกบางประการเพื(อ
นําพาสังคมไปสู่ ความสงบสุ ข (พิรพร คล่องเวสสะ, 2519; ต่อพงษ์ เศวตามร์, 2548)
ในการวิจยั ครังนี จะทําการวิเคราะห์คุณค่าของบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ 2
ประเด็นหลัก คือคุณค่าภายในและคุณค่าภายนอกของบทเพลง คุณค่าภายในได้แก่ คุณค่าทาง
วรรณศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ซึ(งจะทําการวิเคราะห์ในบทต่อไป สําหรับคุณค่าภายนอกได้แก่
ความหมายและสัมพันธ์ของบทเพลงกับบริ บททางสังคมจะแสดงไว้ในบทนี โดยจะแบ่งการ
นําเสนอเป็ น 2 ส่ วน โดยส่ วนแรกจะกล่าวถึงประวัติความเป็ นมาและการนําบทเพลงปลุกใจมาใช้
ในสถานการณ์ตา่ งๆในอดีต รวมถึงความหมาย ความสําคัญและลักษณะเฉพาะของบทเพลงไทย
สากลประเภทเพลงปลุกใจปี พ.ศ.2453 – 2554 ที(แตกต่างจากบทเพลงลักษณะอื(น ในส่ วนที( 2 จะ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบทเพลงกับบริ บททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมว่า บท
เพลงเหล่านันได้ถูกสร้างสรรค์ข ึนในช่วงเวลาที(เกิดสถานการณ์ใด มีแรงบันดาลใจ และก่อให้เกิด
การเปลี(ยนแปลงในสังคมในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างไร ซึ(งการเปลี(ยนแปลงเหล่านันอาจเกิดจาก
ปัจจัยทางสังคมอื(นๆร่ วมด้วย การวิเคราะห์คุณค่าภายนอกมีรายละเอียดดังต่อไปนี
4.1 ประวัติ ความหมาย ความสํ าคัญ และลักษณะเฉพาะของบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ
บทเพลงเป็ นส่ วนหนึ(งในวัฒนธรรมของหมูช่ นทัว( โลก บทเพลงแต่ละประเภทจะให้
ความหมายและมีบทบาทหน้าที(แตกต่างกัน เช่นบทเพลงเพื(อสร้างความบันเทิง บทเพลงสําหรับ
ประกอบพิธีกรรม ฯลฯ สําหรับบทเพลงปลุกใจนันมักเกิดขึนในช่วงเวลาที(มีเหตุการณ์ไม่ปกติใน
สังคม เช่นความขัดแย้งทางการเมืองเป็ นต้น บทเพลงปลุกใจจึงได้รับการสร้างสรรค์ตาม
วัตถุประสงค์ที(ชดั เจนคือ ต้องการกระตุน้ ปลุกเร้าให้ผฟู้ ังเกิดความฮึกเหิมเพื(อต่อสู้ขา้ ศึกศัตรู ที(เข้า
มาทําลายประเทศของตน และการปลูกฝังให้ผฟู้ ังได้ตระหนักถึงภัยต่างๆที(กาํ ลังเกิดขึนพร้อมทัง
แสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านัน เพื(อให้ประเทศไทยกลับคืนสู่ ความสงบสุ ขอีกครัง ทําให้บท
เพลงปลุกใจมีรูปแบบที(เปลี(ยนแปลงไปตามกาลเวลาและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ในส่ วนนีจึงได้
กล่าวถึงบทเพลงปลุกใจที(มีมาแต่ในอดีตทังในประเทศและต่างประเทศ ความหมาย ความสําคัญ
และลักษณะเฉพาะของบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ ดังรายละเอียดต่อไปนี
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4.1.1 บทเพลงปลุกใจในอดีต
การใช้บทเพลงปลุกใจเพื(อเสริ มสร้างสํานึกต่างๆนันมีดว้ ยกันหลากหลายรู ปแบบทัว(
โลก ดังที(มีเรื( องเล่าเกี(ยวกับการใช้บทเพลงเพื(อกล่อมเกลาจิตใจในขณะที(เกิดความไม่สงบมากมาย
หลายครัง โดยเฉพาะในภาวะสงคราม ซึ(งบางครังเพลงเหล่านีมิได้มีเนือหาเพื(อปลุกใจให้ลุกขึนสู้
ศัตรู เท่านันแต่ยงั เป็ นการปลอบขวัญให้กาํ ลังใจกับผูท้ ี(ทาํ หน้าที(เสี ยสละเพื(อชาติ เช่นการใช้บทเพลง
ในนวนิยายเรื( อง The Burmese Harp หรื อเสี ยงพิณใสในพม่า1 เป็ นเรื( องราวเกี(ยวกับสันติภาพและ
การประณามสงคราม ซึ(งเป็ นเหตุการณ์เริ( มต้นในช่วงสงครามโลกครังที( 2 ที(ทหารญี(ปุ่นจํานวนมาก
ถูกเกณฑ์เข้าสนามรบ ผูบ้ งั คับบัญชากองร้อยชื(อ มิตซูชิ ซึ(งเรี ยนจบมาทางด้านดนตรี และได้ฝึกฝน
ให้ทหารร้องเพลง วันหนึ(งในขณะที(สู้รบกับทหารอังกฤษและกําลังจะพ่ายแพ้ เขาจึงให้ทหารญี(ปุ่น
ร่ วมกันร้องเพลง Home Sweet Home ส่ งผลให้ทหารอังกฤษรู้สึกคิดถึงบ้านแต่ยงั คงต้องทําการรบ
ตามหน้าที( ทหารอังกฤษจึงกล่าวให้ทหารญี(ปุ่นพ่ายแพ้แต่โดยดีโดยไม่ตอ้ งเสี ยเลือดเนืออย่างที(ควร
จะเป็ นหากมีการสู้รบกันอย่างต่อเนื(องเช่นเดิม นวนิยายเรื( องนีประพันธ์ข ึนโดยนักประพันธ์ชาว
ญี(ปุ่นและได้รับรางวัลมากมาย เรื( องราวดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของบทเพลงและการสร้าง
สันติภาพโดยให้บทเพลงมีส่วนร่ วม
แม้เรื( องราวที(กล่าวมา อาจจะเป็ นเพียงเรื( องเล่าก็ตาม แต่แสดงให้เห็นว่าบทเพลงสามารถ
เป็ นสื( อกลางเพื(อขัดเกลาจิตใจให้ผฟู้ ังนึกถึงความดี ความงาม หลักจริ ยธรรมอันอยูใ่ นส่ วนลึกของ
จิตใจมนุษย์ ซึ(งการที(แต่ละบุคคลจะเกิดความซาบซึงเกี(ยวกับบทเพลงย่อมแตกต่างกัน เพราะต้อง
อาศัยประสบการณ์ แนวคิด ทัศนคติและการปลูกฝังขัดเกลาในระดับหนึ(ง (กําธร สนิทวงศ์ ณ
อยุธยา, 2515) ดังเช่นในทางการสร้างคนเพื(อเป็ นนักรบของชาวสปาร์ตา2 เผ่านักรบที(ยงิ( ใหญ่ใน
คาบสมุทรเปโลปอนเนสุ ส (เจริ ญ ไชยชนะ, 2517) ได้ปรากฏหลักฐานการใช้บทเพลงในวิธีการ
ฝึ กฝนเด็กให้เป็ นนักรบไว้อย่างน่าสนใจว่า เมื(อมีเด็กชายที(แข็งแรงถือกําเนิดขึน คณะผูป้ กครองจะ
อนุญาตให้พอ่ แม่เลียงไปจนกระทัง( อายุ 7 ปี จากนันฝ่ ายผูป้ กครองจะเป็ นผูด้ ูแล โดยจะฝึ กฝนให้รู้จกั
การต่อสู้ที(ทารุ ณโหดร้าย ฝึ กกายบริ หาร และฝึ กการหาหนทางเพื(อดํารงชีวิตในขณะที(มีอาหารและ
สิ( งอํานวยความสะดวกไม่เพียงพอสําหรับทุกคน เด็กที(อยูร่ อดได้ตอ้ งรู้จกั การขโมยหรื อต่อสู้เพื(อให้
ได้ส(ิ งที(ตอ้ งการ นอกจากนี ยังได้สอนอ่านหนังสื อเพื(อเสริ มสร้างวิชาความรู้ตา่ งๆ สิ( งที(น่าสนใจคือ
เด็กทุกคนต้องเล่นดนตรี และต้องให้ความเคารพแก่ผทู้ ี(อาวุโสกว่า หากแต่ไม่ได้สอนด้านศีลธรรม
1

เรื( อง The Burmese Harp ได้รับการแปลหลายภาษาโดยการสนับสนุนขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
2
ชนเผ่าที(สาํ คัญของกรี ก เมื(อราว 715 ปี ก่อนคริ สตกาล
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และวัฒนธรรม พออายุได้ 15 ปี เด็กทังหมดจะถูกนําทดสอบเพื(อความอดทนทังกายและใจ ความ
กล้าหาญ ความรู้ดา้ นวิชาการโดยให้ทอ่ งกาพย์กลอนจากบทประพันธ์ของโฮเมอร์ (Homer) และ
เพลงสงครามต่างๆ พออายุ 20 ปี บริ บูรณ์จึงจะได้เป็ นทหารเต็มตัว แต่ดว้ ยความที(รัฐสปาร์ตาใช้เวลา
ส่ วนใหญ่ไปในการรบ ทําให้ไม่มีบทเพลงหรื อบทประพันธ์เพื(อความบันเทิงของตนเองมากนัก จึง
ได้นาํ บทนิพนธ์ของโฮเมอร์ จินตกวีคนสําคัญในประวัติศาสตร์ช่วงแรกของกรี ก ที(ประกอบด้วยเล่า
เรื( องทางประวัติศาสตร์กรี กอย่างละเอียด มีบทบรรยายเพื(อให้ศึกษาท่องจําเป็ นบทเพลง ส่ งผลให้
งานด้านวรรณศิลป์ ในช่วงเวลานันมีความงดงามมากขึน ก่อให้เกิดผลต่อมาในศตวรรษที( 6 และ 7
ก่อนคริ สต์ศตวรรษโดยเริ( มมีการประพันธ์คาํ ร้องประกอบเสี ยงดนตรี (Lyric Poetry) แต่เป็ นการ
แสดงอารมณ์มากกว่าอธิบายเหตุการณ์ บทเพลงเหล่านีแต่งขึนขับร้องคลอไปกับดนตรี ชนิดหนึ(งซึ(ง
มีรูปร่ างคล้ายพิณ กวีนิพนธ์ซ( ึงใช้เป็ นบทขับร้องนีส นั กว่ามหากาพย์ แต่เป็ นเพียงบทร้อยกรองที(
เขียนขึนเพื(อแสดงอารมณ์ตา่ งๆของศิลปิ นที(มีตอ่ เหตุการณ์ในขณะนัน
เรื( องราวที(โฮเมอร์นาํ มาประพันธ์น นั ส่ วนใหญ่เป็ นตํานานและเรื( องเล่า แสดงว่าโฮเมอร์ให้
ความสําคัญกับเรื( องราวในอดีตอันจะส่ งผลไปถึงความคิด ทัศนคติความเชื(อ การศึกษาและ
ประวัติศาสตร์ ทําให้ผอู้ า่ นหรื อผูฟ้ ังสามารถเข้าใจความคิดความเห็นและการกระทําตลอดจน
คุณสมบัติที(ดีและไม่ดีของวีรชนเหล่านันได้อย่างถูกต้อง และถ้าหากประวัติศาสตร์ที(ศึกษานันเป็ น
ประวัติศาสตร์ของตนเองแล้ว ก็จะช่วยปลุกใจให้เกิดความรักชาติบา้ นเมืองของตน ทําให้เกิด
ความคิดที(จะปฏิบตั ิตนให้เป็ นคนดีที(สุดเท่าที(จะทําได้ และการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติอื(น จะทําให้
ผูอ้ า่ นได้เรี ยนรู้วา่ ชนชาติอื(นนันมีความดีงาม มีลกั ษณะอย่างไร การศึกษาประวัติศาสตร์ช่วยให้เรา
เป็ นคนมีเหตุผล เพราะเป็ นเรื( องของเหตุและผลที(สลับซับซ้อนเชื(อมโยงจนเป็ นเรื( องราวอื(นๆต่อไป
ข้อเท็จจริ งหนึ(งๆมิได้หยุดยังแต่เพียงแค่น นั สิ( งที(เกิดขึนในอดีตย่อมส่ งผลสื บเนื(องมาจนกระทัง(
ปัจจุบนั และหากเราไม่ได้เชื(อมโยงสิ( งที(เกิดขึนต่อเนื(องกันมา อาจทําให้การวินิจฉัยเหตุการณ์ที(
เกิดขึนในปัจจุบนั ผิดพลาดไปได้ จากคําว่า “ประวัติศาสตร์ยอ่ มอุบตั ิซ าํ ” ฉะนัน วิธีที(ดีที(สุดที(จะ
ตัดสิ นเหตุการณ์ในอนาคตคือต้องศึกษาเหตุการณ์ในอดีตเสี ยก่อน (เจริ ญ ไชยชนะ, 2517: 4)
สําหรับการใช้บทกลอน หรื อบทประพันธ์ในการปลุกใจในประเทศไทยนัน เริ( มต้นมา
ตังแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยาใน “ลิลิตยวนพ่าย” ที(มีเนือหาแสดงถึงความสามารถกล้าหาญของ
พระมหากษัตริ ยแ์ ละวีรบุรุษของไทยในอดีต นัน( คือการใช้ศิลปะด้านวรรณศิลป์ ในการแสดง
ประวัติศาสตร์ของตนเองเพื(อสร้างความภาคภูมิใจ หวงแหนผืนแผ่นดินไทยเช่นเดียวกับแนวคิดการ
ใช้เรื( องราวในอดีตในการประพันธ์ของโฮเมอร์ของกรี กโบราณ และสําหรับการประพันธ์บทเพลง
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ไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจนัน มีหลักฐานชัดเจนว่าเริ( มต้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั หากแต่ยงั คงบรรเลงอยูใ่ นหน่วยงานของรัฐคือทหารเรื อเท่านัน เช่นเพลงดาบ
ของชาติซ( ึงไม่ได้มีการระบุปีที(ประพันธ์ไว้อย่างชัดเจน ของพลเรื อเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิl (พ.ศ. 2423 - 2466) มีเนือหาเกี(ยวกับการเสี ยสละชีวติ เพื(อปกป้ องรักษา
ประเทศไทยจากการรุ กรานของศัตรู ภายนอก ดังเนือร้องที(วา่
ดาบของชาติ
ดาบของชาติเล่ มนี $
คือชี วิตเรา
ถึงจะคมอยู่ดี
ลับไว้
สําหรั บผู้ไพรี ให้ ชาติ
เรานา
ให้ มิตรให้ เมียให้
ลูกแลชาติไทย
จะเห็นได้วา่ ในประเทศต่างๆทัว( โลกมีการนําบทเพลงมาใช้เป็ นเครื( องปลอบประโลมใจ
หรื อสร้างความฮึกเหิมด้วยกันทังสิ น แสดงว่าบทเพลงมีความสําคัญต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคคล
ในการปฏิบตั ิตน ซึ(งนอกเหนือจากคําร้องและท่วงทํานองอันไพเราะที(ประกอบขึนเป็ นบทเพลงจะ
ส่ งผลต่อความรู้สึกของผูฟ้ ังแล้ว บริ บทที(เกี(ยวข้องกับการสร้างสรรค์บทเพลงย่อมมีผลต่อแนวคิด
ในการประพันธ์และการรับรู้ของผูฟ้ ังเช่นกัน ในการวิจยั ครังนี จึงทําการวิเคราะห์คุณค่าภายในคือ
คุณค่าทางวรรณศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ซึ(งจะได้กล่าวในบทต่อไป และยังได้วเิ คราะห์คุณค่าภายนอก
ได้แก่เหตุการณ์การเปลี(ยนแปลงของบริ บททางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอันเกี(ยวข้องกับบท
เพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ ซึ(งได้แบ่งช่วงเวลาในการศึกษาออกเป็ น 5 ช่วงเวลาตาม
สถานการณ์การเปลี(ยนแปลงทําให้ความหมาย ความสําคัญและลักษณะเฉพาะของความรักชาติใน
แต่ละยุคสมัยแตกต่างกันไปด้วย ดังนี
4.1.2 ความหมายของความรักชาติ
“ชาติ” ยังคงเป็ นคําที(ไม่สามารถระบุความหมายที(ชดั เจนได้ไม่วา่ จะเป็ นในประเทศ
หรื อต่างประเทศดังที(ได้กล่าวมาแล้ว ความรักชาติที(เกิดขึนในสังคมไทยก็เช่นเดียวกันที(มีการ
เปลี(ยนแปลงไปตามกาลเวลาและสถานการณ์ทางสังคมของบ้างเมือง การแบ่งยุคสมัยของการวิจยั
ในครังนีจึงแบ่งตามภาวะการเปลี(ยนแปลงที(สาํ คัญของบ้านเมืองซึ(งทําให้มีการแสดงถึงความรักชาติ
แตกต่างกันไปดังนี
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ในยุคที 1 ยุคศรั ทธาสร้ างชาติ (พ.ศ. 2453 – 2468) ความรักชาติทเี กิดขึน> ในยุคสมัยนี>
เกิดขึน> จากความรัก ความศรัทธา ความเลือ มใส ความเชือมันและความจงรักภักดีของประชาชนชาว
ไทยในองค์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้ าอยู่หัวที(ทรงเป็ นดัง( สมมติเทพ กอปรไปด้วยพระปรี ชา
สามารถในการนําพาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ คือ
สงครามโลกครังที( 1 ด้วยวิธีการสร้างความเป็ นชาติไทยให้มีความแข็งแกร่ งและสามารถรักษาเอก
ราชอธิปไตยไว้ได้เพียงประเทศเดียวในภูมิภาค การสงครามดังกล่าวได้สร้างความเดือดร้อนให้กบั
ประชาชนทัว( ไปหลายประการ ทังชีวติ ความเป็ นอยู่ การประกอบกิจการค้าขาย ทําให้ต่างต้องการ
ความสงบสุ ข สิ( งหนึ(งที(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เห็นว่าจะนําพาประเทศผ่านพ้น
วิกฤตดังกล่าวได้กค็ ือ การสร้างประเทศไทยให้ทนั สมัย มีความเป็ นอารยะทัดเทียมกับประเทศที(
เจริ ญแล้วคือชาติตะวันตก ทรงพยายามสร้างแนวคิดความเป็ นชาติไทย ที(ประกอบด้วยสัญลักษณ์
อาทิ ธงชาติไทย เพื(อเป็ นเครื( องหมายแสดงความเป็ นคนชาติเดียวกันเพื(อปกป้ องประเทศจากอริ ราช
ศัตรู ทังนี การสร้างชาติจะต้องดําเนินไปโดยประชาชนทังประเทศภายใต้ผนู้ าํ ในระบอบ
สมบูรณาญาสิ ทธิราชย์นน(ั คือ พระมหากษัตริ ย ์ ซึ(งเป็ นที(เคารพรัก เป็ นผูน้ าํ ที(ประชาชนต่างยินดี
พร้อมใจสร้างชาติไทยไปพร้อมกันตามแนวทางของพระองค์ ความรักชาติรักแผ่นดินของปวงชน
ชาวไทยในยุคสมัยนีจึงผูกพันกับความจงรักภักดี ความศรัทธาต่อองค์พระมหากษัตริ ยน์ นั( เอง บท
ปลุกใจที(เกิดขึนในช่วงเวลานีได้อญั เชิญมาจากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั จึงเป็ นเครื( องมือในการเสริ มสร้างความศรัทธาที(เหมาะสมอย่างยิง( เพราะนอกเหนือจาก
เนือหาที(ไพเราะแล้ว ยังเป็ นผลงานของบุคคลที(ประชาชนเคารพรักอย่างเต็มหัวใจอีกด้วย
ในยุคที 2 ยุคคณะราษฎรรั ฐนิยม (พ.ศ. 2469 – 2489) เป็ นยุคสมัยที(ประชาชนส่ วนหนึ(งเริ( ม
เรี ยนรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยทําให้มีความคิดในเรื( องการรักษาความเป็ นชาติไทย
ด้วยวิธีการที(แตกต่างจากอดีต อย่างไรก็ดี ความรักชาติทีท>งั ผู้นําและประชาชนทุกคนต้ องการและ
แสดงออกร่ วมกันคือ การรักษาอิสรภาพของชาติไทยจากการรุกรานของต่ างชาติท>งั ในทางการเมือง
เศรษฐกิจและสั งคม สิ( งสําคัญที(คนบางกลุ่มในขณะนันเชื(อว่าจะทําให้ชาติไทยดํารงความเป็ นอิสระ
อยูไ่ ด้กค็ ือ การเปลี(ยนแปลงประเทศให้เป็ นไปตามประเทศตะวันตก เพื(อมิใช่ชาติเหล่านันดูถูกและ
ต้องการเข้ามาเปลี(ยนแปลงชาติไทยให้เป็ นไปตามความต้องการของชาติตะวัตตกเหล่านัน เริ( มต้น
จากการเปลี(ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร พ.ศ. 2475 ที(เห็นว่าหากประชาชนมีความรู้และมี
อิสรเสรี ภาพจะสามารถพัฒนาประเทศไปในแนวทางของประเทศอารยะได้ ความคิดดังกล่าวยังคง
สื บเนื(องต่อมาในช่วงสงครามโลกครังที( 2 ภายใต้การปกครองของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้
ประกาศนโยบายรัฐนิยมเพื(อเปลี(ยนแปลงวิถีชีวติ ของประชาชนให้เป็ นไปแบบสังคมอารยะด้วย
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วัตถุประสงค์เดียวกันที(ผนู้ าํ เห็นว่า เมื(อประเทศไทยมีการเปลี(ยนแปลงจะสามารถสร้างความมัน( คง
ในอิสรภาพของประเทศไทย จึงได้ดาํ เนินการประชาสัมพันธ์วา่ ผูใ้ ดที(รักชาติก็ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
นโยบายเหล่านันเพื(อมิให้ตา่ งชาติดูถูกและเข้ามายึดครองประเทศของเราได้ ในช่วงเวลาดังกล่าวมี
บทเพลงปลุกใจเกิดขึนเป็ นจํานวนมาก ส่ วนมากเป็ นผลงานของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการซึ(งมีทงั ที(
สนับสนุนนโยบายดังกล่าว และการรวมผูค้ นหลายเชือชาติในประเทศให้เป็ นคนไทยด้วยกัน ทังนี
เพราะต้องการการร่ วมมือกันของทุกฝ่ ายในการปฏิบตั ิตามนโยบายของรัฐเพื(อแสดงออกถึงความรัก
ชาติของตนนัน( เอง
ในยุคที 3 ยุคสังคมนิยมประชาธิ ปไตย (พ.ศ. 2489 – 2519) ความรักชาติในยุคสมัยนี>ขึน> อยู่
กับการต่ อสู้ เพือ ความถูกต้ อง ความเสมอภาค ความยุติธรรมตามแนวความคิดของตนและกลุ่มตน
ในช่วงเวลานีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศหลายครังได้แก่ กรณี 14 ตุลาคม
พ.ศ. 2516 และ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 โดยกรณี 14 ตุลาคมนัน เกิดขึนจากความไม่พอใจของ
ประชาชนต่อการดําเนินงานของรัฐบาลที(กุมอํานาจไว้ที(คนกลุ่มเดียวเป็ นเวลานาน เกิดการฉ้อโกง
หลายประการ ประชาชนต้องการเรี ยกร้องให้เกิดความยุติธรรมในการบริ หารประเทศเพื(อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดกับประชาชนทัว( ไป มิใช่ตอ่ คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ(งเท่านัน ในครังนัน ประชาชนทัว(
ประเทศไทยร่ วมกันต่อต้านอํานาจการปกครองดังกล่าวภายใต้แนวคิดให้เกิดความยุติธรรมในสังคม
อันจะดํารงและพัฒนาชาติไทยของเราให้เจริ ญรุ่ งเรื องต่อไปได้ แนวทางการต่อสู้ดงั กล่าวมี
วัตถุประสงค์แตกต่างจากกรณี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ที(ตอ้ งการเปลี(ยนแปลงการปกครองให้เป็ นแบบ
สังคมนิยม กลุ่มคนเหล่านีเชื(อว่า การปกครองแบบสังคมนิยมจะเป็ นวิธีการที(สร้างความเสมอภาค
ยุติธรรมให้กบั ประชาชนทุกคนได้อย่างเท่าเทียมกัน จึงพยายามต่อสู้เพื(อให้ได้มาซึ(งการปกครอง
ดังกล่าว การกระทําเหล่านีถือได้วา่ เป็ นการแสดงออกซึ(งความรักชาติในวิถีทางของตนเองที(แม้
แตกต่างจากความต้องการของรัฐในขณะนัน แต่กเ็ ป็ นการแสดงออกถึงความรักชาติของกลุ่มตนได้
อย่างชัดเจน
ในยุคที 4 ยุคร่ วมใจต้ านภัยเศรษฐกิจ (พ.ศ.2520 – 2538) ความรักชาติในยุคสมัยนีข> ึน> อยู่กบั
ความอยู่รอดของประเทศในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม หลีกเลีย งการลิดรอนอิสรภาพทางการค้ าทั>งใน
และต่ างประเทศด้ วยการพึง ตนเองให้ มากขึน> เนื(องจากเป็ นช่วงเวลาที(ทว(ั โลกเริ( มต้นทําสงคราม
ทางด้านการค้าต่อกัน ประเทศที(ชนะในสงครามเศรษฐกิจนีมิได้วดั กันที(จาํ นวนทหารที(บาดเจ็บล้ม
ตายอีกต่อไป แต่วดั ที(ดชั นีการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เมื(อประเทศไทยเข้าร่ วมอยูใ่ น
กระบวนการการค้าโลกแล้ว จําเป็ นอย่างยิง( ที(จะต้องมีอตั ราตัวเลขทางเศรษฐกิจที(ดี เพื(อหลีกเลี(ยง
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การเอารัดเอาเปรี ยบจากประเทศคูค่ า้ ผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังส่ งผลต่อปัญหาสังคมอื(น
ในประเทศอย่างมาก เช่นปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การอพยพแรงงานเข้าสู่ เมืองใหญ่ บทเพลงที(
เกิดขึนในยุคสมัยนีได้กล่าวถึงต้นเหตุของปัญหาทางสังคมดังกล่าว นัน( คือปั ญหาทางเศรษฐกิจและ
ยังได้กล่าวถึงวิธีการแก้ไขบางประการเช่น การรณรงค์ให้นิยมใช้ของไทย หรื อการดําเนินวิถีชีวติ
ตามแนวพระราชดํารงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชเรื( องเศรษฐกิจพอเพียง เป็ น
ต้น
ยุคสุ ดท้ายคือ ยุคที 5 ยุคพร้ อมจิตรั กประเทศไทย (พ.ศ. 2539 – 2554) ความรักชาติในยุค
สมัยนีค> ือ ความรักในเพือ มนุษย์ด้วยกัน ความสมัครสมานสามัคคีภายใต้ ศูนย์รวมจิตใจเดียวกันที
องค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื(องจากในช่วงเวลานีมีวกิ ฤตการณ์ตา่ งๆ
เกิดขึนหลายครังทังจากมนุษย์ และธรรมชาติ อาทิ วิกฤตเศรษฐกิจต้มยํากุง้ วิกฤตไฟใต้ วิกฤต
ความเห็นต่างทางการเมือง ภัยคลื(นยักษ์สึนามิ หรื อภัยนําท่วมภาคกลาง พ.ศ. 2554 ที(มิใช่เพียง
ทรัพย์สินเสี ยหายเท่านัน ผูท้ ี(ได้รับผลกระทบมิใช่ผทู้ ี(อยูใ่ นพืนที(แต่ยงั รวมไปถึงคนไทยทัว( ประเทศ
และที(อาศัยอยูท่ วั( โลก เพราะวิกฤตดังกล่าวยังได้ทาํ ลายระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
ของประเทศอีกด้วย อย่างไรก็ดี ในสังคมไทยที(มีการเอือเฟื อเผื(อแผ่น ีได้ก่อให้เกิดพลังแห่งความรัก
และสามัคคีของคนไทยที(ได้ร่วมกันฝ่ าฟันวิกฤตการณ์ตา่ งๆไปด้วยกันจากกําลังใจที(ส่งถึงกันและ
กัน บทเพลงที(เกิดขึนในยุคสมัยนีได้กล่าวถึงภาวะจิตใจที(บอบชําจากเหตุการณ์ดงั กล่าว และปลุกใจ
ให้ผปู้ ระสบภัยลุกขึนต่อสู้ ปลุกสํานึกให้ประชาชนทัว( ไปออกมาให้ความช่วยเหลือ ทังนีจิตใจที(
เปี( ยมด้วยเมตตาดังกล่าวของคนไทยนันล้วนมีที(มาจากการปลูกฝังมาจากหลักแห่งศาสนาและมี
แบบอย่างที(ดีจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั นัน( เอง
ความหมายของความรักชาติได้เปลี(ยนแปลงไปตามบริ บททางสังคมดังที(ได้กล่าวมา และ
ความรักชาติจะยังมีความหมายไม่หยุดนิ(ง บทเพลงที(แสดงถึงความรักชาติจึงได้ผกู พันกับบริ บททาง
สังคมเป็ นอย่างมากและที(สาํ คัญคือผูกพันกับความคิดและจิตใจของผูฟ้ ังในสังคมที(จะยอมรับ ทังนี
บางบทเพลงยังแสดงความหมายข้ามยุคสมัยอันจะทําให้เห็นว่า บางเนือหาสามารถนํามาใช้ในหลาย
โอกาส หลายบริ บทดังจะได้กล่าวต่อไป
4.1.3 ความสํ าคัญของบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ
ในสภาวการณ์ที(บา้ นเมืองประสบเหตุการณ์ความยุง่ ยากต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นเรื( อง
การเมืองทังภายในและภายนอกประเทศ เศรษฐกิจ สังคม ภัยธรรมชาติลว้ นแล้วแต่ส่งผลต่อจิตใจ
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ของผูค้ นเป็ นจํานวนมาก การจะฝ่ าฝันวิกฤตต่างๆย่อมจะต้องใช้กาํ ลังกายกําลังใจของคนทังสังคม
วิธีหนึ(งในการกล่อมเกลาจิตใจของผูค้ นให้คลายความกังวลไปได้น นั ก็ดว้ ยผลงานการสร้างสรรค์
ทางศิลปะของมนุษย์ที(จะแทรกซึมเยียวยาความรู้สึกทุกข์ร้อนเหล่านันได้ บทเพลงปลุกใจเป็ น
ผลงานศิลปะชนิดหนึ(งที(สามารถบรรเทาความรู้สึกเหล่านันได้ดว้ ยคําร้องที(ไพเราะและท่วงทํานอง
ดนตรี ที(ผสมผสานอย่างกลมกลืน แม้วา่ ในบางช่วงสมัย บทเพลงปลุกใจจะมีจงั หวะคึกคัก
สนุกสนาน นัน( ก็เพื(อเป็ นการปลุกใจผูฟ้ ังให้เกิดความฮึกเหิ ม ห้าวหาญ พร้อมที(จะเผชิญกับอุปสรรค
ต่างๆ ทังยังสอดแทรกเนือหาที(เป็ นเสมือนคําสัง( สอนให้ผฟู้ ังได้รับการปลูกฝังขัดเกลาเพื(อสร้าง
สํานึกความรักชาติ และแนวทางปฏิบตั ิที(ถูกต้องเหมาะสมไปในบทเพลงที(มีมาตังแต่อดีตเช่นในบท
เพลงพืนบ้านต่างๆ บทเพลงได้รับความนิยมเนื(องจากเป็ นวัฒนธรรมความบันเทิงที(ถูกอัธยาศัยกับ
การเรี ยนรู้ของคนไทยที(มกั ถ่ายทอดเรื( องราวความคิดผ่านการบอกเล่าแบบมุขปาฐะ อีกทัง เนือหาคํา
ร้องของบทเพลงยังได้รับการคัดเลือกกลัน( กรองคําร้องที(ไพเราะ ถูกกับอัธยาศัยของคนไทยที(ชื(น
ชอบคําคล้องจอง การเปรี ยบเทียบมาอย่างดีจากผูป้ ระพันธ์ บทเพลงปลุกใจจึงเป็ นเครื( องมือที(
เหมาะสมในการเสริ มสร้างทัศนคติในเรื( องความรักชาติเป็ นอย่างยิง(
4.1.4 ลักษณะเฉพาะของบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ
บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจมีลกั ษณะแตกต่างจากบทเพลงประเภทอื(น
ไม่วา่ จะเป็ นบทเพลงแสดงความรัก บทเพลงแสดงความสนุกสนาน หรื อบทเพลงประกอบพิธีกรรม
เนื(องจากบทเพลงปลุกใจมีเนือหาเฉพาะที(จะเสริ มสร้างจิตสํานึกต่างๆเรื( องใดเรื( องหนึ(งเพื(อกระตุน้
ปลุกเร้าให้คนฟังได้ตระหนักถึงการปฏิบตั ิตนเพื(อแสดงออกถึงความรักชาติ เนือหาคําร้องได้แสดง
ให้เห็นความสําคัญของความรักที(เกิดจากความสามัคคี เสี ยสละ การคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ฯลฯ บทเพลงปลุกใจส่ วนใหญ่ในอดีตมีท่วงทํานองที(คึกคัก มีจงั หวะ
ชัดเจน บางท่อนเพลงถูกนํามาร้องซําหลายครังและขับร้องด้วยนักร้องพร้อมกันหลายคน ทําให้บท
เพลงเป็ นที(จดจําได้ง่าย ผูฟ้ ังสามารถร้องตามได้ ในสมัยหนึ(งเชื(อกันว่าการที(ผฟู้ ังร้องตามเนือหาของ
บทเพลงจะเป็ นการปลูกฝังความคิดเหล่านันให้เกิดขึนในจิตใจของผูฟ้ ังได้ หากแต่เมื(อเวลาผ่านไป
ปัจจัยสําคัญที(ทาํ ให้บทเพลงเหล่านันได้รับความสนใจก็คือความสอดคล้องกับบริ บททางสังคม
ทังนีกเ็ นื(องจากบทเพลงปลุกใจมักจะได้รับการสร้างสรรค์ในช่วงเวลาที(บา้ นเมืองไม่ปกติสุข โดย
แรงบันดาลใจในการประพันธ์จะเกิดจากบริ บททางสังคม ฉะนัน เมื(อผูฟ้ ังที(เข้าใจหรื ออยูใ่ นบริ บท
เดียวกันกับการประพันธ์บทเพลงเหล่านัน จะสามารถเข้าใจและซาบซึงไปกับเนือหาและ
ท่วงทํานองได้เป็ นอย่างดี
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4.2 บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจกับบริบททางสั งคม
บทเพลงที(นาํ มาวิเคราะห์ในงานวิจยั ครังนีได้จาํ กัดขอบเขตไว้วา่ เป็ นการวิเคราะห์บทปลุก
ใจ และบทเพลงพระราชนิพนธ์ หรื อนิพนธ์ข ึนในระหว่างปี พ.ศ. 2453 – 2554 เนื(องจากคําร้องที(
นํามาประพันธ์เป็ นบทเพลงไทยสากลประเภทปลุกใจเริ( มต้นจากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึ(งมีแนวพระราชดําริ ในการปลูกฝังความรักชาติตงั แต่เริ( มต้นรัชกาลในปี
พ.ศ. 2453 อันเป็ นปี เริ( มต้นของขอบเขตการวิจยั และสิ นสุ ดลงในปี พ.ศ. 2554 ซึ(งเป็ นปี มหามงคล
เนื(องในโอกาสที(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 7 รอบ และเกิด
อุทกภัยครังใหญ่ในภาคกลางของประเทศ ทําให้มีผลงานการประพันธ์บทเพลงเพื(อเสริ มสร้างความ
รักและสามัคคีของคนในชาติเป็ นจํานวนมากทังในภาครัฐบาลและเอกชน หลายบทเพลงมีที(มาจาก
บริ บททางสังคมที(ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจของผูป้ ระพันธ์ ฉะนัน สิ( งสําคัญหนึ(งในการวิเคราะห์บท
เพลงเหล่านีคือ การวิเคราะห์คุณค่าภายนอก บริ บททางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมในแต่ละช่วงเวลาอันจะส่ งผลถึงการประพันธ์บทเพลงเหล่านีดว้ ย รายละเอียดของการ
วิเคราะห์คุณค่าภายนอกจะเรี ยงลําดับตามลําดับเวลาและเหตุการณ์ที(มีบทเพลงปลุกใจเกิดขึน โดย
จะวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ ลักษณะเนือหาของบทเพลงและผลที(เกิดขึนซึ(งอาจมีปัจจัยอื(นที(ทาํ ให้
เกิดผลดังกล่าวนอกเหนือจากบทเพลงปลุกใจ ในบางช่วงผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์เนื อหาของคําร้องจาก
บทเพลง และนําบางประโยคของบทเพลงซึ(งมีเนือหาสอดคล้องกับบริ บทมาร่ วมวิเคราะห์ โดยคํา
ร้องเต็มบทเพลงจะอยูใ่ นภาคผนวก ดังเช่นเพลงสยามานุสติ (ภาคผนวก: 529) หมายความว่า เนือ
ร้องเต็มอยูใ่ นภาคผนวกหน้า 529 เป็ นต้น บริ บทที(เกี(ยวข้องกับบทเพลงมีรายละเอียดดังนี
4.2.1 ยุคศรัทธาสร้ างชาติ (พ.ศ.2453 – 2468)
บทเพลงไทยสากลประเภทบทเพลงปลุกใจที(เกิดขึนในยุคสมัยนี ยังมิได้มีการ
ประพันธ์ทาํ นองประกอบคําร้องให้เป็ นบทเพลงไทยสากลที(สมบูรณ์ มีเพียงเนือความจากบทกลอน
บทละครและพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที(ได้ถูกอัญเชิญมาเป็ น
คําร้องเพื(อประพันธ์ทาํ นองประกอบเป็ นบทเพลงไทยสากลในภายหลัง ผูว้ จิ ยั จึงขอเรี ยกถ้อยคําที(
นํามาประพันธ์เป็ นบทเพลงในภายหลังนีวา่ “บทปลุกใจ” โดยบทปลุกใจที(นาํ มาประพันธ์เป็ นบท
เพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจในภายหลังมีดว้ ยกัน 6 บทจากหลายที(มาตามแนวพระราชดําริ
ขององค์ผพู้ ระราชนิพนธ์ คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที(มกั มีความเกี(ยวข้องกับ
สถานการณ์บา้ นเมือง บริ บททางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมทังจาก
ภายในและภายนอกประเทศ โดยมีพระราชประสงค์ที(จะเผยแพร่ เนือหาแนวคิด ทัศนคติตา่ งๆไปสู่
ผูช้ ม ทังข้อควรประพฤติและไม่ควรประพฤติ ทําให้บทพระราชนิพนธ์มีลกั ษณะเอือต่อการเรี ยนรู้
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ในการแสดงออกถึงความเป็ นชนชาติไทยที(มีอารยะมากกว่าการอ่านหรื อฟังเพื(อความไพเราะเพียง
อย่างเดียว (อ้างถึงในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์, 2505) ดังจะได้แสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์กบั ช่วงเวลาของเหตุการณ์ตา่ งๆดังนี
การสร้างสรรค์บทปลุกใจในช่วงสมัยนีเกิดขึนในช่วงที(บา้ นเมืองเริ( มมีเหตุการณ์กบฏ ร.ศ.
130 เกิดขึน บทปลุกใจเหล่านันส่ วนมากมีเนือหาเกี(ยวกับการสร้างความสมานสามัคคีระหว่างคน
ในชาติซ( ึงไม่วา่ จะมีความคิดเห็นที(แตกต่างกันอย่างไรแต่ตอ้ งมีเป้ าหมายในการดําเนินกิจการงาน
ต่างๆเพื(อรักษาเอกราชและประโยชน์สูงสุ ดของชาติไทย
4.2.1.1 แรงบันดาลพระราชหฤทัยในการพระราชนิพนธ์ บทปลุกใจรักชาติ
บทปลุกใจที(เกิดขึนในยุคสมัยนี ล้วนมาจากพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์แรกของไทยที(สาํ เร็ จการศึกษา
จากประเทศเสรี ประชาธิปไตยตะวันตก มีพระราชดําริ ให้สร้างความเป็ น “ชาติ” ให้เกิดในแผ่นดิน
ไทยอย่างเป็ นรู ปธรรม เช่นการเปลี(ยนแบบของธงชาติไทยให้มีความเป็ นสากลมากยิง( ขึน อีกทังมี
พระราชประสงค์ที(จะพัฒนาประเทศในด้านต่างๆตังแต่ยงั ทรงศึกษาอยูใ่ นประเทศอังกฤษ ขณะที(ยงั
ดํารงพระอิสริ ยยศเป็ นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงใช้เวลาว่างจากการเล่าเรี ยนเสด็จพระราช
ดําเนินไปทอดพระเนตรกิจการต่างๆในประเทศอังกฤษและประเทศอื(นๆใกล้เคียง เช่นโรงงานอาวุธ
ยุทธภัณฑ์ ฯลฯ เพื(อทอดพระเนตรถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องทางวัฒนธรรมที(อาจเป็ นประโยชน์กบั
ประเทศไทย โดยเฉพาะการแสดงละครชันเยีย( มของโลก
สังคมไทยในขณะนันยังปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ จึงจําเป็ นต้องมี
พระมหากษัตริ ยท์ ี(มีพระปรี ชาสามารถเพื(อจะนําพาบ้านเมืองไปสู่ หนทางแห่งความเจริ ญได้ และ
องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าอยูห่ วั ทรงเป็ นเช่นนัน ทรงใช้พระราชอํานาจอย่างมีเหตุผล
พร้อมทังทรงพยายามเสริ มสร้างทัศนคติ ความรู้ตา่ งๆให้กบั คนไทยผ่านวิธีการที(แยบยลเช่น บท
ละคร บทกลอนจากพระราชนิพนธ์ปลุกใจ เริ( มต้นขึนจากบทพระราชนิพนธ์ในช่วงการก่อตัวและ
ดําเนินไปของสงครามโลกครังที( 1 ด้วยทรงเกรงว่าจะเกิดสถานการณ์การสู ญเสี ยอิสรภาพทาง
การค้าดังเช่นการลงนามในสนธิสัญญาเบอร์ นีกบั ประเทศอังกฤษในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระนัง( เกล้าเจ้าอยูห่ วั เมื(อปี พ.ศ. 2369 ซึ(งมีผลทางการค้าและการเก็บภาษีระหว่างประเทศมาเป็ น
ระยะเวลานาน หรื อสนธิสัญญาเบาว์ร(ิ งเมื(อปี พ.ศ. 2398 โดยเพิม( เติมข้อตกลงทางการค้าจาก
สนธิสัญญาเบอร์นี( ที(วา่ ด้วยการอนุญาตให้ชาวต่างชาติทาํ การค้าอย่างเสรี ลดภาษีและมีสิทธิสภาพ
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นอกอาณาเขต รวมทังให้ชาวอังกฤษสามารถยึดครองที(ดินในสยามได้ ความเจ็บชําของการเสี ย
อิสรภาพทางการค้ายังไม่ยง(ิ ใหญ่เท่ากับการเสี ยผืนแผ่นดินไทยเช่นเมื(อเหตุการณ์ รศ.112 ในรัช
สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึ(งในครังนัน ประเทศไทยได้เสี ยดินแดน
ส่ วนหนึ(งให้กบั ฝรั(งเศสและอังกฤษ ซึ(งภายหลังจากการสู ญเสี ยดินแดนไม่นานนัก พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จพระราชดําเนินไปศึกษา ณ ประเทศอังกฤษพร้อมด้วยความ
โศกเศร้ากับการสู ญเสี ยดินแดนในครังนันเช่นเดียวกับชาวไทยทุกคน หากแต่ทรงคํานึงถึงพระราช
ภาระที(จะต้องไปศึกษาเพื(อนําวิชาวิทยาการความรู้ของตะวันตกมาเป็ นเครื( องมือในการต่อต้านและ
ต่อสู้กบั ชาติตะวันตกในภายภาคหน้า และแม้วา่ จะทรงได้ไปรํ(าเรี ยนในสังคมวัฒนธรรมยุโรปเกือบ
10 ปี แต่กม็ ิได้ทรงหลงใหลนําความคิดอันทันสมัยเหล่านันกลับมาบํารุ งประเทศเสี ยทังหมด ด้วย
ทรงมีพระราชวินิจฉัยถึงสิ( งควรหรื อไม่ควรแก่ประเทศไทยในการสร้างชาติในฐานะของประเทศที(
อยูใ่ นภาวะคับขัน ดังที(ทรงมีพระราชดํารัสตอบนักข่าวอังกฤษตอนหนึ(งว่า
“เมือข้ าพเจ้ ากลับไปประเทศสยามเมือใด
ข้ าพเจ้ าจะเป็ นคนไทยให้ มากกว่ าทีเป็ นอยู่”
(ยุวราชสกุลวงศ์, 2552)
4.2.1.2 การแตกความสามัคคีเพราะความคิดเห็นทีแตกต่ างทางการเมือง
การปกครองในขณะนันยังอยูใ่ นระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์
พระมหากษัตริ ยย์ งั คงดํารงพระราชอํานาจเหนือกฎหมายทังปวง หากแต่องค์พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชประสงค์ที(จะพัฒนาประเทศด้วยการเปลี(ยนแปลงการปกครองให้
เป็ นระบอบประชาธิปไตยแบบตะวันตก ซึ(งแตกต่างจากระบบการปกครองแบบเดิมเป็ นอย่างมาก
ทรงเห็นว่าควรเตรี ยมประชาชนให้พร้อม และเรี ยนรู้การปกครองแบบใหม่อย่างถ่องแท้ อีกทังยัง
ทรงกังวลว่าจะมีการแทรกแซงจากภายนอกประเทศ ดังที(ปรากฏในพระราชหัตถเลขาถึงเจ้าพระยา
ยมราช (อ้างถึงในแถมสุ ข นุ่มนนท์, 2545: 173) ว่า
“คนจําพวกทีร้ายกาจยิงกว่ าจําพวกอืนนั$น คื อ จําพวกที อ้างเอาความรั ก
ชาติขึน$ เป็ นสาเหตุเพือคิ ด ฤาถ้ ามีโอกาสก็ถึงแก่ ลงมือประทุษร้ ายต่ อผู้ปกครอง
...ฉันมีความวิตกและไม่ สบายใจเป็ นอย่ างยิงเพราะรู้ สึกว่ าเมืองเรากําลังจะเดิน
เร็ วเต็มที ยังมิทันจะเดินแขงก็จะวิงเสี ยแล้ ว ทั$ง “โปลิติค” ก็เป็ นคําทีได้ ยินหนา
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หูขึน$ ทุกวัน คนไทยโดยมากทีพูดถึงโปลิติคนั$นฉั นไม่ เชื อว่ าเข้ าอกเข้ าใจทาง
เหนือทางใต้ อะไรนัก...”
อย่างไรก็ดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเห็นว่า การปกครองแบบ
ประชาธิปไตยเช่นเดียวกับชาติตะวันตกจะเป็ นวิธีการหนึ(งที(จะเสริ มสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งเพราะ
เป็ นการพัฒนาทังระบบการปกครองและความรู้ ความคิด ทัศนคติของประชาชนไปพร้อมกันเพื(อ
รองรับการเปลี(ยนแปลงซึ(งอาจจะเกิดขึนในภายหน้า จึงทรงได้ทดลองจัดตังเมืองดุสิตธานีเพื(อ
จําลองการปกครองแบบประชาธิปไตย จมื(นอมรดรุ ณารักษ์ (2512: 165 – 173) กล่าวถึงเรื( องราว
ของเมืองจําลองดุสิตธานีไว้วา่ เป็ นพระราชประสงค์ที(ตอ้ งการสร้างเมืองแห่งประชาธิปไตย โดยให้
ความสําคัญกับการเผยแพร่ ข่าวสารเพื(อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที(ถูกต้องและรู้จกั การใช้สิทธิใน
การแสดงความคิดเห็น ทรงจัดตัง “หนังสื อพิมพ์ดุสิตสมัย” และ “ดุสิตรี คอตเดอร์” โดยจัดจําหน่าย
ทังภายนอกและภายในดุสิตธานี ทรงรับข้อเขียนจากประชาชนและทรงพระราชทานตอบข้อสงสัย
แนะแนวความคิดเห็นด้วยวิธีการต่างๆนานา ผ่านนามปากกาทําให้ผอู้ า่ นซึ(งมีทงั เด็กและผูใ้ หญ่ได้
เรี ยนรู้ไปพร้อมกัน
หากแต่นายทหารและปัญญาชนกลุ่มหนึ(งเห็นว่า การเสริ มสร้างความรู้เรื( องประชาธิปไตย
ผ่านวิถีแห่งเมืองดุสิตธานีเป็ นไปด้วยความล่าช้า จึงได้รวมกลุ่มกันก่อการกบฏ เรี ยกว่า “กบฏ ร.ศ.
130” (พ.ศ. 2454) หลังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จขึนครองราชย์ได้เพียง 1 ปี
เพื(อล้มล้างระบอบการปกครองแบบเก่า สถาปนาการปกครองแบบประชาธิปไตย และขอ
พระราชทานรัฐธรรมนูญ แต่การก่อการดังกล่าวล่วงรู้ไปถึงทหารฝ่ ายราชสํานักเสี ยก่อน คณะ
ผูก้ ่อการกลุ่มแรกถูกจับกุมเมื(อเช้าวันศุกร์ที( 1 มีนาคม พ.ศ. 2454 และได้รับการพระราชทานอภัย
โทษในภายหลัง (แถมสุ ข นุ่มนนท์, 2545: 15)
ความวุน่ วายทางการเมืองในครังนี มีมูลเหตุสาํ คัญมาจากความแตกแยกภายในประเทศ
สอดคล้องกับเรื( องราวที(แสดงในบทละครคํากลอนเรื( องพระร่ วง ที(พระราชนิพนธ์เมื(อเดือนธันวาคม
ในปี ถัดมา (พ.ศ.2455) ในตอนท้ายของเรื( องมีบทสรุ ปที(ได้ถูกนํามาเพิม( ทํานองไทยสากลใน
ภายหลัง คือเพลงไทยสามัคคี (ภาคผนวก: 528) และเพลงไทยรวมกําลัง (ภาคผนวก: 528) มีเนื อหา
สําคัญคือ การจะรักษาความสงบเรี ยบร้อยของบ้านเมืองได้น นั บุคคลในชาติจาํ เป็ นต้องมีความ
สามัคคี ไม่ใช่ตา่ งคนต่างคิดซึ(งอาจทําให้เกิดความเสี ยหายแก่ประเทศโดยรวมได้ โดยทังสองบท
เพลงเป็ นบทสรุ ปของละครคํากลอนเรื( องพระร่ วง ผูเ้ ป็ นหลักนําความคิดในอุดมคติของคนไทยใน
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อดีตด้วยวิธีการอย่างเป็ นรู ปธรรมที(สอนให้ร่วมมือร่ วมใจกันทําเพื(อชาติ รักษาความสงบ สร้างสันติ
ให้เกิดขึนทังจากภายในและภายนอกประเทศ โดยเพลงไทยสามัคคีจะเน้นในเรื( องการครองสติ ไม่
ดําเนินชีวติ ไปตามกระแสของสิ( งล่อลวง หลอกลวงต่างๆ ดังเช่นวัสสการพราหมณ์ที(กษัตริ ยล์ ิจฉวี
ถือว่าเป็ นครู แต่กลับมีจิตใจมุง่ ร้ายเข้ามายุแหย่ให้เกิดความแตกแยกด้วยการรับคําสัง( มาจากภายนอก
คือพระเจ้าอชาตศัตรู ฉะนัน สิ( งสําคัญในการรักษาความสงบเรี ยบร้อยของบ้านเมืองให้พน้ ภัยจาก
ศัตรู น นั เราต้องพินิจพิจารณา คิดใคร่ ครวญไตร่ ตรองสิ( งต่างๆอย่างมีสติและสามัคคี
4.2.1.3 ละครปลุกใจในกิจการเสื อป่ าเรืองความรักชาติ
นอกเหนือจากคําร้องที(ได้อญั เชิญมาประพันธ์เป็ นบทเพลงปลุกใจแล้ว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ยังได้ทรงพระราชนิพนธ์บทปลุกใจประเภทอื(นๆอีกด้วย
ในช่วงเวลาเดียวกับเหตุการณ์กบฏ ร.ศ. 130 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ริเริ( มการ
ปลุกใจให้รักชาติจากใช้ละครปลุกใจให้เป็ นกิจกรรมหนึ(งในการฝึ กเสื อป่ า กิจการเสื อป่ าเกิดขึนครัง
แรกเมื(อวันศุกร์ที( 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 ซึ(งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีพระบรม
ราชาธิบายความหมายของเสื อป่ าว่าเป็ นกองสอดแนม ทํางานร่ วมกับกลุ่มแมวมองมีหน้าที(เป็ นกอง
ระวังด่าน ทรงเน้นว่าแต่ละส่ วนมีหน้าที(ที(สาํ คัญแตกต่างกัน และส่ งผลถึงความปลอดภัยของคน
อื(นๆในกองทัพด้วยว่า
“...มีใจเด็ดเดียว ต้ องนึกถึงตัวน้ อยทีสุด เมือถึงเวลาทีจาํ เป็ นแล้ วต้ อง
ยอมสละชี วิตของตนเอง เพือรั กษาชี วิตของเพือนทหารหรื อสหายร่ วมชาติเพือ
รั กษาพระเจ้ าแผ่ นดินผู้เป็ นเจ้ าของเรา รั กษาบ้ านเมืองและศาสนาของเรา”
(ปลุกใจเสื อป่ า, 2484: 4)
ละครที(เสื อป่ านํามาแสดงนันจะมีคาํ สอนแฝงอยู่ เช่นการรักษาสัจจะหรื อที(ทรงให้คาํ จํากัด
ความว่า “เสี ยชีพอย่าเสี ยสัตย์” ม.ล.ปิ( น มาลากุล (2539) ได้ยกตัวอย่างเกี(ยวกับบทละครที(มีเนือหา
ปลุกใจให้ประพฤติดี และเสี ยสละเพื(อชาติในกิจการเสื อป่ าว่า ในบทละครเรื( องเพื(อนตาย หรื อเรื( อง
มิตรแท้ เป็ นเรื( องราวของยาร์ เหลกับปอล ที(แปลเป็ นภาษาไทย โดยพระราชนิพนธ์ข ึนใหม่จากเรื( อง
My Friend Jarlet ของ Arnold Golsworthy และ E.B. Norman ใช้แสดงเป็ นละครเพื(อความบันเทิง
ภายหลังจากเสร็ จสิ นการซ้อมรบเป็ นประจําทุกปี เริ( มแสดงครังแรกเมื(อวันที( 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
24543 ที(พระราชวังสนามจันทร์ และละครเรื( อง “เห็นแก่ลูก” ที(กล่าวถึงความเสี ยสละ ต่อมาเมื(อวันที(
3

ยังนับเดือนตามปฏิทินไทย คือเดือนเมษายนเป็ นเดือนแรกของปี
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16 ธันวาคม พ.ศ. 2460 กรมมหาดเล็กได้นาํ ออกแสดงเพื(อหารายได้ช่วยงานขึนตําหนักใหม่ วังสวน
กุหลาบ และที(พระราชวังสนามจันทร์ เมื(อวันที( 11 มีนาคม พ.ศ. 2464 เพื(อเรี( ยรายเงินบํารุ งวัดสเนหา
และจากนันได้นาํ มาจารึ กเป็ นกลอนพระราชนิพนธ์ที(อนุสาวรี ยห์ น้าพระตําหนักชาลีมงคลอาสน์ ณ
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
นอกจากนี ยังมีชุดการแสดงเรื( อง “ตํานานเสื อป่ า” โดยมีพระราชประสงค์ที(จะอบรม
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง( ผูท้ ี(เป็ นเสื อป่ า ให้รู้วา่ สยามมีประวัติศาสตร์ดีเด่นมาแต่โบราณกาล มี
บรรพบุรุษที(กล้าหาญ รักชาติและเสี ยสละ และยังกล่าวถึงบุคคลมากมายในอดีตที(เคยทํางาน
เกี(ยวกับการเสื อป่ า ด้วยเหตุน ีจึงได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ จัดให้มีการแสดงเสื อป่ าขึน ณ สนาม
เสื อป่ า ในงานวัดเบญจมบพิตร ในปี พ.ศ.2454 – 2455 หลายเรื( อง แต่เรื( องที(ถูกนําเรื( องราว บท
กลอนพระราชนิพนธ์ทาํ นองขึนภายหลังนัน มาจากบทพระราชนิพนธ์เดียว คือเรื( อง “บทละครพูด
คํากลอนเรื( องพระร่ วง” คือเพลงไทยสามัคคี และเพลงไทยรวมกําลังซึ(งเป็ นข้อความสรุ ปท้ายเรื( อง
เรื( องพระร่ วงคํากลอนนีเป็ นเรื( องราวเกี(ยวกับพระอัจฉริ ยะภาพขององค์กษัตริ ยไ์ ทยที(ปกป้ อง
บ้านเมืองจากภัยนอกประเทศ โดยได้ประดิษฐ์จากหลักฐานที(ปรากฏในศิลาจารึ กของสุ โขทัยและ
นครธม มีเค้าโครงจากพงศาวดารเหนือแต่ตดั ปาฏิหาริ ยต์ ่างๆออก ทรงพระราชนิพนธ์เมื(อครังเสด็จ
เยีย( มประชาชนที(ปราจีนบุรีเมื(อวันที( 1-8 ธันวาคม พ.ศ.2455 ออกแสดงครังแรกเมื(อวันที( 5 มกราคม
พ.ศ.2455 โดยสมาชิกเสื อป่ า
บทละครพูดคํากลอนเรื( องพระร่ วงนีได้แก้ไขดัดแปลงมาจาก บทละครร้องเรื( องพระร่ วง
เพื(อให้สมาชิกเสื อป่ ารักษาดินแดนใช้แสดงเป็ นละคร และได้ทรงประดิษฐ์เครื( องแต่งตัวละครจาก
รู ปแบบที(ปรากฏอยูใ่ นศิลาจารึ กลายต่างๆในสุ โขทัยและนครธม เรื( องราวทังหมดทรงนํามาจากเค้า
เรื( องพงศาวดารเหนือ แต่ทรงตัดทอนสิ( งที(เป็ นปาฏิหาริ ยอ์ อกให้สมเหตุสมผลยิง( ขึน เช่นการใช้
ชะลอมชันยาบรรจุน าํ ซึ(งไม่ใช่เรื( องอิทธิฤทธิl แต่เป็ นปฏิภาณไหวพริ บของพระร่ วงในการแก้ปัญญา
มากกว่า นอกจากสํานวนคํากลอนนี ยังมีการประพันธ์เพื(อเผยแพร่ ในรู ปแบบอื(นอีกเช่น
- เรื( องตํานานพระร่ วง เป็ นพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วแสดงถึงเหตุที(พระร่ วงได้เป็ นพระเจ้า
กรุ งสุ โขทัย สมัยเมื(อจุลศักราชประมาณ 600 ปี ได้จดั แสดงเป็ นครังแรกในงานแสดงตํานานเสื อป่ า
ณ สวนมิสกวัน เมื(อวันอาทิตย์ที( 5 มกราคม พ.ศ.2455
- เรื( องขอมดําดิน เป็ นพระราชนิพนธ์ร้อยกรองประเภทคํากลอนสําหรับละครรํา ด้วยทรง
เห็นว่าโครงเรื( องซึ(งผูกขึนสําหรับการแสดงตํานานนัน เป็ นเรื( องที(น่าจะแต่งเป็ นบทกลอนอย่าง
ละครได้ ทรงพระราชนิพนธ์เรื( องนีในคราวที(แสดงโดยพระราชดําเนินเยีย( มมณฑลปราจีนบุรี ตังแต่
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1 ธันวาคม พ.ศ.2455 เสร็ จเมื(อ 8 ธันวาคมปี เดียวกัน แล้วทรงให้คนลองร้องเข้ากับปี( พาทย์โดยค่อยๆ
ปรับให้เหมาะสมที(จะร้องได้สะดวกและวางลําได้โดยเรี ยบร้อย จากนันมีพระบรมราชานุญาตให้
พิมพ์ข ึนไว้เป็ นหนังสื ออ่านเล่น
- ในปี พ.ศ.2460 ได้ทรงพระราชนิพนธ์เรื( อง “พระร่ วง ละครพูดคํากลอนแสดงตํานาน
ไทย” ขึน โดยมีพระราชนิพนธ์คาํ นําว่า
“บทละครพูดคํากลอนเรื อง “พระร่ วง” นี $ ข้ าพเจ้ าได้ แต่ งขึน$ เพราะเหตุที
ได้ มีสมาชิ กเสื อป่ ารั กษาดินแดนได้ แสดงความปรารถนาจักใคร่ เล่ น เรื อง “พระ
ร่ วง” ซึ งเห็นว่ าเป็ นเรื องปลุกใจคนไทยอย่ างเราดีเรื องหนึง. แต่ บทกลอนที
ข้ าพเจ้ าได้ แต่ งก่ อนนี $ เป็ นบทสําหรั บเล่ นละครรําอย่ างแบบเก่ า จึงยากทีสมาชิ ก
เสื อป่ าจะเล่ นได้ , เพราะเกียวแก่ การต้ องใช้ บทรําอย่ างท่ าละครซึ งเป็ นของยาก
แก่ ผ้ ทู ีมิได้ เคยฝึ กหัด, ด้ วยเหตุฉะนีข$ ้ าพเจ้ าจึงคิดแต่ งขึน$ ใหม่ เป็ นแบบละครพูด
คํากลอน, เพือให้ สะดวกแก่ ผ้ ทู ีไม่ เคยฝึ กหัดรําละครแบบเก่ าเล่ นได้ ”
- จากนัน ทรงพระราชทานบทละครร้องเรื( องพระร่ วงเมื(อ พ.ศ.2467
นอกจากนี ยังทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงปลุกใจมากมายสําหรับกิจการเสื อป่ า แต่ส่วน
ใหญ่เป็ นทํานองเพลงไทยเดิมที(ไม่ได้นาํ มาประพันธ์ทาํ นองไทยสากลประกอบภายหลัง จึงมิได้
นํามาวิเคราะห์ร่วมในงานวิจยั ครังนี ดังที( อาจารย์ ดร.คณพล จันทร์หอม (สนทนากลุ่ม, 25 เมษายน
2555) กล่าวไว้วา่ “พระองค์ ท่านไม่ ได้ มีพระราชประสงค์ ลึกๆให้ เป็ นคํากลอน ท่ านอยากให้ มีเพลง
ชุดหนึงสําหรั บชาติ คื อเพลงสร้ อย เพลงพัดชาและเพลงฝรั งรําเท้ า นีคือชุดทีท่านทํามาเพือเป็ นปลุก
ใจรั กชาติ” หรื อบทเพลงสําหรับกองเสื อนํารักษาพระองค์ ที(วา่
บทร้ องสํ าหรับกองเสื อนํา> รักษาพระองค์
ทํานองโล้เรื อ
พวกเรา เหล่ าเรื อ กองเสื อนํา$
ล้ วนมีความ ภักดี จะมีไหน
ข้ าพระราม ธิ บดี ศรี โลภัย
พระเปนใหญ่ ในหล้ า ทั$งฟ้ าดิน
แม้ สัตรู หมู่ร้าย หมายประมาท
ไม่ เกรงองค์ ภูวนารถ ผู้ทรงศีล
จะมาทาง แดนชน หรื อบนดิน
เราเหล่ า นาวิน จะปราบปราม
มิให้ เคือง เบือ$ งบาท บทเรศร์
พระทรงเดช ธิ บดิน ปิ นสยาม
คลืนจะจัด ลมพัด จัดคําราม
เราก็จะ พยายาม ข้ ามสันดอน
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เกิดเป็ นชาย ควรตาย ในที รบ
ถึงจะตาย ตายกล้ า ในสาคร

จึงจะลือ ชื อตลบ โลกสยาม
สู้สมร เพือพิทักษ์ พระจักรี ฯ
(จมื(นอมรดรุ ณารักษ์, 2514: 43)

ช่วงเวลาที(พระราชนิพนธ์และนําบทร้องสําหรับกองเสื อนํารักษาพระองค์พร้อมทังบท
ละครเรื( องพระร่ วงคํากลอนออกเผยแพร่ น ี เป็ นช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเกิดกบฏ ร.ศ. 130 เนือหา
ของบทกลอนกล่าวถึงพระมหากรุ ณาธิคุณของพระมหากษัตริ ยใ์ นระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ ซึ(ง
แตกต่างจากความต้องการที(จะเปลี(ยนระบอบการปกครองของไทยเป็ นแบบประชาธิปไตยของกลุ่ม
กบฏอย่างชัดเจน อีกทังยังทรงเน้นที(พระอัจฉริ ยะภาพของพระร่ วง องค์พระมหากษัตริ ยผ์ ทู้ รง
เสี ยสละความสุ ขส่ วนพระองค์เป็ นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนเพื(อปกป้ องบ้านเมือง แสดงว่า
การเมืองการปกครองของไทยในขณะนันยังคงต้องการผูน้ าํ หลักชัยทางกําลังและสติปัญญาที(มี
ความสามารถ สิ( งที(บทร้องสําหรับกองเสื อนํารักษาพระองค์และบทเพลงที(ได้จากเรื( องพระร่ วงคํา
กลอนเหมือนกันคือ มีเนือหาเรื( องการแสดงความรักชาติดว้ ยการเสี ยสละชีวติ ที(แม้วา่ จะมีเป้ าหมาย
ในการเสี ยสละแตกต่างกันคือ ในบทร้องสําหรับกองเสื อนํารักษาพระองค์จะแสดงความเสี ยสละ
เพื(อปกป้ องพระมหากษัตริ ย ์ แต่ในบทเพลงไทยสามัคคีและไทยรวมกําลังจากบทละครเรื( องพระร่ วง
จะให้ความสําคัญกับการเสี ยละชีวติ เพื(อปกป้ องเอกราชของประเทศจากการรุ กรานของชาติอื(น
4.2.1.4 สงครามโลกครั>งที 1 กับการสร้ างชาติ
สงครามโลกครังที( 1 (พ.ศ. 2457 – 2461) เกิดขึนจากกรณี พิพาทในยุโรป
ที(มีระยะเวลายาวนานหลายเรื( อง จนกระทัง( เมื(อ อาร์ชดยุค ฟรานซิส เฟอร์ดินาน แห่งออสเตรี ย
รัชทายาทแห่งราชบัลลังก์ออสเตรี ย-ฮังการี ถูกปลงพระชนม์ที(ซาราเจโว (Sarajevo) ในบอสเนียเมื(อ
วันที( 28 มิถุนายน พ.ศ. 2457 โดยนักเรี ยนหนุ่มชาวบอสเนีย ในช่วงแรกที(เกิดปั ญหานัน อังกฤษซึ(ง
เป็ นประเทศที(สนับสนุนบอสเนียเห็นว่า ควรจะเจรจากันด้วยสันติวธิ ี แต่รัสเซียเห็นว่าวิธีการเจรจา
เพียงอย่างเดียวไม่สามารถหยุดยังการรุ กรานได้ และเกรงกลัวการคุกคามจากเยอรมันที(สนับสนุน
ออสเตรี ย จึงได้เรี ยกระดมพลจํานวนมากกลายเป็ นสงครามดังกล่าว ทําให้ประเทศต่างๆในยุโรป
แบ่งเป็ น 2 ขัวอํานาจอย่างชัดเจน (ปรี ชา ศรี วาลัย, 2545: 15) กล่าวคือ
- กลุ่มพันธมิตรไตรภาคี 23 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ (รวมทังเครื อจักรภพ) ฝรั(งเศส เบลเยีย( ม
รัสเซีย สหรัฐอเมริ กา จีน ญี(ปุ่น อิตาลี ไทย ลิเบีย เปอร์เซีย มอนเตเนโกร โปรตุเกส โรมาเนีย
ฟิ นแลนด์ ฮอนดูรัส กัวเตมาลา นิการากัว บราซิล คอสตาริ กา อียปิ ต์ และเซอร์เบีย
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- กลุ่มไตรพันธมิตรหรื อมหาอํานาจกลาง 4 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรี ย-ฮังการี เยอรมัน ตุรกี
และบัลแกเรี ย
สําหรับประเทศในทวีปเอเชียที(แม้วา่ จะไม่ได้มีส่วนเกี(ยวข้องกับสงครามดังกล่าวโดยตรง
แต่กไ็ ด้รับผลกระทบเนื(องจากเป็ นประเทศอาณานิคม และเป็ นประเทศคูค่ า้ ซึ(งต่างส่ งเสริ มให้
ประชาชนรู้จกั การประหยัดโดยลดการนําเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศและส่ งเสริ มการผลิตสิ นค้าใน
ประเทศ เช่นเดียวกับประเทศไทย ซึ(งพยายามวางตัวเป็ นกลางไม่เข้าข้างกับฝ่ ายใด แม้วา่ ข้าราชการ
และประชาชนส่ วนหนึ(งต้องการเข้าร่ วมกับฝ่ ายเยอรมัน แต่องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชวินิจฉัยไตร่ ตรองอย่างรอบคอบมากกว่านัน ทรงติดต่อกับพระสหายที(เคย
เรี ยนร่ วมกันที(ประเทศอังกฤษอย่างไม่เปิ ดเผย เพื(อให้ได้รับทราบข่าวสารจากยุโรปโดยตรง จึงทรง
วางประเทศอย่างเป็ นกลางในช่วงแรก เพราะไม่วา่ ฝ่ ายใดจะได้รับชัยชนะ สิ( งที(สาํ คัญคือ ความเป็ น
อิสรภาพโดยสมบูรณ์ของไทย ซึ(งแม้วา่ จะเป็ นประเทศเดียวในภูมิภาคที(เป็ นอธิปไตยในขณะนัน แต่
ยังคงมีสนธิสัญญาเกี(ยวกับศาลและภาษีที(ไทยเป็ นฝ่ ายเสี ยเปรี ยบชาติตะวันตกอย่างไม่มีกาํ หนดวัน
สิ นสุ ดสัญญา
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงตัดสิ นพระราชหฤทัยเข้าร่ วมรบในสงครามโลก
ครังที( 1 ด้วยความระมัดระวัง เพราะหากตัดสิ นใจเข้าร่ วมกับฝ่ ายพันธมิตรและได้รับชัยชนะ
ประเทศไทยจะสามารถเปลี(ยนแปลงสนธิสัญญาทางการค้าที(เคยทําไว้กบั อังกฤษและชาติยโุ รปอื(น
เช่นเรื( องการที(ไทยสามารถเก็บภาษีสินค้าขาเข้าได้ไม่เกินร้อยละ 3 หรื อเรื( องการตัดสิ นคดีของคน
สัญชาติยโุ รปเมื(อทําผิดในประเทศไทยด้วยกฎหมายของชาวยุโรปเอง ไม่จาํ เป็ นต้องขึนศาลไทย
นอกจากนี แม้วา่ ไทยจะเป็ นเอกราชแต่เสมือนมิได้มีเอกราชที(สมบูรณ์แท้ เพราะถูกชาติตะวันตกดู
หมิ(นเหยียดหยามว่าเป็ นชนชาติป่าเถื(อนปราศจากความเจริ ญ หลายครังที(พระมหากษัตริ ยไ์ ทย
จําเป็ นต้องดําเนินการทางต่างประเทศด้วยความยากลําบาก เช่นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงปรับปรุ งประเทศทังภายในและภายนอก ประกาศการเลิกทาส ปรับปรุ ง
ส่ วนราชการให้ทนั สมัยและส่ งพระราชโอรสไปศึกษายังต่างประเทศ ถือเป็ นการผูกมิตรสัมพันธ์
ด้วยนโยบายทางการทูตที(แยบคาย สร้างความเจริ ญมัน( คงให้ชาติไทยทัดเทียมอารยประเทศ (ความ
เป็ นมาของทหารอาสาสงครามโลกครังที( 1, 2508: 2-3)
ในช่วงแรกของสงคราม ประเทศไทยพยายามวางตัวเป็ นกลาง แต่คนไทยส่ วนใหญ่จะ
ได้รับข่าว “ประชาสัมพันธ์” ความสําเร็ จในการรบของฝ่ ายเยอรมัน เนื(องจากเป็ นชาติตะวันตกที(คน
ไทยติดต่อค้าขายด้วยมากที(สุด ต่างจากฝ่ ายพันธมิตรที(ไม่ได้มีขา่ วว่าได้รับชัยชนะแต่อย่างใด และ
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เมื(อประชาชนคนไทยที(ได้รับข่าวสารเช่นนีบอ่ ยครัง จึงเกิดความรู้สึกเข้าข้างเยอรมัน อีกทังชาว
เยอรมันที(อยูใ่ นประเทศไทยมีความสนิทสนมกับคนไทยมากกว่าตะวันตกชาติอื(น เพราะผูท้ ี(เข้ามา
ค้าขายเป็ นส่ วนมากใจดีและพยายามปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทย เช่น การใช้ชีวติ การกินอยู่ รวมทัง
พยายามพูดภาษาไทย ทําให้คนไทยทัว( ไปรักใคร่ ชาวเยอรมันมาก เมื(อเกิดสงครามก็จะได้รับ
ความเห็นอกเห็นใจจากคนไทยส่ วนมากตามไปด้วย สิ นค้าจากเยอรมันถือว่าได้รับความเชื(อถือจาก
ประชาชนว่ามีคุณภาพดีกว่าของชาติอื(น โดยเฉพาะสิ นค้าที(หา้ ง บี.กริ ม เป็ นห้างสรรพสิ นค้ารุ่ นแรก
มีตึกใหญ่โตเชิงสะพานดํารงสถิตข้างประตูสามยอด นอกจากนี อาวุธของไทยก็ได้ซือจากเยอรมัน
ทังสิ น เรี ยกว่า “ปื นมัลลิเคอร์ ” ส่ วนความสัมพันธ์กบั ฝรั(งเศสนัน ไทยมีปัญหากับฝรั(งเศสหลายครัง
ตังแต่ที(เราต้องเสี ยดินแดนในอดีต โดยเฉพาะเมื(อครังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรง
ดํารงอิสริ ยยศเป็ นพระโอรสาธิราช เมื(อปี พ.ศ. 2445 ประเทศไทยเราต้องยกดินแดนฝั(งแม่น าํ โขงให้
ฝรั(งเศส เข้ายึดครองจันทบุรีในอีกไม่กี(ปีต่อมา และในปี เดียวกันนันอังกฤษก็ชิงไทรบุรี กลันตัน
ตรังกานูไปจากไทย ทําให้ความนิยมในฝรั(งเศสและอังกฤษของคนไทยทัว( ไปแตกต่างจากความ
นิยมในชาวเยอรมัน (โอภาส เสวิกุล, 2511: 4-9)
จมื(นอมรดรุ ณารักษ์ (2511) ได้กล่าวถึงในช่วงเวลาที(ตอ้ งทรงตัดสิ นพระราชหฤทัยว่า จะ
เข้าร่ วมกับฝ่ ายสัมพันธมิตรหรื อไม่น นั เป็ นระยะเวลาที(ยากมากที(จะทรงตัดสัมพันธ์กบั เยอรมัน
เนื(องจากคนไทยส่ วนมากมีความผูกพัน มีสัมพันธ์อนั ดีตอ่ ชาวเยอรมันมากกว่าตะวันตกชาติอื(น แต่
เมื(อทรงดําริ ที(จะตัดสัมพันธ์เป็ นที(แน่นอนแล้ว คนไทยทุกคนไม่วา่ จะเป็ นข้าราชการ พลเรื อน
ประชาชนทัว( ไปก็พรักพร้อมและปรองดองยิง( ขึน เพราะด้วยความเชื(อมัน( ในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั และเห็นว่าเป็ นประโยชน์แก่ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ดังนี
“ในทีสุดเราขอชักชวนเพือนร่ วมชาติทุกคนด้ วยอีกว่ า จงพร้ อมใจกันตั$ง
สัตย์ ปฏิ ญาณรั กชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ ขอจงพร้ อมใจกันทําหน้ าทีทีควร
ทํา จงถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระรามาธิ บดีตั$งแต่ บัดนี $ ขอให้
ทรงถึงซึ งชัยชนะกําจัดปั จจามิตรของสากลโลกสําเร็ จได้ ด้วยความชนะโดย
เกียรติยศยิง ให้ ประเทศสยามคงสถิตเสถียรสถาพร แห่ งความเป็ นอิสรราชอยู่
ชัวฟ้ าดิน ไชโย! ไชโย! ไชโย! อีกครั$ ง ไชโย!”
กรุ งเทพฯ เดลิเมล์ (จากหนังสื อพิมพ์กรุ งเทพฯ เดลิเมล์
วันที( 24 กรกฎาคม 2460 อ้างถึงใน จมื(นอมรดรุ ณารักษ์, 2511: 103 – 104)

166

อย่างไรก็ดี ไม่วา่ ไทยจะเข้าร่ วมสงครามหรื อไม่ หรื อเข้ากับฝ่ ายใด ทรงเห็นว่าประชาชน
ชาวไทยควรเตรี ยมตัวให้พร้อมกับสิ( งที(กาํ ลังจะเกิดขึนเสมอเพราะเหตุการณ์ในช่วงนันมิได้มีสิ(งใด
แน่นอน จึงได้ทรงเน้นยําข้อความนีในบทปลุกใจเสื อป่ า (อ้างถึงในฐะปะนี นาครทรรพ และสุ ทธิ
ลักษณ์ อําพันวงศ์, 2530: 26) ที(วา่
“เพราะเปนธรรมดาการทีจะยกไปยํา ยีชาติใดเมืองใด ถ้ าคนชาตินั$นเขา
เตรี ยมไว้ ว่าจะต่ อสู้จนสุดกําลังแล้ ว ก็คงจะตีได้ โดยยาก และต้ องเปลือง
กําลังคนแลทรั พย์ มาก บางทีประโยชน์ ทีจะได้ จะไม่ เพียงพอกับทีเสี ย เพราะ
เหตุฉนีพ$ วกเราไม่ ควรจะนอนใจ เวลานีเ$ ปนโชคดีของเราทีเมืองเราสงบราบ
คาบอยู่ เราควรถือเอาโอกาสนีเ$ พือคิ ดจัดการเตรี ยมตัวไว้ ให้ พร้ อม
ในทีสุดนี $ ข้ าพเจ้ ามีภาษิตอัน ๑ ซึ งได้ ลองประพันธ์ ขึน$ ไว้ พอให้ จาํ ได้
ง่ ายๆ ขอท่ านทั$งหลายจงจําฝั งไว้ ในใจว่ า
“แม้ หวังตั$งสงบ
จงเตรี ยมรบให้ พร้ อมสรรพ์
ศัตรู กล้ ามาประจัญ
ก็อาจสู้ริปูสลาย””
จากข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั มิได้ทรง
ชิงชังชาติตะวันตกแต่อย่างใด เพียงแต่มีพระราชประสงค์ที(จะปลูกฝังคนไทยให้มีความสมานฉันท์
กลมเกลียว และร่ วมมือร่ วมใจที(จะสร้างความมัน( คงให้กบั ประเทศ อีกทังยังได้เล็งเห็นการณ์ไกลอัน
แตกต่างจากคนทัว( ไปซึ(งส่ งผลดีให้กบั ประเทศชาติ เช่นเห็นว่าการขยายบ้านเมืองไปในทางปรุ งแต่ง
ให้งดงามนันจะเป็ นที(ตอ้ งตาต้องใจของอริ ราชศัตรู เมื(อทางการขอพระบรมราชานุญาตทําสะพาน
พระพุทธยอดฟ้ าเพื(อข้ามไปฝั(งธนบุรี ทรงไม่เห็นด้วยและโปรด ฯ ให้สร้างสะพานพระราม 6 แทน
ด้วยเหตุผลที(วา่ ทําไปก็เป็ นประโยชน์กบั ผูอ้ ื(น เพราะจะต้องสร้างความเจริ ญ และตัดถนนหาทาง
ขยายออกไปอีกมาก ถนนที(ขยายออกไปก็ตอ้ งลงทุนมหาศาล ทรงเห็นว่าควรนําเงินนันมาเตรี ยม
กําลังรบจะเป็ นประโยชน์มากกว่า แม้ใครจะเอาประเทศของเราไปได้กข็ อให้เอาไปแต่ซาก
เพราะฉะนันจึงทรงถือคติที(วา่ “แม้ หวังตั$งสงบ...” เช่นเดียวกับคติของเสื อป่ าที(ประชาชนส่ วนหนึ(ง
เข้าใจว่าเป็ นเครื( องเล่นของพระองค์ เป็ นสิ( งฟุ่ มเฟื อยในขณะที(ประเทศชาติกาํ ลังเดือดร้อน แต่ใน
ความเป็ นจริ งแล้ว กองเสื อป่ าได้สร้างประโยชน์ตอ่ ประเทศเป็ นอันมากทีเดียว (จมื(นอมรดรุ ณารักษ์,
2512: 28) เพราะการเตรี ยมพร้อมนีมิได้จาํ กัดเฉพาะอาวุธยุทโธปกรณ์เท่านัน ยังมุง่ ไปสู่ การเตรี ยม
คนให้รู้จกั การพึ(งตนเองโดยเฉพาะในยามสงคราม ดังในพระราชนิพนธ์เรื( องเมืองไทยจงตื(นเถิด (ม.
ป.ท., 2481: 6) ที(วา่
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“...การสงครามกลายเป็ นของจริ งจังอันเป็ นทีสยดสยองแก่ มนุษย์
โดยมาก และซึ งถึงแม้ คนที อวดฉลาดก็ไม่ สามารถจะทําเมินหรื อไม่ ยอมรั บว่ ามี
จริ งได้ นีแ$ หละจึงถึงเวลาอันสมควรแล้ วทีข้าพเจ้ าจะพูด “แม้ หวังตั$งสงบ จง
เตรี ยมรบให้ พร้ อมสรรพ์ ””
โดยยกตัวอย่างนครลุกเซมเบิร์กและประเทศเบลเยีย( มที(เป็ นประเทศเล็กๆแต่กม็ ีความ
เข้มแข็งด้วยตนเองไว้วา่
“...ข้ าพเจ้ าได้ หยิบยกประเทศเล็กทั$ง 2 นีม$ าว่ าเป็ นอุทาหรณ์ เพือแสดง
ความจริ งอันแน่ นอนแห่ งข้ อความทีว่าชาติทุกชาติย่อมอาศัยความจงรั กภักดี
เป็ นความอันหนึงอันเดียวกัน ความกล้ าหาญ และความพยายามอันมัน คงแห่ ง
ชนชาวชาตินั$น การทีจะอาศัยหรื อหวังว่ าจะได้ รับความช่ วยเหลือจากข้ างอืน
นั$นเป็ นความหลงอย่ างทีสุด ซึ งถึงจะต้ องลําบากเท่ าใดๆก็ตามที นับว่ าเป็ นสิ ง
ซึ งควรและจําเป็ นต้ องทํางานเสี ยให้ ศูนย์ ลงจงได้
ประเทศสยาม ต้ องหวังหากําลังจากชาวไทย อาวุธไทยต้ องรั กษาแดน
ไทย และชาติไทยทีหวังมัน คงอยู่ต่อไปได้ ก็ต้องอาศัยกําลังและความรู้ สึกรั ก
ชาติอันแท้ จริ งแห่ งบุคคลซึ งเป็ นไทยโดยฉะเพาะ ถึงแม้ ว่าเราอาจจะได้ รับความ
ช่ วยเหลือจากต่ างประเทศในการบํารุ งความสมบูรณ์ แห่ งประเทศของเราก็ดี
เมือถึงเวลายุคเข็ญเข้ าแล้ วเราจะไปนังอาศัยความอุดหนุนแห่ งเขานั$น ย่ อมจะ
เป็ นความคิดผิดอย่ างร้ ายแรง ซึ งอาจนํามาซึ งภยันตรายอันจะชักไปสู่ความ
พินาศได้ ...”
นอกจากนัน ในช่วงที(มีสงคราม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จประทับอยู่
พระตําหนักที(ชายแดน ทรงเตรี ยมกองกําลังเสื อป่ าไว้ดว้ ย ในสมัยนันประชาชนมีความศรัทธา
เชื(อมัน( ในองค์กษัตริ ยเ์ ป็ นดัง( สมมติเทพ ไม่วา่ พระองค์จะตัดสิ นพระราชหฤทัยประการใด ถือว่าเป็ น
เรื( องถูกต้องเหมาะสมที(จะทําตามและที(สาํ คัญคือถือว่าได้ทาํ เพื(อประเทศชาติ อีกทังยังเป็ นการรวม
ใจของข้าราชการและประชาชนทุกหัวระแหง จึงจัดตังเป็ นกองเสื อป่ า มีสมาชิกทัว( ไปทังประเทศ
บรรดาข้าราชการต่างจังหวัดเมื(อเลิกงานตอนเย็นจะพากันฝึ กหัดการรบและร่ วมสนุกกันที(สโมสร
ทังเครื( องแบบ เป็ นการแสดงออกซึ(งความพร้อมเพรี ยงและเป็ นอันหนึ(งอันเดียวกัน ซึ(งข้าศึกที(คอย
จ้องดูพฤติการณ์เหล่านันย่อมทราบดี เห็นว่าเมื(อคนไทยต่างพากันรวมตัวกันเช่นนีคงจะทําอะไร
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ชาติไทยไม่ได้อย่างแน่นอน (โอภาส เสวิกุล, 2511: 11) ทรงให้ความสําคัญกับการเข้าร่ วมสงคราม
กับพันธมิตรในครังนีมากถึงกับมีพระราชกระแสรับสัง( ว่า
“ในการสงครามนีก$ ารทีประเทศสยามจะขึน$ เทียมเสมอหน้ ากับชาติอืนๆ
ก็ทีชาติใดจะมีอาํ นาจหรื อมีเกียรติคุณได้ นั$น ก็นายทหารทีจะไปในคราวนีเ$ ป็ นผู้
ทีข้าพเจ้ าเชื อแน่ แล้ วว่ าเป็ นบุคคลทีมีลักษณะเช่ นนั$นจึงได้ เลือกให้ ไปเหมือน
ไปเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เท่ ากับข้ าพเจ้ าได้ แบ่ งภาคของข้ าพเจ้ าเองไปภาคหนึง
ทีข้าพเจ้ าได้ ตักเตือนตัวของข้ าพเจ้ าเองไว้ อย่ างไร ก็เชื อมัน ว่ า ภาคของข้ าพเจ้ า
คือพระยาพิไชยชาญฤทธิJ คงจะตักเตือนตัวเองและนายทหารทีจะออกไปด้ วย
เช่ นกัน และต่ อไปเมือทหารอืนๆจะออกไปอีก คงจะช่ วยตักเตือนอยู่เสมอไม่
ลืมเลยว่ า คราวนีเ$ ป็ นคราวสําคัญ ไม่ เฉพาะแต่ ในชี วิตของตนเอง”
(อ้างถึงในชาลี เอี(ยมกระสิ นธุ์, 2520: 77)
กระแสพระราชดํารัสดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า มีพระราชหฤทัยห่วงใยทหารดังเช่น
บูรพมหากษัตริ ยไ์ ทยที(ทรงพระเมตตา ปกครองไพร่ ฟ้าแบบพ่อปกครองลูกโดยเฉพาะที(ตรัสว่า
“เหมือนไปเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ า เท่ ากับข้ าพเจ้ าได้ แบ่ งภาคของข้ าพเจ้ าเองไปภาคหนึง” ที(แม้วา่ ใน
รัชกาลนี พระมหากษัตริ ยท์ รงเปรี ยบเสมือนสมมติเทพ แต่จากที(ปรากฏในพระราชดํารัสทรง
ตักเตือนด้วยความเป็ นห่วงทังในสวัสดิภาพทางกายและใจของทหารทุกคน ทรงมีพระราชดําริ ให้
ชาติตะวันตกได้เห็นถึงศักยภาพของทหารไทย ดังที(พระราชนิพนธ์ไว้วา่ (ความเป็ นมาของทหาร
อาสาสงครามโลกครังที( 1, 2508: 10)
อันเราเป็ นชาติเชื $อ
ตัวเล็กก็มีใจ
ไม่ ยอมระยอบใคร
ถึงอริ หาญหํ$า

ชาวไทย
ใหญ่ ป$ํ า
ในโลก เลยพ่ อ
ห่ อนแสยง ฯ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีความพอพระราชหฤทัยมากที(ไพร่ ฟ้าข้าแผ่นดิน
ของพระองค์แสดงออกถึงความรักชาติ รักประเทศเช่นนี จึงได้จดั งานเลียงส่ งทหารเหล่านี เมื(อวัน
เสาร์ที( 27 เมษายน .ศ. 2461 ณ ตําหนักจิตรลดารโหฐาน มีใจความสําคัญตอนหนึ(งที(กล่าวถึง
ความสําคัญของการร่ วมรบครังนีวา่
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“...ข้ าพเจ้ าขอสารภาพโดยตรงว่ า ข้ าพเจ้ ามีความอิจฉาทีข้าพเจ้ ามาตกอยู่
ในตําแหน่ งซึ งไม่ สามารถจะเป็ นเช่ นนีไ$ ด้ บ้าง แต่ เมือมานึกดูอีกทีหนึงก็พลอย
คลายความอิจฉาได้ บ้าง เมือนึกว่ าเป็ นธรรมดา ไม่ ว่าทหารผู้ใดเมือได้ รับมอบ
หน้ าทีไว้ แล้ วให้ รักษาอยู่หรื อให้ ไปทีใด ย่ อมจะต้ องประจําหรื อไป ณ ทีนั$น
ทหารจะเลือกเอาเองไม่ ได้ ว่าจะไปอยู่ทีนีทีนัน ส่ วนตัวข้ าพเจ้ าเองก็เป็ นทหารผู้
หนึงซึ งถูกกักหน้ าทีว่าอยู่ทีนี ข้ าพเจ้ าหรื อจะเถียงได้ เมือหน้ าทีอยู่ทีนีแล้ ว ถ้ า
ข้ าพเจ้ าจะละทิง$ ไปก็เท่ ากับว่ าข้ าพเจ้ าก็เป็ นผู้เสี ยวินัยเหมือนกัน เมือนึกมาถึง
เช่ นนี $ จึงได้ คลายความอิจฉาผู้ทีจะไป...”
จากพระราชดํารัสดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ทรงพยายามชีนาํ ให้แต่ละคนรู้จกั กระทําตาม
หน้าที(ของตนเอง อีกทังยังเป็ นส่ วนหนึ(งของการสัง( สอนเรื( องความเท่าเทียม เสมอภาคตามระบอบ
ประชาธิปไตย โดยเริ( มจากการให้รู้จกั เสี ยสละความสุ ขส่ วนตัวและทําตามหน้าที(ของตน แม้แต่
ผูห้ ญิงซึ(งเป็ นแนวหลังก็สามารถทําได้เช่นที(แสดงไว้ในคําร้องเพลงมาร์ ชปลุกไทย (ภาคผนวก: 529)
ที(พระราชนิพนธ์ข ึนเมื(อสิ นสงครามว่า
“ถึงเมียสาวลูกอ่ อนนอนผ้ าอ้ อม
แม้ ไม่ ทิง$ หญิงก็คงส่ งเสี ยงดัง
เพราะทั$งแม่ ทั$งเมียล้ วนเลิศไซร้
ไม่ ห่วงแม่ ห่วงเมียจนเสี ยการ

ชายก็ยอมทิง$ ได้ ไม่ เหลียวหลัง
และดันหลังให้ ออกนอกเรื อนชาน
ผู้ชายไทยใจจึงล้ วนกล้ าหาญ
มีแก่ ใจไปราญ รบไพรี ”

ในวันเวลาเดียวกันนัน ได้พระราชทานโคลงปลุกใจกับทหารอาสาเหล่านีดว้ ย โคลงดัง
กล่าวคือ โคลงสยามานุสติ ณ ตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื(อวันเสาร์ที( 27 เมษายน พ.ศ. 2461
ปัจจุบนั ได้อญั เชิญมาสลักไว้หน้ากระทรวงกลาโหมและเป็ นแรงบันดาลใจให้ ครู นารถ ถาวรบุตร
นํา 2 บทสุ ดท้าย มาประพันธ์ทาํ นองในอีก 15 ปี ต่อมาเป็ นบทเพลงสยามานุสติ ที(โด่งดังมา
จนกระทัง( ถึงปัจจุบนั ซึ(งมีขอ้ ความเต็มว่า
รั กราช จงจิตน้ อม
รั กชาติ กอบกรณี ย์
รั กศาสน์ กอบบุญตรี
รั กศักดิJ จงจิ ตให้

ภักดี ท่ านนา
แน่ วไว้
สุจริ ต ถ้ วนเทอญ
โลกซ้ องสรรเสริ ญ ฯ
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ยามเดินยืนนังน้ อม
รําลึกถึงเทศตน
เปนรั ฎฐะมณฑล
ควรถนอมแน่ นตั$ง
ใครรานใครรุ กด้ าว
ไทยรบจนสุดใจ
เสี ยเนือ$ เลือดหลังไหล
เสี ยชี พไป่ เสี ยสิ $น
หากสยามยังอยู่ยงั$
เราก็เหมือนอยู่คง
หากสยามพินาศลง
เราก็เหมือนมอดม้ วย

กะมล
อยู่ยงั$
ไทยอยู่ สราญฮา
อยู่เพีย$ งอวสาน ฯ
แดนไทย
ขาดดิน$
ยอมสละ สิ $นแล
ชื อก้ องเกียรติงามฯ
ยืนยง
ชี พด้ วย
ไทยอยู่ ได้ ฤา
หมดสิ $นสกุลไทย ฯ
ราม ปร (ม.ล.ปิ( น มาลากุล, 2539: 30)

บทปลุกใจสยามานุสติถือได้วา่ เป็ นบทเพลงไทยสากลที(มีประวัติชดั เจนบทเพลงแรกที(ได้
อัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั มาเป็ นเนือร้อง การประพันธ์
โคลงบทนีเพื(อเป็ นพระบรมราชโองการประกาศสงครามกับฝ่ ายเยอรมนี เมื(อวันที( 22 กรกฎาคม
พ.ศ. 2460 ได้พระราชทานให้ทหารอาสาเมื(อวันเสาร์ที( 27 เมษายน พ.ศ.2461 ณ ตําหนักจิตรลดา
รโหฐาน ในวันที(กาํ ลังจะเดินทางไปร่ วมสมรภูมิรบในยุโรป นําคณะโดยพระบาทสมเด็จพระ
อนุชาธิราชฯ เสนาธิการทหารบก โดยจมื(นอมรดรุ ณารักษ์4 แปลชื(อเพลงไว้วา่ “ระลึกถึงสยาม” มี
เนือความสําคัญว่า ให้คนไทยควรระลึกถึงความเป็ นไทย ซึ(งในความเป็ นจริ งแล้ว บทพระราช
นิพนธ์น ีมีความยาว 4 บทแต่ครู นารถ ถาวรบุตรได้นาํ มาประพันธ์ใส่ ทาํ นองเพลง 2 บทหลังเท่านัน
นอกจากนียงั พระราชทานบทเพลงมาร์ ชปลุกไทย (ภาคผนวก: 529) ที(แต่เดิมในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดฯ ให้ขบั ร้องโดยใส่ ทาํ นองฝรั(งรําเท้า 2 ชันและแขก
สมารัง 2 ชัน ตามพระบรมราโชวาทให้กบั ทหารอาสาที(กาํ ลังจะไปเข้าร่ วมรบสงครามโลกครัง 1
พ.ศ. 2461 เช่นเดียวกับเพลงสยามานุสติ แต่มิได้มีหลักฐานชัดเจนว่าพระราชทานเมื(อวันใด มี
ความหมายให้เหล่าทหารและครอบครัว ต่างต้องกระทําตามหน้าที(ของตน เสี ยสละความสุ ขส่ วนตัว
4

มหาดเล็กในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจ้าอยูห่ วั
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เพื(อประเทศชาติ ปกป้ องแผ่นดินไทยดังที(วา่ “รั กษารั ฐสี มาทีอาศัย” รวมทังรักษาชาติและศาสนาอัน
เป็ นสิ( งซึ(งแสดงถึงความเป็ นไทยให้มน(ั คงถาวรสื บไป
การเข้าร่ วมรบกับอังกฤษและฝรั(งเศสในครังนี ประเทศไทยได้ประโยชน์หลายประการ
เช่นแก้กฎหมายที(ฝรั(งเศสเคยตังศาลกงสุ ลในไทย ไม่ยอมให้ไทยชําระความที(เกี(ยวข้องกับฝรั(งเศส
เพราะรู้สึกว่า ไทยเป็ นชาติที(ต(าํ ต้อย จึงพยายามบังคับบัญชาทางการไทย แต่การเข้าร่ วมรบนี สร้าง
ประโยชน์ให้กบั ทหารไทยหลายรายการคือทหารไทยได้ความรู้หลายอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นการแพทย์
การจัดโรงพยาบาลสนาม กฎระเบียบต่างๆที(จาํ เป็ นในกองทัพ ยุทธวิธี ตําราทางทหารโดยเฉพาะ
ความรู้ทางทหารอากาศ และยังมีผลพลอยได้ของการแก้ไข ได้แก้ไขสนธิสัญญาที(เคยบีบบังคับไทย
เรื( องการค้าต่างๆ ได้ถูกยกเลิกไป นอกจากนี ทหารไทยยังได้รับเกียรติให้ให้เดินสวนสนามผ่านใต้
ประตูชยั ในกรุ งปารี ส กองทัพไทยส่ งทหารเข้าร่ วม 1 กอง พร้อมด้วยธงประจํากอง ทังที(ฝรั(งเศสเมื(อ
วันที( 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2462 ที(บลัสเซลล์ ประเทศเบลเยียม เมื(อวันที( 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2462 และ
ที(ลอนดอน ประเทศอังกฤษ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2462 (มานิจ ชุมสาย, 2519)
บทปลุกใจที(เกิดขึนในยุคสมัยนีได้รับการพระราชนิพนธ์ข ึนในช่วงเวลาแตกต่างกัน คือบท
ปลุกใจไทยสามัคคี (ภาคผนวก: 528) และไทยรวมกําลัง (ภาคผนวก: 528) มาจากพระราชนิพนธ์
เรื( องพระร่ วงในปี พ.ศ. 2455 ซึ(งเป็ นช่วงเวลาที(เกิดกบฏขึนมากมายในประเทศ และได้นาํ มาใช้ใน
กิจการเสื อป่ า สําหรับบทปลุกใจไร้ รักไร้ ผล (ภาคผนวก: 530) และคําปฏิญาณ (ภาคผนวก: 530) มา
จากบทปลุกใจร้อยกรองร้อยเรื( องเมื(อปี พ.ศ. 2457 ซึ(งเป็ นปี ที(เริ( มต้นสงครามโลกครังที( 1 ที(มี
วัตถุประสงค์เพื(อกล่อมเกลาจิตใจให้คนไทยได้คิดถึงความสมัครสมานสามัคคีกนั นอกจากนี
ในช่วงหลังสงครามดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานคํากลอนและ
ได้นาํ มาประพันธ์เป็ นบทเพลงไทยสากลภายหลังคือ บทปลุกใจสยามานุสติ (ภาคผนวก: 529) และ
มาร์ ชปลุกไทย (ภาคผนวก: 529) คําร้องทัง 6 ได้ถูกสร้างสรรค์ข ึนในช่วงเวลาที(บา้ นเมืองไม่ปกติ
สุ ขทังสิ น เนือความในบทเพลงจึงมีลกั ษณะเป็ นเหมือนเครื( องเตือนใจให้ผฟู้ ังได้ครุ่ นคิดและเตรี ยม
ตัวถึงสิ( งที(กาํ ลังจะเกิดขึนในภายภาคหน้า ทังนี การจะนําคุณค่าของบทเพลงมาใช้อย่างได้ผลนัน
จําเป็ นที(ผรู้ ับต้องมีศรัทธาความเชื(อมัน( ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที(จะร่ วมกันสร้างชาติ
ไทยของเราให้มน(ั คงยัง( ยืนต่อไป
สรุ ปได้วา่ บทเพลงที(แสดงถึงความรักชาติในยุคศรัทธาสร้างชาติน ีมีขอ้ ความเน้นยําให้
ประชาชนชาวไทยเตรี ยมพร้อมเพื(อต่อสู้กบั ศัตรู จากภายนอกประเทศที(กาํ ลังจะเข้ามารุ กราน ด้วย
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ความสามัคคีที(จะร่ วมมือกันปกป้ องผืนแผ่นดินไทยอย่างเต็มกําลังความสามารถ ซึ(งเป็ นหน้าที(ของ
คนไทยทุกคนที(จะต้องเสี ยสละความสุ ขส่ วนตัวของตนเองและครอบครัว หรื อแม้กระทัง( ชีวติ เพื(อ
ความสงบสุ ขเรี ยบร้อยของบ้านเมือง อีกทังยังต้องปรับปรุ งพัฒนา เผยแพร่ ชื(อเสี ยงของประเทศเพื(อ
เป็ นเครื( องยืนยันถึงความเป็ นเอกราชของชาติไทยในสายตาของชาวตะวันตกภายใต้ส(ิ งที(ยดึ เหนี(ยว
จิตใจของชาวไทยไว้ดว้ ยกันคือ ความรัก ความศรัทธาต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริ ย ์
ในช่วงเวลานี การเมืองการปกครองของไทยยังอยูใ่ นระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ ในรัช
สมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ภายใต้ความเชื(อที(วา่ พระมหากษัตริ ยท์ รง
เปรี ยบเสมือนสมมติเทพ ทรงเป็ นเครื( องหมายของความเป็ นชาติ พระราชอํานาจและพระมหา
กรุ ณาธิคุณจึงเป็ นทังกําลังกายและกําลังใจของคนในชาติ ดังที(ได้ถ่ายทอดออกมาในหลายบทเพลง
เช่นในบทสยามานุสติที(วา่ “รั กราชจงจิตน้ อม ภักดี ท่ านนา” ซึ(งสอดคล้องกับเนือหาในพระราช
นิพนธ์เรื( องอื(นขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เช่นในพระราชนิพนธ์ปลุกใจเสื อ
ป่ า (2484: 63 – 64) ที(วา่
“...ชาติทีมีอาํ นาจเต็มบริ บูรณ์ อยู่ มีอิศรภาพเต็มทีอยู่ตั$งมันคงอยู่ ก็นับว่ า
เปนชาติทีมีสง่ าราศี เปนทีนับถือยําเกรงแห่ งชาติอืนๆ พระราชาธิ บดีเปนเครื อง
หมายแห่ งอํานาจ โบราณกาลจึงกล่ าวเปนคําภาษิตไว้ ว่า “พระราชาเปนเครื อง
ปรากฏของแว่ นแคว้ น” คื อเป็ นสง่ าแก่ เมืองและชาติ ดังนี $
คนเราเมือทราบว่ าเปนสง่ าแก่ ตน ก็ย่อมจะอุสาหะถนอมสิ งนั$น และ
ป้ องกันรั กษาไว้ อย่ างดีทีสุดที จะกระทําได้ พระราชาธิ บดีเปนสง่ าของชาติ ก็
ย่ อมเปนสง่ าของคนทุกคนที ถือตนว่ าเปนส่ วนแห่ งชาตินั$น จึงเปนน่ าทีของทุก
คนทีจะต้ องตั$งใจรั กษาพระเจ้ าแผ่ นดิน มิให้ เหตุร้ายใดๆมาแผ้ วพาลพระองค์ ได้
สิ งไรผู้ใดถือว่ าเปนสง่ าของตน แม้ มีผ้ อู ื นจู่จ้วงมาจะทําอันตรายแก่ ของสิ งนั$น ผู้
เปนเจ้ าของคงจะต้ องต่ อสู้ผ้ ทู ี จะมาทําลายสิ งนั$นจนสิ $นสุดสติกาํ ลังและความคิด
ก็ถ้าแม้ จะกระทําได้ เช่ นนั$นเพือรั กษาสิ งทีเปนสง่ าเฉภาะตัวแล้ ว พระราชาธิ บดี
เปนสง่ าของชาติ จะมิยิงเปนการสมควรทีจะป้ องกันรั กษายิงกว่ าฤา เมือเปน
เช่ นนีแ$ ล้ ว แต่ โบราณสมัยมาท่ านจึงสังสอนให้ คนทุกคนรั บอาสาต่ อสู้ราชสั ตรู
ทั$งภายนอกภายใน จนเต็มสติกาํ ลังและความสามารถ แม้ ชีวิตรก็ยอมสละ
ถวายเปนราชพลี ผู้ทีประทุษร้ ายต่ อชาติ เปนผู้ทาํ ลายสิ งสง่ าของบ้ านเมือง เปน
ผู้ทาํ ลายความสงบและความศุขของคณะ จึงควรนับว่ าเปนผู้ประทุษร้ ายต่ อ
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ประชาชนทัวทุกตัวคน เมือมีผ้ ปู ระทุษร้ ายพระเจ้ าแผ่ นดินแล้ ว ประชาชนทุก
คนต้ องรู้ สึกเจ็บร้ อนประหนึงว่ าตนถูกประทุษร้ ายเองทุกคน...”
จากข้อความในปลุกใจเสื อป่ าที(กล่าวมา แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ได้ให้ความสําคัญกับความเป็ นพระราชาที(เปรี ยบเสมือนเครื( องหมายแห่งชาติ หาก
ปราศจากพระราชาก็ไม่มีชาติ และเมื(อพระราชามีบทบาทหน้าที(ไม่สมบูรณ์ ประเทศชาติกข็ าดความ
ร่ มเย็นเช่นกัน ทรงมีบทพระราชนิพนธ์เสริ มสร้างวาทกรรมเรื( อง “ชาติ” เพื(อให้คนไทยรู้สึกว่าเป็ น
เจ้าของชาติร่วมกันด้วยจิตใจแห่งความรัก ความเสี ยสละและความสามัคคี ประกอบกับสิ( งหนึ(งที(
เป็ นสมบัติของชาติในทัศนคติของพระองค์คือ การปกครองแบบราชาธิปไตยและองค์
พระมหากษัตริ ย ์ และผูท้ ี(มีหน้าที(หลักในการปกป้ องบ้านเมืองนันคือ ทหาร การให้ขวัญกําลังใจแก่
ทหารถือเป็ นเรื( องสําคัญ จึงได้พระราชทานธงไชยเฉลิมพลแก่กองบินทหารบกและกองทหารบก
รถยนต์ซ( ึงไปราชการสงครามนอกพระราชอาณาเขต ดังที(มีพระราชหัตถเลขาฉบับหนึ(งจากพระที(
นัง( อัมพรสถาน เมื(อ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461 ถึง จอมพลเจ้าพระยาบดินทร์เดชานุชิต เสนาบดี
กระทรวงกลาโหมว่า
“บนธงนีม$ ีคาถาแสดงพระคุณหลายองค์ ... มีรูปช้ างเผือกและแบ่ งเป็ น
สามสี เป็ นเครื องหมายถึงชาติ และบ้ านเกิดเมืองมารดาของเขา มีอักษรย่ อแสดง
นามของฉัน ผู้เปนประมุขแห่ งชาติไทย รั บภาระปกปั กรั กษาแผ่ นดินสยามให้
คงเป็ นปฏิ รูปประเทศสําหรั บชาติไทยชัวฟ้ าและดิน เมือทหารได้ เห็นธงอัน
พร้ อมด้ วยเครื องหมายดังว่ ามาฉะนี $ ก็จงระลึกถึงพระศรี รัตนตรั ย ชาติบ้านเกิด
เมืองมารดรและพระมหากษัตริ ย์ของตน...”
(ชาลี เอี(ยมกระสิ ทธุ์, 2520: 56)
จากข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั แสดงออกถึง
การเป็ นพระมหากษัตริ ยท์ ี(ใกล้ชิดและเข้าใจประชาชนอย่างดียง(ิ ดังเช่นในพระบรมราโชวาทแก่
ทหารที(ไปร่ วมรบในสงครามโลกครังที( 1 ที(ทรงห่วงใยอาทรต่อทหารและครอบครัว เพื(อให้เห็นว่า
ต่างคนต่างต้องมีหน้าที(ของตน แต่ละคนต้องทําหน้าที(ของตนเองให้ดีที(สุด สําหรับพระองค์เอง
ถึงแม้วา่ จะต้องการออกรบด้วยเช่นกัน หากแต่ไม่สามารถกระทําได้ เพราะต้องทําหน้าที(ฐานะที(เป็ น
องค์พระมหากษัตริ ยใ์ นประเทศไทย ทหารที(ออกไปรบก็เพราะจําเป็ นต้องทําหน้าที(ของตนเอง
เช่นกัน นอกจากนี การให้ความหมายของคําว่า “รักชาติ” ขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
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เจ้าอยูห่ วั ได้แสดงให้เห็นสัญลักษณ์อย่างเป็ นรู ปธรรมในบทความ บทละครพระราชนิพนธ์ พระ
บรมราโชวาท พระราชดํารัส และธงชาติไทย โดยในช่วงสงครามโลกครังที( 1 ทรงเห็นว่าประเทศ
ไทยจําเป็ นต้องปรับตนให้เข้ากับสังคมอารยะของโลก วิธีหนึ(งคือการแสดงออกถึงความศิวไิ ลซ์เชิง
สัญลักษณ์ที(เป็ นรู ปธรรมโดยเปลี(ยนธงชาติไทย อันเป็ นเครื( องหมายสัญลักษณ์ถึงอิสรภาพและ
เกียรติศกั ดิlของไทยในแบบสากลคือมีเพียงแถบสี เท่านัน
ฉะนัน การรักษาความเป็ นชาติคือการรักษาไว้ซ( ึงความเป็ นเอกราช แต่ในความคิดของ
ประชาชนนัน พระมหากษัตริ ยน์  นั เปรี ยบเสมือนชาติ ที(เปี( ยมไปด้วยความหวัง กําลังใจและเป็ นศูนย์
รวมแห่งความศรัทธาอย่างแรงกล้าของประชาชน แนวคิดนีเป็ นเพียงส่ วนหนึ(งในความหมายของ
“ชาติ” ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เพราะทรงเห็นว่าสิ( งหนึ(งที(เป็ นสมบัติของชาติ
ในทัศนคติของพระองค์คือ การปกครองแบบราชาธิปไตยและการรวมใจกันของประชาชน ดังที(ได้
กล่าวไว้ในเรื( อง “ความเป็ นชาติไทยโดยแท้จริ ง” โดยอัศวพาหุ 5ว่า
“การทีจะตัดสิ นว่ าผู้ใดเป็ นชาติใดโดยแท้ จริ งนั$น ต้ องพิจารณาว่ าผู้นั$นมี
ความจงรั กภักดีต่อใคร? ถ้ าเขาจงรั กภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้ าแผ่ นดิน
สยามเขาจึงจะเป็ นไทยแท้ แต่ ถ้าใครแสดงตนว่ าเป็ นอิสระแก่ ตน ไม่ มีความ
จงรั กภักดีต่อผู้ใดดังนี $ ต้ องจัดว่ าผู้นั$นเป็ นคนไม่ มีชาติ เพราะคนๆเดียวหรื อหมู่
เดียวจะตั$งตนขึน$ เป็ นชาติต่างหากหาได้ ไม่ ”
(อ้างถึงในปิ( น มาลากุล,2520: 15-16)
4.2.2 ยุคคณะราษฎรรัฐนิยม (พ.ศ.2469 – 2489)
เนื(องด้วยยุคสมัยนีอยูใ่ นช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั และ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิ ดลที(เกิดการเปลี(ยนแปลงทางการเมืองทังในและต่าง
ประเทศหลายประการ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุการณ์การเปลี(ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ส่ งผลให้มี
การร่ างรัฐธรรมนูญหลายฉบับ การทํารัฐประหารและก่อการกบฏมากมาย อีกทังยังเกิดสงครามโลก
ครังที( 2 ที(ประเทศไทยจําเป็ นต้องเข้าร่ วมด้วยอย่างหลีกเลี(ยงไม่ได้ ก่อให้เกิดการเปลี(ยนแปลงทัง
ทางสังคมและเศรษฐกิจของไทยอย่างมากจากการประกาศรัฐนิยมในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม
เป็ นนายกรัฐมนตรี เหตุการณ์ตา่ งๆเหล่านีลว้ นแล้วแต่ทาํ ให้เสถียรภาพความเป็ นชาติไทยไม่มนั( คง
ประชาชนไม่มีความเชื(อมัน( ในการทํางานของรัฐบาล บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจในยุค
5
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สมัยนีมีความหมายที(หลากหลายมากขึนเพื(อสอดรับกับการเปลี(ยนแปลงไปตามบริ บทของสังคม
ดังนี
4.2.2.1 การสร้ างความมันคงด้ วยการเปลีย นแปลงการปกครอง
ในช่วงเริ( มต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั นัน เกิด
ปัญหาเศรษฐกิจทัว( โลก ประเทศไทยได้รับผลกระทบนีเช่นกัน อีกทังมีปัญหาภายในประเทศเรื( อง
ความมัน( คงทางการเมือง เนื(องจากประชาชนและข้าราชการส่ วนหนึ(งไม่เชื(อมัน( ในการปกครองตาม
ระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ และเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั มิได้มีการเตรี ยม
พระองค์เพื(อเป็ นพระมหากษัตริ ย ์ อีกทังไม่ทราบกันว่าด้วยพระอัจฉริ ยภาพที(มองการณ์ไกลของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดฯให้สมเด็จเจ้าฟ้ ากรมขุนสุ โขทัยฯ (พระอิสริ ยยศของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในขณะนัน) เข้าร่ วมในการบริ หารกิจการบ้านเมืองในช่วง
ปลายรัชสมัย ดังที(พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวตั ิ (อ้างถึงใน ส.พลายน้อย, 2550: 45 - 46) ได้
กล่าวถึงการเสด็จขึนครองราชย์สมบัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ไว้วา่
“...ภายในระยะเวลา 6 ปี สมเด็จพระเชฎฐภาดาร่ วมพระชนนีได้ เสด็จ
ทิวงคตตามๆกันไปหมด จึงสมเด็จเจ้ าฟ้ ากรมขุนสุ โขทัยฯ ซึ งไม่ มีใครได้ เคยนึก
ฝั นว่ าจะต้ องรั บรั ชทายาทก็กลายเป็ นรั ชทายาทขึน$ สมเด็จพระบรมเชฎฐาธิ ราช
ทรงกังวลพระราชหฤทัยด้ วยเรื องนีอ$ ยู่มาก จึงโปรด ฯ ให้ สมเด็จเจ้ าฟ้ ากรมขุน
สุโขทัยฯ ทรงเริ มศึกษาขนบธรรมเนียมและหน้ าทีราชการของพระเจ้ าแผ่ นดิน
โดยให้ ราชเลขาธิ การนําการงานอันเป็ นพระราชกรณี ยกิจไปถวาย
ทอดพระเนตรเป็ นนิจ
แม้ บางครั$ งบางคราว เมือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัวเสด็จ
พระราชดําเนินจากพระนคร ก็โปรด ฯ ให้ สมเด็จพระราชอนุชาทรงสําเร็ จ
ราชการแผ่ นดิน และประทับเป็ นประธานในทีประชุมเสนาบดีแทนพระองค์
เพือเป็ นการฝึ กหัด ทั$งๆทีพระองค์ มีพระชนมายุน้อยว่ าผู้ใดๆ หมดในเสนาบดี
สภานั$น สมเด็จเจ้ าฟ้ ากรมขุนสุโขทัยฯ ก็ได้ ใฝ่ พระหฤทัยในการงานชนิดนีย$ ิง
นัก ทรงพิเคราะห์ พิจารณาสอบสวนข้ อราชการทุกด้ านทุกมุมด้ วยพระอุตสาหะ
และทรงสละความสุขส่ วนพระองค์ เพืองานนีม$ ิใช่ น้อย”
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นอกจากการที(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมองการณ์ไกลในเรื( องนีแล้ว
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงตระหนักถึงความจําเป็ นดังกล่าวเช่นกัน จึงได้มีพระราช
นิพนธ์ในคํานําของหนังสื อ “พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงแถลง
พระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน” (2551) ตอนหนึ(งว่า
“...เมือข้ าพเจ้ ากลับมาจากทวีปยุโรปเมือครั$ งหลังนีใ$ น พ.ศ.2467
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ทรงพระราชดําริ ว่า ข้ าพเจ้ ามีอายุมาก
พอสมควรจะเล่ าเรี ยนประเพณี การปกครองบ้ านเมืองและราชการแผ่ นดิน เพือ
จะได้ สามารถฉลองพระเดชพระคุณได้ ตามโอกาส จึงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ
ให้ เจ้ าพระยามหิ ธรนําหนังสื อราชการแผ่ นดินเรื องสําคัญๆอันเป็ นหลักราชการ
มาให้ ข้าพเจ้ าอ่ านและศึกษา ทั$งนีเ$ ป็ นพระราชประเพณี มาแต่ เดิม...”
การที(พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็ นผูส้ าํ เร็ จราชการแทนพระองค์ในเวลาที(
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ไม่ประทับอยูน่  ีมีสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพเป็ นที(
ปรึ กษางานราชการซึ(งริ เริ( มแนวความคิดเรื( องอภิรัฐมนตรี ในช่วงนีเอง แสดงให้เห็นว่า ทรงให้
ความสําคัญกับการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็ นองค์ประกอบหนึ(งในการพัฒนาชาติไทยคือ ทรง
จัดตังกรรมการองคมนตรี สภาเพื(อทําหน้าที(ทางนิติบญั ญัติในลักษณะการทดลอง เพื(อเตรี ยมการ
ไปสู่ การปกครองในระบบรัฐสภา นอกจากนียงั มีหลักฐานสําคัญคือ งานเขียนของยามาสุ จิ ยาตาเบ
(2550: 13 - 14) ทูตญี(ปุ่นประจําประเทศไทยได้ทราบว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีพระ
ราชกระแสรับสัง( ให้กรมหมื(นเทววงศ์วโรทัย เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศยกร่ างฯ
รัฐธรรมนูญขึนทูลเกล้า ฯ ถวายตังแต่ตน้ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2475 ซึ(งได้ทรงนําร่ างดังกล่าวไป
พิจารณา ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน ซึ(งท่านทูตให้ความเห็นว่าถือเป็ นความลับอันส่ งผลอย่าง
ใหญ่หลวงต่อประเทศ และแม้วา่ จะทรงเห็นด้วยกับการปกครองประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญก็ตาม
หากแต่ทรงเห็นว่าประเทศไทยยังไม่พร้อม ดังที(สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทําหนังสื อถวาย
ว่า
“เวลานีบ$ ้ านเมืองก็ปกติสุขดีอยู่, ยังไม่ เห็นเหตุว่าจะควรแก้ ไข
เปลียนแปลงด้ วยประการใด แต่ การทีจะพระราชทานธรรมนูญนั$น, เป็ นสิ งที
ควรจะต้ องคิดทบทวนให้ มาก. อย่ าให้ กลายเป็ นภัยแก่ ประเทศขึน$ ได้ – เพราะ
การศึกษาของเรายังไม่ สุกพอทัวถึงนั$นอย่ างหนึง. อีกประการหนึงอํานาจเงินยัง
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ตกอยู่กับชาวต่ างประเทศโดยมาก, เพราะเขาชํานาญการค้ าขายและมีทุนเป็ น
หลักทรั พย์ อย่ างมัน คง. ถ้ าราษฎรของเรายังอ่ อนแก่ เหตุการณ์ ทั$งความชํานาญ
และความรู้ รอบตัวแล้ ว, ก็เห็นว่ าน่ าจะเป็ นภัยมากกว่ าเป็ นผลดี. เพราะลงท้ าย
เราก็จะถูกปกครองด้ วยอํานาจผู้อืนโดยทางอ้ อมได้ โดยสะดวก. ราษฎร
ส่ วนมากยังรู้ จักคุ้นเคยแต่ คาํ ว่ าพระบารมีของพระเจ้ าแผ่ นดินเป็ นทียึดถืออยู่, ถ้ า
การเปลียนแปลงก็ไม่ เกิดผล, ทั$งราษฎรก็กลับกลายความนับถือในพระบรม
เดชานุภาพลงแล้ ว, จะทําให้ การปกครองยุ่งยากเสี ยหลักการโดยหาประโยชน์
อันใดมิได้ . แต่ อย่ างไรก็ตาม, เราจะคงปกครองตามแบบปั จจุบันนีต$ ่ อไปโดยไม่
เปลียนแปลงนั$นก็เป็ นไปไม่ ได้ , อย่ างไรๆเราก็จะต้ องให้ รัฐธรรมนูญนีว$ นั หนึง
ไม่ ช้าก็เร็ ว, จึงเห็นว่ าควรจะตั$งต้ นให้ ราษฎรได้ ร้ ู ตัวเตรี ยมตัวรั บให้ ถกู ต้ องเสี ย
แต่ ในบัดนีเ$ ป็ นต้ นไป. ต้ องให้ ราษฎรรู้ จักการรั บผิดชอบในการออกเสี ยงเรื อง
บ้ านเมืองของตนให้ ดีก่อนจึงจะควรพระราชทาน”
(อ้างถึงในพูนพิสมัย ดิสกุล, 2552: 84)
จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า พระบาสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีพระราช
ประสงค์ที(จะเปลี(ยนแปลงการปกครองของสยามอย่างรวดเร็ ว แต่ดว้ ยข้อจํากัดเรื( องความรู้เกี(ยวกับ
ประชาธิปไตยของประชาชนที(ยงั มีไม่เพียงพอและการคัดค้านจากข้าราชการชันผูใ้ หญ่ จึง
จําเป็ นต้องเลื(อนการพระราชทานรัฐธรรมนูญเพื(อเปลี(ยนแปลงการปกครองอย่างไม่มีกาํ หนด สร้าง
ความไม่พอใจให้กบั ข้าราชการและประชาชนหลายฝ่ าย จึงได้ก่อการการเปลี(ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ. 2475 ดังจะได้กล่าวต่อไป
4.2.2.2 การเปลีย นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 หนทางสู่ ความเป็ นอารยะ
หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ขึนครองราชย์ได้ 7 ปี ได้
เกิดเหตุการณ์การเปลี(ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ซึ(งเริ( มต้นจากกลุ่มนักเรี ยนไทยใน
ต่างประเทศ ที(เห็นว่าการปกครองในระบอบกษัตริ ยข์ องประเทศสยามนันเป็ นภัยต่อประเทศ
เนื(องจากประเทศที(เจริ ญแล้วมักปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย หากสยามประเทศต้องการ
พัฒนาก็ควรเปลี(ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์มาเป็ นระบอบ
ประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ เกียรติชยั พงษ์พาณิ ชย์ (2514: 90 – 94) ได้กล่าวอภิปรายถึง
มูลเหตุสาํ คัญที(ก่อให้เกิดการปฏิวตั ิน ี 5 ประการ สรุ ปได้วา่
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1) คนรุ่ นใหม่ที(ได้รับการศึกษาในต่างประเทศมีความนิยมในลัทธิเสรี นิยมและระบอบ
ประชาธิปไตยที(สร้างความเจริ ญให้กบั อารยะประเทศเหล่านันเห็นว่า การปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ของไทยมีความล้าหลัง เพราะอํานาจตกอยูก่ บั คนๆเดียว หรื อกลุ่มๆเดียว
เท่านัน ไม่สามารถสร้างความเจริ ญรุ่ งเรื องให้กบั ประเทศได้
กลุ่มคนไทยในต่างประเทศจึงรวมตัวกันที(ประเทศฝรั(งเศส เพื(อวางแผนก่อการเปลี(ยนแปลง
การปกครองในช่วงปี พ.ศ. 2475 ซึ(งมีดว้ ยกัน 2 กลุ่มคือกลุ่มทหารและพลเรื อน ดังที(พระยาพหลพล
พยุหเสนาหัวหน้าคณะปฏิวตั ิได้ให้สัมภาษณ์กบั กุหลาบ สายประดิษฐ์ (2548) ไว้วา่ ฝ่ ายทหารมี
ความคิดที(จะเปลี(ยนแปลงการปกครองได้เตรี ยมการไว้ราว 2-3 ปี ล่วงหน้า ส่ วนทางฝ่ ายพลเรื อนที(มี
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (นายปรี ดี พนมยงค์) เป็ นหัวหน้านันได้ไตร่ ตรองกันมาราว 6-7 ปี ตังแต่ครัง
เรี ยนอยูท่ ี(ประเทศฝรั(งเศส จากบันทึกของนายปรี ดี พนมยงค์ ภายหลังเหตุการณ์การเปลี(ยนแปลง
การปกครอง เมื(อวันที( 24 มิถุนายน พ.ศ.2515 สรุ ปว่า ครังแรกของการประชุมคณะผูก้ ่อการเกิดขึน
เมื(อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2470 ที(หอ้ งเช่าใหญ่ในหอพักแห่งหนึ(ง ณ RUE DU SOMERARD
ประเทศฝรั(งเศส มีนายปรี ดี พนมยงค์เป็ นประธานการประชุม และผูร้ ่ วมประชุมอีก 6 คน ซึ(งเกือบ
ทังหมดเป็ นผูท้ ี(เคยรับราชการหรื อเป็ นนักเรี ยนในหน่วยงานราชการ โดยตกลงสาระของการ
รวมกลุ่มภายใต้วตั ถุประสงค์ไว้วา่ ต้องการเปลี(ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์มา
เป็ น ระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ คือการ Revolution ใช้คาํ ไทยว่า “เปลี(ยนการปกครอง
ของกษัตริ ยเ์ หนือกฎหมาย มาเป็ นการปกครองที(มีกษัตริ ยอ์ ยูใ่ ต้กฎหมาย”6 เพื(อให้บรรลุหลัก 6
ประการเช่นเดียวกับในคําประกาศของคณะราษฎร โดยคํานึงถึงสภาพของสยามในสถานการณ์
การเมืองระหว่างประเทศ ในฐานะที(เป็ นกันชนระหว่างอังกฤษและฝรั(งเศสภายในภูมิภาค วิธีการ
ดําเนินการปฏิวตั ิจะต้องใช้วิธีที(เรี ยกว่า “COUP D’ E’TAT” หรื อ “การยึดอํานาจโดยฉับพลัน”7 เพื(อ
ป้ องกันการแทรกแซงจากต่างชาติ คณะมีความประสงค์ดาํ เนินการตามหลัก 6 ประการพร้อมทัง
เสนอเค้าโครงทางเศรษฐกิจด้วย
2) พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงอ่อนแอ ไม่สามารถใช้อาํ นาจสิ ทธิlขาดของ
พระองค์ในฐานะพระเจ้าแผ่นดินได้ อํานาจทางการปกครองจึงตกอยูก่ บั ราชวงศ์ช นั สู งทําให้การ
พระราชทานรัฐธรรมนูญที(ทรงตังพระราชหฤทัยไว้เมื(อช่วงแรกของการครองราชสมบัติลม้ เหลว
สร้างความผิดหวังให้กบั คนรุ่ นใหม่เป็ นจํานวนมาก
3) เหตุความกระทบกระทัง( ส่ วนตัวของพระราชวงศ์ หรื อผูท้ ี(มีตาํ แหน่งเหนือกว่าพลเรื อน
ทัว( ไป ในเรื( องความคิดเห็นเกี(ยวกับการปรับปรุ งกองทัพ และอุดมการณ์ในการพัฒนาประเทศ เป็ น
6
7

ภายหลังมีศพั ท์เฉพาะเรี ยกคํานีคือ “ปฏิวตั ิ” หรื อ “อภิวฒั น์”
หรื อที(เรี ยกว่า “รัฐประหาร” ในปั จจุบนั
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เหตุให้ขา้ ราชการฝ่ ายทหาร คือพระยาพหลพลพยุหเสนา (หัวหน้าคณะก่อการเปลี(ยนแปลงการ
ปกครอง) เริ( มต้นคิดทําการปฏิวตั ิดว้ ยเกิดความรู้สึกว่า ราชการบ้านเมืองในขณะนันมีขา้ ราชการ
ผูใ้ หญ่ หรื อเจ้านายที(ทาํ งานตามอําเภอใจ ไม่สนใจความคิดเห็นของผูน้ อ้ ย ซึ(งครังหนึ(งท่านได้
ประสบเหตุดว้ ยตนเองเมื(อปี พ.ศ. 2473 ได้มีการประชุมประจําปี ของกระทรวงกลาโหม
พระยาพหลฯ ดํารงตําแหน่งจเรทหารปื นใหญ่ขณะนัน ได้เข้าร่ วมประชุมและเสนอเรื( องสําคัญให้
พิจารณา แต่เกิดการโต้แย้งคัดค้านโดยพระยาสุ รเสนา เจ้ากรมเกียกกาย ซึ(งแม้วา่ ผูท้ ี(ร่วมประชุมส่ วน
ใหญ่จะเห็นด้วยกับพระยาพหลฯ แต่ในท้ายที(สุดมีมติตามความเห็นของผูอ้ าสุ โสกว่า พระยาพหลฯ
จึงเกิดความรู้สึกถึงความไม่ปกติของเหตุการณ์ดงั กล่าวถึงกับให้สัมภาษณ์ กุหลาบ สายประดิษฐ์
(2548: 36) ไว้วา่
“เมือเป็ นเช่ นนีพ$ วกผู้น้อยซึ งอาจมีสติปัญญาดีๆก็เกิดความท้ อถอยไม่
อยากแสดงความคิดเห็น ทั$งๆทีเชื อแน่ ว่าจะมีประโยชน์ ต่อบ้ านเมือง และเมือ
การบริ หารราชการบ้ านเมืองดําเนินไปตามความเห็นของพวกผู้ใหญ่ ไม่ กีคน ซึ ง
ถ้ าท่ านเหล่ านั$นมีความคิดเห็นอย่ างเก่ าๆและแคบๆด้ วยแล้ ว ก็อาจชักนําให้
บ้ านเมืองไปสู่ความเสื อมและความล่ มจมได้ ง่าย”
4) คณะปฏิวตั ิเห็นว่าพระมหากษัตริ ยแ์ ละพระราชวงศ์ใช้จ่ายเงินฟุ่ มเฟื อยจนเกินไปใน
ขณะที(ประชาชนทัว( ไปลําบากยากเข็ญ
5) การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของรัฐบาลล้มเหลว เช่นนโยบายการตัดทอนรายจ่าย การ
เพิม( ภาษี การดุลข้าราชการออกเป็ นจํานวนมากในขณะที(มีปัญหาเศรษฐกิจทัว( โลก รัฐบาลไม่
สามารถแก้ปัญหาใดๆได้ แม้วา่ รัฐบาลจะดําเนินการแก้ไขตลอดเวลา แต่มิได้เปิ ดเผยข้อมูลให้
ประชาชนทัว( ไปรับทราบปั ญหาและความจําเป็ นของวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยตลอด สิ( งที(
ประชาชนพบเห็นคือความล้มเหลวของระบบการจัดการเศรษฐกิจ สร้างความไม่พอใจสะสมมาก
ขึนจนต้องเกิดการปฏิวตั ิ พ.ศ. 2475 ในที(สุด แต่ในมุมมองของชาวต่างชาติ เช่น มร.ดอลล์ ได้เขียน
ถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของไทยไว้วา่
“ถ้ าจะคิดทางจํานวนเงินทีเป็ นทุนทรั พย์ แล้ ว สยามเป็ นประเทศทีจน
อย่ างประหลาด คือความมัน คงของชาติไทยเรานั$นอยู่ในพืน$ ดิน ความขยัน
ขันแข็งในการบากบันทํางานของกสิ กรไทยทีทาํ นาปลูกข้ าว”
(อ้างถึงในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์, 2505: 721)
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มร. มอลล์ ชีให้เห็นว่า ระบบเศรษฐกิจของไทยสามารถสร้างความมัน( คงให้กบั ตนเองได้
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและบุคลากรที(มีในประเทศ ซึ(งสอดคล้องกับแนวความคิดของ จอมพล
ป.พิบูลสงครามในช่วงสงครามโลกครังที( 2 ที(สนับสนุนให้คนไทยใช้ของที(ผลิตขึนในประเทศดัง
จะได้กล่าวต่อไป
อย่างไรก็ดี ในการเปลี(ยนแปลงการปกครองครังนี มิได้เป็ นไปเพื(อการแสวงหาอํานาจของ
สมาชิกผูก้ ่อการเท่านัน หากแต่ตอ้ งการเปลี(ยนแปลงบ้านเมืองให้สงบสุ ขอย่างแท้จริ ง สิ( งหนึ(งที(
แสดงเห็นถึงความบริ สุทธิlใจในเรื( องนีกค็ ือ การที(พระยาพหลพลพยุหเสนา สัง( ความแก่ภรรยาในคืน
ก่อนวันดําเนินการ (24 มิถุนายน พ.ศ.2475) ว่า ถ้าดําเนินงานไม่สาํ เร็ จและต้องประสบอันตรายถึง
แก่ชีวติ แล้ว ให้คุณหญิงเป็ นพยานแก่คนทังหลายว่า
“การทีคิดการเปลียนการปกครองแผ่ นดินครั$ งนีม$ ิได้ หมายจะช่ วงชิ งเอา
ราชบัลลังก์ หรื อคิ ดจะล้ มล้ างราชบัลลังก์ แต่ อย่ างใดเลย ความมุ่งหมายจํากัดอยู่
แต่ เพียงว่ า ให้ องค์ กษัตริ ย์อยู่ภายใต้ รัฐธรรมนูญ และให้ มีสภาการปกครอง
แผ่ นดิน เพือที จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ นู ้ อยและประชาราษฎรได้ แสดงความคิดเห็น
ในราชการบ้ านเมืองได้ บ้าง แทนทีพวกผู้ใหญ่ หรื อผู้มีอาํ นาจจะผูกขาดการ
แสดงความคิดเห็นไว้ แต่ ฝ่ายเดียว โดยไม่ ฟังความคิดเห็นของผู้น้อยเลย ดังเช่ น
ทีเป็ นอยู่ในขณะนั$น ซึ งมีแต่ จะชักนําบ้ านเมืองไปสู่ความหายนะเท่ านั$นเอง”
(กุหลาบ สายประดิษฐ์, 2548: 87)
เมื(อหลังเหตุการณ์ความวุน่ วายวันที( 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะราษฎรได้ประกาศหลัก 6
ประการ คือ เอกราช ปลอดภัย เศรษฐกิจ เสมอภาค เสรี ภาพ และการศึกษา รวมอุดมคติของคณะที(
กําหนดขึนภายในคณะ 10 ประการ เรี ยกว่า “อุดมคติ 10 ประการของคณะราษฎร”
1) ต้องให้มีพระเจ้าแผ่นดินตลอดไป
2) ต้องทําเพื(อประชาธิปไตย
3) ต้องเคารพความเห็นซึ(งกันและกัน
4) ต้องมีความเห็นอันเที(ยงตรง
5) ต้องทําเพื(อมุง่ จรรโลงประเทศให้กา้ วหน้า
6) ต้องไม่ทรยศต่อประเทศชาติ
7) ต้องมีความซื(อสัตย์สุจริ ต
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8) ต้องไม่เย่อหยิง( ลืมตัว
9) ต้องมีความประพฤติดี
10) ต้องรักษาหน้าที(โดยเด็ดขาดและเที(ยงตรง
ผลจากการปฏิวตั ิดงั กล่าวส่ งผลให้มีการพระราชทานรัฐธรรมนูญเมื(อวันที( 10 ธันวาคม
พ.ศ.2475 แม้วา่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั จะมีพระราชประสงค์ที(จะให้สยามเป็ น
ประชาธิปไตย แต่ดว้ ยรัฐธรรมนูญในบางมาตรายังไม่เป็ นที(พอพระราชหฤทัยเท่าที(ควร อีกทังถือว่า
เป็ นการเปลี(ยนแปลงการปกครองที(มีมาหลายร้อยปี ของไทย จึงทรงโทมนัสในเรื( องนีอยูบ่ า้ งทําให้
พระราชทานรัฐธรรมนูญขณะทรงประทับบนพระที(นงั( พุดตานกาญจนสิ งหาสน์ ประดิษฐานบน
พระแท่นมนังคศิลาบาตรองค์จาํ ลอง ซึ(งเป็ นเรื( องที(เจ้าพระยาวงพงศ์พิพฒั น์ (ม.ร.ว.เย็น อิศรเสนา)
ได้เล่าถวายเจ้านายวังวรดิศว่า “ในหลวงท่ านทรงรั บสังว่ าให้ ยกพระแท่ นมนังคศิลาซึ งเป็ นของพระ
ร่ วงเจ้ าไปไว้ ในวังหลวง อย่ าให้ ท่านประทับ และพระสังวาลของพระเจ้ าอยู่หัวรั ชกาลที 1 ก็อย่ า
หยิบมาให้ ท่านทรงในวันนั$น” โดยทรงอธิบายว่าทังสองพระองค์น นั ได้ทรงกูบ้ า้ นเมืองมา แต่
พระองค์ไม่อาจรักษาไว้ได้จึงไม่สมควรประทับและทรงสังวาลนัน อย่างไรก็ดี ทรงให้ความสําคัญ
กับพระราชพิธีการพระราชทานรัฐธรรมนูญตังแต่เรื( องการถ่ายภาพเพื(อบันทึกเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ ดังที(ขนุ วิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) ได้เขียนเล่าถึงวิธีการถ่ายทอดเหตุการณ์
นันไว้ตอนหนึ(งว่า (ส.พลายน้อย, 2550: 141 - 143)
“...เท่ าทีได้ เฝ้ า ฯ ในวันซ้ อมถ่ ายหนังในวันนั$น ผู้เขียนสังเกตเห็นสมเด็จ
พระปกเกล้ าฯ มีพระอารมณ์ แช่ มชื นเบิกบาน สนพระราชหฤทัยในพิธี
พระราชทานรั ฐธรรมนูญมาก ซึ งผู้เขียนคาดเอาว่ าคงจะทรงโสมนัสมาก ทรง
ซักไซ้ อย่ างละเอียดลออทีจะให้ ทุกสิ งทุกอย่ างเป็ นไปด้ วยดีเรี ยบร้ อยงดงาม
จริ งๆสิ งให้ เห็นความเต็มพระทัยในการพระราชทานรั ฐธรรมนูญ เพือให้ การ
ปกครองของประเทศเป็ นไปตามแบบประชาธิ ปไตยอย่ างแท้ จริ ง”
จากพระเมตตาที(มีต่อคณะราษฎรนีทาํ ให้การปฏิวตั ิการปกครองของไทยแตกต่างจาก
ประเทศอื(นที(คณะปฏิวตั ิยดึ ครองอํานาจไว้ทงั หมด หากแต่ดว้ ยความสํานึกในความจงรักภักดีตอ่
พระมหากษัตริ ยข์ องคนไทยไม่สามารถลบเลือนไปได้ หลังจากประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรได้รับ
พระราชทานรัฐธรรมนูญแล้ว ได้กราบถวายบังคมทูลพระกรุ ณาสนองพระราชปรารภพระราชทาน
รัฐธรรมนูญมีใจความตอนหนึ(งว่า
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“...อันการทีข้าพระพุทธเจ้ าทั$งปวงได้ นาํ ความขึน$ กราบบังคมทูลพระ
กรุ ณาขอพระราชทานรั ฐธรรมนูญ เพือให้ สยามราชอาณาจักรได้ มีการปกครอง
ตามวิสัยอารยประเทศในปั จจุบันนั$น ใช่ ว่าจะได้ เป็ นไปโดยขาดความจงรั กภักดี
ในใต้ ฝ่าละอองธุลีพระบาทก็หาไม่ แต่ หากได้ เป็ นไปด้ วยความคิดอันแรงกล้ า
ในการทีเข้ ามามีส่วนช่ วยเหลือปลดเปลือ$ งพระราชภาระ ในอันที จะจรรโลง
สยามรั ฐให้ ร่ ุ งเรื องทัดเทียมอารยประเทศ...บัดนี $ เป็ นทีประจักษ์ แก่
ข้ าพระพุทธเจ้ าทั$งปวงแล้ วว่ า ทรงมีพระราชหฤทัยหวังดีในอันจะทํานุบาํ รุ ง
ประชาราษฎร จึงมิได้ ทรงถือว่ าการทีประเทศมีรัฐธรรมนูญปกครองนั$น จะเป็ น
เครื องตัดรอนพระบรมเดชานุภาพส่ วนพระองค์ ดังนี $ แม้ แต่ อย่ างใดอย่ างหนึง
เลย เมือพระราชทานรั ฐธรรมนูญชัวคราวแล้ ว ยังได้ ทรงอุปถัมภ์ ทาํ นุบาํ รุ งทุก
อย่ างทุกทาง ทีทรงเห็นว่ าเกือ$ กูลแก่ วิธีการปกครองนั$น ตราบเท่ าจนถึงได้
พระราชทานรั ฐธรรมนูญถาวรอีกวาระหนึงในครั$ งนี $ พระเดชพระคุณในใต้ ฝ่า
ละอองธุลีพระบาทเป็ นทีดูดดืมจับใจข้ าพระพุทธเจ้ าทั$งปวงนีย$ ิงนัก ล้ นเกล้ าล้ น
กระหม่ อมทรงรั กชาติจริ งๆ ทรงเห็นแก่ อาณาประชาราษฎรจริ งๆ มิได้ ทรงถือ
เหตุการณ์ ปลีกย่ อยประการอื นซึ งบังเกิดขึน$ เพราะเปลียนการปกครองนั$นเป็ น
ประมาณเลย ทั$งนีล$ ้ วนเป็ นพระบารมีทีปกเกล้ าปกกระหม่ อมให้ อ่ ุนใจถึงสาม
ประการ คือพระปรี ชาบารมี พระเมตตาบารมี พระขันติบารมี ข้ าพระพุทธเจ้ า
ทั$งปวงนีข$ อถวายปฏิ ญาณเฉพาะพระพักตร์ ว่าเป็ นผู้มีความจงรั กภักดีในใต้ ฝ่า
ละอองธุลีพระบาทเป็ นเนืองนิตย์ ”
(อ.ก.รุ่ งแสง, 2547: 104)
เมื(อหลังจากที(พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสละราชสมบัติ ได้เกิดเหตุการณ์
ปฏิวตั ิรัฐประหารในประเทศไทย เช่นกบฏนายสิ บ เมื(อ 3 สิ งหาคม พ.ศ.2478 โดยนายทหารชัน
ประทวนได้คบคิดกันยึดอํานาจคืนจากคณะราษฎรเพื(อคงไว้ซ( ึงระบอบการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ ถวายต่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าอยูห่ วั ที(ทรงสละราชสมบัติเมื(อปี พ.ศ.
2477
อย่างไรก็ดี การดําเนินงานของคณะราษฎรนีได้สร้างความไม่พอใจให้กบั เจ้านายบาง
พระองค์ ซึ(งเคยทรงเห็นด้วยกับความคิดที(จะเปลี(ยนแปลงการปกครอง คือ พลเอก พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าบวรเดช โดยเมื(อวันที( 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ซึ(งเป็ นวันปฏิวตั ิน นั ทรงมาที(พระที(นงั(
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อนันตสมาคมอันเป็ นที(คุมขังเจ้านายหลายพระองค์ ทันทีที(หวั หน้าคณะราษฎรทราบถึงการมาพากัน
ออกมาต้อนรับโดยถวายคํานับอดีตเสนาบดีผทู้ ี(เป็ นเคารพรักของเหล่าทหารบกทัว( ไปในยุคนัน
“จะทําอะไรทําไมไม่ บอกให้ กันรู้ ” เป็ นคําถามเสี ยงดังและห้วนแบบ
ทหารแท้
“ถ้ าให้ ทรงทราบก็ไม่ ได้ ทาํ ” เป็ นคําตอบที(หว้ นเช่นกันแต่เบากว่า อดีต
เสนาบดีกลาโหมนิ(งอยูช่ วั( ขณะแล้วตรัสเหมือนออกคําสั(ง “เมือทําแล้ วก็ต้องทํา
ต่ อไปให้ ดีนะ”
“จะพยายามทําให้ ดีทีสุดพะย่ะค่ ะ” หัวหน้าคณะปฏิวตั ิลนั( วาจา จากนัน
พระองค์เจ้าบวรเดชเสด็จกลับไป
(อ้างถึงในแถมสุ ข นุ่มนนท์, 2545: 84)
การที( พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช ทรงเห็นด้วยกับการปฏิวตั ิครังนี อาจเป็ น
เพราะทรงเคยมีพระดําริ จะขอพระราชทานรัฐธรรมนูญมาก่อน โดยการรวบรวมรายชื(อข้าราชการ
ชันผูใ้ หญ่ทูลเกล้าฯ ซึ(งก็ทรงเห็นด้วยแต่ถูกสมเด็จพระเจ้าพี(ยาเธอ เจ้าฟ้ าฯ กรมพระนครสวรรค์
วรพินิจและคณะอภิรัฐมนตรี ทรงยับยังไว้ก่อน แต่เมื(อคณะราษฎรดําเนินงานไปไม่เป็ นที(พอพระทัย
จึงได้ก่อกบฏเรี ยกว่า “กบฏบวรเดช” ขึนเมื(อ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2476 จะเห็นได้วา่ มีกลุ่มความคิดทาง
การเมืองเกิดขึนหลายกลุ่มในช่วงปี ของการเปลี(ยนแปลงการปกครอง แต่ทุกฝ่ ายได้แสดงให้เห็น
แนวคิด วัตถุประสงค์และความต้องการต่างๆเพื(อผลประโยชน์เดียวกันคือต้องการพัฒนาประเทศ
และสิ( งสําคัญคือการที(ยงั ยึดถือสถาบันพระมหากษัตริ ยไ์ ว้ในระบอบการปกครอง ทําให้การปฏิวตั ิ
การปกครองของไทยแตกต่างจากการปฏิวตั ิในประเทศอื(นที(ตอ้ งการล้มล้างระบอบกษัตริ ยใ์ ห้สิน
ซาก แต่คนไทยยังให้ความเคารพสถาบันที(มีพระมหากรุ ณาธิคุณสื บเนื(องตลอดมา
ในช่วงการเปลี(ยนแปลงการปกครองมีทูตจากหลายประเทศที(อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย ทูต
ท่านหนึ(งคือ ยาสุ กิจิ ยาตาเบ จากประเทศญี(ปุ่นอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยเป็ นระยะเวลานาน ให้
ความเห็นเกี(ยวกับการปกครองโดยเจ้านายชันผูใ้ หญ่ก่อนเปลี(ยนแปลงการปกครองไว้วา่ มักจะมี
ความคิดแบบอนุรักษ์นิยมโดยต้องการรักษาสภาพสังคมแบบเดิมไว้ให้มากที(สุด ซึ(งเรี ยกว่าเป็ นการ
ปกครองแบบ “คณาธิปไตยของเจ้านาย” (ยาสุ กิจิ ยาตาเบ, 2550: 14) “ประเทศสยามมีเอกราช
เพียงแต่ ชือ เจ้ านายทีมีความคิ ดแบบอนุรักษ์ นิยมเองก็ไม่ ได้ มีความคิดทีจะแก้ ไขปั ญหาอย่ างจริ งจัง”
อันเป็ นเหตุให้พวกหัวก้าวหน้าคิดที(จะปฏิวตั ิ นอกจากนีอุปสรรคสําคัญในการรักษาเอกราชของ
ไทยอยูท่ ี( “ภูมิศาสตร์ของประเทศ” ฝรั(งเศสกับอังกฤษได้ทาํ ข้อตกลงกันว่าจะไม่บุกเข้ามาในเขต
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ราบลุ่มแม่น าํ เจ้าพระยา แต่ส(ิ งที(สาํ คัญที(สุดที(คนไทยมีเหนือชาติอื(นๆคือ “การมีจิตวิญญาณของชาติ
ทีฝ ังรากลึก” (เรื( องเดียวกัน: 6) ที(ทาํ ให้ประเทศสยามผ่านความยากลําบากมากว่า 700 ปี และในการ
ปฏิวตั ิ พ.ศ.2475 มีเป้ าหมายในการใช้จิตวิญญาณนันสร้างและพัฒนาประเทศที(ดีข ึนใหม่ให้
เหมาะสมกับสังคมไทยอย่างแท้จริ ง อย่างไรก็ดี ความเป็ นเอกราชของสยามนัน ต้องคํานึงถึงเรื( อง
เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศด้วย หากสยามต้องการจะฟื นฟูเศรษฐกิจและการเมืองที(
ได้รับผลกระทบต่อเนื(องมาจากสงครามโลกครังที( 1 จําเป็ นต้องโค่นล้มนักการเมืองเจ้านายผูม้ ี
จิตใจแบบอนุรักษ์นิยมเสี ยก่อน จึงจะให้การศึกษากับประชาชนเรื( องประชาธิปไตยตามที(
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเห็นชอบ ซึ(งยาสุ กิจิ ยาตาเบ เห็นว่า “ไม่ มีวิธีการใด
นอกจากลุกขึน$ กระทําการโดยตรงและขับไล่ บรรดาเจ้ านายอนุรักษ์ นิยมสุดขัว$ ให้ ออกจากตําแหน่ ง”
(เรื( องเดียวกัน: 16) ซึ(งก็คือวิธีการของคณะราษฎรนัน( เอง
ในช่วงเปลี(ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475ไม่ได้ก่อให้เกิดบทเพลงไทยสากลประเภทปลุก
ใจ เนื(องด้วยในสมัยนัน การบรรเลงเพลงไทยสากลจะมีเพียงกองทหารที(อยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชา
ของเจ้านายหลายพระองค์ที(โดยมากถูกเชิญให้ออกนอกประเทศไปเมื(อเกิดการปฏิวตั ิเช่น พระเจ้า
บรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิจ เป็ นต้น จึงทําให้การสร้างสรรค์ผลงานเพลง
ด้านนีไม่ได้รับความสนใจนัก นอกจากการเปลี(ยนเนือร้องเพลงชาติซ( ึงขุนวิจิตรมาตรา (ภาคผนวก:
531) ได้แต่งไว้เมื(อปี พ.ศ. 2477 ที(มีคาํ ขึนต้นว่า
“แผ่ นดินสยามนามประเทืองว่ าเมืองทอง ไทยเข้ าครองตั$งประเทศเขตแดนสง่ า.........
(ลงท้ ายว่ า) เอาเลือดล้ างให้ สิ$นแผ่ นดินของไทย สถาปนาสยามให้ เทิดไทย ไชโย”
4.2.2.3 ปลูกต้ นรักชาติด้วยบทเพลงของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
ช่วงเวลาของเหตุการณ์การเปลี(ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ทําให้
นักการเมืองทังเก่าและใหม่มีบทบาทมากขึนหลายคน หนึ(งในนันคือ พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
ผูป้ ระพันธ์ที(ถือว่ามีผลงานด้านการปลุกใจมากที(สุดในช่วงหลังสถานการณ์ความวุน่ วายดังกล่าว
พลตรี หลวงวิจิตรวาทการมีผลงานทังในรู ปแบบของงานเขียนหนังสื อ บทความ บทปาฐกถา บท
ละคร บทเพลงไทยเดิมและบทเพลงไทยสากล ซึ(งล้วนแล้วแต่มีความหมายในทางปลุกใจให้รักชาติ
ทังสิ น เช่น สนับสนุนเรื( องการรวมชาติไทย หรื อการส่ งเสริ มให้คนไทยเตรี ยมพร้อมรับสถานการณ์
ความไม่ปกติตา่ งๆ เช่นเดียวกับบทพระราชนิพนธ์บทมาร์ ชปลุกใจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่ วั ที(วา่ “แม้ หวังตั$งสงบ จงเตรี ยมรบให้ พร้ อมสรรพ์ ”
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บทเพลงของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ มีจุดมุง่ หมายเพื(อเสริ มสร้างและนําเสนอวิธีการ
ดํารงไว้ซ( ึงความสามัคคี การเสี ยสละเพื(อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ มีการกล่าวถึงวีรสตรี
วีรบุรุษหรื อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การประพฤติปฏิบตั ิตามหน้าที(ของพลเมือง การส่ งเสริ ม
ด้านวัฒนธรรมให้มีความทัดเทียมประเทศอารยะ รวมทังแสดงให้เห็นถึงลักษณะความเป็ นไทยที(
ควรจะเป็ น สิ( งเหล่านีเป็ นผลมาจากการที(พลตรี หลวงวิจิตรวาทการได้ถูกหล่อหลอมมาในฐานะคน
ไทยคนหนึ(งและเป็ นข้าราชการที(รักชาติผหู้ นึ(งอีกด้วย ลักษณะสําคัญของบทเพลงปลุกใจให้รักชาติ
ของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการคือการสนับสนุนให้เกิดการรวมผูค้ นจากหลากหลายเชือชาติเข้าเป็ น
คนไทยด้วยกัน ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ภาวดี มิตรสมหวัง (สัมภาษณ์, 24 เมษายน 2555) กล่าวถึง
แนวคิดในการประพันธ์บทเพลงประเภทการรวมเชือชาติน ีไว้วา่
“คนไทยปฏิ เสธความเป็ นคนไทย เนืองจากว่ า ในความเป็ นคนไทยนั$นมี
ชาติพันธุ์ทีหลากหลาย แต่ ทีเหมือนกันคื อความที เป็ นคนมีผิวสองสี เพราะคน
ทีนีเ$ ค้ าจะรู้ สึกว่ าเค้ าเป็ นคนสยามมากกว่ าทีจะรู้ สึกว่ าเค้ าเป็ นไทย ทีนีพ$ อปี 2481
มีประเด็นที ว่า จอมพล ป. เป็ นฟาสซิ สต์ คืออํานาจนิยม สิ งทีทาํ ให้ เป็ น
ฟาสซิ สต์ คือ ทําให้ คนหลงใหล ต้ องทําให้ คนมีความรู้ สึกว่ าเป็ นไทย เช่ นการ
เปลียนชื อประเทศและคนก็ต่อต้ านมาก เพราะฉะนั$นการจะทําให้ คนรู้ สึกว่ า
เป็ นชาติด้วยเพลงนีได้ หรื อไม่ หลวงวิจิตรตระหนักดีว่า สร้ างไม่ ได้ เพราะเค้ า
ไม่ ได้ ร้ ู สึกว่ าเป็ นไทย เป็ นชาติพันธุ์มากกว่ า หลวงวิจิตรวาทการจึงไม่ พยายาม
สร้ างเพลงทีทาํ ให้ ทาํ ลายความเป็ น Identity ผลงานท่ านหลายอย่ างจึงเน้ นไปที
ให้ เห็นว่ า สังคมไทยเป็ นสังคมทีหลากหลาย แล้ วแต่ ละกลุ่มก็มีความเป็ นตัวตน
มีวิธีคิดของตนเอง จะเห็นว่ าในแต่ ละเพลงจะดึงความเป็ น Identity ของแต่ ละ
กลุ่ม ท่ านจะไม่ ไปเน้ นเรื องความเป็ นชาติเดียว ... เพราะฉะนั$นไม่ ได้ รักชาติ แต่
เป็ นการรั กเผ่ าพันธุ์ เรี ยกว่ า “ญาติวงศ์ พงศา”มากกว่ า”
ผลงานที(มีเนือหาแสดงถึงการรวมชาติจากความหลากหลายของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
ได้แก่ เพลงแหลมทอง(ขอพวกเราชาวไทยในแดนทอง หมายใจปองผูกรั กสมัครมัน ไทยสยามมุ่ง
จิตคิดสัมพันธ์ ผู้ไมตรี ทัวกันในแหลมทอง) เพลงรวมไทย (ไทยทุกคนร่ วมทั$งชาติศาสนา เสมือน
หนึงได้ เกิดกําเนิดมา จากบิดามารดาคนเดียวกัน) เพลงข้ ามโขง (โขงคื อว่ าสายสัมพันธ์ ร่ วมจิ ตร่ วม
ใจรวมไทยไว้ ด้วยกัน เหมือนน้ องพีล้วนมีแต่ เกียวพัน) หรื อเพลงใต้ ร่มธงไทย (ชาติไทยใหญ่ หลวง
แต่ กระจัดกระจาย ถูกแยกแบ่ งย้ ายไปอยู่หลายสาขา...เหมือนน้ องพีชาติเชื $อเรามีสายเดียวเกียวพัน)
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เป็ นต้น ซึ(งแนวคิดดังกล่าวอาจเกิดจากการที(พลตรี หลวงวิจิตรวาทการมีพนื ฐานชีวติ ในเรื( องราว
ต่างๆมากมายไม่วา่ จะเป็ นการเมืองการปกครอง การต่างประเทศ การศาสนา ฯลฯ เนื(องจากมี
ประสบการณ์ชีวติ ในหลากหลายสังคมวัฒนธรรม กล่าวคือ พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ เดิมชื(อกิม
เหลียง วัฒนปฤดา เป็ นบุตรของนายอินและนางคล้าย ครอบครัวเชือสายจีนมีฐานะยากจน อาศัยอยู่
บนแพหน้าบ้านผูเ้ ป็ นตาคือ หลวงสกลรักษา มีตาํ แหน่งเป็ นนายอําเภอในขณะนัน ได้รับการศึกษา
เล่าเรี ยนครังแรกจากบิดาที(สอนให้เขียนหนังสื อและมีความรู้เรื( องวรรณคดีไทยจากย่าเช่น เรื( อง
รามเกียรติl อิเหนา สังข์ทอง ฯลฯ เมื(ออายุได้ 8 ปี เข้าเรี ยนที(โรงเรี ยนวัดขวิด สอบไล่ได้ช นั ประโยค
ประถมเมื(ออายุ 13 ปี จากนันเข้าศึกษาทางธรรมที(วดั มหาธาตุในปี พ.ศ. 2453 โดยเป็ นนักเรี ยนบาลี
รุ่ นแรกในโรงเรี ยนบาลีวทิ ยาลัย มีสมเด็จพระวันรัตน์ (เฮง เขมจารี ) เป็ นพระราชาคณะ หลังจากนัน
3-4 ปี จึงได้บรรพชาเป็ นสามเณร สอบได้เปรี ยญ 3 ประโยคเมื(ออายุได้ 17 ปี และเปรี ยญ 5 ด้วย
คะแนนสู งสุ ดของประเทศเมื(ออายุได้ 19 ปี ได้รับประกาศนียบัตรหมายเลข 1 จากระราชหัตถ์ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
สามเณรกิมเหลียงแตกต่างจากสามเณรอื(นตรงที(มีความตังใจในการเรี ยนวิชาอื(นๆ
นอกเหนือจากวิชาทางธรรม โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ จนถึงขันสามารถแปลพงศาวดารเยอรมัน
เป็ นภาษาอังกฤษและฝรั(งเศส อีกทังยังเป็ นนักเขียนของวัดมหาธาตุโดยการออกหนังสื อพิมพ์วดั ชื(อ
ว่า “สมาคมสัมพหุลา” แปลว่า สัพเพเหระ เขียนบทความหลายประเภททังสารคดี ประวัติศาสตร์
เพื(อหลีกเลี(ยงการแสดงตัวให้พระผูใ้ หญ่รู้ เนื(องจากว่าการอ่านหนังสื ออื(นนอกจากหนังสื อทางธรรม
นันถือว่าผิดกฎ แต่ทา้ ยสุ ดก็ถูกจับได้จึงเลิกหนังสื อนันไป และเมื(ออายุครบ 20 ปี จึงได้อุปสมบท มี
ฉายาว่า ธมมรํสี แปลว่าแสงธรรม และเมื(อตังใจว่าจะทํางานในทางโลกแล้ว จึงตัดสิ นใจลาออกจาก
เพศบรรพชิตในปี นันเองจากพระคุณเจ้า สมเด็จพระวันรัต เขมจารี วัดมหาธาตุในปี พ.ศ. 2461 เข้า
ทํางานตําแหน่งเสมียนตรี ณ กระทรวงต่างประเทศ ได้เงินเดือน 20 บาท แต่ดว้ ยความต้องการที(จะ
พัฒนาตนเอง จึงได้สมัครเข้าเรี ยนกฎหมาย แม้วา่ จะได้เงินเดือนน้อยและต้องเช่าที(พกั ทําให้มีความ
ขัดสนในการซือตําราเรี ยน จึงได้ขอยืมเพื(อนและลอกเก็บไว้ การทํางานและเรี ยนไปพร้อมกันเป็ น
เรื( องที(ยากมาก แต่ทา่ นก็สามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้ หลังจากนันได้เริ( มเข้าทํางานรับราชการ
ตําแหน่งเสมียนในกองกงสุ ล กระทรวงต่างประเทศในปี พ.ศ. 2461 ด้วยวิธีการทํางานที(โดดเด่น
โดยเฉพาะการร่ างหนังสื อด้วยภาษาที(ไพเราะ เรี ยบร้อย รวดเร็ วจึงเป็ นที(ไว้วางใจ และมีความฝันที(
จะไปทํางานในต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2462 พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื(นเทววงศ์วโรทัย ดํารง
ตําแหน่งปลัดทูลฉลองกระทรวงต่างประเทศขณะนันได้ทรงบัญญัติให้มีการสอบแข่งขันการส่ ง
ข้าราชการไปทํางานต่างประเทศ หลวงวิจิตรวาทการสอบได้ที( 1 ได้ไปดํารงตําแหน่ง
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ผูช้ ่วยเลขานุการสถานทูตไทยประจํากรุ งปารี สในตําแหน่งผูช้ ่วยเลขานุการสถานทูตสมัย
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรู ญศักดิl กฤดากรเป็ นอัครราชทูต มีหน้าที(สาํ คัญคือ การร่ างรายงานเป็ น
ภาษาไทยส่ งกลับมายังกระทรวงต่างประเทศที(เมืองไทย ซึ(งส่ วนใหญ่เป็ นเอกสารที(สาํ คัญมาก
เนื(องจากงานต่างๆในภาคพืนยุโรปขณะนันจะมาระดมอยูท่ ี(ปารี สเกือบทังสิ น เช่นเรื( องการ
ปฏิมากรรมสงคราม งานชําระบัญชีชนชาติศตั รู ที(มีผลจากสัญญาแวร์ซาย หรื องานสันนิบาตต่างๆ
ด้วยการทํางานอย่างหนักส่ งผลให้ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิlเป็ น รองอํามาตย์เอก หลวงวิจิตร
วาทการเมื(อวันที( 1 เมษายน พ.ศ. 2467
อีกงานสําคัญหนึ(งขณะดํารงตําแหน่งอยูใ่ นปารี สและยังแสดงให้เห็นความเป็ นอัจฉริ ยะ
ด้านภาษาของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ คือได้รับมอบหมายให้ตรวจรับเอกสารเก่าที(เคยอยูใ่ น
หอสมุดวชิรญาณซึ(งได้ถูกส่ งออกไปเยอรมนีในงานแสดงหนังสื อเก่า แต่เกิดสงครามโลกขึน ทําให้
เอกสารที(ยงั มิได้ส่งกลับติดค้างอยูท่ ี(เยอรมัน จนกระทัง( หลังสงครามสงบ เยอรมันจึงได้คืนให้กบั
ประเทศไทย ในครังนี พลตรี หลวงวิจิตรวาทการใช้ความสามารถด้านภาษาบาลีในการตรวจรับงาน
นีอีกด้วย ต่อมาในปี พ.ศ.2469 กระทรวงต่างประเทศมีคาํ สัง( ให้พลตรี หลวงวิจิตรวาทการไปดํารง
ตําแหน่งเลขานุการสถานทูตไทย ประจํากรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ งานส่ วนมากเป็ นงาน
เกี(ยวกับการเงิน และในปี นันเองทางฝรั(งเศสได้มอบเครื( องราชอิสริ ยาภรณ์ “ตราเลยองดอนเนอร์
ชันที( 5” ให้ และได้เรี ยกคืนเมื(อเกิดกรณี พิพาทอินโดจีน หลังจากนันไม่นานได้ถูกเรี ยกกลับ
เมืองไทย ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ได้เรี ยนรู้เกี(ยวกับตะวันตกเป็ นอย่าง
มาก และพบว่าต้องการเป็ นนักเขียน จึงลาออกจากราชการและทํางานเขียนด้านความรู้ทว(ั ไปและ
เรื( องราวด้านการเมืองให้กบั หนังสื อพิมพ์ไทยใหม่ จนกระทัง( เกิดเหตุการณ์เปลี(ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ.2475 จึงกลับเข้ารับตําแหน่งผูช้ ่วยอธิบดีกรมการเมือง กระทรวงต่างประเทศ จากนัน
จึงได้ยา้ ยไปทํางานที(กรุ งลอนดอนประเทศอังกฤษ ในช่วงเวลาที(อยูป่ ระเทศอังกฤษนี ได้มีโอกาส
ประพันธ์หนังสื อหลายเล่ม เช่น หนังสื อพุทธานุภาพ วิชาแปดประการ มหาบุรุษ มันสมอง ความฝัน
จิตตานุภาพ ฯลฯ ซึ(งได้แต่งมอบและถวายให้กบั ผูท้ ี(มีพระคุณหลายพระองค์หลายคน
จนกระทัง( วันที( 23 สิ งหาคม พ.ศ. 2477 พลตรี หลวงวิจิตรวาทการได้เข้ามาดํารงตําแหน่ง
อธิบดีกรมศิลปากรซึ(งต้องดูแลทังสถาปัตยกรรม ช่างเขียน ช่างปันซึ(งท่านไม่มีความชํานาญ จึงได้
ตังกรรมการซึ(งประกอบด้วยคุณวุฒิตา่ งบังคับบัญชาเฉพาะอย่าง (ประภาพรรณ วิจิตรวาทการ,
2536) เช่น
- สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงบัญชางานพิพิธภัณฑ์
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- สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรมพระยา ฯ นริ ศรานุวดั ติวงศ์ ทรงบัญชางานช่าง
- พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื(นพิทยาลงกรณ์ ทรงบัญชาห้องสมุด
- ท่านเจ้าคุณโบราณราชธานินทร์ บัญชางานโบราณคดี
หลังจากนัน ในปี พ.ศ.2479 ได้เริ( มประพันธ์บทละครที(มีลกั ษณะพิเศษคือประกอบด้วยการ
ร้อง การพูด ดนตรี ไทยและดนตรี สากลไว้ได้อย่างกลมกลืน เนือเรื( องของละครส่ งผลต่อความหมาย
ของบทเพลงประกอบที(ได้รับความนิยมต่อมาเป็ นอย่างมาก ประอรรัตน์ บูรณมาตร์ (2528: 79) ได้
กล่าวถึงบทละครที(มีเนือหาปลุกใจของหลวงวิจิตรวาทการไว้วา่ เป็ นการเลือกประวัติศาสตร์
ชาตินิยมที(น่าประทับใจของท่าน โดยนําชื(อเมือง ประเทศหรื อบุคคลในประวัติศาสตร์ มาผูกเป็ น
เรื( อง สร้างเป็ นบทละครที(มีความเกินจริ งจากตํานานโดยการเพิม( บทรักโศกเป็ นส่ วนมาก
เช่นเดียวกับบทพระราชนิพนธ์เรื( องพระร่ วงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึ(งงาน
ละครและการดนตรี ได้เริ( มขึนช่วงเวลาเดียวกับที(ทา่ นได้ดาํ เนินการก่อตังโรงเรี ยนนาฏดุริยางค์ข ึน
และต้องการสร้างโรงละครเพื(อใช้ในการแสดงแต่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเท่าที(ควร จึง
ได้หาวิธีการต่างๆด้วยตนเอง เช่นการแสดงละครเรื( องเลือดสุ พรรณเพื(อหาทุนทรัพย์ดงั กล่าว และ
เพื(อเป็ นการฝึ กฝนผูแ้ สดงไปพร้อมกันด้วย
จากประวัติของผูป้ ระพันธ์จะเห็นว่าในช่วงต้นของชีวิตท่านได้รับการศึกษาจากพ่อและย่าที(
สัง( สมเรื( องราวในวรรณคดี อันเป็ นพืนฐานในการผูกโครงเรื( อง สร้างบทประพันธ์ตา่ งๆ อีกทังยังได้
ศึกษาหาความรู้ในทางศาสนาอย่างจริ งจัง ส่ งผลให้บทละครของท่านแฝงไปด้วยสัจธรรม ความดี
งาม ผสมผสานกับเป็ นผูท้ ี(มีประสบการณ์ทาํ งานในต่างประเทศทังในเอเชียและยุโรป มีผลต่อ
รสนิยมด้านการแสดง งานศิลปะ จึงได้ริเริ( มที(จะทําละครที(ผสมผสานทังลักษณะของไทยและสากล
เข้าด้วยกัน ลักษณะสําคัญของบทละครส่ วนใหญ่ของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการคือ มักเป็ นเรื( องราว
เกี(ยวกับวีรบุรุษ วีรสตรี หรื อมีความเกี(ยวข้องกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ซ( ึงอาจมีที(มาจากความ
ชื(นชอบด้านประวัติศาสตร์ เป็ นการส่ วนตัว เห็นได้จากการประพันธ์หนังสื อเกี(ยวกับประวัติศาสตร์
การเมืองการปกครอง การศาสนา รวมถึงประวัติความเป็ นมาของชนชาติไทย อีกทังบทความต่างๆ
ที(กล่าวถึงการปรับตัวของวัฒนธรรมความเป็ นไทยให้เข้ากับการเปลี(ยนแปลงจากต่างประเทศ
บทความเหล่านีเป็ นที(ยอมรับในระดับหนึ(ง เนื(องจากคนไทยในสมัยนันได้รับข่าวสารและเริ( มคุน้
ชินกับวัฒนธรรมตะวันตกมากขึนจึงสามารถยอมรับการปรับตัวดังกล่าว และยังซาบซึ งและชื(นชม
การแสดงละครแบบผสมผสานได้เป็ นอย่างดี อีกทังผูป้ ระพันธ์เองเป็ นผูท้ ี(ได้รับความเชื(อถือใน
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สังคม จึงเป็ นปัจจัยสนับสนุนให้การแสดงดังกล่าวเป็ นที(สนใจของทังผูบ้ ริ หารบ้านเมือง และบุคคล
ทัว( ไป เมื(อเปิ ดการแสดงจึงมีเสี ยงตอบรับที(ดี ได้รับความนิยมอย่างท่วมท้น
ผูท้ ี(มีอิทธิพลต่อวิธีการประพันธ์บทปลุกใจของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการมากที(สุดคือ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ดังที(พลตรี หลวงวิจิตรวาทการเขียนไว้ในหนังสื อ
“การเมืองการปกครองของกรุ งสยาม” (พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ, 2475: 197) ว่า
“เมือราว 20 ปี มาแล้ ว ในขณะทีประเทศจีนเปลียนการปกครองแล้ ว
ใหม่ ๆ ข้ าพเจ้ ามีอายุเพียง 15 ปี แต่ กพ็ อใจอ่ านความเห็นของอัศวพาหุ 8ที
โต้ ตอบกับหนังสื อพิมพ์ จีนในสยามวารศัพท์ ข้ าพเจ้ าอ่ านซํ$าซากจนเกือบจะจํา
ถ้ อยคําของอัศวพาหุได้ ทุกคํา...”
อีกทังจะเห็นว่าท่านยังมักจะอ่านหนังสื อที(พระราชนิพนธ์ นิพนธ์และประพันธ์โดยชน
ชันสู งเช่น พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระนิพนธ์ในสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ สมเด็จพระมหา
สมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส กรมหมื(นพิทยาลงกรณ์ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาและ
พระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ (สายชล สัตยานุรักษ์, 2545: 6) เมื(อครังที(ทา่ นเริ( มดํารงตําแหน่งอธิบดีกรม
ศิลปากรและมีปัญหาเกี(ยวกับความรู้ดา้ นต่างๆ จึงได้ปรึ กษาเกี(ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ตอ่ สมเด็จฯ กรม
พระยาดํารงราชานุภาพ งานห้องสมุดต่อพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื(นพิทยาลงกรณ์ และในด้านงาน
ช่างศิลปกรรม สถาปัตยกรรม งานช่างต่างๆ ได้ปรึ กษากับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ากรม
พระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ ความรู้และความรู้สึกซาบซึงในพระกรุ ณาธิคุณเหล่านีลว้ นมีผลต่อแนวคิด
รสนิยมและวิธีการประพันธ์ของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการทังสิ น นอกจากนี พลตรี หลวงวิจิตรวาท
การ ยังนิยมความคิดของนักคิดต่างประเทศ ได้แก่ นโปเลียนและมุสโสลินี ที(มีหวั ใจเข้มแข็ง เฉลียว
ฉลาดผูม้ าจากครอบครัวยากจน มีความมุง่ มัน( เหนือมนุษย์ธรรมดา เป็ นแบบอย่างในการคิดของพล
ตรี หลวงวิจิตรวาทการเองอีกด้วย
การทํางานตําแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ จําเป็ นต้องประสาน
สัมพันธ์กบั คณะที(ถือว่าเป็ น “เจ้า” อันได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การเปลี(ยนแปลงการปกครอง
8
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ทังสิ น พลตรี หลวงวิจิตรวาทการจึงใช้วธิ ีการทางทูตในการทํางาน จากประสบการณ์ที(เคยเป็ นทูต
ในช่วงวิกฤตการเมืองหลายครัง ทังในญี(ปุ่น และยุโรป ทําให้มีลกั ษณะนิสัยที(ละมุนละม่อม เมื(อ
นํามาใช้ในการบริ หาร จึงทําให้การทํางานของกรมศิลปากรสามารถดําเนินไปด้วยดี และเห็นว่าการ
ใช้ละครในการปลูกฝังความคิด ทัศนคติเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั น่าจะ
เป็ นจุดสมดุลของนโยบายการดําเนินงานของ จอมพล ป.พิบูลสงครามกับประชาชน เพราะบ้าน
เมืองไทยในขณะนันต้องปกครองด้วยวิธีของมวลชนเช่นสร้างลัทธิชาตินิยมด้วยงานศิลปะ อีกทังยัง
เป็ นจุดเชื(อมต่อที(ดีระหว่างการเปลี(ยนแปลงความเคยชินของประชาชนจากการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ มาเป็ นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข โดย
กําหนดให้มีเนือหาคําสอนเพื(อให้ประชาชนรู้จกั สิ ทธิและหน้าที(ของตน ก่อนเรี ยนรู้เรื( องการใช้
เสรี ภาพตามระบอบประชาธิปไตย แต่อย่างไรก็ตาม พลตรี หลวงวิจิตรมีความเชื(ออย่างแม่นมัน(
เกี(ยวกับความสําคัญของผูน้ าํ ที(ดีจะพาประเทศชาติไปสู่ ความเจริ ญ ดังที(เขียนไว้ใน “ลัทธิชูชาติ”
(อ้างถึงในสายชล สัตยานุรักษ์, 2545: 71) เมื(อปี พ.ศ. 2475 ว่า
“เราจะต้ องมีใครคนใดคนหนึงเป็ นศูนย์ กลางสําหรั บเชื อมความสัมพันธ์
ในระหว่ างผู้ทีเลือมใสในลัทธิ อันนี $ คอยชี $แจงช่ วยเหลือในเมือมีข้อขัดข้ องอย่ าง
หนึงอย่ างใดขึน$ ”
ในเรื( องการสนับสนุนผูน้ าํ นี ปรากฏอยูใ่ นงานประพันธ์อื(นๆเช่นในเรื( อง “โชคชาตา” ในปี
พ.ศ. 2493 ท่านเขียนเปรี ยบเทียบไว้วา่ “ฝูงสัตว์ ต้องต้ อน ฝูงคนต้ องนํา” จนเป็ นที(มาของการ
สนับสนุน “ทฤษฎีมหาบุรุษ” ของจอมพล ป.พิบูลสงครามได้เป็ นอย่างดี และการนําบทเพลงของ
หลวงวิจิตรวาทการมีสนับสนุนนโยบายนี เนื(องจากบทละครดังกล่าวได้เผยแพร่ และเป็ นที(ชื(นชม
อย่างมากมาก่อนหน้านันแล้ว วิจิตรา รังสิ ยานนท์ (2436: 63) กล่าวว่ามีการนําบทเพลง บทละคร
ของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการนีเพื(อสนับสนุนนโยบาย “ปลูกต้นรักชาติ” เพราะมีผเู้ ชื(อว่า “เพลง
ลักษณะนีจ> ะมีความเป็ นอมตะ ไม่ ตายตามผู้แต่ งไป”
บทเพลงไทยสากลประเภทบทเพลงปลุกใจของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการมีทงั เป็ นบทเพลง
ที(ประพันธ์ข ึนเพื(อประกอบบทละครและบทเพลงเพื(อใช้ร่วมกันขับร้องโดยเฉพาะ ผลงานของ
พลตรี หลวงวิจิตรวาทการแบ่งได้เป็ น 3 ช่วง (ประภาพรรณ วิจิตรวาทการ อ้างถึงในวิจิตร วิจิตรวาท
การ, 2543: 24) กล่าวคือ
- ยุคแรก เรี ยกว่า “ยุคศิลปากร” เป็ นผลงานระหว่างปี พ.ศ. 2479 – 2483
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- ยุคที( 2 ยุค “คณะละครวิจิตรศิลป์ ” ระหว่างปี พ.ศ. 2490 – 2492
- ยุคที( 3 ยุคละครอานุภาพ ระหว่างปี พ.ศ. 2497 – 2500
ผลงานการละครของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการได้เริ( มต้นขึนก่อนเริ( มยุคศิลปากร คือบท
ละครเรื( อง ราชธิดาพระร่ วง และ นเรศวรประกาศอิสรภาพ หากแต่ไม่ได้ประพันธ์เพลงไทยสากล
ประกอบจึงมิได้นาํ มาวิเคราะห์ร่วมด้วยในการวิจยั ครังนี แต่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พลตรี
หลวงวิจิตรวาทการเป็ นผูท้ ี(มีความสนใจในเรื( องราวประวัติศาสตร์การต่อสู้ของไทยที(มีบูรพกษัตริ ย ์
เป็ นผูน้ าํ มาก่อนหน้านีแล้ว บทเพลงของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการมีที(มา แรงบันดาลใจแตกต่างกัน
ในแต่ละยุคสมัย ในส่ วนนีจะนําเสนอเพียงบทเพลงที(มาจากยุคแรกซึ(งเป็ นช่วงระหว่างการ
เปลี(ยนแปลงการปกครองและสงครามโลกครังที( 2 เท่านัน คือมาจากบทละครเรื( องเลือดสุ พรรณ
(พ.ศ. 2479) ราชมนู (พ.ศ. 2479) พระเจ้ากรุ งธนฯ (พ.ศ. 2480) ศึกถลาง (พ.ศ. 2480) เจ้าหญิงแสน
หวี (พ.ศ. 2481) มหาเทวี (พ.ศ. 2481) เบญจเพส (พ.ศ. 2481) น่านเจ้า (พ.ศ. 2482) อนุสาวรี ยไ์ ทย
(พ.ศ. 2482) และพ่อขุนผาเมือง (พ.ศ. 2483) โดยนักแสดงส่ วนมากเป็ นข้าราชการและนักเรี ยนจาก
กรมศิลปากร
แม้วา่ พลตรี หลวงวิจิตรวาทการจะไม่ได้เป็ นผูร้ ่ วมก่อการเปลี(ยนแปลงการปกครอง แต่ถือ
ว่าเป็ นข้าราชการระดับสู งที(อยูใ่ นเหตุการณ์สาํ คัญหลายครัง บทละครเรื( องแรกของพลตรี หลวง
วิจิตรวาทการ คือเรื( องเลือดสุ พรรณ กล่าวถึงสงครามระหว่างไทยกับพม่า มีจุดมุง่ หมายในการสอน
เรื( องการยึดถือความถูกต้อง ไม่เกรงกลัวความผิดหากสิ( งนันขัดต่อหลักมนุษยธรรม ผูแ้ ต่งต้องการ
สื( อให้ผชู้ มเข้าใจถึงสันติภาพ ความเข้าใจซึ(งกันและกัน ความซื(อสัตย์ รักความถูกต้อง ความ
รับผิดชอบและความรู้รักสามัคคีที(เป็ นหัวใจสําคัญในการประพันธ์บทละครเรื( องนี มีบทเพลง
ประกอบหลายเพลง แต่ที(ได้รับการกล่าวถึงมากที(สุดคือเพลง “เลือดสุ พรรณ” ซึ(งเป็ นบทเพลงที(มี
ความสําคัญต่อพลตรี หลวงวิจิตรวาทการเป็ นอย่างมาก จากบันทึกคําบอกเล่าของประภาพรรณ
วิจิตรวาทการ คูช่ ีวิตของหลวงวิจิตรวาทการได้ให้ความคิดเห็นเกี(ยวกับผลงานของพลตรี หลวง
วิจิตรวาทการไว้วา่
“ผลงานทีดีทีสุดคงเป็ นเรื องสุดท้ าย เพราะได้ มีการขัดเกลาจาก
ประสบการณ์ ในเรื องอืนๆที ผ่านมาก แต่ หากจะถามว่ าเรื องใดทีท่านรั กมาก
ทีสุด เห็นจะเป็ นเรื อง “เลือดสุพรรณ” เพราะสามารถสร้ างหอประชุมศิลปากร
ได้ นันเอง”
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พลตรี หลวงวิจิตรได้เขียนบันทึกเกี(ยวกับสิ( งที(ได้จากละครเรื( องเลือดสุ พรรณนีวา่
“เลือดสุ พรรณ” ทําให้ หมดทุกอย่ าง ทําให้ โรงละครมีฝารอบขอบชิ ด มี
รู ปร่ างซึ งเป็ น “หอประชุมศิลปากร” ทีใช้ มาจนทุกวันนี $ เก้ าอีท$ ีนังทั$งหมดเป็ น
รายได้ ของ “เลือดสุพรรณ” เครื องใช้ ในโรงเรี ยนทีมีราคาแพง เช่ นเปี ยโน
เครื องแต่ งตัวละครและสัมภาระทุกๆอย่ าง “เลือดสุพรรณ” ก็ทาํ ให้ การละคร
และดนตรี ของกรมศิลปากรตั$งตัวขึน$ ได้ ด้วย “เลือดสุพรรณ”
(ประภาพรรณ วิจิตรวาทการ. 2536: 59)
บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจที(ใช้ประกอบการแสดงเรื( องเลือดสุ พรรณคือ
เพลงเลือดสุ พรรณ (ภาคผนวก: 532) มีทอ่ นซําที(ร้องว่า “มาด้ วยกัน มาด้ วยกัน เลือดสุพรรณเอ๋ ย
เลือดสุพรรณ เข้ าประจัน อย่ าได้ พรั นเลย” บทเพลงนีในรับความนิยมมากในอดีต ทําให้คาํ ว่า
“เลือดสุ พรรณ” มีความหมายถึง การร่ วมมือร่ วมใจกันเพื(อทําสิ( งใดสิ( งหนึ(งมาจนกระทัง( ปัจจุบนั
จากนันได้ประพันธ์เรื( องราชมนู นําออกแสดงครังแรกเมื(อวันที( 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479
เป็ นเรื( องราวของทหารเอกคนหนึ(งของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถือได้วา่ เป็ นวีรบุรุษผูห้ นึ(งที(ให้
ความสําคัญต่อความรักชาติมากกว่าความรักระหว่างชายหญิง และมีความตังใจจะปกป้ องบ้านเมือง
ที(สาํ คัญคือการต่อสู้กบั พระยาละแวกของเขมร จนได้รับพระราชทานยศโปรดเกล้า ฯ ให้เลื(อนพระ
ราชมนูจากพระขึนเป็ นเจ้าพระยาทันที ได้รับฐานันดรเป็ นเจ้าพระยามหาเสนาบดีศรี สมุห
พระกลาโหมจนสิ นชีวิต บทละครในตอนนีจึงได้กล่าวถึงช่วงเวลาในการรบกับเขมร พลตรี
หลวงวิจิตรวาทการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการแต่งเรื( องนีไว้ (อ้างถึงในประอรรัตน์ บูรณมาตร์
, 2528: 162) ว่า
“เพือแสดงให้ เห็นว่ าคนไทยไม่ เคยรุ กรานรั งแกเขมรเปล่ าๆ เพือให้ เป็ น
ทีเข้ าใจว่ า การรบพุ่งระหว่ างไทยเขมรทีเป็ นมาแต่ ก่อนๆ เป็ นเพียงอุบัติเหตุที
เผอิ ญเขมรมีพระเจ้ าแผ่ นดินทีไม่ ดี เช่ นนักพระสัฏฐา แต่ หัวใจของชาวเขมรกับ
ชาวไทยคงรั กใคร่ เป็ นอันหนึงอันเดียวกันเสมอ เพือให้ ไทยมีไมตรี จิตต์ ต่อเขมร
โดยเหตุทีมีเชื $อชาติไทย ศาสนาและวัฒนธรรมอันเดียวกัน”
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บทเพลงไทยสากลปลุกใจที(ใช้ประกอบละครเรื( องราชมนูคือเพลงแดนอีสานและเพลงรัก
เมืองไทย วิจิตรา วิจิตรวาทการ ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการ “เพลงของแผ่นดิน” เมื(อเดือนมิถุนายน
2554 เกี(ยวกับเพลงแดนอีสาน (ภาคผนวก: 532) ไว้วา่ “ท่ านให้ ความสําคัญกับชาวอีสานมาก คน
ลาวทีอยู่ใกล้ กับเรามีวฒ
ั นธรรมทีคล้ ายคลึงกันมาก...ท่ านต้ องการให้ ชาวอีสานรู้ สึกว่ าเป็ นคนไทย
เป็ นพลังสําคัญของประเทศชาติ” และเพลงรักเมืองไทย (ภาคผนวก: 532) ที(มีเนื อหาให้คนไทย
ร่ วมกันรักษา ส่ งเสริ มและพัฒนาบ้านเมือง อาจเป็ นเพราะอยูใ่ นช่วงหลังการเปลี(ยนแปลงการ
ปกครองไม่นานนัก มีสถานการณ์ความไม่สงบเช่นกบฏหลายครัง คนไทยแบ่งแยกความคิด
ออกเป็ นหลายฝ่ าย อีกทังยังเป็ นช่วงที(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดลยังทรงศึกษาใน
ต่างประเทศ เป็ นเหตุให้คนไทยขาดที(พ( งึ พิงทางจิตใจในชัว( ขณะหนึ(ง ฉะนัน การจะดําเนินกิจการ
ต่างๆของประเทศไปได้ดว้ ยดีน นั จําเป็ นต้องได้รับความร่ วมมือกันของคนไทยทุกคนในการ
แก้ปัญหาต่างๆร่ วมกัน
ต่อมาคือเรื( องพระเจ้ากรุ งธนฯ ประพันธ์ข ึนในปี พ.ศ. 2480 กล่าวถึงการกอบกูเ้ อกราชของ
พระเจ้าตากสิ นหลังจากการเสี ยกรุ งศรี อยุธยาครังที( 2 พลตรี หลวงวิจิตรวาทการบันทึกไว้วา่ การ
ประพันธ์เรื( องพระเจ้ากรุ งธนนีถือว่า เป็ นเรื( องที(ประพันธ์ตามเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์มากที(สุด
กล่าวถึงการปราบก๊กต่างๆ รวบรวมประเทศไทยให้เป็ นอันหนึ(งอันเดียวกัน ดังที(ปรากฏในเพลงจีน
ไทยสามัคคี (ภาคผนวก: 533) และประกาศให้พลเมืองที(หลบซ่อนเมื(อครังสงครามกลับมาทํามาหา
กินได้ตามเดิม พลตรี หลวงวิจิตรวาทการได้ช ีแจง (อ้างถึงในประอรรัตน์ บูรณมาตร์, 2528: 165 –
166) ว่า
“ในการแต่ งบทละครเรื องพระเจ้ ากรุ งธนฯนี $ ผู้แต่ งพยายามดําเนินเรื อง
ในส่ วนสําคัญไปตามประวัติศาสตร์ แม้ แต่ คาํ พูดของผู้แสดงเป็ นพระเจ้ ากรุ งธน
ก็พยายามให้ เป็ นไปตามพระราชดํารั สของพระเจ้ ากรุ งธน ซึ งกรมหลวงนริ นทร
เทวี ผู้ทรงมีพระชนมอยู่ในสมัยกรุ งศรี อยุธยาได้ ทรงจดบันทึกไว้ สิ งทีต่อเติม
บ้ างเป็ นพลความ ส่ วนเรื องสําคัญมิได้ เปลียนแปลง แต่ อย่ างไรก็ดี เรื องของ
สมเด็จพระเจ้ ากรุ งธน มีปัญหาโต้ แย้ งกันมาก ผู้แต่ งได้ ถือตามพระราชวิจารณ์
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวเป็ นหลัก”
อีกบทเพลงประกอบบทละครหนึ(งที(ได้รับความนิยมจนกระทัง( ปัจจุบนั คือ เพลงตืนเถิดชาว
ไทย (ภาคผนวก: 533) จากเรื( องศึกถลาง โดยดัดแปลงจากละครพูดสมัยใหม่เรื( อง “ลูกรัฐธรรมนูญ”
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ของหลวงวิจิตรวาทการที(ประพันธ์ข ึนในปี พ.ศ. 2477 และเมื(อมาประพันธ์เป็ นบทละครเรื( องศึก
ถลางนี ก็เพื(อเฉลิมพระเกียรติ ท้าวเทพกษัตรี และท้าวศรี สุนทร วีรสตรี แห่งเมืองถลางที(รวบรวม
กําลังต่อสู้ขา้ ศึกจากพม่าได้ นอกจากนี ยังมีเพลงแหลมทอง (ภาคผนวก: 533) ที(กล่าวถึงการรวม
แผ่นดินไทย สถาพร นิยมทอง กล่าวถึงเพลงแหลมทองในเรื( องศึกถลาง ไว้ในรายการ “เพลงของ
แผ่นดิน” เดือนมิถุนายน 2554 ไว้วา่ “ทุกข์ ร้อนกันบ้ างก็เข้ ามารวมกันอยู่ บางที ระเบิดลงไม่ มีทีอยู่
คนไทยมาเกาะกลุ่มเกาะ เกียวกันอยู่ หลวงวิจิตรสร้ างเพลงไว้ เยอะ” นอกจากนียงั มีบทละครอีกเรื( อง
หนึ(งที(กล่าวถึง วีรสตรี ของไทย คือเรื( องมหาเทวี ซึ(งพลตรี หลวงวิจิตรวาทการกล่าวไว้วา่ นอกจาก
เรื( องพระเจ้ากรุ งธนฯ แล้ว เรื( องมหาเทวีน ี เป็ นบทละครใกล้เคียงกับประวัติศาสตร์มากที(สุด
บทสรุ ปของเรื( องนีคือ การสร้างความเข้าใจว่าเมืองใหญ่นอ้ ยทางเหนือและใต้ของกรุ งศรี อยุธยานัน
มิใช่เมืองขึนหรื อเมืองประเทศราชของกรุ งศรี อยุธยา เพราะทังมวลต่างเป็ นพี(นอ้ งกันโดยสายเลือด
แต่เป็ นไทยที(ร่วมชาติ ร่ วมประเทศ ร่ วมสายโลหิตกันภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกัน มีสิทธิหน้าที(เป็ น
คนไทยอย่างเสมอภาคกัน ดังที(ปรากฏในเพลงเลือดไทย (ภาคผนวก: 534) ที(วา่ “เลือดไทยไหลริ น
ทาแผ่ นดินไว้ ชือ ให้ โลกรู้ รําลือ ว่ าเลือดไทยกล้ าหาญ" อีกทังยังมีการกล่าวถึงวีรบุรุษในอดีตที(ได้
กอบกูช้ าติไทยเช่น บทละครเรื( องพ่อขุนผาเมือง ผูน้ าํ การต่อสู้กบั พม่าร่ วมกับพ่อขุนบางกลางท่าว
หรื อพระร่ วงในเวลาต่อมา
บทเพลงปลุกใจที(มาจากบทละครของหลวงวิจิตรวาทการที(มีลกั ษณะพิเศษคือ มีทาํ นองช้า
และอ่อนหวานคือเพลงรักชาติ (ภาคผนวก: 534) จากบทละครเรื( องเจ้าหญิงแสนหวี ที(วา่ “ความรั ก
อันใด แม้ รักเท่ าไหนยังไม่ ยงั ยืน ... แต่ ความรั กชาติ รั กแสนพิศวาส รั กสุดกําลัง” ประพันธ์ข ึนในปี
พ.ศ.2481 เรื( องราวของความรักชาติของหนุ่มสาวที(ตามใจตนเองจนเกิดผลร้ายต่อส่ วนรวม สร้าง
ความเดือดร้อนให้กบั ประเทศชาติ ก่อให้เกิดความสู ญเสี ยกับทุกฝ่ าย นอกจากนี ยังมีละครเรื( องน่าน
เจ้าที(กล่าวถึงเหตุการณ์ในขณะที(ชาวไทยทางเหนืออพยพลงใต้ ละครเรื( องอนุสาวรี ยไ์ ทย ที(ให้
ความสําคัญกับการทําหน้าที(ของตนเอง เช่นกรรมกรที(สร้างอนุสาวรี ยไ์ ทย ควรทํางานด้วยความ
ภาคภูมิใจในงานของตนที(มีหน้าที(สร้างเครื( องเชิดชูเกียรติของไทย แสดงความเป็ นไทยให้นานา
ประเทศได้ประจักษ์
ประอรรัตน์ บูรณมาตร์ (2528: 80 - 110) ได้วเิ คราะห์บทละครของพลตรี หลวงวิจิตร
วาทการที(เรี ยกได้วา่ เป็ น “พาหะในการนําความคิดชาตินิยมสู่ ประชาชน” ไว้วา่ สามารถแบ่งบท
ละครออกได้เป็ น 7 ประเภทคือ
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1) การปลุกใจให้รักชาติ โดยกล่าวถึงถิ(นกําเนิดของชนเผ่าไทยที(วา่ ไทยถอยร่ นลงมาจากจีน
และได้สร้างเมืองใหม่ในดินแดนแหลมทองแห่งนี เพื(อให้ประชาชนสํานึกในการต่อสู้ของบรรพ
บุรุษ รักถิ(นฐานที(บรรพบุรุษสร้างไว้ ดังเช่นในบทละครเรื( องศึกถลาง (พ.ศ.2480) และเรื( องน่านเจ้า
(พ.ศ.2482)
2) การปลุกใจให้รักชาติโดยการกล่าวถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องและความยิง( ใหญ่ของชาติไทย
ในอดีตตังแต่สมัยสุ โขทัยที(แผ่ขยายอาณาจักรไปทัว( แหลมทอง ดังเช่นในบทละครเรื( อง ราชธิดาพระ
ร่ วง (พ.ศ.2477) บทเพลงนีไม่มีการประพันธ์เพลงไทยสากลประกอบ
3) การปลูกฝังความคิด “แผนการรวมเผ่าไทย” นําไทยไปสู่ ความเป็ นมหาอํานาจ รวมชน
ชาติตา่ งๆในผืนแผ่นดินไทยเข้าเป็ นชนชาติเดียวกัน แสดงออกมาในเรื( องมหาเทวี (2481) อันมี
เนือหาเกี(ยวกับการรวมหัวเมืองทางเหนือเข้ากับอยุธยาสมัยพระชัยราชา หรื อในเรื( องเจ้าหญิงแสน
หวี (2481) ที(กล่าวถึงแคว้นใหญ่ที(สาํ คัญในช่วงพุทธศตวรรษที( 17 คือแคว้นเขมรัฐและแคว้นแสน
หวี แคว้นเขมรัฐเปลี(ยนชื(อมาเป็ นรัฐเชียงตุงที(พลตรี หลวงวิจิตรวาทการแสดงให้เห็นว่าเป็ นชนชาติ
ไทยเช่นกัน และในปี พ.ศ. 2486 ไทยสามารถเรี ยกร้องดินแดนรัฐเชียงตุงและเมืองพานจากอังกฤษ
ได้สาํ เร็ จ อีกทังเห็นว่าชนชาติเขมรก็เป็ นคนไทยเพราะมีเชือชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมเดียวกัน
ดังเช่นในเรื( อง ราชมนู (2479) และเรื( องพ่อขุนผาเมือง (2483)
4) การปลุกใจให้รักชาติโดยการแสดงความเก่งกล้าและความยิง( ใหญ่ของบรรพบุรุษไทย
มักดําเนินไปในแนวทางของ “ทฤษฎีมหาบุรุษ” (Great Man Theory) เช่นในเรื( องพ่อขุนผาเมือง
นเรศวรประกาศอิสรภาพ ราชมนู พระเจ้ากรุ งธนฯ ทังนีเพื(อตอบสนองนโยบาย “เชื(อผูน้ าํ ชาติพน้
ภัย” ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม (นายกรัฐมนตรี ระหว่างปี พ.ศ. 2481 – 2487)
5) การปลูกฝังทัศนคติตา่ งๆที(สนองนโยบาย “ลัทธิชาตินิยม” ให้แก่ประชาชน ด้วยความรัก
ที(สาํ คัญที(สุดคือความรักชาติ โดยมีการแสดงถึงความรักโศกของตัวละครที(ตอ้ งเสี ยสละความรัก
ของตนเพื(อชาติ เช่นในเรื( องเจ้าหญิงแสนหวี ราชมนู พ่อขุนผาเมือง หรื อการเสี ยสละความรักของ
ครอบครัว เช่นในเรื( องเลือดสุ พรรณที(มงั มหาสุ รนาท แม่ทพั พม่า สัง( ฆ่ามังรายบุตรชายที(ทาํ ผิดกฎ
ของกองทัพ นอกจากนียงั มีบทละครที(ปลูกฝังสํานึกในหน้าที(ที(มีตอ่ ชาติเพื(อเป็ นการสนับสนุนรัฐ
นิยมฉบับที( 2 ว่า ด้วยหน้าที(ของชาวไทยที(จะต้องป้ องกันภัยที(จะบังเกิดแก่ชาติ เช่นในเรื( อง
เบญจเพส หรื อเกี(ยวกับหน้าที(ของทหารในการปกป้ องบ้านเมืองในเรื( องพ่อขุนผาเมือง นเรศวร
ประกาศอิสรภาพ ราชมนู พระเจ้ากรุ งธน นอกจากนียงั มีเรื( องเกี(ยวกับการสร้างความสามัคคีให้เกิด
ในหมูป่ ระชาชน โดยเฉพาะในขณะที(จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็ นนายกในช่วงแรก (พ.ศ. 2481 –
2487) เพราะอยูห่ ลังจากการเปลี(ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 มาไม่นานนัก พลตรี หลวงวิจิตร
วาทการนําเรื( องความสามัคคีมาผูกเป็ นเรื( องราวที(แสดงถึงการปกป้ องบ้านเมืองด้วยความสามัคคี
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ของผูค้ นภายในกลุ่มหรื อหมู่เดียวกัน ดังเช่นในเรื( องเลือดสุ พรรณ จนมีท่อนเพลงที(เป็ นที(รู้จกั ว่า “มา
ด้ วยกัน มาด้ วยกันเลือดสุพรรณเอ๋ ย” หรื อการต่อสู้ของคุณหญิงจัน คุณหญิงมุกและประชาชนใน
เมืองถลาง
6) การปลูกฝังความคิดในการเตรี ยมพร้อมเพื(อป้ องกันบ้านเมืองจากเหตุการณ์ตา่ งๆ โดย
ไม่ให้ประมาท แม้วา่ บ้านเมืองจะไม่เกิดศึกสงครามในขณะนัน และการบริ จาคสิ นทรัพย์หรื อ
ทรัพยากรต่างๆเพื(อใช้ในกิจการบ้านเมือง เช่นเดียวกับที(ในขณะนันทางกองทัพต้องการสร้างเรื อรบ
“บางระจัน” และซื ออาวุธยุทโธปกรณ์ตา่ งๆ (พ.ศ.2480) ดังเช่นที(แสดงออกในละครเรื( องศึกถลาง
7) แสดงทัศนะต่อประเทศเพื(อนบ้านเพื(อสนองนโยบายรักษาไมตรี กบั นานาประเทศต่อ
พม่าในเลือดสุ พรรณ ต่อเขมรในเรื( องราชมนู และจีนในเรื( องพระเจ้ากรุ งธนฯ ว่าคนจีนควรตระหนัก
ว่าไทยได้เคยช่วยเหลือ และเตือนประชาชนไทยว่าให้ระวังการกลืนชาติของจีน เช่นในละครเรื( อง
น่านเจ้าที(ได้ปลุกใจให้ประชาชนไทยรักชาติ รักความเป็ นไทยและในขณะเดียวกันให้เกลียดชังชาว
จีนที(ได้เคยรุ กรานไทย
ผลงานการประพันธ์บทเพลงปลุกใจให้รักชาติของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการมีจาํ นวนมาก
สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือบทเพลงประกอบละครและบทเพลงที(แต่งมาเพื(อปลูกฝังสํานึกบาง
ประการโดยเฉพาะ บทเพลงที(มีเนือหาเกี(ยวข้องกับเรื( องราวในบทละครจะที(ทาํ ให้ผฟู้ ังเกิดความ
ซาบซึงจากการที(ได้รับรู้เรื( องราวเหล่านันประกอบ หากแต่บางบทเพลงเป็ นการประพันธ์ข ึน
โดยเฉพาะ มิได้สร้างสรรค์ข ึนประกอบละครใดๆ ทังนี ทังสองประเภทบทเพลงก็ลว้ นมี
วัตถุประสงค์ในการ “ปลูกต้นรักชาติ” ในหัวใจคนไทยทังสิ นเช่นกัน
4.2.2.4 วงดนตรีสุนทราภรณ์ กบั งานโฆษณาชวนเชือ
ภายหลังจากที( จอมพล ป.พิบูลสงคราม ขึนเป็ นนายกรัฐมนตรี ในครังแรก
พ.ศ. 2481 เพียง 1 ปี จอมพล ป.พิบูลสงครามได้มีแนวคิดที(จะใช้กรมโฆษณาเผยแพร่ นโยบายของ
รัฐ โดยกรมโฆษณาดังกล่าวได้พฒั นามาจาก “กองการโฆษณา” ที(ก่อตังขึนเมื(อ 3 พฤษภาคม พ.ศ.
2476 โดยพระราชบัญญัติจดั ตังกระทรวงและกรมมีฐานะเป็ นกรมอิสระขึนตรงต่อคณะรัฐมนตรี
จากนันในวันที( 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476 ได้เปลี(ยนชื(อมาเป็ น “สํานักงานโฆษณาการ” มีฐานะเป็ นกรม
หัวหน้าสํานักงานเทียบเท่าอธิบดี โดยทําหน้าที(ให้ขา่ วและความรู้แก่ประชาชนเพื(อให้ได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากรัฐอย่างถูกต้อง และได้เปลี(ยนชื(อเป็ น “กรมโฆษณาการ” โดยมีการก่อตังกองการ
ต่างประเทศเพื(อติดต่อและโฆษณาเผยแพร่ ขา่ วสารไปยังประเทศต่างๆ จนกระทัง( เปลี(ยนมาเป็ น
“กรมประชาสัมพันธ์” เมื(อวันที( 8 มีนาคม พ.ศ.2495 ในที(สุด บทบาทที(สาํ คัญคือการประชาสัมพันธ์
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ข่าวสารของรัฐด้วยวิธีการต่างๆ ในทางดนตรี น นั ได้มีการก่อตังวงดนตรี สุนทราภรณ์โดยมีเอือ
สุ นทรสนานเป็ นหัวหน้า
บุคคลที(มีความสําคัญในการก่อตังวงดนตรี สุนทราภรณ์ได้แก่ ครู เอือ สุ นทรสนาน ครู เอือมี
ความสามารถด้านดนตรี ทงั ไทยและสากลด้วยมีพนื ฐานชีวติ เกี(ยวกับดนตรี มาโดยตลอด ครู เอือเกิด
ที(ตาํ บลโรงหวี อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื(อวันที( 21 มกราคม พ.ศ. 2453 บิดามีอาชีพ
เป็ นชาวสวนแต่มีความรักในงานศิลปะ คือการแกะสลักหนังใหญ่ เชิดหนังและพากย์เองอีกด้วย
ความสามารถทางศิลปะเหล่านีได้ถ่ายทอดโดยตรงมาถึงหมื(นไพเราะพจมานพี(ชายของครู เอือซึ(ง
เป็ นนักพากษ์โขนของกรมมหรสพ ด้านการศึกษา ครู เอือเริ( มเข้าเรี ยนหนังสื อที(โรงเรี ยนวัดใหม่
ราษฎร์บูรณะ ที(จงั หวัดสมุทรสงคราม จากนันเข้ามาเรี ยนในกรุ งเทพกับพี(ชาย ทําให้เข้ามาสู่ วงการ
ดนตรี ทีละน้อยและมีโอกาสสร้างสรรค์ความรู้ทางดนตรี แตกต่างจากการเรี ยนวิชาอื(นๆ ครู แก้ว
อัจฉริ ยะกุลเพื(อนสนิทได้กล่าวถึงการเรี ยนของครู เอือในกรุ งเทพมหานครว่า
“...เมือพ่ อส่ งตัวมากรุ งเทพฯ นั$น อายุได้ เพียง 5 ขวบเท่ านั$น (2458)
ได้ มาเรี ยนภาษาอังกฤษจากพีสะใภ้ 9 เขาถูกพีสะใภ้ เคียวเข็ญด้ วยเรื องการเรี ยน
ภาษาอังกฤษมากเกินไป จนเขาเห็นภาษาอังกฤษเป็ นเสมือนยาหม้ อรุ เขาทนไม้
เรี ยวของพีสะใภ้ ไม่ ไหว จึงเผ่ นกลับไปอยู่กับพ่ อทีอัมพวาอีก คราวนีพ$ ีชายจับ
ส่ งให้ เข้ าเรี ยนที โรงเรี ยนโฆษิตสโมสร (2560) เรี ยนบ้ างไม่ เรี ยนบ้ างก็ตามเรื อง
เวลาพีชายไปพากย์ โขนทีไหนก็ติดตามไปด้ วย กลินอายของศิลปิ นก็เริ มจับขัว$
หัวใจ...”
(อ้างถึงในศรี อยุธยา, 2546: 28)
หลังจากจบชันประโยคประถม (ชันประถมปี ที( 3) พี(ชายคือ หมื(นไพเราะพจมานส่ งให้เรี ยน
ที(โรงเรี ยนพรานหลวง ซึ(งเป็ นโรงเรี ยนประเภทกินนอน หรื อนักเรี ยนประจํา เป็ นโรงเรี ยนราษฎร์
ตามประกาศของกระทรวงธรรมการที(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงตังขึนที(สวน
มิสกวัน เพื(อสอนดนตรี ทุกประเภททังดนตรี ไทยและดนตรี ตะวันตก โดยภาคเช้าเรี ยนวิชาสามัญ
ภาคบ่ายเรี ยนวิชาดนตรี มีอาจารย์ใหญ่คือพระเจนดุริยางค์ หลังจากเรี ยนมัธยมปี ที( 1 ขึนมัธยมปี ที( 2
พระเจนดุริยางค์เห็นว่าเด็กชายเอือมีความสามารถพิเศษ จึงให้เรี ยนวิชาดนตรี เต็มวันโดยฝึ กหัดทัง
ไวโอลินและแซกโซโฟน งดการเรี ยนวิชาสามัญตังแต่มธั ยมปี ที( 2 ซึ(งผิดไปจากแนวพระราชดําริ
9

นางวอน วิเศษสมิต ซึ(งเป็ นลูกศิษย์แหม่มโคลล์ วังหลัง (ทุกวันนีคือโรงพยาบาลศิริราช)
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ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที(ตอ้ งการอบรมสัง( สอนศิลปวิทยาการคือโขน ละคร
ดนตรี ไทย ดนตรี ฝรั(งควบคูไ่ ปกับการเรี ยนวิชาสามัญ เพราะทรงเห็นว่า ผูม้ ีศิลปะวิทยาการทางไหน
แม้จะสามารถเพียงใดก็ตาม ถ้าขาดการศึกษาด้านความรู้สามัญเสี ยแล้ว ย่อมเป็ นการนํามาซึ(งความ
ตํ(าทราม เป็ นที(เหยียดหยามของบุคคลทัว( ไป ถ้าผูใ้ ดมีพนื ฐานการศึกษาวิชาสามัญดีอยูแ่ ล้วจะถือว่า
เป็ นนักเรี ยนที(มีความสมบูรณ์ตงั แต่การศิลปะตลอดจนการอ่านการเขียน เพื(อให้ถึงพร้อมด้วยการ
เข้าถึงความรู้ทุกด้าน เด็กๆควรเป็ นผูท้ ี(สนใจอ่าน ใคร่ รู้ เพื(อให้เป็ นผูท้ ี(ทนั สมัย ทันเหตุการณ์ เพราะ
หลังจากนัน ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาทุกคนจะได้บรรจุเข้ารับราชการเพื(อเป็ นผูส้ ื บทอดวิชาทางศิลปะ
ให้กบั คนรุ่ นต่อไป จึงมีความจําเป็ นที(จะต้องเรี ยนรู้เรื( องอื(นๆด้วย (ศุภชัย จันทร์สุวรรณ, 2538: 116
– 118)
การที(ครู เอือ สุ นทรสนานได้เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนพรานหลวงทําให้มีประสบการณ์ชีวิตด้าน
อื(นๆอีกด้วย เพราะการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนจะเน้นการฝึ กประสบการณ์และสัมผัสด้วยตนเอง
เช่นการซ้อมรบแบบเสื อป่ า ทรงโปรดฯให้ตามไปซ้อมรบในที(ตา่ งๆเพื(อให้เด็กได้เห็นสภาพ
ภูมิประเทศอันห่างไกลจากชีวติ ประจําวัน กิจกรรมหนึ(งคือการอบรมลูกเสื อที(มีการแสดงละครให้
ชมหรื อให้ร่วมเล่น การดูและเล่นละครนี นอกจากจะได้รับความสนุกสนานแล้วยังถือเป็ นการผ่อน
คลายและได้เรี ยนรู้การทํางานเป็ นหมูค่ ณะ และสิ( งสําคัญคือการอบรมเรื( องจริ ยธรรม ให้ประพฤติ
ตนเป็ นคนดี กฎสําหรับอบรมนักเรี ยนพรานหลวงโดยเฉพาะ และแน่นอนว่าได้ซึมซับเข้าไปใน
หัวใจของเด็กชายเอือด้วยเช่นกัน ซึ(งกฎข้อควรปฏิบตั ิในการเรี ยนในโรงเรี ยนพรานหลวง มีดงั นี
(ฉัตร สุ นทรายน อ้างถึงในศุภชัย จันทร์สุวรรณ์, 2538: 132)
1. อบรมให้รักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริ ย ์
2. รักษากิริยามารยาท อ่อนน้อมต่อผูใ้ หญ่
3. มีความซื(อสัตย์สุจริ ต
4. เคารพต่อผูม้ ีพระคุณ
5. มีความเมตตากรุ ณาแก่ผไู้ ด้ทุกข์ยาก
6. มีความสามัคคีในหมูค่ ณะ
7. เป็ นคนดี สามัคคีธรรม จรรยาบรรณ
ลักษณะพิเศษอีกสิ( งหนึ(งคือ นักเรี ยนพรานหลวงมีเพลงร้องประจําโรงเรี ยนซึ(งมีผลให้ครู
เอือเห็นความสําคัญของบทเพลงประจําสถาบัน หน่วยงาน จึงได้สร้างสรรค์ผลงานด้านนีเป็ น
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จํานวนมากเช่นบทเพลงสถาบันการศึกษาหรื อบทเพลงประจําจังหวัดต่างๆ บทเพลงที(นกั เรี ยน
พรานหลวงใช้เป็ นประจํานันเป็ นเนือเพลงเดียวกับของเสื อป่ าพรานหลวงรักษาพระองค์ คือ
โยนดาบ
ข้ าฯ เจ้ าพลหาญกรมพรานหลวง
เป็ นข้ าพระรามาธิ บดี
อันพระองค์ ทรงพระกรุ ณา
จึงแสนสุขสําราญบานใจ
ขอมอบกายถวายไว้ เป็ นนิตย์
กันภัยมิให้ พ้องพระบาทา

ทัวทั$งปวงปานพลกระบีศรี
ศรี สินทรราชของชาติไทย
แก่ เหล่ าข้ า หาใครจะเปรี ยบได้
บ่ มิได้ เดือดร้ อนสักเวลา
มอบชี วิตเลือดเนือ$ เพืออาสา
ขอเป็ นข้ าทรงธรรม์ จนวันตายฯ

ในด้านการเรี ยนเครื( องดนตรี เมื(อเด็กชายเอือได้เข้ามาเรี ยนในโรงเรี ยนพรานหลวงนัน ได้
เริ( มเรี ยนไวโอลินกับโฉลก เนตรสุ ต รุ่ นพี(ที(มีความชํานาญ เรี ยนได้ 3 ปี ก็เข้าร่ วมเล่นวงรอง (วง 2)
เป็ นเพลงเล็กๆ ต่อมาจึงได้เข้าวงหลัก (วง 1) เล่นเพลงประเภทซิมโฟนี10 จากนันก็ไปเล่นแซก
โซโฟน แต่พระเจนดุริยางค์ผแู้ นะนํานันห้ามมิให้เล่นทางแจ๊ส เพราะจะทําให้เทคนิคของไวโอลิน
เสี ย และห้ามเล่นเพลงไทยเดิมเพราะจะทําให้ทกั ษะการฟังเสี ยงเสี ยไปด้วย ซึ(งภายหลังเอือได้มี
โอกาสฝึ กหัดเสี ยทังหมดและได้นาํ มาเป็ นพืนฐานในการสร้างสรรค์ผลงานของวงสุ นทราภรณ์อนั มี
ชื(อเสี ยงต่อมา
ในช่วงการเรี ยนที(นี( เด็กชายเอือได้มีโอกาสออกเล่นดนตรี ในงานตังแต่ยงั เล็กๆ เป็ นที(เอ็นดู
ของนักดนตรี รุ่นพี(โดยเฉพาะครู นารถ ถาวรบุตร ที(ขณะนันเล่นเปี ยโนอยูท่ ี( “คาเฟ่ ปาริ เชียน” จึง
ชวนเด็กชายเอือเข้าเล่นในวงด้วย อีกทังยังดูแลเรื( องต่างๆ ทังการแต่งตัว รองเท้า กางเกงและให้เงิน
ไว้ใช้ และพาไปอยูท่ ี(บา้ นเช่าด้านนอก ซึ(งมีนกั ดนตรี อยูด่ ว้ ยกันหลายคน เช่นครู สังข์ อสัตย์ถวาสี ครู
จําปา เล้มสําราญ จนมีครอบครัว รับราชการและมีผลิตผลงานมากมาย ครู แก้ว อัจฉริ ยะกุลกล่าวถึง
เรื( องนีไว้วา่ (ศรี อยุธยา, 2546: 29)
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“...พออายุได้ 12 ขวบ ก็สอบได้ มีบรรดาศักดิJเป็ นเด็กชา11 ได้ รับ
พระราชทานเงินเดือน 5 บาท ได้ เข้ าเรี ยนร่ วมวงซิ มโฟนีกับเขาด้ วย นังสี ซอบน
เก้ าอีเ$ ท้ ายังไม่ ถึงพืน$ ตอนนีแ$ หละใครเห็นก็เอ็นดู และได้ พบกับครู นารถ ตอนนี $
แหละครู นารถรั บไปอยู่ด้วย สอนวิชาแหวกแนวจากสมัยนั$นให้ คือการสี ซอ
แบบแจ๊ ส และได้ ให้ ไปสี ซอตามคาบาเรต์ ต่างๆซึ งมีการรําในเวลากลางคืนด้ วย
ซึ งความเป็ นจริ งให้ ได้ หลับนอนมากกว่ า เพราะอายุเพียงเท่ านั$น จะทนได้ อดตา
หลับขับตานอนเหมือนผู้ใหญ่ ย่อมเป็ นไปไม่ ได้ จึงได้ สีซอบ้ างเวลาเขาเต้ นรํา
กันซึ งก็มีน้อยเต็มทีเท่ านั$น อดนอนกลางคืนแล้ วยังมิหนําซํ$า ต้ องไปทํางานใน
หน้ าทีเด็กชาอีกในเวลากลางวัน เขาหากินอยู่อย่ างนีพ$ ักหนึงก็เผ่ นมาอยู่กับ
พีชาย และไปอยู่ทีสโมสรเสื อป่ า และตอนนีก$ ลายเป็ นอยู่ไม่ เต็มที ไม่ ชอบอยู่
กับญาติ ชอบชี วิตอิสระ ตุหรั ดตุเหร่ อยู่กับคนโน้ นบ้ าง คนนีบ$ ้ างเรื อยไป...”
ความสามารถในการเล่นดนตรี ของครู เอือนีปรากฏให้เห็นในหลากหลายรู ปแบบเนื(องจาก
ได้รับความรู้ดนตรี หลายแขนงพร้อมๆกัน สุ วฒั น์ วรดิลก (2537: 16) แสดงความคิดเห็นว่า ครู เอือ
ใช้เวลาการศึกษาดนตรี มาตังแต่วยั เยาว์ทงั ด้านคลาสสิ คกับพระเจนดุริยางค์ ดนตรี แจ๊สจากครู นารถ
ถาวรบุตร และดนตรี ไทยเดิมจากครู มนตรี ตราโมท มาไม่นอ้ ยกว่า 17 ปี ด้วยความรัก อดทน อด
กลัน อีกทังมีความประพฤติปฏิบตั ิดี ปฏิบตั ิชอบอันเป็ นผลมาจากการอบรมในโรงเรี ยนพรานหลวง
เป็ นสําคัญ ส่ งผลให้มีชื(อเสี ยงที(ดีตลอดมาจนกระทัง( ถึงปัจจุบนั หลังจากเรี ยนดนตรี ที(โรงเรี ยนพราน
หลวงไม่นาน ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการประจํากองเครื( องสายฝรั(งหลวง ในกรมมหรสพ
กระทรวงวัง รับพระราชทานยศเป็ น “เด็กชา” เงินเดือน 5 บาท เมื(อปี พ.ศ.2467 ในปี พ.ศ.2469 ได้
เลื(อนชันขึนไปเล่นวงใหญ่ เพิม( เงินเดือนเป็ น 20 บาท ในยศพันเด็กชาตรี และพันเด็กชาโทเป็ นลําดับ
ในปี พ.ศ. 2475 ปี แห่งการเปลี(ยนแปลงการปกครองไทย มีการยุบกรมต่างๆที(เกี(ยวกับงานมหรสพ
เนื(องจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ(าและรัฐบาลเห็นว่าข้าราชการในหน่วยงานดังกล่าวมีมากเกินความ
จําเป็ นจึงจําเป็ นต้องให้ขา้ ราชการบางคนออกจากงาน ส่ วนครู เอือนันได้โอนเข้ารับราชการสังกัด
กรมศิลปากร ในกองมหรสพ จนกระทัง( ในปี พ.ศ.2478 พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ (ยศขณะนัน) เป็ น
อธิบดี ได้ข ึนเงินเดือนให้เป็ น 40 บาทและ 50 บาทในปี ต่อมา
ในเรื( องการทํางานเรื( องเพลงร้องของครู เอือนัน เริ( มขึนในปี พ.ศ.2479 ที(พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าภาณุพนั ธ์ยคุ ล หลวงสุ ขมุ นัยประดิษฐ์ นายพจน์ สารสิ น และนายชาญ บุนนาค ร่ วมกัน
11
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ก่อตัง “บริ ษทั ไทยฟิ ล์ม จํากัด” โดยสร้างภาพยนตร์ เรื( องแรกเรื( อง”ถ่านไฟเก่า” ครู เอือได้มีโอกาสเข้า
เล่นดนตรี บรรเลงประกอบและร้องเพลง “ในฝัน” แทนเสี ยงพระเอกของเรื( อง ด้วยความสามารถ
ของครู เอือทําให้เพลงนีได้รับความนิยมอย่างสู งจนได้เป็ นหัวหน้าวงดนตรี ไทยฟิ ล์ม ทํางานร่ วมกับ
นักดนตรี หลายคน แต่หลังจากก่อตังมาเพียงปี เศษ บริ ษทั ภาพยนตร์มีอนั ต้องเลิกกิจการไปทําให้วง
ดนตรี ตอ้ งเลิกไปด้วย จากนันในปี พ.ศ. 2482 ทางราชการมีนโยบายปรับปรุ งสํานักโฆษณาการ เชิง
สะพานเสี ยว ยกฐานะขึนเป็ นกรมโฆษณาการ มีนายวิลาส โอสถานนท์ เป็ นอธิบดี พิจารณาเห็นว่า
สถานีวทิ ยุกรมควรจะมีวงดนตรี ประจําด้วย จึงปรึ กษาหลวงสุ ขมุ นัยประดิษฐ์ แนะนําว่าควรโอน
อัตราวงของครู เอือที(อยูก่ บั กรมศิลปากรมาอยูท่ ี(กรมโฆษณาการ ชื(อว่า “วงดนตรี กรมโฆษณาการ
เพื(อความบันเทิงและลีลาส” (ไพบูลย์ สําราญภูติ, สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2555) ภายหลังเปลี(ยน
ชื(อเป็ นวงดนตรี กรมประชาสัมพันธ์ ครู เอือดํารงตําแหน่งหัวหน้าแผนกบันเทิง กองการต่างประเทศ
เพียงตําแหน่งเดียว จนเกษียณอายุ พ.ศ.2514
สําหรับวงดนตรี สุนทราภรณ์น ี เกิดขึนจากการที(ครู เอือเห็นว่าการนําวงดนตรี ของราชการ
ไปเล่นในที(เอกชนนันไม่เหมาะสม เช่นในโรงภาพยนตร์โอเดี(ยน เมื(อปี พ.ศ. 2486 ครู เอือจึงเสนอ
ชื(อ “สุ นทราภรณ์” อันมาจากนามสกุลของท่านกับชื(อคุณอาภรณ์ คนรักของครู เอือ และยังเป็ นชื(อ
ในการแสดงของครู เอืออีกด้วย ผลงานส่ วนหนึ(งที(เป็ นที(นิยมของวงสุ นทราภรณ์มกั จะเป็ นประเภท
เพลงรัก ศิลปิ นที(แต่งเพลงให้กบั วงสุ นทราภรณ์น นั มีมากมาย แต่ผแู้ ต่งทํานองให้กบั บทเพลงปลุกใจ
เกือบทังหมดในงานวิจยั นีคือ ครู แก้ว อัจฉริ ยะกุล หรื อที(เรี ยกว่า “แก้วฟ้ า” นัน( เอง (มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2532: 32) บทเพลงที(ครู แก้วประพันธ์น นั ว่ากันว่ามีมากกว่า 3 พันเพลง (จารุ ลินทร์ มุสิ
กะพงษ์, 2543: 32)
ครู แก้ว อัจฉริ ยะกุลเกิดเมื(อวันที( 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2458 ณ บ้านถนนสี( พระยา ตําบลบาง
รัก บิดาชื(อนายใหญ่ อัจฉริ ยะกุล (นาย ซี. ปาปา ยาโนปูโลส) เป็ นชาวกรี ก มารดาชื(อนางล้วน
อัจฉริ ยะกุล (สกุลเดิม เหรี ยญสุ วรรณ) ครู แก้วได้รับการศึกษาขันต้นที(โรงเรี ยนครู สว่าง ซึ(งตังอยูใ่ น
ซอยสว่าง ใกล้ถนนสี( พระยา จากนันย้ายไปที(โรงเรี ยนเยนเฮส์ เมโมเรี ยล (Jane Hay’s Memorial)
เป็ นโรงเรี ยนมิชชันนารี ที(มีชื(อในสมัยนัน เมื(อจบชันประถมเข้าเรี ยนต้องที(โรงเรี ยนเซนต์ปีเตอร์ 12
และเข้าเรี ยนต่อที(โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย (B.B.C.) ซึ(งเรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษทังหมด
และสามารถเรี ยนได้ดีจนได้รับ Diploma สามารถเข้าเรี ยนต่อที(สหรัฐอเมริ กาได้ทนั ที หากแต่มิได้
ไปเนื(องจากบิดาป่ วยจึงต้องเรี ยนต่อที(ธรรมศาสตร์ ในขณะที(เรี ยนที(โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนนัน
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ครู แก้วเป็ นนักเรี ยนที(มีผลการเรี ยนในระดับดีมาก แต่มิได้ให้ความสําคัญกับวิชาที(โรงเรี ยนสอนสัก
เท่าไหร่ แต่จะชื(นชมงานเขียนของยาขอบ ศรี บูรพา อรวรรณและสันต์ เทวรักษ์ อีกทังยังเคยเขียน
เรื( องสัน เรื( องแปลลงในหนังสื อของโรงเรี ยน และยังเขียนเรื( องลงพิมพ์ในหนังสื อ “ดารากร” อีก
ด้วย ครู แก้วในสมัยเป็ นนักเรี ยนมีความเชื(อมัน( ในความสามารถการประพันธ์ของตนเองเป็ นอย่าง
มาก ครังหนึ(งในสมัยนันเพลง “จันทร์ เจ้าขา” ของพรานบูรพ์ดงั มาก ครู แก้วชื(นชมมาก เคยกล่าวกับ
เพื(อนๆไว้วา่ สามารถแต่งเพลงอย่างพรานพูรพ์ได้ และยังเคยได้ลนั( วาจาไว้วา่ “สักวันหนึงเถอะถ้ า
ใครพูดถึงเพลง ก็ต้องพูดถึงกู” ซึ(งเมื(อพิจารณาผลงานของครู แก้วที(มีชื(อเสี ยงมาจนกระทัง( ปัจจุบนั
แล้ว ทําให้เห็นว่าการกล่าวครังนันมิได้เกินจริ งไปแต่อย่างใด ผลงานการแต่งเพลงประเภทเพลง
ปลุกใจของครู แก้วมีชื(อเสี ยงหลายเพลง แต่ที(ได้รับความนิยมนันคือเพลงบ้ านเกิดเมืองนอน
(ภาคผนวก: 542) ศรี อยุธยา (2553: 64 – 65) อธิบายไว้วา่ บทเพลงนีน่าจะเป็ นเพลงปลุกใจของครู
แก้วที(ติดหูคนฟังมากที(สุด เพราะได้เล่าเรื( องของชาติไทยได้ครบถ้วน และมีทว่ งทํานองไพเราะ ไม่
ว่าคนไทยในแห่งหนใดนําไปร้อง ก็จะเกิดความซาบซึง รักและหวงแหนเมืองไทยของเรา จนได้รับ
รางวัลการประกวด บทเพลงปลุกใจ เมื(อพ.ศ.2488 (ช่วงปลายสงครามโลกครังที( 2) ความนิยมในบท
เพลงนีได้รับการถ่ายทอดมาอย่างยาวนาน ดังที(ครังหนึ(งสมัคร สุ นทรเวช อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มี
โอกาสเลือกบทเพลงนีข ึนร้องในงานๆหนึ(ง กล่าวว่า
“แม้ ว่าบ้ านเราจะมีเพลงปลุกใจให้ รักชาติบ้านเกิดเมืองนอนต่ อมาอีกสัก
กีชุดกีเพลง ผมก็ยงั เห็นว่ าไม่ มีเพลงไหนมาปลุกใจ เร้ าใจให้ นึกถึงชาติบ้านเมือง
เท่ ากับเพลง “บ้ านเกิดเมืองนอน””
(อ้างถึงในจารุ ลินทร์ มุสิกะพงษ์, 2543: 51)
วงดนตรี สุนทราภรณ์เป็ นวงดนตรี ที(ได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยสงคราม และออก
แสดงแม้กระทัง( ในยามเกิดเหตุระเบิด ครู เวช สุ นทราจามร (อ้างในศรี อยุธยา, 2545: 253 – 254) เล่า
ให้ฟังว่า
“...เมือรู้ แน่ ว่าสงครามเกิดขึน$ แล้ ว ... พวกเราทั$งหมดก็ต้องอยู่ปฏิ บัติงาน
กันตามปกติ จะหนีไปไหนไม่ ได้ ทุกคืนต้ องอยู่เวรประจําสถานี ถ้ าคืนไหนเรื อ
บินมาทิง$ ระเบิด เราก็หนีชนิดตัวใครตัวมัน มีอยู่คืนหนึงซึ งเป็ นเวรข้ าพเจ้ า คืน
นั$นเป็ นคื นทีวงดนตรี ไทยของกรมศิลปากรไปบรรเลง ในระหว่ างทีนักร้ องร้ อง
เพลงพม่ าห้ าท่ อนขึน$ ต้ นด้ วย “เดินทางมาในระหว่ างกระถางไม้ ” ไฟก็ดับพรึ บ
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ลง เสี ยงหวอเปิ ดดังไปทัวพระนคร นักดนตรี นักร้ องทุกคนต่ างหนีเอาตัวรอด
สําหรั บข้ าพเจ้ าไม่ ได้ หนีไปไกล เป็ นแต่ ไปยืนอยู่กลางถนน เพือดูว่าเรื อบินจะ
มาทิง$ ทีไหน ... พอหวอเปิ ดหมดแล้ ว นักดนตรี ทุกคนพร้ อมทั$งข้ าพเจ้ าก็กลับมา
รวมกันทีสถานีอีก...”
ยังได้กล่าวถึงพระราชธรรมนิเทศ หัวหน้ากองวิทยุกระจายเสี ยงที(รับคําสัง( มาจาก
จอมพล ป.พิบูลสงครามอีกทีหนึ(งในการประพันธ์เพลงที(เมื(อวันใดระเบิดลง วันรุ่ งขึนจอมพล ป.
พิบูลสงครามจะมีเพลงมาเป็ นกลอนแปด ให้วงมาใส่ ทาํ นอง ส่ วนมากเป็ นเพลงปลุกใจ ให้นกั ร้อง
นักดนตรี ต่อเพลงใหม่ทุกวันเพื(อรอร้องในช่วงเที(ยงของสถานี บทเพลงปลุกใจของวงสุ นทราภรณ์
จึงมีมากมายแต่ที(นาํ มาวิจยั ในครังนีลว้ นแล้วแต่เป็ นบทเพลงปลุกใจที(ได้รับการอัดแผ่นเสี ยง มี
หลักฐานในปัจจุบนั เท่านัน
ก่อนที(วงดนตรี สุนทราภรณ์จะแต่งเพลงปลุกใจนัน มีบทเพลงปลุกใจหนึ(งที(ได้รับการ
ประพันธ์ก่อนคือเพลงสยามานุสติ (ภาคผนวก: 529) โดยครู นารถ ถาวรบุตร (พ.ศ.2448 – 2524) ผูท้ ี(
ได้ชื(อว่าเป็ นผูท้ ี(มีความเชี(ยวชาญการแต่งเพลงเดินแถว (March) อย่างมาก และถือว่าเป็ นผูม้ ีบทบาท
ในการเรี ยนรู้เรื( องเพลงเดินแถวของครู เอือ บทเพลงนีในประพันธ์ในปี พ.ศ.2482 มีวตั ถุประสงค์
เพื(อประกอบเพลงในภาพยนตร์เสี ยงศรี กรุ งเรื( อง “ค่ายบางระจัน” ซึ(งครู นารถได้แรงบันดาลใจใน
ขณะที(เดินผ่านหน้ากระทรวงกลาโหมในตอนเย็นวันหนึ(ง จึงได้นาํ 2 บทสุ ดท้ายที(อยูบ่ นอาคารหน้า
กระทรวง อัญเชิญมาประกอบเพลง (ไพบูลย์ สําราญภูติ, 2545 และสัมภาษณ์ สันทัด ตัณฑนันทน์
12 กรกฎาคม 2554)
แต่บทเพลงปลุกใจบทเพลงแรกในนามของสุ นทราภรณ์คือ เพลงรักสงบ ประพันธ์ราวปี
พ.ศ.2483 มีเนือหากล่าวถึงการเข้ามาของกองทัพญี(ปุ่นในช่วงก่อนสงครามโลกครังที( 2 (อ้างจาก
www.websuntaraporn.com, 2554: ออนไลน์)ประพันธ์คาํ ร้องโดย เสวกโท จมื(นมานิตย์นเรศ (เฉลิม
เศวตนันท์) ซึ(งเป็ นบุคคลที(มีความสําคัญในช่วงการก่อตังวงดนตรี กรมโฆษณาการ (ไพบูลย์ สําราญ
ภูติ, สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2555) ทํานองโดย เอือ สุ นทรสนาน มีเนือร้องว่า
เพลงรักสงบ
ญีปุ่นไทยได้ รวมร่ วมนํา$ จิต
เป็ นมิงมิตรมวลหมู่ค่ ูสหาย
ช่ วยกําจัดหมู่มารร้ าย
มิให้ ป่ายลํา$ เขตประเทศไทย
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ฉะนั$นราษฎร์ จงประจักษ์ รักสงบ
อย่ าดือ$ ดึงถือคิดทางผิดไป
จะฟั งคําผู้นาํ ทีพรําสอน
ข่ าวโฆษณาชวนเชื อเพือยุยง
แม้ ทาํ ได้ ดังนีด$ ีหนักหนา
ทําการตามเคยอย่ าเฉยยัง$

เพือหวังพบสุขสันต์ ในวันใหม่
ประคองสิ ทธิJ เสรี ไทยให้ มนั คง
วิงวอนปวงประชาอย่ าลุ่มหลง
อย่ าได้ ปลงจิตน้ อมยอมเชื อฟั ง
ในไม่ ช้าจะผ่ านทุกข์ สุขสมหวัง
พร้ อมจิ ตตั$งบํารุ งรั ฐปั ดภัยเอย

ในปี เดียวกันเอง ครู เอือ สุ นทรสนาน ได้อญั เชิญบทพระราชนิพนธ์ใส่ ทาํ นองเป็ นบทเพลง
แรกนัน( คือ เพลงมาร์ ชปลุกไทย (ภาคผนวก: 529) แต่เดิมในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ใช้ขบั ร้องโดยใส่ ทาํ นองฝรั(งรําเท้า 2 ชันและแขกสมารัง 2 ชัน ตามพระบรมราโชวาท
ให้กบั ทหารอาสาที(กาํ ลังจะไปเข้าร่ วมรบสงครามโลกครัง 1 พ.ศ. 2461 เช่นเดียวกับเพลงสยามานุ
สติ แต่มิได้มีหลักฐานชัดเจนว่าพระราชทานเมื(อวันใด มีความหมายให้เหล่าทหารและครอบครัว
ต่างต้องกระทําตามหน้าที(ของตน เสี ยสละความสุ ขส่ วนตัวเพื(อประเทศชาติ ปกป้ องแผ่นดินไทย
ดังที(วา่ “รั กษารั ฐสี มาทีอาศัย” รวมทังรักษาชาติและศาสนาอันเป็ นสิ( งซึ(งแสดงถึงความเป็ นไทยให้
มัน( คงถาวรสื บไป ในบทเพลงนีมีการเปรี ยบเทียบว่าจิตใจของทหารไทยเข้มแข็งเสมือนเพชร ให้
ผูฟ้ ังได้เกิดภาพพจน์ถึงความเด็ดเดี(ยวกล้าหาญ ยอมสละเพื(อชาติไทย ร้องในจังหวะมาร์ ช หรื อ
จังหวะการเดินเพื(อเพิม( ความฮึกเหิมในขณะที(ร้อง และร้องด้วยนักร้องกลุ่มเพื(อเสริ มให้จงั หวะมี
ความเข้มแข็งปลุกเร้าให้ผฟู้ ังร้องตามไปพร้อมกัน
บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจของวงดนตรี สุนทราภรณ์มีความแตกต่างจากบท
เพลงของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการที(เป็ นบทเพลงที(ประพันธ์ข ึนมาเพื(อเผยแพร่ ความรักชาติโดยตรง
ผ่านวิทยุกระจายเสี ยงในวงกว้าง ทําให้บทเพลงเป็ นที(รู้จกั ได้อย่างรวดเร็ วกว้างขวางมากกว่าบท
เพลงของหลวงวิจิตรวาทการที(ส่วนมากออกแสดงเฉพาะในโรงละคร มีเพียงผูช้ มเท่านันที(ได้รับฟัง
และทําการบอกต่อ ซึ(งจะใช้เวลานานมากกว่า
4.2.2.5 การนํารัฐนาวาไทยเข้ าสู่ ความเป็ นอารยประเทศ
ในช่วงแรกของการเปลี(ยนแปลงการปกครองของไทยเกิดความยุง่ ยากทาง
การเมืองหลายประการเพราะมีบุคคลหลายกลุ่มที(ลว้ นแล้วแต่มีการศึกษาที(ดีจากต่างประเทศ แต่มี
ความคิดเห็นทางการเมืองที(แตกต่างกัน จนกระทัง( เมื(อเดือนธันวาคม พ.ศ.2481 จอมพล ป. พิบูล
สงคราม (เป็ นผูห้ นึ(งที(ร่วมก่อตังคณะราษฎร) เข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรี มีนโยบายชัดเจนว่าให้
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เชื(อตนเองที(เป็ นผูน้ าํ คนรุ่ นใหม่ในการสร้างประเทศ นโยบายสําคัญที( จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้
แถลงต่อคณะรัฐมนตรี และประชาชนคือ “การนํารัฐนาวาไทยเข้าสู่ ความเป็ นอารยประเทศ” ในปี
ต่อมา จอมพล ป. พิบูลสงครามยังได้ดาํ รงตําแหน่งสําคัญอื(นๆของประเทศเช่น รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ ผูบ้ งั คับบัญชาการทหารบก ผูบ้ งั คับการทหารเรื อพิเศษ ผู้
บังคับการทหารอากาศพิเศษและผูบ้ ญั ชาการทหารสู งสุ ด แนวการดําเนินการบริ หารประเทศที(
จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้กาํ หนดออกใช้คือ “แนวคิดชาตินิยม” โดยเริ( มจากการเปลี(ยนชื(อสยาม
เป็ น “ประเทศไทย” สมศักดิl เจียมธีรสกุล (2547) กล่าวไว้วา่ บุคคลที(มีส่วนสนับสนุนให้เปลี(ยนชื(อ
ประเทศอีกคนหนึ(งน่าจะเป็ นพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ซึ(งเห็นว่าแต่เดิมนอกพืนที(สยามนี มีคน
อาศัยอยูก่ ระจัดกระจาย สมควรที(จะรวมคนเหล่านีไว้ดว้ ยกัน จอมพล ป. พิบูลสงครามจึงเปลี(ยนชื(อ
สยามประเทศมาเป็ นประเทศไทย เพื(อใช้เรี ยกชื(อกลุ่มคนที(อาศัยอยูใ่ นผืนแผ่นดินเดียวกัน มีสัญชาติ
ไทยด้วยกันด้วยคําๆเดียว
การดําเนินงานสร้างชาติของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ดําเนินไปอย่างรวดเร็ ว ที(เห็นได้
ชัดเจนที(สุดคือการประกาศ “รัฐนิยม 12 ประการ” ตังแต่ปี พ.ศ. 2482 – 2485 โดยมีพลตรี หลวง
วิจิตรวาทการเป็ นประธาน ซึ(งจอมพล ป. ได้กล่าวในสุ นทรพจน์เนื(องในวันชาติ 24 มิถุนายน พ.ศ.
2482 เกี(ยวกับรัฐนิยมไว้วา่
“รั ฐนิยมนีม$ ีลักษณะละม้ ายคล้ ายคลึงกับจรรยามารยาทของอารยชนจะ
พึงประพฤตินันเอง ในการที จะให้ ชาติไทยเจริ ญก้ าวหน้ าดุจเดียวกับ
อารยประเทศและให้ การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยวัฒนาถาวรสื บไป กับ
ให้ ประชาชนพลเมืองมีคุณสมบัติทีเป็ นที นิยมชมชอบอย่ างชาติอืนเขาโดย
สมบูรณ์ จําเป็ นต้ องมีประเพณี นิยมประจําชาติขึน$ เพือเป็ นหลักแห่ งความมัน คง
ของประเทศชาติ”
(อ้างถึงในนิจ อักษรา, 2554: 52)
รัฐนิยม 12 ฉบับมีรายละเอียดดังนี
ฉบับที( 1
เรื( องการใช้ชื(อประเทศ ประชาชน และสัญชาติ
ฉบับที( 2
เรื( องการป้ องกันภัยที(บงั เกิดแก่ชาติ
ฉบับที( 3
เรื( องการเรี ยกชื(อชาวไทย

206

ฉบับที( 4
ฉบับที( 5
ฉบับที(
ฉบับที(
ฉบับที(
ฉบับที(
ฉบับที(
ฉบับที(
ฉบับที(

6
7
8
9
10
11
12

เรื( องการเคารพธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริ ญพระบารมี
เรื( องให้ชาวไทยพยายามใช้เครื( องอุปโภคบริ โภคที(มีกาํ เนิดหรื อทําขึนใน
ประเทศไทย
เรื( องทํานองและเนือร้องเพลงชาติ
เรื( องชักชวนให้ชาวไทยร่ วมกันสร้างชาติ
เรื( องเพลงสรรเสริ ญพระบารมี
เรื( องภาษาและหนังสื อไทยกับหน้าที(พลเมืองดี
เรื( องการแต่งกายของประชาชนชาวไทย
เรื( องกิจประจําวันของคนไทย
เรื( องการช่วยเหลือคุม้ ครองเด็ก คนชราหรื อคนทุพพลภาพ

รัฐนิยมทังหมดนีไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย แต่มีจุดมุง่ หมายให้ “ชนชาติไทยจะต้องถือ
เป็ นหน้าที(ในการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีแห่งชาติ” โดยภายหลังมีการออกกฎหมายบังคับบาง
เนือหาตามรัฐนิยม โดยมีพลตรี หลวงวิจิตรวาทการผูเ้ ป็ นเสมือน “สถาปนิก” ในการ “สร้างชาติ” ได้
ให้คาํ นิยามจุดมุง่ หมายของรัฐนิยมเหล่านีวา่ “เพื(อทําคนไทยให้เป็ นไทยจริ งๆ” (นิจ อักษรา, 2554:
66) และได้นาํ เสนอแนวคิด “ชาตินิยม” ซึ(งที(แท้จริ งคือ “เชือชาตินิยม” (Racism) ตามเนื อร้องเพลง
ชาติไทยช่วงต้นที(วา่ “ประเทศไทยรวมเลือดเนือ$ ชาติเชื $อไทย” นัน( เอง และอีกเหตุผลหนึ(งที(เพลง
ไทยสากลได้รับความนิยมเพิม( ขึนในช่วงนีเนื(องมาจากว่า เพลงไทยเดิมได้รับผลกระทบมากจาก
ลัทธิน ีคือชื(อเพลง เพราะโดยส่ วนใหญ่จะมีคาํ ว่า ลาว เขมร ฯลฯ นําหน้าชื(อเพลงเพื(อแสดงสําเนียง
ของบทเพลงนัน รัฐบาลให้ตดั ออกเช่น เพลง “ลาวคําหอม” เหลือเพียง “คําหอม” เท่านัน
เมื(อพิจารณาผลงานบทเพลงของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการพบว่า มีหลายบทเพลงที(มีเนือหา
สอดคล้องกับนโยบายรัฐนิยม เช่น การส่ งเสริ มรัฐนิยมฉบับที( 1 เรื( องการใช้ชื(อประเทศ ประชาชน
และสัญชาติน ี ได้มีเพลงแหลมทอง (ภาคผนวก: 533) ที(กล่าวถึงคนในลุ่มนําปิ ง วัง ยม น่าน แม่โขง
สาละวิน แม่น าํ ตานี ล้วนมีจิตผูกพันรักใคร่ กนั เป็ นคนไทยด้วยกัน ดังคําร้องท่อนแรกที(วา่ “แหลม
ทองไทยเข้ าครองเป็ นแดนไทยรั กกันไว้ เราพวกไทยในแดนทอง” บทเพลงที(มีเนือหาถึงการรวม
ชาติทงั หมด ไม่วา่ จะเป็ นเพลงแหลมทอง(ภาคผนวก: 533) จีนไทยสามัคคี (ภาคผนวก: 533) เลือด
ไทย (ภาคผนวก: 534) รวมไทย (ภาคผนวก: 535) เมือมีร้อนก็มีเย็น (ภาคผนวก: 539) ใต้ร่มธงไทย
(ภาคผนวก: 538) ข้ ามโขง (ภาคผนวก: 537) ทางสร้ างชาติ (ภาคผนวก: 540) ล้วนแล้วแต่เชื(อมโยง
ให้เห็นว่า การรวมชาติกนั นีก่อให้เกิดความสามัคคี เพื(อแสวงหาความร่ วมมือกันในการปกป้ องและ
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รักษาประเทศไทย อีกทังเป็ นการรวมเรี ยกกลุ่มชนที(มาจากที(ตา่ งๆนีวา่ “ชาวไทย” ตามรัฐนิยมข้อ 3
ว่าด้วยเรื( องการเรี ยกชื(อชาวไทยอีกด้วย และการสนับสนุนรัฐนิยมข้อนียงั ปรากฏในบทเพลงของวง
ดนตรี สุนทราภรณ์ คือเพลงบ้ านเกิดเมืองนอน (ภาคผนวก: 542) ซึ(งเป็ นเพลงที(ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดเพลงปลุกใจในปี พ.ศ. 2488 ซึ(งเป็ นปี ที(การสงครามโลกสงบลง ไทยเราสามารถรักษา
เอกราช ภาคภูมิใจในความเป็ นไทยของเรา ในท่อนที(วา่ “บ้ านเมืองเรารุ่ งเรื องพร้ อมอยู่หมู่เหล่ า พวก
เราล้ วนพงศ์ เผ่ าศิวิไลซ์ เพราะฉะนั$นชวนกันยินดี เปรมปรี ดJิดีใจเรี ยกตนว่ าไทย แดนดินผืนใหญ่ มิใช่
ทาสเขา”
พลตรี หลวงวิจิตรวาทการยังได้ประพันธ์บทเพลงที(สนับสนุนรัฐนิยมฉบับที( 4 ว่าด้วยเรื( อง
การเคารพธงชาติ เพลงชาติ และเพลงสรรเสริ ญพระบารมี โดยการนําสัญลักษณ์ของความเป็ นไทย
เช่น ธงไทยเป็ นเครื( องหมายแห่งการรวมกันอยูภ่ ายใต้ความปลอดภัยอันเกิดจากชาติไทยในเพลง ใต้
ร่ มธงไทย (ภาคผนวก: 538) “ใต้ ร่มธงไทยร่ มเย็น เหมือนดังอยู่ใน ร่ มโพธิJ ร่ มไทร ทีมีกิงใบแน่ น
หนา” นอกจากนี ยังเกี(ยวข้องกับการเปลี(ยนเนือร้องของเพลงชาติไทย (ภาคผนวก: 531) ตามรัฐ
นิยมข้อที( 6 อีกด้วย
ในรัฐนิยมฉบับที( 7 เรื( องชักชวนให้ชาวไทยร่ วมกันสร้างชาติ มีเนือหาปรากฏในหลายบท
เพลงของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ หากแต่มิใช่เพียงเพื(อสร้างชาติเท่านัน แต่ยงั รวมถึงการปลุก
กระแสให้คนไทยตื(นตัวประกอบอาชีพเพื(อพัฒนาประเทศตามหน้าที( ด้วยความภาคภูมิใจในความ
เป็ นคนไทยและเผยแพร่ ชื(อเสี ยงไปสู่ นานาประเทศ เช่นในบทเพลงตืนเถิดชาวไทย (ภาคผนวก:
538) “ตืนเถิดชาวไทย อย่ าหลับใหลลุ่มหลง ชาติจะเรื องดํารงก็เพราะเราทั$งหลาย” หรื อเพลงเดิน
(ภาคผนวก: 535) “เดิน เดิน เดิน อย่ ายอมแพ้ ใคร ชาติไทยต้ องเดิน เดิน เดิน เดิน ถ้ าหวังก้ าวหน้ า เรา
ต้ องพากันเดิน” ที(แสดงความหมายของการเดินนีมิใช่แค่เพียงอากัปกิริยา แต่หมายถึงการเดินหน้า
ไปสู่ การพัฒนาตนเองและประเทศชาติในที(สุด นอกจากนี ยังมีบทเพลงของสุ นทราภรณ์ที(ส่งเสริ ม
แนวคิดของรัฐนิยมฉบับที( 7 เรื( องชักชวนให้คนไทยร่ วมกันสร้างชาติ เพราะเป็ นช่วงเวลาที(เกิด
สงครามโลกครังที( 2 ประเทศไทยได้รับผลกระทบหลายด้านทังทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
บทเพลงแสดงให้เห็นว่า ไม่วา่ จะเป็ นใครในแผ่นดินไทยย่อมมีหน้าที(ร่วมกันสร้างชาติไทยให้
แข็งแกร่ งด้วยความสามัคคี เช่นในเพลงไทยช่ วยไทย (ภาคผนวก: 541) เพลงไทยไม่ ทําลายไทย
(ภาคผนวก: 542) หรื อเพลงแนวหลัง (ภาคผนวก: 542) ที(แสดงให้เห็นว่าแต่ละคนมีหน้าที( ผูท้ ี(อยู่
แนวหลังมีหน้าที(สนับสนุนทังกําลังทรัพย์และให้กาํ ลังใจ
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ในรัฐนิยมฉบับที( 9 เรื( องหน้าที(พลเมืองที(ดีน ี เห็นได้อย่างชัดเจนในบทเพลงของสุ นทรา
ภรณ์ เช่น เพลงกสิ กรไทย (ภาคผนวก: 540) เพลงแนวหลัง (ภาคผนวก: 542) หรื อเพลงลูกแก้วสกุล
ไทย (ภาคผนวก: 544) ที(กล่าวถึงหน้าที(ยวุ ชนไทยในการสื บสานสิ( งที(บรรพบุรุษได้สร้างไว้ให้แก่เรา
นอกจากนียงั มีบทเพลงอีกหลายร้อยเพลงที(เกี(ยวกับชีวติ ประจําวันของคนไทย การแต่งกาย การทํา
มาหากิน กิจวัตรประจําวันต่างๆ เช่นวัฒนธรรมไทย ดอกไม้ของชาติ เลียงปลา วัฒนธรรม ก๋ วยเตียว
อีกทังยังมีเพลงรําวง รําโทนอีกมากมาย หากแต่เป็ นการส่ งเสริ มความรักชาติในทางอ้อม และพบว่า
หากบทเพลงที(มีเนือหาการประพันธ์ที(มีความเฉพาะกับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ(งในช่วงเวลา
หนึ(งเท่านัน จะไม่ได้รับความนิยมต่อเนื(องเป็ นระยะเวลานาน แต่มิได้มีเนือหาตามคําจํากัดความ
เรื( องความรักชาติตามคํานิยามของการวิจยั จึงมิได้นาํ มาวิเคราะห์ร่วมด้วยในครังนี
การปลูกฝังเรื( องชาตินิยมนี จอมพล ป.พิบูลสงคราม ให้ความสําคัญอย่างมากและลงมือ
นําเสนอด้วยตนเอง โดยการประชาสัมพันธ์ผา่ นการเขียนบทความส่ งเสริ มการสร้างชาติ โดยใช้
นามปากกาต่างๆ เช่น สามัคคีชยั อกไก่ สามัคคีไทย แม่สาย ฯลฯ ในหนังสื อพิมพ์และกระจายเสี ยง
ทางวิทยุ อีกทังยังเป็ นผูท้ ี(มีการใช้ภาษาเป็ นอย่างดีและมักจะมีคาํ ขวัญต่างๆ เช่น คนไม่รักชาติคือคน
ที(เกิดมารกโลก จงเชื(อฟังรัฐบาลและท่านผูน้ าํ ของเราโดยเคร่ งครัด เราตายดีกว่าชาติตาย ยุวชนช่วย
ฉันสร้างชาติดว้ ย เป็ นไทยบํารุ งสิ นค้าไทย ไทยทําไทยใช้เท่ากับไทยช่วยไทย นอกจากนียงั มีการ
กระจายเสี ยงนายมัน( ชูชาติและนายคง รักไทย13 จัดรายการเพื(อเป็ นกระบอกเสี ยงของท่านด้วย
วิธีการพูดที(เร้าใจ ปลุกใจให้เกิดความรักชาติ เชื(อฟังผูน้ าํ (แถมสุ ข นุ่มนนท์, 2548: 73 – 75) การ
สนับสนุนเรื( องเสริ มสร้างความรักชาติและการสร้างชาติน ีจึงมิได้มีวธิ ีการแบบใช้คาํ สัง( ให้ประพฤติ
จากรัฐเพียงอย่างเดียว ในช่วงระยะเวลาการทํางานของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ก่อให้เกิดผลงาน
ทางศิลปะที(ผา่ นภาษาศาสตร์ เพื(อเป็ นการเสริ มสร้างความเข้มแข็งในทางทัศนคติของประชาชนให้
ประพฤติตามแนวทางของรัฐนิยมได้อย่างแนบเนียนด้วยความเต็มใจ และถือเป็ นการเตรี ยมพร้อม
สําหรับสงครามโลกครังที( 2 ที(เกิดขึนไม่นานหลังจากนัน
4.2.2.6 สงครามโลกครั>งที 2 กับความรักชาติทหี ลากหลาย
ในช่วงปี พ.ศ. 2484 – 2488 ทัว( โลกมีการเปลี(ยนแปลงในหลายด้านทัง
สังคม เศรษฐกิจและการเมืองเนื(องจากสงครามโลกครังที( 2 สําหรับประเทศไทยหลังจากการ
เปลี(ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ได้มีรัฐธรรมนูญเพื(อใช้ในการปกครองแต่เกิดการปฏิวตั ิข ึน
หลายครัง ในปี พ.ศ. 2481 จอมพล ป.พิบูลสงคราม ขึนเป็ นนายกรัฐมนตรี ได้กาํ หนดนโยบายใหม่
13

นายสังข์ พัธโนทัย และนายคงศักดิl ขําศิริ
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ในการสร้างชาติที(เน้นผูน้ าํ เป็ นหลัก และยังเป็ นการเรี ยกมวลชนให้รู้สึกถึงความเป็ นชาติหรื อที(
เรี ยกว่า “ลัทธิชาตินิยม” นัน( เอง และในช่วงสงครามโลกครังที( 2 ประเทศที(มีอิทธิพลต่อการปฏิวตั ิ
วัฒนธรรมของไทยคือญี(ปุ่น เพราะญี(ปุ่นเป็ นตัวอย่างของประเทศที(เคยสร้างชาติของตนให้เข้มแข็ง
มาแล้ว ดังที( ศาสตราจารย์ วอลเตอร์ เวลลา ได้ตงั ข้อสังเกตว่า “ประเทศญีปุ่นเป็ นประเทศในเอเชี ย
ทีได้ เติบโตเป็ นชาติมหาอํานาจหนึงของโลก และดูเหมือนจะเป็ นตัวอย่ างแก่ ประเทศไทย” (อ้างถึง
ในชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2551: 286) การพัฒนาชาติของญี(ปุ่นเน้นกองทัพเป็ นศูนย์กลางมากกว่าการ
สนับสนุนประชาธิปไตย สอดคล้องกับนโยบายผูน้ าํ ของจอมพล ป. พิบูลสงครามที(ให้ความสําคัญ
กับเรื( องการเชื(อฟังผูน้ าํ ประเทศไทยในขณะนันจึงเดินหน้าพัฒนาประเทศสังคมและเศรษฐกิจด้วย
กองทัพ
เหตุที(ทาํ ให้แนวคิดชาตินิยมของจอมพล ป.พิบูลสงครามได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ ว
เนื(องมาจากว่าเป็ นการดําเนินนโยบายที(เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ จากกรณี พิพาทเรื( อง
ดินแดนอินโดจีนฝรั(งเศสที(เพิ(งจะเสร็ จสิ น จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้เห็นและเข้าใจความรู้สึกและ
กระแสการเรี ยกร้องดินแดนของประชาชนคนไทยได้เป็ นอย่างดี อีกทังยังเป็ นการแสดงบทบาทของ
“ผูน้ าํ ใหม่” ที(จะต้องเรี ยกร้องดินแดนคืนมา เพราะการกําหนดพรมแดนในครังนันเป็ นการกําหนด
โดยประเทศมหาอํานาจเช่นฝรั(งเศส และยิง( ฝรั(งเศสพ่ายแพ้ให้แก่เยอรมันในปี พ.ศ.2483 ยิง( ทําให้คน
ไทยต้องการเรี ยกร้องดินแดนคืน และเห็นว่าไม่จาํ เป็ นที(จะต้องอ่อนน้อมให้กบั ฝรั(งเศสอีกต่อไป
การเรี ยกร้องของผูท้ ี(อยูใ่ นผืนแผ่นดินไทยและถือว่าตนเป็ นคนไทยทังสิ น เริ( มต้นขึนเมื(อ
วันที( 20 ตุลาคม พ.ศ. 2483 ภายหลังการเดินขบวนเรี ยกร้องดินแดนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์และการเมืองเพื(อสนับสนุนการทํางานของรัฐบาล จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ออก
กระจายเสี ยงทางวิทยุมีใจความเพื(อขอบคุณนักศึกษา พร้อมทังปลุกความรู้สึกชาตินิยมไทยโดยอ้าง
ว่า “แคว้ นเขมร และแคว้ นลาวก็มีลักษณะเดียวกับแคว้ นกรุ งเทพฯ แคว้ นลพบุรี หรื อแคว้ นเชี ยงใหม่
นั$นเอง ซึ งเป็ นนามสถานทีตามภูมิประเทศเท่ านั$น แต่ ส่วนคนซึ งตั$งภูมิลาํ เนาอยู่ในทีนั$นๆเช่ น
เชี ยงใหม่ ก็หาได้ เป็ นคนชาติอืนไม่ แต่ เป็ นคนไทยพวกเดียวกันทั$งสิ $น ฉันใดก็ดี คนที อยู่ในแคว้ น
เขมร แคว้ นลาวก็มิได้ เป็ นคนชาติเขมร ชาติลาว แต่ แท้ จริ งก็เป็ นคนไทยมีเลือดเป็ นไทยทั$งสิ $น”
(เรื( องเดียวกัน: 267) บทเพลงที(เกี(ยวกับการรวมชาติไทยมีดว้ ยกันมากมายไม่วา่ จะเป็ นเพลงรัก
เมืองไทย (ภาคผนวก: 532) เพลงแหล่งไทย (ภาคผนวก: 535) หรื อเพลงใต้ ร่มธงไทย (ภาคผนวก:
538)
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จอมพล ป.พิบูลสงครามยังเห็นความสําคัญของการที(ให้แต่ละคนทําตามหน้าที( ดังที(รอง
ศยามานนท์ (เรื( องเดียวกัน: 268) เห็นว่าจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้กล่าวเตือนเรื( องให้คนไทย
เตรี ยมพร้อมกับสถานการณ์ตา่ งๆไว้วา่
“ขอให้ พีน้องทั$งหลายพึงระลึกว่ า เมือเราจําเป็ นต้ องทําการสงครามซึ ง
เราไม่ สามารถหลีกเลียงได้ ...ก็จะต้ องมีการเตรี ยมการไว้ 3 ส่ วนคือ ส่ วนหนึง
นั$นจะต้ องเป็ นชายฉกรรจ์ ทีมีกาํ ลังกายและกําลังใจ ยอมสละชี วิตและเลือดเนือ$
เป็ นชาติพลีได้ ทุกขณะ... “ไปแนวหน้ า” ส่ วนทีสอง “ทําหน้ าทีให้ ความ
สนับสนุนแก่ หน่ วยทหารทีไปสนามรบโดยตรง...” และส่ วนทีสาม “ได้ แก่ พี
น้ องชาวไทย...มีหน้ าที จะต้ องช่ วยกันทํางานอย่ างเข้ มแข็ง จนสุดความสามารถ
เพือให้ ชาติได้ มีเสบียงอาหารและเงินไว้ สาํ หรั บเลีย$ งชี วิตชายไทยทั$งชาติ
เพือให้ การนีส$ าํ เร็ จด้ วยดี พีน้องทุกคนจะต้ องประกอบการกสิ กรรม หัตถกรรม
พาณิ ชยกรรม และอืนๆให้ ได้ ผล...”
บทเพลงที(สนับสนุนให้แต่ละคนทําตามหน้าที(ของตนเองนันมีดว้ ยกันมากมายแต่มกั แฝง
ให้เห็นถึงสภาพสังคมวัฒนธรรมที(ควรจะเป็ นเพื(อการพัฒนาประเทศให้เป็ นไปตามอารยะ อาทิเช่น
เพลงตืนเถิดชาวไทย (ภาคผนวก: 533) เพลงกสิ กรไทย (ภาคผนวก: 540) เพลงเกียรติกรรมกร
(ภาคผนวก: 536) หรื อเพลงแนวหลัง (ภาคผนวก: 538) เป็ นต้น นอกจากนี ในช่วงสงครามได้ใช้
การเปิ ดเพลงรักชาติยง(ิ ชีพ “เกิดเป็ นไทย เป็ นไทยดังนาม เพียงด้ วยความ รั กชาติยิง” เป็ นสัญลักษณ์
ว่ากองทัพฝ่ ายสัมพันธมิตรกําลังจะทิง ระเบิดโดยเฉพาะในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้ประชาชนเตรี ยม
ตัวล่วงหน้า บทเพลงนีประพันธ์คาํ ร้องโดย หลวงรณสิ ทธิlพิชยั อธิบดีกรมโฆษณาการในขณะนัน
และสถานีวทิ ยุกรมโฆษณาการเปิ ดเพลงนีเพื(อปลุกใจเรื( อยมาตังแต่ครังสงครามโลกครังที( 2 (ศรี
อยุธยา, 2553: 73)
นอกจากนียงั มีการแทรกแซงทางการเมืองและวัฒนธรรมของไทยจากต่างประเทศ จนต้อง
ปรับเปลี(ยนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมหนึ(งของเราคือ “ภาษาไทย” ในช่วงสงครามโลกครังที( 2 การ
ปรับปรุ งภาษาไทยครังนีประกอบด้วยสมาชิก 26 คน อาทิเช่น จอมพล ป.พิบูลสงคราม พระองค์เจ้า
วรรณไวทยากร พระยาอนุมานราชธน พระราชธรรมนิเทศ พระนางเธอลักษมีลาวัณ หม่อมกอบ
แก้ว อาภากร อาจารย์นิล บรรณสิ ทธิวรสาสน์ หลวงสารานุประพันธ์ คุณประเสริ ญ ทรัพย์สุนทร
นายเปลือง ณ นคร นายตรี สารประเสริ ฐ นายวรเวทย์ ศิวะศริ ยานนท์ ท่านผูห้ ญิงละเอียด พิบูล
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สงคราม เป็ นต้น การปรับปรุ งภาษาในครังนีทาํ ให้หลายฝ่ ายเห็นว่าไม่มีความจําเป็ นต้องดําเนินการ
แต่หากจะพิจารณาบุคคลในคณะกรรมการแล้วจะเห็นว่าเป็ นบุคคลที(มีความรู้ความสามารถอย่าง
แท้จริ ง จึงไม่อาจจะเป็ นการเปลี(ยนแปลงเพื(อความสะดวกในการใช้ภาษาเพียงอย่างเดียวตาม
ประกาศการเปลี(ยนแปลงอักษรไทยเท่านัน กรรมการท่านหนึ(งในคณะกรรมการส่ งเสริ มวัฒนธรรม
ภาษาไทย คืออาจารย์วงศ์ เชาวนกวี ได้เล่าถึงสาเหตุที(รัฐบาลปรับปรุ งการใช้ภาษานีวา่ เป็ นเพราะ
ทางญี(ปุ่นที(เข้ามาตังฐานทัพในประเทศไทยได้แจ้งท่านนายกรัฐมนตรี วา่ ภาษาไทยนันเรี ยนยาก
เข้าใจยากจึงควรใช้ภาษาญี(ปุ่นเป็ นภาษาราชการแทน จอมพล ป.พิบูลสงคราม จึงแจ้งให้ทราบว่า
ภาษาไทยเรามี 2 ชุด ชุดหนึ(งใช้ทางราชการซึ(งเรี ยนยากและอีกชุดหนึ(งสําหรับสามัญทัว( ไปจึงจําเป็ น
ที(จะต้องเปลี(ยนแปลงให้ง่ายขึน เพื(อยังดํารงภาษาไทยให้เป็ นภาษาประจําชาติตอ่ ไป (แถมสุ ข นุ่ม
นนท์, 2548: 103 –104 และชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2540: 27)
การแสดงออกด้านภาษานัน นอกจากจะเป็ นในรู ปแบบของบทความ หรื อนวนิยายแล้ว
ยังสามารถแสดงออกในงานบันเทิงต่างๆได้ดว้ ย ในการควบคุมการแสดงและละคร (กจช ศธ.
0701.5.1/15 คําชีแจงความประสงค์ไนการประกาสไช้พระราชกริ สดีกากําหนดวัธนธัมทางสิ ลปกัม
เกี(ยวกับการสแดงละคอน พุทธสักราช 248514 อ้างถึงในศิริพร กรอบทอง, 2541: 34 – 35) ว่ารัฐบาล
เห็นว่าแบบเดิมที(นิยมเล่นกันในขณะนันเป็ นรู ปแบบที(ลา้ สมัย ควรปรับปรุ งให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ของตะวันตกที(วา่
“เนืองจากการดนตรี และละครเปนงานสําคัญของชาติ จัดว่ าเปนงานที
ไห้ ประโยชน์ อันยิงไหย่ แก่ ชาติไนด้ านวัธนธัมตลอดจนการปกครองบ้ านเมือง
ดนตรี และละครเปนเครื องมือไนการเผยแพร่ วธั นธัมได้ เปนอย่ างดี ทั$งเปนการ
สึ กสาอบรมสี ลธัมจรรยาไปไนตัว นอกนีก$ ารดนตรี และละคอนยังสแดงถึง
ความจเริ นของชาติและของโลกแผ่ ขยายยิงขึน$ การเกียวโยงระหว่ างชาติกไ็ พ
สาลออกไป ดังนั$นความจําเปนจึงบังคับเราไห้ จาํ ต้ องปรั บปรุ งสิ ลปกัมทางด้ าน
การสแดงและการดนตรี ของชาติเราไห้ เข้ าสู่ระดับเทียมบ่ าเสมอไหล่ กับนานา
อารยะประเทส ไนต่ างประเทสเขาได้ ส่งเสิ มสิ ลปดนตรี และละครมานานแล้ ว
เพราะรู้ หยู่ว่าดนตรี และละคอนเปนปั จจัยไนการอบรมกล่ อมเกลานิสัย
และเปนเครื องบันเทิงไนยามว่ าง จึงต้ องจัดไห้ มีคุณภาพเพียงพอแก่ การนั$นๆ
วัธนธัมไนด้ านต่ างๆของชาติเราได้ ปรั บปรุ งกันมานานแล้ ว ยังคงเหลือหยู่แต่
14
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การดนตรี และละครซึ งแต่ เดิมหาได้ มีระเบียบแบบแผนกําหนดวิธีการไห้ เปนที
แน่ นอนไม่ ไครชอบไจจะจัดการสแดงหย่ างไรก็จัดไปได้ โดยไม่ มีกาํ หนดกด
เกนฑ์ จึงทําไห้ สิลปของดนตรี และละครเกิดการลักลัน ขาดการทํานุบาํ รุ งเปน
ลํา เปนสัน นับวันจัซุดโซมเรื องไป จิงหยู่ดนตรี หรื อละครบางหย่ างเปนประ
เพณี ดั$งเดิมของชาติ แต่ ประเพณี นั$นหากขัดกับสังคม ขัดกับสี ลธัม ขัดกับความ
เจริ นก้ าวหน้ าของชาติเราก็ต้องปรั บปรุ งและส่ งเสิ ม ไม่ ใช่ จะหยุดหยู่แค่ ไหนก็
แค่ นั$นโดยไม่ มีเหตุผล แต่ จะต้ องไห้ เข้ ากันได้ กับของนานาชาติทีจเริ น การจะ
ปรั บปรุ งส่ งเสิ มนั$น เราต้ องทําโดยมีหลักเกณฑ์ มิฉะนั$น จะดูเปนการเลือนลอย
หาหลักไม่ ได้ ดังนั$นจึงต้ องอาสัยหลักของชาติทีจเริ นหรื อของโลกทีมีผ้ นู ิยม
แพร่ หลายเปนมาตรถานเท่ าเทียมกันทุกชาติ ทุกภาสาเปนแนวทาง ด้ ายเหตุผล
ดังกล่ าวนี $ รั ถบาลจึงได้ ตราพระราชกริ สดรกากําหนดวัธนธัมทางสิ ลปกัม
เกียวกับการสแดงละครขึน$ โดยอาศัยหลักการสแดงละครของสากลนิยมทุก
ประเภท...”
นอกจากนีแล้วยังก่อให้เกิดการเปลี(ยนแปลงทางวัฒนธรรมที(เกี(ยวข้องกับวิถีชีวติ ของผูค้ น
โดยทัว( ไปหลายประการ ทังเรื( องการแต่งกาย มารยาท กําหนดการพิธีตา่ งๆ การประกอบอาชีพ การ
เคารพ บุคลิกการนัง( การเดิน สาธารณสุ ข อาหารการกินที(ชกั ชวนให้กินก๋ วยเตียว การยกระดับหญิง
ให้เท่าเทียมกับชาย การออกกําลัง ปลูกพืชผักสวนครัว จนเกิดเพลงรําวงและเพลงรําโทนที(เกี(ยวกับ
วิถีชีวติ ประจําวันขึนมากมาย
ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามนีเกิดการเปลี(ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมหลายด้านอย่าง
เป็ นรู ปธรรมแต่มิได้มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยเฉพาะ จึงได้มีการออกพระราชบัญญัติวฒั นธรรม
แห่งชาติข ึน เมื(อวันที( 28 กันยายน พ.ศ. 2485 ในมาตรา 8 ระบุไว้วา่ “ไห้จดั ตังสภาวัธนธัมขึนสภา
หนึ(งเรี ยกว่า “สภาวัธนธัมแห่งชาติ” และไห้สภานีเป็ นนิติบุคคล” และในมาตรา 9 ได้กาํ หนดหน้าที(
ของสภาแห่งนีไว้วา่
1. ค้นคว้า ดัดแปลง รักสาและส่ งเสริ มวัธนธัมแห่งชาติที(มีอยู่
2. ค้นคว้า ดัดแปลง รักสาและส่ งเสริ มวัธนธัมแห่งชาติ
3. เผยแพร่ วธั นธัมแห่งชาติไห้เหมาะสมกับกาลสมัย
4. ควบคุมและหาวิธีปลูกฝังวัธนธัมแห่งชาติในจิตไจของประชาชนจนเป็ นนิสัย
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5. ไห้ความเห็น รับปรึ กสาและปติบตั ิการตามความมุง่ หมายของรัฐบาลไนกิจการอัน
เกี(ยวกับวัธนธัมแห่งชาติ (กระทรวงวัฒนธรรม, 2554: ออนไลน์)
นอกจากนี ยังมีประกาศสํานักรัฐมนตรี วันที( 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 ว่าด้วย “วีระธัมของ
ชาติไทย” เป็ นการกําหนดนิสัยประจําชาติไทย 14 ข้อ (อ้างถึงใน นิจ อักษรา, 2554: 72 – 73) ลงนาม
โดย พล.ต.อ.อดุล เดชจรัส รองนายกรัฐมนตรี ในขณะนันว่า
1. ไทยรักชาติยงิ( ชีวติ
2. ไทยเปนนักรบชันเยีย( ม
3. ไทยเปนชาติดีตอ่ มิตร และร้ายที(สุดต่อสัตรู
4. ไทยเปนชาติบูชาพุทธสาสนายิง( ชีวติ
5. ไทยเปนชาติปากกับไจตรงกัน
6. ไทยเปนชาติรักสงบ
7. ไทยเปนชาติซื(อสัจ และกตัญู
8. ไทยเปนชาติขยัน
9. ไทยเปนชาติเพาะปลูกอาหารไว้กินเอง
10. ไทยเปนชาติสะสมมรดกไว้ไห้แก่ลูกหลาน
11. ไทยเปนชาติชอบหยูด่ ีกินดี
12. ไทยเปนชาติชอบแต่งตัวดี
13. ไทยเปนชาติยกย่อง เด็ก หยิง และผูช้ รา
14. ไทยเปนชาติวา่ ตามกันและตามผูน้ าํ
บทเพลงปลุกใจที(เกิดขึนในยุคสมัยนีจึงมีเนือหาสอดคล้องกับประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
ฉบับนีหลายประการ อาทิ ความรักชาติยงิ( กว่าชีวติ ความรักสงบ ความขยัน การเพาะปลูกอาหารไว้
กินเอง การกินอยู่ การแต่งตัว และที(สาํ คัญคือการเชื(อถือผูน้ าํ เช่นเดียวกับในทฤษฎีมหาบุรุษที(พลตรี
หลวงวิจิตรวาทการนํามาเป็ นแนวคิดในการประพันธ์บทเพลงเกี(ยวกับผูน้ าํ ของชาติไทยในอดีต
มากมาย เช่นในเรื( องราชมนู เรื( องพระเจ้ากรุ งธนฯ เป็ นต้น
การเปลี(ยนแปลงทางวัฒนธรรมในสมัยของจอมพล ป.พิบูลสงคราม นีถือว่าได้สร้างมิติ
ใหม่หลายด้านให้กบั สังคมไทย มาลัย ชูพินิจ (อ้างถึงใน นายฉันทนา, 2544: 30 – 31) เห็นว่า การ
ดําเนินงานต่างๆของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ล้วนแล้วแต่ทาํ ไปด้วยความประสงค์ดี แต่โดยวิธีการ
ปฏิบตั ิแล้วทําให้สิทธิ เสรี ภาพของประชาชนถูกตัดรอนไปทีละเล็กทีละน้อย จนทําให้หลักการ
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สําคัญที(จอมพล ป.พิบูลสงคราม สร้างมาคือ ประชาธิปไตย เสรี ภาพ เสมอภาคและภราดรภาพนัน
ถูกทําลายลง เพราะท่านเห็นว่าประชาธิปไตยกับวัฒนธรรมมีความคล้ายกันตรงที(เป็ นของนอกกาย
เหมือนเสื อผ้า เมื(อสวมใส่ ส(ิ งใดก็เป็ นไปตามนันซึ(งเพียงหมายถึงสิ( งที(ได้เห็นอย่างเป็ นรู ปธรรม
เท่านัน หากมิได้สร้างขึนด้วยวิถีแห่งความเชื(อ ความศรัทธาของจิต ซึ(งสามารถเห็นได้ชดั เจนจาก
การให้สัมภาษณ์ตอ่ มาลัย ชูพินิจ ที(วา่
“ผู้เผด็จการทีไหนจะพยายามสร้ างงาน ซึ งเชิ ดชูประชาธิ ปไตยไว้
มากมายเท่ าผม... อนุสาวรี ย์ประชาธิ ปไตยก็ผม ถนนประชาธิ ปัตย์ สายยาวทีสุด
ในเมืองไทยก็ผม ต้ นคิ ดให้ วิทยุอ่านรั ฐธรรมนูญเป็ นมาตราๆไปก่ อนเริ ม
รายการอื นทุกคืนก็ผม เหรี ยญพิทักษ์ รัฐธรรมนูญก็ผม”
สอดคล้องกับที(แถมสุ ข นุ่นนนท์ (2548: 102 – 108) ได้กล่าวไว้วา่ วิธีที(จอมพล ป. พิบูล
สงครามนําสังคมไทยเข้าสู่ ระบบใหม่น นั เป็ นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและ
ตะวันออก แต่มิได้มองว่าการดําเนินชีวติ บางประการเช่นตะวันตกจะทําให้เสี ยความเป็ นไทยไป
เพราะวัฒนธรรมตะวันตกมีทงั สิ( งที(ดีและไม่ดีปะปนกัน และถึงแม้วา่ ท่านผูน้ าํ จะเลือกสิ( งที(เห็นว่าดี
ที(สุดสําหรับคนไทยแล้ว ก็อาจจะไม่เหมาะสมกับคนไทยก็เป็ นได้ และแม้วา่ นโยบายการสร้างชาติ
ของจอมพล ป.พิบูลสงคราม จะสลายตัวไปในภายหลัง แต่หลายสิ( งหลายอย่างที(เปลี(ยนแปลงไป
ยังคงอยูใ่ นสังคมไทยและถูกสร้างสรรค์เป็ นเอกลักษณ์ใหม่บางประการที(ยงั คงผสมผสานความเป็ น
ไทยแท้ของเราไว้ได้อย่างงดงาม
ในช่วงสงครามโลกครังที( 2 นีมิได้จาํ กัดขอบเขตของประเทศร่ วมสงครามอยูใ่ นยุโรป
เท่านัน ยังรวมไปถึงประเทศในเอเชียอย่างญี(ปุ่นอีกด้วย อิทธิพลของญี(ปุ่นมิใช่เพียงด้านการทหาร
เท่านันยังครอบคลุมไปถึงด้านเศรษฐกิจ ไทยได้ติดต่อด้านการค้ากับญี(ปุ่นมาตังแต่ก่อนเริ( มสงคราม
เริ( มจากในปี พ.ศ. 2478 ที(รัฐบาลไทยต้องการเสริ มสร้างกองกําลังทหารด้วยการสัง( ซืออาวุธ
ยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศจึงต้องส่ งทหารไปฝึ กในญี(ปุ่น และในปี พ.ศ. 2479 ญี(ปุ่นได้ส่ง
ผูเ้ ชี(ยวชาญด้านการส่ งเสริ มการผลิตวัตถุดิบเช่น ฝ้ าย ยางพาราและดีบุก อีกทังยังมีที(ปรึ กษา
กระทรวงเกษตราธิการและวิศวกรของเทศบาลนครกรุ งเทพเป็ นชาวญี(ปุ่นอีกด้วย (ชาญวิทย์
เกษตรศิริ, 2552: 277) แสดงให้เห็นว่าญี(ปุ่นเองได้เล็งเห็นความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทย
เพื(อการเกษตรเช่นกัน วิทยาการที(เหล่าผูเ้ ชี(ยวชาญของญี(ปุ่นที(นาํ เข้ามาในประเทศไทยนีได้สร้าง
แนวคิดด้านการเกษตรด้านต่างๆให้กบั สังคมไทยเป็ นอย่างมากตังแต่ในช่วงเวลานันจนถึงปัจจุบนั
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และมีบทเพลงที(กล่าวถึงการเกษตรในช่วงนันหลายเพลง เช่นในเพลงกสิ กรไทย เพลงเลียงปลา
หรื อเพลงปลูกผัก
ภายใต้ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเช่นนี พลตรี หลวงวิจิตรวาทการเป็ นต้นคิดในการสร้างระบบ
ทุนนิยมแบบไทย โดยสนับสนุนนายทุนน้อย ข้าราชการ พ่อค้าแม่คา้ รายย่อย และชาวนาให้ร( าํ รวย
ขึน ในระบบอุตสาหกรรม กสิ กรรมขนาดเล็กเท่านันโดยทังหมดอยูใ่ นการควบคุมดูแลของระบบ
ราชการที(มีจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็ นผูส้ ัง( การ รัฐเข้าร่ วมลงทุนในรู ปแบบรัฐวิสาหกิจ สนับสนุน
ให้ตา่ งชาติเข้ามาลงทุน ทําให้เป็ นลักษณะของเศรษฐกิจแบบชาตินิยมมากกว่าทุนนิยมแบบ
ตะวันตก และในปี พ.ศ. 2485 เกิดอุทกภัยครังใหญ่ขาดแคลนข้าวปลาอาหารสําหรับคนในประเทศ
อีกทังยังถูกญี(ปุ่นบังคับซื อเพื(อทหารญี(ปุ่นในการสงคราม มีปัญหาเรื( องการส่ งสิ นค้าออกที(แม้วา่
ผลผลิตในประเทศเช่น ข้าว ยางพารา ดีบุกยังสามารถส่ งออกไปยังอังกฤษและเครื อจักรภพอังกฤษ
สหรัฐอเมริ กา ญี(ปุ่นได้ตามปกติแต่มีปัญหาเงินเฟ้ อเข้ามาเพิม( และมีปัญหาการนําสิ นค้าอุปโภค
บริ โภคอื(นๆเช่น เครื( องนุ่งห่ม ยารักษาโรค นําตาลทราย ไม้ขีดไฟ นํามันก๊าด สบู่ แปรงสี ฟัน ตะปู
เหล็ก กระดาษ ฯลฯเข้ามาในประเทศ รัฐบาลจึงออกนโยบายให้ลดใช้ของจากต่างประเทศ ดังจะ
เห็นได้จากคํากล่าวของจอมพล ป. พิบูลสงครามทางวิทยุกระจายเสี ยงในวันฉลองรัฐธรรมนูญ 10
ธันวาคม พ.ศ.2482 ว่า
“เครื องอุปโภคบริ โภคทั$งหลายนอกจากอาหาร มีเครื องนุ่งห่ ม เป็ นต้ น
ถ้ าท่ านสามารถจะจัดทําขึน$ เองได้ กค็ วรทําทันที ไม่ จาํ เป็ นต้ องเสี ยเงินทองไป
เทียวหาซื $อของต่ างประเทศ เช่ นพีน้องชาวไทยของเราทางภาคอีสานหรื อ
ภาคเหนือเป็ นต้ น เขาทําเครื องนุ่งห่ มด้ วยมือของเขาเองตามประสาชาวพืน$ เมือง
ทั$งนั$น ถึงจะไม่ สวยงามเท่ าของต่ างประเทศก็ช่างเป็ นไร เราใช้ ของไทย-ไทย
ทํา-ไทยใช้ ”
นโยบายดังกล่าวสนับสนุนให้ใช้ของที(ผลิตในเมืองไทยมากกว่าเพื(อลดปัญหาการนําเข้า
ดังกล่าว จึงได้มีการตังโรงงานต่างๆมากขึน เช่นโรงงานทอผ้า โรงงานกระดาษ โรงงานสุ ราก็ตาม
หากแต่ขาดวัตถุดิบที(นาํ มาจากต่างประเทศเช่นฝ้ าย โซดาไฟ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติควบคุม
การบริ โภคของประชาชน ต้องปันส่ วนสิ นค้าของผูค้ นในเมือง นอกจากนียงั มีปัญหาเรื( องการกูเ้ งิน
ของญี(ปุ่นในช่วงสงครามที(กมู้ ากกว่าเงินสํารองในประเทศ เงินที(ออกมาจํานวนมากทําให้เกิดภาวะ
เงินเฟ้ อ สิ นค้าต่างๆมีราคาสู งขึน มีการปรับค่าเงินเยน ทําให้ไทยต้องจ่ายเงินซือสิ นค้ากับญี(ปุ่นแพง
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ขึนแต่ขายได้ราคาถูกลง นอกจากนียงั มีการพิมพ์ธนบัตรขึนเองมากมาย ภาวการณ์เช่นนีทาํ ให้ความ
เชื(อถือทางด้านการคลังของไทยล้มเหลวไปด้วย ในช่วงนีนโยบายการใช้ของไทยเริ( มแพร่ หลาย
เรื( องการรณรงค์ให้ใช้สินค้าไทยเริ( มมีมาตังแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ดังที(ได้
กล่าวไปก่อนหน้านีแล้ว ในช่วงเวลานีเองที(วงดนตรี สุนทราภรณ์ได้ประพันธ์เพลงไทยเพือ ไทย
(ภาคผนวก: 541) สนับสนุนนโยบายดังกล่าวตามเนือร้องตอนหนึ(งที(วา่
“ตืนเถิดชาวไทยขอจงร่ วมใจปรองดอง
หยุดก่ อนฟั งสิ ของไทยมากมีจงจํา
ผลิตภัณฑ์ ไทยทีดีนั$นเราก็มีอยู่ช้านาน
ไทยทําไทยใช้ เอง
หากไทยไม่ ช่วยไทยก็แล้ วใครจะมาช่ วยเรา

ในพืน$ ดินแดนทองนีม$ ีของไทยไทยทํา
ของคนไทยไทยทํานั$นมิใช่ ตาํ เกินการ
เชิ ญมาพร้ อมกันอุดหนุนผลงานงานของไทย
มิต้องกลัวเกรงเงินทองสูญไป
ไทยเพือไทยอุดหนุนไทยไทยพวกเรา”

เมื(อสงครามโลกสิ นสุ ดลง สังคมไทยได้กลับเข้าสู่ ความสงบสุ ขอีกครัง สิ( งสําคัญคือศูนย์
รวมจิตใจของคนไทยคือพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดลเสด็จกลับประเทศไทย เพราะหลังจากที(
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูท่ รงสละราชสมบัติในปี พ.ศ. 2477 ประเทศไทยได้มี
พระมหากษัตริ ยท์ ี(ยงั ทรงพระเยาว์ หากเต็มเปี( ยมไปด้วยพระจริ ยวัตรอันงดงาม แต่ทรงต้องกลับไป
ศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ทําให้ประชาชนชาวไทยต่างเฝ้ ารอการเสด็จ ฯ กลับอย่างใจจด
ใจจ่อ ที(แม้วา่ จะนานสักเพียงไร ความจงรักภักดีต่อพระองค์ทา่ นมิมีที(จะเปลี(ยนแปลง หลังจากเสด็จ
พระราชดําเนินกลับมาครังแรกถึง 7 ปี ประชาชนทัว( ทังประเทศต่างรอชื(นชมพระบารมี
หนังสื อพิมพ์ได้ลงข่าวว่า (อ้างถึงใน อําภา เกิดหาญ, 2548: 45)
“ตั$งแต่ สถานีหลวง ไปกระทังประตูวิเศษไชยศรี ไม่ มีอืนนอกจากคน
ไทย จีน แขก ฝรั ง วันนีร$ ้ ู สึกว่ าเป็ นวันแรกนับด้ วย 10 ปี ทีคนไทยในเมืองนีม$ ี
หัวใจร่ วมกันเป็ นอันหนึงอันเดียวกันคือสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว แลไปทางไหนคน
เต็มไปหมด ทหารยืนรายเรี ยงสองฟากถนน ประชาชนยืนเป็ นชั$นๆคอยรั บเสด็จ
พระราชดําเนิน มิไยแสงแดดจะแผดเผา เราก็ไม่ ย่อท้ อ ท้ อถอย ขอให้ ได้ เห็น
พระพักตร์ ล้นเกล้ าล้ นกระหม่ อมเถิด แม้ แต่ แวบเดียวก็เอา ทีถนนราชดําเนิน
นอก ราชดําเนินใน เขาก็ทาํ ซุ้ มรั บเสด็จ แม้ จะไม่ มโหฬารเหมือนเมือครั$ งสมเด็จ
พระบรมอัยกาธิ ราช ก็เป็ นความจงรั กภักดีของชาวเมือง”
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พระราชภารกิจที(ได้ทรงงานในครังนันแสดงให้เป็ นที(ประจักษ์วา่ ทรงให้ความสําคัญ
ทางด้านจิตวิทยาสังคมอย่างมาก โดยเฉพาะเรื( องความบาดหมางระหว่างชาวจีนและชาวไทยที(มีมา
ช้านาน ในรัชกาลของพระองค์หลังสงครามโลกครังที( 2 มีกรณี พิพาทระหว่างชาวไทยและชาวจีน
ในสําเพ็งครังหนึ(ง จึงทรงเสด็จไปสําเพ็งที(ชาวจีนได้อาศัยตังแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้ าจุฬาโลกมหาราชครังตังกรุ งรัตนโกสิ นทร์เมื(อราว 150 ปี ก่อน เมื(อวันที( 3 พฤษภาคม พ.ศ.2489 ที(
นอกจากจะเสด็จไปเยีย( มธรรมดาแล้วยังเป็ นการระงับข้อพิพาท ประสานรอยร้าวระหว่างกัน ข่าว
การเสด็จเยีย( มครังนี ชาวจีนมีความตื(นเต้นกันมาก มีการจัดงานรับเสด็จ ทําความสะอาดร้านรวง
จัดทําซุม้ ประตู ตกแต่งสถานที(อย่างงดงาม ในวันเสด็จมีท งั ชาวไทย จีน อินเดียมารับเสด็จกัน
มากมาย เมื(อเสด็จผ่านร้านใดจะทรงมีพระเมตตาเสด็จเข้าไปประทับที(แต่ละร้านจัดให้หรื อรับของที(
ประชาชนต่างนํามาถวาย โดยมีพระอนุชาตามเสด็จอย่างใกล้ชิดเป็ นช่างภาพกิตติมศักดิlไปด้วย ทรง
ใช้เวลาเสด็จพระราชดําเนินเยีย( มชาวจีนมากกว่า 4 ชัว( โมง ทรงประทับใจมากและประสานรอยร้าว
ระหว่างชาวไทยกับจีนได้เป็ นผลอย่างดียง(ิ
สรุ ปได้วา่ ความรักชาติในช่วงเวลานีในช่วงเวลานีได้เกิดเหตุการณ์สาํ คัญทางการเมืองทัง
ภายในและภายนอกประเทศ นัน( คือ การเปลี(ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และสงครามโลกครัง
ที( 2 ประชาชนคนไทยทังในและต่างประเทศได้แบ่งออกเป็ นหลายฝ่ ายเนื(องจากมีทศั นะต่อการ
พัฒนาและการรักษาเอกราชความมัน( คงของประเทศแตกต่างกัน การให้ความหมายของคําว่า “ชาติ”
จึงมีความหลากหลายตามมุมมองของบุคคลและไม่สามารถหาลักษณะสําคัญของความเป็ นชาติไทย
ได้อย่างชัดเจน ดังที( สมเด็จเจ้าฟ้ าฯ กรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ทรงปรารภกับพระยาอนุมานราช
ธนว่า
“ชาติ คํานีอ$ าการหนักมาก เราใช้ คาํ นีเ$ ป็ นหลักอยู่ในทุกวันนี $ ซึ งฉันยัง
ไม่ สามารถเข้ าใจได้ เลยว่ า หมายความถึงอะไรไปเพียงไร...ฉันไม่ ได้ หมายจะ
ให้ ถอยหลังไปใช้ คาํ เดิม ฉั นบอกว่ าฉันไม่ เข้ าใจเท่ านั$น...”
(อ้างถึงในสายชล สัตยานุรักษ์, 2545: 46-47)
เช่นเดียวกับบทเพลงปลุกใจที(เสริ มสร้างความรักชาติในยุคสมัยนีมีความหมายอื(นเพิม( เติม
จากช่วงสมัยก่อน กล่าวคือมีการประพันธ์บทเพลงที(สนับสนุนให้เกิดความสามัคคีโดยการรวมคน
เชือชาติตา่ งๆที(อาศัยอยูร่ ่ วมกันในแผ่นดินไทยเข้าเป็ นคนไทย ซึ(งไม่ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์อย่าง
ชัดเจนของการรวมชาติน ี และยังมีบทเพลงที(ทาํ ให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจที(ได้เกิดและเติบโต
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ในแผ่นดินไทยด้วยอีกทังมีบทเพลงที(กล่าวถึงความมีวฒั นธรรมอันเก่าแก่ ทรัพยากรธรรมชาติที(
สมบูรณ์ ตลอดจนสิ นค้าที(ดีที(ผลิตในบ้านเมืองของเรา ทําให้คนไทยไม่จาํ เป็ นต้องพึ(งพิงต่างชาติ
มากนัก และเช่นเดียวกับในยุคสมัยก่อนที(มีเนือหาของบทเพลงสัมพันธ์กบั บริ บทของสังคมอย่าง
แยกกันไม่ออก โดยเฉพาะการดําเนินกิจการการค้าและผลจากการเมืองการปกครองทังในและนอก
ประเทศ
ในช่วงต้นของรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ยังไม่ได้เกิดบทเพลงปลุกใจ
เพื(อเสริ มสร้างความรักชาติแต่ประการใด แต่เหตุการณ์ตา่ งๆที(เกิดขึนทังในและนอกประเทศส่ งผล
ให้เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของความเป็ นชาติไทยของผูป้ ระพันธ์และประชาชนผูฟ้ ังใน
ช่วงเวลาต่อมา กล่าวคือในช่วงนันประเทศไทยประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างมาก จึงเห็นว่า การ
จะให้ประเทศชาติมีความมัน( คงเพียงเพราะยังคงรักษาเอกราชและมีกาํ ลังทางทหารนันไม่เพียงพอ
อีกองค์ประกอบที(สาํ คัญคือการมีระบบเศรษฐกิจที(เข้มแข็งภายใต้การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยตามแบบตะวันตก และการให้ความรู้ในเรื( องการปกครองกับประชาชนอย่างทัว( ถึง
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั เห็นว่าการที(ไทยจะเป็ นชาติโดยสมบูรณ์น นั ต้องมีการ
ปกครองในรู ปแบบที(ประชาชนสามารถปกครองตนเอง มีอิสระเช่นเดียวกับในประเทศอังกฤษ แต่
จําเป็ นต้องให้ได้รับความรู้เรื( องสิ ทธิและหน้าที(ของพลเมืองก่อน จึงจะทําให้การปกครองแบบ
ประชาธิปไตยนีมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด สิ( งสําคัญคือการที(ประชาชนเรี ยนรู้ที(จะอยูร่ ่ วมกัน กระทําตน
ตามหน้าที(ของตนเองในระบอบการปกครองแบบใหม่น ีได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ในด้านการปกครองของรัชสมัยนี ได้เกิดความคาดหวังจากกลุ่มข้าราชการทหารและพล
เรื อนว่า จะได้รับพระราชทานรัฐธรรมนูญในเร็ ววัน แต่กลับไม่ได้เป็ นเช่นนัน ด้วยอภิรัฐมนตรี สภา
เห็นว่า ประชาชนคนไทยยังไม่มีความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย จึงได้ยบั ยังการประกาศรัฐธรรมนูญไว้ก่อน สร้างความไม่พอใจให้กบั กลุ่ม
คณะราษฎร ซึ(งส่ วนใหญ่เป็ นข้าราชการที(จบการศึกษาจากยุโรป เห็นว่าการปกครองที(ดีที(สุดคือ
แบบประชาธิปไตยที(ทุกคนมีสิทธิเสรี และความเสมอภาคกัน จึงได้ก่อการเปลี(ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ. 2475 ด้วยต้องการให้ประเทศไทยเป็ นที(ยอมรับจากชาติตะวันตก มีสังคมเป็ นอารยะ พระยา
พหลพลพยุหเสนา ผูน้ าํ การก่อการเปลี(ยนแปลงมีความเชื(อว่า การที(ประเทศไทยจะมีการปกครอง
แบบสภา เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนและข้าราชการชันผูน้ อ้ ยได้แสดงความคิดเห็นแก่
บ้านเมืองบ้าง มิใช่ฟังแต่เสี ยงจากข้าราชการผูใ้ หญ่ที(มีเพียงอํานาจ ซึ(งจะทําให้ประเทศชาติ
เจริ ญรุ่ งเรื องวัฒนาถาวรสื บไป อีกทังเชื(อมัน( ว่าประเทศไทยจะพัฒนาได้กต็ อ่ เมื(อมีการปกครองแบบ
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ประชาธิปไตยและจะทําให้เศรษฐกิจของชาติไม่ตกตํ(าดังเช่นการบริ หารงานของคณะทํางานที(เป็ น
ราชวงศ์ช นั สู งเช่นแต่ก่อนที(ปิดหูปิดตาประชาชน มีการฉ้อฉลหลายประการ คณะราษฎรต้องการจะ
พัฒนาประเทศโดยเริ( มที(การให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสมอกัน และถือได้วา่ เป็ นการแสดงความ
“รักชาติ” อย่างหนึ(งซึ(งคนไทยทุกคนมีหน้าที(ที(ตอ้ งกระทํา แต่อย่างไรก็ดี คณะราษฎรยังคงให้ความ
เคารพในสถาบันพระมหากษัตริ ยอ์ ย่างสู งสุ ด ดังจะเห็นได้จากอุดมคติ 10 ประการของคณะราษฎร
ข้อที( 1 ที(วา่ ต้องให้มีพระเจ้าแผ่นดินตลอดไป
เหตุการณ์ในครังนัน ส่ งผลกระทบต่อเจ้านายชันผูใ้ หญ่และความสงบเรี ยบร้อยของ
บ้านเมืองเป็ นอย่างมาก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเห็นว่า หากขัดการกระทําของ
คณะราษฎรแล้วจะเกิดความเสี ยหายแก่ประชาชนทัว( ไปของประเทศ อีกทังมีพระราชประสงค์ที(จะ
พระราชทานรัฐธรรมนูญก่อนหน้านันแล้ว ด้วยพระมหากรุ ณาธิคุณจึงทรงพระราชหัตถเลขาถึง
ผูร้ ักษาพระนครฝ่ ายทหารลงวันที( 25 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ที(แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ทรง
คํานึงถึงความสงบสุ ขและประโยชน์ของบ้านเมืองเป็ นใหญ่ แม้วา่ จะเป็ นการลดทอนพระเกียรติยศก็
ตาม ดังความตอนหนึ(งว่า
“ข้ าพเจ้ าเห็นแก่ ความเรี ยบร้ อยของประชาราษฎร์ ไม่ อยากให้ เสี ยเลือด
เนือ$ กับทั$งเพือจัดการโดยละม่ อมละมัย ไม่ ให้ ขึน$ ชื อได้ ว่าจลาจลเสี ยหายแก่
บ้ านเมือง และความจริ ง ข้ าพเจ้ าได้ คิดอยู่แล้ วทีจะเปลียนแปลงตามทํานองนี $
คือมีพระเจ้ าแผ่ นดินปกครองตามพระธรรมนูญ จึงยอมรั บทีจะช่ วยเป็ นตัวเชิ ด
เพือคุมโครงการตั$งรั ฐบาลให้ เป็ นรู ปตามวิธีเปลียนแปลงตั$งพระธรรมนูญ
โดยสะดวก เพราะว่ าถ้ าข้ าพเจ้ าไม่ ยอมรั บเป็ นตัวเชิ ดนานาประเทศคงไม่
ยอมรั บรั ฐบาลใหม่ นี$ ซึ งจะเป็ นความลําบากยิงหลายประการ”
(อ้างถึงในไพโรจน์ ชัยนาม, 2519 -2520: 10)
แต่ในคณะราษฎรมีดว้ ยกันหลายกลุ่มย่อยที(มีความเห็นแตกต่างกัน ทําให้การดําเนินงาน
ติดขัดไปบ้างเช่น การที(หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรี ดี พนมยงค์) เสนอนโยบายเศรษฐกิจที(มีความ
แตกต่างจากผูอ้ ื(น กล่าวคือเห็นว่าการจะพัฒนาประเทศได้น นั จําเป็ นต้องมีระบบเศรษฐกิจที(เข้มแข็ง
แบบสหกรณ์ แต่หลายฝ่ ายเห็นว่ามีลกั ษณะคล้ายสังคมนิยมมากเกินไป จึงไม่ได้รับการยอมรับใน
ครังนัน
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เมื(อช่วงเวลาแห่งการเปลี(ยนแปลงในประเทศผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ(ง การเปลี(ยนแปลง
ด้วยสงครามจากภายนอกประเทศได้เข้ามามีบทบาทเพิม( ขึน เริ( มต้นจากลักษณะสําคัญของการ
ปกครองภายใต้ผนู้ าํ อย่างจอมพล ป. พิบูลสงครามในช่วงสงครามโลกครังที( 2 ที(เชื(อมัน( ว่าปัญหา
ต่างๆที(เกิดขึนในสังคมทังทางเศรษฐกิจและเอกราชอธิปไตยของไทยจะแก้ไขได้ดว้ ยลัทธิชาตินิยม
ภายใต้ผนู้ าํ ตามทฤษฎี “มหาบุรุษ” มีคาํ ขวัญว่า “เชื(อผูน้ าํ ชาติพน้ ภัย” ภายใต้แนวคิดความเป็ นไทยที(
มีโครงสร้างของสังคมแบบใหม่ทา่ มกลางการเปลี(ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสถานการณ์ทว(ั โลก
สายชล สัตยานุรักษ์ (2545: 34) ชีให้เห็นว่า “ความเป็ นไทย” ที(เกิดขึนในช่วงนีมีผลให้การแบ่งชน
ชันในสังคมน้อยลง ลักษณะความเป็ นไทยแบบใหม่ที(เกิดขึนนีเป็ นที(ยอมรับในชนชันกลางที(นิยม
ตามตะวันตก ต้องการให้เกิดความเสมอภาคโดยไม่เลือกชาติกาํ เนิด ทุกคนไม่วา่ จะชาติใดเมื(ออยูใ่ น
แผ่นดินไทยก็คือคนไทย และลัทธิชาตินิยมนีพยายามทําให้เห็นความสําคัญของ “ชาติ” ที(เป็ น
ส่ วนรวม ทําให้บุคคลมองข้ามผลประโยชน์ส่วนตัว ให้คิดถึงแต่ส่วนรวม พร้อมทังพัฒนาตนด้วย
การทําตนให้มีประโยชน์ มีสัมมาอาชีพและวิถีชีวติ แบบสังคมอารยะ
บุคคลที(ดาํ เนินการดังกล่าวเคียงข้าง จอมพล ป.พิบูลสงครามตลอดเวลานันคือ พลตรี หลวง
วิจิตรวาทการ ผูม้ ีผลงานบทเพลงปลุกใจจํานวนมาก พลตรี หลวงวิจิตรวาทการปฏิเสธแนวคิดเสรี
นิยมหรื อทุนนิยม รวมทังสังคมคอมมิวนิสต์โดยพยายามตังคณะการเมืองชื(อ “คณะชาติ” ในช่วง
พ.ศ.2475 แม้วา่ จะไม่ได้รับการตอบรับ แต่เป็ นการแสดงให้เห็นถึงหลักการและนโยบายที(วา่
“...อันว่ าหลักของคณะชาตินั$น คือถือชาติเป็ นสําคัญทําอะไรก็ต้องนึก
ถึงคนทั$งชาติ ไม่ เพ่ งเล็งเฉพาะผลประโยชน์ ของพวกใดพวกหนึง นโยบายอัน
สําคัญคือพยายามรั กษาอิสรภาพของชาติ และสมานชาติให้ กลมเกลียวกัน...”
(วารสารดวงประทีป อ้างถึงในสายชล สัตยานุรักษ์, 2545: 41)
การแสดงออกถึงความรักชาติของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการนัน ได้ส่งผ่านทางผลงานการ
ละคร ดังที(วจิ ิตรา รังสิ ยานนท์ (2543) ได้เล่าให้ฟังเกี(ยวกับแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงปลุกใจ
ส่ วนใหญ่โดยเฉพาะในเรื( องเลือดสุ พรรณว่า เนื(องด้วยในช่วงปี พ.ศ. 2479 หลวงวิจิตรวาทการได้
ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรเป็ นคนแรกภายใต้บรรยากาศการเมืองที(เคร่ งเครี ยด บ้านเมืองยังมี
ความสับสนวุน่ วาย และมีความต้องการพัฒนาที(ขบั เคลื(อนอย่างเร่ งด่วนในด้านเศรษฐกิจและ
การเมือง ฉะนัน งานด้านศิลปวัฒนธรรมจึงเป็ นสิ( งที(ไม่ได้รับความสนใจเท่าที(ควร การรับตําแหน่ง
อธิบดีกรมศิลปากรนี สร้างความหนักใจให้กบั หลวงวิจิตรวาทการเป็ นอย่างมาก หน้าที(หลักของงาน

221

ด้านวัฒนธรรมคือ กล่อมเกลาจิตใจประชาชนในขณะที(ตอ้ งต่อสู้กบั ปัญหาทางด้านการเมืองกับการ
ต่างประเทศ ทางสู้ทางหนึ(งที(คณะรัฐบาลในขณะนันเห็นว่าจะนําพาประเทศผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ
เหล่านีได้คือ “ต้ องสร้ างความรักชาติให้ เกิดขึน> ในหัวใจของคนไทยทุกคน” (เรื( องเดียวกัน, หน้า 20)
ซึ(งการจะเสริ มสร้างความรักชาติน ีเป็ นหน้าที(โดยตรงของวัฒนธรรม อันที(จริ งคนไทยมีความรัก
ชาติอยูใ่ นตัวแต่ตอ้ งการปลุกให้ตื(นขึนเท่านัน ความรักชาติจะปลุกจิตสํานึกให้ประชาชนทําแต่ส(ิ งที(
ดีงามต่อบ้านเมือง มีความขยันขันแข็งในหน้าที(การงาน เกิดความรับผิดชอบที(จะช่วยให้
ประเทศชาติให้รอดพ้นจากภัยทังหลาย แต่การที(พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ได้มีโอกาสแต่งเพลง
และละครเกี(ยวกับความรักชาติน ี กลับทําให้กลุ่มคนบางฝ่ ายเห็นว่าท่านเป็ นผูท้ ี(มีแนวคิดชาตินิยม
จนเกินไป ถึงขันถูกคุมขังในช่วงหนึ(ง อย่างไรก็ดี พลตรี หลวงวิจิตรวาทการให้ความหมายของความ
รักชาติน ีวา่ คือ การรักและการป้ องกันตนเองจากศัตรู รักสงบไม่รุกรานใครเช่นเดียวกับการถือหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที(พยายามสร้างวิถีชีวติ ตนให้พอเพียงกับการดํารงชีวติ อีกทังยังอธิบายว่า
“ประเทศของเราเป็ นประเทศเล็ก การปลุกใจให้ คนรวมตัวกันเสี ยสละเพือประโยชน์ แก่ ประเทศชาติ
นั$นเป็ นสิ งทีควรกระทําอย่ างยิง” การที(พลตรี หลวงวิจิตรวาทการเลือกใช้บทเพลงและละครเป็ น
เครื( องมือในการปลูกฝังการรักชาติน นั เพราะเห็นว่า การชื(นชอบบทเพลงเป็ นสิ( งที(ไม่สามารถบังคับ
ได้ ต้องเกิดจากความสมัครใจของผูฟ้ ังเอง และการเรี ยนรู้ที(เกิดจากความพึงพอใจนัน ประโยชน์กจ็ ะ
ตกอยูก่ บั ผูเ้ รี ยนเอง
แม้จะคนกล่าวว่า ผลงานของหลวงวิจิตรวาทการมีวตั ถุประสงค์เพื(อตอบสนองนโยบาย
สร้างชาติของจอมพล ป.พิบูลสงครามเท่านัน แต่หากพิจารณาอย่างละเอียดแล้ว ผลงานเขียน บท
ละคร บทเพลง ฯลฯ ของหลวงวิจิตรมีฐานคิดมาจากเรื( องราวในประวัติศาสตร์ทงั เหตุการณ์ ผูม้ ีส่วน
เกี(ยวข้อง หรื อพระปรี ชากล้าหาญของบูรพกษัตริ ยไ์ ทย เช่นเดียวกับแนวพระราชดําริ ในการพระราช
นิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที(พยายามสร้างสรรค์ผลงาน จากข้อมูลที(มี
หลักฐานจากประวัติศาสตร์ เช่นพระราชนิพนธ์เรื( องพระร่ วง เป็ นต้น พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
ได้รับอิทธิพลจากพระราชนิพนธ์ภายใต้พระนามแฝงว่า อัศวพาหุ ซึ(งเป็ นผลงานประเภทปลุกใจ
ประกอบกับความชื(นชอบส่ วนตัวในงานด้านประวัติศาสตร์ของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการเอง
ประกอบกับการประพันธ์ที(มีรสนิยมสมัยใหม่ เนื(องจากเป็ นบุคคลที(มีโอกาสเดินทางไปดํารง
ตําแหน่งทูตต่างประเทศเป็ นเวลาหลายปี และมีความสนใจด้านการแสดงอยูไ่ ม่นอ้ ย และเมื(อมี
โอกาสนําเรื( องราวทางประวัติศาสตร์ รวมเข้ากับการแสดงในรู ปแบบต่างๆ จึงสามารถนําเสนอได้
อย่างดีเยีย( ม และไม่วา่ จะนิพนธ์ดว้ ยเหตุผลใดก็ตาม เมื(อผลงานปรากฏสู่ สายตาผูช้ มแล้ว ผูช้ มนันเอง
ที(จะเป็ นผูต้ ดั สิ นคุณค่าของงานชินนัน ซึ(งผลก็คือ ได้รับการตอบรับที(ดีมาก ผลที(ได้จากการเผยแพร่
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ประชาสัมพันธ์งานของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการจึงไม่เพียงแต่มีความสนุกสนานเท่านัน ยังได้
สอดแทรกคติเตือนใจหลายประการให้กบั คนไทยได้รู้จกั ตนเอง รักและหวงแหนแผ่นดิน ทําดีเพื(อ
ประเทศชาติของเรา ฉะนัน อาจวิเคราะห์ได้วา่ ถึงแม้ผลงานของท่านจะเป็ นไปตามคําสั(งของรัฐบาล
แต่โดยส่ วนตัว พลตรี หลวงวิจิตรวาทการมีความนิยมในความเสี ยสละเพื(อชาติของบรรพบุรุษ
เหล่านันอย่างแท้จริ ง นอกจากนี บทเพลงของหลวงวิจิตรวาทการยังให้ความสําคัญกับ “การรวม
ชาติไทย” ที(ไม่วา่ จะเป็ นคนเชือชาติใด ที(อาศัยอยูบ่ นแผ่นดินไทยก็ยอ่ มเป็ นคนไทย อาจเป็ นเพราะ
ด้วยความเชื(อว่าคนไทยทุกกลุ่มชนล้วนแล้วแต่ถอยร่ นลงมาจากทางภาคเหนือด้วยกันทังสิ น ได้
ร่ วมกันต่อสู้ฝ่าฝันอุปสรรคต่างๆมาด้วยกัน รวมทังชาวจีนที(อาศัยอยูใ่ นเมืองไทยในขณะนันก็ถือว่า
เป็ นคนไทยด้วยเช่นกัน
นอกจากนี ยังมีนกั ดนตรี อีกกลุ่มหนึ(งที(สร้างสรรค์บทเพลงปลุกใจในช่วงเวลาเดียวกันนี
นัน( คือวงดนตรี สุนทราภรณ์ การก่อตังวงดนตรี น ีมีวตั ถุประสงค์เพื(อเป็ นวงดนตรี ประจําสถานีของ
กรมโฆษณาการที(ดาํ เนินการโดยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในปี พ.ศ. 2482 (ใช้ชื(อว่าวงดนตรี
กรมโฆษณาการ) ดังนัน เนือหาของบทเพลงทังหมดจึงจําเป็ นต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
บทเพลงที(ได้รับความนิยมส่ วนใหญ่ของสุ นทราภรณ์เป็ นเพลงที(แสดงถึงความรัก ความงามของ
ธรรมชาติมากกว่าปลุกใจให้ฮึกเหิมรักชาติ เพลงปลุกใจที(ถือกําเนิดขึนในช่วงแรกจึงเป็ นเพลงที(
อัญเชิญเนือร้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที(เน้นความ
สามัคคี ไม่แก่งแย่งชิงดีกนั ให้ร่วมมือร่ วมใจกันแสดงให้นานาประเทศเห็นถึงศักยภาพของคนชาติ
ไทย จากนันจึงมีบทเพลงที(แต่งขึนโดยกวีและนักประพันธ์ของสุ นทราภรณ์เองซึ(งมีเนือหาส่ งเสริ ม
นโยบายของรัฐ เช่นบทเพลงที(มีเนือหาให้ร่วมใจกันประหยัด งดซือสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยจากต่างประเทศ
แม้วา่ จะไม่มีการศึกษาว่า ผูป้ ระพันธ์และผูถ้ ่ายทอดของสุ นทราภรณ์มีความรู้สึกรักชาติมาก
น้อยเพียงไร แต่ส(ิ งที(แสดงออกอย่างชัดเจน คือมีความศรัทธาและเชื(อมัน( ในสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
ของครู เอือ สุ นทรสนาน อดีตนักเรี ยนโรงเรี ยนพรานหลวงแฝงอยูใ่ นบทเพลง ดังที( ไพบูลย์ สําราญ
ภูติ กล่าวไว้วา่ “ถ้ าเป็ นเรื องเกียวกับรั ชกาลที 6 ครู เอื อ$ ทําให้ ได้ ทุกสิ ง” (สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์
2555) ความรักชาติของวงดนตรี สุนทราภรณ์จึงมีลกั ษณะพิเศษ 2 ลักษณะคือความจงรักภักดีตอ่ องค์
พระมหากษัตริ ย ์ และยึดมัน( ในแนวทางของผูน้ าํ ประเทศในขณะนันว่า จะพาบ้านเมืองไปสู่ ความ
เป็ นอารยะ ทัดเทียมนานาประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิ
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ในช่วงสงครามโลกครังที( 2 ยังมีกลุ่มคนไทยในต่างประเทศที(มีความคิดเห็นแตกต่าง
เกี(ยวกับการเข้าร่ วมกับกองทัพญี(ปุ่นในสงครามโลกครังที( 2 ของจอมพล ป.พิบูลสงคราม คือกลุ่ม
เสรี ไทยที(มีทงั ในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริ กาที(มีวธิ ี ดาํ เนินการที(ตา่ งกัน แต่อยูภ่ ายใต้ความ
คิดเห็นเดียวกันนัน( คือ ต้องการให้ประเทศไทยมีอธิปไตยและเอกราช ไม่อยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชา
ของญี(ปุ่น ดําเนินการบริ หารประเทศร่ วมกับชาติตะวันตกที(ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย และ
สิ( งสําคัญเหนือสิ( งอื(นใดคือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
ความคิดเห็นเกี(ยวกับลักษณะความเป็ นเอกราชและอธิปไตยรัฐบาลและประชาชนทังใน
และต่างประเทศจึงมีความแตกต่างกัน นอกจากนี ยังมีความคิดเห็นของพระบรมวงศานุวงศ์บาง
พระองค์ที(เคยทรงงานด้านบริ หารในตําแหน่งสําคัญของบ้านเมืองมากมาย ได้ให้แนวคิดเกี(ยวกับ
การรักษาไว้ซ( ึงอธิปไตยของชาติไทย อาทิ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ได้ให้ความสําคัญเกี(ยวกับความเป็ นชาติและการดํารงอยูข่ องความเป็ นไทยไว้วา่ การรักษาชาติเอก
ราชของไทยไว้ จําต้องเล็งเห็นถึงการประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองกับชาติ
อื(นๆ แต่มิได้รวมถึงด้านวัฒนธรรม ความเป็ นอยู่ วิถีและวิธีคิดแบบไทยๆทังหมด ด้วยสมเด็จกรม
พระยาฯ ดํารงราชานุภาพ ทรงมีพระชนมายุตงั แต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ผ่าน
ช่วงเวลายุง่ ยากทางการเมืองทังในและระหว่างประเทศหลายครัง เช่นในช่วงที(ไทยต้องเสี ยดินแดน
และสิ ทธิทางการทูต ทางศาลให้กบั ชาติตะวันตก สงครามโลกครังที( 1 เหตุการณ์การเปลี(ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ.2475 จนกระทัง( สงครามโลกครังที( 2 ทรงเห็นว่า สิ( งสําคัญที(จะทําให้บา้ นเมืองอยู่
รอดนัน คนไทยต้องรู้จกั ปรับตัวคิดถึงผลได้ผลเสี ยในประโยชน์ตา่ งๆ อีกทังยังกล่าวถึงการประสาน
วัฒนธรรมความเป็ นไทยกับชาติอื(น หากแต่จาํ เป็ นต้องรักษาแก่นแท้ความเป็ นไทยแบบดังเดิมไว้
จากที(แสดงในผลงานความเชี(ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ภาษา หรื อศิลปะบางส่ วน สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพมักจะทรงปรึ กษากับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
ยานริ ศรานุวดั ติวงศ์อยูเ่ สมอ แม้คราวที(เสด็จประทับ ณ ต่างประเทศ เช่นเรื( องการปรับปรุ งภาษา
เรื( องงานศิลปะเช่น การสร้างวัดเบญจมบพิตรที(เป็ นหินอ่อนอันมีเป้ าหมายหลักเพื(อการทํานุบาํ รุ ง
ศาสนาโดยไม่ทรงยึดติดความเป็ นไทยแท้แบบดังเดิม แต่ทรงพยายามนําส่ วนที(ดีของวัฒนธรรม
อื(นๆมาปรับใช้เพื(อสร้างความเป็ นอารยะและเพื(อความอยูร่ อดของประเทศ ทรงให้ความสําคัญกับ
“อุปนิสัย “หรื อ “คุณธรรม” ซึ(งมีอยูด่ ว้ ยกัน 3 ประการคือ “ความจงรักภักดีในอิสรภาพของชาติ
ความปราศจากวิหิงสาและความฉลาดในการประสานประโยชน์” การประสานประโยชน์น ีคือ การ
ประสานทังจากคนรุ่ นเก่ากับคนรุ่ นใหม่ วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมต่างชาติเพื(อนําเฉพาะสิ( งที(ดี
งามมาพัฒนาบ้านเมือง นอกจากนียงั พยายามลดความขัดแย้งของ “ชาติไทย” โดยมักใช้คาํ ว่า
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“เมืองไทย” ที(หมายรวมถึงเชื อชาติดว้ ย (สายชล สัตยานุรักษ์ ,2548 : 8) เช่นเดียวกับพลตรี หลวง
วิจิตรวาทการ แต่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงให้ความสําคัญกับคํา
ว่า “เมืองไทย” ที(สร้างอัตลักษณ์ของลักษณะกลุ่มคน การปกครอง วัฒนธรรมที(เหมือนกันมากกว่า
เชือชาติ ดังที( ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวไว้ในปาฐกถาเสาหลักแห่งแผ่นดิน เรื( องสมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เมื(อวันที( 6 มกราคม 2555 ว่า แนวทางในการทํางานของสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพที(วา่ ด้วยความสามัคคี เกิดจากการคํานึงถึงการปรับ
ใช้ประเพณี วฒั นธรรมของท้องถิ(นควบคูไ่ ปกับการควบคุมจากส่ วนกลาง นัน( คือ
“วัฒนธรรมเท่ านั$นทีจะเป็ นยาวิเศษแก้ ปัญหาทุกอย่ างได้ หมด
วัฒนธรรมประเพณี จะไม่ ก่อให้ เกิดความเสี ยหาย ความด่ างพร้ อยต่ อสังคม
แน่ นอน ประเพณี วฒ
ั นธรรมจะทําให้ ผ้ คู นมีความเป็ นสุภาพชน ความรั กใคร่
ปรองดอง มีความอ่ อนน้ อมถ่ อมตนเข้ าหากัน”
จะเห็นได้วา่ ความรักชาติในช่วงเวลานีมีความแตกต่างหลากหลายตามความคิด ความเชื(อ
ของแต่ละพระองค์ แต่ละบุคคลหรื อแต่ละกลุ่มชน ได้แก่
- พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเห็นว่าการรักษาเอกราชและอิสรภาพชองชาติ
เป็ นสิ( งสําคัญ อันประกอบด้วยความสามัคคี มีน าํ ใจ และทํามาหาเลียงชีพอย่างสุ จริ ต บํารุ งความ
เจริ ญของบ้านเมือง และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์แก่ส่วนตัว
- สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงเห็นว่าความรักชาติ
ประกอบด้วย 3 ประการที(สาํ คัญคือ ความจงรักภักดีในอิสรภาพของชาติ ความปราศจากวิหิงสา (ไม่
เบียดเบียน) และความฉลาดในการประสานประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองกับ
ต่างประเทศ อีกทังการรวมชาติระหว่างคนในประเทศด้วยประเพณี วฒั นธรรม ความเป็ นอยู่ วิถีและ
วิธีคิดแบบไทยๆ
- กลุ่มคณะราษฎร ให้ความสําคัญกับการปกครองแบบประชาธิปไตย การที(ประชาชนมี
สิ ทธิเสมอภาคกัน มีอิสระในการดําเนินกิจการต่างๆ และความจงรักภักดีตอ่ องค์พระมหากษัตริ ย ์
- กลุ่มกบฏบวรเดชมีความยึดถือความจงรักภักดีในองค์พระมหากษัตริ ย ์
- หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (นายปรี ดี พนมยงค์) ให้ความสําคัญกับการดําเนินกิจการต่างๆ
เพื(อให้เกิดความเท่าเทียมกันของประชาชนในประเทศ เช่นการจัดการระบบเศรษฐกิจแบบสหกรณ์
- จอมพล ป.พิบูลสงคราม สนับสนุนให้ประชาชนดําเนินวิถีชีวติ แบบอารยะ โดยยึดถือ
ลัทธิชาตินิยมและ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่ วนตน
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- พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ เน้นการรวมชาติไทย และเสริ มสร้างความรักชาติดว้ ยจิตใจของ
ผูค้ นในสังคม ไม่ใช่ทาํ ตามคําสัง( เท่านัน ทําสิ( งที(ดีต่อบ้านเมือง รักผิดชอบการงานของตน
- ครู เอือ สุ นทรสนาน (วงดนตรี สุนทราภรณ์) ยึดมัน( ในความจงรักภักดีตอ่ พระมหากษัตริ ย ์
และทําตามนโยบายของผูน้ าํ ประเทศ (รัฐนิยม)
- กลุ่มเสรี ไทย ต้องการให้ประเทศไทยมีอธิปไตยและเอกราช ไม่อยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชา
ของญี(ปุ่น ดําเนินการบริ หารประเทศร่ วมกับชาติตะวันตกที(ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย และ
สิ( งสําคัญเหนือสิ( งอื(นใดคือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
สรุ ปได้วา่ ความรักชาติของยุคสมัยนีค> ือ การรักษาไว้ซึงเอกราชในด้ านการปกครองโดยคน
ไทยด้ วยกันเท่านั>น แต่จาํ เป็ นอย่างยิง( ที(จะต้องดําเนินไปแบบประชาธิปไตยของตะวันตก เพื(อจะ
ได้รับเกียรติแบบประเทศเอกราชทัว( ไป มิใช่อาณานิคมของผูใ้ ด อีกทังจะทําให้การติดต่อค้าขาย
ได้รับความสะดวกมากยิง( ขึน และยิง( เมื(อประชาชนมีวฒั นธรรมแบบอารยะด้วยแล้ว ย่อมเป็ นเครื( อง
แสดงความเจริ ญให้นานาชาติเห็นว่า ประเทศไทยแตกต่างจากประเทศอื(นๆในภูมิภาค เพราะได้รับ
การพัฒนาตามแนวทางของหลักสากลภายใต้แนวคิดของผูน้ าํ ในขณะนัน แต่หากว่าแนวคิดดังกล่าว
ได้ดาํ เนินไปด้วยการรู้จกั ประสานประโยชน์ซ( ึงกันและกัน ระหว่างความคิดแบบใหม่กบั ความคิด
แบบเก่า ตะวันตกกับตะวันออกได้อย่างกลมกลืนแล้ว สังคมไทยคงจะได้รับการพัฒนาเป็ นประเทศ
อารยะที(มีแต่ความเข้าใจ ไม่มีเหตุใดให้คนไทยแตกแยกทางความคิดกันดังเช่นในปัจจุบนั (พ.ศ.
2555)
เมื(อพิจารณาความยัง( ยืนของแนวทางการปฏิบตั ิตามคําสัง( ของท่านผูน้ าํ แล้วจะพบว่า
แตกต่างจากการปกครองโดยพระมหากษัตริ ย ์ กล่าวคือในช่วงต้นของยุคสมัยยังคงปกครองด้วย
ระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ ที(พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นดัง( สมมติเทพ แต่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ วั กลับพยายามให้ประชาชนปกครองตนเองด้วยการปกครองแบบประชาธิปไตยเพื(อให้แต่
ละคนมีสิทธิเสรี ภาพในการดําเนินชีวิต ถือว่าเป็ นพระมหากรุ ณาธิคุณที(ทรงเห็นความสําคัญในการ
พัฒนาคนให้ปกครองตนเองมากกว่าการปฏิบตั ิตนตามคําสัง( ของผูป้ กครองดัง( เช่นในอดีต และ
ต่อมาคือรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล ด้วยเหตุที(ยงั ทรงพระเยาว์และ
กําลังทรงศึกษาในต่างประเทศ ประกอบกับเกิดเหตุการณ์สงครามโลกครังที( 2 ที(สร้างความ
ระสํ(าระสายต่อจิตใจของประชาชนเป็ นอย่างมาก หลายฝ่ ายยังให้ความสําคัญกับสถาบัน
พระมหากษัตริ ยใ์ นลักษณะของความเป็ นสัญลักษณ์และเป้ าหมายในการดําเนินงานต่างๆเพื(อ
ปกป้ องสถาบัน และเอกราชของประเทศ แต่บางฝ่ ายเช่นรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงครามได้
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กําหนดให้มีผนู้ าํ ในมิติใหม่ คือผูน้ าํ ทางการเมืองการปกครองแทนผูน้ าํ ทางด้านจิตใจดังเช่น
พระมหากษัตริ ยใ์ นการบริ หารบ้านเมืองยามสงคราม การปกครองด้วยการเมืองดังกล่าวก่อให้เกิด
แนวทางการปฏิบตั ิและวิถีชีวติ แบบใหม่มากมาย แต่เป็ นการปฏิบตั ิของประชาชนตามคําสัง( ของ
ผูน้ าํ เท่านัน มิได้เกิดจากเบืองลึกแห่งความรักและศรัทธาต่อศูนย์รวมจิตใจซึ(งก็คือ พระมหากษัตริ ย ์
ดังเช่นในกาลก่อน ทําให้แนวทางการดําเนินชีวิตตามแบบผูน้ าํ ทางการเมืองนีมีปรากฏเพียงช่วง
ระยะเวลาหนึ(งเท่านัน ไม่วา่ จะเป็ นการสวมหมวก การประกอบอาชีพเพื(อตอบสนองทางเศรษฐกิจ
เพียงอย่างเดียว ซึ(งต่างจากการดําเนินชีวิตที(มีแรงบันดาลใจจากการกระทําเพื(อถวายแด่องค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
4.2.3 ยุคที 3 ยุคสั งคมนิยมประชาธิปไตย (พ.ศ. 2489 – 2519)
ยุคสมัยนีอยูใ่ นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช เป็ น
ช่วงเวลาที(ประเทศต่างๆทัว( โลกเร่ งฟื นฟูบูรณะประเทศจากสงครามโลกครังที( 2 ซึ(งเสร็ จสิ นลงในปี
พ.ศ. 2488 และกําลังดําเนินเข้าสู่ ภาวะสงครามเย็น หรื อสงครามเศรษฐกิจ ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
เริ( มมีการปรับตัวตามภาวะดังกล่าวเช่นกัน โดยดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของตนให้เป็ นระบบทุน
นิยมตามแบบตะวันตกมากขึน สําหรับประเทศไทย ได้ริเริ( มนโยบายการพัฒนาให้เป็ นไปตาม
กระแสโลกเช่นกัน ด้วยการกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติตงั แต่ปี พ.ศ. 2504 มุง่ เน้นเร่ งรัด
การผลิตแบบอุตสาหกรรม เพื(อตอบสนองความต้องการสิ นค้าจํานวนมากของตลาดโลก การต่อสู้
แข่งกันกับนานาชาติจึงมิได้เป็ นเรื( องการศึกสงครามอีกต่อไป แต่เป็ นเรื( องการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
มากยิง( ขึน
ระบบเศรษฐกิจของไทยในขณะนันยังคงอยูใ่ นความดูแลของรัฐบาลซึ(งมีสมาชิกส่ วนใหญ่
เป็ นทหารที(ควบคุมอํานาจอย่างเบ็ดเสร็ จ จึงสร้างความไม่พอใจให้กบั ประชาชนบางส่ วน
โดยเฉพาะกลุ่ม “ปัญญาชน” ที(ได้รับการศึกษาระดับสู งทังจากในและต่างประเทศ บุคคลเหล่านีมี
ความรู้เรื( องประชาธิปไตย สิ ทธิและหน้าที(ของตนเองเป็ นอย่างดี มีการแสดงออกซึ(งความคิดเห็น
ทางการเมืองที(แตกต่างจากรัฐบาลตามวิถีทางประชาธิปไตย ในบางครังจึงได้รับการตอบโต้ที(
รุ นแรงจากภาครัฐ เช่นในกรณี เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 และ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519
บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจที(เกิดขึนในยุคนี จึงมีความหมายแตกต่างไปจาก
อดีตที(พยายามให้ผฟู้ ังเชื(อถือและปฏิบตั ิตามคําแนะนําตามเนือร้องที(ปรากฏไว้ในบทเพลง เช่นให้
เสี ยสละชีวติ ร่ วมมือกันทํางาน หรื อการใช้สินค้าไทย ฯลฯ แต่บทเพลงในยุคสมัยนีมีเนือหากระตุน้
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ให้ผฟู้ ังได้ฉุกคิด และตระหนักด้วยตนเองถึงความสําคัญของความถูกต้องดีงามที(จะทําให้
ประเทศชาติเจริ ญรุ่ งเรื อง และไม่มีบทเพลงที(ช ีแนะการดําเนินชีวิตเพื(อสร้างสังคมอารยะอีกต่อไป
นอกจากนี บทเพลงในช่วงเวลานียงั มีทว่ งทํานองที(แตกต่างไปจากเดิม คือจากบทเพลงปลุกใจในยุค
ก่อนมักมีจงั หวะรวดเร็ ว เร้าใจ กลายมาเป็ นบทเพลงที(มีความนุ่มนวล อ่อนหวานจูงใจผูฟ้ ังให้คล้อย
ตาม อีกทังผูท้ ี(เกี(ยวข้องไม่วา่ จะเป็ นองค์ผพู้ ระราชนิพนธ์ ผูป้ ระพันธ์เนือร้อง และทํานอง รวมทังผู้
เรี ยงเรี ยงเสี ยงประสาน หน่วยงานเจ้าของบทเพลงหรื อนักร้อง ล้วนเป็ นปัจจัยเกือหนุนให้ชื(อเสี ยง
และความนิยมของประชาชนต่อบทเพลงเหล่านันมากยิง( ขึน
4.2.3.1 เริมต้ นสงครามเย็นกับ “ทุนนิยมโดยรัฐ”
ในช่วงสงครามโลกครังที( 2 (พ.ศ. 2484 – 2488) ที(ผา่ นมา ระบบเศรษฐกิจ
ของไทยดําเนินไปภายใต้นโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยม หรื อนโยบายเศรษฐกิจแบบรัฐนิยม โดย
รัฐพยายามกีดกันชาวต่างชาติไม่ให้มีบทบาททางเศรษฐกิจในประเทศมากนักด้วยการจัดตัง
รัฐวิสาหกิจแข่งขันกับธุรกิจของชาวต่างชาติ บุคคลที(มีบทบาทในวิสาหกิจเหล่านันจึงกลายเป็ นผูน้ าํ
อํานาจทังทางเศรษฐกิจและทางการเมืองของประเทศ ซึ(งได้แทรกแซงระบบเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศใน 4 ลักษณะคือ
- การผูกขาดการค้าข้าวและกิจการต่อเนื(องเช่น การขนส่ ง
- การผูกขาดธุรกิจนําเข้าและส่ งออกโดยผูกขาดการขายสิ นค้านันแต่ผเู้ ดียวและยังเปิ ดสาขา
ไปทัว( ประเทศ
- การเข้าจัดตังและดําเนินธุ รกิจธนาคารแม้วา่ ภายหลังสงครามโลกครังที( 2 จะอนุญาตให้
เปิ ดธนาคารมากขึน เพราะต้องการระดมเงินทุนเพื(อสัง( ซื อข้าวและสิ นค้าอื(นเพื(อการส่ งออก
- รัฐจัดตังธุ รกิจอุตสาหกรรมเช่น ยาสู บมาดําเนินการเอง
ภายหลังสงครามโลกครังที( 2 ในช่วงปี พ.ศ. 2490 – 2500 ประเทศต่างๆทัว( โลกแบ่งเป็ น 2
ฝ่ ายอย่างชัดเจน คือฝ่ ายเสรี นิยมและสังคมนิยม ประเทศไทยเริ( มดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาซึ(งเป็ นผูน้ าํ ฝ่ ายเสรี นิยมมากขึน เพราะต้องการป้ องกันการคุกคามจากประเทศ
ที(มีการปกครองแบบสังคมนิยมที(กาํ ลังขยายตัวมากหลังสงครามโลกครังที( 2 โดยในปี พ.ศ. 2493 มี
การลงนามในข้อตกลงว่าด้วยความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและเทคนิค เริ( มจากการกูเ้ งินจากองค์กร
ต่างประเทศเพื(อการสร้างสาธารณูปโภค เช่นระบบการชลประทาน งานวิจยั ทางการเกษตร และลด
การกีดขวางทางการค้าระหว่างกันโดยเฉพาะเรื( องภาษี ทําให้ไทยได้รับผลประโยชน์หลายด้านจาก
นโยบายดังกล่าว ต่อมาสหรัฐอเมริ กาได้พยายามเข้ามาลงทุนในประเทศไทย มีผลให้รัฐบาลไทย
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ประกาศพระราชบัญญัติส่งเสริ มอุตสาหกรรม พ.ศ. 2497 เพื(อเปิ ดโอกาสให้ภาคเอกชนและบริ ษทั
ต่างชาติเข้ามาลงทุน นโยบายฉบับนีได้เปลี(ยนแปลงนโยบายทุนนิยมโดยรัฐมาเป็ นการส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรมของเอกชน ชนชันนําในประเทศไทยหลายกลุ่มได้รับผลประโยชน์จากพระราชบัญญัติ
นี โดยจัดตังบริ ษทั ส่ วนตัวและได้รับผลประโยชน์โดยตรงมากมายจากรัฐภายใต้นโยบายดังกล่าว
หรื อการใช้ประโยชน์จากอิทธิพลทางการเมืองของตนเองแลกเปลี(ยนกับการแสวงหาผลประโยชน์
จากผูป้ ระกอบการ เพื(อสิ ทธิในการคุม้ ครองเพื(อดําเนินการทางธุรกิจ
ในช่วงเวลาดังกล่าว มีการจัดตังหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเกิดขึน 141 แห่ง จึงเรี ยกเศรษฐกิจยุค
นีวา่ “ทุนนิยมโดยรัฐ” (State Capitalism) สังคมไทยได้เกิดกลุ่มอํานาจที(ครอบคลุมทังทางเศรษฐกิจ
และการเมือง ได้แก่กลุ่มซอยราชครู (จอมพลผิน ชุณหะวัณ) และกลุ่มสี( เสาเทเวศร์ (จอมพลสฤษดิl
ธนะรัชต์) ซึ(งก่อตังและควบคุมกิจการรัฐวิสาหกิจไว้ทงั หมด ทังการสร้างวิสาหกิจส่ วนตัว และการ
คุม้ ครองธุ รกิจของพ่อค้าอื(นๆ ทําให้เกิดลักษณะธุรกิจแบบใหม่ คือการเชิญพ่อค้าท้องถิ(นเชือสายจีน
เข้าเป็ นสมาชิกของกลุ่มที(มีอาํ นาจในกิจการใหม่เหล่านันในตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ด้วย
ผลตอบแทนสู ง การปรับตัวนีก่อให้เกิดความได้เปรี ยบของบางกลุ่มธุรกิจอย่างรวดเร็ ว อีกทังมี
นโยบายการส่ งเสริ มการสะสมทุนของชนชันกลาง ฉะนัน การดําเนินการเช่นนีจึงไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนส่ วนใหญ่เท่าที(ควร เพราะเป็ นการสร้างกลุ่มอํานาจใหม่ที(ขดั แย้งกับแนวคิด
เรื( องนโยบายเศรษฐกิจแบบรัฐนิยมที(ตอ้ งการขจัดพ่อค้าต่างชาติให้ออกไปจากประเทศไทย (นิรมล
สุ ธรรมกิจ, 2551: 108 – 112)
การเมืองการปกครองในประเทศช่วงนีเกิดการเปลี(ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว มีการตังพรรค
การเมือง และการจัดการเลือกตังที(มีการแข่งขันกันอย่างมากระหว่างนักการเมืองฝ่ ายเสรี นิยมกับ
ฝ่ ายอนุรักษ์นิยม มีการสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับที( 3 พุทธศักราช 2489 ที(สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิด
ที(เป็ นเสรี นิยมและการประนีประนอมกับฝ่ ายอนุรักษ์นิยม ท่ามกลางความผันผวนทางการเมืองได้
เกิดเหตุวปิ โยคและความสู ญเสี ยครังใหญ่ จากการที(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล
เสด็จสวรรคตอย่างกะทันหันด้วยพระแสงปื น ณ พระที(นง(ั บรมพิมานในพระบรมมหาราชวัง เมื(อ
วันที( 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 การสู ญเสี ยในครังนัน ได้สร้างความโศกเศร้าให้กบั ประชาชนทัว( ทัง
ประเทศเป็ นอย่างมาก เพราะพระองค์เปรี ยบเสมือนศูนย์รวมดวงใจของทวยราษฎร์ หากย้อนกลับ
ไปครังแรกที(พระองค์เสด็จกลับเมืองไทย ในปี พ.ศ. 2480 นัน เล่ากันว่าเป็ น การปลุกความ
จงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริ ยท์ ี(หยัง( รากลึกในสังคมไทยเป็ นอย่างมาก เนื(องจากประเทศ
ขาดองค์พระประมุขมากว่า 3 ปี อีกทังทรงเป็ นเจ้านายองค์เล็กๆที(น่ารัก น่าเอ็นดู เสด็จมาพร้อมพระ
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อนุชาที(ประดุจฝาแฝดที(ทรงมีพระฉายาใหม่วา่ “เจ้าฟ้ าแว่น” หรื อ “ท่านแว่น” ทําให้ประชาชนมี
ความเบิกบานใจ เพิม( ความรัก ความเทิดทูนในพระองค์มากยิง( ขึนเท่าทวีคูณ (อําภา เกิดหาญ, 2548)
ความรักความสามัคคีของประชาชนกลับมารวมกันอีกครังที(องค์พระมหากษัตริ ย ์
ในช่วงเวลาดังกล่าว วงดนตรี สุนทราภรณ์ยงั คงทําหน้าที(สร้างสรรค์บทเพลงปลุกใจ ซึ(ง
เกี(ยวข้องกับสภาพทางสังคมที(มีการเปลี(ยนแปลงอย่างมาก โดยเฉพาะผลกระทบกับประชาชนใน
ด้านเศรษฐกิจ มีวตั ถุประสงค์ในการเสริ มสร้างลักษณะนิสัยของคนไทยเรื( องการประหยัด ใช้จา่ ยใน
ส่ วนที(จาํ เป็ น ในขณะเดียวกัน ประชาชนต้องมีความสุ ขในการใช้ชีวติ รู้จกั หน้าที(ของตนเพื(อสร้าง
ความสมดุลในการดําเนินชีวิตท่ามกลางภาวะสงครามเย็นหรื อ สงครามเศรษฐกิจที(กาํ ลังคุกคามไป
ทัว( โลก ดังเช่นในบทเพลงไทยเพือ ไทย (ภาคผนวก: 541) ของวงดนตรี สุนทราภรณ์ ที(วา่
“ไทยทําไทยใช้ เอง มิต้องกลัวเกรงเงินทองสู ญไป
หากไทยไม่ ช่วยไทยก็แล้ วใครจะมาช่ วยเรา
ไทยเพือไทยอุดหนุนไทยไทยพวกเรา”
นอกจากนี ในช่วงเวลาเดียวกัน ยังมีบทเพลงจากผลงานของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการซึ( ง
ถือเป็ นผลงานในยุคที( 2 ของผูป้ ะพันธ์ เรี ยกว่า ยุค “คณะละครวิจิตรศิลป์ ” เปิ ดแสดงระหว่างปี พ.ศ.
2490 – 2492 เป็ นคณะละครที(หลวงวิจิตรตังขึนเองเปิ ดการแสดงรวม 10 เรื( อง หลวงวิจิตรได้
รวบรวมเงินทุนที(มีในช่วงที(ออกจากราชการในข้อหาอาชญากรสงครามระหว่างที(เป็ นรัฐมนตรี
กระทรวงต่างประเทศ ณ ประเทศญี(ปุ่น เมื(อญี(ปุ่นแพ้สงครามพลตรี หลวงวิจิตรวาทการจึงต้อง
ลาออกจากราชการออกมาตังคณะวิจิตรศิลป์ เล่นเองบ้างในบางครัง หรื อนําลูกศิษย์เก่ามาร่ วมงาน มี
หลานสาวคนหนึ(งเป็ นผูแ้ สดงนํา แต่เนื(องจากเป็ นระยะที(เศรษฐกิจตกตํ(าอีกทังมีการนําภาพยนตร์
ต่างประเทศเข้ามาฉาย ทําให้การแสดงต่างๆในประเทศจึงต้องหยุดชะงักลงเนื(องด้วยรายได้ไม่
เพียงพอ ช่วงนีพลตรี หลวงวิจิตรวาทการได้แต่งละครมาอีกประมาณ 10 เรื( อง อาทิ ดาบแสนเมือง
(พ.ศ. 2490) ชนะมาร (พ.ศ. 2490) เจ้าหญิงกรรณิ การ์ (พ.ศ. 2490) โชคชีวิต (พ.ศ. 2492) เป็ นต้น
โดยมีเนือหาเกี(ยวกับการสร้างความสามัคคี กระตุน้ ให้คนไทยมีน าํ หนึ(งในเดียวกัน ช่วยเหลือกัน
พร้อมทังกล้าเผชิญกับความลําบาก ซึ(งในภาวะปัญหาเช่นนัน ความสามัคคีจึงมิได้หมายถึงการ
ร่ วมกันขับไล่ศตั รู เท่านัน ยังกล่าวรวมถึงปัญหาความไม่เข้าใจกัน ร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขของคนไทย
ด้วยกัน อีกทังมีเนือหาที(วงิ วอนขอสิ( งศักดิlสิทธิlช่วยคุม้ ครองพระมหากษัตริ ย ์ และประเทศไทยให้
ปลอดภัยจากภัยอันตรายทังมวล หลังจากนัน พลตรี หลวงวิจิตรวาทการได้เดินทางในฐานะทูตไทย
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เข้าประจําในหลายประเทศในยุโรปและได้ประพันธ์บทละครชุดสุ ดท้าย คือชุดอานุภาพที(มีบทเพลง
ไทยสากลประกอบมากมายดังจะได้กล่าวต่อไป
4.2.3.2 ละครชุ ดอานุภาพกับความรักชาติทเี ปลีย นไป
บทเพลงปลุกใจที(เกิดขึนในช่วงเวลานีมีไม่มากนักแต่โดยมากให้
ความหมายที(แตกต่างไปจากเดิมคือ จากการแสดงถึงความรักชาติที(ตอ้ งเสี ยสละชีวติ มาเป็ นความรัก
ชาติที(ตอ้ งใช้ปัญญาเพื(อแสวงหาหนทางให้ประเทศไทยดํารงอยูไ่ ด้ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ และสภาพ
สังคมที(เปลี(ยนแปลงไปของโลก บทเพลงส่ วนหนึ(งที(มีเนือหาดังกล่าวในยุคสมัยนีมาจากละครชุด
สุ ดท้ายของหลวงวิจิตรวาทการคือ ละครชุดอานุภาพ ประพันธ์ข ึนระหว่างปี พ.ศ. 2497 – 2500
ในขณะที(พลตรี หลวงวิจิตรวาทการเดินทางไปประจําที(ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรี ย และ
ยูโกสลาเวีย ในช่วงเวลานี รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีนโยบายฟื นฟูวฒั นธรรม จึงมีคาํ สัง( ให้
หลวงวิจิตรวาทการทําละครปลุกใจให้คนไทยรักชาติ ภูมิใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของ
ตนเอง การประพันธ์บทละครในช่วงนีจึงมีเป้ าหมายในการประพันธ์อย่างชัดเจน คือเพื(อเสริ มสร้าง
ให้เกิดทัศนคติรักแผ่นดินเกิด และลดความขัดแย้งในสังคม มุง่ หวังในการสร้างสังคมที(ดีตามคําเชิญ
ชวนของรัฐบาล ละครในช่วงนีมีดว้ ยกัน 4 เรื( องล้วนขึนต้นด้วยคําว่าอานุภาพ ได้แก่ อานุภาพพ่อขุน
รามคําแหง (2497) อานุภาพแห่งความเสี ยสละ (2498) อานุภาพแห่งความรัก (2499) และอานุภาพ
แห่งศีลสัตย์ (2500) แสดงโดยนักแสดงของกรมศิลปากร
ละครเรื( องอานุภาพพ่อขุนรามคําแหง ออกแสดงครังแรกเมื(อ 31 มกราคม พ.ศ.2497 เป็ น
เรื( องราวของบูรพมหากษัตริ ยไ์ ทยที(ยงิ( ใหญ่พระองค์หนึ(ง คือพ่อขุนรามคําแหง ปกครองเมือง
สุ โขทัยแบบพ่อปกครองลูก ทรงสละความสุ ขส่ วนพระองค์เพื(อสร้างความยิง( ใหญ่ เข้มแข็งให้กบั
ประเทศ ด้วยพระเมตตาของพระองค์ยงั ทําให้ศตั รู ที(เคยคิดปลงพระชนม์คือ สามศร หันกลับมา
สวามิภกั ดิl เสี ยสละเพื(อพระองค์และชาติไทย บทเพลงที(ใช้ประกอบละครเรื( องนีได้แก่ เพลง
อธิษฐาน เพลงเพื(อนไทย เพลงต้นตระกูลไทย เพลงเสี ยงระฆัง เพลงในนํามีปลาในนามีขา้ ว บท
เพลงที(มีเนือหาสอดคล้องกับบริ บทสังคมในขณะนันที(เริ( มต้นเห็นความสําคัญของทรัพยากรที(มีใน
ประเทศเพื(อสร้างความเข้มแข็งในกับระบบเศรษฐกิจ คือเพลงในนํา> มีปลาในนามีข้าว (ภาคผนวก:
545) “ในนํา$ มีปลาในนามีข้าว แผ่ นดินของเรานีแสนอุดมสมบูรณ์ ” เพราะเป็ นการแสดงถึงสภาพ
ความอุดมสมบูรณ์ของไทยเมื(อหลายร้อยปี ก่อน ซึ(งทําให้ผฟู้ ังตระหนักถึงความคุณประโยชน์ของ
ผืนแผ่นดินที(มีมาช้านาน และคํานึงถึงหน้าที(ที(คนรุ่ นปัจจุบนั ควรปฏิบตั ิเพื(อรักษาทรัพยากรบนผืน
แผ่นดินที(เป็ นบ้านเกิดเมืองนอน เป็ นที(พ( งึ พิงของประชาชนคนไทยตลอดมา อีกทังสอดคล้องกับ
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การระลึกถึงการตอบสนองความต้องการพึ(งพาเศรษฐกิจภายในประเทศในขณะที(เศรษฐกิจโลกมี
ปัญหาอย่างมาก เช่นเดียวกับเพลงไทยเพื(อไทย ของวงดนตรี สุนทราภรณ์ ดังที(ได้กล่าวมาแล้ว
ในปี ต่อมา พลตรี หลวงวิจิตรวาทการได้ประพันธ์บทละครเรื( อง อานุภาพแห่งความเสี ยสละ
ขณะประจําอยูท่ ี(กรุ ง Burne เมื(อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2478 นําออกแสดงครังแรกที(กรุ งเทพฯ เมื(อ
สิ งหาคม พ.ศ. 2498 เรื( องราวในเรื( อง อานุภาพแห่งความเสี ยสละ เกิดขึนในช่วงเวลาเดียวกับเรื( อง
อานุภาพพ่อขุนรามคําแหง แต่เป็ นเรื( องของพ่อขุนเม็งรายแห่งกรุ งลานนา ที(ได้รวบรวมอาณาจักร
ทางเหนือด้วยวิธีการทางการทูต มิใช่การรบเพราะพ่อขุนเม็งรายถือว่า ต่างเป็ นคนไทยด้วยกัน ไม่วา่
จะชื(อว่าไทยแบบใด ก็ถือได้วา่ เป็ นคนไทยด้วยกันทังสิ น ประกอบกับความเชื(อของพ่อขุนเม็งราย
ที(วา่ ความเสี ยสละจะสามารถนําพาบ้านเมืองให้รุ่งเรื อง บางช่วงในเรื( องได้กล่าวถึงนายทหารคน
สนิทที(เกือบทําผิดต่อหน้าที(เพราะความรักแบบหนุ่มสาว แต่ดว้ ยพระราชดํารัสเตือนทําให้ทหารผู้
นันตัดสิ นใจสละความสุ ขส่ วนตนเพื(อประโยชน์ของบ้านเมือง บทเพลงประกอบในบทละครเรื( องนี
คือ เพลงขออุทิศ เพลงไทยผูกมิตร เพลงมโนน้อม เพลงวิญญาณบรรพชน เพลงพุทธบูชา บทเพลง
จากละครเรื( องนีทงั หมด ได้กล่าวถึงความกล้าหาญและเสี ยสละของบูรพกษัตริ ย ์ วีรบุรุษ วีรสตรี ซ( ึง
มีมากมายเมื(อครังอดีต ที(ตา่ งกอบกูบ้ า้ นเมืองเพื(อดํารงไว้ซ( ึ งเอกราชของชาติไทย ในช่วงเวลานี จิตใจ
ของประชาชนคนไทยต้องการที(พ( งึ พิง ต้องการศูนย์รวมดวงใจคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมิพลอดุลยเดช หากยังทรงพระเยาว์ จึงเสด็จกลับไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ บทเพลง
เหล่านีได้สร้างความระลึกถึงพระมหากรุ ณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริ ย ์ อันเป็ นที(เคารพรักของ
ประชาชนไทย นอกจากนียงั มีบทเพลงที(กล่าวถึงความสําคัญของความสามัคคีที(คนไทยทุกคนต้อง
ร่ วมมือกัน เพื(อนําพาประเทศให้ปลอดภัยจากเรื( องราวเลวร้ายทังปวง ซึ(งนัน( อาจหมายรวมถึงเรื( อง
การฝ่ าฝันภาวะทางเศรษฐกิจที(กาํ ลังเป็ นปัญหาใหญ่ของประเทศในขณะนันได้ดว้ ย
จากนัน พลตรี หลวงวิจิตรวาทการได้ประพันธ์บทละครและบทเพลงประกอบ เรื( อง
อานุภาพแห่งความรัก ซึ(งประพันธ์เมื(อเดือนสิ งหาคม พ.ศ.2499 บางบทเพลงได้ดดั แปลงคําร้องมา
จากอุปรากรเรื( องลาโบเอม แสดงถึงความวิริยะอุตสาหะของบรรพบุรุษไทยในการก่อตัง
ราชอาณาจักรไทยในดินแดนแห่งนี บทเพลงที(มีความหมายถึงความรักชาติ ได้แก่เพลงไทยสามัคคี
(ภาคผนวก: 548) “ไทยดํารงอยู่คงเป็ นไทย ด้ วยนํา$ ใจสามัคคี” เรื( องสุ ดท้ายคือ เรื( องอานุภาพแห่งศีล
สัตย์ ประพันธ์ปี พ.ศ. 2500 กล่าวถึงบรรพชนไทยที(รักษาบ้านเมืองไว้ให้คนรุ่ นหลังต่างมีดาบเป็ น
อาวุธเพื(อต่อสู้กบั ศัตรู ดังที(ปรากฏในเพลงดาบ (ภาคผนวก: 548) ว่า “ทางข้ างคนเราฟั น ข้ างสันเรา
ฟาด บรรพชนเราสามารถ ไทยนีช$ าติชาตรี ” แม้วา่ ในปัจจุบนั จะไม่มีการใช้ดาบเพื(อต่อสู้ขา้ ศึกศัตรู
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อีกต่อไป แต่คนไทยยังจําเป็ นที(ตอ้ งมีอาวุธต่อสู้กบั ศัตรู ภายนอก ซึ(งเป็ นหน้าที(ของคนรุ่ นใหม่ตอ้ ง
แสวงหาอาวุธและวิธีการเพื(อปกปักษ์รักษาบ้านเมืองของเราต่อไป
เรื( องราวจากชุดละครอานุภาพทัง 4 นีแม้วา่ จะประพันธ์ในช่วงเวลาที(ใกล้เคียงกันแต่กลับมี
แสดงเนือหาที(หลากหลาย ทังการระลึกถึงองค์บูรพกษัตริ ยไ์ ทย ความเสี ยสละ ความสามัคคีของ
ประชาชนชาวไทยในการต่อสู้ขา้ ศึกศัตรู ความรักความปรารถนาดี ความรู้สึกสุ ขใจ อบอุน่ ใจที(ได้
อยูใ่ นบ้านเกิดเมืองนอนที(มีสังคมวัฒนธรรม ศาสนา ความเชื(อ ความศรัทธาต่อคุณงามความดี
เช่นเดียวกัน เหตุหนึ(งที(ทาํ ให้เนือหาของบทเพลงมีแนวทางดังกล่าว อาจเป็ นเพราะผูป้ ระพันธ์คือ
พลตรี หลวงวิจิตรวาทการมีช่วงชีวติ ในต่างประเทศหลายปี หากแต่ยงั คงรู้สึกผูกพันกับบ้าน
เมืองไทยและต้องการให้เกิดความสงบสุ ขในช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งต่างๆ
ในช่วงเวลาเดียวกัน ยังมีบทเพลงของวงดนตรี สุนทราภรณ์บทเพลงหนึ(งที(ยงั คงนํามาใช้กนั
จนปัจจุบนั มีเนือหาให้คนไทยทุกคนไม่วา่ จะเด็กหรื อผูใ้ หญ่รู้จกั ประพฤติตนตามหน้าที( นัน( คือ
เพลง หน้ าทีเด็ก (ภาคผนวก: 549) ประพันธ์ปี พ.ศ.2498 ที(วา่ “เด็กเอ๋ ยเด็กดี ต้ องมีหน้ าทีสิบอย่ าง
ด้ วยกัน ......เด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็ นเด็กทีพาชาติไทยเจริ ญ” บทเพลงนีประพันธ์คาํ ร้องโดย ชอุม่
ปัญจพรรค์ ซึ(งได้เล่าถึงที(มาของเพลง "หน้าที(ของเด็ก" ว่า ในอดีต เมื(อ ปี พ.ศ. 2498 ทาง
สหประชาชาติได้ประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยหน้าที(ของเด็ก โดยนาย วี.เอ็ม. กุลกานี ผูแ้ ทน
องค์การสหพันธ์เพื(อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ ได้เชิญชวนให้ทุกประเทศ
ทัว( โลกร่ วมจัดงานวันเด็ก เพื(อให้ประชาชนเห็นความสําคัญและความต้องการของเด็ก และเพื(อ
กระตุน้ ให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสําคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่ วมใน
สังคม เตรี ยมพร้อมตนเองให้เป็ นกําลังของชาติ ผูน้ าํ รัฐบาลไทยขณะนัน คือ จอมพล ป. พิบูล
สงคราม นายกรัฐมนตรี จึงได้จดั ให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ขึนมาคณะหนึ(ง ทํา
หน้าที(ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทังภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กําหนดให้มีการ
ฉลองวันเด็กแห่งชาติ ทังในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื(อให้เด็กทัว( ประเทศ ทังใน
ระบบโรงเรี ยนและนอกระบบโรงเรี ยน ได้รู้ถึงความสําคัญของตน เรี ยนรู้เกี(ยวกับสิ ทธิ หน้าที( ความ
รับผิดชอบ ระเบียบวินยั ต่อตนเองและสังคม มีความยึดมัน( ในสถาบันชาติและศาสนา ชอุม่ ปัญจ
พรรค์ ผูป้ ระพันธ์ได้รับการแต่งตังเป็ นคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติคนหนึ(ง จาก
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้นาํ เนือหาดังกล่าว มาแต่งเป็ นกลอนให้คล้องจองกัน และขอให้เอือ
สุ นทรสนาน แต่งทํานองประกอบ จากนัน จึงเผยแพร่ ผา่ นทางสถานีวทิ ยุกรมประชาสัมพันธ์ ในวัน
เด็กแห่งชาติทุกปี จนถึงทุกวันนี (ถวัลย์ สุ รภาพประดิษฐ์, 2542 และรพีพร, 2537)
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4.2.3.3 การพัฒนาชาติคือการพัฒนาเศรษฐกิจทีเ ริมต้ นจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
หลังจากจอมพล ป.พิบูลสงครามพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ.
2500 นายกรัฐมนตรี คนต่อมาคือ จอมพลสฤษดิl ธนะรัชต์ เป็ นระยะเวลาที(ประเทศต่างๆทัว( โลกได้
แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มอย่างชัดเจน ระหว่างกลุ่มที(ปกครองแบบคอมมิวนิสต์และแบบโลกเสรี ทุนนิยม
ประเทศไทยได้ดาํ เนินการบริ หารประเทศภายใต้นโยบายเสรี นิยมในการกํากับดูแลของรัฐ เริ( มต้น
ก่อตังและดําเนินการหน่วยงานแบบรัฐวิสาหกิจบางประเภทเพื(อสร้างรายได้ให้กบั รัฐ แต่บุคคลบาง
กลุ่มในคณะรัฐบาลเห็นว่า การทําการค้าแบบวิสาหกิจนีไม่สามารถสร้างกําไรได้มากตามต้องการ
เนื(องจากไม่มีระบบการจัดการบริ หารงานที(ดีนกั และเห็นว่าหากดําเนินการค้าแบบทุนนิยมดังที(
สหรัฐอเมริ กาเสนอ จะทําให้ได้กาํ ไรมากกว่า รัฐบาลของ จอมพลสฤษดิl ธนะรัชต์ จึงออก
พระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุนเพื(อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2503 สหรัฐอเมริ กาซึ(งเป็ นตัวแทน
ฝ่ ายโลกเสรี ได้ริเริ( มโครงการแผนมาร์ แชล (Marshall-Plan) เพื(อนําไปสู่ การก่อตังองค์กรเพื(อความ
ร่ วมมือทางเศรษฐกิจของยุโรปภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารโลก คือการก่อสร้างสาธารณูปโภค
พืนฐานที(ส่งผลต่อการขยายโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เช่นถนน ไฟฟ้ า เขื(อน การประปา ฯลฯ รวมทัง
การให้สินเชื(อเพื(อการผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะกับประเทศในโลกที(สาม
การปกครองในช่วงสมัยนีมีรูปแบบลักษณะการปกครองแบบเผด็จการตามรัฐธรรมนูญการ
ปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 ซึ(งมีเพียง 20 มาตราเท่านัน โดยเฉพาะในมาตรา 17 ที(ยกอํานาจ
นายกรัฐมนตรี สัง( ลงโทษได้ถึงขันประหารชีวติ บุคคลที(เห็นว่ามีการกระทําอันเป็ นการบ่อนทําลาย
ความมัน( คงของราชอาณาจักร เป็ นช่วงเวลาที(สิทธิของคนไทยถูกริ ดรอดอย่างมาก เช่นการยกเลิก
พรรคการเมือง ห้ามชุมนุมหรื อรวมตัวกันเกินกว่า 5 คน ห้ามจัดตังสมาคม ชมรมต่างๆ แต่อย่างไรก็
ดี จอมพลสฤษดิl ธนะรัตน์ นายกรัฐมนตรี ได้สร้างผลงานที(มีคุณประโยชน์อย่างมากคือ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที( 1 ประกาศใช้เมื(อ 20 ตุลาคม พ.ศ.2503 เพื(อเร่ งรัดพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ มีคาํ ขวัญว่า “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุ ข” (วีรชาติ ชุมสนิท, 2549:
100) และในช่วงนีเองที(แต่ละกลุ่มการเมืองมีการต่อสู้กนั หลายด้านทังทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ
ฯลฯ จากที(กล่าวไปแล้วว่าเกิดปัญหาบ้านเมืองขึนมากมาย จนเป็ นต้นเหตุหนึ(งของกรณี 14 ตุลาคม
พ.ศ. 2516 และ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยเริ( มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจที(มีระยะเวลา 5 ปี โดย
คาดหวังว่าแผนพัฒนานีจะทําให้ประชาชนชาวไทยมีคุณภาพชีวติ ที(ดีข ึน โดยในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที( 1 (พ.ศ. 2504-2506-2509) เน้นการพัฒนาทุกด้านเพื(อเพิ(มรายได้ของประชาชาติ โดยให้
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ความสําคัญที(การเพิม( ผลผลิตทางการเกษตรเพื(อส่ งออกต่างประเทศ รายได้ประชาชาติในระยะ 6 ปี
ข้างหน้า คือตังแต่ พ.ศ. 2504 จนถึง พ.ศ. 2509 จะเพิม( ได้ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี และรายได้
ประชาชาติคิดเฉลี(ยต่อประชากรคนหนึ(ง ควรจะเพิม( ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป็ นอย่างน้อย
นอกจากนี ยังดําเนินการต่างๆ ได้แก่ ขยายการชลประทานคือ ก่อสร้างเขื(อนภูมิพลให้แล้วเสร็ จใน
พ.ศ. 2506 ขยายการผลิตในด้านอุตสาหกรรมตามกําลังทรัพยากรที(มีอยู่ การส่ งเสริ มอุตสาหกรรม
ของเอกชนให้มากที(สุดเท่าที(จะพึงกระทําได้ โดยเน้นกิจการที(ใช้วตั ถุดิบภายในประเทศเป็ นสําคัญ
การดําเนินงานกิจการให้บริ การการสื( อสารและการขนส่ ง ซึ(งรัฐเป็ นผูอ้ าํ นวยการและพยายามสร้าง
รายได้เลียงหน่วยงานของตนได้ดว้ ยตนเอง ส่ งเสริ มให้ประชาชนออมทรัพย์ ส่ งผลให้เกิดการลงทุน
ในกิจการต่างๆ มากขึน การปรับปรุ งเรื( องการคลัง การเก็บภาษีอากรเพื(อประโยชน์แก่พฒั นา
เศรษฐกิจ และดําเนินการให้ส่วนรายจ่ายที(เกินรายรับอยูใ่ นระดับที(เหมาะสมและส่ งเสริ มการส่ ง
สิ นค้าออกนอกประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ:
ออนไลน์)
การดําเนินกิจการดังกล่าว จําเป็ นต้องมีผบู้ ริ หารและประชาชนที(มีประสิ ทธิภาพ เรี ยนรู้และ
เข้าใจระบบเศรษฐกิจแบบสมัยใหม่น ี หน่วยงานทางการศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการเสริ มสร้าง
บุคลากรที(มีคุณภาพดังกล่าวอย่างรอบด้าน ทังจิตใจ ร่ างกาย ความรู้ความสามารถ โดยสนับสนุนให้
เกิดการเปลี(ยนแปลงระบบการศึกษาในขณะนัน ได้แก่การประกาศใช้การศึกษาภาคบังคับคือ
การศึกษาแผนใหม่ พ.ศ.2494 มีความมุง่ หมายให้ผเู้ รี ยนสามารถประกอบอาชีพได้ เป็ นพลเมืองดี มี
จิตใจเป็ นประชาธิปไตย จัดการศึกษาให้สัมพันธ์กนั 4 ส่ วนคือ จริ ยศึกษา พลศึกษา พุทธิศึกษาและ
หัตถศึกษา เป็ นการศึกษาแนวใหม่ของสหรัฐอเมริ กา เพื(อให้ประกอบวิชาชีพได้ คือ Head
Education, Heart Education, Health Education and Hand Education การบริ หารประเทศในช่วงนี
ให้ความสําคัญกับการศึกษาที(ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยระบุเป้ าหมายของการศึกษา
ในแต่ละระยะไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ โดยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที( 1 (2504 – 2509) ให้
ความสําคัญกับการศึกษาโดยต้องการพัฒนาคุณภาพครู ไปสู่ ระดับมาตรฐาน เผยแพร่ วชิ าการ
เกษตรกรรมแก่กสิ กร ชักจูงให้ผลิตพืชผลเกษตรกรรมมากประเภทและทํานาผสมและปรับปรุ ง
คุณภาพของพืชผล รวมทังการทดลองและส่ งเสริ มการใช้ปุ๋ยกับการดําเนินงานปราบศัตรู พืช อีกทัง
ส่ งเสริ มอาชีวะศึกษาเป็ นพิเศษ เพื(อฝึ กฝนผูท้ ี(จะประกอบอาชีพให้มีความชํานาญ ในทางปฏิบตั ิงาน
มากขึนกว่าที(เป็ นอยู่ และสนับสนุนให้คนไทยประกอบอาชีพในด้านพาณิ ชยกรรมมากยิง( ขึน
นอกจากนี ยังส่ งเสริ มให้รู้หลักและวิธีการสหกรณ์ และเรี ยนรู้จกั ตนเองและท้องถิ(น โดยใน
แบบเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ชันประถมศึกษาปี ที( 2 พิมพ์ปี พ.ศ.2504 เน้นให้ผเู้ รี ยนรู้จกั ชุมชนของ
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ตนเอง อาชีพในท้องถิ(นของตน ชนชาติอื(นในชุมชน วัฒนธรรมมองตน แสดงให้เห็นความแตกต่าง
แต่สามารถอยูร่ ่ วมกันได้ ศีลธรรมในพระพุทธศาสนา วันสําคัญเฉพาะทางพระพุทธศาสนาและ
สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ บุคคลสําคัญ (พระมหากษัตริ ย ์ พระสงฆ์ที(สาํ คัญ นายกรัฐมนตรี ฯลฯ)
แลกเปลี(ยนเรี ยนรู้เกี(ยวกับข่าวและเหตุการณ์ทว(ั ไป
ในเนือหาการเรี ยนวิชาหน้าที(พลเมืองชันประถมศึกษาปี ที( 6 พิมพ์ปี พ.ศ.2505 เพิม( เติม
เรื( องราวความภาคภูมิใจในความเป็ นไทยและสิ( งที(ควรกระทํา ได้แก่เรื( องการรักษาโบราณสถาน
โบราณวัตถุ การรักษาของสาธารณะ การปกครองส่ วนภูมิภาค (ระดับอําเภอและจังหวัด) การปฏิบตั ิ
ตนต่อชุมนุม การเสี ยสละกําลังกาย กําลังทรัพย์ และสติปัญญาเพื(อประโยชน์ส่วนรวม การปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ การประกอบการงานสุ จริ ต ขยันหมัน( เพียร หารายได้เพื(อครอบครัว เสี ย
ภาษี ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ตังองค์กรต่างๆเพื(อชุมชนเช่นการสงเคราะห์เด็ก มีการกําหนดข้อ
ปฏิบตั ิตนในทางที(ชอบต่อชาติ ฐานะที(เป็ นพลเมืองไทยเป็ นข้อๆ สรุ ปได้ดงั นี (แบบเรี ยนวิชาหน้าที(
พลเมือง, 2505: 21 – 24)
1. ช่วยเหลือป้ องกันชาติ รักษาเอกราช ได้แก่การรับราชการทหาร ส่ วนหญิงสามารถช่วย
ลําเลียงเสบียง เชื(อฟังคําแนะนําของทหาร สอดส่ องผูค้ ิดร้ายและสื บความลับอันจะเป็ นประโยชน์ต่อ
ชาติของเรา
2. ปฏิบตั ิตนตามกฎหมายของบ้านเมือง ไม่คา้ ของเถื(อน ฯลฯ
3. เสี ยภาษี ไม่เลี(ยงภาษี
4. ต้องไปใช้สิทธิl ในการเลือกตังเพื(อเลือกคนที(เหมาะสมไปใช้อาํ นาจแทนประชาชน
วิพากษ์วจิ ารณ์อย่างมีเหตุผล ไม่บอ่ นทําลายการปกครองประเทศ
5. ประชาชนทุกคนเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา เพราะการศึกษาในระบอบ
ประชาธิปไตยนัน หากประชาชนไม่รู้หนังสื อย่อมไม่ทราบข่าวคราวและความเป็ นไปของบ้านเมือง
6. ให้ความร่ วมมือเรื( องต่างๆกับราชการเช่น การทําความสะอาดบ้านเรื อน การช่วยกัน
ป้ องกันโรค
7. ช่วยส่ งเสริ มและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี เช่นการเคารพธงชาติ การระลึกถึงชาติ
8. ช่วยส่ งเสริ มและใช้สินค้าที(ผลิตขึนในประเทศเพื(อมิให้เงินทองรั(วไหลออกนอกประเทศ
9. รักษาสาธารณสมบัติของชาติ
10. รู้จกั รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
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นอกจากนียงั กล่าวถึงการปกครองโดยพระมหากษัตริ ยภ์ ายใต้รัฐธรรมนูญผ่านพระราช
อํานาจของนิติบญั ญัติ บริ หารและตุลาการ
หลักสู ตรการเรี ยนการสอนดังกล่าว ได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ.
2504 ระดับหนึ(ง ที(ส่งผลต่อสังคมทังในระดับท้องถิ(นและระดับประเทศ เมื(อการพัฒนาที(เกิดขึน
เน้นไปที(สาธารณูปโภคพืนฐาน การอุตสาหกรรมที(เข้ามากระจุกตัวในเมืองใหญ่ ทําให้การ
ดําเนินงานด้านเกษตรกรรมในชนบทลดความสําคัญลง แสดงให้เห็นว่า การปลูกฝังการรักท้องถิ(น
ผ่านกระบวนการศึกษาไม่ได้ผลเท่าที(ควร แรงงานจากชนบทยังหลัง( ไหลเข้าสู่ เมืองหลวงอย่าง
ต่อเนื(อง ก่อให้เกิดปั ญหาสังคมมากมายตามมาโดยเฉพาะในช่วงที(เริ( มแผนพัฒนาเศรษฐกิจในปี
พ.ศ.2504 คนไทยเริ( มให้ความสําคัญกับการประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรมมากขึน ปัญหา
ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อเนื(องไปอีกหลายปี บทเพลงที(เกี(ยวข้องกับปัญหาดังกล่าวจึงไม่ได้
เกิดขึนในยุคสมัยนี แต่ได้เป็ นแรงจูงใจในการประพันธ์บทเพลงสะท้อนสภาพสังคมของวงดนตรี
คาราบาวในช่วงเวลาต่อมา ดังจะได้กล่าวต่อไปในยุคสมัยที( 4 ยุคร่ วมใจต้านภัยเศรษฐกิจ ของการ
วิจยั ฉบับนี
นอกจากนัน ในยุคสมัยนียงั ให้ความสําคัญกับการให้ความรู้ดา้ นการเมืองการปกครองกับ
ประชาชนมากยิง( ขึน ในวิชาหน้าที(พลเมือง ชันประถมศึกษาปี ที( 7 พ.ศ.2505 เน้นเนือหาเรื( อง
ประชาธิปไตย ความสําคัญของรัฐธรรมนูญ สิ ทธิ หน้าที(และเสรี ภาพของประชาชนตามกฎหมาย
ต่างๆ กฎหมายใดที(ขดั กับรัฐธรรมนูญถือเป็ นโมฆะ มีการกล่าวถึงอํานาจนิติบญั ญัติ บริ หารและตุลา
การ หน้าที(ที(ตอ้ งจงรักภักดีต่อประเทศ ช่วยเหลืองานราชการ การเสี ยภาษี การป้ องกันรักษาความ
เป็ นเอกราช สร้างความเข้าใจเรื( องการเลือกตัง (หลังจากมีการประท้วงครังใหญ่เมื(อการเลือกตัง
พ.ศ. 2501) นักเรี ยนสามารถอธิบายเรื( องการปกครองประเทศ โดยนักเรี ยนในแต่ละระดับได้เรี ยน
เรื( องการปกครองที(แตกต่างกัน กล่าวคือ
ประถมศึกษาปี ที( 5 เรี ยนเรื( องการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ(น
ประถมศึกษาปี ที( 6 เรี ยนเรื( องการบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค
ประถมศึกษาปี ที( 7 เรี ยนเรื( องการบริ หารราชการส่ วนกลาง
ในแบบเรี ยนสังคมศึกษาวิชาหน้าที(พลเมือง ชัน ประถมศึกษาปี ที( 7 (พ.ศ.2507) สอนเรื( อง
ประวัติ และความหมายของรัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริ ยภ์ ายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงการ
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ปฏิวตั ิ เมื(อปี พ.ศ. 2501 การดําเนินงานบริ หารประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับก่อน เน้นยําว่า
รัฐธรรมนูญเป็ นกฎหมายสู งสุ ด สามารถเปลี(ยนแปลงได้หากไม่เหมาะสม มักมีบทบัญญัติที(สาํ คัญ
หลายประการคือ “รู ปของรั ฐเป็ นอาณาจักรเดียวกัน คื อเป็ นรั ฐรวม จะแบ่ งแยกไม่ ได้ มี
พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุขใครจะละเมิดมิได้ ทรงใช้ พระราชอํานาจผ่ านสภา และสิ งทีสาํ คัญ
ทีสุดคือรั ฐธรรมนูญจะต้ องระบุถึงสิ ทธิ เสรี ภาพและหน้ าทีของพลเมืองไว้ โดยแจ่ มแจ้ ง” (แบบเรี ยน
วิชาหน้าที(พลเมือง ประถมศึกษาปี ที( 7, 2507: 10) โดยให้ความหมายไว้วา่ (เรื( องเดียวกัน: 23)
“สิ ทธิ” หมายถึง อํานาจอันชอบธรรมในฐานะที(เป็ นพลเมือง ใครจะลบล้างโดยไร้เหตุผลไม่ได้ เช่น
สิ ทธิที(จะได้รับความเสมอภาค สิ ทธิที(จะได้รับการคุม้ ครองกรรมสิ ทธิl สิ ทธิเสนอเรื( องราวร้องทุกข์
และสิ ทธิในครอบครัว “เสรีภาพ” หมายถึง การกระทําอย่างใดอย่างหนึ(งตามสิ ทธิที(มีอยู่ เพื(อความ
สงบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง เสรี ภาพของพลเมืองต้องมีขอบเขตจํากัด เสรี ภาพที(สาํ คัญคือเสรี ภาพใน
การนับถือศาสนา เสรี ภาพในการพูด การเขียน การพิมพ์ และการโฆษณา เสรี ภาพในการศึกษา
อบรม เสรี ภาพในการชุมนุมสาธารณะ เสรี ภาพในร่ างกาย เสรี ภาพในทรัพย์สิน เสรี ภาพในการ
เลือกประกอบอาชีพ และ “หน้ าที” หมายถึง กิจที(พลเมืองจะต้องทํา จะละเลยไม่ได้ หน้าที(ที(สาํ คัญ
คือ หน้าที(รักษาไว้ซ( ึงการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย หน้าที(เคารพกฎหมาย หน้าที(ป้องกัน
ประเทศ หน้าที(เสี ยภาษีอากร และหน้าที(รับการศึกษาอบรมในระดับการศึกษาภาคบังคับ ในยุคสมัย
นีไม่มีการประพันธ์บทเพลงที(มีเรื( องราวเกี(ยวกับการปกครอง หากแต่ในยุคสมัยที( 2 ยุคคณะราษฎร
รัฐนิยมมีบางบทเพลงได้กล่าวถึงการปกครองแบบรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน เช่นในบทเพลงเทิดไทย
ของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการที(วา่ “ศรี ศรี สุขสวัสดิJ เพือชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์และรั ฐธรรมนูญ” เป็ น
ต้น แต่จะสังเกตได้วา่ ในระบบการศึกษาในยุคนันมิได้กล่าวถึงการปกครอง แต่กลับมาปรากฏใน
ยุคสมัยที( 3 ยุคสังคมนิยมประชาธิปไตย แสดงให้เห็นว่า ผูป้ ระพันธ์คือพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
เป็ นบุคคลที(มีวสิ ัยทัศน์ในการประพันธ์ที(ได้นาํ เรื( องราวบริ บททัว( ไปทางสังคมมาเป็ นเนือหาในการ
ประพันธ์ หรื ออาจเป็ นเพราะขันตอนในการนําเสนอของบทเพลงที(สามารถทําได้รวดเร็ วกว่าการ
บรรจุลงในแบบเรี ยน ทําให้เห็นว่า บทเพลงสามารถเป็ นเครื( องมือในการเผยแพร่ ความคิดได้รวดเร็ ว
กว่าการเผยแพร่ ในระบบการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษา ในแบบเรี ยนหน้าที(พลเมืองระดับมัธยมศึกษาปี ที( 1-3 (พ.ศ.2505)
กล่าวถึงสมบัติผดู้ ีและมารยาทในสังคม ว่าการเป็ นคนดีไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นคนรํ(ารวยแต่ตอ้ งซื(อสัตย์
สุ จริ ต กตัญู เข้มแข็ง รับผิดชอบต่อหน้าที( สุ ภาพอ่อนโยนมีเมตตา สามัคคีและมีมารยาทในกาละ
ต่างๆ และยังต้องทําตัวเป็ นพลเมืองดี มีสุขภาพดี มีการศึกษา มีเหตุมีผลมีอาชีพแน่นอน มีรายได้ ทํา
ตามกฎหมายของบ้านเมือง สอดส่ องผูก้ ระทําผิด เป็ นทหารปกป้ องบ้านเมือง ไม่ทาํ ลาย
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ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรม ไม่ใช้จา่ ยฟุ่ มเฟื อย ไม่หมกมุน่ อบายมุข เสี ยภาษี นึกถึง
ประโยชน์ส่วนรวม สนใจกิจการบ้านเมือง ไม่เพิกเฉยละเลยต่อความผิด
นอกจากนียงั มีเรื( องการครองตนในช่วงวัยรุ่ น ต้องมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะผูท้ ี(มาเรี ยน
อยูไ่ กลผูใ้ หญ่ สนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เล่นกีฬา ทํากิจกรรมต่างๆ ทําหน้าที(ของ
ตนต่อครอบครัว ศาสนา ชุมชน ประเทศ ต่อพระมหากษัตริ ย ์ การบริ หารบ้านเมืองในระดับต่างๆ
ตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที(ไปเลือกตัง สนใจเรื( องความมัน( คงของประเทศ เรี ยนเรื( ององค์กรต่างๆเช่น
สหประชาชาติ ฯลฯ การประหยัด การออม การเงินของตนเองและประเทศ การสหกรณ์ในชุมชน
อุตสาหกรรมของประเทศ รายได้ รายจ่ายของครอบครัว ชุมชนและประเทศ กฎหมายประจําบ้าน
เช่นการแจ้งเกิด ตาย ฯลฯ
ส่ วนในแผนพัฒนาฯ ฉบับที( 2 (พ.ศ. 2510 - 2514) ได้แสดงการคาดคะเนสภาวะเศรษฐกิจ
ในระยะยาวถึง 15 ปี คือ พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2524 พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิม( ขึนเนื(อง
ด้วยมีการคมนาคมขนส่ งที(ดีข ึน แต่การกระจายรายได้กลับไม่ดีเท่าที(ควร ความแตกต่างของรายได้
ประชากรเพิม( มากขึน กิจการต่างๆกระจุกตัวอยูใ่ นเมืองมากกว่าในชนบท อีกทังยังสนับสนุนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะในถิ(นทุรกันดานที(ห่างไกล ส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนมีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาประเทศ ในการพัฒนาอุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรมและบริ การด้านต่างๆ โดยได้รวม
การพัฒนาในด้านรัฐวิสาหกิจและองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ(นเข้าไว้ดว้ ยกัน ด้วยวิธีเพิ(มงบ
พัฒนาการคมนาคมและขนส่ งเป็ นอันดับแรก เช่นเดียวกับแผนพัฒนา ฯ ฉบับแรก เพื(อการขนส่ งที(
กว้างขวาง สะดวกและปลอดภัย ส่ วนในด้านการติดต่อกับต่างประเทศนัน รัฐมีนโยบายจะจัดตัง
พาณิ ชย์นาวีแห่งชาติกบั พิจารณาก่อสร้างสนามบินพาณิ ชย์ระหว่างประเทศแห่งที(สองขึน เพื(อคงไว้
ซึ(งความเป็ นศูนย์กลางการขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศ เพิม( การก่อสร้าง ส่ งเสริ มการท่องเที(ยว
เนื(องจากสามารถนํารายได้เข้าสู่ ประเทศ ปรับปรุ งระบบสังคมของประเทศให้ประชาชนครองชีพ
ด้วยความสงบสุ ขส่ งเสริ มให้เกิดความเสมอภาคภายในสังคม เพิม( ความสําคัญด้านการเกษตรและ
สหกรณ์ การศึกษาและการพาณิ ชย์มากยิง( ขึน
แผนการศึกษาชาติในช่วงเวลานีได้วางแผนให้สอดคล้องกับการเติบโตของประเทศมาก
ยิง( ขึน โดยการเรี ยนรู้มิได้เกิดขึนในโรงเรี ยนเท่านัน (พระราชบัญญัติการศึกษาแรกมีข ึนเมื(อ 2464
แต่ใช้บงั คับได้เมื(อ 2496 รวมใช้เวลา 32 ปี ) กล่าวถึงการศึกษาระดับต่างๆ ความสําคัญและการ
ประกอบอาชีพ การฝึ กเพื(อประกอบอาชีพอีกด้วย ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที( 2 (2510 – 2514)
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มีนโยบายหลักได้แก่ การจัดการศึกษาให้สัมพันธ์กบั ความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคม ให้
ความสําคัญในด้านพัฒนากําลังคน คือต้องการกําลังคน เทคนิคความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ทังครู
หลักสู ตร แบบเรี ยน อาคารเรี ยน และส่ งเสริ มโรงเรี ยนราษฎร์ให้มีคุณภาพมากยิง( ขึน จัดทําโครงการ
พัฒนากําลังคนในชนบท จัดโครงการเร่ งรัดพัฒนาการศึกษาทุกระดับและการฝึ กอบรมช่างฝี มือ
ประเภทต่างๆ ตามความต้องการของการพัฒนาประเทศ กระจายความเจริ ญออกไปในท้องถิ(น
ชนบทต่างๆ ให้มากที(สุด มีโครงการพิเศษเพื(อพัฒนาส่ วนภูมิภาคและโครงการอุดหนุนการ
ดําเนินงานพัฒนาของส่ วนท้องถิ(นหลายโครงการ และการผลิตครู ที(คาดว่าจะผลิตได้ประมาณ
40,000 คน ซึ(งยังตํ(ากว่าที(ตอ้ งการอยูม่ าก อย่างไรก็ตาม ครู จาํ นวนหนึ(งจะได้มาจากแขนงวิชาอื(นๆ
เพื(อขยายการศึกษาภาคบังคับและระดับประถมตอนปลาย มัธยม การศึกษาแบบประสม อาชีวศึกษา
โดยใช้เงินกูจ้ ากธนาคารโลกและปรับปรุ งขยายมหาวิทยาลัย สําหรับมหาวิทยาลัยจะเน้นหนักสาขา
เทคนิคที(มีความต้องการสู ง เช่น แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ส่ วนด้านสังคมศาสตร์ น นั จะเน้นเรื( องคุณภาพ นอกจากมหาวิทยาลัยในกรุ งเทพฯ แล้ว จะขยายการ
อุดมศึกษาในส่ วนภูมิภาคให้ทว(ั ถึงรวมทังมหาวิทยาลัยที(กาํ ลังจัดตังใหม่ในภาคใต้
แม้วา่ แนวทางการจัดการศึกษาส่ วนมากจะมุง่ เน้นไปทางเศรษฐกิจ แต่ยงั คงมีเนือหา
บางส่ วนให้ความสําคัญกับการเป็ นคนไทย มีหน้าที(รักษาบ้านเมือง ดังในแบบเรี ยนหน้าที(พลเมือง
ชันประถมศึกษาปี ที( 6 กล่าวถึงเรื( องโบราณสถานและศิลปวัตถุ โดยให้ความสําคัญในฐานะที(เป็ นสา
ธารณสมบัติของชาติ ช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทาํ ลายและไม่บุกรุ กยึดเอาเป็ นส่ วนตัว เรื( องการ
ปกครองส่ วนภูมิภาคคือระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบ่ า้ น การปฏิบตั ิตนต่อชุมชนและต่อชาติ
รักษาศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร เข้ารับการศึกษาและส่ งเสริ มการใช้สินค้าไทย การประพฤติปฏิบตั ิ
ตนภายใต้การปกครองที(มีพระมหากษัตริ ยใ์ นระบอบรัฐธรรมนูญ นอกจากนี พลเมืองยังมีหน้าที(
สร้างความเจริ ญ ทํานุบาํ รุ งบ้านเมือง ส่ งเสริ มอาชีพ การอนามัย สาธารณสุ ขและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
ในช่วงเวลานี นอกจากจะเกิดการเปลี(ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจหลายประการแล้ว ยังเป็ น
ระยะเริ( มต้นของการเคลื(อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนมากขึนด้วย เนื(องจากความไม่พอใจใน
การบริ หารประเทศที(ควบคุมเบ็ดเสร็ จโดยทหารบางกลุ่ม ในช่วงระยะเวลานีจึงมีบทเพลงปลุกใจทัง
ที(เป็ นบทเพลงพระราชนิพนธ์และภาคเอกชนเกิดขึนมากมาย
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4.2.3.4 พระราชนิพนธ์ และการประพันธ์ บทเพลงปลุกใจ
ในช่วงที(ประเทศกําลังส่ งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ ฯ ฉบับที( 2 ได้มีบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจเกิดขึนมากมายในช่วงปี พ.ศ.
2514 – 2516 ซึ(งมีทงั บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ซึ(งมี
คําร้องมาจากพระราชดําริ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทังสิ น บทเพลงพระราชนิพนธ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี และในช่วงเดียวกันก็ได้เกิดบทเพลงปลุกใจ
จากภาคเอกชนที(ได้จากการประกวด ประพันธ์ดว้ ยคําร้องธรรมดาสามัญ ง่ายต่อการทําความเข้าใจ
ผูฟ้ ังสามารถขับร้องไปพร้อมกัน ทําให้เป็ นที(นิยมสื บเนื(องยาวนานจนกระทัง( ปัจจุบนั (พ.ศ. 2555)
เช่นเพลงรักกันไว้เถิด อันมีแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ซึ(งจะได้กล่าวต่อไป
บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจที(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชนิพนธ์
ทํานองได้แก่ เพลงเกิดเป็ นไทยตายเพือ ไทย (ภาคผนวก: 550) เพลงความฝันอันสู งสุ ด (ภาคผนวก:
551) เพลงแผ่นดินของเรา (ภาคผนวก: 551) และเพลงเราสู้ (ภาคผนวก: 551) พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ทรงสนพระราชหฤทัยในการดนตรี ตงั แต่ทรงพระเยาว์ ดังที( สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชนิพนธ์เกี(ยวกับการศึกษาดนตรี ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ไว้ในหนังสื อ “ธ สถิตในด้วยใจนิรันดร์” (2539: 2-6) สรุ ปได้วา่ เริ( มทรงศึกษาด้านดนตรี
เฉพาะด้านการขับร้อง แต่ไม่ได้เรี ยนเรื( องตัวโน้ตหรื อเครื( องดนตรี อื(นใดตังแต่ครังยังทรงศึกษาใน
ประเทศไทยและโรงเรี ยนประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ต่างจากสมเด็จพระพี(นางฯ และพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิ ดลฯ ที(ทรงเรี ยนเปี ยโน แต่เมื(อมีพระชนม์ได้ 14 – 15 พรรษา ครังหนึ(งได้
เสด็จฯ ทอดพระเนตรวงดนตรี ที(โรงแรมบนภูเขาซึ(งเป็ นที(ถูกพระราชหฤทัยมาก มีพระราชประสงค์
จะทรงแตรดังเช่นนักดนตรี เหล่านัน แต่สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนีเห็นว่าต้องใช้พระ
กําลังมาก อาจจะเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพจึงผ่อนผันให้ทรงแซกโซโฟนแทน มีครู สอนดนตรี คือ นาย
เวย์เบรชท์ (Weybrecht) ชาวอัลลาส (Alsace) ซึ(งทํางานอยูท่ ี(ร้านขายเครื( องดนตรี และเป็ นนักเป่ า
แซกโซโฟนที(สถานีวทิ ยุ มีความสามารถเล่นเครื( องดนตรี อื(นได้อีกหลายอย่าง เครื( องดนตรี ที(ทรงซื อ
นันเป็ นเครื( องดนตรี มือสองโดยสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี พระราชทานเงินสนับสนุน
ส่ วนหนึ(งและเป็ นเงินที(ทรงเข้าหุน้ กันพระเชษฐาอีกส่ วนหนึ(ง ต่อมาภายหลังพระเจ้าอยูห่ วั อานันท
มหิดลซือคลาริ เนตมาร่ วมเรี ยนด้วย การเรี ยนกับครู เวย์เบรชท์น นั ในช่วงแรกเรี ยนสัปดาห์ละ 2 ครัง
ครังละครึ( งชัว( โมง ผ่านไปหนึ(งปี จึงให้เรี ยนสัปดาห์ละครังเดียวเพราะเล่นได้แล้ว ต่อมาครู จะเขียน
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โน้ต Trio15 ให้เล่นกัน 3 เครื( องคือครู และลูกศิษย์ทงั สอง การเล่นร่ วมกันนีครู ไม่คิดค่าสอน และค่า
สอนก็ถูกกว่าปกติ ที(หากต้องไปเรี ยนที(โรงเรี ยนจะคิดครังละ 5 ฟรังก์ แต่ครู มาสอนที(บา้ นคิด 3
ฟรังก์ และยังสอนวิชาการดนตรี การเขียนโน้ต บันไดได้เสี ยงต่างๆ (Scale) เครื( องดนตรี อื(นๆที(ทรง
ได้อีกคือ เปี ยโน โดยทรงหัดเองเพื(อเรี ยนวิธีเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน นอกจากนียงั ทรงกีตาร์เมื(อพระ
ชนม์ได้ 16 พรรษา โดยเริ( มจากการขอยืมเพื(อที(โรงเรี ยนมาเล่นก่อน ต่อมาเจ้าของจึงให้มาเลย
จากนันทรงหัดขลุ่ย ไวโอลินด้วยพระองค์เองอีกด้วย
การดนตรี สากลนันทรงฝึ กฝนทังแบบคลาสสิ คและแบบสมัยใหม่ ดังที(สมเด็จพระเจ้าพี(นาง
เธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นาฯ ทรงเล่าไว้ในหนังสื อ “เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริ ย”์ (2530) ว่า ทรงสนใจฟัง
เพลงประเภทแจ๊สที(ตอ้ งพยายามซื อหากันเอง เพราะถ้าเป็ นเพลงคลาสสิ คสามารถขอเบิกจากสมเด็จ
พระศรี นคริ ทราฯ ได้ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดลฯ มักจะเลือกฟังของ Louis
Armstrong และ Sidney Bechet ในขณะที(สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชทรงเลือก Duke
Ellington และ Count Basie ซึ(งไม่ได้ฟังเพื(อความบันเทิงเท่านัน ยังทรงฟังเพื(อเปรี ยบเทียบแนวการ
เล่นดนตรี ของนักดนตรี เหล่านัน นอกจากนี ยังทรงฝึ กเป่ าแบบแจ๊สด้วยพระองค์เอง โดยจะเป่ า
แทรกในเสี ยงเพลง ส่ วนการพระราชนิพนธ์เพลงที(มีคาํ ร้องเป็ นภาษาไทยนี เริ( มจากการที(พระ
เจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล พระบรมเชษฐาธิราชเป็ นแรงพระราชหฤทัย สนับสนุนให้แต่เพลงไทย
แบบบลูส์เมื(อเดือนเมษายน 2489 ซึ(งคือเพลง “แสงเทียน” แต่ยงั ทําการตรวจแก้ไขไม่เรี ยบร้อย จึง
ให้เพลง “ยามเย็น” เผยแพร่ ก่อน การพระราชนิพนธ์น ีมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์
เพ็ญศิริ ผูป้ ระพันธ์คาํ ร้อง ทรงเล่าไว้วา่
“...พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชขณะทรงเป็ นสมเด็จ
พระอนุชาฯในรั ชกาลที 8 จึงโปรดเกล้ าฯ ให้ เข้ าเฝ้ าฯ เป็ นประจํา ทรงแนะนํา
เกียวกับการแต่ งเพลง และทรงพระราชนิพนธ์ เองด้ วย ตั$งแต่ นั$นมาได้
พระราชทานทํานองพระราชนิพนธ์ ให้ แต่ งคําร้ องถวายหลายๆเพลง”
บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช บทเพลงแรก
ได้แก่เพลง เกิดเป็ นไทย ตายเพื(อไทยบทเพลงนีมีการประพันธ์คาํ ร้องอีก 2 ทํานองในชื(อเพลง ไกล
กังวล และ When เป็ นผลงานลําดับที( 26 นําออกแสดงครังแรก พ.ศ.2514 เป็ นเพลงที(พระราชนิพนธ์
ให้เป็ นเพลงประจําวง อ.ส.วันศุกร์ โดยจะบรรเลงเป็ นเพลงสุ ดท้ายก่อนเลิก นายแมนรัตน์
15

การประพันธ์ผลงานทางดนตรี สาํ หรับ 3 เครื( องดนตรี หรื อ 3 เสี ยง
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ศรี กรานนท์ เล่าให้ฟังว่า ทรงพระราชทานให้คนเขียนคําร้องโดยทรงเขียนว่า พระราชนิพนธ์ที(ไกล
กังวล จากนัน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทูลขอพระราชทานให้ทา่ นผูห้ ญิงมณี รัตน์
บุนนาค ประพันธ์ข ึนมาเป็ นเพลง “เกิดเป็ นไทย ตายเพื(อไทย”
ต่อมาเป็ นผลงานลําดับที( 43 คือ บทเพลงความฝันอันสู งสุ ด เผยแพร่ ครังแรกปี พ.ศ. 2514
สื บเนื(องจากการที(สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชประสงค์ให้กาํ ลังใจบรรดา
ข้าราชการทหาร ตํารวจและพลเรื อนต่อการปฏิบตั ิตามหน้าที(ของตน เนือเพลงนีได้มาจากการที(ทรง
ให้ ท่านผูห้ ญิงมณี รัตน์ บุนนาค แต่งกลอนพิมพ์แจกให้กาํ ลังใจทหาร จากนันจึงขอพระราชทาน
ทํานองจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในภายหลัง เนือเพลงดังกล่าวมีความหมายเสมือนการแปล
มาจากเพลง The Impossible Dream จากเรื( อง Man of La Mancha ถือว่าเป็ นการประพันธ์ที(แตกต่าง
จากเพลงอื(นๆ ในเพลง“ความฝันอันสู งสุ ด” ปัจจุบนั มีการนําบทเพลงนีมาใช้ในการฝึ กอบรมลูกเสื อ
ชาวบ้าน โดยนําเรื( องราวของบทเพลงมาจากข้อเขียนของ พล.ต.ต.เจริ ญฤทธิl จํารัสโรมรัน (2539)
ได้อธิบายถึงประวัติบทเพลงนีวา่ ครังหนึ(งเมื(อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ ได้เสด็จไปในพระราชพิธีสังเวยดวงวิญญาณอดีต
มหาราช (สมเด็จพระนเรศวรมหาราช) ที(ตาํ บลแม่อาย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อันเป็ น
สถานที(ซ( ึงพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เสด็จมาตังค่ายพักแรม ณ ค่ายนีก่อนยกทัพเข้าไป
ตีเมือง ซึ(งยังปรากฏรัวล้อมค่ายต่างๆอยู่ ต่อมาได้สร้างอนุสาวรี ยข์ องพระบาทสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชทรงช้างต้นและจําลองค่ายที(ประทับจากจินตนาการและร่ องรอยที(ปรากฏ หลังจากนันได้
เสด็จกลับประทับแรม ณ พระตําหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ในคืนนันก่อนรุ่ งสว่าง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถได้ทรงสุ บินนิมิตว่า พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เสด็จมาปรากฏ
พระองค์ข ึนที(หน้าพระแท่นบรรทม สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้กราบถวายบังคม โดย
ที(ทรงทราบจากพระวรกายและฉลองพระองค์วา่ ทรงกําลังออกศึก ได้มีกระแสพระราชดํารัสแก่
สมเด็จ ฯ ว่า พระองค์ทา่ นปั จจุบนั นีดวงวิญญาณยังอยูใ่ นประเทศไทย เพราะยังห่วงบ้านเมือง
ประชาชนคนไทย ยังไม่ได้ไปประสู ติใหม่ ณ ที(ใด และที(ปรากฏในสุ บินนิมิตนีก็เพื(อทรงเตือนว่า
ในอนาคตต่อจากนีไปบ้านเมืองของไทย จะประสบกับความวุน่ วายยุง่ ยากและความมืดมนยิง( ขึน
อย่างน่ากลัวอันตราย เหมือนกับที(เกิดในสมัยพระองค์ทา่ น ขอให้สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็ นกําลังพระทัยถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ปัจจุบนั เพื(อจะได้นาํ
ประชาชนและชาติไทย ฝ่ าฝันอุปสรรคทังปวงให้ผา่ นพ้นไปได้ และพระองค์ทรงพิจารณาแล้วเห็น
ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระองค์น ี จักเป็ นผูน้ าํ ชาติไทยและประชาชนชาวไทยผ่านห้วง
วิกฤตนีอย่างแน่นอน และพระองค์จะเสด็จติดตามช่วยเหลืออยูต่ ลอดไป ขอให้ทงั สองพระองค์ได้
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ทรงให้กาํ ลังใจแก่ประชาชนชาวไทยส่ วนใหญ่ที(เขาเหล่านันไม่มีโอกาสเข้าใกล้ถวายรายงานโดย
ใกล้ชิด แต่เป็ นประชาชนที(ยดึ มัน( ในพระองค์ทา่ นโดยไม่เคยแสดงออกมาให้ปรากฏ เหมือนกับการ
ทําบุญปิ ดทองหลังองค์พระปฏิมา และเขาเหล่านันพร้อมที(จะถวายชีวติ เพื(อพระองค์ทา่ นและชาติ
ไทย จึงทรงขอให้รวบรวมชาวไทยผูร้ ักชาติเหล่านัน และสนับสนุนให้เขาได้มีกาํ ลังใจเพื(อรักษาชาติ
บ้านเมืองไว้
จากพระสุ บินนีเอง ทังสองพระองค์จึงได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลงความฝันอันสู งสุ ดนีข ึน
และได้พระราชทานพระราชนิพนธ์เพลงนีพิมพ์แจกข้าราชการ ทหาร ตํารวจ พลเรื อน ที(ออกปฏิบตั ิ
หน้าที(ป้องกันรักษาอธิปไตยของชาติโดยทัว( หน้า และได้โปรดเกล้าฯ ให้ทรงศักดิl ภักดีเทวา และ
จินตนา สุ ขสถิตย์ ขับร้องเพลงนีเพื(อสอนใจข้าราชการพลเรื อน ทหาร ตํารวจเป็ นครังแรกที(ตาํ หนัก
ภูพิงค์ราชนิเวศน์ในปี ต่อมา และจากเพลงนีได้แพร่ หลายไปทัว( ประเทศ และได้นาํ มาใช้เป็ นบท
เพลงลูกเสื อชาวบ้านมาจนบัดนี บทเพลงนีได้นาํ มาใช้เพื(อปลุกใจผูเ้ ข้าร่ วมชุมนุมทางการเมืองหลาย
ครังดังจะได้กล่าวต่อไป
นอกจาก บทเพลงพระราชนิพนธ์ส่วนใหญ่มีเนือร้องมาจากแนวพระราชดําริ ของสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้ว ยังทรงมีพระราชเสาวนียใ์ ห้วงดนตรี สุนทราภรณ์แต่งเพลงปลุก
ใจที(มีทว่ งทํานองอ่อนหวานคือเพลงสู ญสิ นถิ(นไทย ทรงปรารภว่า “เพลงปลุกใจทีแต่ งกัน ทีร้องกัน
ส่ วนใหญ่ มักจะมีทาํ นอง ทีทาํ ให้ เกิดความรั กชาติ มีความกล้ าหาญ ฮึ กเหิ ม ซึ งเป็ นเพลงทีเหมาะ
สําหรั บพวกผู้ชายชาติทหารขับร้ องกัน” (ศรี อยุธยา, 2553: 71) บทเพลงนีประพันธ์คาํ ร้องโดย
สวัสดิl ธงศรี เจริ ญ ครู เพลงชาวชลบุรี และในช่วงเวลาดังกล่าว ยังมีบทเพลงปลุกใจอื(นที(มี
ท่วงทํานองอ่อนหวานเช่นเดียวกัน เช่นเพลงดุจบิดามารดร พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตน์
ราชสุ ดาฯ เป็ นต้น
ในช่วงปี เดียวกัน มีบทเพลงที(สร้างสรรค์โดยภาคเอกชนที(ได้รางวัลจากการประกวดคือ
เพลงรักกันไว้เถิดของ นายนคร ถนอมทรัพย์ ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาดนตรี สากลประจําปี พ.ศ. 2554
ซึ(งประพันธ์บทเพลงนีทงั เนือร้องและทํานอง รวมทังขับร้องด้วยตนเอง ออกเผยแพร่ เมื(อ พ.ศ. 2514
นายนคร ถนอมทรัพย์ เริ( มต้นการทํางานดนตรี จากการร้องเพลงสากล และเริ( มการประพันธ์ทาํ นอง
เพลงเข้าประกวด จากการอัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั มา
เป็ นเนือร้อง และได้รับรางวัลปี พ.ศ. 2507 จากการประกวดของ “สมาคมศิษย์เก่าวชิราวุธ” บทโคลง
ที(นาํ มาแต่งมีชื(อว่า มหาวชิราวุธภาษิต มีเป้ าหมายคือสอนใจคนไทย และเพลงชาวไทยใจสู้ ร่ วมกับ
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แก้ว รักษ์ไทย แต่ขาดการเผยแพร่ บทเพลงเหล่านันจึงไม่เป็ นที(รู้จกั ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 มีการจัด
ประกวดแต่งเพลงขึนอีกโดย “สโมสรสันนิบาตเสรี ชน” ซึ( งผูเ้ ข้าประกวดต้องแต่งทังคําร้องและ
ทํานอง ชื(อเพลง “ไทยเสรี ” มีเนือหาต่อต้านคอมมิวนิสต์เพราะรู้สึกว่า “ไม่ ว่าใครเกิดในเมืองไทย
ด้ วยกัน เราก็ถือว่ าเป็ นคนไทย จะเป็ นเชื $อชาติอะไรก็ได้ เชื $อชาติจีน อิ นเดียหรื ออะไรก็ได้ แต่ เกิดใน
แผ่ นดินไทยถือว่ าสั ญชาติไทย” (สัมภาษณ์ 25 พฤศจิกายน 2553) ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เช่นกัน
จากนันเข้าร่ วมประกวดอีกครังในงานแผ่นเสี ยงทองคําพระราชทาน โดยการจัดการของ
คุณโกชัย ผูบ้ ริ หารสถานีวทิ ยุกองบัญชาการกองพลที( 1 รักษาพระองค์ และ ป. วรานนท์ ผูจ้ ดั
รายการเพลง “แผ่นเสี ยงทองคํา” โดยจัดประกวดในปี พ.ศ. 2506 และ พ.ศ. 2507 แต่นคร ถนอม
ทรัพย์ ส่ งบทเพลงเข้าประกวดในครังที( 3 คือปี พ.ศ. 2514 โดยได้ขอ้ มูลจากคณะกรรมการที(เล่าให้ผู้
เข้าประกวดฟังว่า “ปี นีจ$ ะมีเพลงปลุกใจนะ เพราะว่ าในหลวงทรงรั บสังว่ า ที ผ่านมามีแต่ เพลงรั กๆ
ใคร่ ๆ อยากให้ มีเพลงรั กชาติบ้านเมืองบ้ าง ถ้ าจัด ท่ านจะพระราชทานกรรมการมาร่ วมตัดสิ นด้ วย”
ซึ(งประโยคนีเองที(เป็ นที(มาของเพลง “รักกันไว้เถิด” (ภาคผนวก: 554) โดย นคร ถนอมทรัพย์ ให้
เหตุผลว่า
“...บังเอิ ญครู กม็ ีเรื องคาใจเรื อง 4 จังหวัดภาคใต้ ซึงมีมานานแล้ ว ไอ้
ประเภททีต้องการแยกดินแดน แต่ เราก็เคยได้ รับการสอน การบอกกล่ าวว่ า คน
ทีเกิดในเมืองไทยก็เป็ นคนไทย ไม่ ว่าจะเชื $อชาติใดก็ตาม เพราะงั$น ไม่ ว่าจะเชื $อ
ชาติอะไร แต่ เกิดในแผ่ นดินไทย ในด้ ามขวานนีก$ ถ็ ือว่ าเค้ าคือคนไทย เค้ าถือ
สัญชาติไทย เราก็เลยคิดว่ า จะฆ่ ากันทําไมเราก็คนไทยด้ วยกัน คราวนีก$ ท็ าํ เพลง
รั กกันไว้ เถิด...”
บทเพลงนีได้เผยแพร่ ต่อมา เนื(องจากการส่ งเพลงเข้าประกวดต้องอัดใส่ แผ่น มิใช่ส่งแต่
กระดาษโน้ตแล้วแสดงจริ งให้ฟังในวันประกวดเช่นแต่ก่อน ทําให้บริ ษทั กรุ งไทย บริ ษทั แผ่นเสี ยง
สมัยนันสามารถนําไปอัดแผ่นเผยแพร่ ตอ่ ไปได้ดว้ ยการเปิ ดเพลงในสถานีวทิ ยุ ซึ(งในขณะนัน การ
เปิ ดเพลงในสถานีวทิ ยุยงั ไม่คิดถึงผลประโยชน์ ไม่มีการพาณิ ชย์ เมื(อมีผฟู้ ังจํานวนเพิม( มากขึน บท
เพลงจึงเป็ นที(แพร่ หลายเรื( อยมา นคร ถนอมทรัพย์ เชื(อว่าการแต่งบทเพลงประเภทนีมีประโยชน์
หลายอย่างคือ “เป็ นประโยชน์ ต่อชาติ เป็ นกําลังใจสําหรั บผู้แต่ ง” เพราะเป็ นการได้รับรางวัล
พระราชทานจากพระหัตถ์ ทรงปรบมือ และยังรับสัง( ให้ไปร้องบันทึกเสี ยงในสถานี อ.ส. สถานีใน
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วัง วันที(เขาไปอัดเสี ยงนัน มีผทู้ ี(เกี(ยวข้องกับเรื( องนี เอาโน้ตมาให้นครปึ กหนึ(ง บอกว่า “ในหลวง
อยากให้ มีเพลงปลุกใจ จึงทรงอยากให้ เกิดการประกวดเพลงนีข$ ึน$ มา เอากระดาษมาให้ บอกเอาไป
เขียนสิ ” จากนันจึงได้เกิดเพลงปลุกใจอื(นๆตามมา เช่น เพลงเราไม่มีเวลาจะทะเลาะกันอีกแล้ว
คุณธรรมสี( ประการเป็ นต้น อย่างไรก็ดีบทเพลงที(มีชื(อเสี ยงมากที(สุดของนคร ถนอมทรัพย์ (กุง กะ
ดิน) ก็คือ เพลงรักกันไว้เถิดนัน( เอง
ในปี พ.ศ. 2514 บทเพลงปลุกใจได้ถือกําเนิดขึนหลายเพลง อาทิ เพลงเกิดเป็ นไทยตายเพื(อ
ไทย เพลงความฝันอันสู งสุ ด และเพลงรักกันไว้เถิด ซึ(งมิได้เกิดเหตุการณ์ความรุ นแรงใดๆ แต่เป็ น
เสมือนสัญญาณเตือนถึงภัยที(กาํ ลังคืบคลานเข้ามาในประเทศ จากการที(มีรายงานข่าวสารเกี(ยวกับ
คอมมิวนิสต์ที(กาํ ลังแพร่ กระจายไปทัว( ภูมิภาคทังลาว เวียดนามและกัมพูชา ว่าได้เผยแพร่ ความคิด
ให้กบั คนไทยรวมจํานวนกว่าล้านคนและกระจายไปทัว( ประเทศ (ชัยสิ ริ สมุทรวณิ ช, 2544) “กลุ่ม
ลูกเสื อชาวบ้าน” ที(ตงั ขึนมาในปี พ.ศ. 2514 มีบทบาทเคลื(อนไหวในระดับท้องถิ(นผ่าน
กระทรวงมหาดไทย ภายใต้หลักคําขวัญที(วา่ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย”์ เป็ นกลุ่มที(ตอ่ ต้าน
คอมมิวนิสต์และปกป้ องราชบัลลังก์ คนกลุ่มนีจึงเป็ นกลุ่มแรกที(รวมกับนักศึกษาเมื(อครังมีขา่ วว่า
กลุ่มคอมมิวนิสต์เข้ามาในประเทศไทยกับขบวนการนักศึกษาที(ธรรมศาสตร์ สังคมในขณะนัน
แบ่งเป็ นฝ่ ายซ้ายและขวาอย่างชัดเจน บทเพลงเหล่านีเกิดขึนในช่วงเวลาเดียวกัน จึงอาจสรุ ปได้วา่
เป็ นการเตรี ยมความคิดและสํานึกของคนไทยให้พร้อมรับกับการเปลี(ยนแปลงที(อาจจะเกิดขึนไม่ชา้
ก็เร็ ว และเหตุการณ์ดงั กล่าวได้ปรากฏขึนในกรณี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
หลังจากนันอีก 2 ปี บทเพลงพระราชนิพนธ์ลาํ ดับที( 34 มีอีกชื(อหนึ(งว่า แผ่นดินของเรา ได้
ออกเผยแพร่ ครังแรกเมื(อปี พ.ศ. 2516 โดยคําร้องภาษาไทยนี เกิดขึนจากพระราชประสงค์ของ
สมเด็จพระนามเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในการสร้างสรรค์บทเพลงปลุกใจเพื(อให้เกิดสํานึกรักชาติ
บ้านเมือง บทเพลงนีได้นาํ ทํานองมาจากเพลง Alexandra ที(ทรงพระราชนิพนธ์ในการรับเสด็จฯ เจ้า
หญิง Alexandra แห่ง Kent สหราชอาณจักร ในการเสด็จเยือนประเทศไทยเป็ นการส่ วนพระองค์
เมื(อปี พ.ศ. 2502 เพื(อบรรเลงในงานเลียงที(ศาลาผกาภิรมย์ ตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระองค์ทรง
พระราชนิพนธ์ทาํ นองเพลง และก่อนที(เจ้าหญิงจะเสด็จมาครู่ หนึ(งจึงพระราชทานให้ ม.ร.ว.เสนีย ์
ปราโมชแต่งคําร้อง เมื(อเสวยเสร็ จจึงทรงบรรเลงและให้นายแมนรัตน์ ศรี กรานนท์เป็ นผูข้ บั ร้อง (ธ
สถิตในด้วยใจนิรันดร์ , 2539: 70 – 71)
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บทเพลงพระราชนิพนธ์ปลุกใจต่อมา เป็ นผลงานลําดับที( 44 คือเพลงเราสู้ เผยแพร่ ครังแรก
ปี พ.ศ. 2516 เป็ นเพลงที(พระราชนิพนธ์ทาํ นองตามคําร้อง มีที(มาจากพระราชดํารัสพระราชทานแก่
สมาชิกสภานิติบญั ญัติและคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ ทหาร ตํารวจ พลเรื อนซึ(งได้จดั การแข่งขัน
ฟุตบอลการกุศลขึน ต่อมานายสมภพ จันทรประภา ได้ขอพระราชทานมาประพันธ์เป็ นกลอนถวาย
และได้พระราชทานให้เป็ นของขวัญปี ใหม่แก่ทหาร อาสาสมัครและตํารวจชายแดน นายแมนรัตน์
ศรี กรานนท์ (เรื( องเดียวกัน: 71) ได้กล่าวถึงการพระราชนิพนธ์ทาํ นองเพลง “เราสู้” ว่า
“วิธีแต่ งทํานองเพลงพระราชนิพนธ์ “เราสู้” นี $ เนืองจากท่ านมีพระราช
ภารกิจมากมาย หาเวลายาก เมือทรงมีแรงบันดาลพระราชหฤทัยทีจะทรงพระ
ราชนิพนธ์ ก็ทรงหากระดาษ ดินสอ เมือทรงพบกระดาษอะไรก็ทรงใช้ แล้ วขีด
5 เส้ นเข้ าไป เผอิญเพลงนีเ$ ห็นมีบนซองจดหมาย เมือเสร็ จแล้ วก็เอาทํานอง
ทั$งหมดมาให้ วง อ.ส. วันศุกร์ บรรเลง ทรงเขียนเท่ าไหร่ กบ็ รรเลงไปไม่
ปะติดปะต่ อ จะกระทังเวลาผ่ านไป ก็เป็ นเพลงพระราชนิพนธ์ “เราสู้””
ในการประพันธ์บทเพลงนี ทรงมีพระราชประสงค์ให้นกั ดนตรี ทุกคนมีส่วนร่ วมในการ
แต่ง ทรงเรี ยกว่า “การแต่งแบบสหกรณ์” (เรื( องเดียวกัน: 333)
ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน วงดนตรี สุนทราภรณ์ได้ประพันธ์เพลงปลุกใจเพิม( เติม คือเพลง
อนุสติไทย (ภาคผนวก: 550) ประพันธ์เนือร้องโดยแสงสุ วรรณ ทํานองโดย เวส สุ นทรจามร และ
ขับร้องโดย วรนุช อารี ย ์ มีเนื อหาเกี(ยวกับ การร่ วมกันต่อสู้อย่างกล้าหาญ แม้วา่ ฝ่ ายตนเองจะ
เสี ยเปรี ยบหรื อมีกาํ ลังน้อยกว่า สิ( งสําคัญคือทําหน้าที(ของตนเองให้ดีที(สุดในสถานาการณ์เลวร้าย
ต่างๆ
4.2.3.5 เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 วันมหาวิปโยค
หลังจากการอสัญกรรมของ จอมพลสฤษดิl ธนะรัตน์ เมื(อวันที( 6 ธันวาคม
พ.ศ. 2506 นายกรัฐมนตรี ผมู้ ีอาํ นาจเบ็ดเสร็ จทางทหารผูห้ นึ(ง ได้สืบทอดอํานาจเหล่านันไปสู่ จอม
พลถนอม กิตติขจร เพื(อเร่ งรัดร่ างรัฐธรรมนูญที(จอมพลสฤทธิl เริ( มร่ างไว้ตงั แต่ปี พ.ศ. 2502 ให้แล้ว
เสร็ จ ประกาศใช้เมื(อวันที( 20 มิถุนายน พ.ศ.2511 เป็ นการร่ างรัฐธรรมนูญที(ยาวนานและใช้
งบประมาณมากที(สุด คือเงินเดือนสมาชิกสภาร่ าง 240 คน นาน 9 ปี หลังจากนันในวันที( 10
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2512 พรรคสหประชาธิปไตย ของจอมพลถนอม กิตติขจร ได้ชนะการเลือกตังเป็ น
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นายกรัฐมนตรี แต่เกิดเหตุการณ์ความวุน่ วายในรัฐบาลทําให้จอมพลถนอม กิตติขจร ทําการ
รัฐประหารตนเองเมื(อ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2514 เป็ นผลให้รัฐธรรมนูญฉบับที(ราคาแพงที(สุดถูก
ยกเลิกไป และประกาศจะร่ างรัฐธรรมนูญใหม่ แต่ไม่ได้รับความเชื(อถือจากประชาชนมากนัก
เนื(องจากเห็นว่าเป็ นการกระทําเพื(อผูกขาดอํานาจไว้ในกลุ่มของ “ถนอม-ประภาส” อีกทังผลงาน
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจกลับไร้ผล ข้าวสารและนําตาลทรายขาดแคลน นอกจากนี ยังมีเหตุการณ์ที(
สร้างความไม่พอใจให้กบั ประชาชนทัว( ไป จากเหตุที(มีขา้ ราชการทหารและตํารวจใช้อาวุธสงคราม
และเฮลิคอปเตอร์ของรัฐบาลเพื(อกิจการส่ วนตัว และเรื( องการต่ออายุขา้ ราชการบางคนอย่างไม่เป็ น
ธรรม สร้างความไม่พอใจกับประชาชนและกลุ่มนักศึกษาจํานวนมาก นักศึกษารามคําแหงที(ไม่
พอใจกลุ่มหนึ(งเรี ยกว่า “สภาสัตว์ ป่าแห่ งทุ่งใหญ่ ฯ มีมติให้ ต่ออายุสัตว์ ป่าอีก 1 ปี เนืองจาก
สถานการณ์ ภายในและภายนอกเป็ นทีไม่ น่าไว้ วางใจ” (โรม บุนนาค, 2549 :195) ส่ งผลให้ ดร.ศักดิl
ผาสุ กนิรันดร์ อธิการบดีไล่นกั ศึกษา 9 คนออกจากมหาวิทยาลัย สร้างความไม่พอใจให้กบั
ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย จนมีการชุมนุมประท้วงที(อนุสาวรี ยป์ ระชาธิ ปไตยในเช้า
วันที( 21 -22 มิถุนายน พ.ศ. 2514 โดยนักศึกษาราว 50,000 คน เพื(อเรี ยกร้องให้ปล่อยนักศึกษา
รามคําแหงทัง 9 คน อธิการบดีตอ้ งรับผิดชอบโดยการลาออก และรัฐบาลต้องคืนอํานาจแก่
ประชาชนโดยประกาศใช้รัฐธรรมนูญใน 6 เดือน ผลก็คือนักศึกษาทัง 9 ได้รับการปล่อยตัว
อธิการบดีลาออก แต่ยงั ไม่มีคาํ ตอบรับจากรัฐบาล อย่างไรก็ดี กลุ่มนักศึกษาได้จดั ตัง “กลุ่มเรี ยกร้อง
รัฐธรรมนูญ” ขึนโดยมีคณาจารย์และประชาชนทัว( ไปเข้าร่ วมด้วย กลุ่มนักศึกษาดังกล่าวเปิ ดแถลง
ต่อสื( อมวลชนเมื(อวันที( 5 ตุลาคม และในวันต่อมาได้มีการเรี ยกร้องรัฐธรรมนูญโดยกลุ่มนักศึกษา
การถือป้ ายเรี ยกร้องด้วยข้อความต่างๆ เช่น “นํา$ ตาเราตกใน เมือเราไร้ รัฐธรรมนูญ” “จงคืนอํานาจ
แก่ ปวงชนชาวไทย” “จงปลดปล่ อยประชาชน” และอัญเชิญพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็ นหน้าปกหนังสื อแจกที(เกี(ยวกับระบอบประชาธิปไตยว่า
“...ข้ าพเจ้ ามีความเต็มใจทีจะสละอํานาจอันเป็ นของข้ าพเจ้ าแต่ เดิมให้ แก่
ราษฎรโดยทัวไป แต่ ข้าพเจ้ าไม่ ยินยอมยกอํานาจทั$งหลายของข้ าพเจ้ าให้ แก่ ผ้ ใู ด
คณะใดโดยเฉพาะ เพือใช้ อาํ นาจนั$นโดยสิ ทธิ ขาด และโดยไม่ ฟังเสี ยงอัน
แท้ จริ งของประชาชน”
(อ้างถึงใน ส.พลายน้อย, 2550: 185)
จากการเดินแจกใบปลิวและหนังสื อ ทําให้ตาํ รวจเข้าจับกุมนักศึกษาได้ 11 คน เช่น
นายธีรยุทธ บุญมี นายประพันธ์ศกั ดิl กมลเพชร เป็ นต้น ในข้อหา “มัว( สุ มชักชวนให้มีการชุมนุมทาง
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การเมือง” และข้อหา “ขบถภายในพระราชอาณาจักร” วันต่อมา ศูนย์กลางนักศึกษาแห่งประเทศ
ไทย นําโดยนายสมบัติ ธํารงธัญญวงศ์ ได้ออกแถลงการณ์คดั ค้านแสดงจุดยืนในการพิทกั ษ์รักษา
สิ ทธิเสรี ภาพของประชาชน แนวความคิดนีได้กระจายไปทัว( ทุกภูมิภาคของประเทศไทย หลายคน
เดินทางมาจากต่างจังหวัดทังนิสิต นักศึกษา นักเรี ยนอาชีวะ ข้าราชการ ประชาชน เพื(อมาชุมนุมกัน
ในวันที( 10 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ที(ลานโพธิl ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กิจกรรมในการชุมนุม
ส่ วนมากเป็ นการเปิ ดอภิปรายโจมตีผคู้ รองอํานาจนัน( คือ จอมพลถนอม กิตติขจร จอมพลประภาส
จารุ เสถียร
วันที( 12 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ศูนย์กลางนักศึกษาแห่งประเทศไทยได้เรี ยกร้องให้ปล่อย
ผูต้ อ้ งหาที(จบั กุมไปทังหมดแต่เดิมและที(เพิม( เติมอีก 2 คนรวมเป็ น 13 คน รัฐบาลตกลงปล่อย
นักศึกษาทังหมดแบบมีเงื(อนไข แต่ผตู้ อ้ งหาและศูนย์กลางนักศึกษาแห่งประเทศไทยไม่ยอมรับ
คําตอบ ต่อมาตลอดคืนวันเสาร์ที( 13 ตุลาคม ยังมีผรู้ ่ วมชุมนุมมาเพิม( เติมเป็ นจํานวนมากล้นออกมา
นอกมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ จนทางกองอํานวยการป้ องกันและปราบจลาจลที(สวนรื( นฤดีตอ้ ง
เตรี ยมรับมือด้วยการปิ ดกันถนนด้วยรัวลวดหนามและเตรี ยมรถดับเพลิงหัวฉีดแรงสู งไว้ดว้ ย
จากนันได้มีการเจรจาโดยรัฐบาลเสนอว่าจะร่ างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็ จภายใน เดือนตุลาคม พ.ศ.
2517 ซึ(งผูช้ ุมนุมเห็นว่ายังช้าไป จนกระทัง( เวลา 20.00 น.สถานีวทิ ยุแห่งประเทศไทยได้ออก
แถลงการณ์เรื( องการปล่อยตัวนักโทษทัง 13 คนพร้อมทังให้สลายการชุมนุม แต่ทางกลุ่มผูช้ ุมนุม
กว่า 5 แสนคนยังไม่มีการตัดสิ นใจว่าจะทําอย่างไรต่อไปจึงได้เคลื(อนขบวนไปที(พระตําหนัก
จิตรลดารโหฐานเพื(อขอพระบารมีเป็ นที(พ( งึ ต่างพากันร้องเพลงสรรเสริ ญพระบารมีเป็ นกําลังใจ
จนกระทัง( เวลา 4.30 น. พ.ต.อ.วสิ ษฐ์ เดชกุญชร ได้อญั เชิญพระบรมราโชวาท ความว่า
“คนทีเป็ นใหญ่ นั$นเขามีประสบการณ์ ส่ วนคนหนุ่มคนสาวมีพลังแรงทั$ง
ร่ างกายและทั$งความคิด ถ้ าหากมาปรองดองสมัครสมานกัน ทํางานอย่ างพร้ อม
เพรี ยงไม่ ผิดใจแคลงใจกัน การบ้ านการเมืองก็จะดําเนินไปได้ ด้วยดี นิสิต
นักศึกษาก็เป็ นผู้ทีผ่านการทดสอบเลือกเฟ้ นมาเป็ นที แน่ นอนแล้ วว่ า มีทั$งสติ
และปั ญญาพร้ อมมูล จึงควรจะได้ ร้ ู ถึงความผิดชอบชัวดีทุกอย่ างเมือนิสิต
นักศึกษาได้ ดาํ เนินการมาตรงเป้ าหมาย และได้ รับผลตามสมควรแล้ ว ก็ขอให้
กลับคืนสู่ภาพปรกติเพือยังความสงบเรี ยบร้ อยให้ เกิดแก่ ประชาชนทัวไป”
(โรม บุนนาค, 2549: 202)
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หลังจากที(ผรู้ ่ วมชุมนุมได้ฟังพระบรมราโชวาทแล้วต่างหันหน้าไปทางตําหนักจิตรลดา
รโหฐานร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอีกครังและสลายตัวไปเมื(อ 6.00 น. แต่เพราะด้วยความ
ผิดพลาดของการประสานงานระหว่างตํารวจนครบาล กองปราบฯ และกลุ่มนักศึกษาเองทําให้
ตํารวจปิ ดล้อมกลุ่มนักศึกษาขณะเดินทางกลับไปทางถนนพระราม 5 โดยใช้แก๊สนําตาและกระบอง
นักศึกษาหลายคนต้องหนีลงคูน าํ ข้างพระตําหนักจิตรลดา ทําให้มีผเู้ สี ยชีวติ 3 คน บาดเจ็บนับร้อย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีรับสัง( ให้เปิ ดประตูพระตําหนักให้นกั ศึกษาเข้าไปลีภยั และเสด็จออก
เยีย( มด้วยพระองค์เอง ข่าวการทําร้ายนีส่งผลให้ผทู้ ี(มาชุมนุมที(สะพานผ่านฟ้ าโกรธเคือง เข้ายึดกรม
ประชาสัมพันธ์ที(ออกข่าวว่ากลุ่มนักศึกษาเป็ นผูก้ ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ บุกรุ กเข้าวังสวนจิตรลดา
รัฐบาลได้ส่งรถถังจํานวนมากและเฮลิคอปเตอร์ 3 ลําออกปราบปรามบริ เวณถนนราชดําเนิน มี
ประชาชนเสี ยชีวติ นับร้อยแต่ยงั คงต้านทานอย่างเหนียวแน่น ต่อมาในเวลา 18.00 น.
วิทยุกระจายเสี ยงประกาศว่าจอมพลถนอมประกาศลาออกและเวลา 19.50 น. พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั มีพระราชดํารัสเรี ยกวันนีวา่ “วันมหาวิปโยค” ทรงขอให้ทุกฝ่ ายยุติการต่อสู้ และแต่งตัง
นายสัญญา ธรรมศักดิlประธานองคมนตรี เป็ นนายกรัฐมนตรี กระนันก็ดีผชู้ ุมนุมและตํารวจบางกลุ่ม
ยังไม่ได้รับข่าวนันจึงเกิดการปะทะกันระหว่างประชาชนและตํารวจจนกระทัง( 13.00 น.ในวันรุ่ งขึน
เหตุการณ์ทงั สิ นยุติลงเมื(อ 18.45 น. ของวันที( 15 ตุลาคม เมื(อผูน้ าํ ทังสามลาออกและเดินทางออก
นอกประเทศในที(สุด แม้วา่ เนือหาของบทเพลงสรรเสริ ญพระบารมีจะมิได้นาํ มาวิเคราะห์ในการ
วิจยั ครังนี หากแต่แสดงให้เห็นว่า เป็ นบทเพลงมีความสําคัญในสถานการณ์ดงั กล่าว ด้วยเป็ น
เครื( องมือในการรวมจิตใจ กําลังใจเพื(อกระทําสิ( งใดสิ( งหนึ(ง และร้องเมื(อกระทําการเหล่านันสําเร็ จ
เป็ นที(เรี ยบร้อย อีกทังยังเป็ นการแสดงความเคารพ ความศรัทธาของประชาชนที(มีต่อองค์
พระมหากษัตริ ย ์ ที(พ( งึ พิงทางจิตใจของประชาชนคนไทยตลอดมา
แม้วา่ จะไม่มีหลักฐานการใช้บทเพลงปลุกใจอื(นๆในช่วงการชุมนุม แต่จะเห็นได้วา่ บท
เพลงที(เกิดขึนก่อนหน้าเหตุการณ์น ีไม่นานนัก ล้วนให้ความหมายถึงความสําคัญของความสามัคคี
ของคนในชาติให้ฝันฝ่ าอุปสรรคที(เกิดขึนพร้อมกันด้วยจิตใจที(เข้มแข็ง ไม่วา่ จะเป็ นพระราชนิพนธ์
เพลงเกิดเป็ นไทยตายเพือ ไทย (ภาคผนวก: 550) หรื อความฝันอันสู งสุ ด (ภาคผนวก: 551) ที(
ประพันธ์ในปี พ.ศ. 2514 โดยเพลงเกิดเป็ นไทยตายเพื(อไทย ที(กระตุน้ ให้คนไทยรู้สึกหวงแหน
แผ่นดิน หากไม่มีแผ่นดินก็เหมือนสิ นชีวิต ต่างคนต้องทําหน้าที(โดยยึดถือเอาความดีงามไว้เป็ น
สําคัญที(วา่ “เสี ยงภัยทั$งผองปองความดี ปกป้ องปฐพีตายเพือไทย” เช่นเดียวกับในเพลงความฝันอัน
สู งสุ ด ที(แสดงถึงความฝัน ความหวังที(จะประพฤติปฏิบตั ิตนมัน( อยูใ่ นความถูกต้อง ยุติธรรม ดังเนือ
ร้องที(วา่ “นีคือปณิ ธานที หาญมุ่ง หมายผดุงยุติธรรม์ อันสดใส ถึงทนทุกข์ ทรมานนานเท่ าใด ยัง
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มัน ใจรั กชาติองอาจครั น” ฉะนัน สิ( งสําคัญในการรักชาติบา้ นเมือง คือจิตใจที(ยดึ ถือความถูกต้อง
ยุติธรรมอันเป็ นพืนฐานของการประพฤติปฏิบตั ิตา่ งๆของบุคคล
ในปี มหาวิปโยค พ.ศ. 2516 นัน มีบทเพลงพระราชนิพนธ์เผยแพร่ ออกมาอีก 2 บทเพลงคือ
เพลงเราสู้ (ภาคผนวก: 551) และเพลงแผ่นดินของเรา (ภาคผนวก: 551) ในเพลงเราสู้ มีเนือหาให้เรา
รักษาบ้านเมืองดังเช่นที(บรรพบุรุษของเราได้กระทําไว้ ไม่ยอมให้ผทู้ ี(ไม่หวังดีตอ่ บ้านเมืองมาทําลาย
แม้วา่ จะเป็ นคนไทยด้วยกันก็ตาม และอีกบทเพลงหนึ(งคือเพลงแผ่นดินของเรา มีเนือหาให้นึกถึง
บุญคุณของแผ่นดินที(เป็ นบ้านที(เราเกิด และเมืองที(เรานอน ไม่วา่ คนไทยจะย้ายไปอยูท่ ี(ใดในโลก ก็
ต้องตระหนักว่า แต่ละคนมีที(มาจากแผ่นดินไทย ซึ(งก็คือบ้านของเรา คนไทยทุกคนมีหน้าที(ดูแล
รักษา พัฒนาชาติไทยให้วฒั นาถาวรสื บไป ในบทเพลงนีมีทว่ งทํานองอ่อนหวานเช่นเดียวกับเพลง
ความฝันอันสู งสุ ด ที(มีลกั ษณะจูงใจให้เกิดสํานึก และตระหนักถึงสิ( งที(คนไทยควรกระทําด้วยตนเอง
เพื(อบ้านเมือง แม้วา่ ความรุ นแรงของเหตุการณ์ 14 ตุลาคม จะยุติลงด้วยพระมหากรุ ณาขององค์
พระมหากษัตริ ยท์ ี(ทาํ ให้บา้ นเมืองสงบได้แล้ว สิ( งสําคัญต่อจากนันคือ การฟื นฟูบา้ นเมืองให้กลับมา
เป็ นปกติสุข ด้วยจิตใจที(มุง่ มัน( ในการกระทําความดี รักษาบ้านเมือง ให้ประชาชนทุกคนได้อาศัยอยู่
ในแผ่นดินแม่อย่างอบอุน่ และสุ ขใจดังที(บทเพลงแผ่นดินของเรากล่าวไว้วา่ “ถึงอยู่แคว้ นใด ไม่ สุข
สําราญ เหมือนอยู่บ้านเรา ชื นฉํา คํา เช้ าสุขทวี”
หลังจากเหตุการณ์ดงั กล่าว ได้มีการประพันธ์บทเพลงปลุกใจอีกจํานวนหนึ(ง อาทิเช่น เพลง
หนักแผ่นดิน (ภาคผนวก: 552) เพลงสุ ดแผ่นดิน(ภาคผนวก: 553) และเพลงเมืองน่ ากังวล
(ภาคผนวก: 553) เรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานโดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พันเอก (พิเศษ) ชูชาติ พิทกั ษากร
ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาดนตรี สากลปี พ.ศ. 2553 ในเพลงหนักแผ่นดิน เป็ นเพลงที(แต่งเมื(อราวปี พ.ศ.
2517 ใช้เปิ ดออกอากาศทางสถานีวทิ ยุ จ.ส. กรมการสื( อสารทหารบก กองทัพบก ในการต่อสู้ทาง
การเมืองกับขบวนการคอมมิวนิสต์ ประพันธ์คาํ ร้องโดย พ.ต.บุญช่วย หักฤทธิlศึก (ยศในขณะนัน)
และขับร้องโดย ส.อ.อุบล คงสิ น และศิริจนั ทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ต่อมาใน พ.ศ. 2520 ชื(อเพลงนี
ถูกนํามาสร้างเป็ นภาพยนตร์ ชื(อ "หนักแผ่นดิน" กํากับโดยสมบัติ เมทะนี แสดงนําโดยสมบัติ เม
ทะนี และนัยนา ชีวานนท์ ปัจจุบนั ยังมีการนําบทเพลงนีมาร้องในการชุมนุมอีกหลายครัง มีเนือหา
เปรี ยบเทียบ ประชดประชันด้วยทํานองที(เข้มแข็ง ฮึกเหิมว่า บุคคลใดที(ทาํ ให้ประเทศเสี ยหายถือว่า
เป็ นคนที(ไม่สมควรจะได้ชื(อว่าเป็ นคนไทย หรื ออยูใ่ นแผ่นดินไทย เพราะจะก่อความเสี ยหาย ทําให้
ชาติล่มจม คนเช่นนีไม่เป็ นที(ตอ้ งการสําหรับสังคมไทย ตามคําร้องที(วา่ “หนักแผ่ นดิน คนเช่ นนีเ$ ป็ น
คน หนักแผ่ นดิน (หนักแผ่ นดิน!)”
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สําหรับเพลงสุ ดแผ่นดิน เรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานโดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พันเอก (พิเศษ) ชู
ชาติ พิทกั ษากร บรรเลงโดยวงดนตรี กองดุริยางค์ทหารบก ขับร้องโดย สิ บเอกอุบล คงสิ น และ
จ่าสิ บเอก (หญิง) ศิริจนั ทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ต่อมา สันติ ลุนเผ่ นําไปขับร้องออกอากาศอีก
หลายครังจนเกิดความนิยมทัว( ไป บทเพลงสุ ดแผ่นดินได้รับพระราชทานแผ่นเสี ยงทองคําในปี พ.ศ.
2517 ในฐานะผูเ้ รี ยบเรี ยงเสี ยงประสานยอดเยีย( ม มีทว่ งทํานองอ่อนหวาน ทําให้ผฟู้ ังรู้สึกถึง
ความสําคัญและคุณค่าของแผ่นดิน ที(กว่าบรรพบุรุษจะแลกมาด้วยชีวติ มากมาย และเพลงเมืองน่า
กังวล ประพันธ์คาํ ร้องโดย ถนอม อัครเศรณี ในจังหวะกระชัน กระตุน้ อารมณ์ความรู้สึกของผูฟ้ ังให้
เกิดความฮึกเหิม มีเนือหาที(ช ี ให้เห็นว่าเมืองใด ประเทศใดไม่มีสิ(งต่างๆเช่น ทหาร การพาณิ ชย์ งาน
ศิลปะและคุณธรรมความดี ก็ยากที(จะทําให้บา้ นเมืองเจริ ญรุ่ งเรื องต่อไปได้ ฉะนัน การพัฒนา
ประเทศไทย จึงเป็ นหน้าที(ของคนไทยทุกคน ทุกฝ่ ายที(ตอ้ งร่ วมมือกัน โดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์
ความรุ นแรงที(เกิดขึนต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยด้วยกันเอง
4.2.3.6 เหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2419 กับแนวคิดสั งคมนิยม
บทบาทหน้าที(ในการประพันธ์บทเพลงปลุกใจหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม
พ.ศ.2516 ยังคงดําเนินต่อไปแม้วา่ จะไม่มีการความวุน่ วายเกิดขึนในช่วงเวลาดังกล่าว ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ พันเอก (พิเศษ) ชูชาติ พิทกั ษากร ผูป้ ระพันธ์ได้ให้ความเห็นไว้วา่
“...ตอนนั$นเราไม่ ได้ รบกับใคร เช่ นตอนคอมมิวนิสต์ ในปี 2516 ตอนนั$น
ชัดเจนมากต้ องไปอยู่ในป่ า ในเมืองก็มี เพราะฉะนั$นเพลงในยุคนั$นค่ อนข้ างจะ
แรง ตอนนั$นผมรั บราชการอยู่ทีกองทัพบก ในตําแหน่ งหั วหน้ าฝ่ ายวิทยาการ
และการศึกษา หน้ าทีหนึงคือ ต้ องแต่ งเพลง Arrange เพลง (เรี ยบเรี ยงเสี ยง
ประสาน) มีคาํ สังจากผู้บังคับบัญชา ผมไม่ ค่อยได้ แต่ ง แต่ จะเป็ นการ Arrange
มากกว่ า ครั$ งหนึงมีคาํ สังมา มีเนือ$ ร้ องมาให้ ให้ ผมใส่ ทาํ นอง ผมก็ให้ ลูกน้ อง
ช่ วยทํา ผมทําถึงปี 2519 คนทีช่วยได้ มากเช่ น สุรสี ห์ อิทธิ กุล เรี ยนมาทาง
Composition เลย เป็ นคนทีเก่ งมาก Arrange เพลงได้ เยอะ”
ภายหลังจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 มีกลุ่มนักศึกษาที(ตอ่ ต้านระบบทุนนิยม
รวมตัวกันจัดตังกลุ่มเคลื(อนไหวทางการเมือง นัน( คือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.)
แต่ผลของการสงครามส่ งผลต่อสภาพสังคมโดยรวม เนื(องจากภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศที(
ต้องการงบประมาณจํานวนมากในการพัฒนาประเทศ หากแต่มีผปู้ กครองบ้านเมืองบางฝ่ ายกลับ
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เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน กอบโกยทรัพย์สิน ทําการทุจริ ตหลายประการจนก่อให้เกิดความไม่พอใจ
ของประชาชนโดยทัว( ไป จนกระทัง( เกิดเป็ นเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ที(มีการเดินขบวน
เรี ยกร้องความชอบธรรม สิ( งเหล่านีแสดงให้เห็นว่า ประชาชนคนไทยเริ( มเรี ยนรู้การปกครอง
บทบาทและหน้าที(ของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ผูค้ นในสังคมมีการรวมตัวกันเรี ยกร้อง
ความชอบธรรม สมัครสมานสามัคคีกนั ต่อสู้กบั ความอยุติธรรมที(ไม่ได้มาจากการสงครามภายนอก
ประเทศอีกต่อไป ประชาชนส่ วนหนึ(งของประเทศได้รับการศึกษาที(สูงขึนทังในและต่างประเทศ
ก่อให้เกิดการเปลี(ยนแปลงวิธีคิดเรื( องการปฏิบตั ิตนตามหลักประชาธิปไตยของคนในสังคมมากมาย
ลัทธิคอมมิวนิสต์น ี ปรากฏขึนครังแรกในสยามเมื(อช่วงปลายทศวรรษ 2460 (เมื(อแรกอยูใ่ น
กลุ่มคนจีนและเวียดนามอพยพ) จัดตัง “คณะกรรมการพิเศษสยามของพรรคคอมมิวนิสต์ทะเลใต้”
ปี 2471 – 2472 และจัดตัง “พรรคคอมมิวนิสต์สยาม””ในปี พ.ศ. 2474 แต่ถูกปราบปรามโดยรัฐบาล
และคณะราษฎร จึงได้จดั ตัง “พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย” (พคท.) ขึนอย่างเป็ นทางการเมื(อ
วันที( 1 ธันวาคม พ.ศ. 2485 มีการประชุมกันหลายครัง มีนโยบายต่อต้านระบอบทุนนิยมของ
อเมริ กา จนหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 มีนกั ศึกษาเห็นด้วยกับแนวคิดนีมาก จึงมีมวลชน
ในการดําเนินการเรี ยกร้องมากขึน วิรัช อังคถาวร หนึ(งในสมาชิกกรมการเมืองของ พคท. เขียน
บทความ “ประวัติศาสตร์และบทเรี ยนบางประการของพรรคเรา” สรุ ปได้วา่ (อ้างถึงในธิกานต์ ศรี
นารา, 2552: 22 – 23) หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 จักรพรรดินิยมอเมริ กา และนายทุน
ทังหลายหวังกอบกูผ้ ลประโยชน์ของตนเอง จนก่อให้เกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 ที(มีการเข่น
ฆ่าประชาชนอย่างไม่มีเหตุผล อีกทังชนชันปกครองยังแบ่งกลุ่มขัดแย้งกันเอง เพราะได้ยดึ แนวทาง
เศรษฐกิจจาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที( 3(พ.ศ. 2515 - 2519) ที(มีเป้ าหมายในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที(
เกิดขึนในแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อน โดยเริ( มให้ความสําคัญกับการกระจายรายได้ที(ไม่เป็ นธรรม
ส่ งเสริ มการพัฒนาสังคมมากขึน โดยปรับปรุ งความเป็ นอยูข่ องประชากรในเขตชนบท เพิม(
ความสําคัญให้แก่การก่อสร้างในท้องถิ(น และขยายโครงการไฟฟ้ าชนบทให้มีขอบเขตกว้างขวาง
ขึน สําหรับบริ การสังคมขันพืนฐาน คือ การศึกษา และสาธารณสุ ขนัน รัฐมีนโยบายที(จะกระจาย
บริ การเหล่านีไปให้ทอ้ งถิ(นที(ยงั ขาดแคลนโดยทัว( ถึงยิง( ขึนโดยเฉพาะในด้านการศึกษา เริ( มให้
ความสําคัญกับการพัฒนาทางสังคมมากขึนกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจทัว( ไป สร้างระบบการผลิต
เพื(อให้สอดคล้องกับตลาดทังในและนอกประเทศ ปรับเปลี(ยนระบบภาษีใหม่เพื(อกระตุน้ ให้มีการ
ลงทุนเพิม( ขึน ปรับปรุ งระบบตลาดภายในประเทศ เพื(อให้ผผู้ ลิตสามารถขายสิ นค้าได้ในราคาที(
แน่นอนยิง( ขึน อันเป็ นหลักประกันอันหนึ(งในการยกระดับรายได้ของประชาชนทัว( ไป การส่ งเสริ ม
ความเจริ ญในภูมิภาค การลดความแตกต่างของรายได้ และการชะลออัตราเพิม( ของประชากร
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แต่ผลการดําเนินงานส่ งผลให้ภาคเอกชนทุนนิยมได้ประโยชน์มากขึน แรงงานจากต่างจังหวัดเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรมด้วยค่าแรงที(ไม่เป็ นธรรม สร้างความไม่พอใจให้ประชาชนบางส่ วน ซึ(งก็คือกลุ่ม
นักศึกษาปัญญาชน ตัดสิ นใจเข้าต่อสู้เรี ยกร้องความยุติธรรมนัน( เอง
หลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 นโยบายการศึกษาได้เปลี(ยนไป โดย
ส่ งเสริ มให้ยดึ มัน( ในคุณธรรมความดีตามคําสอนในศาสนา ความจงรักภักดีต่อชาติศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์ เน้นความสามัคคี ความเป็ นชาติ แก้ไขระบบโครงสร้างสังคมและให้การศึกษา
สามารถตอบสนองการดําเนินชีวติ ได้ดว้ ย สอดคล้องกับเศรษฐกิจระดับท้องถิ(น เริ( มจากการขยาย
และปรับปรุ งการศึกษาพืนฐานให้ออกไปทัว( ประเทศ โดยคณะกรรมการวางแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติกบั คณะอนุกรรมการดําเนินการศึกษาให้มีความสัมพันธ์กบั การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
มากขึนในแผนการศึกษา มีเนือหาในการปลูกฝังให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและความ
มัน( คงของประเทศ ปรับปรุ งการค้นคว้าและวิจยั ในด้านเกษตร โดยเฉพาะพืชผลชนิดที(สามารถจะ
ผลิตและทํารายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ(งรวมทังการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรและเผยแพร่ วธิ ีการผลิต
ที(ทนั สมัย เพื(อเร่ งรัดพัฒนาผลิตผลทางเกษตรทังปริ มาณและคุณภาพ ริ เริ( มการเรี ยนการสอนวิชา
ศีลธรรมในระดับมัธยมศึกษา เช่นในหนังสื อประกอบการเรี ยนสังคมศึกษาวิชาศีลธรรมระดับ
มัธยมศึกษาปี ที( 3 พ.ศ. 2516 มีแนวคิดว่าในช่วงเวลานันเป็ นเวลาที(สังคมไทยกําลังเข้าสู่ ระยะการ
พัฒนา คนไทยเห็นความสําคัญของการพัฒนาทังวัตถุและจิตใจ วัยรุ่ นซึ(งเป็ นวัยแห่งการเรี ยนรู้ควร
แสวงหาความรู้ตา่ งๆเพื(อประโยชน์แก่ตนเพราะวัยรุ่ นคือ ความหวังของชาติ จึงได้หยิบยกเอา
ประวัติศาสตร์ในพุทธกาลมาเป็ นตัวอย่างในการสอนเรื( องศีลธรรม ได้แก่ พระสารี บุตร พระโมคคัล
ลานะ นางวิสาขามหาอุบาสิ กาเป็ นต้น นอกจากนีในวิชาสังคมศึกษายังให้ความสําคัญกับสถานที(
และบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์อีกด้วย เช่นในแบบเรี ยนสังคมศึกษา วิชาภูมิศาสตร์ –
ประวัติศาสตร์ ชันประถมศึกษา จัดพิมพ์ปี พ.ศ. 2517 – 2519 อีกหลายเล่ม
นอกจากนี ยังมีกลุ่มสหพันธ์ชาวนาชาวไร่ และสหภาพแรงงาน ฯลฯ เรี ยกร้องหาความ
ยุติธรรมมากขึน มีกรรมกรนัดหยุดงานกว่า 800 ครังในปี พ.ศ. 2518 ก่อนหน้าเหตุการณ์ความ
รุ นแรงเพียง 1 ปี เท่านัน ซึ(งในขณะนันเองที(ฝ่ายคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคเอเชียเติบโตขึน ชาติ
ตะวันตกต้องปลดปล่อยเวียดนาม ลาวและจีน อีกทังเป็ นช่วงที( ม.ร.ว.คึกฤทธิl ปราโมช
นายกรัฐมนตรี เปลี(ยนนโยบายต่างประเทศในการคบหากับคอมมิวนิสต์อย่างฉันท์มิตร โดยเดินทาง
ไปเยือนจีน (แดง) และในเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2518 ให้ฐานทัพของทหารอเมริ กนั ออกนอกประเทศ
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แม้วา่ จะมีการเปลี(ยนแปลงเคลื(อนไหวทางเศรษฐกิจหลายประการ แต่ความสนใจทาง
การเมืองของประชาชนไม่ได้ลดน้อยลงไป เมื(อวันที( 19 กันยายน พ.ศ. 2519 จอมพลถนอม กิตติ
ขจร เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยในฐานะสามเณร สร้างความไม่พอใจแก่นกั ศึกษาจํานวน
มากมีการต่อต้านโดยนักศึกษาทําละครเวทีต่อต้านเรื( องราวดังกล่าว แต่ผลกลับตรงกันข้าม เมื(อมีผู้
สังเกตว่าการแต่งหน้าของผูแ้ สดงที(ถูกแขวนคอนันคล้ายคลึงกับองค์รัชทายาท ดังนันกลุ่มนักศึกษา
จึงถูกตังข้อหาว่ารวมตัวกันหมิ(นพระบรมเดชานุภาพ มิใช่เพื(อต่อต้านจอมพลถนอม กลางดึกคืนนัน
มีกลุ่มคนเข้าไปทําร้ายผูช้ ุมนุมในธรรมศาสตร์จนกระทัง( เช้าวันรุ่ งขึน มีการยิงระเบิดเข้าสนาม
ฟุตบอลธรรมศาสตร์ที(มีประชาชนอยูจ่ าํ นวนมาก ด้วยข้อหาว่ากลุ่มนักศึกษาเป็ นผูฝ้ ักใฝ่
คอมมิวนิสต์ อีกทังยังมีการสัง( ตรวจสอบข้อความที(เผยแพร่ ผา่ นหนังสื อพิมพ์ นิตยสาร
วิทยุกระจายเสี ยง ฯลฯ ทังของรัฐบาลและเอกชน
ในช่วงการต่อสู้ของนักศึกษานัน ประเด็นที(อภิปรายบนเวทีมีหลากหลาย ทังเรื( องการ
คุกคามสิ ทธิเสรี ภาพนักศึกษา ปัญหาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ความทุกข์ยากของประชาชน การ
ใช้อาํ นาจของผูป้ กครองอย่างไม่เป็ นธรรม ตลอดจนปั ญหาและความล้มเหลวในการบริ หารประเทศ
ของรัฐบาล การประชุมยืดเยือไปตลอดคํ(าคืน ธัญญา ชุนชฎาธาร (2546) กล่าวถึงบรรยากาศการ
ชุมนุมว่าการชุมนุมได้ดาํ เนินไปตลอดทังวัน จนกระทัง( เวลาประมาณ 21.00 – 22.00 น. การ
ไฮด์ปาร์คเริ( มอ่อนล้าจนเห็นว่าต้องมีกิจกรรมเสริ ม จนได้ “หงา-สุ รชัย จันทิมาธร” มาเล่นกีตาร์ร้อง
เพลงให้ผชู้ ุมนุมฟัง “นีเป็ นสิ งทีเราต้ องการ อาศัยเพลงและดนตรี มาเพือปรั บบรรยากาศของการ
ชุมนุมเสี ยบ้ างก็คงจะดี” (เรื( องเดียวกัน: 127) นอกจากหงาแล้ว เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล ขึนมาสอน
ร้องเพลง “สู้ไม่ถอย” เป็ นบทเพลงที(มีทว่ งทํานองและเนือหาที(ปลุกเร้า สร้างความฮึกเหิ มให้ผชู้ ุมนุม
ผูช้ ุมนุมต่างปรบมือร้องตามจนกลายเป็ นสัญลักษณ์การต่อสู้ ปลุกผูช้ ุมนุมให้คึกคักมีพลัง เนือเพลง
มีวา่
สู้เข้ าไปอย่ าได้ ถอย
รวมพลังทําลายเหล่ าศัตรู
เราเดินเคียงบ่ าเคียงไหล่
เขาจะฟาดเขาจะฟั น

มวลชนคอยเอาใจช่ วยอยู่
พวกเราสู้เพือความยุติธรรม
ก้ าวเข้ าไปด้ วยใจมุ่งมัน
พวกเราไม่ พรั น พวกเราสู้ ตาย

ความคิดความเชื(อเหล่านีก่อให้เกิดเหตุการณ์ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ตามมา โดยกลุ่มคน
เหล่านีโจมตีความเป็ นไทยที(ชนชันปกครองสร้างอุดมการณ์ความเป็ นไทย ชาตินิยม รัฐราชการ
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ตังแต่ปลายสมัยสมบูรณาญาสิ ทธิราช (รัชกาลที( 7) การต่อสู้ดงั กล่าวนี บางฝ่ ายเห็นว่าเป็ นการ
ลอกเลียนแบบมาจากการปกครองของจีน หรื อแนวคิดจองมาร์คซิสต์-คอมมิวนิสต์ วิธีการหนึ(งที(ผุ ้
ชุมนุมใช้ตอ่ สู้คือการใช้วาทกรรมผ่านวัฒนธรรมไทยคือกลอน ที(นาํ มาใช้ก่อนมีเพลงเพื(อชีวติ และ
เพลงปฏิวตั ิ เพลงปฏิวตั ิดงั กล่าวมีลกั ษณะเฉพาะ กล่าวคือเป็ นบทเพลงที(แสดงถึงปรากฏการณ์ทาง
สังคมและการเมืองอันได้แก่กลุ่มปัญญาชนที(ตอ้ งการแสวงหามุมมองข้ามชนชันจากชนชันกลางไป
กลุ่มชาวนาเกษตรกร บทเพลงจึงมีลกั ษณะผสมระหว่างดนตรี จะวันตกและดนตรี ไทยเดิมภาคกลาง
เพื(อช่วยในการสื( อสารได้ชดั เจน เข้าถึงผูฟ้ ังซึ(งเป็ นชาวนาได้ง่าย โดยเน้นนําเสนอเรื( องความเสมอ
ภาค ประชาธิปไตย ประชาชนนิยมและความเป็ นธรรมในความหมายของสังคมนิยมที(ตอ้ งการสร้าง
สังคมอุดมคติ (Utopia) กลุ่มปัญญาชนซึ(งไม่เคยรู้เคยเห็นการทํางานหนัก ตรากตรําของชาวนา ส่ วน
ชาวนาเองก็ไม่เคยพบกับความเสมอภาค ทําให้ทงั สองฝ่ ายต่างต้องการเรี ยนรู้ภายใต้ภราดรภาพ มี
ความเป็ นมิตรสหาย ช่วยเหลือเกือกูลกัน นักร้องนักดนตรี หรื อนักแต่งเพลงจึงมาจากหลายกลุ่ม
หลายชนชัน ภายใต้การนําเข้าสู่ ความเสมอภาคแบบคอมมิวนิสต์ อย่างไรก็ดี เพลงปฏิวตั ิกไ็ ด้แสดง
ถึงการใช้ภาษา ศัพท์ ค่านิยมอุดมคติที(ชดั เจน และมีความสัมพันธ์กบั กาพย์ กลอนของสังคมไทยใน
ระยะหนึ(งอย่างแท้จริ ง (วัฒน์ วรรลยางกูร, 2546: 34 – 37)
นักประพันธ์ที(มีชื(อเสี ยงในการแต่งเพลงปฏิวตั ิน นั มีมากมายหลายคน เช่นนายผี อัศนี
พลจันทร ผูแ้ ต่งเพลงเดือนเพ็ญ ที(เดิมชื(อว่า เพลงคิดถึงบ้าน ประพันธ์เมื(อครังนายผีจาํ เป็ นต้องอาศัย
อยูท่ ี(กรุ งปักกิ(งเกือบ 30 ปี (วัฒน์ วรรลยางกูล, 2546: 218) สุ รชัย จันทิมาธรนํามาบันทึกเสี ยงเป็ น
ครังแรกในนามวงคาราวานในอัลบัมชุด บ้านนาสะเทือน เมื(อปี พ.ศ. 2526 จากนันวงคาราบาวนํามา
บันทึกเสี ยงอีกครังในปี พ.ศ. 2528 เปลี(ยนชื(อเพลงเป็ น เดือนเพ็ญ และมีนกั ร้องอีกมากมายนําออก
แสดงคอนเสิ ร์ต บทเพลงนีมีเนือร้องว่า “เดือนเพ็ญแสงเย็นเห็นอร่ าม นภาแจ่ มดวงดูงาม เย็นยิงหนอ
ยามเมือลมพัดมา”16 นอกจากนียงั มีบทเพลงดอกไม้จะบาน “ดอกไม้ ดอกไม้ จะบาน บริ สุทธิJ กล้ า
หาญ จะบานในใจ สี ขาว หนุ่มสาวจะใฝ่ แน่ วแน่ แก้ ไข จุดไฟศรั ทธา” ของ จิรนันท์ พิตรปรี ชา หรื อ
บทเพลงแสงดาวแห่งศรัทธา ผลงานของจิตร ภูมิศกั ดิlในขณะที(ถูกขังอยูใ่ นคุกลาดยาว โดยใช้
นามปากกาว่าสุ ธรรม บุญรุ่ ง “พร่ างพรายแสง ดวงดาวน้ อยสกาว ส่ องฟากฟ้ าเด่ นพราวไกลแสน
ไกล ดังโคมทองผ่ องเรื องรุ่ งในหทัย เหมือนธงชัยส่ องนําจากห้ วงทุกข์ ทน...”17 ที(สร้างความหวัง
และกําลังใจให้กบั นักต่อสู้เพื(อประชาชนอย่างงดงาม ของ จิตร ภูมิศกั ดิl นอกจากนี ยังได้ประเมิน
คุณค่าของศิลปะกับการรับใช้ประชาชนในหนังสื อ “ศิลปเพื(อชีวติ ศิลปเพื(อประชาชน” (ทีปกร,
16
17

สะกดตามเนือเพลงฉบับดังเดิม เพลงคิดถึงบ้าน ในวัฒน์ วรรลยางกูล, 2546: 229
สะกดตามเนือเพลงฉบับดังเดิม ในวัฒน์ วรรลยางกูล, 2546: 213
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2540) และบทกวีนิพนธ์มากมายโดยการประยุกต์ใช้ถอ้ ยคําสามัญ คําเสี ยดสี คําแสลงแบบชาวบ้าน
ซึ(งจิตรให้ความสําคัญมากถึงกับเคยกล่าวไว้วา่ “หนังสื อที วิเศษของโลกมิได้ เขียนด้ วยภาษาพิเศษ
ของวรรณคดี หากแต่ ใช้ ภาษาสามัญของคนสามัญ” แม้วา่ บทเพลงเหล่านีจะไม่ได้นาํ มาร่ วม
วิเคราะห์แต่ทาํ ให้เห็นการเปลี(ยนแปลงของลักษณะที(มา รู ปแบบและการเผยแพร่ ของบทเพลงที(
ได้รับอิทธิพลจากการเมืองอันส่ งผลต่อการรับรู้ของคนส่ วนใหญ่ในสังคมเดียวกัน
4.2.3.7 บทเพลงเพือ ชีวติ : อีกหนึงกระบวนทัศน์ แห่ งความรักชาติ
จากที(กล่าวมาแล้วว่า บทเพลงอีกประเภทหนึ(งที(เริ( มเข้ามาในสังคมไทย
อันมีที(มาในช่วงเวลาที(ประเทศไทยเริ( มมีปัญหาภายใน และบางกลุ่มเชื(อถือลัทธิการปกครองแบบ
คอมมิวนิสต์โดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามโลกครังที( 2 (พ.ศ.2488) ที(ทวั( โลกถูกแบ่งออกเป็ น 2 ค่าย
ใหญ่คือเสรี นิยมที(มีสหรัฐอเมริ กาเป็ นผูน้ าํ และคอมมิวนิสต์ที(มีรัสเซียและจีนเป็ นผูน้ าํ คนไทยได้
แตกออกเป็ นหลายกลุ่มซึ(งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนเมื(อสหรัฐอเมริ กาเข้ามาตังฐานทัพใน
ประเทศไทย พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้กาํ หนดนโยบายเป้ าหมายของการต่อสู้ไว้ 4 ข้อ
ได้แก่
1. คัดค้านจักรวรรดินิยมอเมริ กา
2. คัดค้านเผด็จการ ป.พิบูลสงคราม
3. คัดค้านสงคราม
4. ส่ งเสริ มการกินดีอยูด่ ีของประชาชน
อีกทังยังมีการกําหนดคําขวัญใหม่วา่ เอกราช ประชาธิ ปไตย สันติภาพ กินดีอยู่ดี (สัมภาษณ์
ประจวบ อัมพะเศวต, 2543 อ้างถึงในวัฒน์ วรรลยางกูร, 2546: 57)
ในช่วงเวลาเดียวกันนัน การดนตรี ของประเทศไทยมีการพัฒนาไปมาก ประชาชนทัว( ไป
สามารถแต่งเพลงและเล่นเครื( องดนตรี หลายประเภทได้เองจากการศึกษาผ่านสื( อต่างๆ โดยเฉพาะ
กลุ่มนักศึกษาในช่วงเวลาแห่งการต่อสู้ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 และ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 ธัญญา ชุน
ชฎาธาร (2546) หนึ(งใน 13 ผูท้ ี(ถูกกล่าวหาว่าเป็ นกบฏในเหตุการณ์เมื(อวันที( 14 ตุลาคม ได้เล่าถึงสิ( ง
ที(เป็ นกําลังใจในช่วงเวลาที(ถูกจับคุมขังในคุกระยะเวลา 7 วันว่า เวลาที(อยูใ่ นห้องขังนัน บางครังก็
หาเพื(อน18คุยแก้เหงา เห็นบางคนนัง( เป่ าเม้าธ์ออร์แกน แล้วก็ชวนกันคุยเรื( องเพลง บ้างก็สอนร้อง
เพลงเป็ นเพลงการต่อสู้ของชาวเวียดนามเพื(อรวมชาติ มีท่วงทํานองทังเศร้าสร้อยและอ่อนหวาน
18
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ปลุกเร้าให้กาํ ลังใจเป็ นภาษาเวียดนาม ขึนต้นเพลงว่า “เหนียวหล่าจิม” ชื(อว่าเพลง “ตึเหงี(ยน” หรื อ
“อาสาสู้” เวลาร้องเค้าจะร้องกันเป็ นหมู่ ผูเ้ ขียนบรรยายไว้วา่ “เขาเหล่ านั$นร้ องเป็ นหมู่ให้ เราฟั งอีก
ครั$ ง คราวนีฟ$ ั งแล้ วราวกับวิญญาณของเพลงได้ ชาํ แรกลึกเข้ าไปในเนือ$ หนังวิญญาณของเรา ปลุกใจ
เราให้ มีกาํ ลังใจทีจะยืนหยัดต่ อสู้...พร้ อมแล้ วทีจะล้ มลงเพือให้ เพือนได้ ชูธงชัย” (เรื( องเดียวกัน,
2546: 168-169) แปลเนือเป็ นไทยได้ความว่า
ถ้ าฉันเกิดเป็ นนก ก็ขอให้ เป็ นนกพิราบขาว
ถ้ าเป็ นดอกไม้ ก็ขอเป็ นเช่ นดอกทานตะวัน
ถ้ าเป็ นเมฆ ก็ขอเป็ นเมฆที อบอุ่น
ถ้ าเป็ นคน ก็ขออุทิศตนเยียงวีรชน
เกิดเป็ นนก ฉันจะบินด้ วยสองปี กอันอ่ อนนุ่ม
จากใต้ บินจรดเหนือ เพือรวมสายใยพีน้อง
เมือเป็ นดอกไม้ จะเป็ นดอกไม้ ทีถกั ทอสายใยแห่ งความรั ก
ของผองชนผู้รักสันติภาพ
หากเป็ นเมฆ จะล่ องลอยไปทัวท้ องฟ้ า
เล่ าขานตํานานแห่ งวีรชนหาญกล้ า
และถ้ าเป็ นคน ก็ขอให้ ครั$ งหนึงในชี วิต
ยอมตายอุทิศตน เพือให้ เพือนได้ ลุกขึน$ ชูธงชัย
เนือเพลงดังกล่าวทําให้เห็นว่า ไม่วา่ ชาติใดภาษาใด หรื ออยูใ่ นสถานการณ์ใด สิ( งหนึ(งที(
ผูค้ นในสมัยนันต่างคิดถึงคือ บ้านเมืองที(สงบสุ ข ประชาชนอยูก่ นั อย่างร่ มเย็นเป็ นสุ ข การแก่งแย่ง
ชิงดีที(เกิดขึนล้วนแล้วแต่เป็ นภาพมายาที(สร้างขึน ให้ประโยชน์กบั คนเพียงบางกลุ่มในขณะที(คน
เป็ นจํานวนมากได้รับความเดือดร้อน การกระทําต่างๆของกลุ่มนักศึกษาแม้วา่ จะรุ นแรง แต่ทงั หมด
ก็เพื(อแสวงหาหนทางทําให้บา้ นเมืองไทยสงบสุ ขดังเช่นที(หวังไว้ หรื อดัง( บทเพลงเพื(อชีวติ ของไทย
ที(มีเนือหาถึงความศรัทธาในสิ( งที(กลุ่มหรื อคณะของตนเองได้ทาํ และเชื(อมัน( ว่าเป็ นสิ( งที(ดีงาม
เหมาะสมสําหรับสังคมไทย เช่นบทเพลงเดือนเพ็ญ ประพันธ์โดย อัศนี พลจันทร์
เพลงเดือนเพ็ญ
เดือนเพ็ญแสงเย็นเห็นอร่ าม นภาแจ่ มดวงดูงาม เย็นยิงหนอยามเมือลมพัดมา
แสงจันทร์ นวลชวนใจข้ า คิ ดถึงถินที จากมา คิดถึงท้ องนาบ้ านเรื อนที เคยเนา
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กองไฟสุมควายตามคอก คงยังไม่ มอดดับดอก จันทร์ เอยช่ วยบอกให้ ลมช่ วยเป่ า
โหมไฟให้ แรงเข้ า พัดไล่ ความเยือกเย็นหนาว ให้ พีน้องเฮานอนหลับอุ่นสบาย
เรไรร้ องดังฟั งว่ า เสี ยงเจ้ าทีเฝ้ าคอยหา ลมช่ วยพัดมากระซิ บข้ างกาย
ข้ ายังคอยอยู่ไม่ หน่ าย ไม่ เลือนห่ างจางเคลือนคลาย คิดถึงมิวายทีเราจากมา
ลมเอยช่ วยเป็ นสื อให้ นํารั กจากห้ วงดวงใจ ของข้ านีไ$ ปบอกเขานํานา
ให้ เมืองไทยรู้ ว่า ไม่ นานลูกทีจากมา จะไปซบหน้ ากับอกแม่ เอย
และเพลงแสงดาวแห่งศรัทธา โดยจิตร ภูมิศกั ดิl ดังเนือเพลงที(วา่
เพลงแสงดาวแห่ งศรัทธา
พร่ างพรายแสง ดวงดาวน้ อยสกาว ส่ องฟากฟ้ า เด่ นพราวไกลแสนไกล
ดังโคมทอง ผ่ องเรื องรุ่ งในหทัย เหมือนธงชัยส่ องนําจากห้ วงทุกข์ ทน
พายุฟ้า ครื นข่ มคุกคาม เดือนลับยาม แผ่ นดินมืดมน
ดาวศรั ทธา ยังส่ องแสงเบือ$ งบน ดุจหัวใจ ปลุกคนอยู่มิวาย
ขอเยาะเย้ ย ทุกข์ ยากขวากหนามลําเค็ญ คนยังคง ยืนเด่ นโดยท้ าทาย
แม้ นผืนฟ้ า มืดดับเดือนลับละลาย ดาวยังพรายศรั ทธาเย้ ยฟ้ าดิน
แม้ นผืนฟ้ า มืดดับเดือนลับละลาย ดาวยังพรายอยู่จนฟ้ ารุ่ งราง
ในช่วงเวลาแห่งความสับสนวุน่ วายนี เกิดจากการที(บุคคลแบ่งแยกเป็ นหลายฝ่ าย ซึ(งต่างมี
ความเชื(อมัน( ในแนวทางของตนเองที(เป็ นแนวทางอันจะทําให้ประชาชนคนไทยได้อยูด่ ีกินดี ในช่วง
เวลานีได้เกิดเพลงปลุกใจขึนมากมายทังจะพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้แก่
เพลงแผ่นดินของเรา เราสู้ เพลงจากกองทัพบกนัน( คือ เพลงหนักแผ่นดิน เพลงสุ ดแผ่นดินและเพลง
เมืองน่ากังวล รวมถึงบทเพลงเพื(อชีวติ จากฝ่ ายที(เชื(อในอุดมการณ์รักชาติแบบสังคมนิยมดังที(กล่าว
ไปแล้ว
บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจที(นาํ มาวิเคราะห์ในยุคสมัยนีจึงยังคงมีเนือหาเรื( อง
ความสามัคคี ความเสี ยสละ ความจงรักภักดีตอ่ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริ ย ์ การรักษาเอกราช
และอธิปไตย การทําตามหน้าที( ความภาคภูมิใจในผืนแผ่นดินไทยเช่นเดิม แต่มีวธิ ีการนําเสนอที(
แตกต่างไปจากบทเพลงในอดีต กล่าวคือ มีการนําเสนอให้ผฟู้ ังเกิดความตระหนักถึงสิ( งที(กาํ ลัง
เกิดขึนในสังคม ให้ได้เรี ยนรู้และคิดหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง แต่ยงั มีบางบทเพลงที(เสนอแนะ
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วิธีการประพฤติปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสมภายใต้สถานการณ์ตา่ งๆ นอกจากนียงั มีบทเพลงที(มี
ความคิดอีกกระบวนทัศน์หนึ(ง คือบทเพลงเพื(อชีวติ ที(ตอ้ งการตีแผ่ความเป็ นจริ งทางสังคมให้คน
ทัว( ไปได้รับรู้ถึงความทุกข์ยากของชนชันแรงงาน
ความรักชาติ รักแผ่นดิน ของบทเพลงปลุกใจในพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช มักมีเนือหาให้ผฟู้ ังเกิดความตระหนักถึงความรักชาติดว้ ยตนเองโดยการ
กระทํากิจการงานในหน้าที(ของตนอย่างเต็มกําลังความสามารถเพื(อประโยชน์สูงสุ ดแก่บา้ นเมือง ซึ(ง
แนวพระราชดําริ น ีอาจมีรากฐานมาจากแนวพระราชดําริ ของพระราชบิดา สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ดังแสดงให้เห็นในจดหมายขณะที(ดาํ รงพระยศเป็ นทูลกระหม่อม
มหิดล ถึงทูลกระหม่อมจักรพงษ์และหม่อมคัทริ น ลงวันที( 24 กันยายน พ.ศ. 2461 ขณะพํานักใน
ประเทศแคนาดาเป็ นภาษาอังกฤษว่า
“...เมือฉันเพิงออกไปเรี ยนหนังสื อทียโุ รป ฉันไม่ ร้ ู แน่ เลยว่ าชาติของฉั น
บ้ านของฉันนั$นสําคัญแก่ ฉันเพียงไร จนกระทังฉันได้ มีโอกาสติดต่ อกับคนไทย
จึงได้ ร้ ู ว่ารั กคนไทยเพียงไร และได้ ร้ ู จักคุณสมบัติของคนไทยอันน่ ารั กมีคุณค่ า
บัดนีฉ$ ันไม่ ได้ คิดถึงบ้ านจนไม่ สบายใจ แต่ เมือได้ มาศึกษาทีนีแล้ ว จึงได้ ร้ ู สึกตัว
ว่ าถินฐานของฉั นในโลกนี $ ก็คือจะต้ องอยู่ในท่ ามกลางคนไทยด้ วยกัน...เธอ
ถามฉันว่ าจะให้ ช่วยเอาอะไร สําหรั บฉันกลับไปกรุ งเทพฯได้ บ้างไหม ได้ สิ. เอา
ความตืนเต้ นอยากจะทํางานให้ แก่ ชาติ. ความรั กชาติ. ความรั กคนไทย ความ
จงรั กภักดีในพระเจ้ าอยู่หัว ความรั กและซื อสัตย์ ต่อผู้ทีฉันรั กและนับถือ. เสด็จ
แม่ เหนือผู้ใดๆหมดแล้ วพีเล็ก และคนอืนๆทีฉันรั ก...”
(อ้างถึงในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์, 2505: 669)
ตลอดพระชนม์ชีพของทูลกระหม่อมมหิดลนัน ได้ทรงชักชวนแนะนําบรรดาแพทย์ให้ทาํ
ตนให้เป็ นประโยชน์แก่ประเทศชาติดว้ ยกําลังความสามารถที(เหมาะสมกับการเป็ นพลเมืองคนหนึ(ง
นอกจากความรักชาติที( พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับการถ่ายทอดมาจาก
พระราชบิดาแล้ว ยังทรงได้รับพระราชทานแนวความคิดเกี(ยวกับการทําประโยชน์ให้กบั ประเทศ
จากพระราชมารดา สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ดังความตอนหนึ(งนพระบรมราโชวาทที(
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่คณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์
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เกษตรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื(อวันที( 17 มิถุนายน
พ.ศ. 2518 ว่า
“อย่ างเรื องการพัฒนาเรื องอะไรทั$งหมดนีนะ แต่ ตามความทีเป็ นจริ ง
ไม่ ใช่ ไปค้ นตํารามา ทีพูดอะไรต่ างๆเหล่ านีน$ ะ ต้ องขอรั บสารภาพ ไม่ ใช่ ตาม
ตําราเปีm ยบ เพราะว่ าชื อภูมิพลนีนะไปเอากําลังมาจากพวกนี $ เพราะเป็ นอย่ างนี $
แม่ ฉันเคยเตือนอย่ าลอยขึน$ ไป เดินบนดิน ชื นชมชื อก็เลยเดิน ถ้ าทําได้ ช่วยกัน
ทางวิชาการ ช่ วยกันทําอะไรง่ ายๆ อย่ างให้ ผิดว่ าจะแก้ ยงั ไง แล้ วกําลังกายกําลัง
ความคิดมีเท่ าไรก็ท่ ุมลงไป ไม่ ต้องเสี ยหลาย อยากให้ แต่ ละคนทีจะนําไปคิด
เพิมเติมหรื อตัดทอนดู หาอะไรใหม่ ๆแต่ ไม่ ใช่ แค่ คิด เราต้ องช่ วยกัน สามัคคีกัน
ทําจะได้ เป็ นผลดี และขึน$ ตั$งเป็ นกลุ่มเป็ นก้ อนอย่ างทีทาํ อยู่นีน่ะ ให้ เกิด
ประโยชน์ แก่ แผ่ นดิน”
(อ้างถึงในสุ นยั เศรษฐ์บุญสร้าง, 2552: 279)
ความรักชาติโดยการกระทําตามหน้าที(เพื(อประโยชน์สุขของบ้านเมืองนี ยังรวมไปถึงหน้าที(
ของนักดนตรี ซ( ึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชทรงเห็นว่า ในฐานะหน้าที(ของนัก
ดนตรี มีหน้าที(สร้างสรรค์งานดนตรี เพื(อความบันเทิงและ ในขณะเดียวกันก็สามารถถ่ายทอด
ความคิด ความรู้สึกผ่านผลงานของตนเองได้ ดังที(ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเนื(องในวัน
สังคีตมงคลครังที( 2 ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร เมื(อวันพฤหัสบดีที( 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 (อ้างถึงใน
ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์, 2539: 37) ว่า
“...ดนตรี นั$นเป็ นสิ งทีแสดงออกซึ งความรู้ สึกของชนหมู่หนึง ในทีนีก$ ็
คือชนคนไทย คื อประชาชนคนไทยทั$งหลายจะแสดงความรู้ สึกออกมาหรื อจะ
รั บความรู้ สึกทีแสดงออกมาก็ด้วยดนตรี พวกเราทีเป็ นนักดนตรี จึงมี
ความสําคัญอย่ างยิง ถ้ าเราทําในสิ งทีจะทําให้ คนฟั งแล้ วมีความพอใจ มีความ
ครึ กครื $น มีความอดทน มีความขยัน แล้ วก็มีความบันเทิง ทุกสิ งทุกอย่ างใน
ดนตรี มีจุดประสงค์ ทีจะทํา เขาก็มีความสําเร็ จยิงเดีnยวนี $ และยิงในเมืองไทยเรา
อยู่ในสถานการณ์ ทีไม่ น่าไว้ วางใจ นักดนตรี ทั$งหลาย นักเพลงทั$งหลายก็มี
หน้ าทีเหมือนกัน ที จะช่ วยอุ้มชูความรู้ สึกทีพีน้องชาวไทยทั$งหลายต้ องมี คือ
ความเข้ มแข็งและความเป็ นอันหนึงอันเดียว...นักเพลง นักร้ อง นักอะไรๆก็ให้
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แสดงในสิ งทีจะเป็ นการสร้ างสรรค์ ให้ เป็ นทางทีชักนําให้ คนเป็ นคนดี แล้ วมี
ความเจริ ญ ความก้ าวหน้ า...”
สรุ ปได้วา่ ความรักชาติรักแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช จึง
หมายถึงการทําประโยชน์สูงสุ ดให้เกิดแก่บา้ นเมือง ซึ(งประชาชนคนไทยได้ประจักษ์ดว้ ยโครงการ
ในพระราชดําริ กว่าสี( พนั โครงการ ที(ส่งผลต่อชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชนคนไทยให้มีความสุ ข
กันทัว( ทุกคน
นอกจากพระปรี ชาสามารถในด้านการพัฒนาแล้ว ยังทรงมีแนวพระราชดําริ ที(จะทําให้
บ้านเมืองสงบเรี ยบร้อยก็ดว้ ยการวางพระองค์เป็ นกลางทางการเมือง ดังเช่นในกรณี เหตุการณ์ 14
ตุลาคม พ.ศ. 2516 กลุ่มปัญญาชน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทัว( ไปรวมตัวกันแสดงความรักชาติ
บ้านเมือง ไม่ตอ้ งการให้ประเทศชาติตกเป็ นสมบัติของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ(ง จึงเกิดการต่อต้าน
ระบอบการปกครองภายใต้อาํ นาจเผด็จการของทหารที(ควบคุมกิจการทังประเทศในขณะนัน ด้วย
เห็นแก่ประโยชน์ของกลุ่มตนเท่านัน กลุ่มผูช้ ุมนุมต้องการเรี ยกร้องสิ ทธิในการปกครองตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข แม้วา่ การเรี ยกร้องประชาธิ ปไตยนีจะ
เคยเกิดขึนเมื(อครัง พ.ศ. 2475 ที(เหล่าข้าราชการขอพระราชทานรัฐธรรมนูญจากพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั แต่ผลที(ผเู้ รี ยกร้องได้รับนันแตกต่างกัน โดยเมื(อครัง พ.ศ. 2475 คณะผูก้ ่อการ
ได้รับพระราชทานการปกครองตามต้องการด้วยความสงบเรี ยบร้อย แต่การเรี ยกร้องของประชาชน
ในปี พ.ศ. 2516 นันกลับก่อให้เกิดสถานการณ์รุนแรงต่อชีวติ และทรัพย์สิน แม้วา่ เหตุการณ์ครังนัน
จบลงด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั แต่มิได้ทรงเห็นว่าเป็ นวิธีการการแก้ปัญหาที(
ดี ดังพระราชดํารัสว่า
“จําไว้ ว่า สถาบันจะลงไปเล่ นการเมืองอย่ างเต็มตัวได้ เมือเกิดสุญญากาศ
ทางการเมืองจริ งๆอย่ าง 14 ตุลาฯ แต่ เมือได้ ก้าวลงไปจัดการทางช่ องว่ าง
ดังกล่ าวไปหมดแล้ ว สถาบันพระมหากษัตริ ย์จะต้ องรี บกลับไปอยู่เหนือ
การเมืองอย่ างเดิมโดยเร็ วทีสุด เพือทีจะได้ พร้ อมจะได้ ลงมาช่ วยได้ อีก ถ้ าหาก
เกิดสุญญากาศขึน$ มาอีกทั$งนี $ หมายถึงส่ วนต่ างๆทีเกียวข้ องโดยตรงกับสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์”
(อ้างถึงในนคริ นทร์ เมฆไตรรัตน์, 2549: 183 – 186)

262

นอกจากนี ยังมีกลุ่มปัญญาชนที(ตอ่ ต้านระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี ซึ(งเห็นว่าเป็ นการ
เอือประโยชน์ให้กบั คนเพียงกลุ่มเดียว คือกลุ่มนายทุน แต่มีผลให้คนส่ วนใหญ่ของประเทศทัง
กรรมกร เกษตรกรได้รับความเดือนร้อน ไม่เป็ นธรรม และต้องการเรี ยกร้องให้เปลี(ยนแปลงการ
ปกครองไปเป็ นสังคมนิยม จนก่อให้เกิดเหตุการณ์ปราบปรามอย่างรุ นแรงในวันที( 6 ตุลาคม พ.ศ.
2519 และหากการเรี ยกร้องตามแนวคิดนีประสบผลสําเร็ จ สถาบันพระมหากษัตริ ยแ์ ละสถาบันการ
ปกครองจะได้รับผลกระทบอย่างมาก อย่างไรก็ดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มิได้ทรงตําหนิคณะ
ผูก้ ่อการ อีกทังยังทรงเห็นว่าเป็ นเพียงการแสดงความคิดเห็นที(แตกต่างเท่านัน แต่ทรงเตือนสติให้
คนไทยเชื(อมัน( ในแนวทางการพัฒนาบ้านเมืองด้วยวิถีของคนไทยกันเอง และรู้จกั เลือกรับสิ( งที(ดีจาก
ต่างชาติมาใช้ คล้ายกับวิธีการประสานประโยชน์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ ซึ(งพระบาทสมเด็จพะเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระบรมราโชวาทไว้
ก่อนหน้าเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวหลายปี ในเป็ นช่วงเริ( มต้นของขบวนการคอมมิวนิสต์ในประเทศ
ไทย แก่คณะอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เมื(อวันที( 15 ธันวาคม
พ.ศ.2513 ความตอนหนึ(งว่า
“เราอย่ าไปน้ อยใจว่ าเราด้ อยพัฒนา เรารู้ สึกว่ าด้ อยเพราะใครต่ อใครมาชี $
หน้ าว่ าเราด้ อยพัฒนา ความจริ งเราพัฒนาเหมือนกัน เพียงแต่ ว่าบางอย่ างเราอาจ
ไม่ ก้าวหน้ าอย่ างเขา...ไม่ ต้องให้ ใครมาบังคับ ให้ ธรรมะ ให้ สิงทีเป็ นเหตุผล
บังคับ ไม่ ต้องการให้ คอมมิวนิสต์ จะเป็ นจีนคอมมิวนิสต์ หรื อรั สเซี ย
คอมมิวนิสต์ หรื อจักรวรรดินิยมอเมริ กัน หรื อจักรวรรดินิยมยุโรปมาครอบงํา...
ทราบว่ าของเขาก็ดี เราก็เอาอย่ างของเขาในสิ งทีเขาดี จีนเขาก็ผลิต ของเขาก็ดี
จีนคอมมิวนิสต์ น่ะเราควรจะเอาอย่ างอะไร วิธีสังสอนคนเขาเก่ ง โจรผู้ร้ายไม่ มี
การทํางานของเขาก็มีระเบียบ มีวิธีทีจะสังสอนคน มีวิธีทีจะไม่ ให้ คนลืมตัว
หลายอย่ าง มีการพิจารณาตัวเอง ของจี นคอมมิวนิสต์ เขามีตาํ ราเพือทีจะสอนให้
เป็ นคอมมิวนิสต์ ของคอมมิวนิสต์ เขามี เขาเรี ยกว่ า Self Criticism อันนีด$ ีมากแต่
ว่ าถ้ าเรามาดูจริ งๆ ตําราของเมาเซตุงว่ าดี อ่ านแล้ วเข้ าตะราง แต่ ถ้าอ่ านด้ วย
จิตใจทีอยากหาความรู้ แล้ วดูตรงไหนทีดี ตรงไหนที เลว เราก็ดูได้ มันเป็ นหลัก
ธรรมะทั$งนั$น...”
(อ้างถึงในสุ นยั เศรษฐ์บุญสร้าง, 2552: 283 – 284)
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อีกบุคคลหนึ(งที(เป็ นแกนนําในเรื( องแนวคิดที(วา่ ความรักชาติคือรักความเป็ นไทย คือ ม.ร.ว.
คึกฤทธิl ปราโมช ในช่วงแรกท่านให้ความสําคัญกับความเป็ นเชือชาติไทยมากเช่นเดียวกับ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั และได้สร้างความหมายของ “ชาติไทย” และ “ความเป็ น
ไทย” ของปัญญาชนในกระแสหลักให้มีผลต่อวิธีคิดทางสังคมและวัฒนธรรมของคนไทยทัว( ไปว่า
วัฒนธรรมไทยทังหมดเป็ นสิ( งดีงาม ม.ร.ว. คึกฤทธิl เห็นว่า ปัญหาเรื( องการตระหนักถึงความเป็ นไทย
นันมาจากการให้อตั ลักษณ์ (Identity) หรื อเอกลักษณ์ ซึ(งมีผนู้ ิยามไว้วา่ “เอกลักษณ์ ...เป็ นธรรม
หรื อเป็ นลักษณะอย่ างใดอย่ างหนึงในตัวบุคคล หรื อชนชาติใดชนชาติหนึง ทีทาํ ให้ บุคคลนั$นรู้ ตัวว่ า
เขาเป็ นบุคคลเป็ นตัวของเขาเอง แตกต่ างจากคนอืน และทําให้ คนอืนรู้ จักว่ าบุคคลนั$นเป็ นใครด้ วย
เอกลักษณ์ ของตนเอง” (จํานง ทองประเสริ ฐ อ้างถึงในสายชล สัตยานุรักษ์, 2550: 38) แต่การนิยาม
ความเป็ นไทยของ ม.ร.ว.คึกฤทธิlน ีมิได้เน้นไปที(ความหมายที(ชดั เจนเพียงประการใดประการหนึ(ง
เพียงอย่างเดียว หากแต่สามารถเปลี(ยนแปลงได้ตามเหมาะสมกับความเปลี(ยนแปลงของบ้านเมือง
ประโยชน์จากการที(ประเทศไทยมีเอกลักษณ์เป็ นของตนเองนัน ได้ส่งผลถึงรสนิยมความชื(นชอบ
ในผลงานศิลปะของตน รวมทังมีทศั นคติที(ดีตอ่ ประเพณี วฒั นธรรมของตนที(อาจจะเป็ นแบบไทย
ดังเดิม หรื อไทยประยุกต์เช่นบทเพลงไทยสากล ซึ(งแม้วา่ ผลงานจะแสดงออกมาในรู ปแบบใด แต่
ถือได้วา่ เป็ นเครื( องแสดงถึงความรักชาติดงั เดิม และสิ( งสําคัญเหนือสิ( งอื(นใด คือความจงรักภักดีต่อ
องค์พระมหากษัตริ ยข์ องไทย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พันเอก (พิเศษ) ชูชาติ พิทกั ษากร ศิลปิ นแห่งชาติ ผูเ้ รี ยบเรี ยงเสี ยง
ประสานบทเพลงหนักแผ่นดิน สุ ดแผ่นดิน และเมืองน่ากังวลที(ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง
เหตุการณ์ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ได้ให้ความหมายของความรักชาติในทัศนะของตนเองไว้วา่
“การปลุกใจทีจะทําให้ เรารั กชาติได้ กค็ ือในหลวงของเรา เพราะทรงทํา
ทุกสิ งทุกอย่ างก็เพือชาติของเรา ไม่ ว่าจะกีปีมาแล้ ว ทรงทําเพือชาติทั$งนั$น ชาติ
ของพระองค์ กค็ ื อประชาชน มันมีชาติเฉยๆไม่ มีประชาชนก็ไม่ เป็ นชาติ ผมว่ า
ควรองค์ ในหลวงเป็ นตัวตั$ง เป็ นโจทย์ เมือมองแล้ วเนียความรั กชาติกจ็ ะเกิดขึน$
เพราะทรงเป็ นสัญลักษณ์ ...เพราะฉะนั$นเพลงทีให้ เรารั กชาติ ต้ องมีในหลวงเป็ น
แกน”
(สัมภาษณ์เมื(อ 21 กรกฎาคม 2554)
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สําหรับเรื อตรี สันติ ลุนเผ่ นักร้องเพลงปลุกใจที(มีชื(อเสี ยงให้ความสําคัญของหน้าที(ที(ได้รับ
มอบหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง( ในการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ถือว่ามีเกียรติสูงสุ ด และในฐานะที(
เป็ นข้าราชการทหารจึงมีหน้าที(ในการร้องเพลงเพื(อเป็ นขวัญกําลังใจให้กบั ทหารหาญด้วย บางช่วง
ของชีวติ จึงได้มีโอกาสเดินทางไปค่ายทหารทัว( ประเทศเพื(อร้องเพลงปลุกใจปลอบขวัญเหล่านี ด้วย
ระลึกอยูเ่ สมอว่า เกิดเป็ นคนไทยต้องรักผืนแผ่นดินไทย ต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน ดังที(เรื อตรี สันติ
ได้เล่าถึงสิ( งที(บิดาของซึ(งเป็ นคนพม่าสอนไว้วา่
“...คนเราเกิดมาดิน นํา$ ลม ไฟ เป็ นตัวเรา ถ้ าเราตายเราต้ องคืนให้
แผ่ นดินเค้ า ถ้ ามาตายทีเมืองไทยก็เหมือนขโมยของๆทีพม่ ามาเมืองไทย เราจึง
คิดได้ ก็ต้องทําตามเค้ า เพราะเราเกิดที เมืองไทย เราก็ต้องตายทีเมืองไทย...”
(สัมภาษณ์เมื(อ 9 สิ งหาคม 2554)
สรุ ปได้วา่ ความรักชาติในยุคสมัยนีมีการให้ความหมายที(หลากหลาย กล่าวคือ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดํารัสหลายครังเกี(ยวกับการส่ งเสริ มให้
ประชาชนหรื อกลุ่มบุคคลกระทําตามหน้าที(ของตนด้วยหลักแห่งวิชาการ ความถูกต้อง และด้วย
จิตใจที(หวังดีต่อบ้านเมือง และยังมีความคิดเห็นของผูท้ างด้านการเมืองที(มีความเห็นแตกต่างจาก
สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ที(ตอ้ งดําเนินชีวติ ตามนโยบายของผูน้ าํ ผูน้ าํ ในยุคสมัยนีคือ ม.ร.ว.คึก
ฤทธิl ปราโมช ที(ให้ความสําคัญกับเรื( องวัฒนธรรมไทยเป็ นอย่างมาก เพื(อเห็นว่าความเป็ นเอกราช
ไม่ได้ข ึนกับการมีกองกําลังทหารจํานวนมากหรื อมีอาวุธทางทหารมากมายเช่นในอดีต แต่เป็ นการ
ที(ประชาชนมีความภาคภูมิใจ รักชาติไทยโดยการรักความเป็ นไทย วัฒนธรรมไทย และมีความ
จงรักภักดีตอ่ องค์พระมหากษัตริ ย ์ การที(แนวทางปฏิบตั ิซ( ึ งความรักชาติที(เปลี(ยนแปลงไปนี อาจเป็ น
เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ไดเสด็จกลับมาประทับในประเทศไทยเป็ นการถาวร เติมเต็ม
ความมัน( คงทางจิตใจให้มีศูนย์กลางการยึดเหนี(ยวดังเช่นอดีตที(เคยเป็ นมา
นอกจากนัน ในช่วงเวลานีประชาชนได้เรี ยนรู้เรื( องสิ ทธิของตนเองในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยมากขึน จึงเกิดเหตุการณ์ความรุ นแรงอันมีที(มาจากความคิดเห็นต่างทางการเมือง
หลายครัง เช่น กรณี 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ที(ให้ความสําคัญกับการเรี ยกร้องสิ ทธิของประชาชนจาก
อํานาจเผด็จการ การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และ
ความเคารพรักในองค์พระมหากษัตริ ย ์ หรื อกรณี 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 ประชาชนบางกลุ่มเรี ยกร้อง
ความเสมอภาคระหว่างชนชันนายทุนและแรงงานตามหลักของสังคมนิยม เพื(อการอยูร่ ่ วมกันอย่าง

265

เป็ นสุ ข หลายครังที(เหตุการณ์เหล่านีสามารถยุติลงในที(สุดได้กด็ ว้ ยพระบารมีของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ที(เป็ นผสานความสามัคคีในหมูป่ ระชาชนคนไทยเสมอมา
ความรักชาติในช่วงสมัยนียงั คงผูกโยงไว้ที(ผนู้ าํ นัน( ก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมิพลอดุลยเดช ซึ(งในช่วงสมัยก่อนหน้านีจะให้ความสําคัญกับผูน้ าํ ทางการเมืองมากกว่าในช่วง
ระยะเวลาหนึ(งเท่านัน ความรักและศรัทธาของคนไทยได้กลับมาอยูท่ ี(องค์พระมหากษัตริ ยอ์ ีกครัง
อีกทังประชาชนส่ วนหนึ(งเห็นว่า ทุกคนสามารถแสดงออกซึ(งความรักชาติได้ดว้ ยการกระทําตาม
หน้าที(อย่างเต็มความสามารถดังที(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเป็ นแบบอย่าง และอยูร่ ่ วมกัน
ภายใต้สิทธิเสรี ภาพอย่างเสมอภาคในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุข หลายบทเพลงเน้นการแสดงความหมายที(ตอ้ งการความร่ วมมือร่ วมใจกันเพื(อกระทํา
การสิ( งใดสิ( งหนึ(ง และคํานึงถึงความถูกต้องตามหลักสากล นอกจากนี ยังมีบทเพลงที(แสดงอารมณ์
ความรู้สึกของผูท้ ี(สูญเสี ยความเป็ นธรรมจากสังคม มีแนวความคิดอีกหนึ(ง ตรงข้ามกับรัฐบาลโดย
ให้ความสําคัญกับความเท่าเทียมกันของคนในสังคมคือกลุ่มนักดนตรี เพลงเพื(อชีวติ
4.2.4 ยุคที 4 ยุคสู้ ภัยเศรษฐกิจ (พ.ศ.2520 – 2538)
ในช่วงยุคสมัยนี สภาพการเมืองการปกครองและสังคมของไทยมีการเปลี(ยนแปลง
อย่างรวดเร็ ว และยังเกี(ยวข้องเชื(อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกเป็ นอย่างมาก ไม่วา่ จะเป็ นนโยบาย
ของรัฐในการแก้ปัญหาความยากจน ไปจนถึงการเร่ งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพื(อเพิม( มูลค่าการส่ ง
สิ นค้าออก รวมทังเกิดสถานการณ์การเรี ยกร้องทางการเมืองหลายครัง เช่น เหตุการณ์เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ที(มีประชาชนเสี ยชีวติ จํานวนมาก
บทเพลงที(มีอิทธิพลต่อการปลุกใจให้เกิดสํานึกความรักชาติในยุคสมัยนี มีดว้ ยกันหลาย
รู ปแบบ ได้แก่ ประเภทเพลงเพื(อชีวติ เพลงปฏิวตั ิ เพลงลูกทุง่ เพลงป๊ อบ เพลงร็ อค ฯลฯ เพราะผูฟ้ ัง
มีรสนิยมในการฟังหลากหลายมากขึน บทเพลงปลุกใจที(มีมาแต่เดิมนันมักจะมาจากหน่วยงาน
ภาครัฐ แต่ในยุคสมัยนี ผลงานจากหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ สู่ สังคมใน
วงกว้าง เพราะมีเนือหาส่ วนมากเกี(ยวกับการให้กาํ ลังใจข้าราชการทหาร หรื อแสดงลักษณะเฉพาะ
หรื อความสําคัญของกิจการในหน่วยงานของตนเท่านัน ฉะนัน ผูเ้ ชี(ยวชาญส่ วนใหญ่จึงให้เลือก
พิจารณาบทเพลงเพื(อชีวติ ซึ(งมีลกั ษณะสะท้อนสภาพสังคมได้เป็ นอย่างดี มีหลากหลายแง่มุมอีกทัง
ยังเป็ นที(ยอมรับทังจากภาครัฐและประชาชนทัว( ไป เช่นผลงานของ วงดนตรี คาราบาว ที(ได้กล่าวถึง
วิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนไทยที(อาศัยในเมืองใหญ่และในชนบท รวมทังวิธีคิด ทัศนคติ การดําเนิน
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ชีวติ และการปฏิบตั ิตนตามสภาพเศรษฐกิจ ให้เป็ นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจอันเกี(ยวโยงกับ
ระบบเศรษฐกิจโลก และบทเพลงที(มีเนือร้องแสดงความรักชาติอย่างชัดเจนได้แก่ เพลงรักเธอ
ประเทศไทย (ภาคผนวก: 558) ของชัชชัย สุ ขาวดี หรื อหรั(ง ร็ อกเคสตร้า ที(เปรี ยบเทียบว่า “ชาติ” นัน
เป็ นบุคคลซึ(งคนไทยทุกคนต่างหวงแหน และมีหน้าที(ในการปกป้ องชาติให้พน้ ภัยทังปวง ใน
ปัจจุบนั บทเพลงนีได้รับการนํามาเผยแพร่ ซ าํ โดยหลายหน่วยราชการและ สถาบันการศึกษาซึ(งได้
นํามาใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆมากมาย
ในช่วงยุคสมัยนี ได้เกิดการเปลี(ยนแปลงภายในประเทศไทยหลายแง่มุม โดยเฉพาะ
ทางด้านเศรษฐกิจที(มีผลมาจากการเมือง หรื อนโยบายใช้การทหารนําการเมืองในบางช่วงขณะ ทํา
ให้เกิดการรัฐประหารหลายครัง มีการเปลี(ยนแปลงนายกรัฐมนตรี อย่างรวดเร็ ว ในขณะที(การเมือง
ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งมากขึน เช่นเกิดการวิพากษ์วจิ ารณ์ความซื(อสัตย์ของนายกรัฐมนตรี
พลเอกสุ จินดา คราประยูร จนเกิดเป็ นกรณี พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 อันมีผลถึงสภาวะด้านเศรษฐกิจ
สังคม และคุณภาพชีวติ ความเป็ นอยูข่ องประชาชนโดยรวมอย่างต่อเนื(อง บทเพลงที(เกิดขึนในช่วง
ยุคสมัยนี มิได้มีเพียงบทเพลงที(ก่อให้เกิดสํานึกความสามัคคี เสี ยสละ หรื อคํานึงถึงประโยชน์
ส่ วนรวมเท่านัน ยังมีบทเพลงที(มีเนือหาสอดคล้องและสะท้อนสภาพของสถานการณ์ที(เกิดขึนของ
บุคคลในช่วงเวลานัน บทเพลงเหล่านีถือได้วา่ เป็ นเครื( องมือในการถ่ายทอดความรู้สึกของ
ประชาชนคนไทยซึ(งเป็ นผูป้ ระพันธ์ ผูข้ บั ร้อง เพื(อกระตุน้ อารมณ์ความรู้สึกของผูฟ้ ังทัว( ไป ให้
พิจารณาสถานการณ์ตา่ งๆที(เกิดขึน และแสวงหาแนวทางการปรับตัวท่ามกลางการเปลี(ยนแปลง
อย่างรวดเร็ วเหล่านัน
4.2.4.1 การทหารนําการเมือง ... สั นติวธิ ี
หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 การเมืองการปกครองของไทยได้
เปลี(ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ด้วยปัจจัยความคิดเห็นที(แตกต่างทางการเมืองภายในประเทศ และการ
ดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตามกระแสโลกเพื(อหลีกเลี(ยงการเสี ยเปรี ยบโอกาสทาง
การค้า อันอาจส่ งผลกระทบย้อนกลับไปสู่ การดําเนินงานด้านอื(นๆทางการเมืองการปกครอง และ
สังคมภายในประเทศ
ในช่วงความผันผวนทางการเมืองดังกล่าว นายธานินทร์ กรัยวิเชียร ขึนเป็ นนายกรัฐมนตรี
(พ.ศ.2519 – 2520) ได้ประกาศป้ องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์อย่างจริ งจัง เริ( มจากการปิ ด
หนังสื อพิมพ์หลายฉบับ ยกเลิกกฎหมายเลือกตัง รัฐธรรมนูญ การชุมนุม การปราศรัย การเขียนเรื( อง

267

การเมืองที(ส่อไปทางนิยมคอมมิวนิสต์ ต่อต้านระบอบคอมมิวนิสต์ทงั ภายในและภายนอกอย่าง
เด็ดขาดรุ นแรง สร้างความไม่พอใจให้กบั “พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย” (พคท.) และ
ประชาชนทัว( ไปจํานวนหนึ(ง จากนันเมื(อวันที( 20 ตุลาคม พ.ศ.2520 พลเรื อเอกสงัด ชะลออยู่ ทําการ
ยึดอํานาจ ดําเนินนโยบายแบบเป็ นกลางท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมือง ยกเลิก “คําสัง( คณะ
ปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน” บางฉบับ เชิญชวนให้นิสิตนักศึกษา นักเรี ยนที(เข้าร่ วมกับ พคท. ออก
จากป่ ากลับเข้าสู่ หอ้ งเรี ยนและสามารถจัดตังองค์กรกิจกรรมในสถาบันการศึกษาได้จริ งในปี พ.ศ.
2521
อีกปัญหาหนึ(งที(เกิดขึนในช่วงเวลานี คือความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ประชาชนในสังคม
ทุนนิยม ก่อให้เกิดการเดินขบวนประท้วงหลายครัง จึงเกิดแนวคิดเรื( องสันติวธิ ี เพื(อสร้างสันติภาพที(
มิได้มาโดยการยุติสงครามเท่านัน แต่ยงั รวมถึงการแสวงหาความร่ วมมือกันของหน่วยงาน องค์กร
ของรัฐเพื(อแก้ปัญหาต่างๆ ในช่วงต้นทศวรรษ 2520 แนวทางสันติวธิ ีหรื อปฏิบตั ิการไร้ความรุ นแรง
ต่างๆ ถูกนําเสนอขึนเพื(อต่อต้านอํานาจและความรุ นแรงทังหลาย มีองค์กรเอกชนเช่น กลุ่ม
ประสานงานศาสนาเพื(อสังคม และมูลนิธิโกมลคีมทองเกิดขึน ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ นักวิชาการ
ผูเ้ ชี(ยวชาญเรื( องสันติภาพและสันติวธิ ีในสังคมไทยได้เสนอให้แก้ปัญหาทางวัฒนธรรมซึ(งมีมากมาย
หลายประเด็นว่า ในยุคสงครามเย็นจะเกิดความขัดแย้งในสังคมไทยที(เปลี(ยนจากเรื( องการช่วงชิง
อํานาจทางการเมืองที(เคยเกรงว่าการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ของรัสเซียและจีนจะเข้ามาครอบงํา
มาเป็ นปัญหาที(เกิดขึนภายใต้บริ บทการเร่ งรัดพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวมทังการแย่งชิงทรัพยากรและ
ผลกระทบอื(นๆทางสังคมร่ วมด้วย ทังนีเพราะต่างต้องการ “ความเจริ ญ” ทังทางวัตถุและ
อุตสาหกรรม (อ้างถึงในพัชรี สิ โรรส, 2542: 16-27)
อย่างไรก็ดี พคท. ยังเห็นว่าทัง นายธานินทร์ กรัยวิเชียร และพลเรื อเอกสงัด ชลออยู่ เป็ น
ตัวแทนของกลุ่มนิยมอเมริ กา เจ้าของที(ดิน และนายทุนซึ(งเป็ นต้นเหตุสร้างภัยพิบตั ิให้กบั ประเทศ
อีกทังไม่สามารถแก้ความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กบั กรรมกร ชาวนา นักเรี ยนและประชาชนทัว( ไปได้
ก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้ อ สิ นค้าราคาแพง ค่าครองชีพสู งและปัญหาสังคม ผลงานที(แสดงออกถึง
ความคิดของกลุ่มนักศึกษาปัญญาชนสร้างสรรค์ข ึนในช่วงนีมีดว้ ยกันมากมาย โดยเฉพาะงานด้าน
วรรณกรรม แต่ผลงานที(มีประสิ ทธิภาพ เข้าถึงผูฟ้ ังได้มากที(สุดคือ งานด้านดนตรี (ธิกานต์ ศรี นารา,
2552: 72) ทําให้มีวงดนตรี เกิดขึนหลายวง เช่นวงคาราวาน ซึ(งประกอบด้วย สุ รชัย จันทิมาธร
วีรศักดิl สุ นทรศรี มงคล อุทก พงษ์เทพ กระโดนชํานาญ ทองกราน ทานา และวงโคมแย นําโดยวินยั
บุญช่วย (ศิลา โคมฉาย) ได้แสดงให้เห็นถึงความคิดเกี(ยวกับการปฏิวตั ิแบบ พคท. ที(แท้จริ งตาม
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เนือหาทฤษฎีของการปฏิวตั ิกระแสหลัก นัน( คือความคิดแบบเหมาเจ๋ อตุง และยังวิจารณ์ผลงานของ
อเมริ กาว่า ได้นาํ ชีวิตที(เหลวแหลกของชาวอเมริ กาเข้ามาในประเทศไทย ให้คนไทยพึ(งพิงและพึ(งพา
อเมริ กาที(ชวั( ร้าย ฟุ้ งเฟ้ อ มอมเมาด้วยวัฒนธรรมที(ฉาบฉวยของประเทศที(ไม่มีเอกราช ประชาชนไม่
มีประชาธิปไตย
หลังการรัฐประหารโดย พลเรื อเอก สงัด ชะลออยูค่ รังนัน ส่ งผลให้พลเอกเกรี ยงศักดิl
ชมะนันทน์ ขึนเป็ นนายกรัฐมนตรี ซึ(งมีนโยบายแตกต่างจากรัฐบาลของ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
เป็ นอย่างมาก คือมุง่ สร้างสันติ ประนีประนอม ไม่ใช้ความรุ นแรงในการแก้ปัญหา เสมือนกับว่า
เป็ นการฟื นการปกครองแบบประชาธิปไตยขึนอีกครัง ดังวลีที(ทา่ นประกาศออกมาว่า “เราไม่ มีเวลา
ทะเลาะกันอีกแล้ ว” อย่างไรก็ดี การปฏิบตั ิงานของ พคท. ดําเนินงานมาช่วงระยะเวลาหนึ(งจนล่วง
เข้าปี พ.ศ. 2522 เกิดความขัดแย้งขึนในอินโดจีน ส่ งผลถึงความสัมพันธ์ภายใน พคท. ด้วย นักศึกษา
บางส่ วนแยกตัวออก กระทัง( ในปี พ.ศ. 2523 – 2524 เกิดความขัดแย้งขึนภายในขบวนการปฏิวตั ิไทย
มากขึน เนื(องจากมีความคิดเห็นที(แตกต่างกันหลายกลุ่ม ทังเรื( องแนวคิดและวิธีการดําเนินงาน เช่น
เห็นว่าสังคมไทยมิใช่สังคม “กึ(งเมืองขึนกึ(งศักดินา” รวมทังไม่ตอ้ งการดําเนินงานภายใต้รูปแบบ
เดียวกับประเทศจีน บางกลุ่มเห็นว่าควรมีลกั ษณะเฉพาะของตนเอง เพราะแม้วา่ จะเป็ นคอมมิวนิสต์
ก็ไม่ได้ข ึนกับประเทศจีนเช่นกัน ในช่วงเวลานี ได้มีการนําบทเพลงที(มีทว่ งทํานองฮึกเหิ มคือ เพลง
หนักแผ่นดิน ที(ประพันธ์ไว้เมื(อปี พ.ศ. 2517 ใช้เปิ ดออกอากาศทางสถานีวทิ ยุ จ.ส. กรมการสื( อสาร
ทหารบก กองทัพบก เพื(อปลุกใจในการต่อสู้ทางการเมืองกับขบวนการคอมมิวนิสต์ จะเห็นได้วา่
ไม่วา่ บทเพลงจะถูกประพันธ์ข ึนเมื(อใด แต่เมื(อมีความหมายใกล้เคียงกับสถานการณ์ใดสถานการณ์
หนึ(งภายหลังจะถูกหยิบยกนํามาใช้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องสัมพันธ์กบั บริ บทในขณะที(สร้างสรรค์บท
เพลงเหล่านัน
4.2.4.2 การเมืองนําการทหาร ... วิกฤตเศรษฐกิจ
ในสมัยของนายเกรี ยงศักดิl ชมะนันท์ ได้เกิดปั ญหาเกี(ยวกับระบบ
เศรษฐกิจ เพราะความผันผวนของราคานํามันในตลาดโลก ทําให้น าํ มันในประเทศมีราคาสู งขึน
และยังเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ(า เงินเฟ้ อ การคลังขาดดุลบัญชีเงินสะพัด ทุนสํารองของประเทศ
ลดลงอย่างมาก กลายเป็ นปัญหาลูกโซ่ไปยังราคาไฟฟ้ า นําประปา และสาธารณูปโภคอื(นๆ รัฐบาล
ถูกมองว่าไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆเหล่านีได้ จึงจําเป็ นต้องกูเ้ งินจากธนาคารโลกจํานวน 1,500
ล้านเหรี ยญสหรัฐ ดําเนินนโยบายที(เข้มงวดจนสามารถแก้ปัญหาและฟื นตัวขึนมาในปี พ.ศ.2529
(สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒั น์, 2536: 17 - 19) ภาวการณ์ดงั กล่าว ก่อให้เกิดการเคลื(อนไหวของกลุ่มคน
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ต่างๆกดดันการทํางานรัฐบาลอย่างต่อเนื(อง จนกระทัง( จัดชุมนุมใหญ่เมื(อวันที( 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2523 หลังจากที(รัฐบาลประกาศขึนราคานํามันปี พ.ศ. 2523 รัฐบาลได้รับมติไม่ไว้วางใจ พลเอก
เกรี ยงศักดิl ชมะนันท์ จึงรับผิดชอบลาออกในวันที( 29 กุมภาพันธ์น นั เอง โดยให้เหตุผลว่าต้องการ
รักษาระบอบประชาธิปไตยไว้ในรัฐสภา (วีรชาติ ชุ่มสนิท, 2549: 134 - 136) หลังจาก พลเอกเกรี ยง
ศักดิl ชมะนันทน์ ลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี แล้ว พลเอกเปรม ติณสู ลานนท์ ขึนเป็ น
นายกรัฐมนตรี เมื(อวันที( 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 จัดตังรัฐบาลประกอบด้วยพรรคกิจสังคม
พรรคชาติไทย พรรคประชาธิปัตย์พรรคสยามประชาธิปไตย และพรรคชาติประชาชน
หลังจากพลเอกเปรม เข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ไม่นาน เศรษฐกิจของไทยค่อยๆฟื น
ตัวขึนเนื(องจากราคานํามันในตลาดโลกลดลง การส่ งออกของไทยประสบความสําเร็ จมากขึน
รัฐบาลดําเนินนโยบายด้านการเมืองการปกครองแบบ “การเมืองนําการทหาร” หรื อนโยบาย
66/2523 เพื(อต่อสู้อย่างสันติกบั กลุ่มคอมมิวนิสต์แทนการสู้รบด้วยอาวุธ โดยออกนโยบายผ่อนปรน
ให้นกั ศึกษาและประชาชนที(เข้าร่ วมการปฏิบตั ิการปฏิวตั ิดงั กล่าวกลับคืนสู่ สังคมโดยไม่มีความผิด
แต่อย่างใด อีกทังให้โอกาสกลุ่มผูก้ ่อการเข้ามอบตัวโดยไม่มีความผิด ซึ(งถือว่าเป็ นนโยบายที(
ประสบความสําเร็ จอย่างมาก พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยถูกลดบทบาทอย่างเห็นได้ชดั
ขบวนการดังกล่าวแตกสลายไปในปี พ.ศ. 2525 อย่างไรก็ดี ธิกานต์ ศรี นารา (2552) ได้สรุ ปไว้วา่
ไม่วา่ เมืองไทยจะเป็ นกึ(งเมืองขึนกึ(งศักดินาหรื อไม่ แต่ส(ิ งที(สามารถเห็นได้ชดั เจนคือเมืองไทยกําลัง
กลายเป็ น “สังคมทุนนิยม” เพียงแต่ยงั ไม่สามารถสรุ ปได้วา่ เป็ นสังคมนิยมในระดับใด จนกระทัง(
กลุ่ม พคท. ลดอํานาจลงไปเรื( อยๆ และหมดบทบาทลงเนื(องจากถูกจับในปี พ.ศ. 2530 เป็ นจํานวน
มาก ดังเช่นที( ธง แจ่มศรี ในฐานะเลขาธิการที( 1 ของ พคท. ประกาศว่าสังคมไทยในปัจจุบนั “เป็ น
ทุนนิยม แต่ เป็ นทุนนิยมทีพวกนักวิจารณ์ เรี ยกว่ า รอบข้ าง ชายขอบ ไม่ ใช่ ทุนนิยมทีสมบูรณ์ เป็ นทุน
นิยมกําลังพัฒนาและยังมีอุปสรรคมากมาย” (อ้างถึงในธิกานต์ ศรี นารา, 2552: 410)
ในขณะเดียวกันประเทศไทยเริ( มประสบปัญหาในการปลูกข้าว ขาดแคลนทรัพยากร รัฐจึง
หันไปส่ งเสริ มด้านธุ รกิจอื(นมากกว่าการเกษตรซึ(งเป็ นระบบเศรษฐกิจพืนฐานของไทย ที(แม้วา่ จะยัง
มีการผลิตเพื(อการเกษตรอยูน่  นั แต่เป็ นไปตามความต้องการของตลาดส่ งออก เช่นการปลูกข้าวโพด
ปอ มันสําปะหลัง และการผลิตสิ นค้าอุตสาหกรรมที(ใช้สินค้าทางการเกษตรในประเทศเป็ นวัตถุดิบ
รัฐจําเป็ นต้องเร่ งพัฒนาสาธารณูปโภคขันพืนฐานคือไฟฟ้ า นําประปา และการสร้างเขื(อนเพื(อ
ตอบสนองความต้องการทรัพยากรเพื(อการผลิตเหล่านัน และในช่วงเวลาเดียวกันนันเองเป็ นช่วงที(
ประชากรของประเทศเพิม( ขึนเป็ นจํานวนมาก จําเป็ นต้องหารายได้เพิม( ขึนโดยเฉพาะประชาชนใน
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เขตชนบท อันนําไปสู่ การอพยพแรงงานจากชนบทเข้าสู่ เมือง เข้าทํางานในภาคอุตสาหกรรมมาก
ขึน สิ( งเหล่านีนาํ ไปสู่ ปัญหาทางสังคมอื(นๆอีกมากมายในเวลาต่อมา
ในช่วงเวลานี มีบทเพลงหนึ(งที(ผเู้ ชี(ยวชาญเห็นว่าแสดงถึงความรักชาติในอีกมิติหนึ(งที(
น่าสนใจ คือการแสดงออกถึงความรักชาติบา้ นเมือง โดยรวมเรื( องการรักษาสิ( งแวดล้อมให้ผฟู้ ังเกิด
ความรู้สึกหวงแหนผืนแผ่นดิน รักท้องถิ(นของตน และพยายามปกป้ องให้มีความอุดมสมบูรณ์ใน
ชุมชนของตนอย่างยัง( ยืนตลอดไป นัน( คือเพลงรักเมืองไทย (ภาคผนวก: 559) ที(เดิมเป็ นเพลงโฆษณา
สิ นค้าของบริ ษทั สยามกลการ ประพันธ์โดย นิพนั ธ์ เศวตนันท์ ประมาณปี พ.ศ.2522 ซึ(งเป็ นช่วงที(
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม ช่วงนันคนต่างจังหวัดจึงทิงถิ(นฐานบ้าน
เกิดเข้ามาอยูใ่ นกรุ งเทพฯมาก จึงมีเพลงเกี(ยวกับให้รักถิ(นฐานบ้านเกิดมาก สันทัด ตัณฑนันทน์
ผูเ้ ชี(ยวชาญด้านดนตรี และวิจิตร จิตรรังสรรค์ ผูเ้ รี ยบเรี ยงเสี ยงประสานบทเพลงรักเมืองไทยเมื(อนํา
กลับมาแสดงอีกครังราวปี พ.ศ.2537 กล่าวถึงเพลงนีวา่ (สัมภาษณ์, 12 กรกฎาคม 2554)
“สมัยก่ อนใช้ เพลงนีใ$ นการประกวดนักร้ องออกทีวีมาก มีท่อนติดหูว่า
“...เป็ นสุขทุกคน เรารั กเมืองไทย” จากนั$นบริ ษัทสยามกลการ เอามาทําเป็ น
Jingle19 ในโฆษณาโทรทัศน์ วิทยุ และนํามาเรี ยบเรี ยงใหม่ หลายครั$ ง”
ท่อนเพลงที(สาํ คัญคือบทสรุ ปตอนท้ายที(สาํ คัญว่า “เมืองไทยเรามี ของดีอยู่มาก ไม่ กลัว
ลําบาก ไม่ ยากไม่ จน ขยันทํากิน (ขยันทํากิน) ในท้ องถินตน เป็ นสุขทุกคน เรารั กเมืองไทย” ด้วย
การประพันธ์บทเพลงนีมีวตั ถุประสงค์ที(จะนํามาประกอบเพลงโฆษณา มีการร้องประสานซําท่อน
เพลงนีหลายครังเพื(อให้ผฟู้ ังจดจําได้ง่าย เมื(อจดจําได้ง่ายจะทําให้เข้าใจเนือหาได้ดีข ึน แม้วา่ จะเป็ น
การแต่งเพลงเพื(อสร้างภาพลักษณ์องค์กรเท่านัน แต่กส็ ามารถสื( อถึงผูฟ้ ังได้ในแง่มุมที(มีประโยชน์
ถือว่าเป็ นมิติการถ่ายทอดแบบใหม่ของเพลงปลุกใจให้รักชาติรักแผ่นดิน
อีกทังยังมีปัญหาที(แฝงอยู่ เช่นเรื( องการสู ญเสี ยที(ดินของประชาชนในท้องถิ(น การย้ายถิ(นที(
อยูข่ องชาวชนบทเข้าสู่ เมืองใหญ่ หรื อเรื( องการกุมอํานาจทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ(น และ
จากการต่อต้านนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลได้ก่อให้เกิดขบวนการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยเป็ นภูมิภาคที(สูญเสี ยทางเศรษฐกิจจํานวนมากกว่าภาคอื(น จนกระทัง(
ในปี พ.ศ. 2523 รัฐบาลจึงได้เปลี(ยนยุทธวิธีในการพัฒนาชนบท แบบเบืองล่างสู่ เบืองบน (Bottom
19

ดนตรี ทาํ นองสันๆ ประพันธ์ข ึนเฉพาะประกอบการโฆษณา
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up) เปิ ดโอกาสให้ภาคเอกชน (NGO) เข้ามามีส่วนร่ วมมากขึน เน้นความสําคัญในการดําเนินงาน
ของชุมชน โดยมุง่ เน้นไปในส่ วนที(มีความยากจนและแปลกแยกทางการเมืองมากที(สุด ให้ชาวบ้าน
ได้เห็นว่าการเปลี(ยนแปลงรู ปแบบการปกครองและการบริ หารจัดการชุมชนดังกล่าวจะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์แก่ตนอย่างเป็ นรู ปธรรมมากที(สุด (สุ เทพ สุ นทรเภสัช, 2548: 17 – 18)
สําหรับนโยบายในการบริ หารประเทศในช่วงแรกนัน พลเอกเปรม ติณสู ลานนท์ เห็นว่า
“ความยากจน” เป็ นปั ญหาที(สาํ คัญของประเทศและต้องการได้รับการแก้ไขอย่างเร่ งด่วน ด้วย
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในช่วงนีได้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื(อง มักมีจุดเน้นในการ
แก้ปัญหาที(เกิดจากแผนพัฒนาฯ ฉบับก่อน ในแผนพัฒนาฯที( 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) เน้น “การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจ” มากกว่า “การมุง่ ขยายอัตราความเจริ ญทางเศรษฐกิจ” เพราะมีความจําเป็ น
จะต้องฟื นฟูฐานะการเงินของประเทศที(ได้ใช้จา่ ยเกินตัว และแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าและการ
คลังของประเทศให้อยูใ่ นอัตราที(เหมาะสม โดยร่ วมกันสร้างวินยั ทางเศรษฐกิจของชาติเพื(อควบคุม
รายจ่ายที(ไม่จาํ เป็ นและประหยัดการใช้พลังงานของประเทศให้ลดลง ขณะเดียวกัน ต้องเร่ งการผลิต
เพื(อส่ งออกหารายได้เข้าประเทศให้มากขึน เป็ นแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกที(ระบุคาํ ว่า “สวัสดิการ
สังคม” เพื(อสร้าง “ความสมดุล” ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมุง่ การกระจายรายได้และ
ความเจริ ญไปสู่ ส่วนภูมิภาค สร้างความเป็ นธรรมในสังคม และการกระจายการถือครองสิ นทรัพย์
เศรษฐกิจให้มากขึน ขณะเดียวก็จะเน้นความสมดุลของการพัฒนาระหว่างสาขาเศรษฐกิจ ระหว่าง
พืนที(และระหว่างกลุ่มเป้ าหมายต่างๆ มากกว่าที(จะปล่อยให้ผลประโยชน์จากการพัฒนาเกิดขึน
เฉพาะบางพืนที(หรื อตกอยูใ่ นบางกลุ่มชนอย่างที(เคยเป็ นมาเมื(อวันที( 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 พลเอก
เปรมได้ลงนามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการบริ หารราชการการพัฒนาชนบท พ.ศ. 2524
อันเป็ นระเบียบที(เน้นการผนึกกําลังของส่ วนราชการต่างๆที(เกี(ยวข้องกับการพัฒนาชนบทเข้า
ด้วยกันเพื(อประชาชนที(ยากจน เป็ นการทํางานร่ วมกันหลายภาคส่ วน ได้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ การทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงมหาดไทและ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ในช่วงเวลาเดียวกัน เริ( มมีการจัดการพัฒนาเศรษฐกิจโลกภายใต้ชื(อว่า World Development
Report (WDR) จัดทําโดย World Bank มีวตั ถุประสงค์ในการเป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของโลก เริ( มประกาศใช้ครังแรกเมื(อ พ.ศ. 2521 (1978) ซึ( งได้ระบุตวั ชีวดั เกี(ยวกับเศรษฐกิจอย่าง
สมํ(าเสมอเพราะเชื(อตามทฤษฎีภาวะทันสมัย (Modernization) ที(กล่าวไว้วา่ คนที(ทนั สมัยต้องเป็ น
คนที(ร( าํ รวย มีเศรษฐกิจของประเทศที(ดี ในช่วงปี พ.ศ. 2521 พบว่าประชากรส่ วนหนึ(งของโลก
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โดยเฉพาะในประเทศที(ได้รับอิสรภาพหลังสงครามโลกครังที(สองประสบปัญหาความยากจน
ประชากรไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเท่าที(ควร ในช่วงปี พ.ศ. 2522 - 2523 นีได้เน้นยําให้
แก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเร่ งด่วน และเมื(อเศรษฐกิจได้พฒั นาไประดับหนึ(ง พบว่ามีปัญหาด้าน
คุณภาพของประชาชนจึงให้การสนับสนุนภาคประชาชนทังในส่ วนของภาคการเกษตร การศึกษา
และสาธารณูปโภคต่างๆ และในปี พ.ศ. 2524 World Development Report ได้ให้ความสําคัญต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ นครังแรก จะเห็นได้วา่ แผนการพัฒนา ฯ ทังของไทยและต่างประเทศได้
มุง่ เน้นในเรื( องของการพัฒนาเศรษฐกิจและสาธารณูปโภคของประชาชนเช่นเดียวกัน
จากนันจึงวางแผนในการดําเนินงานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที( 5 พ.ศ.
2525 – 2529 ที(เห็นว่าแผนพัฒนา ฯ ฉบับก่อน (ฉบับที( 4) ประสบความสําเร็ จในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจก็จริ ง แต่เป็ นไปอย่างขาดสมดุล ก่อให้เกิดช่องว่างและความเหลื(อมลําของรายได้ที(นบั วัน
จะห่างกันไปทุกทีระหว่างเขตเมืองและเขตชนบท พลเอกเปรม ติณสู ลานนท์ ให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาชนบทอย่างมากโดยพยายามพบปะกับประชาชนอย่างสมํ(าเสมอ และยังเคยกล่าวไว้ใน
สาส์นของนายกรัฐมนตรี ที(กล่าวกับประชาชนในวันขึนปี ใหม่ พ.ศ. 2524 ว่า
“...การแก้ ไขปั ญหาชนบทตามแนวทางใหม่ จะต้ องยึดถือหลักเพือให้ พี
น้ องชาวชนบทสามารถช่ วยเหลือตนเองและชุมชนได้ อย่ างแท้ จริ งในทีสุด เพือ
การนีจ$ าํ เป็ นต้ องลดการทุ่มทรั พยากรในรู ปแบบทีจะไม่ สร้ างความสามารถของ
ชาวชนบทในการผลิตอย่ างแท้ จริ ง...ชนบทไทย คื อหัวใจของประเทศชาติ ถ้ า
ชนบทอยู่ไม่ ได้ ประเทศชาติกอ็ ยู่ไม่ ได้ รั ฐบาลนีถ$ ือว่ า การพัฒนาชนบทเป็ น
ภาระหน้ าทีทีพีน้องประชาชนชาวไทยทุกกลุ่มทุกฝ่ ายไม่ว่าจะเป็ นภาครั ฐบาล
หรื อเอกชน จะต้ องร่ วมมือร่ วมใจกันทําให้ บังเกิดผลอย่ างจริ งจังและต่ อเนือง..”
(อ้างถึงในกองบรรณาธิการ INN, 2550: 136)
การให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจเพื(อการพัฒนาประเทศนี ไม่ได้จาํ กัดเฉพาะการดําเนินงาน
ของหน่วยงานราชการเท่านัน ในระบบการศึกษา ได้ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติระยะที( 4 คือ
ช่วงปี พ.ศ. 2520 – 2524 ซึ(งพบปัญหาจากแผนการศึกษาฉบับก่อนว่าไม่เหมาะสมกับสภาพเด็กและ
ท้องถิ(นในช่วงเวลานัน เพราะเนือหาการเรี ยนการสอนได้ถูกจํากัดจากหลักสู ตรของส่ วนกลาง
มุง่ เน้นให้ผเู้ รี ยนมีความสามารถทางวิชาการเพื(อแสวงหาความก้าวหน้าในการศึกษา มุง่ รับราชการ
มากกว่าทํางานในท้องถิ(น หรื อทําอาชีพอิสระ ไม่สามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ ทังยัง
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ดําเนินการต่างๆล่าช้าเนื(องจากการตัดสิ นใจวางแผนการศึกษาและการปกครองทุกอย่างมาจาก
ส่ วนกลาง ซึ(งได้แก้ปัญหาโดยปรับปรุ งเนือหา จัดหาแบบเรี ยน อุปกรณ์การสอนตามกําลังเศรษฐกิจ
ปรับการบริ หารการศึกษาให้มีเอกภาพทังจากส่ วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ(น มีการเพิม( การใช้เพลง
ในหลักสู ตรวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา ซึ(งมักจะนํามาสอนในหัวข้อ “สิ( งบันเทิงและกิจกรรม
เพื(อส่ งเสริ มประสบการณ์เรี ยนภาษา” สอนเรื( องเสี ยงสัมผัสผ่านเพลงไทยสากล พืนเมืองและกลอน
การละเล่นเช่นเพลงรี รีขา้ วสาร การแสดง สื( อต่างๆ เรื( องบันเทิงแฝงคติธรรม หรื อในระดับ
ประถมศึกษาปี ที( 5-6 สอนเรื( อง “ความซาบซึ งในสิ( งที(ได้ฟัง” และ “การฟังบันเทิงและการเล่นเพื(อ
ส่ งเสริ มการฟัง” ผ่านบทกวี เพลงเรื อ เพลงฉ่อย เพลงไทยสากล ไทยเดิมและเพลงสากลที(เหมาะสม
กับระดับชัน แต่อย่างไรก็ดี ยังมีประชากรในชนบทจํานวนมากที(เข้ามาทํางานในเมืองใหญ่
โดยเฉพาะกรุ งเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษานีประสบความสําเร็ จเพียงบางส่ วน
เท่านัน
สิ ปปนนท์ เกตุทตั (อ้างในเพ็ญจันทร์ ทัพประเสริ ฐ, 2542: 149) ประธานคณะกรรมการ
วางแผนพืนฐานเพื(อปฏิรูปการศึกษาได้วเิ คราะห์วา่ ปัญหาของการศึกษาในยุคนันเกิดจากปัจจัย 3
ประการคือ
1. การเปลี(ยนแปลงทางสังคมและสิ( งแวดล้อม จากการพัฒนาประเทศ การขยายตัวของเมือง
การกระจายอํานาจจากส่ วนกลาง สื( อมวลชนเข้าแทรกแซงการให้ความรู้ ความคิดที(ไม่เหมาะสมกับ
การดํารงชีวติ เข้าสู่ ชนบท ใช้เงินเป็ นสื( อกลางการแลกเปลี(ยน ผลผลิตทางการเกษตรมีไว้เพื(อขาย
เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากพ่อค้าคนกลางเนื(องจากไม่มีความรู้เกี(ยวกับการกระจายสิ นค้าและ
ระบบเศรษฐกิจ การทํางานของคนในเมืองมีการแข่งขันกันมาก มีการรวมกลุ่มต่อรองเรื( องต่างๆ
สภาพสังคมเสื( อมโทรม เกิดชุมชนแออัด มีแหล่งอบายมุขมากมาย ทําให้คนส่ วนหนึ(งในสังคม
ปรับตัวไม่ทนั ความเปลี(ยนแปลงนัน
2. การเปลี(ยนแปลงทางความคิด เมื(อช่วงหลังเปลี(ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475
ประชาชนยังไม่มีความรู้เกี(ยวกับสิ ทธิและหน้าที(ตามระบอบรัฐธรรมนูญนัก แต่เมื(อมีความรู้เพิม( ขึน
จึงนําความรู้น นั มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิเช่นการเรี ยกร้องความไม่เป็ นธรรมในเรื( องต่างๆ
3. ปัญหาจากการดําเนินการศึกษาในอดีตที(สง(ั สมมานาน เพราะจุดมุง่ หมายของการศึกษา
มิได้แก้ปัญหาที(เกิดขึนอย่างแท้จริ ง จึงต้องปรับหลักสู ตรให้เหมาะกับกาลสมัย หลักสู ตรเดิมมีการ
กําหนดเนือหาต่างๆไว้ตายตัว ไม่สามารถปรับเปลี(ยนตามความเป็ นไปทางสังคมได้จริ ง การบริ หาร
การศึกษาไม่เป็ นเอกภาพตังแต่ระดับกระทรวง กรม ฯลฯ ทําให้เกิดความเหลื(อมลําในการ
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ดําเนินการหลายส่ วน และการให้เรี ยนการศึกษาภาคบังคับยังไม่สามารถดําเนินการได้ทว(ั ถึงทัง
ประเทศ
อย่างไรก็ดี เนือหาบางวิชายังไม่มีการเปลี(ยนแปลงมากนักเช่นในแบบเรี ยนสังคมศึกษา วิชา
หน้าที(พลเมือง และในวิชาประสบการณ์ชีวติ ระดับประถมศึกษาปี ที( 1-2 สอนหัวข้อเรื( อง “ชาติไทย”
ที(ตอ้ งการให้เด็กรู้จกั ช่วยกันรักษาเอกราชของชาติ สอนเรื( องความเป็ นมาของชาติไทยที(อยูใ่ นแหลม
ทอง สอนเรื( องสัญลักษณ์ของไทยเช่น ธงชาติ เพลงชาติ ภาษา การแต่งกายและการเคารพแบบไทย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และพระบรมราชินีนาถ เพลงสรรเสริ ญพระบารมี การแสดงความ
เคารพต่อพระองค์ในขณะที(ระดับประถมศึกษาปี ที( 4-5 เรี ยนเรื( องโบราณสถาน โบราณวัตถุ สภาพ
ภูมิประเทศของไทยในการประกอบอาชีพและดํารงชีวติ เรื( องการปกครองแบบจังหวัดและอําเภอ
จังหวัดที(สาํ คัญ พลเมืองของไทยด้านจํานวน เชือชาติและศาสนา ความเป็ นมาของชาติไทย
พระมหากษัตริ ยไ์ ทยตังแต่ก่อนสุ โขทัยจนถึงปัจจุบนั และระดับประถมศึกษาปี ที( 5-6 เรี ยนรู้เรื( อง
ทรัพยากร การประกอบอาชีพ การชลประทาน ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ กฎหมาย
หน้าที(และความรับผิดชอบของพลเมือง การใช้วิจารณญาณในการเชื(อข่าวสาร ความจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสน์ พระมหากษัตริ ย ์ ความสามัคคีและการปกป้ องชาติ รักษาวัฒนธรรม ส่ วนในหลักสู ตร
ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หมวดวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2520 มีดว้ ยกันหลายวิชา ได้แก่วชิ า
หน้าที(พลเมือง เป็ นต้น
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520 จึงมุง่ ให้เป็ นการศึกษาต่อเนื(องตลอดชีวิต สร้างเสริ มให้
เป็ นพลเมืองที(มีความสามารถในการดํารงชีวิต มัน( คง อยูร่ ่ วมกันได้อย่างผาสุ ก มีความสํานึกในการ
เป็ นคนไทยที(รักชาติ ตระหนักถึงความมัน( คงของชาติ มีส่วนร่ วมในการป้ องกันประเทศ ส่ งผลถึง
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติระยะที( 5 พ.ศ. 2525 – 2529 ที(ให้ความสําคัญกับการที(เด็กอายุ 6 ปี
บริ บูรณ์เข้ารับโอกาสทางการศึกษาทุกคน กระจายครู ไปสู่ ชนบทมากขึน โดยกําหนดนโยบายให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ในส่ วนเป้ าหมายการศึกษาภาคบังคับ สรุ ปได้วา่ เพื(อ
1. เน้นความสําคัญของการให้เด็กทุกคนที(อายุ 6 ปี ได้รับการศึกษา
2. สร้างโรงเรี ยนประถมศึกษาให้ครบทุกตําบล
3. ปรับปรุ งคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกันระหว่างส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค
4. ปรับปรุ งระบบการบริ หาร การเรี ยนการสอนและการนิเทศ
5. กระจายครู ไปสู่ ชนบท
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6. ลดความสู ญเปล่าทางการศึกษาและจัดหาสื( อให้เพียงพอ
การพัฒนาดังกล่าวได้ดาํ เนินการอย่างเป็ นรู ปธรรม จึงได้จดั ตังคณะกรรมการร่ วมรัฐบาล
และเอกชนเพื(อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) ในปี พ.ศ. 2524 โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน
กรรมการ กรรมการภาครัฐบาลประกอบด้วยรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ ภาคเอกชนประกอบด้วย
หอการค้าไทย สมาคมอุตสาหกรรมไทยและสมาคมธนาคารไทยเป็ นกรรมการ การดําเนินงานของ
กรอ. มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยความร่ วมมือจากรัฐบาลโดยมีนายกรัฐมนตรี เป็ น
ผูน้ าํ เช่นแก้ปัญหาเรื( องความยุง่ ยาก ล่าช้าของการส่ งสิ นค้าออก ขยายความร่ วมมือไปในระดับ
ภูมิภาค การตังสภาใบยาสู บ การคมนาคมเพื(อการท่องเที(ยวและทางอากาศ พัฒนาแหล่งนํา
ธรรมชาติ พัฒนาการเกษตรในเขตชลประทาน ความร่ วมมือกันดังกล่าว ทําให้ประเทศไทยผ่านพ้น
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจได้กด็ ว้ ยความร่ วมมือร่ วมใจกันของคนในประเทศ ดังที( ประยูร จินดา
ประดิษฐ์ นักวิชาการนักบริ หารการเงินการธนาคารได้แสดงทัศนะไว้ นอกจากนี ประเทศไทยยังมี
รายได้จากการที(แรงงานไทยนําเงินตรากลับเข้ามาจากต่างประเทศ และการเติบโตในธุรกิจการ
ท่องเที(ยวซึ(งสามารถสร้างเม็ดเงินเพื(อการพัฒนาประเทศไทยเป็ นอย่างมาก จนกระทัง( ในปี พ.ศ.
2527 ปัญหาเศรษฐกิจถือเป็ นปัญหาใหญ่ของประเทศ เพราะรัฐบาลมีหนีสินเพิม( ขึน และขาด
เสถียรภาพทางการเงินระหว่างประเทศอย่างรุ นแรง จึงแก้ปัญหาสถาบันทางการเงินจนมีปัญหาเรื( อง
การกูย้ มื นอกระบบ เพราะรัฐบาลต้องกูย้ มื เงินในประเทศเพื(อชดเชยการขาดดุลการค้า โดยการ
ดําเนินนโยบายทางการเงินอย่างรัดกุม ปรับโครงสร้างการผลิตให้สอดคล้องกับตลาดโลกเพื(อการ
แข่งขัน เพิม( ประสิ ทธิภาพและคุณภาพของสิ นค้า ลดต้นทุนการผลิต ปรับภาษีน าํ มัน แก้ปัญหาราคา
พืชผลตกตํ(า แต่ส(ิ งที(จะสามารถยุติปัญหาทางการเงินได้คือการลดค่าเงินบาทลงเมื(อวันที( 2
พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 ซึ(งแม้วา่ จะเป็ นการพาประเทศพ้นวิกฤตมาได้แต่ได้สร้างปั ญหาต่อ
เสถียรภาพของรัฐบาลอย่างหนัก ในช่วงนีมีเพลงเมดอินไทยแลนด์ (Made in Thailand) (ภาคผนวก:
556) ที(โด่งดังมาก สะท้อนให้เห็นถึงปั ญหาทางเศรษฐกิจที(เกิดขึน อีกทังยังแนะนําการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวด้วยความร่ วมมือของคนในประเทศให้ใช้ของไทยโดยคนไทย ดังเนือร้องที(วา่
“เมดอิ นไทยแลนด์ พอแขวนตามร้ านค้ า
ก็ขายดิบขายดีมีราคา
ทั$งทันสมัย มาจากแม็กกาซี น
หลอกเรานันหลอกตัวเอง...เอย”

มาติดป้ ายติดตราว่ าเมดอินเจแปน
คุยกันได้ ว่ามันมาต่ างแดน
เขาไม่ ได้ หลอกเรากิน

276

บทเพลงนีมาจากอัลบัมชุด "เมดอินไทยแลนด์" เป็ นอัลบัมชุดที( 5 ซึ(งทํายอดขายได้ถึง 5
ล้านตลับ ซึ(งเป็ นสถิติยอดจําหน่ายอัลบัมเพลงของศิลปิ นไทยที(สูงที(สุดในขณะนัน และเมื(อจัด
คอนเสิ ร์ตใหญ่ "คอนเสิ ร์ตทําโดยคนไทย" ณ สนามเวลโลโดรม ในสนามกีฬาหัวหมาก มียอดผูช้ ม
ถึง 6 หมื(นคนและเป็ นครังแรกที( คาราบาว เข้าไปเกี(ยวพันกับหน่วยงานรัฐบาล โดยเริ( มจากการที(
ภาครัฐให้การสนับสนุนการจัดทํามิวสิ ควิดีโอเพื(อรณรงค์ให้ประชาชนใช้สินค้าที(ผลิตในประเทศ
แต่รัฐไม่ได้ส่งเสริ มการขายอัลบัมแต่อย่างใด
บทเพลงเมดอินไทยแลนด์ เป็ นเพลงที(แต่งโดย แอ๊ด คาราบาว การแต่งเพลงนีมาจากคําพูด
ของ ไพบูลย์ ดํารงชัยธรรม แห่งค่ายเพลงแกรมมี( ซึ(งปรารภว่าในประเทศไทยขณะนันได้นาํ เข้า
สิ นค้าจากต่างประเทศเข้ามามากมาย ทําให้คนไทยรู้สึกว่าต้องใช้ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ เห็นว่า
ควรจะมีเขียนเพลงนีเพื(อเชิญชวนให้คนไทยหันกลับมาใช้สินค้าในประเทศตามนโยบายของรัฐบาล
สมัยพลเอกเปรม ติณสู ลานนท์ เป็ นนายกรัฐมนตรี ในชื(ออัลบัมเดียวกับชื(อเพลง และเมื(อบทเพลงได้
นําออกเผยแพร่ ปรากฏว่า ผูฟ้ ังชาวต่างชาติกย็ งั ชื(นชอบเพลงนีเนื(องจากมีเนือหาสอดคล้องกับความ
เป็ นสากลในภาวะเศรษฐกิจโลก ทําให้วงดนตรี และบทเพลงได้ถูกนําออกเผยแพร่ ไปยังประเทศ
ต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริ กา วงคาราบาวจึงได้จดั ทําเพลงเมดอินไทยแลนด์ อีกครังหนึ(งในชื(อ "Made in
Thailand in USA" โดยเพิม( เนือร้องภาคภาษาอังกฤษ เพื(อมุง่ เป้ าหมายคนฟังในสหรัฐอเมริ กา โดย
ให้เทียรี( เมฆวัฒนา ขับร้องในฉบับภาษาอังกฤษ และยืนยง ร้องเป็ นภาษาไทยในฉบับเดิม แต่มีการ
ปรับเปลี(ยนเนือเพลงท่อนแรกที(มีการพูดสดๆ เพียงเล็กน้อย ต่อมาได้มีการจัดทําเพลงเดียวกันใน
ฉบับต่างๆ โดยได้มีการปรับเปลี(ยนเนือหาสาระให้เข้ากับสภาวะทางเศรษฐกิจหรื อตามกาลสมัย แต่
ยังคงโครงสร้างดนตรี มาแต่เดิม ซึ(งใช้เสี ยงขลุ่ยเป็ นสัญลักษณ์แทนประเทศไทย
บทเพลงเมดอินไทยแลนด์ ได้รับการเผยแพร่ ในระหว่างดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที( 5 (พ.ศ. 2525 - 2529) ซึ(งมุง่ ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลภายในประเทศ
มากกว่าการขยายออกไปต่างประเทศ ต้องการแก้ปัญหาความยากจนโดยการประสานงานพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการบริ หารงานรักษาความมัน( คงของชาติ ด้วยความร่ วมมือกันระหว่างภาครัฐ
และเอกชนในขณะที( World Development Report ปี พ.ศ.2525 เสนอให้มีการให้การพัฒนาด้าน
เกษตรกรรม การศึกษาและสาธารณสุ ข เนื(องจากเศรษฐกิจเริ( มถดถอยอีกครัง ทําให้ประเทศกําลัง
พัฒนาประสบปัญหามากเพราะไม่สามารถใช้หนีประเทศที(พฒั นาแล้วได้ทงั หมด เนื(องจากระบบ
เศรษฐกิจยังไม่เข้มแข็งพอ ปี ต่อมา พ.ศ. 2526 เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริ กาตกตํ(าลง ประเทศที(กาํ ลัง
พัฒนาทบทวนแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ ให้ประเทศที(พฒั นาแล้วช่วยเหลือด้านการจัดการขององค์กร
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ต่างๆโดยเน้นให้ลงมือปฏิบตั ิการมากกว่าการกําหนดนโยบายอย่างเดียว ในปี นีเริ( มให้เอกชนและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาในการวางแผนภาคปฏิบตั ิการ รัฐมีหน้าที(ในการแทรกแซง
ระดับบริ หารเท่านัน ไม่ได้มีหน้าที(ในการพัฒนาเช่นในอดีต จนก่อให้เกิดปั ญหาการจัดการความ
ยากจนให้กบั ประเทศด้อยพัฒนา สนับสนุนให้มีการกูย้ มื เงินจากกองทุนระหว่างประเทศเพื(อพัฒนา
ประเทศ และฟื นฟูเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยมีการกําหนดราคากลางของสิ นค้าเกษตรให้เท่า
เทียมกันทัว( โลก และสนับสนุนให้กเู้ งินเพิม( เติมเพื(อการพัฒนาด้านเกษตรกรรมในปี พ.ศ. 2529
สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒั น์ (2536: 13-14) กล่าวไว้วา่ ประเทศไทยจําเป็ นต้องดําเนินกิจการด้าน
เศรษฐกิจไปตามกระแสโลกเช่นกัน ในช่วงหลังจากที(กลุ่มอํานาจ 2 ฝ่ ายจากสงครามเย็นสงบลง ต่าง
ฝ่ ายเปิ ดนโยบายการค้าเสรี ต่อกัน แข่งขันกันทางการค้ามากขึนกว่าการศึกสงครามเช่นในอดีต
แม้วา่ บทเพลงเมดอินไทยแลนด์ จะประสบความสําเร็ จในการประชาสัมพันธ์ให้เป็ นที(รู้จกั
แต่อตั ราการนําเข้าสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยจากต่างประเทศกลับไม่ลดลง และลดลงในระยะเวลาอีกกว่า 10 ปี
ต่อมาในช่วงวิกฤตต้มยํากุง้ พ.ศ. 2540 แสดงให้เห็นว่าการประชาสัมพันธ์ดว้ ยบทเพลงนี ได้สร้าง
ความตระหนัก เป็ นการปลูกฝังความคิดมากกว่าการเป็ นคําสัง( ให้ปฏิบตั ิเช่นบทเพลงในสมัยจอมพล
ป. พิบูลสงครามที(ประชาชนต่างปรับเปลี(ยนทางวัฒนธรรมตามความต้องการของรัฐ และยังแสดง
ให้เห็นว่า ประชาชนเรี ยนรู้วา่ ตนเองมีสิทธิเสรี ภาพทางความคิดมากขึน หากแต่ยงั ไม่แสดงให้เห็น
ว่าได้เกิดความตระหนักในฐานะที(เป็ นพลเมืองและต้องการพัฒนาประเทศในส่ วนรวมหรื อไม่
ในช่วงทศวรรษ 2530 ได้เกิดปัญหาขาดแคลนอาหารขึนทัว( โลก (Food Economy) เนื(องจาก
ขาดแคลนทรัพยากรซึ(งแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งกันระหว่าง “ความต้องการของมนุษย์กบั ความ
ยัง( ยืนของธรรมชาติ” ในประเทศไทยเกิดการประท้วงครังใหญ่ของชาวนาในปี พ.ศ.2528 สาเหตุมา
จากการที(มีบุคคลหลายฝ่ ายต่างเข้ามาหาผลประโยชน์ ได้แก่ ผูถ้ ือครองที(ดิน ผูก้ าํ หนดราคา ผูร้ ่ าง
นโยบายการส่ งออก ฯลฯ รัฐบาลแก้ไขสถานการณ์ดว้ ยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หากแต่ปัญหาที(
แท้จริ งยังคงอยู่ มีการวิเคราะห์วา่ ปัญหาที(แท้จริ งเกิดจากความขัดแย้งของทรัพยากรกับยุทธศาสตร์
และเป้ าหมายของการพัฒนาของประเทศจากความต้องการของอุตสาหกรรมใหม่ หรื อโครงการการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่ส่งผลต่อสิ( งแวดล้อมโดยตรง ก่อให้เกิดความขัดแย้งที(รุนแรงและยากจะ
หลีกเลี(ยง
“ประเด็นสําคัญคือ การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดขึน$ ในขณะที
โครงสร้ างอํานาจนิยมยังไม่ เปลียนแปลงทั$งในหมู่ประชาชนเองและสถาบัน

278

ทางการเมืองหลักๆ แนวโน้ มการเผชิ ญหน้ าและการแก้ ปัญหาการเข้ ากันไม่ ได้
จึงเป็ นเรื องการใช้ อาํ นาจ ความสามารถในการที จะจัดการกับปั ญหาความเข้ า
กันไม่ ได้ ทีเกิดขึน$ ในกระบวนการพัฒนาในหลายๆกรณี จึงมีไม่ มากนัก”
(พัชรี สิ โรรส, 2542: 25)
จากนัน นโยบายเศรษฐกิจของไทยได้พยายามให้มีการจัดตังหรื อขยายอาเซียนให้เป็ นเขต
การค้าเสรี ซ( ึงได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกเป็ นอย่างดี นักลงทุนปรับตัวและผลักดันให้รัฐลด
ขันตอนในการค้าระหว่างประเทศเพื(อเตรี ยมพร้อมแข่งขันกับต่างประเทศ และง่ายต่อการร่ วมมือ
กันในภูมิภาคอาเซียนเพื(อมีอาํ นาจต่อรองในการซื อสิ นค้าบางรายการเช่น สิ นค้าเกษตรกับกลุ่ม
ประเทศอื(น ฉะนัน การขยายตัวของเขตการค้าเสรี จึงมีแนวโน้มที(จะสร้างความผูกผันต่อกันระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคให้เป็ นอันหนึ(งอันเดียวกันมากขึน (Globalization) นอกจากนี ในภาวะเศรษฐกิจ
ตกตํ(า เงินเฟ้ อ ขาดดุลบัญชีเงินสะพัด และทุนสํารองลดลงอย่างมาก จึงจําเป็ นต้องกูเ้ งินจาก
ธนาคารโลกจํานวน 1,500 ล้านเหรี ยญสหรัฐ รัฐดําเนินนโยบายที(เข้มงวดจนสามารถแก้ปัญหาและ
ฟื นตัวขึนมาในปี พ.ศ. 2529 เป็ นต้นมา (สมชาย ภคภาสน์ววิ ฒั น์, 2536: 17 - 19) ในช่วงเวลานี
นอกจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและ ยังเกิดปัญหาทางการเมืองภายในประเทศโดยมีการก่อปฏิวตั ิ
ขึนหลายครังแต่ไม่เป็ นผลสําเร็ จ พลเอกเปรม ติณสู ลานนท์ ยังคงเป็ นนายกรัฐมนตรี ติดต่อกันรวม 5
สมัย รวมระยะเวลา 8 ปี 5 เดือน จนกระทัง( ปฏิเสธคําเชิญขึนเป็ นนายกรัฐมนตรี อีกครังเมื(อวันที( 27
กรกฎาคม 2531 ด้วยคําปฏิเสธที(วา่ “ผมพอแล้ว”
ในสมัยของพลเอกเปรมนีเอง ที(วงดนตรี คาราบาวได้ผลิตผลงานออกมามากมาย หลายเพลง
ที(มีเนือหาเกี(ยวกับการจับผิดหรื อแสดงผลของการทํางานของรัฐบาลในมุมมองของประชาชนได้
อย่างชัดเจน เพื(อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงมุมมองในด้านการเมืองว่าเป็ นเรื( องใกล้ตวั เป็ น
จุดเริ( มต้นหนึ(งของประชาธิปไตยภาคประชาชน เช่นแม้ในเพลงเมดอินไทยแลนด์ ซึ(งได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลอย่างมากยังมีทอ่ นเพลงที(กล่าวว่า “เมืองที(คนตกท่อ” แสดงให้เห็นว่าเมืองไทย
ยังมีการทุจริ ต คอร์รัปชัน( แม้กระทัง( เรื( องความปลอดภัยขันพืนฐานของประชาชนยังไม่สามารถ
คุม้ ครองได้อย่างเต็มที( คําร้องนีเป็ นเสมือนกระจกสะท้อนความไม่พอใจต่อการทํางานของรัฐบาล
อย่างชัดเจน
แต่แม้วา่ จะมีบทเพลงที(รณรงค์การใช้สินค้าไทยแล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบตั ิแล้วประชาชน
ส่ วนหนึ(งยังคงใช้จา่ ยฟุ่ มเฟื อยอยูเ่ ช่นเดิม เนื(องจากการเติบโตของภาคธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ทําให้
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ประชาชนส่ วนหนึ(งมีรายได้จากการเก็งกําไรที(ดิน ฐานะของคนในเมืองโดยเฉลี(ยดีข ึนมาก ในช่วงปี
พ.ศ.2530 -37 อัตราค่าใช้จา่ ยและบริ โภคสิ นคาฟุ่ มเฟื อยมีจาํ นวนสู งมาก เกิดค่านิยมการใช้สินค้า
ต่างประเทศ เงินตราไหลออกจํานวนมาก จนเกิดการขาดดุลการค้าอย่างรุ นแรงในอีกไม่กี(ปีต่อมา
(ชาน สี ทอง, 2541: 19 – 20)
บทเพลงปลุกใจในช่วงนี ได้ถ่ายทอดเรื( องราวของประชาชนที(ประสบปัญหาในภาวะ
เศรษฐกิจดังกล่าวไว้มากมาย และด้วยลักษณะนิสัยการฟังของคนไทยที(เปลี(ยนไป บทเพลงที(
ส่ งเสริ มให้คนไทยตระหนักถึงความรักชาติรักแผ่นดินได้ปรากฏขึนในรู ปแบบของเพลงเพื(อชีวติ
มากกว่าเพลงที(มีทว่ งทํานองเดินแถว (March) ก่อให้เกิดความฮึกเหิม มีจิตใจที(เข้มแข็ง หรื อมี
ท่วงทํานองอ่อนหวานเพื(อจูงใจให้ทาํ สิ( งใดสิ( งหนึ(งเท่านัน ในงานวิจยั นีจึงได้นาํ บทเพลงเพื(อชีวติ
จากวงคาราบาวที(มีเนือหาครอบคลุมในหลายด้านมากกว่าเพลงเพื(อชีวติ ทัว( ไปในขณะนันที(มกั
กล่าวถึงเพียงความยากแค้นของเกษตรกรในชนบท หรื อความทุกข์ยากของกรรมกรในเมืองใหญ่
แต่ได้กล่าวถึงวิถีชีวติ ของคนในเมืองหลวงที(ยากลําบากโดยเฉพาะคนที(มาจากชนบท บทเพลง
คาราบาวจึงเป็ นเสมือนกระจกสะท้อนสังคมในช่วงเวลานันได้เป็ นอย่างดี ทังนี ปั จจัยสําคัญคือ
ผูป้ ระพันธ์ที(มีทศั นคติตอ่ เรื( องราวต่างๆได้อย่างชัดเจน มัน( คง และถ่ายทอดออกมาอย่างเหมาะสม
ดังที( ยืนยง โอภากุลให้สัมภาษณ์ไว้วา่
“นักเขียนเพลงทีดีจาํ เป็ นอย่ างยิงต้ องมีสาํ นึกทางสังคม ต้ องช่ วยกัน
รั บผิดชอบสังคม เขียนเพลงดีเพลงเพราะแต่ ไม่ มีสาระ ก็ไม่ ร้ ู ว่าจะเขียนไป
ทําไม จะเพืออะไร...”
(อ้างถึงในกองบรรณาธิการนิตยสารไรเตอร์ , 2544: 37)
นอกจากนี สิ( งสําคัญคือบุคลิก การคิด ทัศนคติของผูแ้ ต่งย่อมมีความสําคัญต่อผลงานที(
แสดงออกมา ยืนยง โอภากุล หรื อ แอ๊ด คาราบาว เกิดเมื(อวันที( 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2497 ที(ตาํ บลท่าพี(
เลียง จังหวัดสุ พรรณบุรี เป็ นบุตรชายฝาแฝดคนเล็ก ครอบครัวมีอาชีพค้าขายที(ตลาดเมือง
สุ พรรณบุรี เริ( มต้นการศึกษาในระดับประถมศึกษาโรงเรี ยนวัดสุ วรรณภูมิ ระดับมัธยมที( โรงเรี ยน
กรรณสู ตศึกษาลัย จากนันการเปลี(ยนแปลงครังสําคัญก็เกิดขึน แอ๊ดตัดสิ นใจเดินทางเข้ากรุ งเทพฯ
พร้อมกับรถส่ งไปรษณี ยเ์ พื(อเข้ามาศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที(อุเทนถวาย และบินไปเรี ยนต่อระดับ
ปริ ญญาที( ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ หลังจากจบการศึกษาแล้ว ได้กลับมาเมืองไทยเข้าทํางานที(การเคหะ
แห่งชาติ ในตําแหน่งสถาปนิก
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แอ๊ด เป็ นบุคคลหนึ(งที(ก่อตังวงคาราบาว ในปี พ.ศ. 2523 ร่ วมกับนักเรี ยนไทยที(ฟิลิปปิ นส์
อีก 2 คน คือ กีรติ พรหมสาขา ณ สกลนคร (เขียว) และ สานิตย์ ลิ(มศิลา (ไข่)โดยชื(อวงเป็ นภาษาตา
กาล็อกที(แปลว่า “ควาย” ซึ(งเป็ นสัญลักษณ์ของชนชันเกษตรของฟิ ลิปปิ นส์โดยแสดงให้เห็นว่าเป็ น
วงดนตรี ที(มีเนือหาเพื(อชีวิต เมื(อกลับมาเมืองไทย แอ๊ดและเขียวได้ร่วมกันเล่นดนตรี ในเวลากลางคืน
โดยกลางวันแอ๊ดทํางานอยูท่ ี(การเคหะแห่งชาติในตําแหน่งสถาปนิกที(การเคหะแห่งชาติ เป็ นเวลา 5
ปี ในขณะที(เล่นดนตรี ตอนกลางคืนไปด้วย สําหรับเขียวได้ทาํ งานในบริ ษทั ฟิ ลิปปิ นส์ที(มาเปิ ดใน
ประเทศไทย ส่ วนไข่กไ็ ด้แยกตัวออกไป ครังหนึ(ง แอ๊ดได้มีโอกาสเข้าไปเป็ นโปรดิวเซอร์ให้วงแฮม
เมอร์ที(ทาํ เพลงประกอบภาพยนตร์ เรื( องหมามุย่ ของ พนม นพพร ในสมัยนัน จากการทํางานดังกล่าว
จึงเกิดแรงบันดาลใจในการทําอัลบัมชุดแรกขึนมาในนามวงคาราบาว ใช้ชื(อชุดว่าขีเมา ใน ปี พ.ศ.
2524 โดยชักชวนเขียวที(ทาํ งานประจําลาออกมาร่ วมกันทําอัลบัมดังกล่าวด้วย และนี(เองเป็ นจุด
เริ( มแรกของ แอ๊ด คาราบาว หัวเรื อใหญ่ที(นาํ พาวงคาราบาว ผ่านร้อน ผ่านหนาว ผ่านเรื( องราวการ
ต่อสู้ ความวุน่ วายมากมาย มาจนถึงปัจจุบนั ไม่วา่ จะเป็ นผลงานภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคแสดงสด
ของวงคาราบาวแตกต่างจากวงเพื(อชีวิตทัว( ไป เพราะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและอย่าง
ชัดเจนทังเนือหาและท่วงทํานอง คาราบาวเป็ นศิลปิ นไทยกลุ่มแรกที(มีการลงโฆษณาบนปกอัลบัม
จากภาคธุรกิจและองค์กรต่างๆ อีกทังได้รับการยอมรับจากผูฟ้ ัง โดยในปี พ.ศ. 2528 จัดคอนเสิ ร์ต
“ทําโดยคนไทย” เป็ นการแสดงบทเวทีกลางแจ้งขนาดใหญ่ ที(สาํ คัญคือรัฐบาลได้เล็งเห็น
ความสําคัญในเนือหาของเพลงเมดอินไทยแลนด์กระทัง( ทํามิวสิ ควิดีโอประกอบให้เพราะเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยใช้ของไทย
ในอัลบัมต่อมา ยังมีบทเพลงที(มีความหมายให้คาํ นึงถึงประเทศชาติได้แก่ บทเพลงแผ่นดิน
อยูใ่ นอัลบัมอเมริ โกย เป็ นผลงานลําดับที( 6 ของวงคาราบาว วางจําหน่ายวันที( 1 ธันวาคม พ.ศ. 2528
พูดถึง การจํากัดโควตาผ้าและสิ( งทอจากประเทศไทย ของรัฐบาลสหรัฐอเมริ กา โดยมีภาคเอกชน
คือบริ ษทั อามีโก้เป็ นผูจ้ ดั จําหน่าย รวมทังมีเครื( องดื(มโค้กเป็ นผูส้ นับสนุน ในช่วงเวลานันมี
เหตุการณ์ปฏิวตั ิวงคาราบาวได้มีส่วนร่ วมกับเหตุการณ์ดงั กล่าว โดยรับการติดต่อแบบขอร้องแกม
บังคับตังแต่เวลา 03.00 น. ให้ไปตังวงแสดงดนตรี ที(สวนอัมพร โดยจะมีการถ่ายทอดสดการแสดง
คอนเสิ ร์ตของคาราบาวทางโทรทัศน์ สลับกับการอ่านประกาศของคณะปฏิวตั ิ เพื(อปลุกใจให้คนหัน
มาเป็ นแนวร่ วม ในคอนเสิ ร์ตครังนันแอ๊ด และ เล็ก คาราบาวต่างพกอาวุธปื นขึนไปขณะเล่น
คอนเสิ ร์ตด้วย และมีการยิงกันระหว่างฝ่ ายรัฐบาลและกลุ่มปฏิวตั ิ เมื(อการปฏิวตั ิไม่เป็ นผลสําเร็ จ
พันเอกมนูญกฤต รู ปขจรจึงได้หลบหนีออกนอกประเทศ ทําให้วงคาราบาวรู้สึกผิดหวังเป็ นอย่าง
มาก และรู้สึกเสี ยใจกับการตัดสิ นใจครังนันของวง อีกลักษณะเด่นของงานชุดนีคือในส่ วนของ
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ดนตรี ที(มีการยกระดับเทคโนโลยีทางดนตรี ข ึนมาจากชุดที(แล้วโดยมีการใช้เสี ยงสังเคราะห์เพิม( เข้า
มา และมีการนําเสี ยงระเบิดและเสี ยงปื นจากคอนเสิ ร์ตที(สวนอัมพร มาใส่ ไว้ในเพลงมะโหนกอีก
ด้วย โดยชุดนีเป็ นชุดแรกที(บนั ทึกเสี ยงที(หอ้ งอัดเซ็นเตอร์ สเตจ ส่ วนปกอัลบัมออกแบบเป็ นลาย
พรางทหารซึ(งมีที(มาจากเหตุการณ์ กบฏทหารนอกราชการ เมื(อนําปกอัลบัมมาวางกลับหัว จะอ่าน
ได้วา่ 9 ก.ย. ซึ(งเป็ นวันที(มีการปฏิวตั ิไม่สาํ เร็ จ ทางวงได้พิมพ์ปกลงบนกระดาษฟอยซึ(งมีตน้ ทุนสู ง
เพื(อป้ องกันการปลอมแปลง วางจําหน่ายวันที( 1 ธันวาคม พ.ศ. 2528 วันเดียวกับทางวงขึนเล่น
คอนเสิ ร์ต โลกดนตรี Pop On Stage (www.wikipedia.com)
นอกจากนียงั มีบทเพลงอื(นๆของคาราบาวที(สะท้อนชีวติ ของคนไทยได้ดีอีกหลายบทเพลง
เช่น เพลงลุงขีเมา ถนนชีวิต วณิ พกและมหา’ลัย เป็ นต้น ซึ(งแม้วา่ จะไม่ได้เป็ นบทเพลงที(เสริ มสร้าง
ความรักชาติโดยตรง อีกทังมิได้มีลกั ษณะของเพลงเพื(อชีวิตเข้มข้นดังเช่นในอดีต แต่ได้สร้างมโน
ภาพของสังคมเมืองในขณะนัน เพื(อสะท้อนให้เห็นถึงสภาพที(เป็ นจริ งของคนในเมืองใหญ่ได้อย่าง
ชัดเจน และเมื(อคนเป็ นส่ วนประกอบของใหญ่ของสังคมและประเทศชาติ การจะพัฒนา
ประเทศชาติได้จึงจําเป็ นต้องพัฒนาคนให้ได้เสี ยก่อน เมื(อสังคมรู้และเข้าใจสภาพสังคมตนเองที(
เป็ นอยู่ ก็จะพิจารณาแสวงหาแนวทางในการพัฒนาชาติของเราได้ บทเพลงเหล่านีถือได้วา่ เป็ นส่ วน
หนึ(งที(ทาํ ให้เราเข้าใจสภาพสังคมเพื(อที(จะไปเป็ นสิ( งที(สร้างความตระหนักพืนฐานถึงการพัฒนา
ประเทศชาติตอ่ ไป นอกจากนียงั มีบทเพลงอื(นๆอีกที(นาํ เสนอในรู ปแบบประชดประชัน ตีแผ่ความ
จริ งในสังคมด้วยถ้อยคําที(ชดั เจนกระตุน้ ให้คนไทยฉุกคิดถึงการทําประโยชน์เพื(อบ้านเมืองมากกว่า
แสดงหาประโยชน์ส่วนตน
หลังจากนัน แอ๊ดได้ทาํ งานเกี(ยวกับวงการบันเทิงหลายอย่าง ทังโฆษณา ภาพยนตร์ ฯลฯ ทํา
ให้บางฝ่ ายเห็นว่าการทํางานของคาราบาวเป็ นไปตามกระแสการค้ามากกว่าจะถ่ายทอดความเป็ นไป
ของสังคมดังเช่นในอดีต ซึ(งแอ๊ด คาราบาวได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในหนังสื อก้าวแรกของชีวติ ก้าวที(สอง
คนดนตรี (2544: 35 - 36) ไว้วา่
“ผมไม่ แคร์ ตรงนั$นไม่ ใช่ เรื องใหญ่ ใครจะมองว่ าทําเพือธุรกิจก็มองไป
ก็บอกได้ เลยว่ าเราทําส่ วนหนึงเพือการค้ า แต่ ในขณะเดียวกันเราทํางานศิลปะ
ผมคิดว่ าเนือ$ หาศิลปะทีนาํ เสนอออกไปยิงใหญ่ เสมอ ตราบใดทีเรายังรั บใช้ คน
ส่ วนใหญ่ ”
(บทความของชัยยุทธ์ ลิมลาวัลย์ [www:carabao.net]: 20 กันยายน 2554)
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นอกเหนือจากภาวะสถานการณ์ทางสังคมที(มีผลต่อการประพันธ์เพลงแล้ว แนวความคิด
เกี(ยวกับการแต่งเพลงส่ วนหนึ(งนัน มาจากนิสัยรักการอ่านของแอ๊ดเอง โดยเฉพาะอย่างยิง( แนว
ปรัชญา ศาสนา ซึ(งได้นาํ มาประกอบเรื( องราวของบทเพลงด้วยเช่นกัน ทังหมดนีทาํ ให้บทเพลงของ
คาราบาวเป็ นบทเพลงที(ทุกคนล้วนแล้วแต่จดจํา ฟังติดหู และบางเพลงก็เป็ นเพลงอมตะ ที(ร้องกันมา
จนถึงปัจจุบนั นี แอ๊ดเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้วา่ (อ้างถึงในกองบรรณาธิการนิตยสารไรเตอร์ , 2544:
37)
“ผมเรี ยนรู้ ชีวิตและสังคมจากหนังสื อเป็ นส่ วนใหญ่ หนังสื อดีๆทําให้
แนวคิดเราเติบโตขึน$ จากทีเคยเห็นโลกแคบก็กว้ างขึน$ หนังสื อดีๆทําให้ จิตใจเรา
ขยายใหญ่ ขึน$ ...”
แอ๊ดยังให้ความสําคัญของบทเพลงเพื(อชีวติ ว่าสามารถเป็ นพลังที(จะต่อสู้ความไม่เป็ นธรรม
ของสังคมได้ส(ิ งสําคัญคือการให้การศึกษาแก่ประชาชน ให้คิดพิจารณาเรื( องราวต่างๆอย่างมีเหตุ
ผลได้ดว้ ยตนเอง (เรื( องเดียวกัน, 54) ว่า
“ประชาชนไม่ มีอาวุธจําเป็ นทีจะต้ องคิดอาวุธขึน$ มาต่ อกรกับคนทีถือ
อาวุธ เพลงเพือชี วิตนีท$ ี เป็ นอาวุธทีดีทีสุด ติดอาวุธทางความคิด ผมยังคงมีความ
เชื อมัน ว่ าบทบาทของเพลงเพือชี วิตยังมีมหาศาล นอกจากจะใช้ ต่อสู้กับนายทุน
หรื อชนชั$นปกครองแล้ ว ยังใช้ เป็ นเครื องมือให้ การศึกษาแก่ คนรุ่ นใหม่ อีกด้ วย
บางครั$ งเราแบกกีตาร์ เข้ าไปในโรงเรี ยน ขึน$ เล่ นแล้ วก็พูดกับเขา เด็กก็จะคิดตาม
เกิดความประทับใจ เกิดจิ ตสํานึก เหมือนกับเราได้ ไปหว่ านเมล็ดพืช เมล็ดพืช
แห่ งความเป็ นคนแห่ งความเป็ นมนุษย์ ให้ เกิดขึน$ ในเยาวชนทีจะเติบโตขึน$ เป็ น
บุคลากรของชาติแล้ วเด็กทีซื$อเทปเราไปฟั งอีกล่ ะ มีส่วนก่ อจิตสํานึกทั$งนั$น
บางอย่ างเราก็นึกไม่ ถึงหรอก”
สรุ ปได้วา่ แม้บทเพลงของวงคาราบาวจะมีที(มาของการประพันธ์จากมุมมองของ
ผูป้ ระพันธ์ ที(ได้ทาํ หน้าที(ของตนในการถ่ายทอดความรู้ ความคิดบางประการให้กบั ผูฟ้ ัง ด้วยเชื(อว่า
บทเพลงเป็ นเครื( องมือหนึ(งที(จะทําให้ผฟู้ ังกลายมาเป็ นผูท้ ี(เกิดการเรี ยนรู้จิตสํานึกบางประการอันเกิด
จากความชื(นชอบ ชื(นชมดนตรี ของเขาเอง
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4.2.4.3 เปลีย นสนามรบให้ เป็ นสนามการค้ า
หลังจากพลเอกเปรม ติณสู ลานนท์ พ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ไปแล้ว
ในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ระหว่างปี พ.ศ.2531 -2534) ได้
กําหนดนโยบายทางด้านสังคมไว้เกี(ยวกับการทํานุบาํ รุ งศาสนา เริ( มตระหนักถึงความแตกต่างของ
รายได้ของประชาชน โดยมีนโยบายช่วยเหลือผูม้ ีรายได้นอ้ ย การจัดระบบชุมชนแออัด ส่ งเสริ ม
พัฒนาเรื( องสิ ทธิสตรี เด็ก เยาวชน คนชรา คนพิการด้วยการปรับปรุ งด้านบริ การสาธารณสุ ข ฟื นฟู
ความรู้พนื บ้าน แพทย์แผนไทย อุตสาหกรรมยาภายในประเทศ ปัญหาสังคมในช่วงนีมีมาก ซึ(งล้วน
แล้วแต่แสดงออกในเพลงเพื(อชีวติ ทังสิ นโดยเฉพาะเรื( องความไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคมเมือง
และสังคมชนบท และเริ( มมีบางฝ่ ายที(เห็นความสําคัญของสิ( งแวดล้อมและพยายามรณรงค์ให้รักษา
สิ( งแวดล้อมเพื(อรักษาความมัน( คงของชาติได้อีกทางหนึ(งด้วย เนือหาของบทเพลงของบทคาราบาว
ยังคงมีลกั ษณะของเพลงเพื(อชีวติ อยูบ่ า้ งโดยนําเสนอวิถีชีวติ การคิดและเรื( องราวของผูค้ นเพียงแต่
เป็ นคนจากสังคมหนึ(งมาอยูใ่ นสังคมหนึ(งเท่านัน ซึ(งอาจจะไม่ได้มีการนําเสนอแนวทางการปฏิบตั ิ
เพื(อแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นการเสี ยสละชีวติ การตื(นแต่เช้าประกอบสัมมาอาชีพเพื(อการพัฒนา
ประเทศดังเพลงปลุกใจในอดีต แต่ถือได้วา่ เป็ นการนําเสนอแนวคิดของผูป้ ระพันธ์เอกชนอีกกลุ่ม
หนึ(ง นอกเหนือจากแนวทางของภาครัฐที(มีบทบาทกําหนดแนวทางดังกล่าวตลอดมา
ปัญหาทางเศรษฐกิจในประเทศมีรูปแบบที(เปลี(ยนไปในช่วงการบริ หารนโยบายทาง
เศรษฐกิจในสมัย พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้ก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของไทยหลายประการ
ทังที(ความเป็ นจริ งแล้วพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ถือว่าเป็ นบุคคลที(มีความรู้ความสามารถ
หลากหลาย ทังการเมือง การทหาร การทูตและการค้า เช่นในช่วงวิกฤตนํามันโลก พ.ศ. 2516
พลเอกชาติชายมีบทบาทสําคัญอย่างยิง( ในการร่ วมแก้ปัญหาในฐานะรัฐมนตรี ช่วงว่าการกระทรวง
ต่างประเทศในการดําเนินสัมพันธไมตรี ทางการทูตกับจีน เพื(อเจรจาขอซือนํามันไฮสปี ด ดีเซลเมื(อปี
พ.ศ. 2517 ในราคาที(ถูกว่าทัว( ไปถึง 3 เท่า ซึ(งเป็ นการปูพนื ฐานฟื นฟูทางด้านการทูตกับจีนในเวลา
ต่อมา (เสถียร จันทิมาธร, 2532: 165 – 166) และหลังจากนันไม่นาน เมื(อนายธานินทร์ กรัยวิเชียร
ขึนมาเป็ นนายกรัฐมนตรี ได้ดาํ เนินนโยบายปราบปรามคอมมิวนิสต์แบบ “การทหารนําการเมือง”
ใช้อาํ นาจเผด็จการเป็ นเครื( องมือ ดําเนินนโยบายต่างประเทศที(เป็ นปฏิปักษ์กบั ประเทศสังคมนิยม
ทําให้ความสัมพันธ์กบั จีนในช่วงนันหมดสิ นลง พลเอกชาติชายและสมาชิกพรรคชาติไทยจึงยุติ
บทบาททางการเมือง หันไปทํากิจกรรมด้านสังคมและการค้ามากขึน แต่เมื(อการบริ หารราชการ
เปลี(ยนแปลงไป พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ กลับมาเป็ นรัฐมนตรี อีกหลายครังในรัฐบาลของพลเอก
เปรม ติณสู ลานนท์ เช่นเป็ นรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรมหลายสมัย มีความโดดเด่น รอบรู้ดา้ น
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ตลาดนํามันโลกเป็ นอย่างดี และดํารงตนอยูใ่ นระบบการเมืองเรื( อยมา จนกระทัง( พาพรรคชาติไทย
จัดตังรัฐบาลและเป็ นนายกรัฐมนตรี เมื(อวันที( 4 สิ งหาคม พ.ศ. 2531 สิ( งที(รัฐบาลชาติชายแสดงให้
เห็นชัดเจนคือการทํางานที(รวดเร็ ว กล้าตัดสิ นใจต่างจากการทํางานของ พลเอกเปรม ติณสู ลานนท์
นโยบายที(ดาํ เนินการทันทีคือการปรับเงินเดือนข้าราชการ เงินเดือนพนักงานรัฐวิสาหกิจ การเพิม(
อัตราค่าแรงขันตํ(าและการผลักดันกฎหมายประกันสวัสดิการสังคม อีกทังเป็ นนักการเมืองที(วางตัว
สบายๆด้วยวลีที(ติดปากว่า “ไม่มีปัญหา โนพร็ อบเบล็ม” ด้วยการทํางานที(รวดเร็ ว รอมชอมกับทุก
ฝ่ าย ทําให้พลเอกชาติชายเป็ นที(นิยมในเวลาอันรวดเร็ ว มีการสร้างมิติใหม่ทางการเมืองโดยการตัง
“คณะที(ปรึ กษานโยบายของคณะรัฐมนตรี ” หรื อที(เรี ยกกันว่า “ทีมปรึ กษาบ้านพิษณุโลก” ที(มีทงั
นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย ฯลฯ ก่อให้เกิดความคิดใหม่ๆมากมาย ผลงานที(โดดเด่นคือ
“เปลี(ยนสนามรบให้เป็ นสนามการค้า” ที(สามารถทําให้กลุ่มประเทศในอินโดจีนสามารถร่ วมมือกัน
ในการลงทุนการค้าเป็ นครังแรก ก่อให้เกิดการพัฒนาพืนที(เพื(อรองรับนโยบายดังกล่าวโดยเฉพาะใน
ภาคอีสานที(ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาต่อเนื(องไปยัง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พลเอกชาติชายได้ใช้รากฐานความสัมพันธ์ของกัมพูชาที(มีมาตังแต่
สมัยพลเอกเปรม เพื(อสร้างความความร่ วมมือทางการค้าพร้อมสันติภาพในภูมิภาค ปรากฏว่า
เศรษฐกิจไทยเติบโตสู งสุ ดในโลกถึง 2 ปี ซ้อนคือ พ.ศ. 2531 สู งถึง 13.2% และปี 2532 สู งถึง 11.5
% ในขณะที(เศรษฐกิจโลกซบเซา อีกทังปรับตัวในกระแสโลกาภิวตั น์ดว้ ยการประกาศพันธะ 8 ข้อ
ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) เพื(อเปิ ดเสรี ดา้ นการเงิน นโยบาย Privatization ให้
ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในโครงการสาธารณะขนาดใหญ่เช่นการสื( อสาร การคมนาคม บริ หาร
จัดการท่าเรื อ เปิ ดโอกาสทางการค้ากับสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื(อรองรับสิ นค้าส่ งออก เป็ น
ศูนย์กลางกระจายสิ นค้าภายในภูมิภาค โครงการพัฒนาพืนที(ชายฝั(งทะเลตะวันออก การพัฒนาพืนที(
อสังหาริ มทรัพย์ ฯลฯ
อย่างไรก็ดี ได้มีการวิพากษ์วจิ ารณ์กนั ว่าเป็ นจุดเริ( มต้นของยุคฟองสบูอ่ ย่างแท้จริ ง อีกทังยัง
มีการคอร์รัปชัน( แพร่ สะพัดทังในและนอกระบบราชการ ก่อให้เกิดความขัดแย้งกันทังในพรรค
รัฐบาลเอง กับพรรคฝ่ ายค้านและกองทัพ ทําให้ความดําเนินงานต่างๆระสํ(าระสายอย่างมาก (เรื( อง
เดียวกัน: 218 - 221) ส่ วนในภาคการเกษตรนัน รัฐบาลมีนโยบายการเพิม( รายได้ให้กบั เกษตรกรและ
มีการจัดการแบบครบวงจร สร้างความร่ วมมือระหว่างรัฐ เอกชน เกษตรกรเพื(อร่ วมกันกําหนด
นโยบาย และยกระดับการลงทุนในอุตสาหกรรมไปสู่ ชนบทมากขึน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที(
เกี(ยวกับการส่ งออก เพิม( ศักยภาพในการผลิต การขนส่ งและทําให้การดําเนินงานทางธุรกิจเป็ นไป
อย่างรวดเร็ ว ลดขันตอนต่างๆลง เพิม( สาธารณูปโภคต่างๆให้เพียงพอเพื(อการผลิต และด้วยประโยค
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ที(พลเอกชาติชายพูดจนติดปากว่า “โน พรอม แพรม” คาราบาวจึงได้นาํ มาแต่เป็ นบทเพลงที(มีเนือหา
ประชดประชันถึงปั ญหาที(เกิดขึนมากมาย แต่ผนู้ าํ ประเทศกลับไม่แก้ปัญหาอีกทังยังพยายามนําพา
ประเทศเข้าระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างเต็มรู ปแบบโดยลืมหันกลับมาดูสภาพความเป็ นจริ ง
ของคนในสังคมไทย
เพลงโน พรอม แพรม
แสงแดด เรื องรองส่ องลงมาหลังคามุงจาก ถึงเป็ นความลําบากความยากจน
ต้ องอดทนกันไปอยู่กินประสาคนจน จะมัวทําบ่ นทําเบือทําไมโชคดีแล้ วทีเป็ นไทย
แผ่ นดินไม่ ไร้ ใจคนไม่ โรย ฝนโปรยโชยข้ าวในนา ก็ตักเอามาเก็บกินในโอ่ ง
อาบกินนํา$ ปิ งนํา$ โขงพายเรื ออีโปงมาแต่ โบราณ ตํานานว่ า ฒ. ผู้เฒ่ าทําโรงต้ มเหล้ าใต้ โคนต้ นตาล
เป็ นอยู่อย่ างนี $ มานานถึงดูกันดาร บ่ ได้ สร้ างปั ญหา
ถึงจะคับไปหน่ อยเท่ าๆรั งหนู แต่ กพ็ อได้ อยู่กินกันอย่ างแมว
ถึงจะมีปัญหามันก็แฮ้ วไปแฮ้ ว ใครมาฮอดมาแอ่ วยังว่ าโนปอมแปม
(สร้ อย) โนปอมแปมโนปอมแปมบ่ มีปัญหา เปิ ลว่ าโนปอมแปมโนพลอมแพลม
โนพลอมแพลมไม่ มีปัญหาเขาว่ าโนพลอมแพลม
ยุคนิคอุตสาหกรรมคื อตําส้ มตําบรรจุกระป๋ อง
เหล้ าตาลเขาเทลงกล่ องแพคกิง$ ตีตราว่ าพาสเจอไรส์
ใครต้ มจะต้ องโดนจับ เหล้ าเถือนจะมาทับสัมปทานได้ ยงั ไง
ชี วิต อุทิศเพือใครตืนขึน$ พร้ อมไก่ ไปเข้ าโรงงาน (สร้ อย)
ถึงจะคับไปหน่ อยเท่ าๆรั งหนู แต่ กพ็ อได้ อยู่กินกันอย่ างแมว
ถึงจะมีปัญหา มันก็แฮ้ วไปแฮ้ ว ใครมาฮอดมาแอ่ ว ยังว่ าโนปอมแปม
แสงแดดเรื องรอง ส่ องลงมาหลังคาคอนกรี ต
ขนบธรรมเนียมจารี ต ได้ ถกู ยุคนิค ยุคนีท$ าํ ลาย
เขียนลงประวัติศาสตร์ ให้ คนในชาติ ได้ จดจําไว้
บุญคุณของแผ่ นดินไทย ฉันยอมเป็ นควาย หัวใจกบฏ
ถึงจะคับไปหน่ อย เท่ าๆรั งหนู แต่ กพ็ อได้ อยู่ กินกันอย่ างแมว
ถึงจะมีปัญหา มันก็แฮ้ วไปแฮ้ วใครมาฮอดมาแอ่ ว ยังว่ าโนปอมแปม (สร้ อย)
ช่วงเวลาดังกล่าว ดําเนินงานภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที( 6 (พ.ศ.2530 –
2534) เน้นการกระจายรายได้ที(เหมาะสม คํานึงถึงการแก้ปัญหาความเสื( อมโทรมของ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ( งแวดล้อม ตลอดจนการเสริ มสร้างความเป็ นธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของประชาชนชาวไทยให้ทวั( ถึง เริ( มเห็นความสําคัญของการธํารงไว้ซ( ึงเอกลักษณ์ของชาติ
วัฒนธรรมและค่านิยมอันดี ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนในชนบทและในเมืองให้ได้ตาม
เกณฑ์ความจําเป็ นพืนฐาน เร่ งระดมเงินออมให้สูงขึนโดยเฉพาะอย่างยิง( ในภาครัฐบาล เพิม( การจ้าง
งาน และการกระจายรายได้ที(เหมาะสม มีฐานภาษีกว้างเพื(อให้รัฐบาลมีรายได้เพิม( ขึน สนับสนุนการ
ลงทุนให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ดําเนินมาตรการต่างๆ เพื(อให้ประเทศมีขนาดและ
โครงสร้างของประชากรที(เหมาะสมในระยะยาว โดยให้อตั ราการเพิม( ประชากรในปี พ.ศ. 2543
เหลือร้อยละ 1.3 การพัฒนาเมืองใหญ่ให้เป็ นศูนย์กลางความเจริ ญในภูมิภาค และการเร่ งรัดพัฒนา
ชนบทเพื(อเป็ นฐานเศรษฐกิจและการจ้างงานเพิม( ขึน รวมทังเพิม( คุณภาพชีวติ ของผูม้ ีรายได้นอ้ ย ซึ(ง
อาศัยอยูใ่ นเขตชุมชนแออัดภายในเมือง อีกทังให้ความเอาใจใส่ ตอ่ ปัญหาแรงงาน โดยเฉพาะการ
คุม้ ครองแรงงานเด็กด้วยวิธีการส่ งเสริ มให้เด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้รับการศึกษาจนจบ
ประถมศึกษาปี ที( 6 อย่างทัว( ถึง ตลอดจนขจัดการเลือกปฏิบตั ิสาํ หรับแรงงานหญิงทังในเรื( องค่าจ้าง
สภาพการทํางาน การฝึ กอบรมพัฒนาฝี มือแรงงาน เป็ นต้น สนับสนุนการจัดระบบวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้มีบทบาทในการพัฒนาประเทศมากยิง( ขึน ปรับปรุ งการบริ หารอันมีแนวทางหลักใน
การดําเนินงานที(จะแก้ไขปั ญหาความซําซ้อน การขาดการประสานงานภายในภาครัฐบาล พัฒนา
ความร่ วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชน มุง่ เพิม( ประสิ ทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ไปสู่ เชิงธุรกิจให้มากขึน โดยพิจารณายกระดับคุณภาพบริ การให้ได้มาตรฐานปกติสากลในราคาที(
เหมาะสม กําหนดนโยบายราคาสิ นค้า สร้างงานให้คนมีงานทํา การสร้างงานและเพิม( รายได้ให้แก่
เกษตร โดยสอดคล้องกับ World Development Report ในช่วงเวลาเดียวกัน คือมีการประเมินผลและ
วางแผนเป็ นรายปี ทําให้เห็นรู ปแบบการพัฒนาการที(ชดั เจนกว่า แม้วา่ ความต้องการการเจริ ญเติบโต
ในทางการเงินและเศรษฐกิจจะมีมาก แต่เริ( มให้ความสําคัญต่อการให้สวัสดิการแรงงานสตรี ใน
โรงงานอุตสาหกรรม การอนามัยแม่และเด็ก เพราะถือว่าเด็กเป็ นกําลังที(สาํ คัญในการพัฒนาประเทศ
การให้แม่มีสุขภาพกายและจิตที(ดีจะส่ งเสริ มให้มีประชากรที(มีคุณภาพดีในอนาคต มีการรายงาน
เกี(ยวกับอัตราการตายลดลงของทารกอายุต(าํ กว่า 5 ปี ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจนี ในช่วงปี พ.ศ.
2534 รัฐบาลได้เข้าแทรกแซงเกี(ยวกับจัดตังองค์กรต่างๆเพื(อแก้ไขความยากจนเนื(องจากยังเห็นว่า
ความยากจนยังเป็ นอุปสรรคที(สาํ คัญในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ต่อจากนันในปี
พ.ศ. 2535 ได้มีการระบุตวั ชี วดั เกี(ยวกับปัญหาสิ( งแวดล้อมเพิม( ขึน โดยเฉพาะที(เกี(ยวกับสุ ขภาวะของ
ประชากรเช่นแหล่งนําและพลังงานต่างๆ สิ( งที(แตกต่างระหว่าง World Development Report กับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติในช่วงนีคือ World Development Report ต้องการเพิม( ศักยภาพให้กบั
ประเทศกําลังพัฒนาเข้าสู่ ตลาดการค้าเสรี แรงงานมากมายจากชนบทต้องการย้ายถิ(นฐานเข้ามาใน
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เขตเมืองอุตสาหกรรมหรื อมีการกระจายโรงงานต่างๆเข้าไปในชนบทซึ(งขัดแย้งกับหลักการพัฒนา
ที(ตอ้ งการให้ชุมชนพึ(งตนเองอย่างยัง( ยืนในระยะแรก
การพัฒนาการศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2530 - 2534 จึงเน้นไปที(การพัฒนาคุณภาพคน โดย
สนับสนุนการให้การศึกษาและฝึ กอบรมเพื(อปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมและความสามารถในการ
ทํางานเพื(อประกอบอาชีพโดยวิธีการต่างๆ เช่น การพัฒนาระบบแนะแนวอาชีพในสถาบัน
การศึกษา การจัดการศึกษาในระบบโรงเรี ยน -โรงงาน ให้กว้างขวางมากยิง( ขึน เน้นการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในการรักษาสุ ขภาพของตนเอง อย่างไรก็ดี การเพิม( คุณภาพคนนีจะเน้นการนําหลัก
เศรษฐศาสตร์มาใช้ในการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพและความเป็ นธรรมในการจัดบริ การสังคมของรัฐ
โดยทบทวนนโยบายจัดเก็บค่าบริ การทางสังคมในด้านสาธารณสุ ขและการศึกษาเพื(อให้มีทรัพยากร
พอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของบริ การมากยิง( ขึน มุง่ บรรเทาปัญหาการว่างงาน จัดระบบ
การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การมุง่ พัฒนาคุณภาพของคนเพื(อพัฒนา
สังคมให้กา้ วหน้ามีความสงบสุ ขเกิดความเป็ นธรรม สอดคล้องและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ส่ วนรวมพร้อมๆกับการธํารงไว้ซ( ึงเอกลักษณ์ของชาติ วัฒนธรรมและค่านิยมอันดี รวมทังยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนในชนบทและในเมืองให้ได้ตามเกณฑ์ความจําเป็ นพืนฐาน สามารถ
กระจายการศึกษาครอบคลุมประชากรในวัยเรี ยนได้ 96 % แต่มีอุปสรรคคือเด็กที(อยูใ่ นถิ(น
ทุรกันดารไม่ได้เรี ยนอย่างทัว( ถึง อีกทังเรี ยนไม่จบประมาณ 60% ที(เรี ยนสําเร็ จก็มีคุณภาพที(แตกต่าง
กันมาก สิ( งสําคัญคือสังคมมีการเปลี(ยนแปลงอย่างรวดเร็ วซึ(งเป็ นปัจจัยที(ส่งผลให้การปลูกฝังเรื( อง
จริ ยธรรมไม่ได้อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ดี รัฐพยายามจัดการศึกษาแบบตลอดชีวติ เพื(อพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ เศรษฐกิจ สังคม เพื(อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ ทันต่อ
เทคโนโลยี ส่ งเสริ มให้สถาบันการศึกษาทังรัฐและเอกชนพึ(งตนเองและมีส่วนร่ วมกันในการพัฒนา
การศึกษามากขึน โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ที(นาํ มาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน ในแผนนี
พยายามยกระดับการศึกษาภาคบังคับให้มากกว่า 6 ปี ในสมัยที( พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณเข้ามา
เป็ นนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2531) ได้เสนอนโยบายทางการศึกษาในการขยายโอกาสทางการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาคูก่ บั การขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ปี เป็ น 9 ปี เตรี ยมพืนฐานอาชีพทุก
ระดับ ปรับหลักสู ตรการเรี ยนการสอนให้เหมาะกับสภาพท้องถิ(นควบคูไ่ ปกับความรู้ผา่ น
สื( อสารมวลชน และต่อมาสมัยนายอานันท์ ปันยารชุน เข้าเป็ นนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2534) ได้
ผลักดันให้ขยายการศึกษาเข้าระดับปฐมวัยในชนบทเพิม( เติมอีกด้วย
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ในรัฐบาลพลเอกชาติชาย คงใช้นโยบายลักษณะเดียวกับงานด้านอื(น คือส่ งเสริ มให้เกิด
ความร่ วมมือในการพัฒนาการศึกษาทังภาครัฐ และเอกชน ขยายการศึกษาภาคบังคับและสาย
วิชาชีพเพื(อส่ งเสริ มงานด้านอุตสาหกรรมซึ(งเชื(อว่าเป็ นการแก้ปัญหาการว่างงานได้ แต่ยงั คง
นโยบายเรื( องการสอนจริ ยธรรม คุณธรรม สร้างทัศนคติที(ดีของประชาชนต่อสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริ ย ์ เร่ งผลิตบุคลากรที(มีความรู้ดา้ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื( อสาร ระบบ
สารสนเทศ และการศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย แม้วา่ ภาครัฐจะพยายามจัดการเรี ยนการสอน
เรื( องเศรษฐกิจมากขึน แต่จากสิ( งที(สื(ออกมาในบทเพลงปลุกใจกลับเห็นได้วา่ ปัญหาทางสังคมไม่ได้
ถูกแก้ไขแต่อย่างใด การสนับสนุนการเรี ยนรู้ในท้องถิ(นมีมากขึนแต่คนในชนบทยังแสวงหาหนทาง
เข้ามาทํางานในเมืองใหญ่ อีกทังปัญหาใหม่ยง(ิ มีมากขึนทวีคูณเมื(อวันเวลาผ่านไป และเมื(อสื( อมี
บทบาทในการนําเสนอแนวความคิดมากขึน ผูป้ ระพันธ์บทเพลงต่างๆจึงพยายามให้บทเพลงได้
ถ่ายทอดเรื( องราวในสังคม พร้อมทังให้แง่คิดต่างๆที(ไม่ได้มีสอนในห้องเรี ยน
สรุ ปได้วา่ ปัจจัยที(ทาํ ให้ระบบเศรษฐกิจโลกเปลี(ยนแปลงคือการเชื(อมโยงประเทศต่างๆโดย
ไม่มีขอบเขตที(ชดั เจนตังแต่ตน้ ทําให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบทางเศรษฐกิจต่อกัน และการ
เผยแพร่ แนวคิดเกี(ยวกับประชาธิปไตย ประเทศในโลกเสรี ตะวันตก พยายามนําค่านิยมเรื( อง
ประชาธิปไตยหรื อปรากฏแบบรู ปธรรมโดยอ้างเรื( องสิ ทธิมนุษยชนทางการค้า อีกทังส่ งผลให้เกิด
การเปลี(ยนแปลงการเมืองภายในของประเทศเหล่านี ด้วยการขยายไปสู่ มิติทางสังคมเช่นการตื(นตัว
เรื( องสิ( งแวดล้อม ที(เอามาเป็ นกลไกแฝงเพื(อกีดกันทางการค้าบางประการด้วย และการเปิ ดการค้าเสรี
ทําให้ผปู้ ระกอบการเอกชนในแต่ละประเทศเรี ยกร้องให้รัฐบาลปรับนโยบาย รู ปแบบที(เป็ น
อุปสรรคต่อการค้าทุกประการ รัฐเองจําเป็ นต้องปรับองค์ประกอบทางการเมืองเชื(อมโยงกันทัง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและภาคธุรกิจเพื(อรองรับการขยายตัวของตลาดโลก (สมชาย ภคภาสน์
วิวฒั น์, 2536: 81 -83) ในช่วงเวลาดังกล่าว การพัฒนาจึงเริ( มกระจุกอยูเ่ พียงในเมืองเป็ นส่ วนใหญ่
รายได้ของผูม้ ง(ั คัง( ในเมืองใหญ่มีมากขึน มีอาํ นาจในการซือขายสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยมากขึน เช่นยอดขาย
รถยนต์เพิม( จาก 146,480 คันในปี พ.ศ.2531 เป็ น 208,243 คันในปี ถัดมา หรื ออัตราการซือ
โทรศัพท์มือถือ เพิม( จาก 1,288 เครื( องในปี พ.ศ. 2529 เป็ น 51,173 เครื( องในปี พ.ศ.2533 นอกจากนี
ยังมีตวั เลขนักท่องเที(ยวคนไทยเดินทางเที(ยวต่างประเทศจาก 545,329 คนในปี พ.ศ. 2529 เป็ น
1,013,836 คนในปี พ.ศ. 2534 รวมทังนําเงินใช้จา่ ยในต่างประเทศจํานวนมาก และยังมีสถิติการ
นําเข้าสิ นค้ายีห( อ้ ดัง ราคาสู งจากต่างประเทศเป็ นจํานวนมาก ฉะนัน แสดงว่าการรณรงค์ให้ใช้สินค้า
ไทยจึงล้มเหลวโดยสิ นเชิง (จิตติศกั ดิl นันทพานิช และสมลักษณ์ ศรี มาลี, 2542: 70 – 71)
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แม้วา่ รัฐบาลจะพยายามหามาตรการที(จะลดการย้ายแรงงานจากชนบทมาสู่ เมือง แต่จากสิ( ง
ที(เกิดขึนทําให้เห็นว่ามาตรการดังกล่าวใช้ไม่ได้ผล ยังมีแรงงานจํานวนมากย้ายเข้าอยูใ่ นเมืองใหญ่
สังเกตได้จากจํานวนหอพักสําหรับแรงงานมีจาํ นวนเพิม( ขึนโดยเฉพาะในแหล่งที(มีโรงงาน
อุตสาหกรรม บทเพลงขอคาราบาวในช่วงนีจึงมักกล่าวถึงปัญหาที(พบในเมือง ไม่วา่ จะเป็ นจาก
เกษตรกรที(เข้ามาแสวงหางานในเมือง นักศึกษาปัญญาชนที(แม้จะมีใบปริ ญญาก็ไม่ได้เป็ นเครื( อง
ยืนยันว่าจะสามารถหางานทําที(ดีได้ สภาพเศรษฐกิจดังกล่าวส่ งผลอย่างมากต่อสภาพสังคมที(แออัด
ประชากรที(ไม่มีคุณภาพ ดังที(ได้เห็นได้ในเพลงถนนชีวติ มีเนือร้องตอนหนึ(งว่า “บนถนนทุกๆ สาย
ดูมนั วุ่นวาย ทําอย่ างไรจะไปทันทํางาน ทําอย่ างไรจะไปทันโรงเรี ยน ขุดถนนก็ขดุ ไป กลบถนนก็
กลบไป” และในเพลงวณิ พก ที(มีเนือร้องตอนหนึ(งว่า “อยู่ในโลกความมืดอันลึกลับ คงสดับรั บได้
แต่ สาํ เนียง จะมองหามองเห็นก็เป็ นเพียง ในความฝั นยามฉันล้ มตัวนอน” หรื อในมหา’ลัย ที(มีเนือ
ร้องตอนหนึ(งว่า “มหาลัย มหาหลอก เด็กชายบ้ านนอก เด็กหญิงบ้ านนา รําเรี ยนรู้ ในวิชา แต่ จบ
ออกมายังไม่ มีงานทํา”
จะเห็นได้วา่ แนวความคิดหลักของบทเพลงเพื(อชีวิตในช่วงนีเปลี(ยนไปจากอดีตบ้าง แต่เดิม
เป็ นเพลงเพื(อสะท้อนสังคมชนบทที(ถูกเอารัดเอาเปรี ยบโดยนายทุนและคนเมือง หรื อกล่าวถึงความ
คิดเห็นที(แตกต่างทางการเมือง แต่บทเพลงในช่วงนียงั กล่าวถึงปัญหาสังคมอื(นมากขึน นอกจาก
ความแร้นแค้นและยากจน เช่นความเป็ นอยูข่ องคนต่างจังหวัดในเมืองหลวงที(ตอ้ งดินรนทํางาน
ดําเนินชีวติ อย่างประหยัด หลีกเลี(ยงสิ( งยัว( ยุ อบายมุข แหล่งท่องเที(ยว แสงสี ยาเสพติด ฯลฯ และ
ปัญหาที(มีเพียงเด็กและคนชราอยูใ่ นชนบท ทําให้เด็กไม่ได้รับความอบอุ่นของครอบครัวเท่าที(ควร
ไม่ได้รับการพัฒนาทางการศึกษาซึ(งล้วนแล้วแต่เป็ นปั ญหาสังคมที(เกิดจากระบบเศรษฐกิจพ่อแม่
ต้องเข้ามาทํางานหาเงินในเมืองหลวงทังสิ น
4.2.4.4 เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ
อีกเหตุการณ์ทางการเมืองที(แสดงถึงพลังของประชาชนที(มีส่วนร่ วมใน
การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองการปกครองที(เด่นชัดที(สุดคือ เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535
เริ( มต้นจากการเผชิญหน้าระหว่างประชาชนกับอํานาจเผด็จการ เกิดขึนตังแต่กลางปี พ.ศ. 2534 เมื(อ
มีการร่ างรัฐธรรมนูญที(ให้อาํ นาจกับคณะรักษาความสงบเรี ยบร้อยแห่งชาติ หรื อ รสช. เต็มรู ปแบบ
จึงมีเสี ยงคัดค้านเพื(อให้แก้รัฐธรรมนูญให้มีเนือหาเป็ นประชาธิปไตยมากขึน มีการชุมนุมและขึน
ปราศรัยโดยนักการเมือง แกนนํา และประชาชนทัว( ไป ประชาชนผูส้ นใจเฉลี(ยมีอายุระหว่าง 40 –
50 ปี ซึ(งเคยผ่านเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 มาก่อน แม้วา่ เหตุการณ์ครังนีจะไม่ยง(ิ ใหญ่เท่า
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เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เพราะไม่ใช่การต่อสู้เพื(อเรี ยกร้องประชาธิปไตยของประชาชน แต่
เป็ นการต่อสู้เพื(อแก่งแย่งอํานาจ (ประเวศ วะสี อ้างถึงในวาสนา นาน่วม, 2545: 338) โดยมี
ประชาชนผูร้ ักประชาธิปไตยเป็ นเครื( องมือ สาเหตุของการประท้วงอย่างรุ นแรงในครังนี เกิดจาก
การที( พลเอกสุ จินดา คราประยูร “เสี ยสัตย์” โดยเข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ทงั ที(ประกาศไม่รับ
ตําแหน่งหลายครัง จนเกิดการต่อต้านพลเอกสุ จินดาอย่างรุ นแรง จนกลายเป็ นเหตุการณ์จลาจลขึน
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 โดยเฉพาะระหว่างพลเอกสุ จินดา คราประยูร กับพลตรี จาํ ลอง ศรี
เมือง ผลที(ได้คือ รัฐธรรมนูญที(กาํ หนดให้นายกรัฐมนตรี ตอ้ งมาจากการเลือกตัง พลเอกสุ จินดา ครา
ประยูร ได้ให้สัมภาษณ์ไว้เมื(อวันที( 6 ตุลาคม พ.ศ. 2542 (เรื( องเดียวกัน: 395) ว่าไม่เห็นด้วยกับการ
ชุมนุม อีกทังการชุมนุมที(เกิดขึนก็มิได้เป็ นไปตามกฎระเบียบ กฎหมายบ้านเมืองแต่เจ้าหน้าที(กไ็ ม่
สามารถทําอะไรได้วา่
“...ในแรกเริ มไม่ มีการชุมนุมทีไหนมีการตั$งวงดนตรี มีการเลีย$ งสุราเมา
กัน ความจริ งมันไม่ ได้ ....มีการตั$งเวที มีการเลีย$ ง แจกอาหารกัน มันก็ควบคุม
ยากเพราะความจริ งมันผิดตั$งแต่ เริ มแรกแล้ ว แต่ ตาํ รวจไม่ สามารถทําอะไรได้
เพราะการใช้ เครื องขยายเสี ยงมันต้ องขออนุญาตใช่ ไหม แต่ นีม$ ีการร้ องเพลง เอา
ดนตรี เข้ ามาเป็ นการดึงคนเข้ ามา ไม่ คนทีมาชุมนุมเนียไม่ ใช่ ว่าส่ วนใหญ่ จะมา
เพืออะไรนะ แต่ บางคนก็อยากมาฟั งดนตรี บางคนก็อยากมาดูอะไรต่ ออะไร...”
วิกฤตการณ์ดงั กล่าวจบลงด้วยการที(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช โปรด
เกล้า ฯ ให้พลเอกสุ จินดา คราประยูร และพลตรี จาํ ลอง ศรี เมือง เข้าเฝ้ า ฯ ณ ตําหนักจิตรลดา
รโหฐาน เมื(อวันที( 20 พฤษภาคม พ.ศ.2535 โดยทรงให้สติเพื(อคํานึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของประชาชนเป็ นหลัก และทรงชีให้เห็นว่า การกระทํารุ นแรงนันไม่มีผใู้ ดเป็ นฝ่ ายชนะ มี
เพียงประเทศชาติเท่านันที(เสี ยหายที(สุด ดังตอนท้ายของพระราชดํารัสครังนันว่า “...แล้ วจะมี
ประโยชน์ อะไรทีจะทะนงตัวว่ าชนะ เวลาอยู่บนกองสิ งปรั กหักพัง...”
การขับเคลื(อนทางการเมืองในขณะนันได้เปลี(ยนแปลงไปจากเดิม คือจากการเมืองแห่งการ
ปฏิรูปประชาธิปไตยสู่ การสถาปนาระบบประชาธิปไตยที(เป็ นธรรม ในลักษณะของการเปลี(ยน
ระบอบการเมืองแบบอํานาจรวมศูนย์ไปสู่ ภูมิภาคมากขึน การผลักดันวิถีดงั กล่าวต้องได้รับความ
ร่ วมมือของการเมืองภาคประชาชนหลายฝ่ าย เช่นฝ่ ายค้าน สื( อมวลชน ประชาสังคม กลุ่มชนชันนํา
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หลังจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬผ่านพ้นไป สิ( งที(สังคมไทยต้องการมากขึนในขณะนัน ไม่ใช่ตวั เลข
การส่ งออกหรื อรายได้ต่อหัวของประชากรเพิม( ขึน หากแต่สังคมต้องการร่ วมกันสร้างความทรงจําที(
ทําให้เห็นว่าการเมืองเป็ นเรื( องของผลประโยชน์ส่วนรวม มิใช่เพียงการอาศัยอํานาจหรื อให้
ผลประโยชน์กบั คนหนึ(งๆหรื อกลุ่มหนึ(งโดยเฉพาะ อีกทังต้องเชื(อมโยงความทรงจําให้เข้ากับ
อัตลักษณ์ (Identity) หรื อความสํานึกในตัวตนร่ วมกันของประชาชาติ ให้เหตุการณ์พฤษภาทมิฬเป็ น
เครื( องมือที(ผลักดันให้ประชาชนร่ วมใจกันสร้างสํานึกทางการเมืองรู ปแบบใหม่น ีข ึน (บุญแทน ตัน
สุ เทพวีรวงศ์, 2545: 229 - 233) และการเมืองแบบใหม่น ีอาจเป็ นผลอย่างหนึ(งที(ทาํ ให้ประชาชนมี
ความเข้าใจในบทเพลงของวงคาราบาวได้ดีข ึน ในยุคก่อนหน้านัน บทเพลงปลุกใจมีบทบาทเสมือน
เป็ นการชีนาํ ให้ผฟู้ ังกระทําตาม แต่เพลงปลุกใจในยุคสมัยนีพยายามให้ผฟู้ ังคิดตามซึ(งสอดคล้องกับ
วิถีของการเมืองภาคประชาชน
หลังจากเหตุการณ์ดงั กล่าว วงดนตรี คาราบาวได้ประพันธ์เพลงคนสร้างชาติน ีอยูใ่ นอัลบัม
ชุด คนสร้างชาติ เป็ นผลงานลําดับที( 14 ของวงคาราบาว ออกวางจําหน่ายในปลายปี พ.ศ. 2537 โดย
เป็ นอัลบัมชุดแรกที(ออกในนามบริ ษทั วอร์นเนอร์ มิวสิ ก ไทยแลนด์ ขณะเดียวกัน แอ๊ด คาราบาว
ได้ลาบวชอยูร่ ะยะหนึ(ง โดยเป็ นอัลบัมชุดหนึ(งที(แอ๊ดปรากฏตัวร้องเพลงด้วยทรงผมที(ถูกโกนศีรษะ
จุดเด่นของอัลบัม คือ การบันทึกเสี ยงแบบแสดงสด แอ๊ด คาราบาว ได้กล่าวถึงบทเพลงนีไว้วา่
“...ผมเขียนเพลง “คนสร้ างชาติ” ขึน$ มาหลังกลับจากเกาหลี ผมได้ ไป
เรี ยนรู้ ว่าคนของเขามีคุณภาพมาก เขารั บผิดชอบ ขบวนการยุติธรรมของเขาที
ศักดิJสิทธิJ ขนาดนั$นเพราะคนของเขามีคุณภาพ คนสําคัญที สุด ด้ วยตัวคนเท่ านั$น
ทีจะทําให้ สังคมมีความหวังได้ ...”
(กองบรรณาธิการนิตยสารไรเตอร์ , 2544: 69)
การเมืองหลังจากการปฏิวตั ิ รสช. 2535 แล้ว ได้มีการเปลี(ยนรัฐบาล นายกรัฐมนตรี หลาย
ครัง นายกรัฐมนตรี ที(มาจากการเลือกตังคนแรกคือ นายชวน หลีกภัย (สมัยแรก ระหว่างวันที( 23
กันยายน 2535 – 13 กรกฎาคม พ.ศ.2538) และมีพรรคการเมืองหลายพรรค ทําให้การจัดตังรัฐบาล
เป็ นไปในลักษณะ “เล่นเกมการเมือง” ซึ(งได้สร้างความไม่พอใจและพอใจให้กบั ประชาชนบางกลุ่ม
อย่างหลีกเลี(ยงไม่ได้ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (2538: 26 - 37) กล่าวถึงการเมืองในช่วงเวลานีไว้วา่ การ
เล่นเกมการเมืองดังกล่าวประกอบด้วยพรรครัฐบาลกับพรรคที(รอคอยจะเป็ นรัฐบาล ไม่มีพรรคใด
ต้องการทําหน้าที(ฝ่ายค้าน และยังคงมีการผสมรัฐบาลที(ไม่ได้เกิดจากอุดมการณ์ทางการเมือง แต่เกิด
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จากการแบ่งสรรผลประโยชน์ที(มีร่วมกัน อํานาจของนักการเมืองเกิดจากการที(ได้รับการเลือกตัง
อํานาจจากทหารลดน้อยลงทําให้การควบคุมการบริ หารงานเป็ นไปโดยคนกลุ่มเดียว เปิ ดช่องทาง
ให้ผทู้ ี(มาจากการเลือกตังเหล่านันมีโอกาสหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ง่ายมากยิง( ขึน
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันท์ สมุทวณิ ช (อ้างถึงในรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2538) เรี ยกระบบการเมือง
การปกครองนีวา่ The System is Here to Stay คือ เห็นว่าการเมืองไทยกําลังปรับตัวเข้าสู่ รูปแบบ
ใหม่จากการเมืองที(ดาํ เนินโดยคณะของกลุ่มอํามาตยาธิปไตย ไปสู่ กลุ่มคณะของผูไ้ ด้รับการเลือก
ตังแต่ยงั คงดําเนินการแสวงหาผลประโยชน์จากอํานาจทางการเมืองดังเช่นเดิม
ฉะนัน ทุกพรรคการเมืองต่างต้องการเข้าร่ วมรัฐบาล ในระบบการเมืองของประเทศไทย
พรรคการเมืองต่างๆย่อมมีรายจ่ายค่อนข้างมาก ประกอบกับสังคมไทยไม่นิยมบริ จาคเพื(ออุดหนุน
พรรคการเมือง พรรคการเมืองจึงจําเป็ นต้องแสวงหาผลประโยชน์จากการบริ หารราชการแผ่นดิน
หรื อทรัพยากรต่างๆ ผลประโยชน์ที(พรรคการเมืองต้องการมิใช่เงินสดเพียงอย่างเดียว หากแต่การมี
ส่ วนในสัมปทาน หรื อกิจการอื(นๆที(แม้วา่ จะมีกฎหมายออกมาชัดเจนว่า ห้ามนักการเมืองมีส่วน
เกี(ยวข้องกับนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศหรื อการบริ หารบริ ษทั ทางการเงินต่างๆซึ(งอาจส่ งผล
ต่อสังคม หรื อแม้แต่ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ในรัฐบาลชวน หลีกภัย ได้ดาํ เนินโครงการ
พระราชดําริ อีสานเขียว เริ( มตังแต่ปี พ.ศ. 2530 เพื(อพัฒนาปรับปรุ งสภาพที(ทางการเกษตรโดยการ
ปลูกยางพาราและพัฒนาแห่งนําในภาคอีสานซึ(งได้สร้างความชุ่มชื(นในกับระบบนิเวศ ต่างจาก
แนวคิดรัฐบาลที(ให้ปลูกยูคาลิปตัส ในช่วงเวลาดังกล่าว ปัญหาความแห้งแล้งเป็ นปั ญหาใหญ่
แม้กระทัง( วงคาราบาวยังประพันธ์เพลง บิกเสี( ยวที(กล่าวถึงความเดือนร้อนนีไว้วา่ “อีสานแห้ งแล้ ง
มานานนับหลายๆปี นะพีนะน้ อง นีไม่ ใช่ เรื องโกหก (เรื องจริ งทั$งนั$น) วันนั$นฉั นผ่ านไปเห็นมากะ
ตาตัวเอง จึงต้ องมาร้ องบรรเลงบอกเล่ ากันฟั ง”
เรื( องการเมืองกับเศรษฐกิจในยุคสมัยนีมีความเกี(ยวข้องกันมากยิง( ขึน ในอดีตนัน นโยบาย
ทางการเมืองจะส่ งผลต่อการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่ในช่วงนีตา่ งมีสาเหตุและผลต่อกัน
โดยไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าสิ( งใดมีอิทธิพลมากกว่ากัน บทเพลงปลุกใจเพื(อความรักชาติ
แบบรักษาเอกราช อธิปไตยหรื อรักความเป็ นไทยในยุคสมัยนีมิได้ถูกสร้างสรรค์ข ึนจนเป็ นที(จดจํา
ได้ บทเพลงที(ทาํ ให้คนไทยเกิดความตระหนักถือการประพฤติตนและแสดงออกถึงความรัก
ประเทศชาติน นั คือ การรักษาประโยชน์ของชาติมากกว่า ทังเรื( องการใช้สินค้าไทย ไม่ให้เงินทอง
รั(วไหลออกนอกประเทศ การพึงระวังและช่วยกันสอดส่ องดูแลการคอร์รัปชัน( หรื อการคํานึงถึงถิ(น
ฐานบ้านเกิดของตนโดยเฉพาะแรงงานที(มาจากต่างจังหวัด บทเพลงได้แสดงถึงความแตกต่างของ
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ชนชันในสังคม จนก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆมากมาย เช่นในเพลง มหา’ลัย หรื อเพลงแผ่นดิน
อย่างไรก็ดี บทเพลงปลุกใจที(เคยเป็ นที(นิยมยังถูกนํามาใช้บา้ งในช่วงเหตุการณ์ความไม่สงบเช่นใน
พ.ศ.2535 บทเพลงที(นาํ มาใช้ในช่วงนีเช่นเพลงรักกันไว้เถิด และเพลงต้นตระกูลไทย
นอกจากบทเพลงของวงคาราบาวแล้ว ในช่วงยุคนียงั มีเพลงปลุกใจที(ได้รับความนิยมมา
จนกระทัง( ปัจจุบนั คือเพลงรักเธอประเทศไทยของ หรั(ง ร็ อกเคสตร้า หรื อ ชัชชัย สุ ขาวดี สําหรับ
ผลงานเพลง “รักเธอประเทศไทย” นี ประพันธ์คาํ ร้องในปี พ.ศ. 2534 โดยไม่ได้นาํ แนวคิดจาก
วัตถุประสงค์ใดๆเป็ นการเฉพาะหรื อได้รับแรงบันดาลใจจากบทเพลงอื(นที(มีมาก่อน โดยนํา
แนวความคิด (Concept) ของ หรั(ง ร็ อกเคสตร้า มาถ่ายทอดให้เพื(อนคือ คุณณัฐภพ พรหมสุ นทร
สกุล ในขณะที(กาํ ลังทํางานให้กบั ค่ายเพลงรถไฟดนตรี ซึ(งเป็ นแนวความคิดที(มีมาตังแต่ครังเรี ยนอยู่
โรงเรี ยนดุริยางค์กองทัพเรื อ ซึ(งหรั(ง ร็ อกเคสตร้า เป็ นชาวสุ ราษฎร์ธานี เข้าศึกษาที(โรงเรี ยนดุริยางค์
ทหารเรื อ เมื(ออายุ 13 ปี ตําแหน่งกลอง คียบ์ อร์ด และผูเ้ รี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน จากนันบรรจุใน
ตําแหน่งนักร้องประจําวง ซิ มโฟนี ออเคสตรา ราชนาวี ของกองทัพเรื อไทย การเรี ยนในโรงเรี ยน
ดุริยางค์ทหารเรื อนัน ต้องได้รักการฝึ กฝนร่ างกายด้านอื(นๆนอกเหนือจากการเล่นดนตรี เช่นการวิง(
ร้องเพลงทุกๆเช้าด้วยเพลงที(มีเนือหาสนุกสนานทัว( ไป หรั(ง เห็นว่าควรมีบทเพลงอื(นๆร้องเพิม( เดิม
ด้วย จึงพยายามคิดหาเนือร้องเพลงที(มีความหมายปลุกใจให้รักชาติแบบอ้อมๆ ไม่ได้กล่าวตรงๆดัง
เพลงปลุกใจในยุคก่อนๆ เพื(อไม่ให้รู้สึกว่ารุ นแรงเกินไป ในครังแรกได้ประพันธ์เป็ นเพลงเดินแถว
(March) จากนันจึงทําเป็ นทํานองร็ อกในเวลาต่อมา แต่ยงั คงให้ความหมายแฝงถึงความรักชาติ
เหมือนเดิม ตามที(ให้สัมภาษณ์ไว้วา่
“...คิดว่ ามีเพลงปลุกใจทีไม่ ต้องอ้ อม เอาตรงๆเลย แต่ สุดท้ ายก็ต้องอ้ อม
อยู่ดี เพราะเพลงปลุกใจนี $ ถ้ าร้ องตามความหมายตรงๆส่ วนใหญ่ กไ็ ม่ ค่อยได้ รับ
ความนิยม นีขนาดอ้ อมแล้ ว ตั$ง 4 ปี คนถึงจะเข้ าใจ...”
(สัมภาษณ์, 29 กันยายน 2554)
หรั(ง ร็ อคเคสตร้า ได้นาํ มาแต่งทํานองดนตรี และอัดเสี ยงครังแรกในปี พ.ศ. 2534 ดังที(
กล่าวมา แต่ได้รับความนิยมสู งสุ ดราวปี พ.ศ. 2537 – 38 จนมีผมู้ าขอซื อลิขสิ ทธิlไปหลายคนนําไป
ปรับร้องในหลายรู ปแบบ ทังแนวป๊ อบ แนวดนตรี ออร์เคสตร้า หรื อการนําไปร้องในกิจกรรม
โรงเรี ยนนอกเหนือจากเพลงรักเธอประเทศไทย หรั(ง ร็ อคเคสตร้า ยังได้แต่งเพลงเกี(ยวกับการปลุก
ใจให้รักชาติอีกมากมาย แต่ไม่ได้นาํ ออกจําหน่าย เพียงแต่อดั เสี ยงเผยแพร่ ตามงานทัว( ไปเท่านัน
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ความหมายของความรักชาติในยุคสมัยนีสรุ ปได้วา่ เมื(อสภาวการณ์ของประเทศมีความสงบ
ไม่มีการสู้รบกันทางทหารอีกต่อไป มีเพียงการแย่งชิงพืนที(ทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ(งส่ งผล
โดยตรงต่อระบบการเมืองการปกครอง บทเพลงปลุกใจที(มีอิทธิพลต่อผูฟ้ ังมีที(มาแตกต่างไปจากเดิม
คือเป็ นบทเพลงประเภทเพลงเพื(อชีวติ และบทเพลงที(มาจากภาคเอกชน บทเพลงเพื(อชีวิตในช่วงเวลา
นีมีความแตกต่างจากเพลงเพื(อชีวติ เมื(อครังกรณี 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 ที(บทเพลงส่ วนใหญ่แสดง
ความลําบากยากเข็ญของชนชันกรรมาชีพหรื อความคิดเห็นของปั ญญาชนที(เรี ยกร้องความเสมอภาค
แต่บทเพลงเพื(อชีวติ แบบใหม่น ีเป็ นการนําเสนอชีวติ ของผูค้ นในเมืองหลวงที(เกิดปั ญหาจากการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดปัญหาสังคมทังในและนอกเขตกรุ งเทพมหานคร ความรักชาติรัก
แผ่นดินเกิดได้กลายเป็ นความต้องการอยูร่ อด มีชีวิตที(มนั( คงผาสุ กในภาวะที(ตอ้ งต่อสู้ดินรนทาง
เศรษฐกิจตลอดเวลา อีกทังยังรวมไปถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็ นสมบัติที(แท้จริ งที(คน
ไทยทุกคนพึงรักษาไว้
การเมืองในช่วงนีมีการกําหนดนโยบายทางด้านเศรษฐกิจหลายประการ เช่นการแก้ปัญหา
ความยากจนในสมัยพลเอกเปรม ติณสู ลานนท์ หรื อนโยบายการเปลี(ยนสนามรบให้เป็ นสนาม
การค้าของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็ นต้น นโยบายต่างๆเหล่านีส่งผลถึงค่านิยมและทัศนคติใน
การใช้ชีวติ ของคนไทย กล่าวคือ เอกราชความเป็ นชาติของไทยจะดํารงอยูไ่ ด้กต็ ่อเมื(อสามารถยืน
หยัดอยูบ่ นเวทีเศรษฐกิจโลกอย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยการมีรายได้ประชากรเฉลี(ยที(สูงขึนทุกปี มีการ
ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเพิม( ขึน แต่ส(ิ งเหล่านันได้สร้างช่องว่างของรายได้ระหว่างคนรวย
และคนจนให้กว้างมากขึนเรื( อยๆ ส่ งผลต่อปัญหาทางสังคมตามมามากมาย
บทเพลงที(แสดงถึงปัญหาเหล่านีอย่างชัดเจนคือเพลงเพื(อชีวติ ของวงดนตรี คาราบาว เพื(อให้
ผูฟ้ ังได้ตระหนักถึงสภาพของสังคมที(กาํ ลังเกิดขึน เพื(อจะได้เรี ยนรู้ แสวงหาวิธีการป้ องกันและ
แก้ปัญหาด้วยสติปัญญาของแต่ละบุคคล อีกทังยังมีการรณรงค์เรื( องการใช้สินค้าไทย ให้คนไทยเกิด
ความสํานึกถึงประโยชน์อนั มหาศาลของสิ( งที(มีในเมืองไทย การจะแสดงความรักชาติได้น นั ก็ดว้ ย
การสนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจที(ดี เพื(อคุณภาพชีวิตที(ดีข ึนของคนไทยและสามารถแข่งขันกับ
ประเทศอื(นในตลาดโลกได้ ความคิดดังกล่าวสอดคล้องกับที(ปรากฏในบทเพลงของภาคเอกชน ที(
สนับสนุนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื(อเป็ นสมบัติที(ยง(ั ยืนของลูกหลาน เป็ นบทเพลงที(ตอ้ งการ
ให้ผฟู้ ังเกิดความภาคภูมิใจในประเทศของตน เช่นเพลงรักเมืองไทย ที(พยายามนําเสนอสิ( งที(เรามีใน
ประเทศ ให้เรารู้สึกหวงแหนและไม่ทาํ ลายธรรมชาติ ความสวยงามของสิ( งแวดล้อมที(ถือได้วา่ เป็ น
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วิธีการหนึ(งที(คนไทยทุกคนสามารถแสดงออกเพื(อรักษาประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของเราไว้ได้
ดังเช่นเพลงในนํามีปลาในนามีขา้ ว บทเพลงของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการในยุสมัยที( 3 ของการวิจยั
นอกจากนี คนไทยในช่วงสมัยนีเริ( มเดินทางไปทํางานในต่างประเทศ ไม่วา่ จะขายแรงงาน
ในประเทศตะวันออกกลางหรื อดําเนินธุรกิจการค้าในยุโรปและสหรัฐอเมริ กา คนเหล่านีได้
เดินทางไปพร้อมกับนําขนบธรรมเนียมประเพณี ไทยไปด้วย แสดงให้เห็นว่า ไม่วา่ คนไทยจะย้ายถิ(น
ฐานไปอยูท่ ี(ใดของโลก ยังคงให้ความสําคัญต่อการยึดถือวัฒนธรรมไทย และธรรมเนียมปฏิบตั ิอนั
เป็ นเอกลักษณ์ของไทยตลอดเวลา ดังเช่นที( ม.ร.ว.คึกฤทธิl ปราโมชได้แสดงไว้วา่ การแสดงออกซึ(ง
ลักษณะความเป็ นไทย คือการแสดงว่าเรารักเมืองไทย
นอกจากนียงั มีบทเพลงที(มีคาํ ร้องว่ารักชาติอย่างชัดเจน คือเพลงรักเธอประเทศไทยของ
ชัชชัย สุ ขาวดี หรื อ หรั(ง ร็ อคเคสตร้าซึ(งได้ให้ความหมายของ ความรักชาติของตนเองไว้วา่ ชาติไม่มี
ตัวตนแต่เป็ นสิ( งที(เรารู้วา่ มีอยูต่ ลอดเวลา และสิ( งสําคัญคือการที(คนไทยมีจิตใจรวมกันเป็ นหนึ(งที(
องค์พระมหากษัตริ ยข์ องไทย ดังคําสัมภาษณ์วา่
“ไม่ มี ไม่ ต้องมีเหตุผล ไม่ ต้องการอะไร เหมือนงมงาย เหมือนศาสนา ที
เราต้ องนับถือตาม ไม่ ได้ ทาํ ความเสี ยหายให้ กับประเทศชาติ รู้ ว่าท่ านทํามาทุก
รั ชกาล ตั$งแต่ สุโขทัยมา บางทีท่านก็ยอมถูกด่ าว่ า ผมเชื อแน่ ว่าสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์กรุ ณากับประชาชนชาวไทยอย่ างแท้ จริ ง … ตอนแต่ งนั$นไม่ มี
เหตุการณ์ อะไร ไม่ ได้ สนใจเรื องการเมือง ไม่ สนใจจนปั จจุบัน สนใจแต่ ว่าใคร
จะเคารพหรื อไม่ เคารพสถาบัน คืออารมณ์ ทหารอย่ างเดียว ไม่ อยากเป็ นส.ส.
ผมไม่ อยู่ในองค์ กรใด เสื $อสี ไหนๆ ผมว่ าดีกว่ าคนทีบอกว่ ารั กพระเจ้ าแผ่ นดิน
แต่ อยู่เฉยๆ ผมไม่ ได้ คิดแตกต่ าง ผมต้ องการให้ คนเคารพสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์”
สรุ ปได้วา่ ความรักชาติในช่วงเวลานีคือ การร่ วมกันสร้างความมัน( คงให้กบั ประเทศในทาง
เศรษฐกิจ ให้มีความเข้มแข็งด้วยการผลิตสิ นค้าส่ งออก และร่ วมมือกันประหยัดการนําเข้าด้วยการ
ใช้สินค้าในประเทศ รวมถึงการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ผนื แผ่นดินไทยยังคงชุ่มชื(น
อบอุน่ การสร้างงานเพื(อเพิม( รายได้ให้กบั ประชาชนส่ วนใหญ่ เพิม( ความเสมอภาคเพื(อลดปัญหา
สังคม อีกทังยังคงรักษาไว้ซ( ึงวัฒนธรรมไทย และสิ( งสําคัญที(ยงั คงผูกพันจิตใจของคนไทยไว้ดว้ ยกัน
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ก็คือ ความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที(ทรงเป็ นหลักนําจิตใจให้คนไทยดําเนิน
ชีวติ ไปตามวิถีแห่งความพอเพียง
4.2.5 ยุคที 5 ยุคพร้ อมจิตรักประเทศไทย (พ.ศ.2539 – 2554)
ในช่วงเวลานี ประเทศไทยเกิดปัญหาต่างๆขึนมากมายและรวดเร็ ว เริ( มต้นด้วย
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจที(เรี ยกว่า วิกฤตการณ์ตม้ ยํากุง้ ในปี พ.ศ. 2540 ปัญหาความรุ นแรงทางการเมือง
ที(ตอ่ เนื(องหลายปี จนกระทัง( ปั จจุบนั (พ.ศ. 2555) ปัญหาความรุ นแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
รวมทังเกิด ภัยพิบตั ิธรรมชาติ เช่น สึ นามิ ดินถล่ม นําท่วม ฯลฯ บทเพลงที(ประพันธ์ในช่วงเวลานี
จึงมีวตั ถุประสงค์ในการเสริ มสร้างขวัญกําลังใจเพื(อให้ประชาชนต่อสู้กบั อุปสรรคและปัญหาต่างๆ
ด้วยความสามัคคีและเสี ยสละของคนในชาติ และเหนือสิ( งอื(นใด ยังได้มีบทเพลงปลุกใจที(มีลกั ษะ
พิเศษ คือ บทเพลงที(แสดงถึงความสํานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมิพล อดุลยเดช ที(ทรงเป็ นแบบอย่างในการกระทําความดี เป็ นหลักชัยและกําลังใจให้คนไทยผ่าน
พ้นวิกฤตการณ์ทงั หลาย อีกทังยังมีเนือหาแสดงถึงวิธีการที(ประชาชนชาวไทยจะตอบแทนพระมหา
กรุ ณาธิคุณทังหลายเหล่านันด้วยวิถีทางของตนที(แตกต่างกัน บทเพลงปลุกใจที(เกิดขึนในช่วงนี มีทงั
บทเพลงที(ประพันธ์โดยหน่วยงานราชการภาครัฐ เช่นกองดุริยางค์กองทัพบก กองทัพเรื อ
กองทัพอากาศ มูลนิธิเช่น มูลนิธิพระดาบส รวมทังบทเพลงจากภาคเอกชน ซึ(งในงานวิจยั ครังนีจะ
นํามาเพียงบทเพลงลิขสิ ทธิlของ บริ ษทั อาร์เอส จํากัด (มหาชน) บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด
(มหาชน) และบทเพลงที(ประพันธ์โดยยืนยง โอภากุล หรื อแอ๊ด คาราบาว เท่านัน
การสร้างสรรค์บทเพลงเพื(อเฉลิมฉลองเนื(องในวโรกาสพิเศษเกี(ยวกับองค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทังจากภาครัฐและเอกชน อีกทังบ้านเมืองเกิดวิกฤตการณ์ตา่ งๆมากมาย ทังด้าน
เศรษฐกิจและภัยธรรมชาติ บทเพลงปลุกใจในช่วงสมัยนีมิได้ผกู โยงกับเรื( องการเมือง เศรษฐกิจหรื อ
สภาพสังคมอย่างชัดเจนเช่นในอดีต และด้วยเหตุการณ์ตา่ งๆที(เปลี(ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว สิ( งที(
จําเป็ นสําหรับคนไทยในภาวะวุน่ วายเช่นนีคือ จิตใจที(เข้มแข็งเพื(อต่อสู้กบั สิ( งที(กาํ ลังเกิดขึน และ
เตรี ยมพร้อมสําหรับสิ( งที(กาํ ลังจะเกิดขึนในทุกขณะ บทเพลงจึงมีแนวโน้มที(จะให้กาํ ลังใจเพื(อต่อสู้
กับอุปสรรคและปัญหาต่างๆ มากกว่าจะสะท้อนสภาพของสังคมในขณะนันดังเช่นบทเพลงในยุค
สมัยที( 4 ผูว้ จิ ยั ได้จดั หมวดหมูเ่ รี ยงตามปี ที(ประพันธ์และเผยแพร่ บทเพลงเหล่านัน ทังนีเพื(อสามารถ
นําไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์กบั อารมณ์ความรู้สึกต่อเหตุการณ์ตา่ งๆได้อย่างถูกต้อง
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4.2.5.1 บทเพลงถวายพระพร “พ่อ” แห่ งแผ่นดิน
ในปี พ.ศ. 2539 ถือได้วา่ เป็ นปี มหามงคลเนื(องในพระราชพิธี
กาญจนาภิเษกเพื(อเฉลิมฉลองสิ ริราชสมบัติทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ภาคเอกชนคือ บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) ได้เผยแพร่ บท
เพลงต้นไม้ของพ่อ ที(สร้างปรากฏการณ์ใหม่ของบทเพลงเฉลิมพระเกียรติดว้ ยการที(ผปู้ ระพันธ์ใช้คาํ
ว่า “พ่อ” แทนความหมายถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั การเปรี ยบเทียบว่าพระองค์ทรงเป็ น
ต้นไม้ที(เป็ นหลักชัยให้ประชาชนชาวไทยทุกคน มีการผูกโยงกับเรื( องราว และการใช้คาํ สามัญใน
การประพันธ์ทาํ ให้ผฟู้ ังสามารถเข้าใจและร้องตามได้อย่างรวดเร็ ว อีกทังยังให้นกั ร้องที(มีชื(อเสี ยง
ขับร้อง ส่ งผลให้การประชาสัมพันธ์เป็ นไปอย่างรวดเร็ วผ่านสื( อวิทยุ และโทรทัศน์ตลอดเวลา
ความสําเร็ จของบทเพลงนีจึงมิใช่มีเพียงคุณค่าของเนือหาเท่านัน หากแต่ยงั ได้ส่งผ่าน
ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจในพระมหากรุ ณาธิคุณของพระเจ้าอยูห่ วั ของผูป้ ระพันธ์ไปยัง
ผูฟ้ ังได้อย่างครบถ้วน และต้องการชีนาํ ให้ประชาชนร่ วมกันถวายความจงรักภักดีในแนวทางที(
เหมาะสม ดังคํากล่าวของ นิติพงษ์ ห่อนาค (ถอดความจากการเสวนาบันทึกงานอบรมเทคนิคการ
แต่งเพลงและผลิตเพลง กิจกรรมเพลงเฉลิมพระเกียรติคาํ พ่อสอน 84 พรรษา วันที( 18 มิถุนายน
2554) ที(วา่
“...เราต้ องรู้ สึกเอง ไม่ ได้ มาจากโจทย์ เท่ านั$น หากไม่ ซาบซึ $งในพระราช
กรณี ยกิจของท่ าน เราก็อย่ าทํางานศิลปะนั$นดีกว่ า ผมอยากจะเปลียนคําว่ า
“โจทย์ ” เป็ นคําว่ า คิดถึงสิ งทีเรานึกถึงมากกว่ า ให้ เราอยากนําเอามาแสดงออก
ในแบบของเราไม่ ว่าเราจะเป็ นใคร ในแบบของเรา ไม่ ว่าจะอายุเท่ าไหร่ ฯลฯ
พยายามพูดในมุมของเราที เราอยากจะพูด แต่ ละภูมิภาคก็พูดได้ ต่างกัน เราเอา
ความรู้ สึก ความเข้ าใจของเราเขียนออกมา สิ งทีขบั เคลือนรอบตัวเราเกินกว่ า
ครึ งมาจากพระองค์ ของผมที ทาํ ไมต้ องพ่ อสอน ก็เพราะพระองค์ ทาํ มา
หมดแล้ วจึงมาสอนเรา ท่ านไม่ ได้ บอกให้ เชื อ ท่ านทําให้ เห็น ท่ านสอนด้ วยพระ
บรมราโชวาทและสิ งทีท่านทํา เมือก่ อนจะเห็นว่ าท่ านทําอะไรทุกวัน แต่
อาจจะเห็นได้ มากขึน$ หากเอามาย้ อนดู สิ งเหล่ านีเ$ ป็ นโจทย์ ให้ เราคิด
...เราสื อสารได้ 2 ประเภทคือ ทําให้ คนรั บสารเข้ าใจในสิ งทีเราจะสื อ และ 2 คือ
เข้ าใจอารมณ์ ทีเราจะสื อ โดยเฉพาะอย่ างยิง เพราะเป็ นงานศิลปะ...เช่ นกันเรา
ต้ องเขียนเพลง 2-3 นาที เราอยากให้ คนซาบซึ $งสิ งทีเราจะเขียน เราต้ องอธิ บาย
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ตัวเองให้ ได้ ก่อนว่ าเรารู้ สึก ซาบซึ $งอย่ างไร เราต้ องเลือกหาสักคําทีสืออารมณ์
ของเราได้ แล้ วก็สือออกมาเป็ นภาษา...”
บทเพลงของนิติพงษ์จะแตกต่างจากบทเพลงของบางหน่วยราชการที(ประพันธ์ข ึนก่อนหน้า
นัน ซึ(งมีเนื อหาเพื(อถวายพระพรเพียงอย่างเดียว เช่นบทเพลงของกองดุริยางค์ทหารเรื อ ได้แก่เพลง
เทิดกษัตราธิ ราชโดยนาวาเอก สําเร็ จ นิยมเดช เพลงบูชาพระสยามินทร์ เพลงพระบารมีร่มเกล้ าโดย
ฉวีวรรณ ดํารงพงศ์ และ นาวาเอก สําเร็ จ นิยมเดช และเพลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพล
มหาราชโดยคุณหญิงพูนสิ น ดิษฐบรรจง (ประพันธ์ข ึนในปี พ.ศ. 2530) อีกทังมิได้รับการเผยแพร่ สู่
ประชาชนทัว( ไป เพราะจะนําออกแสดงในงานของหน่วยงานเท่านัน จึงไม่เป็ นที(สนใจของสังคม
ทัว( ไปเท่าที(ควร จนกระทัง( ต่อมาในงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั 5 ธันวาคม 2542 หน่วยงานของรัฐได้ปรับเปลี(ยนรู ปแบบของการ
นําเสนอบทเพลงรู ปแบบใหม่ โดยรวบรวมนักประพันธ์ นักร้องที(มีชื(อเสี ยงจํานวนมาก ร่ วมกัน
จัดทําบทเพลงเพื(อเฉลิมพระเกียรติและมีการประชาสัมพันธ์ในสื( อวิทยุ โทรทัศน์กระจายเสี ยงและ
สื( อออนไลน์เพิม( ขึน รวมทังมีการจัดทําภาพประกอบบทเพลงหรื อมิวสิ ควิดีโอที(สวยงาม ประชาชน
ทัว( ไปจึงให้ความสนใจเพิม( มากขึน เช่นในบทเพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา เป็ นต้น และใน
ปี เดียวกัน นิติพงษ์ ห่อนาค ได้ประพันธ์เพลงของขวัญจากก้ อนดิน มีเนือหาให้คนไทยร่ วมกันทํา
ความดีเพื(อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที(ทรงตรากตรําพระวรกาย ทรงงานเพื(อปวงชน
ชาวไทยตลอดมา
แม้วา่ บทเพลงทังหมดนี จะมิได้มีความเกี(ยวข้องกับบริ บททางสังคม การเมืองหรื อ
เศรษฐกิจโดยตรงแต่อย่างไร แต่ทุกบทเพลงได้แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุ ณาธิคุณ หลักคิด หลัก
ปฏิบตั ิที(พระองค์ทรงกระทําอันเป็ นแบบอย่าง เพื(อเป็ นพืนฐานการดําเนินชีวิตของคนไทย ผลงาน
ต่างๆที(เกิดขึนจึงเป็ นเสมือนแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ยดึ เป็ นแบบอย่าง และให้นกั ประพันธ์มี
เรื( องราวที(จะถ่ายทอดความดีงามเหล่านันด้วยบทเพลง ดังที( รองศาสตร์จารย์ ดร. ณรุ ทธ์ สุ ทธจิตต์
ได้กล่าวไว้วา่ (สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2555)
“การแต่ งเพลงเหล่ านีต$ ้ องมีแรงบันดาลใจซึ งไม่ ได้ เกิดมาจากความรั ก
และศรั ทธาต่ อพระองค์ เท่ านั$น แต่ เพราะพระองค์ ท่านมีผลงานให้ เราได้ เห็น
มากมาย รอบตัวเราไปหมด ให้ เราเอามาแต่ งเพลงได้ มากมาย นับไม่ ถ้วนและ
ไม่ มีวนั หมด”
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4.2.5.2 เหตุการณ์วิกฤตต้ มยํากุ้ง
ในยุคสมัยนี สิ( งที(ส่งผลต่อวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องประชาชนมิใช่ผลจาก
ปัญหาเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว เพราะระบบเศรษฐกิจส่ งผลถึงการเมือง การปกครองและสังคม
วัฒนธรรมของสังคมโดยรวม ซึ(งต่างมีความสัมพันธ์ตอ่ กันและกันมากขึน เพราะผลจากการ
แก่งแย่งทรัพยากรสิ( งแวดล้อมเพื(อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมีผลต่อทิศทางของนโยบายการพัฒนา
ประเทศ ระบบการเมืองและระบบเศรษฐกิจจําเป็ นต้องเกือหนุนซึ(งกันและกัน เพื(อผลประโยชน์
สู งสุ ดทางการค้ากับต่างประเทศ แม้วา่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที( 7 (พ.ศ.2535 – 2539) จะเริ( ม
เห็นความสําคัญกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที(เหมาะสม ที(จาํ เป็ นต้องเติบโตอย่างต่อเนื(องและมี
เสถียรภาพ เร่ งรัดการพัฒนากรทรัพยากรมนุษย์ การกระจายรายได้และการพัฒนาออกไปสู่ ภูมิภาค
รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ( งแวดล้อมมากขึนก็ตาม แต่ผลของการพัฒนา
ดังกล่าวกลับมิได้เกิดผลดีตอ่ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดังที(ตอ้ งการนัก
ภาวะวิกฤตต้มยํากุง้ นี มีผลมาจากการปัญหาการบริ หารจัดการด้านการเงินมาเป็ นเวลานาน
เนื(องจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสู งขึนในช่วงปี พ.ศ. 2533 สมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
เป็ นนายกรัฐในตรี หลายปี ต่อมา รัฐบาลสนับสนุนการเปิ ดเสรี ทางการเงิน ทําให้เงินทุนจาก
ต่างประเทศไหลเข้ามามากมายแต่เป็ นการลงทุนที(ไม่ได้ก่อให้เกิดผลผลิตเช่นตลาดหุน้ การเก็งกําไร
สิ นเชื(อ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ทาํ ให้เศรษฐกิจไทยต้องพึ(งพิงเงินกูแ้ ละเงินลงทุนจากต่างประเทศ
จํานวนมาก เมื(อต่างชาติไม่เชื(อมัน( และดึงเงินทุนกลับจึงก่อให้เกิดปัญหาขึน จนในที(สุดรัฐบาลต้อง
ลดค่าเงินบาทอันเป็ นปั ญหาต่อมา คือ วิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
(พ.ศ.2539 – 2540) ซึ(งเริ( มต้นอย่างเป็ นทางการจากการที(ประกาศให้คา่ เงินบาทลอยตัวเมื(อวันที( 2
กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ทําให้นกั ลงทุนต่างชาติขาดความเชื(อมัน( ในการลงทุนในประเทศ ภาคเอกชน
ประสบปัญหาในการชําระหนีทาํ ให้ตา่ งเร่ งถอนเงินออกจากธนาคารทําให้บริ ษทั เงินทุนต้องปิ ด
กิจการ 58 แห่ง จนกระทัง( รัฐบาลไทยต้องขอความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการจากกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) ในโครงการกองทุนสํารองสําหรับประเทศที(มีปัญหา พร้อมกับกลุ่ม
ประเทศในเอเชียแปซิฟิกอื(นที(ขอความช่วยเหลือไปยังธนาคารโลก (World Bank) และธนาคาร
พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) ทําให้ธุรกิจหลายประเภทปิ ดตัวลง ก่อให้เกิดปัญหาการ
ว่างงานเพิม( สู งขึน ส่ งผลต่อปั ญหาสังคม และความมัน( คงของมนุษย์ ภาวะความอยูด่ ีกินดีของ
ครอบครัวและตนเอง อีกทังเกิดการเคลื(อนย้ายแรงงานจากธุรกิจก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจบริ การในเมืองกลับสู่ ชนบท หรื อแรงงานนอกเวลาในเมือง นอกจากนียงั ส่ งผลถึงรายได้ที(ไม่
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เท่าเทียมกันของคนในสังคมที(มีความแตกต่างกันมากก่อให้เกิดปัญหาทังทางร่ างกายและสภาพ
จิตใจ รัฐบาลได้ดาํ เนินการให้ความช่วยเหลือผ่านองค์กรต่างๆ เพื(อเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน การกระจายอํานาจ ด้วยการมีส่วนร่ วมของชุมชน (อนุชาติ พวงสําลีและกฤตยา อาชวนิจกุล,
2542 : 5 - 18)
รัฐบาลจึงปรับบทบาทของตนเองจากผูด้ าํ เนินกิจการมาเป็ นผูก้ าํ กับดูแล รักษากติกา
วางแผน และประสานงานกิจการของเอกชน ส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนเข้ามาดําเนินการแทนหน่วยงาน
ของรัฐ ริ เริ( มการใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศต่างๆเพื(อจัดทําฐานข้อมูลระดับจังหวัดและ
ท้องถิ(นเพื(อเป็ นฐานข้อมูลเชื(อมโยงหน่วยงานต่างๆของรัฐ (กนกศักดิl แก้วเทพ และนวลน้อย
ตรี รัตน์, 2544: 4) ทําให้ระบบเศรษฐกิจและการเมืองไม่สามารถแยกออกจากกันได้เนื(องจากมีการ
เกือกูลต่อกัน อีกทังผูท้ ี(มีอิทธิ พลทางการเมืองมักมีความใกล้ชิดหรื อเป็ นคนเดียวกับนักธุรกิจ ทําให้
ประชาชนทัว( ไประแวดระวังปัญหาการโกงกินตามมา ฉะนัน ความไร้เสถียรภาพทางการเมือง
ในช่วงปี พ.ศ.2540 ก่อให้เกิดภาวะฟองสบูแ่ ตก ส่ งผลให้เกิดปัญหาจริ งทังในภาคเศรษฐกิจจริ ง
(Real Sector) และภาคการเงิน (Financial Sector) ความต้องการสิ นค้าของประชาชนทัว( ไปลดลง
เนื(องจากมีพฤติกรรมการบริ โภคที(เปลี(ยนแปลงไป ประชาชนรู้จกั ประหยัดอดออมมากขึน ซึ(งเรื( อง
การอดออมนี ได้รับความสนใจมาตังแต่ครังสงครามโลกครังที( 2 แต่ประชาชนเริ( มให้ความสนใจอด
ออมด้วยตนเองในช่วงนีที(ภาวะเศรษฐกิจของประเทศกําลังยํ(าแย่อย่างมาก
ระบบการผลิตด้านอุตสาหกรรมมีประสิ ทธิภาพสู งขึน ผลิตสิ นค้าได้มากเกินความต้องการ
สร้างปัญหาให้แก่สถาบันทางการเงินโดยแสดงออกมาในปัญหาหนีที(ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL’s)
สถาบันทางการเงินต้องเผชิญกับปัญหาการขาดทุนและเพิ(มทุนอย่างต่อเนื(อง รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
(อ้างถึงในสารคดี, 2546: 9) กล่าวถึงระบบเศรษฐกิจของไทยว่าแต่เดิมถูกครอบงําโดยชนชันนําทัง
ทางทหารและพลเรื อน การเลื(อนชันทางสังคมทําได้โดยการเข้ารับราชการเท่านัน หากแต่หลัง
เหตุการณ์เดือนตุลาคม พ.ศ.2516 โครงสร้างดังกล่าวเปลี(ยนแปลงไป เนื(องจากการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอันเกิดจากนโยบายของรัฐมีบทบาทมากขึน สิ( งเหล่านีเริ( มต้นจากผลของยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศที(ทาํ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติโดย จอมพล สฤทธิl ธนะรัชต์ และกลุ่มชนชัน
กลางในช่วงเหตุการณ์ 16 ตุลาคม อีกทังระบบทุนนิยมของโลกที(กาํ ลังเติบโตไปอย่างรวดเร็ วจน
สามารถสร้างพืนที(ทางการเมืองของตนเอง อีกทังนักธุรกิจเริ( มเข้าสู่ การเมืองมากขึน สร้างกลุ่ม
“ธุรกิจการเมือง” ซึ(งเริ( มเข้ามามีบทบาทมากขึนตังแต่สมัยรัฐบาล พลเอกเปรม ติณสู ลานนท์
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อย่างไรก็ดี ผลจากการประกอบธุรกิจดังกล่าวส่ งผลให้เกิดปัญหาที(สังคมขาดความสมดุล
ในการพัฒนา ส่ งผลให้แผนพัฒนาฯ ฉบับที( 8 พ.ศ. 2540 – 2544 หันกลับมาให้ความสําคัญกับการ
เร่ งพัฒนาคุณภาพของประชากรทังด้านร่ างกาย จิตใจและสติปัญญาแบบองค์รวม มีทกั ษะในการ
ประกอบอาชีพ สร้างยุทธศาสตร์ในการพัฒนาแบบล่างขึนบน นักธุรกิจบางกลุ่มเชื(อว่า ระบบ
เศรษฐกิจไทยจะดําเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ก็เมื(อสามารถเชื(อมร้อยส่ วนต่างๆของโลกเข้า
เป็ นอันหนึ(งอันเดียวกันได้ เพราะต่างต้องพึ(งพาอาศัยกันในเรื( องทรัพยากร กระบวนการผลิตและ
ระบบการค้า เช่นการเปิ ดการค้าเสรี ระบบการเงิน การลงทุนโดยมีระบบธุรกิจการเงินข้ามชาติเป็ นผู้
ขับเคลื(อน เพราะมีการนําเข้าทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื(อนําพาประเทศของตนไปสู่ ความ
มัง( คัง( ในขณะที(อีกกลุ่มหนึ(งไม่สนับสนุนกระแสโลกาภิวตั น์เพราะเชื(อในท้องถิ(นนิยม บ้างก็เชื(อใน
แนวทางของพระพุทธศาสนาที(ตอ้ ง “รู้จกั ตนเอง” “พึ(งพาตนเอง” และ”ความพอเพียง” ตามแนว
พระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เรื( องความพอเพียง (ผาสุ ก พงษ์ไพจิตร, 2542: 19) สิ( ง
ที(เกิดขึนจากการเร่ งรัดพัฒนาเศรษฐกิจนี ทําให้มีความแตกต่างของคนในสังคมไทยหลากหลายมิติ
เช่นเดียวกับลาตินอเมริ กาในอดีต โดยเฉพะในช่วงปี 40 รัฐบาลสนับสนุนการนโยบายการส่ งออก
อุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจเสรี มากขึนเรื( อยๆ ทังในระบบการค้า การเงิน ทําให้ประสบกับ
ปัญหาการกระจุกตัวของรายได้อยูก่ บั กลุ่มชนชันนําจํานวนน้อย สร้างความเหลื(อมลําของรายได้
ของชนชันนําและชนชันแรงงานห่างออกมากขึนเรื( อยๆ
สิ( งที(กระแสโลกาภิวตั น์ได้สร้างระบบเศรษฐกิจหนึ(งไว้ในสังคมคือ “ระบบทุนนิยมโลก”
เป็ นระบบที(สนับสนุนให้มีเงินทุนเลื(อนไหลไปมาระหว่างกันทัว( โลกด้วยวิธีการลงทุนข้ามประเทศ
อีกทังยังได้สร้างองค์กรระหว่างประเทศที(มีอิสระในการทํางาน ไม่ได้ข ึนกับระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศใด เช่นองค์กรการค้าโลก (World Trade Organization) สําหรับประเทศไทยก็ยอ่ มได้รับ
ผลกระทบจากระบบทุนนิยมดังกล่าวเช่นกัน โดยเฉพาะหลังวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 หรื อที(เรี ยกว่า
วิกฤตการณ์ตม้ ยํากุง้ อิทธิพลของระบบทุนนิยมได้แทรกซึ มเข้าไปในโครงสร้างเชิงอํานาจ การเมือง
ได้อย่างฝังลึกและแนบเนียน (เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล, 2553: 38)
ผลของวิกฤตเศรษฐกิจ ได้ส่งผลต่อเนื(องยาวนานมาจนกระทัง( ในสมัยรัฐบาลต่อมา คือ
รัฐบาลของนายชวน หลีกภัย สมัยที( 2 ผาณิ ต รังสรรค์ลีลา (2541) ได้สรุ ปผลของปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิจของรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ (พ.ศ.2539 – 2540) และนายชวน หลีกภัย (พ.ศ.2540 –
2544) ไว้วา่ เป็ นเพราะการใช้หลักคิดและนโยบายที(ผดิ พลาด กล่าวคือ การที(รัฐบาลไทยใช้แนวคิด
แบบเก่าของไทยมาใช้ในการแก้วกิ ฤตเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวตั น์ตามกรอบของสหรัฐอเมริ กา โดย

302

เริ( มจากการกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที( 1 ในปี พ.ศ. 2504 การเปิ ดให้ต่างชาติเข้ามา
ลงทุนอย่างเสรี ทงั ที(ไทยไม่มีความพร้อมโดยไม่มีระบบการตรวจสอบดูแลการดําเนินงานของธุรกิจ
เหล่านัน ทําให้เงินส่ วนหนึ(งไหลออกนอกประเทศ โดยลืมโครงสร้างพืนฐานในการพึ(งตนเอง ได้
เพียงพึ(งพิงตลาดต่างชาติเพื(อการแข่งขัน ส่ งผลให้คา่ เงินบาทไร้เสถียรภาพ การกําหนดทิศทางค่าเงิน
จึงเป็ นไปตามกลไกของต่างชาติทงั สิ น อีกทังรัฐบาลยังไม่ยอมรับความคิดเห็นภาคประชาชน
เท่าที(ควร ละเลยภูมิปัญญาของไทย ไม่มีการระดมความคิดจากทุกภาคส่ วนที(มีความรู้ ความ
เชี(ยวชาญเพื(อแก้วกิ ฤตดังกล่าวร่ วมกัน ส่ วนในการปฏิบตั ิน นั ยังดําเนินการด้วยความล่าช้า ไม่
ชัดเจน และเมื(อการดําเนินงานทังหมดเป็ นไปตามความต้องการตอบสนองต่างชาติแล้ว ทําให้ภาค
การผลิตบางส่ วนถูกละเลยและเป็ นการทําลายทรัพยากรในประเทศ ส่ งผลให้เกิดปั ญหาสิ( งแวดล้อม
ตามมาอีกด้วย และในช่วงที(สังคมไทยเริ( มตระหนักถึงวิกฤตดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ได้ทรงชีแนะวิธีการแก้ปัญหาด้วยมีพระราชดํารัสถึงเรื( องเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดํารัส
พระราชทานแก่บุคคลต่างๆที(เข้าเฝ้ า ฯ ถวายชัยมงคล เนื(องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ
ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ฯ พระราชวังดุสิต เมื(อ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541 ว่า
“...เมือปี 2517 ถึง 2541 นีก$ ็ 24 ปี ใช่ ไหม วันนั$นได้ พูดถึงว่ า เราควร
ปฏิ บัติให้ พอมีพอกิน พอมีพอกินนีก$ แ็ ปลว่ า เศรษฐกิจพอเพียงนันเอง ถ้ าแต่ ละ
คนมีพอมีพอกินก็ใช้ ได้ ยิงถ้ าประเทศพอมีพอกินก็ยิงดี และประเทศไทยเวลา
นั$นก็เริ มจะเป็ นไม่ พอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไม่ มีเลย...”
(อ้างถึงในกองบรรณาธิการสํานักพิมพ์กรี น-ปัญญาญาณ, 2553)
และด้วยแนวพระราชดําริ น ีได้ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้กบั แอ๊ด คาราบาว ประพันธ์เพลง
ที(กล่าวถึงความพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในเพลงพออยูพ่ อกินขึนในปี เดียวกัน ดังเนือร้องที(วา่
พออยู่พอกิน (คาราบาว ชุดพออยูพ่ อกิน 2541)
ทํานาเพียง 5 ไร่ ได้ ข้าวกินตลอดปี
พืชไร่ ไม้ ผลดี แฟงแตงกวา 5 ไร่ พอ
บ่ อนํา$ 3 ไร่ นั$น เลีย$ งพืชพันธุ์ปลาในบ่ อ
2 ไร่ เป็ นเรื อนหอ พ่ อให้ มาทฤษฎีใหม่
ตราบใดทียงั มีดิน เรายังมีกินมีอยู่ตลอดไป
บรรพบุรุษคนไทย เอาหลังสู้ฟ้า เอาหน้ าสู้ดิน
ตราบใดทียงั มีแรง จะแปลงไร่ นาเป็ นผลิตผล
พอเพียงให้ เลีย$ งตัวตน เป็ นพลเมืองพออยู่พอกิน
พ่ อแม่ ยกให้ มา ทีปู่ย่ าเคยทํากิน
นาไร่ คือทรั พย์ สิน จิตวิญญาณบรรพชน
ลูกหลานเร่ ไปขาย น่ าละอายซื $อของโจร
หวนกลับมาเลีย$ งดูตน เป็ นกรรมกรจะกินอะไร

303

สหกรณ์ เป็ นการรวมหมู่ก่ เู ศรษฐกิจพึงพาตนเอง

สหกรณ์ รวมกันเป็ นเมือง เมืองสหกรณ์ เกษตร
เพียงพอ
สอดประสานเข้ าในส่ วนกลาง
สร้ างความเป็ นธรรมผู้ผลิตบริ โภค
หากมีเหลือค่ อยไปจําหน่ าย
ส่ งออกไปขายสร้ างความมัน คง
ตราบใดทียงั มีแรง จงแปลงไร่ นาเป็ นผลิตผล
หล่ อเลีย$ งคนไทยทุกคนให้ พลเมืองพออยู่พอกิน
พลเมืองพออยู่พอกิน พลเมือง...พออยู่พอกิน
ไชโย...สนุกจังเลย บ้ านไร่ นาเรา
พลเมืองพออยู่พอกิน เป็ นพลเมืองพออยู่พอกิน พลเมืองล่ ะพออยู่พอกิน เป็ นพลเมืองพออยู่พอกิน
พลเมืองพออยู่พอกิน เป็ นพลเมืองล่ ะพออยู่พอกิน...
ในสมัยรัฐบาล ชวน หลีกภัย (สมัยที( 1 พ.ศ.2540 – 2544) ขณะนันได้นอ้ มนําพระราชดํารัส
โดยจัดให้มีนโยบายส่ งเสริ มการเพิม( ประสิ ทธิภาพทางการเกษตรมากขึน โดยเริ( มจากการสนับสนุน
การวิจยั และพัฒนาระบบการเกษตรทังในระดับประเทศและต่างประเทศให้ทนั สมัย ส่ งเสริ มระบบ
การจัดการแบบสหกรณ์ทุกรู ปแบบ แก้ไขภาวะหนีสิน เพิ(มมาตรการป้ องกันการบุกรุ กทรัพยากร
ธรรมชาติ ฟื นฟูป่าไม้ที(ถูกทําลาย และได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรมากขึนในรัฐบาลซึ(งแตกต่าง
จากรัฐบาลก่อนหน้านันของนายบรรหาร ศิลปอาชา (พ.ศ. 2538 – 2539) ซึ(งเป็ นรัฐบาลจะเป็ นผู้
จัดหาปุ๋ ย ยาปราบศัตรู พืชในราคาถูก เพิม( โครงการต่างๆเพื(อเสริ มสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรโดย
พยายามให้เกษตรกรมีบทบาทที(เข้มแข็งทังในด้านการผลิตและจําหน่ายสิ นค้าของตนเอง เช่นการ
เลือกปลูกพืชผลบางชนิดที(มีศกั ยภาพทางการตลาด วิธีการดังกล่าวได้รับการปรับเปลี(ยนโครงสร้าง
การเกษตร เน้นการเพิม( รายได้ ปลูกพืชตามความต้องการของตลาด ส่ งเสริ มให้มีอาชีพเสริ มนอก
อาชีพการเกษตร ปัญหาใหญ่ของเกษตรกรไทยที(มีมายาวนานคือหนีสิน รัฐบาลนีพยายามให้หนีสิน
ทังหมดเข้ามาในระบบมากขึนเพื(อช่วยในการลดอัตราดอกเบีย
วิกฤตดังกล่าวก่อให้เกิดปั ญหาสังคมตามมามากมายอีกด้วย ตังแต่ภาคการก่อสร้าง การ
ธนาคาร สถาบันทางการเงินจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม หรื อการลดชัว( โมงการทํางาน นัน( หมายถึง
การเลิกจ้างคนงาน การลดค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆ ผลกระทบเกิดขึนทังต่อตัวแรงงานเองและ
ครอบครัว การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือการบริ โภคน้อยลงและผูห้ ญิงออกทํางานนอกบ้านมากขึน
จากรายงานการวิจยั เรื( อง วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ การเลิกจ้างและความไม่เท่าเทียมกันในสังคม
ของมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 2542 (อ้างถึงในกนกศักดิl แก้วเทพและนวลน้อย ตรี รัตน์, 2544: 213)
พบว่าคนงานที(ถูกเลิกจ้างได้รับผลกระทบมากที(สุดคือเรื( อง การบริ โภคภายในครัวเรื อน โดยเฉพาะ
ค่าอาหาร และเชื(อว่าหากวิกฤตนียงั คงยืดยาวออกไปจะส่ งผลกระทบกระเทือนต่อการศึกษาของเด็ก
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ในอนาคต วิธีการแก้ปัญหาการเงินในครอบครัวคือการกูย้ มื และหากผูต้ กงานเป็ นฝ่ ายหญิงจะ
สามารถประคับประคองครอบครัวได้ดีกว่า และเมื(อเกิดปั ญหาว่างงานแล้ว แรงงานเหล่านีไม่
สามารถกลับคืนถิ(นได้ เนื(องจากขาดความสัมพันธ์กบั ชุมชนเชิงเครื อญาติมาเป็ นเวลานาน หลายคน
ต้องเปลี(ยนอาชีพสู่ ภาคเศรษฐกิจนอกระบบ คือการทํางานเป็ นพิเศษรายชัว( โมง ไม่มีเงินเดือนและ
สวัสดิการแต่ทาํ ให้ขาดความมัน( คงในการทํางาน อย่างไรก็ดี เมื(อผ่านไปสักช่วงเวลาหนึ(ง ในปี พ.ศ.
2541 – 2542 แรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลับคืนถิ(นมากขึนมาตรการการช่วยเหลือจาก
ภาครัฐเน้นความช่วยเหลือเฉพาะหน้าเท่านัน นอกจากนียงั มีแรงงานส่ วนหนึ(งเดินทางไปทํางาน
ต่างประเทศ
สิ( งที(ไม่สามารถปฏิเสธได้คือ ปัญหาสังคมที(ส่วนมากเกิดขึนจากปัญหาความยากจน
รายงานการพัฒนาสังคมในประเทศไทยปี พ.ศ.2543 ที(ได้ศึกษาสภาพความยากจนในสังคมไทย
ตังแต่ปี พ.ศ.2531 แสดงให้เห็นว่า เมื(อพิจารณาช่วงเวลาที(ผา่ นมาจนถึงช่วงเวลาที(เกิดวิกฤต
เศรษฐกิจ พ.ศ.2540 ภาวะความยากจนของประเทศไทยได้ลดลงตามลําดับ แต่ลกั ษณะความยากจน
มิได้เปลี(ยนแปลงไปจากเดิมนัน( คือ ครอบครัวขนาดใหญ่ เป็ นสาเหตุของความยากจน ครอบครัวที(มี
ชายเป็ นหัวหน้าครอบครัวมักจะยากจนมากกว่า เนื(องจากครอบครัวที(มีหญิงเป็ นหัวหน้าครอบครัว
มักจะอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครหรื อเมืองใหญ่ซ( ึงเป็ นพืนที(ที(มีโอกาสหางานทําได้สูงกว่า ครัวเรื อนที(มี
อาชีพเกษตรกรรมจะมีความยากจนกว่า อีกทังระดับการศึกษาและอายุของหัวหน้าครอบครัวก็มี
ความสัมพันธ์กบั ระดับความยากจนอีกด้วย นอกจากนีได้แสดงให้เห็นว่าการกระจายรายได้ของ
กลุ่มที(ยากจนและรํ(ารวยมีความแตกต่างกันมาก แต่เมื(อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้ว กลุ่มประชากรที(
ยากจนได้รับผลกระทบไม่มากนัก กลุ่มคนรํ(ารวยมีเงินสะสมสามารถนํามาดํารงชีพได้ แต่กลุ่มที(
ได้รับผลกระทบมากที(สุดคือกลุ่มคนชันกลางที(มีรายได้คงที( เนื(องจากการเลิกจ้างงาน
วิกฤตเศรษฐกิจนีส่งผลกระทบต่อการศึกษาในเรื( องอัตราการลาออกของนักเรี ยน ทําให้รัฐ
ต้องจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยการให้ทุนการศึกษาและเงินกูย้ มื เพื(อการศึกษาและจัดระบบการศึกษา
ไม่ให้แยกส่ วนออกจากการทํางานของหน่วยงานอื(นๆ อันเป็ นที(มาของ พระราชบัญญัติการศึกษา
พ.ศ.2542 ที(ให้การศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ทํางานประสานกันภายใต้กระทรวงเดียวโดยพัฒนาทังหลักสู ตร คุณภาพครู และพยายาม
แก้ไขปัญหาที(คา้ งคามาเป็ นเวลานานเช่นเรื( องหนีสินครู เป็ นต้น (กนกศักดิl แก้วเทพและนวลน้อย
ตรี รัตน์, 2544: 288 - 398) ในด้านเนื อหาการศึกษา ได้ระบุไว้ในแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2545 –
2559 ว่ามีสาระสําคัญ 3 ประการคือ การสร้างโอกาสการเรี ยนรู้ให้เยาวชนอย่างเท่าเทียม การปฏิรูป
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การเรี ยนรู้เพื(อการพัฒนาที(เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มีการกําหนดมาตรฐานสถานศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทังพยายามปลูกฝังและเสริ มสร้างศีลธรรม
คุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะผูเ้ รี ยนที(พึงประสงค์ ด้วยวิธีการบูรณาการด้าน
การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม โดยความร่ วมมือของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรต่างๆ
และจําเป็ นต้องเรี ยนรู้การเปลี(ยนแปลงของโลกในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื(อการพึ(งพา
ตนเองอันมีประโยชน์ต่อการแข่งขันทางธุรกิจการค้าในตลาดโลก
แม้วา่ รัฐจะจัดสรรการศึกษาไปได้ทว(ั ประเทศ แต่ปัญหาใหญ่ที(มีผลจากวิกฤตเศรษฐกิจอัน
ส่ งผลต่อสังคม คือการกระจายรายได้ที(ยงั ไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนเมืองกับคนชนบทที(แม้จะมี
ระดับการศึกษาที(เท่าเทียมกัน ผูม้ ีอาํ นาจในการกําหนดนโยบายทางในช่วงที(เศรษฐกิจกําลังเติบโต
ก่อนหน้านีได้จะได้รับการชีแนะว่า ควรให้เป็ นการเติบโตอย่างยัง( ยืนในทุกๆด้านมากกว่าเติบโต
เฉพาะตัวเลขการส่ งออกเท่านัน หน่วยงานที(ให้ความคุม้ ครองทางสังคม บริ การทางสังคมต่างๆต้อง
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทงั ในช่วงวิกฤตและช่วงปกติ ข้อเสนอเบืองต้นคือการ
กระจายบทบาทและภารกิจเหล่านีไปสู่ จงั หวัดและท้องถิ(น สาเหตุของความยากจนในสังคมไทย
ปัจจัย 2 ประการคือ รัฐพยายามจัดการค้าขายเพื(อกําไรในตลาดให้ได้ผลสู งสุ ดและ คนยากจนไม่
สามารถเข้าถึงและเข้าใจในการทํางานตามสิ ทธิlตามกระบวนการตัดสิ นใจทางการเมือง การใช้
ทรัพยากร สื( อ การศึกษา รวมทังไม่เข้าใจเรื( องขันตอนต่างๆเนื(องจากการเรี ยนรู้ของคนไทยถูก
ครอบงําโดยการศึกษาและสื( อของรัฐ สิ( งที(จะแก้ไขได้คือการสร้างกระบวนการเรี ยนรู้ของคน
ยากจนใหม่ให้มีวฒั นธรรมการเรี ยนรู้แบบใหม่บนฐานความยากจนนัน( เอง
วิธีการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศย่อมแตกต่างกันซึ(งจําเป็ นต้องมองหลาย
แง่มุมในโครงสร้างของตน สําหรับประเทศไทย หลักในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจที(ถือว่าเป็ น
รู ปแบบเฉพาะตัวคือ การสร้างวิถีแห่งความพอเพียงอันเป็ นแนวพระราชดําริ ขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ซึ(งทรงกลัน( กรองมาจากหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาบนรากฐานของวัฒนธรรมไทย โดยทรงใช้คาํ ว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” อย่างเป็ น
ทางการครังแรกเมื(อวันที( 4 ธันวาคม พ.ศ.2540 มีเนือหาให้คนไทยมีวถิ ีการผลิตและบริ โภคแบบ
พึ(งตนเองให้มากที(สุด พึ(งพาตลาดจากภายนอกให้มากที(สุด สุ นยั เศรษฐ์บุญสร้าง (2552: 175 -177)
ได้อภิปรายถึงเรื( องนีไว้วา่ การที(ทรงเป็ นพุทธมามกะจึงทรงใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนีแทนคําว่า
“หลักพุทธธรรม” ย่อมก่อให้เกิดการรวมพลังแห่งการ รู้ – รัก – สามัคคี เพราะแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียงนีเป็ นหลักการของทุกศาสนา ความเชื(อ มีเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ แต่ทงั นีส(ิ ง
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สําคัญคือผูใ้ ช้ตอ้ งเข้าใจถึง “ความดี” เข้าบูรณาการสิ( งที(มีประสิ ทธิผล มีประโยชน์และก่อให้เกิด
ความสุ ข
สรุ ปได้วา่ ภาวะทางเศรษฐกิจที(เกิดขึนของประเทศไทยในช่วงเวลานีได้ส่งผลกระทบซึ(ง
กันและกันต่อระบบการเมืองการปกครองมากยิง( ขึน ทังการออกนโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนการพัฒนารวมทังการดําเนินงานล้วนให้สอดคล้องกับเป้ าหมายในการเปลี(ยนแปลงประเทศ
เพื(อแข่งขันกับตลาดโลก และแน่นอนว่าส่ งผลถึงโครงสร้างทางสังคมอย่างชัดเจน หลายครังที(
นักการเมือง นักวิชาการพยายามนําเสนอวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการกูเ้ งินจากนอกประเทศ
การสร้างระบบการบริ หารเงินตราต่างๆ หากแต่เราได้หลงลืมสิ( งหนึ(งที(องค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ทรงเห็น นัน( คือการรู้จกั ประมาณตน การพึ(งตนเองและการอยูอ่ ย่างพอเพียง ดังเพลงของ
โครงการคําพ่อสอน เนือร้องโดย สุ รักษ์ สุ ขเสวี ทํานองโดยโสฬส ปุณกะบุตร ขับร้องโดยสําราญ
ช่วยจําแนก (อีด วงฟลาย)
เพลงอยู่อย่างพอเพียง
ภายใต้ ฟ้าทีกว้ างใหญ่ มีขนุ เขาให้ คนปี นป่ าย
อยากจะไปให้ ไกลให้ สุดดังใจฝั น
พอหวังสูงจนเกินไป กลับเป็ นทุกข์ ท้อแท้ ในใจ และดวงดาวไม่ ใช่ คาํ ตอบที ต้องการ
กลับมาเอนกาย ซบลงแนบอุ่นไอดิน
สู่ความเคยชิ น ทีเราเคยหลงลืมไปนาน
กว่ าจะรู้ ..ว่ าพืน$ ดิน ท้ องฟ้ าหน้ าบ้ านเรานั$น
ทีเป็ นของสําคัญเกินสิ งใด ๆ
อยู่อย่ างพอเพียง ใกล้ ตัวความสุขยังมี
อยู่อย่ างพอดี ไม่ มีความทุกข์ ร้อนในใจ
สุขจริ งแท้ ในชี วิตคน จะค้ นเจอได้ ไม่ ไกล
อยู่ในใจของคน รู้ จักเพียงพอ
ความมุ่งมัน ยังมีอยู่ ยังต้ องสู้ต้องทําทุกอย่ าง
อยู่บนทางทีแม้ จะเหนือย แต่ ยงั ไหว
ยังต้ องคิด ต้ องทําดี ต้ องมานะพากเพียรเข้ าไป
แต่ ดวงดาวไม่ ใช่ คาํ ตอบที ต้องการ
อยู่อย่ างพอเพียง ใกล้ ตัวความสุขยังมี
อยู่อย่ างพอดี ไม่ มีความทุกข์ ร้อนในใจ
สุขจริ งแท้ ในชี วิตคน จะค้ นเจอได้ ไม่ ไกล
อยู่ในใจของคน รู้ จักเพียงพอ
อยู่อย่ างพอเพียง ใกล้ ตัวความสุขยังมี
อยู่อย่ างพอดี ไม่ มีความทุกข์ ร้อนในใจ
สุขจริ งแท้ ในชี วิตคน จะค้ นเจอได้ ไม่ ไกล
อยู่ในใจของคน รู้ จักเพียงพอ
แค่ มีคาํ ว่ า “พอ” ก็สุขเกินใคร
โสฬส ปุณกะบุตรได้กล่าวถึงการประพันธ์ทาํ นองบทเพลงนีไว้ในการบรรยายโครงการ
“เฉลิมพระเกียรติคาํ พ่อสอน” เมื(อวันที( 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ไว้วา่
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“...สิ งทีเป็ นแรงบันดาลใจของผมคือเสี ยงดนตรี ทํานอง เพราะผมมอง
ว่ าทํานองมีอารมณ์ ได้ เช่ นเพลงบรรเลงบางเพลงแล้ วเรารู้ สึ กซาบซึ $งแม้ ว่าจะมี
ทํานองอย่ างเดียว เพลงนีผ$ มได้ รับโจทย์ มากว่ าต้ องเป็ นเรื อง “อยู่อย่ างพอเพียง”
ผมก็เอาหนังสื อของมูลนิธิมาอ่ าน คุยกันก็คงต้ องเกียวข้ องกับพระราชดําริ ที
ต้ องการให้ เราอยู่อย่ างพอเพียง พอเหมาะกับตัวของเรา ผมอยากให้ เป็ นเพลงทีมี
ทํานองร้ องตามได้ ง่ายๆ...พอเสร็ จแล้ วผมก็ให้ คุณสุ รัตน์ ใส่ เนือ$ ร้ องและมีการ
ปรั บเปลียนบ้ าง แต่ วตั ถุประสงค์ ของผมคือทําเพลง Pop ขึน$ มาใช้ ผ่านมูลนิธิ”
แม้วา่ บทเพลงนีจะยังไม่ได้ถูกนํามาเผยแพร่ ผา่ นสื( อต่างๆมากนัก แต่เมื(อผูใ้ ดได้ฟังแล้ว
ย่อมจะเกิดสํานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณถึงแนวคิดที(ทรงต้องการให้คนไทยพ้นทุกข์จากระบบทุน
นิยมเศรษฐกิจโลกได้อย่างยัง( ยืน นอกจากนี ไพบูลย์ สําราญภูติ (2550: 50) ยังได้กล่าวถึงบทพระ
ราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที(ครู เอือ สุ นทรสนาน นํามาประพันธ์ทาํ นอง
คือเพลงคําปฏิญาณ ไว้วา่ บทเพลงนีมีเนือหาสอดคล้องกับภาวะบ้านเมืองในช่วงที(เศรษฐกิจไทย
ตกตํ(าในปี พ.ศ.2540 เป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นสมัยที(ตอ้ งกูเ้ งินไอเอ็มเอฟ นักลงทุนต่างชาติเข้ามามี
บทบาทครอบงําธุรกิจต่างๆ ซึ(งต่างมุง่ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนทังสิ น
4.2.5.3 เหตุการณ์มหันตภัยคลืน ยักษ์ สึนามิ: บทพิสูจน์ ความรักแห่ งแผ่นดิน
จากที(กล่าวไปแล้วว่า สิ( งสําคัญของคนไทยในช่วงสมัยนีคือ การเตรี ยมตัว
เตรี ยมใจให้พร้อมกับการเปลี(ยนแปลงต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่ภยั จากธรรมชาติ ในปี พ.ศ.2547 ประเทศ
ต่างๆรอบมหาสมุทรอินเดียต่างได้รับผลกระทบจากมหันตภัยคลื(นยักษ์สึนามิ เมื(อวันที( 26 ธันวาคม
พ.ศ.2547 ได้มีบทเพลงมากมายที(ประพันธ์ข ึนเพื(อให้กาํ ลังใจคนไทย เช่น เพลงคนไทยไม่ เคยทิง> กัน
(ภาคผนวก: 562 ) ขับร้องโดย ปาน ธนพร แวกประยูร สังกัด บริ ษทั อาร์เอส จํากัด (มหาชน)
ประพันธ์คาํ ร้องและทํานองโดยสุ ทธิพงษ์ วัฒนสมบัติ เนื(องจากเป็ นบทเพลงที(ได้ถูกนํากลับมาใช้
อีกครังในช่วงมหาวิกฤตนําท่วมภาคกลาง พ.ศ.2554 แสดงให้เห็นว่าเนือหาของบทเพลงยังคงใช้ได้
ทุกยุคทุกสมัย เนือร้องแสดงความหมายอย่างชัดเจน คือไม่วา่ คนไทยเพียงส่ วนหนึ(งของประเทศจะ
ได้รับความเดือนร้อน คนไทยทังหมดจะร่ วมมือกันให้กาํ ลังใจและให้ความช่วยเหลือด้วยใจกรุ ณา
ด้วยเนือร้องที(วา่
“เรารู้ ว่าความบอบชํา$ มันยากจะทําใจได้ คนทีรักถูกพรากไป คนทีเหลือทุกข์ ทน
แต่ ขอให้ เชื อแล้ วกัน ในวันที ใครต้ องหมองหม่ น อีกหกสิ บกว่ าล้ านคนจะยืนมือไป
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ให้ เป็ นธารนํา$ ใจ ต้ านคลืนที มนั ไหลมา
ให้ นา$ํ ใจซับนํา$ ตา คืนมาซึ งวันสดใส
จะเจ็บจะปวดอีกกีครั$ ง จะรวมพลังลุกยืนขึน$ ใหม่ ให้ โลกได้ ร้ ู เอาไว้ ...คนไทยไม่ เคยทิง$ กัน”
นอกจากนี ในปี ต่อมา ยังมีบทเพลงจากวงดนตรี คาราบาวเกิดขึนด้วย แอ๊ด คาราบาวได้
ดําเนินการผลิตผลงานเพลงชุดสามัคคีประเทศไทยที(แม้วา่ บทเพลงจะไม่ได้กล่าวถึงสถานการณ์
คลื(นยักษ์อย่างชัดเจนแต่ได้มีเนือหาถึงสิ( งที(สาํ คัญที(จะทําให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตต่างๆไปได้
ด้วยกันนัน( คือ พลังความรักและความสามัคคี แอ๊ด คาราบาวได้เขียนถึงบรรยายความรู้สึกของ
ตนเองในขณะที(วา่
“ปลายฤดูหนาวทีโหดร้ าย ได้ พรากชี วิตผู้คนนับแสนยังชายหาดอันดา
มัน สวรรค์ ของคนทั$งโลก ความเศร้ าโศกและความร่ วมมือเร่ งระดมปี 2548
เป็ นปี ที 24 ของคาราบาวเราได้ ทาํ งานในสิ งทีเรารั กมานาน ไม่ มีใครรู้ ว่าเราจะ
ยังคงทํางานต่ อไปได้ อีกนานเท่ าไร ชี วิตเปราะบางคล้ ายขนนก ล่ องลอยไปตาม
ลมอย่ างไร้ ทิศทางแต่ เราก็สามารถควบคุมมันได้ เช่ นกันบทเพลงและบทกวีจึง
เป็ นเสมือนเพือนในยามเหงา เป็ นกําลังใจในยามท้ อแท้ เป็ นสิ งเติมเต็มให้ กับ
ความฝั นหากว่ าเรามีถ้าชี วิตคล้ ายดังขนนกแล้ ว บทเพลงอาจคล้ ายสายลมทีเอือย
ไหลนําพาชี วิตไปสู่ความไม่ ร้อนรนเชื อกันว่ าบนโลกใบนี $ ยังมีสิงทีน่าอภิรมย์
อีกเยอะ ไม่ เฉพาะอันดามันและวันหนึงเสี ยงเพลงจะนําพาเราไปถึงยังทีแห่ ง
นั$น”
แอ๊ด คาราบาว 24 มี.ค. 48
(www.carabao.net: ออนไลน์)
4.2.5.4 เหตุการณ์วิกฤตไฟใต้
เหตุการณ์ความรุ นแรงหนึ(งที(สร้างความตื(นตระหนกให้กบั สังคมไทยอย่าง
ต่อเนื(องเป็ นระยะเวลานาน คือปัญหาเรื( องความรุ นแรงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สุ ริชยั หวันแก้ว
(2551: 14) แสดงความคิดเห็นว่า “วิกฤตและปรากฏการณ์ ทีเกิดขึน$ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นี$ เป็ น
โอกาสทีดีทีทาํ ให้ คนไทยได้ ให้ ความสําคัญกับการบริ โภคข่ าวสารผ่ านกระบวนการเรี ยนรู้ ให้ ลึกซึ $ง
ในความหลากหลายของเพือนร่ วมชาติอย่ างจริ งจัง” ที(ตอ้ งการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชาติ คือการ
ยอมรับความหลากหลาย แต่ละคนมีสิทธิเสรี ภาพ สามารถแสดงอัตลักษณ์ของตนเอง

309

ต้นเหตุประการสําคัญของปั ญหาวิกฤตการณ์ครังนี เกิดขึนเนื(องจากความไม่เข้าใจ
อัตลักษณ์ของท้องถิ(นผ่านนโยบายชาตินิยมอย่างรุ นแรงตังแต่ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ที(
ผลักดันให้มีความเป็ นเอกภาพของชาติมากขึน (เรื( องเดียวกัน: 40) โดย
“คําว่ า “อํานาจอธิ ปไตยของปวงชน” ทําให้ เกิดมุมมองใหม่ เกียวกับ
ความสัมพันธ์ ระหว่ าง “รั ฐ” กับ “ประชาชน” สําหรั บรั ฐชาติไทยสมัยใหม่
ความสัมพันธ์ เปลียนจาก “ราชอาณาจักร” กับ “ประชาราษฎร์ ” มาเป็ น “รั ฐ”
กับ “พลเมือง” ความเป็ นพลเมืองถูกกําหนดเอกภาพโดยเน้ น “ความเป็ นไทย”
ได้ แก่ เชื $อชาติไทย ศาสนาพุทธและพระมหากษัตริ ย์”
ในระยะเวลาต่อมาที( จอมพล ป. พิบูลสงครามขึนดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2481 –
2487) ได้มีการเปลี(ยนชื(อประเทศจาก “สยาม” เป็ น “ไทย” เข้าสู่ ยคุ สร้างชาติ ด้วย “ลัทธิชาตินิยม”
โดยเน้นให้ศาสนาพุทธเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการดําเนินการดังกล่าว ซึ(งได้ก่อให้เกิดประเด็น
ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมและศาสนากับประชาชนในพืนที(อย่างรุ นแรงตังแต่น นั และแน่นอนว่า
สิ( งเหล่านีได้ส่งผลถึงปัญหาที(เกิดขึนในปัจจุบนั ฉะนัน การแก้ปัญหาคือ ปรับให้การทํางานของรัฐ
ต้องเป็ นเอกภาพ กล่าวคือควรมีองค์กรที(รับผิดชอบเรื( องดังกล่าวอย่างจริ งจังในการกําหนดแนวทาง
นโยบายเพื(อไม่ให้เกิดความสับสน โดยสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจรัฐ เข้าใจตนเองและ
เข้าใจผูอ้ ื(น โดยเฉพาะศาสนาที(แตกต่างกัน ในทางกลับกัน รัฐจําเป็ นต้องเข้าใจประชาชนและความ
ต้องการของประชาชน ดังที(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชทานแนวความคิดไว้วา่ ต้อง
“เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา” หากแต่ส(ิ งสําคัญเกิดมาจากความเข้าใจรากเหง้าของปั ญหาที(ก่อตัวขึนใน
อดีตภายใต้บริ บทของ “รัฐชาติสมัยใหม่” (Modern Nation-state) ที(ให้ความสําคัญกับ “เอกลักษณ์”
ของประเทศหรื อชาติน นั ๆ ฉะนัน เราไม่ควรเอาเรื( องความเป็ น “ประเทศชาติ” ในปั จจุบนั ไปตีความ
วิถีการปกครองในอดีต แม้วา่ ปัจจุบนั จะส่ งเสริ มเรื( องความเป็ นท้องถิ(นมากขึน แต่อย่างไรก็ดี วิธีที(
ดีกว่าคือ การทําความเข้าใจเรื( องราวในอดีตโดยยึดท้องถิ(นเป็ นศูนย์กลาง และมองความ
เปลี(ยนแปลงของท้องถิ(นไปตามความน่าจะเป็ นทางประวัติศาสตร์
นายแพทย์ประเวศ วะสี (อ้างถึงในสุ วฒั น์ กิขนุ ทด, 2547: 129 – 132) ได้แสดงความคิดเห็น
ถึงการแก้ปัญหาดังกล่าวว่า ต้องปรับเปลี(ยนโจทย์การเรี ยนประวัติศาสตร์ใหม่ ไม่ให้เพาะเมล็ดแห่ง
ความเกลียดชังซึ(งกันและกัน และทําอย่างไรให้เกิดสันติภาพ นัน( คือการให้ความสําคัญของ
วัฒนธรรมท้องถิ(นเพื(อลดความขัดแย้งของการรวมอํานาจศูนย์กลาง เมื(อประชาชนมีความสุ ขใน

310

ท้องถิ(นก็จะลดความพยายามในการแบ่งแยกดินแดนไม่วา่ จะเป็ นศาสนาใด อีกทังรัฐบาลต้องสนใจ
การแก้ปัญหาด้วยสันติวธิ ีอย่างแท้จริ ง สร้างความเข้าใจโดยใช้ระบบการศึกษาทังในและนอกระบบ
เพื(อสร้างความเข้าใจความเป็ นมนุษย์อย่างแท้จริ ง ซึ(งไม่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับ
พ.ศ. 2542 หรื อแม้แต่ในแผนการศึกษาชาติ ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2552 – 2559 แม้วา่ จะเกิดปัญหา
ต่างๆแต่ระบบการศึกษากลับมิได้สอดคล้องเพื(อแก้ปัญหาตรงจุดเท่าที(ควร
ผลจากการปะทะกันหลายครังของผูก้ ่อความไม่สงบได้ส่งผลต่อชีวติ และทรัพย์สินของ
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็ นอย่างมาก มีการรณรงค์ให้ส่งกําลังใจไปให้คนในพืนที(
จังหวัดดังกล่าว ผลงานด้านบทเพลงที(สื(อให้เห็นถึงความสําคัญของคนไทยที(ไม่วา่ อยูใ่ นส่ วนใดของ
ประเทศไทยล้วนมีความสําคัญทังสิ น ดังเช่นเพลงขวานไทยใจหนึงเดียว (ภาคผนวก: 562) ของแอ๊ด
คาราบาว อันมีลกั ษณะพิเศษคือเป็ นการร้องโดยนักร้องกลุ่มใหญ่แบ่งร้องคนละท่อนเพลง ไม่ใช่
การร้องหมูแ่ บบในอดีต และมีการใช้สัญลักษณ์ตา่ งเพื(อแสดงความเป็ นไทย ไม่วา่ จะเป็ น “ขวาน”
แสดงความเป็ นประเทศไทยทางกายภาพเพราะพืนที(ของประเทศไทยคล้ายรู ปขวาน “สี ของธงชาติ”
สัญลักษณ์ของชาติไทย “ฟ้ า” แสดงถึงกลุ่มคนไทยที(อาศัยอยูใ่ ต้ฟ้าเดียวกัน “นํา” คือความสงบเย็น
ดัง( หัวใจที(มีความยุติธรรม มีการยําและซําการเปรี ยบเทียบหลายครังเพื(อยําความหมายให้ตอ้ งร่ วมใจ
กันเพื(อประเทศไทยของเราทุกคน ที(วา่
“ขวานนี $ มีมาก่ อนเราเกิด
จะแยกไปทําไม ไร้ เหตุผล

คือสิ งประเสริ ฐ ทีมีบ้านเป็ นของตน
เราล้ วนเป็ นคน เป็ นประชาชนไทย”

อีกบทเพลงในอัลบัมเดียวกัน คือเพลงสามัคคีประเทศไทย ที(ถือว่าความสามัคคีเป็ นสิ( ง
สําคัญที(สุดที(จะทําให้คนไทยผ่านพ้นอุปสรรคใดๆ ทังจากธรรมชาติและจากมนุษย์ดว้ ยกันเอง ดังคํา
ร้องที(วา่
“เรามีตะวันดวงเดียว ไม่ มีพระจันทร์ ดวงใด
สว่ างสดใส เท่ าเรามองจากมุมนี $
มุมทีมีใจแห่ งรั ก แห่ งความเมตตาอารี
พวกเราน้ องพี สามัคคีประเทศไทย”
4.2.5.5 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว... ศูนย์ รวมใจไทยทั>งแผ่นดิน
ในปี พ.ศ.2549 เป็ นอีกปี มหามงคลหนึ(ง ที(ปวงชนชาวไทยได้ร่วมเฉลิม
ฉลองพระเกียรติในวโรกาสที(ทรงครองสิ ริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั

311

ในปี นีทงั ภาครัฐและเอกชนได้ประพันธ์บทเพลงที(แสดงถึงการระลึกในพระมหากรุ ณาธิคุณของ
พระองค์ บทเพลงจากภาครัฐได้แก่ บทเพลงมหาราชพระจอมสยาม (ภาคผนวก: 564) โดยกอง
ดุริยางค์กองทัพอากาศ เพื(อนํารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิชยั พัฒนา ซึ(งถือเป็ นบท
เพลงประจํางานคอนเสิ ร์ตทัพฟ้ าคูไ่ ทยทุกครัง ตังแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2554 มีเนือหาแสดงถึง
พระเมตตาที(ทรงมีตอ่ พสกนิกรชาวไทยในทุกแง่มุม เปรี ยบเสมือนพระโพธิสัตว์ ที(ดบั ทุกข์ร้อน
ให้กบั ประชาชนชาวไทยตลอดมา ดังเนือร้องที(วา่ “เหมือนโพธิ สัตว์ บําบัดทุกข์ โศกสยาม ถินไทย
งาม อยู่เย็นเพราะบารมี ไทยมีทุกข์ ภัย ทรงไปทุกที ทรงวางแนวทางวิธี พอเพียง พอมี พออยู่ พอ
กิน” และเพลงเฉลิมราชย์หกสิ บวารของกองดุริยางค์ราชนาวี เพื(อใช้แสดงในกาชาดคอนเสิ ร์ตในปี
เดียวกัน มีวตั ถุประสงค์เพื(อหารายได้บาํ รุ งสภากาชาดไทย มีความหมายถึงพระมหากรุ ณาธิคุณ
เปรี ยบดัง( แสงเทียนที(ส่องสว่าง ชีนาํ ทางให้กบั ประชาชนชาวไทย ดัง( เนือร้องที(วา่ “ดังแสงเทียนส่ อง
มาจากฟากฟ้ าเบือ$ งบน สว่ างทัวทุกหน อุ่นกมลพระเมตตา มิงมงคลเฉลิมราษฎร์ ปฏิ ญา ปวงประชา
สดุดี” ผูป้ ระพันธ์คือ นาวาโทพฤทธิธร สุ มิตร ได้กล่าวถึงการประพันธ์บทเพลงนีไว้วา่ เริ( มจากการ
สื บค้นพระราชกรณี ยากิจของพระองค์ ได้ตระหนักถึงความโชคดีของคนไทยที(มีพระองค์ และเห็น
ว่าหน้าที(ของตนคือการประพันธ์เพลงนีสามารถจะถ่ายทอดเรื( องราวต่างๆของพระองค์ทา่ นให้กบั
คนไทยทัว( ไปได้รับทราบและซาบซึ งไปด้วย สิ( งที(แสดงออกในบทเพลงจึงเป็ นสิ( งที(สะท้อนมาจาก
ความรู้สึกที(แท้จริ ง ที(ตอ้ งการให้บทเพลงเป็ นเครื( องมือในการเสริ มสร้างความตระหนักถึงความโชค
ดีของคนไทยที(มีต่อในหลวง
ในปี เดียวกันนี ได้มีบทเพลงของภาคเอกชนเพิม( เติม คือเพลงลูกของพ่อ (ภาคผนวก: 563)
โดยบริ ษทั อาร์ เอส จํากัด (มหาชน) ซึ(งมีเนื อหาที(แตกต่างจากทังสองบทเพลงที(กล่าวมาแล้ว
ประพันธ์โดย สุ ทธิพงษ์ วัฒนสมบัติ กล่าวคือ เป็ นบทเพลงที(ประพันธ์ข ึนในช่วงที(พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ประชวร ทําให้เกิดปรากฏการณ์ที(ประชาชนจํานวนมากไปรอเฝ้ าติดตามพระอาการที(
โรงพยาบาลศิริราช บทเพลงดังกล่าวจึงไม่ได้กล่าวถึงพระราชกรณี ยากิจหรื อพระมหากรุ ณาธิคุณ
เช่นเพลงอื(นๆ แต่จะนําเสนอในมุมของประชาชนที(ตอ้ งการแสดงความซาบซึงต่อพระมหา
กรุ ณาธิคุณของพระองค์ เนือร้องที(ใช้ในบทเพลงทังหมดจะเป็ นคําสามัญเพื(อให้คนหมู่มากเข้าใจ
ได้ง่าย สุ ทธิพงษ์ วัฒนสมบัติ ผูป้ ระพันธ์เพลงนีกล่าวไว้วา่
“คนทัวไปกล่ าวถึงพระราชกรณี ยกิจมากมายแล้ ว แต่ ผมกลับรู้ สึกว่ าช่ วง
นั$นทรงประชวรค่ อนข้ างจะหนัก เรารู้ สึกว่ าคนไทยส่ วนใหญ่ รับรู้ มาหมดแล้ ว
ทรงทําอะไรมาบ้ าง แล้ วก็ซาบซึ $งในพระมหากรุ ณาธิ คุณ แต่ ในเพลงนีม$ นั
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ต่ างกัน อยากให้ ร้ ู สึกถึงพ่ อที ใกล้ ชิดว่ า เพราะประโยคสําคัญคือ “เมือพ่ อยิม$ ลูก
ทุกคนอิมใจ ได้ ข่าวพ่ อไม่ สบาย ลูกไม่ อาจหลับตา” ผมอยากได้ มมุ เหล่ านี $
มากกว่ า”
(สัมภาษณ์, 29 กรกฎาคม 2554)
บทเพลงลูกของพ่อนี มีการแบ่งท่อนเพลงขับร้องโดยนักร้องที(มีชื(อเสี ยงหลายคน บทเพลง
ถ่ายทอดผ่านรายการวิทยุและสถานีโทรทัศน์ อีกทังมีการทํามิวสิ ควิดิโอเพื(อทําให้ซาบซึงได้ดี
ยิง( ขึน แม้วา่ สุ ทธิพงษ์ จะเป็ นนักประพันธ์เพลงรุ่ นใหม่ (สังกัดค่ายอะบอริ จิน บริ ษทั อาร์ เอส
จํากัด (มหาชน)) ที(มีผลงานการประพันธ์เนือร้องและทํานองบทเพลงหลากหลายประเภท แต่หลาย
ครังที(มีส่วนในการประพันธ์บทเพลงที(แสดงความสํานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ซึ(งเป็ นความร่ วมมือในการทํางานของหลายฝ่ าย เป้ าหมายของการ
ผลิตบทเพลงเหล่านีคือ มุง่ หวังที(จะตอบแทนสังคมโดยไม่หวังถึงผลกําไร ผูฟ้ ังสามารถโหลดจาก
อินเตอร์เน็ตโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จา่ ย ผูป้ ระพันธ์กล่าวถึงความรู้สึกในการประพันธ์วา่ “คนไทย
เกือบทั$งประเทศ ยังรู้ สึกว่ าพระมหากษัตริ ย์ยงั เป็ นศูนย์ รวมจิตใจของคนในชาติอยู่ดี”
ในปี ต่อมา ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อีกครัง
เนื(องในวโรกาสที(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเจริ ญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที( 5
ธันวาคม พ.ศ. 2550 และอีกครังที( นาวาโท พฤฒิธร สุ มิตร และ นิติพงษ์ ห่อนาคได้ประพันธ์บท
เพลงเพื(อเฉลิมฉลองวโรกาสสําคัญดังกล่าว นอกจากนี ยังมีการรวมตัวกันของศิลปิ นมากมาย ร่ วม
ประพันธ์และขับร้องเพลงพ่ อแห่ งแผ่นดิน (ภาคผนวก: 565) อาทิ แมนรัตน์ ศรี กรานนท์ วิรัช อยู่
ถาวร ชาลี อินทรวิจิตร อาจินต์ ปัญจพรรค์ สุ นทรี ยา ณ เวียงกาญจน์ สุ รพล โทณะวณิ ก เป็ นต้น
โดยบทเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน และเพลงแปดสิ บพรรษาองค์ราชัน ที(ประพันธ์ นาวาโท
พฤทธิธร สุ มิตร เพื(อการแสดงกาชาดคอนเสิ ร์ต มีเนือหาที(เหมือนกัน คือกล่าวถึงพระปรี ชาสามารถ
ในหลากหลายสาขาของพระองค์ รวมทังประโยชน์ของโครงการพระราชดําริ ที(ส่งผลถึงชีวติ ความ
เป็ นอยูท่ ี(ผาสุ กของปวงชนชาวไทย และเชิญชวนให้คนไทยรวมจิตใจกันถวายพระพรแด่องค์พระ
บทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั แต่สําหรับบทเพลงของขวัญจากก้อนดินของ นิติพงษ์ ห่อนาค ที(ประพันธ์
ในช่วงเวลาเดียวกัน กลับมีลกั ษณะที(แตกต่างกันออกไป คือบทเพลงได้กล่าวถึงพระมหากรุ ณาธิคุณ
ของพระองค์ที(ปรากฏในทุกแห่งที( ทุกช่วงชีวติ ของคนไทยจะได้รับประโยชน์จากโครงการใน
พระราชดําริ ตา่ งๆมากมาย ซึ(งจะเห็นได้จากการที(ทุกบ้านในประเทศไทยต่างมีพระบรมฉายาลักษณ์

313

เป็ นเสมือนสัญลักษณ์ที(สร้างขวัญกําลังใจของคนไทยทุกคน ดังเนือร้องที(วา่ “เป็ นรู ปที มีทุกบ้ าน จะ
รวย หรื อจน หรื อว่ าจะใกล้ ไกล เป็ นรู ปทีมีทุกบ้ าน ด้ วยความรั ก ด้ วยภักดี ด้ วยจิตใจ” และขอถวาย
พระพรด้วยการดําเนินชีวติ ตามแบบอย่างของพระองค์ซ( ึงเป็ นดวงใจของเราชาวไทย
4.2.5.6 ความเห็นต่ างกับ วิกฤตการเมืองสองสี
ในช่วงเวลาหลายปี ที(ผา่ นมา ประเทศไทยมีปัญหาการเมืองภายในประเทศ
หลายครัง เช่นปั ญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรื อปั ญหาความขัดแย้งทางการเมืองในส่ วนกลาง
ที(เกิดเหตุการณ์ความวุน่ วายทางการเมืองอย่างต่อเนื(อง นับตังแต่ปี พ.ศ.2548 รัฐบาลในขณะนันได้
ดําเนินการบริ หารประเทศครบ 4 ปี เป็ นครังแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ภายใต้การนําของ
นายกรัฐมนตรี ที(ชื(อว่า พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ด้วยโครงการประชานิยมมากมาย แม้วา่ ไทย
สามารถใช้หนีไอเอ็มเอฟและมีตวั เลขทางเศรษฐกิจโตแบบก้าวกระโดด และชาวชนบทมีเงินใน
ระบบมากขึน หากแต่เป็ นจุดเริ( มต้นหนึ(งของความวุน่ วายทางการเมืองจนกระทัง( ปัจจุบนั (มีนาคม
2555) ช่วงเวลาดังกล่าว ได้เกิดเหตุการณ์ที(ทาํ ให้หลายฝ่ ายไม่พอใจในพฤติกรรมการบริ หารธุรกิจ
ส่ วนตัวของครอบครัวอดีตนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐบาลบางคน ทําให้เกิดกลุ่มต่อต้านคณะรัฐบาล
คือกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื(อประชาธิปไตยหรื อกลุ่มคนเสื อเหลือง โดยนายสนธิ ลิมทองกุลนํา
ประชาชนต่อต้าน พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร จากนันบ้านเมืองเข้าสู่ ความขัดแย้งอย่างรุ นแรงมาก
ยิง( ขึน เมื(อเกิดการรัฐประหาร โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข (คปค.) เมื(อวันที( 19 กันยายน พ.ศ.2549 ภายหลังเปลี(ยนชื(อเป็ น
คณะมนตรี ความมัน( คงแห่งชาติ (คมช.) นําโดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน และผูบ้ ญั ชาการหลายเหล่า
ทัพ วิธีการทํารัฐประหารครังนีเริ( มด้วยการประกาศผ่านสื( อวิทยุโทรทัศน์ตา่ งๆ ซึ(งสัญญาณการ
รัฐประหารเริ( มต้นอย่างชัดเจนเมื(อเวลาประมาณ 21.30 น. โดยสถานีวยิ โุ ทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
ได้ตดั สัญญาณปกติออก เริ( มเปิ ดเพลงเทิดพระเกียรติ ประกอบภาพพระราชกรณี ยากิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จนกระทัง( เวลาประมาณ 22.55 น. คณะปฏิรูปการปกครองในระอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข (คปค.) ได้ประกาศคําปฏิวตั ิและเปิ ดเพลงความ
ฝันอันสู งสุ ดปิ ดท้าย ซึ(งในขณะนันพ.ต.ท.ทักษิณเดินทางไปต่างประเทศ (ฤกษ์ ศุภศิริ, 2553: 190 –
192)
ในกลุ่มคนที(สนับสนุนพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ และต่อต้านรัฐประหาร ได้รวมมวลชนจัดตังกลุ่ม
คนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการ เริ( มการชุมนุมครังแรกเมื(อ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จากนันพัฒนามา
เป็ นกลุ่มแนวร่ วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรื อที(เรี ยกว่ากลุ่มคนเสื อแดง มี
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การเปลี(ยนขัวทางการเมืองไทยโดยพรรคประชาธิปัตย์เป็ นแกนนํารัฐบาล การชุมนุมของทังสอง
ฝ่ ายยังคงมีตอ่ ไปอย่างต่อเนื(อง กลุ่มคนเสื อแดงได้ยนื( ข้อเรี ยกร้องต่อรัฐบาล ให้เร่ งรัดดําเนินคดีกบั
พันธมิตรประชาชนเพื(อประชาธิปไตยที(ยดึ ทําเนียบรัฐบาล สถานีเอ็นบีที และสนามบินสุ วรรณภูมิ
ปลดนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรี กระทรวงต่างประเทศ ยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2550โดยนํารัฐธรรมนูญ
2540 กลับมาใช้และให้รัฐบาลประกาศยุบสภา การปราศรัยของกลุ่ม นปช. มีความเข้มข้นยิง( ขึนและ
เริ( มมีประเด็นพาดพิงถึงสถาบันเบืองสู งกระทัง( เกิดการจลาจลในเดือนเมษายน พ.ศ.2552 และ
พฤษภาคม พ.ศ. 2553 อีกสาเหตุหนึ(งของการต่อต้านรัฐบาลดังกล่าวนี เกิดจากความไม่พอใจของ
ประชาชนต่อการเอือประโยชน์กนั ระหว่างอํานาจการเมืองและอํานาจทางเศรษฐกิจของบุคคลใน
รัฐบาลหรื อคนเพียงกลุ่มเดียว
จะเห็นได้วา่ สาเหตุหนึ(งของความขัดแย้งเกิดจากเรื( องความไม่เท่าเทียมกันของการแสวงหา
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ( งหากไม่รีบแก้ไขจะส่ งผลต่อความเป็ นอยูข่ องประชากรโดยรวมของ
ประเทศ ดังที( ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ได้เขียนบทความเรื( อง
ปฏิจจสมุปบาทแห่งการฆาตกรรมชาติ (อ้างถึงในฤทธิl ศุภสิ ริ, 2553: 166) ว่า
“คนไทยจะหมดอิสรภาพในการกําหนดอนาคตของตนเอง ก็เท่ ากับ
สูญเสี ยอธิ ปไตย คนไทยจะทํางานหนัก และเหนือยเหมือนวัวเหมือนควาย
เพือให้ ต่างชาติและคนไทยบางส่ วนเอาส่ วนเกินไปหมด...เมือทุนขนาดใหญ่ กับ
อํานาจทางการเมืองเข้ าไปรวมกัน เขาก็ครอบงําเจ้ าหน้ าที ของรั ฐทุกฝ่ าย เข้ า
แทรกแซงทําให้ องค์ กรอิสระทีตั$งขึน$ ตามรั ฐธรรมนูญอ่ อนแอลง เข้ าแทรกแซง
สื อทั$งหมดเพือทําลายภูมิค้ ุมกันหรื อกลไกปกป้ องตรวจสอบการทุจริ ตประพฤติ
มิชอบของประเทศให้ อ่อนแอลง”
นอกจากนีนายแพทย์ประเวศ วะสี ยังได้กล่าวถึงวิธีการแก้ไขว่า สามารถทําได้โดยวิธีของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้พออยูพ่ อกินสร้างความสมดุลให้กบั ชีวติ สิ( งแวดล้อมตามวัฒนธรรมศาสนา
สร้างสันติระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ดว้ ยกัน ไม่เอาการเงินการตลาดมาเป็ นตัวตังในการดําเนินชีวติ
รัฐบาลในขณะนันนําโดย นายอภิสิทธิl เวชชาชีวะ ได้ดาํ เนินนโยบายต่างๆเพื(อแก้ไขปัญหา
บ้านเมืองโดยเสนอแนวทางสร้าง “กระบวนการปรองดอง” เพื(อให้บา้ นเมืองกลับสู่ ความสงบสุ ข
ด้วยแนวทางที(ให้ทุกฝ่ ายร่ วมมือกันทํางาน มีคณะกรรมการเข้าตรวจสอบให้ความเป็ นธรรม ไม่ให้มี
การจาบจ้วงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และไม่ดึงสถาบันพระมหากษัตริ ยเ์ ข้ามาเกี(ยวข้องกับ
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การเมือง เพราะฝ่ ายหนึ(งต่อสู้ดว้ ยคํากล่าวอ้างถึงความจงรักภักดีตอ่ องค์พระมหากษัตริ ยภ์ ายใต้แรง
หนุนจากกองทัพ ขณะที(อีกฝ่ ายได้ให้ความสําคัญกับจํานวนเสี ยงที(มีมากกว่าจากการเลือกตังของ
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย อย่างไรก็ดี การดึงพระมหากษัตริ ยล์ งมาเกี(ยวข้องกับการเมือง
เป็ นการเสี( ยงที(จะทําลายทุนทางสังคมของไทยในฐานะที(เป็ น “จุดรวมทางความคิด” (focal point) ที(
ยึดโยงสังคมไทย (cement of society) ให้มีความเป็ นหนึ(งเดียวกันภายใต้วกิ ฤตการณ์ความขัดแย้ง
หรื อเดือดร้อนต่างๆ (สุ นยั เศรษฐ์บุญสร้าง, 2552: 258 - 260) รัฐบาลพยายามสร้างความเท่าเทียมกัน
ของคนในสังคม โดยปรับปรุ งระบบสวัสดิการต่างๆ การศึกษา สาธารณสุ ข การมีอาชีพ เพิม( รายได้
เพราะเชื(อว่าผูท้ ี(มาชุมนุมนี ส่ วนหนึ(งคือผูท้ ี(รู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความเป็ นธรรม การปฏิรูปสื( อให้
มีสิทธิเสรี ไม่นาํ เสนอข่าวที(นาํ มาแต่ความขัดแย้ง รุ นแรง และสุ ดท้ายให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ปฏิรูปการเมืองเพื(อสร้างความเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย
ทังกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื(อประชาธิปไตยและกลุ่มแนวร่ วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จ
การแห่งชาติตา่ งได้สร้างสรรค์เพลงเพื(อปลุกใจกลุ่มของตนคือผูเ้ ข้าร่ วมชุมนุมไว้มากมาย ล้วน
แล้วแต่มีความหมายให้รวมกลุ่มกันต่อสู้เพื(ออุดมการณ์ซ( ึงแม้วา่ จะมีเป้ าหมายเพื(อสร้างความสามัคคี
แต่มีพนื ฐานมาจากการรักเพียงพวกพ้องของตนเองเท่านัน มิได้กล่าวถึงความสําคัญของความรัก
ความเป็ นชาติไทยโดยรวม ผูว้ จิ ยั จึงมิได้นาํ มาร่ วมวิเคราะห์ในการวิจยั ครังนี แต่ยงั มีบทเพลงที(
เกิดขึนในช่วงเวลาเดียวกัน ที(มีเนือหามุง่ แสวงหาความรัก ความสามัคคี ให้น าํ หนึ(งใจเดียวกัน เช่น
เพลงคนไทยรักกัน ประพันธ์คาํ ร้องและทํานองโดยยืนยง โอภากุล โดยบริ ษทั อาร์เอส จํากัด
(มหาชน) และเพลงพรุ่ งนีตอ้ งดีกว่า ประพันธ์คาํ ร้องโดยนิติพงษ์ ห่อนาค โดย บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม
มีเดีย จํากัด (มหาชน) ทังสองบทเพลงกล่าวถึงการรวมพลังกันของคนไทยเพื(อรักษาความสงบของ
ประเทศด้วยความสามัคคี ไม่ตอ่ สู้แก่งแย่งชิงดีกนั เองภายใน สิ( งใดที(ผา่ นไปขอให้ถือเป็ นบทเรี ยน
มุง่ หวังให้คนไทยทุกคนอาศัยอยูอ่ ย่างความสงบสุ ขของบ้านเมืองของเราเอง เกิดความสงบสันติข ึน
ในหัวใจของคนไทย และพร้อมที(จะปรับปรุ งและพัฒนาประเทศ เพื(อประกาศให้ทว(ั โลกรับรู้ถึง
ความสามารถของคนไทย ดังคําร้องในเพลงคนไทยรักกันที(วา่ “ยามศึกเรารบ ยามสงบเราไม่ รบ
กันเอง แพ้ ชนะก็เลือดไทยละเลง เราจะร้ องเพลงชาติไทยให้ ใครฟั ง” และในเพลงพรุ่งนีต> ้ องดีกว่า
ที(วา่ พรุ่ งนีต$ ้ องดีกว่ า ถ้ าเราร่ วมใจกัน ร่ องรอยเรื องจากเมือวาน เลิกแล้ วลืมมันไป ให้ ร้ ู รักสามัคคีพี
น้ องเราคนไทย ต่ างกันไม่ เป็ นไร หากใจคิดดี”
บทเพลงทังสองนี ได้เผยแพร่ ในช่วงหลังวิกฤตทางการเมืองซึ(งเป็ นช่วงที(คนไทยผ่านความ
ตึงเครี ยด ความไม่แน่ใจในชีวติ และทรัพย์สินของชีวิต เนื อหาในบทเพลงทังสองมุง่ ให้เกิดความ
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ตระหนักและระลึกถึงเหตุการณ์วกิ ฤตที(เพิง( ผ่านพ้นไป การแก้ปัญหาที(ดีที(สุดคือ คนไทยทุกคนต้อง
ร่ วมใจกันแก้ไขสิ( งที(เกิดขึน เริ( มสร้างสรรค์ความสมานฉันท์ให้เกิดขึนอย่างเป็ นรู ปธรรม ดังเช่น
กิจกรรม “รวมใจภักดิl ร่ วมเยียวยากรุ งเทพฯ” ในวันที( 23 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ของ
กรุ งเทพมหานคร เชิญชวนให้ประชาชนในกรุ งเทพมหานครร่ วมกันทําความสะอาด เก็บขยะ ลอก
สติกเกอร์ บริ เวณ ถนราชดําริ ถนนสี ลม ถนนพระราม 4 ถนนวิทยุ ถนนราชปรารภ อย่างพร้อม
เพรี ยงกันด้วยหัวใจดวงเดียวกัน ให้ถือว่าเหตุการณ์ที(ผา่ นมาเป็ นบทเรี ยนที(ล าํ ค่าแต่ขอให้ผา่ นไป คน
ไทยทุกคนยังมีความหวังที(จะสร้างสังคมสงบสุ ข ที(คนไทยยังรักกัน ดังคําสัมภาษณ์ของผูร้ ่ วมทํา
ความสะอาดคนหนึ(งที(วา่ “เค้ าเผาเมืองเราได้ แต่ เค้ าเผาหัวใจและจิตวิญญาณของเราไม่ ได้ ”
ในช่วงเวลานี มีบทเพลงที(เรี ยกร้องการปรองดองขึนในประเทศ โดยมากมีเนือหาให้
สามัคคีกนั ไม่วา่ จะมีความคิดเห็นที(แตกต่าง หากมีศตั รู จากภายนอก คนไทยต้องช่วยกันต่อต้าน แต่
เมื(อมีปัญหาภายในประเทศก็ควรหันหน้าเข้าหากัน ดังเช่นในบทเพลงคนไทยรักกัน (ภาคผนวก:
565) ประพันธ์โดยแอ๊ด คาราบาว ในเนือร้องที(วา่
ยามศึกเรารบ ยามสงบเราไม่ รบกันเอง
แพ้ ชนะก็เลือดไทยละเลง เราจะร้ องเพลงชาติไทยให้ ใครฟั ง
เหนือก็ไทยอีสานก็ไทย เราเป็ นคนไทยเหมือนกัน
หรื อเพลงพรุ่งนีต> ้ องดีกว่า (ภาคผนวก: 566) ผลงานการประพันธ์ของนิติพงษ์ ห่อนาค ที(วา่
พรุ่ งนีต$ ้ องดีกว่ า ถ้ าเราร่ วมใจกัน
ให้ ร้ ู รักสามัคคีพีน้องเราคนไทย

ร่ องรอยเรื องจากเมือวาน เลิกแล้ วลืมมันไป
ต่ างกันไม่ เป็ นไร หากใจคิดดี

4.2.5.7 คนไทยรักกันในเหตุการณ์มหาอุทกภัย 2554
ในช่วงเวลาที(ผา่ นมา ประเทศไทยประสบปัญหาภัยพิบตั ิหลายครัง พูลศิริ
ชูชีพ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เสนอผลงาน
ในนิทรรศการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “เกษตรนําชาติ ศาสตร์ที(ยง(ั ยืน คืนทรัพยากรสู่
ชุมชน" ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2548 (28 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์) [ออนไลน์ 16
กุมภาพันธ์ 2555] ได้แบ่งภัยพิบตั ิทางธรรมชาติในประเทศไทยออกเป็ น 8 ประเภท ได้แก่วาตภัยจาก
พายุฤดูร้อน วาตภัยจากพายุฤดูหมุนเขตร้อน (เกิดในฤดูฝน) ทุกขภิกขภัย (ฝนแล้ง) พายฝนฟ้ า
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คะนอง ไฟป่ า และแผ่นดินไหว ซึ(งแผ่นดินไหวครังที(ร้ายแรงที(สุดในประวัติศาสตร์ไทยคือ
แผ่นดินไหวใต้น าํ รุ นแรงระดับ 9 ตามมาตราริ กเตอร์ บริ เวณเกาะสุ มาตรา ประเทศดินโดนีเซีย จน
เกิดคลื(นยักษ์สึนามิ ก่อความเสี ยหายในหลายประเทศทัว( มหาสมุทรอินเดียเมื(อวันอาทิตย์ที( 26
ธันวาคม 2547 และเกิดเพลงที(ให้กาํ ลังใจมากมายดังที(ได้กล่าวไปแล้ว แต่อีกภัยธรรมชาติหนึ(งที(
เกิดขึนรุ นแรงในรอบหลายปี ที(ผา่ นมาคือ มหาอุทกภัยในเขตจังหวัดภาคกลางและกรุ งเทพมหานคร
ในปี พ.ศ. 2554
อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ.2554 นี เกิดขึนในฤดูมรสุ มที(พายุข ึนฝั(งจากเวียดนาม ส่ งผลให้
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบภาวะนําท่วมรุ นแรง อุทกภัยยังดําเนินเข้ามาในภาค
กลาง เมื(อแม่น าํ เจ้าพระยารับปริ มาณนํามากเกินความสามารถจากแม่น าํ หลายสาขา ส่ งผลกระทบ
หลายจังหวัดในภาคกลาง รวมทังกรุ งเทพมหานคร ราษฎรกว่า 12.8 ล้านคนได้รับความเดือดร้อน
และธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสี ยหายว่าสู งถึง 1.44 ล้านล้านบาท และถูกจัดให้เป็ นภัยพิบตั ิที(
รุ นแรงเป็ นอันดับ 4 ของโลกในปี นัน ในช่วงเวลาดังกล่าว มีการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารต่างๆอย่าง
รวดเร็ วโดยสื( อมวลชนหลายแขนง และด้วยเทคโนโลยีการสื( อสารที(รวดเร็ ว ทําให้คนไทยไม่วา่ จะ
อยูใ่ นประเทศหรื อต่างประเทศสามารถรับรู้ขา่ วสารและความยากลําบากของผูค้ นที(ประสบ
ภาวการณ์ตา่ งๆ มีการประชาสัมพันธ์ขา่ วเหตุการณ์ที(เกิดขึน วิธีการรับมือกับสถานการณ์ การหลบ
หลีกและแก้ปัญหาในทุกช่องทาง ทังโทรทัศน์ วิทยุ สื( อออนไลน์ มีการจัดตังกลุ่มอาสาสมัครจัดทํา
website เผยแพร่ ความรู้เช่น รู้ สู้ flood ที(มุง่ เน้นให้ประชาชนมีสติในการเผชิญหน้าปัญหาต่างๆ หรื อ
กลุ่มที(ตงั กระสอบทราย จัดถุงยังชีพ สร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ การจัดกิจกรรมขายสิ นค้าเพื(อหา
รายได้สมทบทุนผูเ้ ดือดร้อนจากภาวะวิกฤต เหตุการณ์ครังนีก่อให้เกิดผลกับคนในทัว( ทังประเทศ
มิใช่เฉพาะผูท้ ี(ประสบภัยเท่านัน แสดงให้เห็นถึงความพยายามช่วยเหลือกันของคนไทยทุกคน ไม่วา่
จะเป็ นกําลังทรัพย์ กําลังแรง และกําลังใจที(จะร่ วมกันฝ่ าฝันวิกฤตนีไปด้วยกัน บทเพลงปลุกใจที(
เกิดขึนในช่วงเวลานี จึงมิได้มีเนือหาข้อความให้เราทําอะไรเพื(อแก้ปัญหา แต่มีเนือหาที(ปลุกสํานึก
ว่า ในฐานะคนไทยคนหนึ(ง เราจะทําอะไรให้เพื(อใครได้บา้ ง บางบทเพลงมีการนํามาใช้ตอ่ จากภัย
พิบตั ิช่วงก่อน เช่นเพลงคนไทยไม่ เคยทิง> กัน(ภาคผนวก: 562) ของ ปาน ธนพร แวกประยูร และยังมี
บทเพลงที(แต่งขึนมาใหม่ เช่น เพลงถ้ าเรารักกันมากพอ (ภาคผนวก: 572) จากกลุ่มศิลปิ นทองผืน
เดียวกัน สหภาพการดนตรี ประพันธ์คาํ ร้องโดย นิติพงษ์ ห่อนาค มีเนือร้องว่า “ฟ้ าจะหมองมัวหม่ น
แต่ คนไม่ เคยทิง$ กัน เมฆฝน จะพ้ นเลยผ่ าน ถ้ าเรารั กกันมากพอ” และเพลงนํา> ใจไทย (ภาคผนวก:
572) ของแอ๊ด คาราบาว มีเนื อร้องว่า
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“นํา$ ท่ วมยิงมากเท่ าไร
เราคนไทยไม่ เคยทิง$ กัน
จะฝ่ าวิกฤตนํา$ ไปด้ วยกัน

นํา$ ใจไทยยิงมากกว่ านั$น
เราคนไทยไม่ ทอดทิง$ กัน
จะฝ่ าวิกฤตนีไ$ ปด้ วยกัน”

บทเพลงเหล่านี อาจไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อการสร้างจิตสํานึกของคนไทยให้ร่วมกันทําสิ( ง
ใดสิ( งหนึ(งเพื(อผลประโยชน์ของประเทศชาติ ดังเช่นบทเพลงที(ปลุกสํานึกให้เสี ยสละชีวติ ทรัพย์สิน
หรื อความสุ ขส่ วนตัวเพื(อชาติ แต่เป็ นการกระตุน้ ให้แต่ละคนนําสิ( งที(ตนเองมี หรื อนําความสามารถ
ของแต่ละคนที(แตกต่างกัน ออกมารวมกันด้วยวิถีทางแห่งความสามัคคี และปรารถนาดีตอ่ เพื(อน
ร่ วมชาติ มารวมกันสร้างสรรค์ส(ิ งใหม่ แรงใจใหม่ที(ไม่ได้เกิดจากการชีนาํ อย่างมีประสิ ทธิภาพของ
หน่วยงานใด แต่ผลที(ประชาชนผูป้ ระสบภัยได้น นั เกิดจากจิตใจอันบริ สุทธิlดีงามของคนไทยที(รัก
ชาติบา้ นเมืองอย่างแท้จริ งนัน( เอง
4.2.5.8 บทสรุปแห่ งความรักชาติ คือ “ความรัก” ของคนไทย
แม้วา่ ประเทศไทยจะต้องฝ่ าฝันวิกฤตเลวร้ายต่างๆมามายมายสักเท่าไร สิ( ง
หนึ(งที(เป็ นเสมือนแสงสว่างเบืองหลังอุปสรรคนันคือ ความรัก ความเข้าใจและกําลังใจจากคนไทย
ด้วยกัน มหันตภัยในครังมีน ีสาเหตุหลักมาจากมรสุ มทางธรรมชาติ แต่หากประเทศไทยขาดการ
บริ หารจัดการที(ดี อาจทําให้สถานการณ์เลวร้ายกว่าที(เป็ นอยู่ เช่นการเก็บกักนําไว้ในเขื(อนภูมิพล
จนกระทัง( การขุดคลองลัดโพธิl อันเป็ นหนึ(งในโครงการพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั และยังมีโครงการอื(นๆอีกมากมายที(ส่งผลถึงชีวติ ความเป็ นอยูข่ องประชาชนให้อยูอ่ ย่าง
เป็ นสุ ข
ตลอดปี พ.ศ. 2554 หลายหน่วยงานทังภาครัฐและเอกชนเตรี ยมจัดงานเพื(อเฉลิมฉลอง
ฉลองสิ ริราชสมบัติ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พ.ศ.2549 จนเกิดปรากฏการณ์การสวม
เสื อเหลืองเพื(อระลึกถึงพระมหากรุ ณาธิคุณไปทัว( ประเทศ และได้มีการประพันธ์บทเพลงเพื(อ
ถ่ายทอดถึงความสํานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณมากมาย ในภาครัฐ ได้มีการแต่งเพลง
แปดสิ บสี พรรษาเฉลิมพระชนม์ (ภาคผนวก: 570) โดยนาวาโทพฤทธิธร สุ มิตร สําหรับการ
ประพันธ์บทเพลงเพื(อการเฉลิมฉลองในครังนี นาวาโนพฤทธิธร กล่าวว่ามีแรงบันดาลใจที(ชดั เจน
ความแตกต่างจากบทเพลงอื(นๆที(ประพันธ์มาก่อนหน้านี โดยไดกล่าวไว้วา่ (สัมภาษณ์, 9 สิ งหาคม
2554)
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“แรงบันดาลใจของเพลงทั$ง 4 นี $ (รวมถึงบทเพลงทีประพันธ์ ก่อนหน้ านี $
ได้ แก่ เพลงเฉลิมราชย์ หกสิ บวาร เพลงแปดสิ บพรรษาองค์ ราชัน และ เพลง
ถวายพระพร) คือสิ งทีในหลวงทํา ความรู้ สึกทีมีต่อพระองค์ ท่าน เพลงแรกๆ
ต้ องหาหนังสื ออ่ าน เพราะยังไม่ ได้ มีความรู้ สึกเกียวกับพระองค์ ในการแต่ ง
เพลงของท่ าน กลัวว่ าจะต้ องใช้ ราชาศัพท์ รึเปล่ า เรื องการใช้ ภาษา และก็ไม่ ได้
ตามโครงการในพระราชดําริ มากนัก แต่ พอเราต้ องแต่ งเพลงเกียวกับในหลวง
ในภาพรวม เลยต้ องหาข้ อมูลเกียวกับพระองค์ ท่านในการเขียน แต่ ว่าอ่ านไป
เรื อยๆ เวลาแต่ งก็ยงั เกร็ งเพราะเราก็เอาสิ งที เราอ่ านมาเขียนเป็ นกลอน แล้ วก็มี
ทํานองในหัวไปด้ วย เอาคําสําคัญทีได้ ไปเจอ หรื อวลีอะไร เอามาเขียนไว้ แล้ ว
เราก็ดึงมาเขียน แต่ งเป็ นภาพรวมยังไม่ เอาพระราชนิพนธ์ เช่ นแปลความชื อ
ท่ าน เช่ นภูมิพลก็พลังของแผ่ นดิน เป็ นกึงๆพรรณนานิดๆ ยังไม่ มีความรู้ สึกมา
เกียวข้ อง...ส่ วนเพลงสุดท้ ายนีความรู้ สึกตรงๆ เพราะคนไทยห่ างไกลพระ
เจ้ าอยู่หัว ลืมพระเจ้ าอยู่หัว ลืมในสิ งทีท่านทํา ลืมในสิ งทีท่านปลูกฝั ง ลืมในจิต
ใต้ สาํ นึกทีดีทีท่านเคยสอน ก็เป็ นด้ วยสภาพแวดล้ อมทีมนั เปลียนแปลงไป แล้ ว
ก็ทรงพระชราไม่ ได้ ทรงฝ่ าฝั นไปทีต่างๆให้ เราเห็น ท่ านไม่ ได้ มาออกสื อ
มากมาย ท่ านทําเต็มทีเท่ าทีท่านทําได้ คนก็ไม่ ได้ ตระหนักอะไร เด็กรุ่ นนีร$ ้ ู คือ
ทรงเป็ นในหลวง แต่ ไม่ ได้ มาเปิ ดดูว่าท่ านทําอะไร”
นาวาโทพฤทธิธร สุ มิตร เห็นว่าหน้าที(ของตนคือการประพันธ์เพลงนีสามารถจะถ่ายทอด
เรื( องราวต่างๆของพระองค์ท่านให้กบั คนไทยทัว( ไปได้รับทราบและซาบซึ งไปด้วย ประกอบกับเป็ น
งานในหน้าที(ทาํ ให้นาวาโทพฤทธิธรมีโอกาสในการแสดงความจงรักภักดีตอ่ พระองค์ท่านในฐานะ
ประชาชนคนไทยคนหนึ(ง สิ( งที(แสดงออกในบทเพลงจึงเป็ นสิ( งที(สะท้อนมาจากความรู้สึกที(แท้จริ ง
ที(ตอ้ งการให้บทเพลงเป็ นเครื( องมือในการเสริ มสร้างความตระหนักถึงความโชคดีของคนไทยที(มี
ในหลวง วิธีการแต่งเพลงของนาวาโทพฤทธิธรจึงมีรูปแบบที(เปลี(ยนแปลงไป จากบทเพลงแรก
“เพลงเฉลิมราชย์หกสิ บวาร” ที(เป็ นคําที(สละสลวยมีเนือหาทัว( ไป มาสู่ บทเพลง “แปดสิ บพรรษาองค์
ราชัน” ที(มีเนือหาชัดเจนขึนเล่นคําโดนใช้ ธ นําหน้าทุกประโยค และเพลง “เพลงถวายพระพร” ที(
ต้องการใช้คาํ ง่ายๆให้คนไทยสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ วและต้องมีพระนามของทังสองพระองค์
จนมาถึงบทเพลงสุ ดท้ายคือเพลง “แปดสิ บสี( พรรษา” ที(พยายามเลือกคําง่ายๆ ผูฟ้ ังสามารถร้องตาม
ได้
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นอกจากนียงั มีบทเพลงที(ประพันธ์โดยภาคเอกชนที(ประพันธ์ไว้ก่อนหน้าปี มหามงคล เช่น
เพลงเดินตามรอยเท้าพ่อ (ประพันธ์ปี พ.ศ. 2552) (ภาคผนวก: 567) ลิขสิ ทธิl บริ ษทั จี เอ็มเอ็ม มีเดีย
จํากัด (มหาชน) คําพ่อสอน (2553) (ภาคผนวก: 567) และเพลงขอเป็ นข้ ารองบาททุกชาติไทย
(2554) (ภาคผนวก: 568) ประพันธ์คาํ ร้องโดย นิติพงษ์ ห่อนาค เพลง เราจะครองแผ่ นดินโดยธรรม
(2554) (ภาคผนวก: 568) ประพันธ์คาํ ร้องโดย ประภาส ชลสรานนท์ เพลงตามรอยพระราชา (2554)
(ภาคผนวก: 569) ประพันธ์คาํ ร้องโดย ชนะ เสวิกุล และนิติพงษ์ ห่อนาค ลิขสิ ทธิl บริ ษทั จี เอ็มเอ็ม
มีเดีย จํากัด (มหาชน) เพลงผู้ปิดทองหลังพระ (2554) (ภาคผนวก: 570) โดยแอ๊ด คาราบาว และ
เพลงในหลวงของแผ่ นดิน (ภาคผนวก: 571) ประพันธ์คาํ ร้องโดยวิเชียร ตันติพิมลพันธ์
ในบทเพลงผูป้ ิ ดทองหลังพระ ประพันธ์โดยแอ๊ด คาราบาว เนื(องจากได้รับมอบหมายจาก
สํานักพระราชวังให้แต่เพลงเนื(องในวโรกาสพิเศษดังกล่าว โดยต้องมีพระนามเต็มของพระองค์ใน
บทเพลง ซึ(งสร้างความภาคภูมิใจให้กบั ผูป้ ระพันธ์อย่างมาก จากการที(ดร.ดิศธร วัชโรทัย รองราช
เลขาธิการ พระราชวัง ได้ถ่ายทอดคําตรัสชื(นชมผูป้ ระพันธ์วา่ “แอ๊ ด คาราบาว เก่ งมากทีนาํ ชื อเรามา
ใส่ ในเพลงได้ ” ผูป้ ระพันธ์พยายามค้นคว้าพระราชกรณี ยากิจจนได้พบกับหนังสื อพระราชนิพนธ์
เรื( อง นายอินทร์ ผูป้ ิ ดทองหลังพระ เป็ นแรงบันดาลใจ และต้องคํานึงถึงการใช้คาํ ที(เหมาะสมเช่นคํา
ว่า ปี หรื อพรรษา นอกจากนี แอ็ด คาราบาวยังได้ประพันธ์บทเพลงเพื(อเป็ นการเทิดพระเกียรติ
พระองค์ทา่ นมาแล้วหลายบทเพลงดังที(ได้กล่าวมาแล้ว นัน( เป็ นเพราะได้รับการปลูกฝังถึงความ
จงรักภักดีมาตังแต่เด็ก ดังที(ให้สัมภาษณ์ไว้ในรายการหนึ(งของเคเบิล ทีวี (True vision) เมื(อต้นเดือน
ธันวาคม 2554 (16 กุมภาพันธ์ 2555: ออนไลน์) ไว้วา่
“สมัยทีผมเป็ นเด็ก พ่ อก็เล่ าว่ า พระองค์ ท่านเคยเสด็จสุพรรณบุรีกับ
สมเด็จพระนางเจ้ าเพือเปิ ดเขือนสามชุก คุณพ่ อเป็ นหัวหน้ าวงดนตรี ได้ เล่ น
ดนตรี ถวายพระองค์ ท่าน ที นีล$ ูกชายเหมือนกัน ได้ รับใช้ พระองค์ ท่านในการทํา
เพลง ถือเป็ นความภาคภูมิใจ ถึงตายก็นอนตาหลับ ผมอยากให้ เพลงนีไ$ ด้
เผยแพร่ ให้ คนไทยได้ ช่วยกันร้ อง ร้ องกันทุกๆคน เพือให้ พระองค์ ท่านมี
ความสุข ท่ านทําเพือพวกเรามา 65 ปี ยังไม่ ร้ ู จักพระนามเต็มของพระองค์ ท่าน”
ในช่วงยุคสมัยนี ความรักชาติได้แผ่ขยายออกไปมากกว่าความรักในแผ่นดินเกิด หากแต่
เป็ นการรักกันของคนไทยทุกคน ที(ไม่วา่ จะเกิดหรื อเติบโต ณ ที(ใด เมื(อร่ วมมีจิตใจเดียวกันแล้ว ย่อม
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทงั ผลงาน กิจกรรม ฯลฯ อีกมากมาย เพื(อเป้ าหมายเดียวกันคือ การนําพระ
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ประเทศชาติให้เจริ ญรุ่ งเรื องสื บไปภายใต้หวั ใจดวงเดียวกันที(ยงั คงผูกพันไว้กบั องค์ในหลวงของ
แผ่นดิน
สรุ ปได้วา่ บทเพลงปลุกใจที(แสดงถึงความรักชาติในช่วงเวลานีมีดว้ ยกัน 2 ประเภทคือ บท
เพลงที(ให้กาํ ลังใจผูป้ ระสพภัยต่างๆและ บทเพลงที(แสดงถึงสํานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณขององค์
พระบาสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ที(พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยมาหลายสิ บปี ผูท้ ี(
มีส่วนเกี(ยวข้องกับการสร้างสรรค์และถ่ายทอดบทเพลงปลุกใจได้แสดงความคิดเห็นถึงความรัก
ชาติของตนเองที(แตกต่างกัน ในกลุ่มแรกคือ ความรักชาติได้ผกู พันไว้กบั ความจงรักภักดีในองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที(ทรงเป็ นสัญลักษณ์แห่งความดีงามด้วยพระมหากรุ ณาธิคุณแก่
ประชาชนชาวไทยที(มิอาจเปรี ยบได้ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พันเอก (พิเศษ) ชูชาติ พิทกั ษากร ได้แสดง
ความคิดเห็นไว้วา่ (สัมภาษณ์, 21 กรกฎาคม 2554)
“การปลุกใจทีจะทําให้ เรารั กชาติได้ กค็ ือ ในหลวงของเรา เพราะทรงทํา
ทุกสิ งทุกอย่ างก็เพือชาติของเรา ไม่ ว่าจะกีปีมาแล้ ว ทรงทําเพือชาติทั$งนั$น ชาติ
ของพระองค์ กค็ ื อประชาชน มันมีชาติเฉยๆไม่ มีประชาชนก็ไม่ เป็ นชาติ ผมว่ า
สมควรให้ องค์ ในหลวงเป็ นตัวตั$ง เป็ นโจทย์ เมือมองแล้ วเนีย ความรั กชาติกจ็ ะ
เกิดขึน$ เพราะทรงเป็ นสัญลักษณ์ ... เพราะฉะนั$นเพลงทีให้ เรารั กชาติ ต้ องมีใน
หลวงเป็ นแกน เป็ น Core”
วิเชียร ตันติพิมลพันธ์ ผูป้ ระพันธ์คาํ ร้องเพลงในหลวงของแผ่นดิน ประกอบละครเวทีเรื( อง
สี( แผ่นดิน ออกแสดงเมื(อ พ.ศ. 2554 – 2555 กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการประพันธ์บทเพลงนี ไว้วา่
(สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2555)
“ความมุ่งหมายในการแต่ งเพลงนี $ คือบอกตัวเองเสมอว่ าเรากําลังแต่ ง
เพลงรั กทียิงใหญ่ ในชี วิต เป็ นเพลงรั กทีเรามีต่อบุคคลสําคัญของแผ่ นดิน ซึ งคือ
องค์ ในหลวง เมือเราถามใจตัวเองว่ า เรารั กพระองค์ อย่ างไร ทุกถ้ อยคําทุก
ตัวอักษรก็จะถ่ ายทอดความรู้ สึ กสํานึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณทีพระองค์ ทรงมี
ต่ อเรา และหวังว่ าเพลงนีจ$ ะแทนความรู้ สึกของประชาชนผู้รักในหลวง”
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นาวาโท พฤทธิธร สุ มิตร ผูป้ ระพันธ์บทเพลงมากมายที(เกี(ยวกับพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั และพระบรมราชินีสาํ หรับงานกาชาดคอนเสิ ร์ต กองดุริยางค์ทหารเรื อ ได้กล่าวไว้วา่
(สัมภาษณ์, 9 สิ งหาคม 2554)
“ชาติกค็ ือแผ่ นดิน ไม่ เกียวกับกับศาสน์ กษัตริ ย์ ชาติจะมีอยู่แต่ จะ
สมบูรณ์ ไม่ ได้ ถ้ าไม่ มีศาสนา พระมหากษัตริ ย์ แต่ ตอนนี $ ปั จจุบันนีบ$ ทบาท
พระมหากษัตริ ย์ถกู ทําให้ ไกลจากความรู้ สึกของคนทัวไป แต่ ไม่ ได้ ลดน้ อยลง
อาจเป็ นเพราะด้ วยอํานาจของวัตถุนิยม สิ งทีท่านทําจะไม่ ได้ ให้ เราเห็นตรงๆ
แต่ ท่านทําเพือชาติทั$งนั$น สิ งทีท่านทํามันไม่ ได้ ให้ เห็นผลได้ เฉพาะบุคคล แต่
เป็ นผลโดยรวม อย่ างท่ านสร้ างแก้ มลิง คนกรุ งเทพรั บรู้ น้อย นํา$ ท่ วมน้ อยลงแต่
ว่ าก็ท่วม แต่ ทีท่วมน้ อยลงเนีย คนไม่ คิดว่ าเป็ นเพราะพระองค์ ท่าน คนคิ ดแต่ ว่า
อยากเห็นผลต่ างๆชัด…”
เช่นเดียวกับ พันเอก ประชาสันต์ ชนะสงคราม หัวหน้าฝ่ ายผลิตรายการและข่าว สถานี
วิทยุกระจายเสี ยงกองทัพบก ที(แยกชาติออกจากศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ แต่ยงั คงมีศูนย์รวม
จิตใจเดียวกันที(พระมหากษัตริ ย ์ เปลี(ยนแปลงไม่ได้ มีความเห็นว่า (สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2554)
“ปกติแล้ วเราจะพูดต่ อกันว่ า ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ เราต้ องแยก
ชาติออกจากพระมหากษัตริ ย์ เพราะความหมายของชาติ เปลียนแปลงได้ ไป
ตามเรื องการรบ เอกราช เศรษฐกิจ ความเป็ นไทย หรื ออืนๆทีคนให้ ความสําคัญ
แต่ พระมหากษัตริ ย์นีเ$ ราเปลียนไม่ ได้ ไม่ ว่าจะอย่ างไรเราก็เคารพเหมือนเดิม
ตอนทีมีการเปลียนแปลงการปกครองก็จริ ง แต่ กย็ งั ยกพระมหากษัตริ ย์เหนือ
การเมือง ... เพราะสังคมเรามันต่ างจากสังคมประเทศอืนๆทีมีสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์ ท่ านทําทุกอย่ างเพือพวกเรา จะบอกว่ าชาติแปลว่ า
พระมหากษัตริ ย์กไ็ ม่ ใช่ เพราะทรงเป็ นแบบนีอ$ ยู่องค์ เดียว แต่ ถ้าดูบริ บทของ
ประเทศเราด้ วยก็เป็ นไปได้ เพราะทุกอย่ างรอบตัวเราก็มาจากพระมหา
กรุ ณาธิ คุณของท่ านทั$งนั$น การทีประเทศไทยมีพระองค์ เป็ นสิ งทีคนไทย
ภาคภูมิใจ เพราะทรงเป็ นขวัญกําลังใจให้ แก่ คนไทยทุกคน”
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สําหรับ หรั(ง ร็ อคเคสตร้า หรื อชัชชัย สุ ขาวดี เห็นว่าความรักที(มีตอ่ พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ น
เรื( องที(ได้รับการปลูกฝังมานาน ไม่ใช่เพียงพระองค์เดียว แต่หมายถึงบูรพกษัตริ ยไ์ ทยทังหมด
(สัมภาษณ์, 29 กันยายน 2554)
“ความรั กชาติ คื อรั กพระมหากษัตริ ย์ ไม่ ต้องมีเหตุผล ไม่ ต้องการอะไร
เหมือนงมงาย เหมือนศาสนา ทีเราต้ องนับถือตาม ไม่ ได้ ทาํ ความเสี ยหายให้ กับ
ประเทศชาติ รู้ ว่าท่ านทํามาทุกรั ชกาล ตั$งแต่ สุโขทัยมา บางทีท่านก็ยอมถูกด่ าว่ า
ผมเชื อแน่ ว่าสถาบันพระมหากษัตริ ย์กรุ ณากับประชาชนชาวไทยอย่ างแท้ จริ ง”
สุ ทธิพงษ์ วัฒนสมบัติ ผูป้ ระพันธ์ทงั คําร้องและทํานองค่ายอะบอริ จิน ภายใต้ บริ ษทั อาร์
เอส จํากัด (มหาชน) หลายบทเพลง ทังเพลงที(เกี(ยวกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เช่น เพลง
ลูกของพ่อ เพลงที(ให้กาํ ลังใจ เช่นเพลงคนไทยไม่เคยทิง กัน เป็ นต้น ได้ให้ทศั นะไว้วา่ (สัมภาษณ์,
29 กรกฎาคม 2554)
“คนไทยเกือบทั$งประเทศ ยังรู้ สึกว่ าพระมหากษัตริ ย์ยงั เป็ นศูนย์ รวม
จิตใจของคนในชาติอยู่ดี ... เราก็เลยต้ องสมมติพระมหากษัตริ ย์ของไทยหรื อใน
หลวงนีว่า “พ่ อ” เป็ นเหมือนพ่ อของชาติ พ่ อแห่ งชาติ พอมีคาํ ว่ าพ่ อเข้ ามา ก็ทาํ
ให้ ความรู้ สึกต่ อพระมหากษัตริ ย์แต่ เดิมมีความใกล้ ชิด มีความผูกพันมากกว่ า
เพราะเราเห็นภาพของเรากับพ่ อมากกว่ า เรากับพระมหากษัตริ ย์ พอเขียนว่ าเป็ น
พ่ อเลยทําให้ สถานะดูแคบลง แต่ ผมว่ าทุกอย่ างเหมือนเดิม ว่ าสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์มนั สูงสุดอยู่แล้ ว”
ผูท้ ี(ถ่ายทอดบทเพลงของสุ ทธิพงษ์ทงั หมด คือ ปาน ธนพร แวกประยูร นักร้องคุณภาพที(มี
ผลงานการขับร้องบทเพลงเกี(ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มากมาย เห็นว่าสิ( งสําคัญคือการยึด
พระองค์ทา่ นเป็ นแบบอย่างในการทําความดี สิ( งสําคัญคือการแสดงออกตามหน้าที(ของตนให้ดีที(สุด
(สัมภาษณ์, 29 กรกฎาคม 2554)
“ชาติเป็ นเรื องของทุกคน มันอยู่ทีว่าผลักภาระไปให้ ใคร เช่ นว่ าคําว่ า
ชาติคือในหลวง อะไรดีกบ็ อกว่ าเพราะท่ าน อะไรไม่ ดีกบ็ อกว่ าเพราะท่ านอีก
จริ งๆเป็ นเรื องของทุกคนต้ องช่ วยกันรั กษา เราต้ องแสดงออก ว่ าเรารั กท่ าน ทํา
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อะไรให้ ท่าน เพราะถ้ าเราบอกว่ าในหลวงคือชาติ เราก็ต้องถามตัวเองว่ าทํา
อะไรให้ ท่านบ้ าง เหมือนกับเราเชิ ดชูคนๆหนึงทีทาํ เพือชาติ แต่ เราก็ต้องทําทุก
คน เราเป็ นประชาชนทุกคน บทบาทหน้ าทีของพีทีเป็ นนักร้ อง มีหลายแบบ ...
คุณสามารถเป็ น Idol ของหลายๆคน เราก็ฉกฉวยความรั กของคนมาสร้ าง
ประโยชน์ มาทําอะไรทีดีๆต่ อไปได้ ”
ความคิดการแสดงออกถึงความรักชาติดว้ ยการกระทําตามหน้าที(น ี สอดคล้องกับความคิด
ของ พันตรี ประทีป สุ พรรณโรจน์ ผูอ้ าํ นวยเพลง ผูป้ ระพันธ์และเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานของกอง
ดุริยางค์กองทัพบก และผูอ้ าํ นายเพลงวง Thailand Philharmonic Orchestra กล่าวถึงความสําคัญของ
การทําหน้าที(ของตน และการประพฤติตนเป็ นคนดีของชาติโดยนําความรู้ความสามารถทีมีเฉพาะ
ของแต่ละบุคคลมารวมกัน จะก่อเกิดเป็ นปรากฏการณ์ที(สร้างสรรค์และมีประโยชน์แก่ส่วนรวม
ได้มากยิง( ขึน ดังที(กล่าวไว้วา่ (สัมภาษณ์, 19 กรกฎาคม 2554)
“การทําให้ รักสามัคคีกัน เป็ นหน้ าทีของทุกคน ใครทําอะไรได้ ทําอะไร
ดีกว่ าก็เอามา Share กัน ไม่ แบ่ งว่ าของใครที ดีกว่ า แต่ ต้องรวมกัน ความรู้
ความสามารถเป็ นเหมือนทรั พย์ สิน แต่ เอาทรั พย์ สินมารวมกัน ถ้ าจะบอกว่ าต้ อง
“เสี ยสละเพือชาติ” นีกไ็ ม่ ใช่ เพราะมันดูเหมือนเราต้ องเสี ยอะไรไปสักอย่ าง
แต่ ผมว่ าเอาสิ งทีดีมารวมกันมาแบ่ งปั นให้ คนอืน เราไม่ ต้องมองว่ าเราจะต้ อง
เสี ยอย่ างไร อย่ างผมทําอะไรได้ ความรู้ ความสามารถของเราคืออะไร ก็คือ
ดนตรี ผมก็ใช้ ดนตรี เป็ นสิ งที ตอบแทนให้ สังคม ไม่ ใช่ ว่าทุกคนจะต้ องมาเป็ น
ทหาร แต่ สาํ หรั บผมทหารมันคือหน้ าที เหมือนการทีบริ จาคนํา$ ท่ วมเราไม่ ได้
เสี ยอะไร เราเอาสิ งทีมีอยู่แล้ วทีบ้านมาแบ่ งปั นกัน นีเป็ นการให้ ด้วยใจ เรา
ไม่ ได้ ต้องเสี ยอะไร ถ้ าทุกคนเอาความรู้ ความชํานาญทีตนเองมีอยู่มารวมกัน
ให้ กับประเทศไทย ผมว่ าประเทศเราจะดีมากเลย”
หน้าที(ของพันตรี ประทีป สุ พรรณโรจน์ในการประพันธ์น นั ประกอบด้วย 2 บทบาทคือเป็ น
นักดนตรี และเป็ นทหาร ความจงรักภักดีตอ่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ยย์ อ่ มอยูใ่ นสํานึกอยู่
ตลอดเวลา หากแต่ตอ้ งการนําความจงรักภักดีเหล่านันถ่ายทอดเป็ นผลงานทางดนตรี ตามความถนัด
เพื(อเป็ นเครื( องมือในการปลูกฝังจิตใจให้ระลึกถึงความสําคัญของความเป็ นชาติต่อส่ วนรวม
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“เพลงในอัลบั$มของผมก็ให้ คนรั กสามัคคี แล้ วก็เทิดทูนพระมหากษัตริ ย์
เป็ นสิ งทีจับต้ องได้ ง่าย ไม่ ใช่ เรื องไกลตัว ไม่ ใช่ ว่าเป็ นเรื องของทหารอย่ างเดียว
ไม่ ต้องไกลขนาดนั$น “เพราะความรั กชาติเป็ นหน้ าที ของคนไทยทุกคน แต่ ผม
เป็ นทหารผมก็ตอบแทนในส่ วนของผม หรื อถ้ าคุณเป็ นนักบัญชี คุณก็แสดง
คามรั กชาติได้ คือการทีไม่ ทาํ บัญชี ผี ผิดกฎหมาย นันคือ “ใช้ อาชี พของเรารั บใช้
ชาติ” อย่ างผมเป็ นทหารที ต้องจงรั กภักดีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์และดูแล
ประชาชน ถึงเรี ยกว่ า “ทหารเพือประชาชน” และผมเป็ นนักดนตรี ผมก็มาเล่ น
ดนตรี บางครั$ งก็ถอดเครื องแบบไปเล่ น ผมว่ า “ดนตรี นีส$ ามารถทําให้ คนรั ก
สามัคคีกันได้ จริ ง ไม่ จาํ เป็ นต้ องเป็ นเพลงปลุกใจ เราเปิ ดเพลงทัวไป คนมี
ความสุขร่ วมกัน เมือมีความสุขร่ วมกันได้ รับสิ งดีๆร่ วมกัน มันจะทําให้ เราลืม
ความแตกร้ าว วิธีสมานทีดีทีสุดคือทั$งสองฝ่ ายได้ รับความสุข ไม่ เกียวกับ
นโยบายอะไรพวกนั$น ดนตรี สามารถทําได้ หากเพลงปลุกใจไม่ ต้องขึงขังมาก
ทําให้ มนั Soft ไม่ ต้องมีพิธีการ เพราะพิธีกรรมทําให้ การเข้ าถึงน้ อยลง ทุกคนก็
ต้ องทํา แต่ ผมว่ าแบบธรรมดา วิถีแบบชาวบ้ านให้ เขา”
พีรพงษ์ อ่อนหวาน หัวหน้าโครงการงานชุมนุมเยาวชน คนรักชาติ รักประชาธิปไตยของ
กระทรวงศึกษา เห็นว่าการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินวิธีการหนึ(งคือ การที(แต่ละคนกระทําตาม
หน้าที(ของตนเองเช่นกัน (สัมภาษณ์, 9 กันยายน 2553) กล่าวไว้วา่
“กิจกรรมต่ างๆทีจัดขึน$ เป็ น “การสร้ างความเป็ นพลเมือง” ไม่ ใช่
พลเมืองดีนะ เอาพลเมืองเฉยๆให้ ร้ ู จักหน้ าทีกพ็ อ เพราะต้ องการให้ เกิดความ
สมานฉันท์ ขึน$ ในชุมชน”
ในขณะที(ผสู้ ร้างสรรค์บทเพลงปลุกใจเห็นว่า ความเป็ นชาติคือสถานที(ที(มีความทรงจํา มี
ผูค้ นอาศัยอยูด่ ว้ ยกัน จึงจะรวมกันเป็ นชาติ ดังเช่น สันติ ลุนเผ่ นักร้องเพลงปลุกใจที(มีชื(อเสี ยง เห็น
ว่าการตอบแทนหรื อแสดงความรักชาติได้น นั คือการกตัญูต่อแผ่นดินเกิด และผูม้ ีบุญคุณ นัน( คือ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั นัน( เอง กล่าวถึงคําสอนของคุณพ่อไว้วา่
“เพราะเราเกิดทีเมืองไทย เราก็ต้องตายทีเมืองไทย ในแผ่ นดินนีจ$ ึงต้ อง
กราบไหว้ คนทีนับถือ เจอหน้ าผู้ใหญ่ ทีนับถือ เอ็งก็ต้องอวยพรเค้ า แล้ วจะไม่
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เป็ นทุกข์ เราก็ทาํ ตามก็คิดแต่ ว่าทําเพือเค้ า ไม่ ได้ ทาํ เพือใคร มานึกทีหลังว่ า
ผู้ใหญ่ ทีเราเคารพก็คือในหลวงกับสมเด็จนันเอง เราก็ถวายพระพรทุกครั$ ง”
แต่ในทางทหาร เห็นว่าชาติประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 ส่ วนคือ พืนดิน คน และการ
ปกครอง ไม่จาํ เป็ นต้องคํานึงถึงเชือชาติ แต่ตอ้ งนึกถึงสิ( งที(คนเหล่านันทําเพื(อชาติ ความสามัคคีเป็ น
หนึ(งเดียวกัน ดังที( พลตรี ดุษฎี รามสมภพ (สัมภาษณ์, 20 มกราคม 2554) กล่าวว่า
“คําว่ า “ชาติ” มีองค์ ประกอบ 3 ส่ วน การให้ ความหมายของความรั ก
ชาติ จะรั กได้ กต็ ้ องคํานึงถึง 3 ส่ วนนี $ การทํายุทธศาสตร์ ให้ รักชาติกต็ ้ อง
คํานึงถึงด้ วย สิ งสําคัญต้ องสร้ างความเข้ าใจ ความรั กชาติทีเกิดขึน$ ต้ องเป็ น
ภาพรวม แบ่ งแยกไม่ ได้ เวลาสอนต้ องสอนเป็ นองค์ รวมเช่ นสอนเรื องพราหมณ์
ในเพลงทียแุ ยงกัน20 ก็เป็ นการสอน ต้ องทําให้ เห็นภาพรวม คนจึงจะเข้ าใจและ
นําไปปฏิ บัติได้
เวลาพูดถึงคําว่ า “ชาติ” เป็ นเรื อง Sensitive ต้ องยอมรั บว่ าคนทีอยู่ใน
แผ่ นดินไทยนีใ$ ช่ เชื $อชาติไทยทั$งหมด คนทีทาํ ให้ ประเทศไทยมีกินก็มกั จะเป็ น
คนเชื $อชาติจีน ... เป็ นการใช้ สัญลักษณ์ ของความเป็ น “ชาติ” เป็ นแผ่ นดิน มิใช่
“เชื $อชาติ” ทีให้ ความหมายมากกว่ า เมือเราบอกว่ าเราเชื $อชาติไทย เราจะรู้ สึก
ภูมิใจมาก ไม่ ใช้ แต่ สัญชาติ ตอนนีค$ นรุ่ นหลังไม่ เข้ าใจว่ า ทําไมต้ องใช้ ต่างกัน
จริ งๆแล้ วมันให้ ความหมาย ความภูมิใจต่ างกัน ความรู้ สึกทีเป็ นคนกลุ่ม
เดียวกันก็ต่างกันด้ วย”
ความคิดเห็นเรื( องการรวมเป็ นชาติภายใต้ความต่างเชือชาติน ี นคร ถนอมทรัพย์ ศิลปิ น
แห่งชาติสาขาดนตรี สากล ประจําปี 2554 และเป็ นผูป้ ระพันธ์เพลงรักกันไว้เถิด กล่าวไว้วา่
“ไม่ ว่าใครเกิดในเมืองไทยด้ วยกัน เราก็ถือว่ าเป็ นคนไทย จะเป็ นเชื $อชาติอะไรก็ได้ เชื $อ
ชาติจีน อินเดียหรื ออะไรก็ได้ แต่ เกิดในแผ่ นดินไทยถือว่ าสัญชาติไทย”
นอกจากนี ยังมีผเู้ ห็นความสําคัญของความเป็ นไทย โดยเฉพาะภาษาไทยที(เป็ น
ส่ วนประกอบหนึ(งในบทเพลงปลุกใจ พันเอก (พิเศษ) เกษม ปูรณานนท์ ได้ให้ความสําคัญกับ
20

วัสสการพราหมณ์ ในบทเพลงไทยสามัคคี
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วัฒนธรรมที(เป็ นเครื( องแสดงออกถึงความมีอารยะของความเป็ นชาติ แต่ตอ้ งปรับให้ทนั กับยุคสมัยที(
เปลี(ยนแปลงไปด้วย (สัมภาษณ์, 26 พ.ค.2554)
“เคยได้ ยินในหลวงในพระบรมราโชวาทว่ า “ภาษาคื อวัฒนธรรม และ
วัฒนธรรมคือชาติ” จึงสามารถสรุ ปได้ ว่า ภาษาเป็ นสิ งทีแสดงความเป็ นชาติ ได้
เช่ นกัน ภาษาเป็ นสิ งทีแปลก เพราะ เป็ นสิ งทีเป็ นนามธรรมแต่ สามารถจับต้ อง
ได้ สิ งทีทาํ ให้ ภาษาเป็ นเครื องหมายของวัฒนธรรมได้ อย่ างสมบูรณ์ นั$นก็ด้วย
สําเนียง ... ให้ ได้ ร้ ู ว่าไม่ ได้ มาจากวัฒนธรรม สังคมเดียวกันอย่ างแท้ จริ ง ฉะนั$น
ภาษาทีมีความหมายถึงความเป็ นชาติ ก็เป็ นสิ งทีเป็ นนามธรรมที จับต้ องได้ ชาติ
จึงเป็ นนามธรรมที จับต้ องได้ เช่ นกัน แต่ เวลาคิดวิเคราะห์ ต้องนําสําเนียงไปรวม
ด้ วย เพราะภาษาและสําเนียงมีความหมายต่ างกันถ้ าคนชาติเดียวกัน นอกจากจะ
พูดภาษาเดียวกันแล้ ว ยังต้ องมีสาํ เนียงการพูดเช่ นเดียวกันด้ วย
วัฒนธรรมทีทาํ ให้ คนไทยถือว่ าเป็ นหนึงสังคมเดียวกันอีกสิ งคือผลงาน
ทางวัฒนธรรมและศิลปะต่ างๆ เพราะถือว่ าเป็ น กระดูกสันหลังของชาติ ทีมี
บทบาทในการหล่ อหลอม ให้ สังคมไทยยังคงอยู่โดยใช้ ภาษาเป็ นเครื องชี $นาํ
ความคิด “การทีเราจะดํารงอยู่ได้ กต็ ้ องมีศิลปวัฒนธรรม”
ความหมายของคําว่ า “ชาติ” ทางทหารนั$นหมายถึงว่ าต้ องมี ประชาชน
พืน$ ทีและการปกครอง แต่ คนในปั จจุบันบางส่ วนเห็นว่ า “ชาติ” ต้ องมี
“อธิ ปไตย” เหมือนเรื องเขาพระวิหาร เราต้ องได้ พืน$ ที คิดถึงแต่ พืน$ ที เพียงอย่ าง
เดียวว่ าเราต้ องรั กษาดินแดนไว้ แต่ เดิมไม่ มีแผนทีดินแดนระหว่ างประเทศ เค้ า
คิดแบ่ งกันตามวัฒนธรรมของแต่ ละกลุ่ม วัฒนธรรมคล้ ายกันก็กลุ่มเดียวกัน
ไม่ ได้ มีเส้ นแบ่ งพืน$ ทีเช่ นปั จจุบัน
พันเอก (พิเศษ) เกษม ยังกล่าวถึงวิธีการดํารงความเป็ นชาติของไทยว่า ต้องเกิดจากความ
ร่ วมมือของหลายฝ่ ายเพื(อเป้ าหมายหลักในการพัฒนาสังคมให้เห็นความสําคัญของความเป็ นชาติ
เดียวกัน
ปั ญหาของความเป็ นชาติของเราก็เพราะ “เรายังไม่ เคยสร้ างชาติเสร็ จ
เสี ยที” บางประเทศเค้ าใช้ กันเป็ นร้ อยๆปี ของเราเพิง 70 ปี เอง บางครั$ งเรา
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หลงลืมหรื อพัฒนาไม่ ครบทุกด้ าน ความหมายหรื อองค์ ประกอบทีจะทําให้ ชาติ
มีความสมบูรณ์ นั$นคื อต้ องพัฒนาบูรณาการในด้ านต่ างๆคื อ
1. การเมือง
2. เศรษฐกิจ
3. จิตวิทยาความมัน คง
4. การป้ องกันประเทศ อธิ ปไตย
5. งานด้ านเทคโนโลยี พลังงานและสิ งแวดล้ อม
จริ งๆแล้ วเราพยายามพัฒนาทุกด้ าน แต่ ให้ นา$ํ หนักต่ างกัน ข้ อ 3 และ 5
นั$นเราข้ ามไปเลย เราสนใจแต่ เรื องปากท้ องว่ าจะมีกินตอนนีอ$ ย่ างไร จริ งๆแล้ ว
เราต้ องพัฒนาการเมืองให้ คนศรั ทธาแล้ วจะทําให้ ด้านอืนๆพัฒนาได้ ง่ายขึน$
เพราะทุกอย่ างผูกพันกันหมด แต่ ต้องมีการเมืองทีเป็ นส่ วนเชื อมโยงให้ เกิดการ
พัฒนาต่ างๆอย่ างบูรณาการไปพร้ อมกันอย่ างสมดุล เช่ นเราก็สนใจเรื อง
สิ งแวดล้ อมแต่ ไม่ ได้ จริ งจังอะไร ก็ทาํ กันไป แต่ ไม่ ได้ กาํ หนดนโยบาย ส่ งเสริ ม
กันอย่ างจริ งจัง มัวแต่ คิดว่ าจะหาเงินอย่ างไรมากกว่ า การพัฒนาทีไม่ เสร็ จนีจ$ ึง
ทําให้ สังคมของเราในปั จจุบันขาดความสํานึกความเป็ น “ชาติ” ร่ วมกัน”
จะเห็นได้วา่ ความรักชาติที(เกิดขึนในยุคสมัยนี มิได้ผกู ติดกับสิ( งใดสิ( งหนึ(งเพียงอย่างเดียว
แต่ทงั หมดมีจุดร่ วมเดียวกันคือ การรักษาไว้ซึงสิ งดีทมี ีในเมืองไทย วัฒนธรรม ภาษา การทําหน้ าที
ของตนเองให้ ดีทสี ุ ด ทั>งหมดนีจ> ะประสบผลเป็ นอย่างดีกด็ ้ วยการทีบ ุคคลยึดมันในความดี ตามแบบ
แห่ งความดีตามหลักศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ทีไ ม่ ว่าสั งคมไทยจะต้ องฝ่ าฟันความเลวร้ าย
ทีเ กิดขึน> ทั>งจากนํา> มือมนุษย์ และธรรมชาติมากเท่าไร สิ งหนึงทีร วมจิตใจของคนไทยไว้ด้วยกัน นัน
ก็คือความรักและศรัทธาต่ อองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
ความหมายจากบทเพลงปลุกใจที(เกิดขึนในแต่ละยุคสมัยนัน ประกอบด้วยการชีนาํ
สนับสนุน กระตุน้ เตือนจิตสํานึกทังต่อกายและใจ ในการปฏิบตั ิตนเพื(อที(จะก้าวข้ามผ่านพ้น
อุปสรรคต่างๆ อันส่ งผลถึงการพัฒนาประเทศ หน้าที(ดงั กล่าวมิใช่หน้าที(ของใครคนใดคนหนึ(ง
เท่านัน หากแต่เป็ นหน้าที(ของคนไทยทุกคนที(ได้รับการปลูกฝังทัศนคติและมีรากฐานความคิดเรื( อง
ความสามัคคี เสี ยสละ การคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนในการปกปักรักษา
อํานาจอธิปไตยทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้วยการมีแบบอย่างที(
คนไทยต่างเคารพเลื(อมใสศรัทธาด้วยใจบริ สุทธิl เพื(อถวายความดีงามเหล่านันแด่องค์
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ผูท้ รงเป็ นแบบอย่างพระมหากษัตริ ยอ์ นั เปี( ยมไปด้วยเมตตาและหลัก
แห่งทศพิธราชธรรม ให้ได้ซึมซาบเข้าไปในหัวใจ ส่ งผลถึงการพัฒนาจิตใจให้เกิดสํานึกถึงการอยู่
ร่ วมกันอย่างเป็ นสุ ขและยัง( ยืน
ความหมายที(ปรากฏในบทเพลงแต่ละยุคสมัยนี จะเป็ นการสะท้อนภาพสังคมที(เกิดขึน
รวมทังนโยบายที(รัฐเป็ นผูก้ าํ หนด หากแต่บางครังไม่ได้สอดคล้องกับพฤติกรรมที(แสดงออกซึ(ง
ความรักชาติของประชาชนในช่วงเวลานัน โดยการแสดงออกในทิศทางเดียวกับแนวความคิดของ
บทเพลงมักจะเกิดขึนภายหลัง ทังนี เพราะบทเพลงเป็ นเครื( องมือที(ใช้ในการปลูกฝังความคิด ทําให้
ต้องใช้เวลาในการสร้างความตระหนักถึงความจริ ง ความถูกต้องของแนวคิดให้ผฟู้ ังเชื(อถือ อีกทังยัง
ใช้เวลาในการปรับเปลี(ยนเนือหาในระบบการศึกษาเพื(อให้ผเู้ รี ยนเห็นความสําคัญของแนวความคิด
ดังกล่าวก่อเกิดเป็ นเกิดการเรี ยนรู้ ทดลอง กระทัง( นําไปปฏิบตั ิให้ได้ผลที(ดีจริ ง ดังตารางแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างเนือหาของบทเพลง บริ บทและความรักชาติในแต่ละยุคสมัยด้านล่าง
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ตารางแสดงความสั มพันธ์ ระหว่ างบทเพลง บริบททีเ กียวข้ องและการแสดงออกซึงความรักชาติ

ยุคที
เนือ> หาของบทเพลง
1. แสดงถึงความสําคัญของการเสี ยสละชีวติ
เพื(อรักษาความเป็ นเอกราช ด้วยการร่ วมมือ
กันสร้างชาติไทยให้ยง(ิ ใหญ่และยัง( ยืน
2. การรวมหลายผูค้ นจากหลายเชือชาติ การ
พัฒนาคน สังคมและวัฒนธรรมให้เป็ น
รู ปแบบของสังคมอารยะ

บริบททีเ กีย วข้ อง
การปลูกฝังเรื( องความรักชาติ การปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตย การอาสาเข้าร่ วมรบในสงครามโลกครัง
ที( 1
วิกฤตเศรษฐกิจ การเปลี(ยนแปลงการปกครอง
สงครามโลกครังที( 2 การปฏิบตั ิตนตามรัฐนิยมทาง
วัฒนธรรม เชื( อผูน้ าํ ชาติพน้ ภัย และยังคงมีความ
จงรักภักดีตอ่ สถาบันพระมหากษัตริ ยไ์ ม่วา่ จะมีการ
ปลูกฝังความคิดให้เชื(อมัน( ในผูน้ าํ อื(นมาก่อนก็ตาม

จูงใจให้เห็นความสําคัญของการอยูร่ วมกัน
บนผืนแผ่นดินเดียวกัน เป็ นชาติเดียวกัน ให้
เกิดความตระหนัก พิจารณาและเรี ยนรู ้ที(จะ
ยึดมัน( ในความดีที(เป็ นสากลด้วยตนเอง และ
รักถิ(นฐานบ้านเกิด ศรัทธาในความดี

การแบ่งฝ่ ายของโลกเสรี และสังคมนิยม ภาวะสงคราม
เย็น การพัฒนาและความรํ(ารวยรวมกันอยูท่ ี(กลุ่มทุน
นิยมเพียงคนกลุ่มเดียว ประชาชนสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่างทางการเมืองการปกครองได้ เกิดความ
วุน่ วายทางการเมือง

3.

ความหมายของความรักชาติ
การประพฤติปฏิบตั ิตามผูน้ าํ อันเป็ นเครื( องยึดเหนี(ยว
จิตใจ (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ) ต้องการรักษา
อธิ ปไตยจากการรุ กรานของต่างชาติในทุกๆทาง
รักษาเอกราชอธิ ปไตยทังทางการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมทังหมด จากการรุ กราน
ของญี(ปุ่นและตะวันตก การยอมรับทําตามผูน้ าํ เพราะ
เชื(อว่าสามารถทําให้ประเทศรอดพ้นจากอันตรายได้
แต่อย่างไรก็ดี ความรักและความศรัทธาของคนไทย
ได้กลับมาอยูท่ ี(พระเจ้าอยูห่ วั เช่นเดิม
ความต้องการเรี ยกร้องสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน
จากการถูกเอารัดเอาเปรี ยบของผูป้ กครองและนายทุน
การพัฒนาตนเองเพื(อสร้างรายได้ และพึ(งพาตนเอง
มากขึน
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ยุคที
เนือ> หาของบทเพลง
4. สะท้อนภาพปั ญหาสังคม ให้ผฟู ้ ังได้
ตระหนักถึงปั ญหาทางสังคมที(เกิดขึน มี
ความภาคภูมิใจและรักษาไว้ซ( ึงวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ( งที(มีในเมืองไทย
5.

บริบททีเ กีย วข้ อง
การเมืองและการทหารมีบทบาทสําคัญในช่วงแรก
จากนันทุกองค์กรการปกครอง และการบริ หารประเทศ
ยึดถือความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเป็ นหลัก โดยไม่
คํานึงถึงช่องว่างระหว่างรายได้ของประชากร ทําให้เกิด
ปั ญหาสังคมขึนมากมาย
ปลุกสํานึกถึงสิ( งที(คนไทยทุกคนมีตอ่ กันคือ ทุกองค์กรล้วนเชื( อมโยงสัมพันธ์กนั ไม่มีแนวคิดใด
ความช่วยเหลือเกือกูล มีน าํ ใจให้กนั การ
สําคัญกว่า ทังการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
ร่ วมกันก้าวผ่านวิกฤตทังทางธรรมชาติและ และวัฒนธรรม ล้วนส่ งผลถึงกันและกัน แต่ละปั จจัย
การเมือง การปฏิบตั ิตามแบบอย่างที(ดีคือ
สามารถเป็ นแกนหลักให้เกิดการพัฒนา เปลี(ยนแปลงสิ( ง
พระเจ้าอยูห่ วั
อื(นได้ เช่นความคิดเห็นที(แตกต่างทางการเมือง
ก่อให้เกิดผลต่อทุกสถาบัน เป็ นต้น

ความหมายของความรักชาติ
การเร่ งรัดให้เศรษฐกิจที(เติบโตอย่างรวดเร็ ว ทังการ
นําเข้า ส่ งออกและการท่องเที(ยว

สํานึกในการอยูร่ ่ วมกัน แม้วา่ ในช่วงที(ผา่ นมา การ
บริ หารประเทศจะเป็ นไปโดยยึดเศรษฐกิจเป็ นหลัก
แต่ทา้ ยที(สุดแล้ว ความเป็ นคนไทยคือคนที(มีน าํ ใจ
ชาติไทยคือชาติที(ประกอบด้วยคน ที(มีน าํ ใจช่วยเหลือ
กัน พร้อมทังมีความเข้มแข็ง ยืนหยัดต่อสู ้กบั วิกฤต
ต่างๆด้วยตนเอง โดยมีเครื( องยึดเหนี(ยวจิตกาย ศูนย์
รวมจิตใจไว้ที(องค์พระมหากษัตริ ย ์

บทที 5
คุณค่ าของบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ
ความรักชาติในบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจเป็ นการถ่ายทอดความรู้สึกในใจ
ของผูป้ ระพันธ์ที)คิดและพิจารณาความหมายของ “ความรักชาติ” ของตนเองเป็ นตัวตั/ง จากนั/นจึง
สร้างสรรค์ผลงานขึ/นเพื)อสนับสนุนความคิดของตนผ่านการแสดงออกถึงความรู้สึกเหล่านั/นอย่าง
เป็ นรู ปธรรม ผ่านการตีความของผูข้ บั ร้อง ส่ งไปยังผูฟ้ ัง ผูข้ บั ร้องนี/อาจเป็ นผูป้ ระพันธ์เองหรื อไม่ก็
ได้ ซึ)งหากผูข้ บั ร้องและผูป้ ระพันธ์เป็ นคนละคนกัน จําเป็ นที)ผเู้ กี)ยวข้องกับบทเพลงทั/งสองจะต้อง
ร่ วมกันตีความและถ่ายทอดอารมณ์ ความคิด ความรู้สึกของบทเพลงเหล่านั/น เพราะหากตีความ
เพียงคนใดคนหนึ)งแล้วอาจทําให้ความหมายที)ตอ้ งการสื) อสารถูกบิดเบือนไป นอกจากนี/หากได้ฟัง
บทเพลงเหล่านี/ในช่วงเวลาหรื อสถานการณ์ที)แตกต่างกัน ผูฟ้ ังอาจตีความไปในทิศทางที)แตกต่าง
กันด้วย คุณค่าความหมายของความรักชาติที)ได้จากบทเพลงปลุกใจจึงไม่จาํ กัดอยูท่ ี)ความหมายเดียว
การตีความและให้ความหมายนี/จะสัมพันธ์เกี)ยวข้องกันระหว่างคุณค่าภายในและภายนอกของบท
เพลง ดังที) ณัชชา พันธุ์เจริ ญ (2551) กล่าวไว้วา่ คุณค่าของงานศิลปะหาใช่อยูท่ ี)คุณค่าภายในเพียง
อย่างเดียว หากแต่ยงั ต้องคํานึงถึงคุณค่าภายนอก คือบริ บทและการนําไปใช้งานซึ)งได้วเิ คราะห์แล้ว
ในบทที) 4 ที)แสดงให้เห็นว่าเมื)อบริ บทเปลี)ยนไป บทเพลงมีลกั ษณะเปลี)ยนแปลงไปด้วย
เช่นเดียวกับความหมายของความรักชาติในแต่ละช่วงเวลาที)ความแตกต่างกัน นอกจากนี/การใช้บท
เพลงเดิมในบริ บทใหม่ก็อาจทําให้ผฟู้ ังตีความและเกิดความรู้สึกที)แตกต่างกันไปด้วย
สําหรับในบทที) 5 นี/ จะเป็ นการวิเคราะห์คุณค่าภายในของบทเพลง คือคุณค่าทาง
วรรณศิลป์ และดุริยางคศิลป์ รวมทั/งการประสานสัมพันธ์ของคุณค่าทั/งสองของบทเพลงไทยสากล
ประเภทเพลงปลุกใจในแต่ละยุคสมัย นอกจากนี/ ยังได้กล่าวถึงความหมายที)ปรากฏในบทเพลงบาง
ประเภทที)สามารถนํากลับมาใช้ขา้ มยุคสมัยของการวิจยั ซึ)งจะนําคุณค่าภายนอกมาวิเคราะห์ร่วม
ด้วย การวิเคราะห์ในครั/งนี/จะแบ่งระยะเวลาที)แบ่งออกเป็ น 5 ยุคสมัยเช่นเดียวกับในบทที) 4 โดยการ
วิเคราะห์ดงั กล่าว ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์เนื/ อหาของคําร้องจากบทเพลงทั/งหมดเพื)อหาแนวคิดหลักที)
ปรากฏในบทเพลงแต่ละยุคสมัย และจะนําบางประโยคของบทเพลงซึ)งมีเนื/อหาสอดคล้องกับ
แนวคิดหลักมาวิเคราะห์อย่างละเอียดเท่านั/น โดยคําร้องเต็มบทเพลงจะอยูใ่ นภาคผนวก ดังเช่น
เพลงสยามานุสติ (ภาคผนวก: 529) หมายความว่า เนื/อร้องเต็มอยูใ่ นภาคผนวกหน้า 529 เป็ นต้น
และการแปลความหมายของคําร้องตามพจนานุกรมในการวิจยั นี/ ได้ยดึ ถือตามพจนานุกรมไทย
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ฉบับทันสมัยและสมบูรณ์ โดยฝ่ ายวิชาการภาษาไทย บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน) จํากัด (มหาชน) (2552)
ทั/งสิ/ น การวิเคราะห์บทเพลงในแต่ละยุคสมัยมีดงั นี/
5.1 ยุคที 1 ยุคศรัทธาสร้ างชาติ: “ชาติ” คืออุดมคติสูงสุ ดทีต ้ องปกป้องด้ วยชีวติ
บทเพลงที)นาํ มาวิเคราะห์ในยุคสมัยนี/มาจากบทปลุกใจในบทพระราชนิพนธ์ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทั/งหมด 6 บท ซึ)งได้อญั เชิญมาประพันธ์เป็ นบทเพลงไทย
สากลในภายหลัง ชื)อว่า เพลงสยามานุสติ เพลงมาร์ชปลุกใจ เพลงคําปฏิญาณ เพลงไทยรวมกําลัง
เพลงไทยสามัคคีและเพลงไร้รักไร้ผล เนื)องจากบทเพลงที)อญั เชิญบทพระราชนิพนธ์มาประพันธ์
ออกเผยแพร่ ในปัจจุบนั (พ.ศ. 2555) มีเพียง 6 เพลงนี/เท่านั/น ผูว้ จิ ยั จึงขอเรี ยกบทปลุกใจทั/งหมดว่า
เป็ นบทเพลง โดยจะนําบทเพลงทั/งหมดมาวิเคราะห์ในครั/งนี/
เนื/อหาของบทเพลงในช่วงเวลานี/ ส่ วนมากมักมีคาํ ที)แสดงถึงวิธีการคิดเพื)อรักษา
ประเทศชาติดว้ ยวิธีการต่างๆเช่นสร้างความสามัคคี การไม่เห็นแก่ตวั การเสี ยสละชีวติ เป็ นต้น
แต่ไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจนถึงวิธีการปฏิบตั ิตนที)ชดั เจนว่าต้องประพฤติปฏิบตั ิตนอย่างไรเพื)อให้เกิด
สิ) งดีงามเหล่านั/นให้กบั ผูฟ้ ัง เช่นในเพลงไทยรวมกําลัง (ภาคผนวก: 528) ที)วา่ “ไทยรวมกําลังตังมัน
จะสามารถป้ องกันขันแข็ง” แต่ไม่ได้กล่าวว่า วิธีการรวมกําลังเพื)อปกป้ องบ้านเมืองนั/นต้องปฏิบตั ิ
อย่างไรอย่างเป็ นรู ปธรรม
5.1.1 คุณค่ าทางวรรณศิลป์
ยุพร แสงทักษิณ (2524) ได้วเิ คราะห์บทเพลงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ไว้วา่ เป็ นการประพันธ์ประเภทกลอนซึ)งเป็ นกลอนประสม 6-9 ซึ)งปรากฏในการประพันธ์
บทเพลงทั/ง 6 นี/มีการใช้ภาพพจน์ 3 ลักษณะคือการเปรี ยบเทียบแบบอุปมา (Similar) การอ้างถึง
(Illusion) และแบบอธินามมัย (Metonymy) เช่นในเพลงมาร์ ชปลุกไทย (ภาคผนวก: 529) ได้
เปรี ยบเทียบแบบอุปมาว่าจิตใจของคนไทยเข้มแข็งเสมือนเพชร เพื)อให้ผฟู้ ังได้เกิดภาพพจน์ เห็นถึง
ความเด็ดเดี)ยวกล้าหาญ ยอมเสี ยสละชีวติ เพื)อปกป้ องรักษาชาติไทยจากการรุ กรานของต่างชาติ
เพราะคําว่า “กล้า” ตามพจนานุกรมหมายความถึง อาจหาญ ไม่เกรงกลัว ไม่ครั)นคร้าม และ “เพชร”
ที)หมายถึงแก้วที)มีความแข็งที)สุด เมื)อนํามาเปรี ยบเทียบกันจึงให้ความหมายว่า คนไทยมีความคิด
จิตใจที)กล้าหาญ ไม่ครั)นคร้ามต่อศัตรู และมัง) คงเข้มแข็งดัง) เพชรที)งดงามและแข็งแกร่ งอยูใ่ นที
เนื)องจากในขณะนั/นเป็ นช่วงสงครามโลกครั/งที) 1 คนไทยทุกคนจําเป็ นต้องมีจิตใจที)อาจหาญเพื)อ
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ต่อกรกับศัตรู จากภายนอกโดยไม่มีใครทราบว่าจะเกิดเหตุการณ์ดีหรื อร้ายใดขึ/นในประเทศไทย ดัง
เนื/อความที)วา่
“พวกเราชาวไทยล้ วนใจเด็ด กล้ าเหมือนเพชรไม่ ยอมใครง่ าย ๆ”
นอกจากนี/ยงั มีการเปรี ยบเทียบแบบการอ้างถึง (Allusion) คือการนําเรื) องราวจากวรรณคดี
อื)นมาเปรี ยบเทียบกับข้อความในบทปลุกใจ เช่น การอ้างเรื) องสามัคคีเภทคําฉันท์ ซึ)งได้กล่าวถึง
วัสสการพราหมณ์ ข้าราชบริ พารในราชวงศ์แห่งพระเจ้าอชาตศัตรู เข้าเป็ นไส้ศึกยุยงให้สมาชิก
ราชวงศ์ของกษัตริ ยล์ ิจฉวีแตกแยกกัน อันเป็ นเหตุให้กองทัพของพระเจ้าอชาตศัตรู เข้าโจมตีได้
โดยง่าย ดังที)ปรากฏในบทเพลงไทยสามัคคี (ภาคผนวก: 528) ในขณะที)พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระราชนิพนธ์บทปลุกใจนี/ เป็ นช่วงเวลาเดียวกับที)เกิดกบฏ ร.ศ. 130 เพื)อ
ล้มล้างราชบัลลังก์และเป็ นช่วงเวลาเดียวกับการเริ) มต้นของสงครามโลกครั/งที) 1 เนื/อความในบท
พระราชนิพนธ์น/ ีจึงสอดคล้องกันเป็ นอย่างดีกบั เหตุการณ์ในครั/งนั/น ที)ให้คนไทยเห็นความสําคัญ
ของความสามัคคีกนั ในประเทศให้มากที)สุด ไม่หลงเชื)อการปลุกปั)นยุยงให้เปลี)ยนแปลงการ
ปกครองจากภายนอกประเทศหรื อจากบุคคลส่ วนหนึ)งในประเทศเท่านั/น ดังเนื/อความที)วา่
“พราหมณ์ผ้ เู ดียวรั บใช้ ไปยุแหย่ สาระแนยุญาติให้ แตกฉาน
จนเวลาศัตรู จ่ ูไปราญ
มัวเกียงกันเสี ยการ เสี ยนคร”
ในบางบทปลุกใจมีลกั ษณะการใช้การเปรี ยบแบบอธินามมัย (Metonymy) เช่นในทุกบท
ปลุกใจจะปรากฏคําว่า “ไทย” ในทุกบทเพลงที)ตา่ งมีความหมายเหมือนกัน คําว่า “ไทย” ตาม
พจนานุกรมจะแปลว่า “ชื)อประเทศและชนชาติหนึ)งอยูใ่ นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับ
ประเทศลาว เขมร มาเลเซียและพม่า ชนเชื/อไทยมีอยูห่ ลายสาขา” และความหมายที)วา่ “ความมี
อิสระ ความไม่เป็ นทาส” แต่การนําคําว่า ไทย มาใช้ในบทปลุกใจมีความหมายถึงประเทศไทย ชาติ
ไทย และหมายถึงกลุ่มคนไทยเป็ นส่ วนมาก เช่นในบทเพลงไทยรวมกําลัง (ภาคผนวก: 528) ที)วา่
“ไทยรวมกําลังตังมัน ” คําว่า “ไทย” นี/เกิดจากการใช้เรี ยกชื)อรวมบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ)ง ในที)น/ ีคือ
“คนไทย” เช่นเดียวกับในบทเพลงสยามานุสติ (ภาคผนวก: 529) ที)วา่ “ไทยรบจนสุดใจ ขาดดิน ”
ซึ)งหมายถึงกลุ่มของคนไทยเช่นกัน หรื อในบทเพลงคําปฏิญาณ (ภาคผนวก: 530) ที)วา่ “ยอมตายไม่
เสี ยดายชี วา เพือรั กษาอิสระคณะไทย” ซึ)งให้ความหมายถึงกลุ่มคนไทยที)มีความกล้าหาญ ยอม
เสี ยสละชีวติ เพื)อปกป้ องผืนแผ่นดินไทย
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นอกจากนี/ ยังมีการใช้คาํ อีกหลายคําที)ให้ความหมายเหมือนกันแต่ใช้คาํ ที)แตกต่างกัน ผูฟ้ ัง
จะต้องเข้าใจบริ บททางสังคมในช่วงเวลาแห่งการสร้างสรรค์บทปลุกใจเหล่านี/ และต้องฟังคําที)
ปรากฏเป็ นบริ บทข้างเคียงด้วย เช่น ในบทเพลงปลุกใจคําปฏิญาณ (ภาคผนวก: 530) ที)วา่ “ใครมา
เป็ นเจ้ าเข้ าครอง” คําว่า “ใคร” นี/ หากปรากฏในบทกลอนอื)นอาจไม่ได้หมายถึงศัตรู กไ็ ด้ แต่คาํ ว่า
ใคร ศัตรู และไพรีของบทปลุกใจในช่วงยุคสมัยนี/หมายถึงผูท้ ี)มารุ กรานทั/งสิ/ น เช่นในบทเพลง
มาร์ ชปลุกใจ (ภาคผนวก: 529) ที)วา่ “ศัตรูกล้ ามาประจัญ” และ “ถึงจะมีไพรี มามากมาย” เพราะคํา
ว่า “ศัตรู ” ตามพจนานุกรมหมายถึงข้าศึก ปรปักษ์ ฝ่ ายตรงข้าม ผูจ้ องเวร และคําว่า “ไพรี ” หมายถึง
“ผูม้ ีเวร ข้าศึก ทําให้ท/งั สองคํานี/ลว้ นหมายถึงผูท้ ี)เข้ามารุ กรานหรื อยึดครองอยูแ่ ล้ว” หากแต่ผพู้ ระ
ราชนิพนธ์ได้เลือกสรรคําที)แตกต่างกันมาประพันธ์ให้มีนยั ยะไปในทิศทางเดียวกัน ฝ่ ายตรงข้ามใน
ที)น/ ีอาจหมายถึงกลุ่มกบฏในประเทศหรื อคนต่างชาติกไ็ ด้ เพราะช่วงเวลาที)พระราชนิพนธ์คาํ ร้อง
เหล่านี/ อยูใ่ นระหว่างที)มีเหตุการณ์กบฏภายในประเทศและเริ) มต้นสงครามโลกครั/งที) 1 ที)หลายชาติ
ตะวันตกต่างต้องการอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในทางตรงข้าม มีการใช้คาํ ๆเดียวหลายความหมายในบทปลุกใจเดียวกัน เช่นในบทเพลงไร้
รักไร้ ผล (ภาคผนวก: 530) ที)วา่ “เรานีเ กิดมาแล้ วชาติหนึง ควรคํานึงถึงชาติศาสนา” โดยคําว่า ชาติ
ในพจนานุกรมแปลว่า “การเกิด ประเทศ ประชาชนที)เป็ นพลเมืองของประเทศ” แต่ในบทเพลงไร้
รักไร้ผลนี/ คําว่า “ชาติ” ทั/งสองคํามีความหมายต่างกัน โดยคําแรกหมายถึง กําเนิดช่วงชีวติ ของคนๆ
หนึ)ง ในขณะที)คาํ ที) 2 หมายถึงประเทศชาติ การใช้คาํ ซํ/าแต่ให้ความหมายต่างกันนี/ถือได้วา่ เป็ นการ
แสดงออกถึงพระอัจฉริ ยภาพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที)คาํ นึงถึงคุณค่าแห่ง
ภาษาและวรรณศิลป์ ควบคูไ่ ปกับพระประสงค์ในการเผยแพร่ ความรักชาติอีกด้วย
เมื)อกล่าวถึงรสของวรรณคดีท/งั หมดพบว่า เป็ นการประพันธ์แบบ “วีรรส” ตามที)
ศาสตราจารย์ ดร.ปั ญญา บริ สุทธิ\ (2521) ได้วเิ คราะห์ไว้ และนอกจากบทเพลงสยามานุสติแล้ว บท
เพลงอื)นที)นาํ มาวิเคราะห์ลว้ นแล้วแต่แสดงออกถึงรสแห่ง “วีรรส” ในแง่มุมเดียวกันคือความสามัคคี
กล้าหาญ เสี ยสละชีวติ ได้เพื)อรักษาความเป็ นเอกราชของไทยไว้ บทเพลงที)แสดงถึงการเสี ยสละนั/น
มีปรากฏในทุกบทเพลงในลักษณะที)แตกต่างกัน เช่นบางบทเพลงกล่าวถึงการเสี ยสละทั/งชีวติ ของ
ตนเองและความสุ ขของครอบครัวเช่น บทเพลงมาร์ ชปลุกใจ (ภาคผนวก: 529) ที)วา่
“เรายอมเสียชีวารั กษาสัตย์ รั กษารั ฐสี มาทีอาศัย”
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รวมทั/งบทเพลงคําปฏิญาณ (ภาคผนวก: 530) ที)วา่
“ยอมตายไม่ เสียดายชีวา เพือรั กษาอิสระคณะไทย”
ตัวอย่างทั/งสองสอดคล้องกับคําอธิบายถึง “วีรรส” ตามที)ศาสตราจารย์ประภาศรี สี หอําไพ
(2527: 153) ให้ความหมายไว้วา่ “ความกล้ าหาญองอาจในความเพียรทางธรรม การให้ ทาน การรบ
และการเสี ยสละ วีรรสมีความอุตสาหะ ความอาจหาญเป็ นสภาพทีเป็ นตัวจริ งในใจทําให้ เกิดรสนัน
เป็ นบทแสดงความเข้ มแข็ง รู้ เท่ าทัน สามารถแก้ ไขกลอุบายแห่ งศัตรู ได้ ” ถ้อยคําที)แสดงถึงการ
เสี ยสละชีวติ ที)ปรากฏในบทเพลงทั/งสองได้ให้ความหมายสอดคล้องกับที)ศาสตราจารย์ประภาศรี
สี หอําไพได้กล่าวไว้ ในเรื) องของการรบและการเสี ยสละ ซึ)งเมื)อพิจารณาบริ บทสังคมในขณะนั/น
พบว่าต้องการผูท้ ี)มีจิตใจเสี ยสละชีวติ เป็ นอย่างมากเนื)องจากอยูใ่ นภาวะสงคราม การจะรักษาชาติ
ไทยไว้ได้กด็ ว้ ยการปกป้ องอธิปไตยของชาติไทยด้วยชีวติ ของคนไทยนัน) เอง
5.1.2 คุณค่ าทางดุริยางคศิลป์
ท่วงทํานองที)ประกอบขึ/นเป็ นบทเพลงทั/ง 6 นี/มิได้ถูกประพันธ์ข/ ึนในช่วงเวลา
เดียวกับคําร้อง เนื)องจากในขณะนั/นการดนตรี สากลยังไม่เป็ นที)แพร่ หลายมากนัก บทปลุกใจ
ดังกล่าวได้ถูกอัญเชิญมาใส่ ทาํ นองโดยครู เอื/อ สุ นทรสนานในอีกราว 15-20 ปี ต่อมา (พ.ศ. 2482)
ท่วงทํานองที)ใช้มีดว้ ยกัน 2 ท่วงทํานองคือ ประเภทเพลงเดินแถว (March) และบทเพลงที)มี
ท่วงทํานองอ่อนหวาน หรื อการผสมผสานทั/งสองลักษณะท่วงทํานอง
ในบทเพลงไทยรวมกําลัง บทเพลงสยามานุสติ บทเพลงมาร์ ชปลุกไทย และบทเพลงคํา
ปฏิญาณในช่วงหลัง ล้วนแต่ประพันธ์ทว่ งทํานองในลักษณะเดินแถวทหารหรื อแบบมาร์ชทั/งสิ/ น
บทเพลงลักษณะดังกล่าวเป็ นบทเพลงที)มีทว่ งทํานองคึกคัก เร้าใจ มีจงั หวะเน้นที)หนักแน่น มัน) คง
โดยผูป้ ระพันธ์คือครู เอื/อใช้จงั หวะไม่เร็ วเกินไป แต่มีจงั หวะเน้นที)หนักแน่น ชัดเจนมากเพื)อผูฟ้ ังจะ
ได้รับฟังคําร้องอย่างชัดเจนและร้องตามพร้อมกันได้โดยง่าย อีกทั/งยังมีช่วงเสี ยงไม่กว้างมากนัก
โดยมากเป็ นการซํ/าระดับเสี ยง หรื อไล่เสี ยงสู งตํ)าต่อกัน รวมทั/งใช้ทว่ งทํานองเดียวกันแต่เปลี)ยนเนื/อ
ร้อง เช่นในบทเพลงมาร์ ชปลุกใจ มีการใช้ทว่ งทํานองเดียวกัน 3 ครั/งกับคําร้องที)แตกต่างกัน ใน
ความยาวของท่วงทํานองเดียวกัน วิธีการประพันธ์เช่นนี/จะทําให้ผฟู้ ังจดจําท่วงทํานองและนําไป
ร้องต่อได้ง่าย นอกจากนี/ บทเพลงทั/งหมดยังใช้วธิ ีการขับร้องเป็ นหมู่เพื)อแสดงออกถึงความพร้อม
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เพรี ยงเช่นเดียวกับการเดินแถว และยังทําให้ผฟู้ ังรู้สึกถึงความมัน) คง เชื)อมัน) ต่อเนื/อหาของบทเพลง
มากขึ/นด้วย
ในทางตรงข้าม บางบทเพลงใช้ทว่ งทํานองอ่อนหวาน ขับร้องโดยนักร้องที)มีคุณภาพเพียง
คนเดียว เช่นในบทเพลงไร้ รักไร้ ผล และเพลงคําปฏิญาณในช่วงแรก แม้วา่ การดําเนินของทํานองจะ
มีลกั ษณะขึ/นลงต่อกัน ไม่มีการข้ามช่วงเสี ยงมากนัก แต่ดว้ ยการร้องเสี ยงสู งทําให้ผฟู้ ังร้องตามได้
ยาก จึงเหมาะสําหรับการรับฟังเพื)อพิจารณาถ้อยคําที)มีความหมายเหล่านั/นเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี/ ในการบรรเลงยังใช้จงั หวะที)ไม่คงที) คือความเร็ วไม่สมํ)าเสมอทําให้ผฟู้ ังร้องตามได้ยาก
และเมื)อต้องร้องประสานกันเสี ยงเครื) องดนตรี จําเป็ นต้องให้ผขู้ บั ร้องที)ได้รับการฝึ กฝนโดยเฉพาะ
ขับร้องเท่านั/น
วงดนตรี ที)บรรเลงบทเพลงทั/งสองประเภทคือวงบิ`กแบนด์ (Big Band) คือวงดนตรี ที)
ประกอบด้วยเครื) องเป่ าทองเหลือง เครื) องลมไม้ เบส กีตาร์และเครื) องประกอบจังหวะ (Rhythm) ที)มี
สี สันของเสี ยงเฉพาะตัวที)สร้างความคึกคัก สนุกสนานได้มากกว่าวงออเคสตร้า ทําให้การบรรเลง
เพลงแบบมาร์ชมีความสนุกสนาน สร้างความสุ ขให้กบั ผูฟ้ ังได้เป็ นอย่างดี ครู เอื/อ สุ นทรสนานจึง
เลือกวงดนตรี ลกั ษณะนี/มาบรรเลงบทเพลงปลุกใจทั/งหมดดังได้กล่าวมาแล้ว หากแต่บทเพลงที)มี
ท่วงทํานองช้า จะใช้เครื) องดนตรี จาํ นวนน้อยลง โดยเน้นเสี ยงร้องของนักร้องที)มีคุณภาพและสื) อ
ความหมายให้กบั ผูฟ้ ังได้อย่างถูกต้องตามที)ผปู้ ระพันธ์ได้สร้างสรรค์ไว้
บทเพลงที)แสดงถึงความรักชาติในยุคสมัยนี/มีเนื/อหาเกี)ยวกับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
เช่นเดียวกับบทเพลงในทุกยุคทุกสมัย แต่เมื)อวิเคราะห์ในคําร้องปลุกใจทั/ง 6 บทเพลงในช่วงเวลานี/
พบว่า ไม่มีคาํ ใดที)แสดงความหมายถึง “พระมหากษัตริ ย”์ นัน) แสดงให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงให้ความสําคัญกับการรักษาไว้ซ) ึงเอกราชของชาติที)เป็ นวิถีคิดของ
ประชาชนเพื)อนําไปสู่ วธิ ีปฏิบตั ิของประชาชนในการปกปักรักษาประเทศ นําพาประเทศชาติไปสู่
การพัฒนาอย่างยัง) ยืนด้วยความรัก สามัคคี เสี ยสละของประชาชนมากกว่าการยึดติดกับการ
ดําเนินการต่างๆตามคําสัง) ของพระมหากษัตริ ยเ์ ช่นในอดีต การเสี ยสละที)ปรากฏมากในบทเพลงคือ
การพร้อมใจยินยอมที)จะเสี ยสละชีวติ ของตนเพื)ออุดมการณ์ในการป้ องกันประเทศ
แม้วา่ จะไม่มีผลเชิงประจักษ์วา่ บทเพลงปลุกใจเหล่านี/ได้เสริ มสร้างความรักชาติให้กบั
ประชาชนได้มากน้อยเพียงไร แต่จากจํานวนอาสาสมัครที)เข้าร่ วมรบในสงครามโลกครั/งที) 1 ที)มี
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จํานวนมากจนกระทัง) ต้องจัดการคัดเลือกเฉพาะผูท้ ี)เหมาะสม แสดงให้เห็นว่า ประชาชนสนใจใน
เรื) องกิจการงานเมือง และพร้อมใจที)จะรักษาเอกราชและความมัน) คงของบ้านเมือง และมิใช่แต่
ทหารที)เข้าร่ วมรบได้แสดงความเสี ยสละเท่านั/น ครอบครัวและสังคมย่อมมีส่วนสําคัญในการ
สนับสนุนกิจการครั/งนี/ดว้ ย หรื อแม้แต่คนไทยในต่างประเทศ ทั/งที)เกิดในต่างประเทศและที)เคยมา
อาศัยในเมืองไทย หลายคนติดต่อเพื)อขอสมัครเป็ นทหารและช่วยรบ แต่กองทหารไทยรับเข้าร่ วม
กองกําลังไม่ได้ เพราะตามสัญญากับฝ่ ายพันธมิตรที)วา่ กองทหารที)ร่วมรบนี/ตอ้ งเป็ นทหารไทย
เท่านั/น หลายคนไม่ยอมแพ้จึงวิง) เต้นไปกับทางฝรั)งเศส เช่น ลูกชายสองคนของกงสุ ลฝรั)งเศสใน
ไทย ชื)อว่าฮาดวง ขอเข้ามาสมัครเป็ นทหารติดต่อแลล่ามด้านฝรั)งเศส (มานิจ ชุมสาย, 2519: 132)
ความรู้สึกรักและหวงแหนแผ่นดินนี/ อาจจะไม่ได้มีผลจากบทเพลงปลุกใจโดยตรง แต่บทเพลง
เหล่านี/อาจเป็ นส่ วนหนึ)งในกระบวนการเสริ มสร้างความรู้ความเข้าใจเรื) องการเมืองระหว่างประเทศ
และความสําคัญของการเข้าร่ วมกับฝ่ ายสัมพันธ์มิตร ซึ)งได้รับการเผยแพร่ ในรู ปแบบอื)น เช่น
หนังสื อพิมพ์หรื อการบอกเล่าจากผูม้ ีความรู้ นักเรี ยนหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานราชการต่างๆ แต่ส)ิ งที)บทเพลง
ทั/งหมดนี/ได้แสดงออกอย่างชัดเจนคือ การแสดงความรักชาติของคนในช่วงเวลานั/นคือ การปกป้ อง
รักษาอธิปไตยของประเทศได้กด็ ว้ ยชีวติ ของคนไทยนัน) เอง
5.2 ยุคที 2 ยุคคณะราษฎรรัฐนิยม: การรวมชนชาติไทยเพือโน้ มน้ าวให้ นิยมในรัฐบาล
บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจในยุคนี/ได้ถูกประพันธ์ข/ ึนเป็ นจํานวนมาก แต่การ
วิจยั ครั/งนี/จะจํากัดขอบเขตเฉพาะบทเพลงไทยสากลของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ และวงดนตรี
สุ นทราภรณ์ท/งั ที)ประพันธ์ทาํ นองสําหรับบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั และบทเพลงที)แต่งขึ/นใหม่โดยนักประพันธ์ของวงสุ นทราภรณ์ เนื)องจากยังมีหลักฐานทั/ง
คําร้องและโน้ตดนตรี เป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยบทเพลงของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการจะเขียน
คําสะกดตามหนังสื ออนุสรณ์คุณหญิงประภาพรรณ วิจิตรวาทการ ชื)อว่า “วิจิตรวรรณคดี บทละคร
อมตะพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ” และเนื/ อร้องของบทเพลงที)ไม่ได้นาํ มาจากละครจะสะกดตาม
หนังสื อเพลงที)เผยแพร่ ของกรมศิลปากรเท่านั/น สําหรับบทเพลงของสุ นทราภรณ์ จะเขียนสะกด
ตามเอกสารออนไลน์ http://www.websuntaraporn.com และตรวจสอบเนื/อหาบางบทเพลงโดย
อาจารย์ไพบูลย์ สําราญภูติ ผูเ้ ชี)ยวชาญด้านบทเพลงสุ นทราภรณ์ นอกจากนี/ ผูท้ รงคุณวุฒิได้แนะนํา
เพลงชาติและเพลงศึกบางระจัน ว่าสมควรนํามาทําการวิเคราะห์ร่วมในงานวิจยั ครั/งนี/ดว้ ย
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5.2.1 คุณค่ าทางวรรณศิลป์
ลักษณะทางวรรณศิลป์ ที)พบได้บอ่ ยครั/งของบทเพลงในยุคสมัยนี/คือการใช้คาํ หลาย
คําเพื)อสื) อความหมายเดียวกัน ซึ)งมีท/งั ในบทเพลงเดียวกันและในหลายบทเพลง การใช้ถอ้ ยคําหลาย
รู ปแบบเพื)อแสดงความหมายเดียวกันจะพบได้ในบทเพลงของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการเช่นใน
เพลงแหลมทอง (ภาคผนวก: 533) ใช้คาํ ว่า “แหลมทอง” “แดนไทย” และ “แดนทอง” นั/น ล้วน
หมายถึงดินแดนของไทยทั/งสิ/ น การใช้คาํ ที)มีความหมายซํ/าดังกล่าวนั/นเพื)อเป็ นการเน้นยํ/าถึงการ
รวมตัวของคนเชื/อชาติตา่ งๆในแผ่นดินไทย ที)ไม่วา่ จะมาจากที)ไหน จะเรี ยกชื)ออย่างไร เมื)อเข้ามา
อาศัยอยูใ่ นผืนแผ่นดินไทยแล้ว ล้วนเรี ยกว่าคนไทยทั/งสิ/ น ทั/งนี/เพื)อสอดคล้องกับการจัดการ
ปกครองในขณะนั/นที)ตอ้ งการรวมศูนย์ไว้ที)ส่วนกลางของรัฐบาล เมื)อประชาชนที)ได้ชื)อว่าเป็ นคน
ไทยแล้วจึงเป็ นอย่างยิง) ที)จะต้องประพฤติปฏิบตั ิตนตามนโยบายต่างๆแห่งรัฐ คําร้องที)กล่าวถึงการ
รวมกันเป็ นคนกลุ่มเดียวกันบนผืนแผ่นดินเดียวกันได้แก่คาํ ร้องที)วา่
“แหลมทอง ไทยเข้ าครองเป็ นแดนไทย รั กกันไว้ เราพวกไทยในแดนทอง”
ในทางตรงกันข้าม บทเพลงในยุคสมัยนี/มีการใช้คาํ ซํ/าแต่ให้ความหมายหลายประการใน
บทเพลงเดียวกัน ในบทเพลงไทยช่ วยไทย (ภาคผนวก: 541) ของวงดนตรี สุนทราภรณ์ที)คาํ ว่า
“ไทย” แต่ละคําให้ความหมายที)แตกต่างกัน โดยคําว่า “ไทย” มีความหมายผสมผสานทั/งที)หมายถึง
ประเทศไทย ชาติไทย ความเป็ นไทยและคนไทย ดังคําร้องที)วา่
“ประเทศไทย (หมายถึงประเทศไทย) เป็ นของไทย (หมายถึงคนไทย) ใช่ ใครอืน
เราชุ่มชื น เพราะไทย (หมายถึงคนไทย) เป็ นไทย (หมายถึงความเป็ นชนชาติไทย)มัน
หากเราเสี ย ความเป็ นไทย (หมายถึงลักษณะความเป็ นคนไทย) ไปโดยพลัน
ไทย (หมายถึงคนไทยทังมวล) ทัวกัน ระทมทุกข์ ปลุกอาดูร”
การใช้คาํ ว่า “ไทย” ในบทเพลงที)แตกต่างกัน เช่นในเพลงแหลมทอง (ภาคผนวก: 533) ที)ใช้
คําว่า “ไทย” ขึ/นต้นชื)อแต่ละกลุ่มชาติพนั ธุ์ เช่น “ไทยสยาม ไทยอิสลาม ไทยใหญ่ ” การใช้คาํ ว่า
“ไทย” ในที)น/ ีหมายถึง คนที)มีชาติพนั ธุ์แตกต่างกันแต่มาอาศัยอยูร่ ่ วมกันในแผ่นดินไทย จึงถือว่า
เป็ นคนไทยเช่นกัน ในขณะที)บางบทเพลงมีการใช้คาํ ว่า “ไทย” จํานวนมากในความหมายเดียว
เสมือนเป็ นการตอกยํ/าผูฟ้ ังให้เห็นถึงความสําคัญของการเป็ นคนไทยที)ตอ้ งร่ วมมือร่ วมใจกันทํา
กิจการอย่างใดอย่างหนึ)ง เช่นการแก้ปัญหาต่างๆซึ)งจะประสบความสําเร็ จได้กด็ ว้ ยความสามัคคีของ
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คนไทย การตอกยํ/าคําว่า “ไทย” ในบทเพลงนี/มุง่ หวังที)จะทําให้ผฟู้ ังที)เป็ นคนไทยได้ฉุกคิดถึงการทํา
หน้าที)ของตนเองในการร่ วมแก้ปัญหาดังกล่าว เช่นหรื อเพลงไทยเพือ ไทย (ภาคผนวก: 541) ที)วา่
“ไทยทําไทยใช้ เอง
หากไทยไม่ ช่วยไทยก็แล้ วใครจะมาช่ วยเรา

มิต้องกลัวเกรงเงินทองสูญไป
ไทยเพือไทยอุดหนุนไทยไทยพวกเรา”

ในเพลงชาติกเ็ ช่นเดียวกัน การวิจยั ครั/งนี/ได้วิเคราะห์เพลงชาติเพียง 2 คําร้องเท่านั/น คือคํา
ร้องในการประพันธ์ครั/งที) 1 พ.ศ. 2477 (ภาคผนวก: 531) และฉบับที)ใช้ในปัจจุบนั ประพันธ์เมื)อปี
พ.ศ. 2482 (ภาคผนวก: 531) ทั/งสองคําร้องมีส)ิ งที)เหมือนกันกับบทเพลงของพลตรี หลวงวิจิตรวาท
การคือ การใช้คาํ หลายคําที)มีความหมายเดียว เช่นชื)อประเทศไทย มีท/งั สยาม ในคําร้องเก่าซึ)งอาจ
เป็ นเพราะในขณะนั/นยังเรี ยกดินแดนแห่งนี/วา่ สยาม และยังมีการใช้คาํ ว่า เมืองทอง เป็ นสัญลักษณ์
ของความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน ดังคําร้องที)วา่ “แผ่ นดินสยามนามประเทืองว่ าเมืองทอง” และ
ในคําร้องใหม่ใช้คาํ ว่าประเทศไทย ดังคําร้องที)วา่ “ประเทศไทยรวมเลือดเนื&อ ชาติเชื อไทย” ใน
ประโยคนี/ยงั แสดงให้เห็นถึงสิ) งที)เหมือนกันระหว่างบทเพลงทั/งสองที)กล่าวถึงคุณสมบัติของความ
เป็ นไทยนั/น มิได้อยูท่ ี)เหตุวา่ อยูใ่ นพื/นที) ผืนแผ่นดินเดียวกัน แต่อยูท่ ี)ตา่ งมีเชื/อชาติเลือดเนื/อเดียวกัน
ดังคําร้องของเพลงชาติเมื)อ พ.ศ.2475 ที)วา่
“อันดินแดนสยามคือว่ าเนื&อของเชื&อไทย นํา ริ นไหลคือว่ าเลือดของเชื&อข้ า
เอกราษฎร์ คือกระดูกที(เราบูชา
เราจะสามัคคีร่วมมีใจ”
การรวมชาติไทยจึงมิได้อยูเ่ พียงการที)บุคคล หรื อเผ่าพันธุ์หนึ)งอยูร่ วมกันในที)เดียวกัน
เท่านั/น บทเพลงยังให้ความสําคัญกับการที)บุคคลเหล่านั/นหลอมรวมอยูด่ ว้ ยกันได้ดว้ ยมีที)มา ชีวติ
จิตใจและเลือดเนื/อเดียวกัน อย่างไรก็ดี ยังมีบางบทเพลงที)เห็นว่า การที)จะเป็ นคนไทยได้น/ นั
จําเป็ นต้องอาศัยอยูใ่ นพื/นที)เดียวกันภายใต้อิสรภาพของแต่ละบุคคล เช่นในบทเพลงแหล่งไทย
(ภาคผนวก: 535) โดยคําว่า แหล่งไทย และ แหล่งเสรี นั/นหมายถึง แผ่นดินไทยที)มีอิสรเสรี ยังมีอีก
หลายบทเพลงมีการซํ/าคําเดิมหลายครั/งเพื)อยํ/าความให้ผฟู้ ังรู้สึกคล้อยตาม
นอกจากนี/ ยังมีการเน้นความหมายผ่านคําที)คล้ายคลึงกัน เช่นในเพลงเช่นในเพลงรัก
เมืองไทย (ภาคผนวก: 532) จะเริ) มต้นด้วยเนื/อร้องว่า “เราชาวไทย เกิดเป็ นไทย ตายเพือไทย” ทุก
ครั/งเมื)อเริ) มบทใหม่ และอธิบายว่าต้องปฏิบตั ิตนอย่างไรเพื)อแสดงว่า เรารักเมืองไทย และยังยํ/าอีก
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ครั/งในตอนท้ายว่าให้รักเมืองไทยยิง) กว่าชีวติ ของเรา และในบทเพลงไทยไม่ ทาํ ลายไทย (ภาคผนวก:
542) ที)มีเนื/ อร้องเริ) มต้นทุกประโยคว่า “ขออย่ างเดียว” มีเนื/อหาขอให้คนไทยรักสามัคคีกนั ไม่ทาํ
ร้ายซึ)งกันและกันหรื อในเพลงเดิน (ภาคผนวก: 535) ที)การร้องซํ/าชื)อเพลงหลายครั/ง หากแต่เป็ น
ความหมายแฝงว่า การเดินในที)น/ ีคือ การให้ภาพพจน์ถึงวิธีการที)ทาํ ให้บา้ นเมืองเราเดินหน้า พัฒนา
และทุกคนต้องไปพร้อมกัน แต่ลกั ษณะสําคัญที)เห็นได้ในเกือบทุกเพลงของหลวงวิจิตรวาทการคือ
การใช้คาํ หนึ)งแทนความหมายของพฤติกรรมอีกอย่างหนึ)ง
ภาพพจน์ที)พบได้บอ่ ยในบทเพลงยุคสมัยนี/คือการอุปมาเช่นเดียวกับในยุคสมัยก่อน เช่นใน
บทเพลงรักเมืองไทย (ภาคผนวก: 532) ที)วา่ “ดั(งงูตัวนิด มิพิษเหลือใจ” หรื อในบทเพลงรักชาติ
(ภาคผนวก: 534) ที)วา่ “เช่ นรั กคู่รักแม้ รักดังกลืน” ในเพลงรวมไทย (ภาคผนวก: 535) ที)วา่ “ไทย
ทุกคนร่ วมทังชาติและศาสนา เสมือนหนึงได้ เกิดกําเนิดมา จากบิดามารดาคนเดียวกัน” ประโยคนี/
ได้ให้ความหมายของการรวมชาติเช่นเดียวกับบทเพลงที)ให้ความสําคัญกับการรวมชาติในบทเพลง
อื)น และในบางครั/งมีการเปรี ยบเทียบซ้อนถึง 2 ชั/น เช่นในบทเพลงใต้ ร่มธงไทย (ภาคผนวก: 538)
ที)วา่
“ใต้ ร่มธงไทย ร่ มเหมือนดังโพธิ< ไทย ใต้ ร่มธงไทย เย็นเหมือนใต้ แสงจันทร์ ”
ธงไทยในที)น/ ีหมายถึง ประเทศไทยที)ประกอบไปด้วยแผ่นดินที)กว้างใหญ่ มีผคู้ นอาศัยอยู่
ร่ วมกันมากมายที)ตา่ งคอยปกป้ องดูแลให้เป็ นอยูอ่ ย่างสุ ขสบายแล้ว ยังให้ความสุ ขสบายใจให้แก่ผทู้ ี)
อยูอ่ าศัย อีกทั/งยังมีได้สร้างความร่ มเย็นให้กบั ผูค้ นด้วยเป็ นแสงจันทร์นวลตานวลใจ มิได้ส่องสว่าง
แผดเผาร้อนแรงเหมือนดัง) ดวงอาทิตย์อีกด้วย
วิธีการเล่นเสี ยงปรากฏในบทเพลงเทิดไทย (ภาคผนวก: 538) เพื)อยํ/าความหมายเดิมคือ
ความทุกข์ยากที)เกิดขึ/นหากคนไทยไม่ร่วมมือร่ วมใจกันดูแลซึ)งกันและกัน ศัตรู จากภายนอกจาก
สามารถแทรกแซงเข้ามาทําลายความสามัคคีของคนในประเทศได้ คําที)ปรากฏในบทเพลงนี/ได้คือ
คําว่า “นิรทุกข์ นิรภัย” ตรงกันข้ามในบางบทเพลงกลับใช้ภาพพจน์แบบคําตรงข้าม (Antithesis)
เช่นในบทเพลงเมือมีร้อนก็มีเย็น (ภาคผนวก: 539) ดังคําร้องที)วา่ “เมือมีร้อนก็มีเย็นเป็ นเครื องแก้
มืดแท้ แล้ วก็มีเวลาสว่ าง ถึงครื&มฟ้ ามัวฝนทุกทิศทางเมือเมฆจางก็จะกลับเห็นแสงจันทร์ ” ได้ให้
ความหมายว่า คนไทยไม่ควรประมาทในยามที)บา้ นเมืองสงบร่ มเย็น ทุกคนควรเตรี ยมตัวให้พร้อม
กับการตั/งรับและต่อสู้กบั ข้าศึกศัตรู ดัง) เช่นในอดีตที)ได้ตอ้ งเสี ยเอกราชหลายครั/งก็เพราะความ

342
ประมาทว่าบ้านเมืองสงบสุ ขจึงไม่เตรี ยมตัวที)จะปกป้ องรักษา ข้าศึกจากต่างบ้านต่างเมืองจึงเข้ามา
ได้ง่าย
ลักษณะเด่นอีกข้อหนึ)งของบทเพลงในยุคสมัยนี/คือ การสร้างคําเพื)อเป็ นนัยยะที)มี
ความหมายเฉพาะซึ)งหมายถึงสิ) งอื)น เช่นในเพลงเลือดสุ พรรณ (ภาคผนวก: 532) คําว่า “เลือด
สุ พรรณ” มิใช่หมายถึงหยดเลือดทางกายภาพ แต่หมายถึงกลุ่มคนที)อยูใ่ นจังหวัดสุ พรรณบุรีที)มีที)มา
เลือดเนื/อมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน ได้ร่วมมือกันต่อสู้กบั ข้าศึกศัตรู ดว้ ยความสามัคคีดงั เช่น ชาว
สุ พรรณที)ร่วมกันต่อสู้พม่าในบทละครเรื) องเลือดสุ พรรณ หรื อในบทเพลงบ้ านเกิดเมืองนอน
(ภาคผนวก: 542) โดยชื)อบทเพลงหมายถึงแผ่นดินไทยที)มีความหมายว่าดินแดนแห่งนี/มีที)มา มี
ประวัติศาสตร์ เป็ นบ้านที)มีที)นอนให้ท/งั ความอุน่ กายและอุน่ ใจในที)ที)เราคุน้ เคย มีพอ่ แม่พี)นอ้ งเพื)อน
พ้องอาศัยอยู่ หากบ้านเกิดของเราต้องล่มสลายไปความสุ ขเหล่านั/นก็ยอ่ มหมดลงไปด้วย หรื อแม้แต่
คนที)ตอ้ งไปอยูไ่ กลบ้านไกลเมืองมักต่างคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนคือดินแดนไทยแห่งนี/ เพราะการ
ไปอยูต่ า่ งเมืองคนเดียวขาดความอบอุ่นจากญาติมิตรนั/นทําให้รู้สึกได้วา่ บ้านเมืองแห่งนั/น เป็ นเพียง
“เมืองนอน” ที)อาศัย เมืองแห่งนั/นไม่ได้เป็ น “บ้าน” ที)เราได้ถือกําเนิดขึ/นอย่างแท้จริ ง
อีกคําหนึ)งที)มีนยั ยะความหมายเฉพาะในหลายบทเพลงคือคําว่า ตื)นเถิด ลุกขึ/นเถิด ซึ)งพบได้
ในหลายบทเพลง ที)มีความหมายแฝงว่าให้คนไทยเริ) มต้นที)จะทํางาน ประกอบกิจการเพื)อสร้าง
ความก้าวหน้า บทเพลงเหล่านี/เกิดขึ/นในช่วงสงครามโลกครั/งที) 2 ขณะที)จอมพล ป.พิบูลสงคราม
เป็ นนายกรัฐมนตรี ดําเนินนโยบายการพัฒนาประเทศให้เป็ นสังคมอารยะโดยเริ) มต้นจากการ
ปลูกฝังให้ประชาชนรู้จกั ขยันชันแข็ง ทํามาหากิน โดยประชาชนทุกคนต้องมีสัมมาอาชีพ มีกิจการ
งานเป็ นของตนเองเพื)อสร้างคุณค่าและรายได้ให้กบั ตนเอง บทเพลงที)ใช้ในการเผยแพร่ นโยบายนี/
ได้แก่ในบทเพลงตืนเถิดชาวไทย (ภาคผนวก: 533) ที)วา่ “ตื(นเถิดชาวไทย อย่ ามัวหลับใหลลุ่มหลง”
หรื อในบทเพลงสร้ างชาติ (ภาคผนวก: 536) ที)วา่ “ตื(นเถิดลุกขึ&นเถิด ทํางานให้ เกิดโภคะผล” เพลง
ไก่แก้ว ที)มีเนื/อร้องว่า “ตื(นเถิดไทยเราอย่ าง่ วงเหงาหลับสบาย การงานมากหลายเราต้ องรี บลุกขึน
ทํา” และในบทเพลงไทยเพื)อไทย โดยวงดนตรี สุนทราภรณ์ที)มีวา่ “ตื(นเถิดชาวไทยขอจงร่ วมใจ
ปรองดอง ในพืน ดินแดนทองนีม ีของไทยไทยทํา” คําว่า “ตื)น” ตามพจนานุกรมหมายถึง “ฟื/ นจาก
การหลับ ไม่หลับ การแสดงอาการผิดปกติเพราะตกใจ การรู้ตวั ได้สติ รู้เท่าทันสิ) งทั/งหลาย” แต่ที)
ปรากฏทั/งหมดในที)น/ ีหมายถึง การตื)นขึ/นจากการหลับใหลแห่งความเกียจคร้าน หลงมึนเมาใน
ความสุ ขสบายที)มี ให้เปลี)ยนแปลงตนเองโดยการปรับเปลี)ยนวิถีชีวติ ที)จะสร้างผลงาน ประกอบ
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อาชีพต่างๆเพื)อให้ประเทศเป็ นสังคมอารยะดังที)รัฐบาลได้ประกาศไว้ในนโยบายรัฐนิยม 12
ประการ
บทเพลงในช่วงยุคสมัยนี/ ยังได้นาํ อาชีพและสิ) งปลูกสร้างมาเป็ นสัญลักษณ์เพื)อปลูกฝังชัก
จูงผูฟ้ ังให้เห็นความสําคัญของสิ) งที)รัฐบาลได้สร้างสรรค์ข/ ึนและถือว่าเป็ นสัญลักษณ์แสดงความ
เจริ ญรุ่ งเรื องของประเทศ เช่นในเพลงเกียรติกรรมกร (ภาคผนวก: 536) พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
ได้อธิบายถึงความสําคัญของอาชีพกรรมกรและประโยชน์จากการทํางานของกรรมกรที)ประชาชน
จะได้รับ หรื อในเพลงกสิ กร (ภาคผนวก: 540) ผลงานของวงดนตรี สุนทราภรณ์ที)เห็นความสําคัญ
ของอาชีพเกษตรกรเช่นกัน ดังคําร้องที)วา่
“กสิกรแข็งขัน
ไทยจะเรื องอํานาจ

เป็ นกระดูกสันหลังของชาติ
เพราะไทยเป็ นชาติกสิ กรรม”

ในเพลงอนุสาวรีย์ (ภาคผนวก: 536) ซึ)งเป็ นการแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของสิ) งปลูก
สร้างที) จอมพล ป.พิบูลสงคราม พยายามนํามาเป็ นเครื) องแสดงถึงความเจริ ญของบ้านเมือง บทเพลง
นี/มีเนื/อหาให้ผฟู้ ังรู้สึกว่า อนุสาวรี ยเ์ ป็ นสัญลักษณ์ของความเป็ นเอกราช ความมีอารยะ มีวฒั นธรรม
บ้านเมืองไทยเป็ นแผ่นดินที)เจริ ญรุ่ งเรื อง นอกจากนี/ ในบางครั/งมีการใช้สถานที)เป็ นสัญลักษณ์ของ
การเป็ นพวกพ้องเดียวกัน เช่นในเพลงข้ ามโขง (ภาคผนวก: 537) ที)ข/ ึนต้นประโยคด้วยคําว่า โขง ที)
หมายถึงนํ/าโขง สายนํ/าที)มีชีวิตเพราะมีผคู้ นอยูท่ /งั สองข้างตลอดสาย แม่น/ าํ สายนี/จึงเป็ นเสมือนสาย
สัมพันธ์ที)มีมาแต่ประวัติศาสตร์ของประเทศที)รายรอบแม่น/ าํ โขง ได้แก่ลาว กัมพูชาและประเทศ
ไทย แม่น/ าํ จึงเป็ นเสมือนเครื) องบอกเล่าเรื) องราวต่างๆมากมายของผูค้ นเหล่านั/นซึ)งเป็ นกลุ่มคนที)
ผูป้ ระพันธ์คือ พลตรี หลวงวิจิตรวาทการต้องการจะผูกใจให้เข้ามาร่ วมเป็ นประชาชนคนไทยด้วยกัน
และยอมรับที)จะอยูภ่ ายใต้กฏหมายแห่งรัฐบาลไทย นอกจากนี/ ในบทเพลงวัฒนธรรม (ภาคผนวก:
539) ที)ให้วฒั นธรรมเป็ นสัญลักษณ์ของความเป็ นชาติ ตามแนวทางของรัฐนิยม 12 ประการที)เชื)อว่า
ประเทศใดที)มีวฒั นธรรมที)ทนั สมัยแล้ว ถือได้วา่ เป็ นประเทศที)มีอารยะและสามารถเป็ นเครื) องหมาย
แสดงอํานาจของชาติให้รอกพ้นจากการรุ กรานของศัตรู จากภายนอกได้ ดังคําร้องที)วา่ “วัฒนธรรม
ไทย เป็ นหัวใจ ของประเทศ” นอกจากนี/ยงั มีบทเพลงที)ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที)เป็ นคนไทย มี
วัฒนธรรมอันยาวนานของตนเอง เช่นในเพลงบ้านเกิดเมืองนอนที)วา่ “ทุกทุกเช้ าเราดูธงไทย ใจจง
ปรี ดาว่ าไทยอยู่มาด้ วยความผาสุกสดใส” และการที)จะทําให้ชาติไทยวัฒนาถาวรได้น/ นั คนไทยต้อง
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ร่ วมใจกันนิยมสิ นค้าไทย ไม่จาํ เป็ นต้องพึ)งพิงต่างชาติ และในทางตรงกันข้าม จําเป็ นต้องสร้าง
ชื)อเสี ยงให้เป็ นที)ยอมรับของนานาชาติอีกด้วย
โดยสรุ ปแล้ว จะเห็นได้วา่ เนื/อหาของบทเพลงปลุกใจในช่วงยุคสมัยนี/ตอ้ งการให้คนไทย
รักชาติดว้ ยวิธีการจูงใจให้เกิดความภาคภูมิในความเป็ นคนไทยที)มีประวัติศาสตร์ร่วมกัน การอยู่
รวมกันของชนชาติตา่ งๆที)อาศัยบนแผ่นดินเดียวกัน และดําเนินชีวิตภายใต้นโยบายของรัฐอย่าง
เคร่ งครัด เพราะเชื)อว่า การที)คนไทยทุกคนปฏิบตั ิตนเช่นเดียวทัว) ไปจะทําให้สังคมไทยมีความเป็ น
อารยะทัดเทียมกับชาติตะวันตกมากยิง) ขึ/น และเป็ นหนทางที)จะรักษาไว้ซ) ึงเอกราชและพัฒนา
ประเทศให้เป็ นที)ยอมรับวัฒนาสถาพรสื บไป
5.2.2 คุณค่ าทางดุริยางคศิลป์
สําหรับด้านดุริยางคศิลป์ นั/น ด้วยข้อจํากัดในเรื) องความรู้เกี)ยวกับดนตรี สากลสมัยนั/น
ทําให้บทเพลงส่ วนใหญ่อยูใ่ นจังหวะเร็ ว และจังหวะเดิน (March) ทําให้ผฟู้ ังเกิดความรู้สึกฮึกเหิม มี
กําลังใจ อีกทั/งมีช่วงเสี ยงแคบและท่วงทํานองที)คล้ายเพลงไทยเดิมบางส่ วน คนฟังจะรู้สึกคุน้ เคยทํา
ให้สามารถร้องตามได้ง่าย เหมาะสําหรับการร้องพร้อมกันเป็ นหมูค่ ณะ แม้เมื)อจบการแสดงไปแล้ว
บทเพลงเหล่านี/ยงั คงติดหูผฟู้ ังนําไปร้องต่อได้ดว้ ยตนเองและให้บทเพลงได้รับการเผยแพร่ สู่
สาธารณะชนย่างกว้างขวางขึ/น
บทเพลงที)ประพันธ์โดยพลตรี หลวงวิจิตรวาทการส่ วนมากเป็ นบทเพลงประกอบละคร
ปลุกใจซึ)งแต่ละเรื) องจะมีบทเพลงที)เป็ นเพลงหลักของเรื) อง 1 บทเพลง เช่นในเรื) องเลือดสุ พรรณ มี
บทเพลงเลือดสุ พรรณเป็ นเพลงหลัก ในเรื) องราชมนูมีบทเพลงรักเมืองไทยเป็ นเพลงหลักเป็ นต้น
บทเพลงที)เป็ นเพลงหลักของเรื) องทั/งหมดใช้ทว่ งทํานองเพลงแบบเดินแถวหรื อเพลงมาร์ช ได้แก่บท
เพลงเลือดสุ พรรณ เพลงแหลมทอง เพลงรักเมืองไทย เพลงตื)นเถิดชาวไทย เพลงเดิน เป็ นต้น โดย
บทเพลงเหล่านี/จะนํามาร้องในตอนจบของเรื) องโดยนักแสดงทุกคนจะร้องพร้อมกัน ท่วงทํานองที)
ใช้จึงต้องสร้างความฮึกเหิม เข้มแข็งด้วยเครื) องดนตรี ประเภทเครื) องเป่ าและเครื) องตีเพื)อให้เกิด
จังหวะที)ชดั เจน กระชั/นกระตุน้ ความรู้สึกของผูฟ้ ัง นอกจากนี/ยงั ต้องใช้ช่วงเสี ยงแคบ ไม่สูงหรื อตํ)า
จนเกินไปเพื)อสะดวกในการร้องของนักแสดงทุกคน การใช้จงั หวะแบบเดินแถวนี/พบได้ท/งั หมดใน
บทเพลงของวงดนตรี สุนทราภรณ์เช่นกัน
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ด้วยคําร้องทั/งหมดถูกประพันธ์เป็ นร้อยกรอง การประพันธ์ทว่ งทํานองจึงมีการแบ่ง
ประโยคที)ชดั เจน มีความยาวไม่แตกต่างกันมากนักในแต่ละประโยค และยังสามารถใช้เสี ยงสู งตํ)า
ตามวรรณยุกต์ของคําร้องที)กลัน) กรองมาอย่างดีแล้วว่ามีความกลมกลืนของเสี ยงวรรณยุกต์ การ
ประพันธ์ดนตรี จึงดําเนินไปอย่างสอดคล้องเช่นเดียวกับเสี ยงวรรณยุกต์ในภาษาไทย
นอกจากนั/น ในบางบทเพลงของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการได้ใช้จงั หวะวอลซ์ (Waltz) ซึ)ง
เป็ นจังหวะเต้นรําในบทเพลงรักไทย จากละครเรื) องน่านเจ้า และบทเพลงมหาเทวีจากเรื) องมหาเทวี
โดยบทเพลงทั/งสองมีจงั หวะที)เน้นหนักแตกต่างจากบทเพลงอื)น อีกทั/งมีลกั ษณะทํานองที)ขา้ มเสี ยง
ไปมา ไม่ตอ่ เนื)องกันเท่ากับบทเพลงแบบเดินแถวซึ)งมีการซํ/าเสี ยงเดียวกันหรื อการร้องไล่เสี ยงสู งตํ)า
ที)ไม่แตกต่างกันมากกว่า บทเพลงที)มีทว่ งทํานองแบบวอลซ์น/ ีมกั จะให้ผแู้ สดงขับร้องเพียงคนเดียว
ตั/งแต่ตน้ จนจบ ต่างจากเพลงเดินแถวที)นกั แสดงจะขับร้องพร้อมกันหลายคน จากลักษณะของ
ท่วงทํานองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ท่วงทํานองแบบเดินแถวยังได้รับความนิยมมาประพันธ์
ประกอบบทเพลงปลุกใจในยุคสมัยนี/ อีกทั/งการร้องพร้อมกันเป็ นหมูย่ งั เพื)อเสริ มให้ผฟู้ ังเกิด
ความรู้สึกคล้อยตามถึงความสามัคคีและความอบอุน่ ใจที)ได้อยูร่ ่ วมกันเช่นเดียวกับเนื/อหาที)แสดงถึง
การรวมชาติเพื)อประโยชน์ในการดําเนินวิถีชีวิตตามนโยบายของรัฐให้ประสบผลสําเร็ จ
5.3 ยุคที 3 ยุคสั งคมนิยมประชาธิปไตย: “ชาติ” ในความเห็นทีแ ตกต่ าง
ประชาชนในยุคสมัยนี/มีความคิดที)เป็ นอิสระมากขึ/นจึงมีความเห็นต่อสิ) งรอบตัวแตกต่าง
กัน อีกทั/งมีอิสระในการถ่ายทอดความคิดมากขึ/นผ่านผลงานทางศิลปะ ไม่วา่ จะเป็ นภาพวาด
วรรณกรรมหรื อบทเพลง บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจที)เกิดขึ/นในยุคสมัยนี/จึงมาจาก
หลายแหล่งที)มาทั/งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ผลงานของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการและวงดนตรี
สุ นทราภรณ์ที)มีผลงานมาตั/งแต่ยคุ สมัยที) 2 ของการวิจยั สําหรับองค์ผปู้ ระพันธ์และกลุ่มผูป้ ระพันธ์
ที)เพิม) ในยุคนี/คือ บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช พระราช
นิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี บทเพลงของกองทัพบก และผลงาน
ของภาคเอกชนที)ได้จากการประกวดซึ)งมิได้มีการแบ่งสัดส่ วนทางสถิติแต่อย่างใด โดยผูว้ จิ ยั
คัดเลือกบทเพลงนําเสนอผูเ้ ชี)ยวชาญให้คดั เลือกและแนะนําเพิม) เติม
5.3.1 คุณค่ าทางวรรณศิลป์
คําร้องของบทเพลงไทยสากลประเภทปลุกใจที)ได้ประพันธ์ข/ ึนในยุคสมัยนี/ยงั คงมี
ลักษณะเป็ นคํากลอนที)มีการสัมผัส บทเพลงในยุคสมัยนี/มีการใช้ภาพพจน์แบบอุปมาหลายครั/ง เช่น
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ในบทเพลงเกิดเป็ นไทยตายเพือ ไทย (ภาคผนวก: 550) ที)มีคาํ ร้องว่า “เผ่ าไทยเดิมล้ วนใจเด็ด แกร่ ง
ดังเหล็กเพชรชูชาติเชิ ด” หรื อในบทเพลงที)ให้แผ่นดินไทยเป็ นเสมือนแม่ผใู้ ห้กาํ เนิดคนไทยทุกคน
ไม่วา่ จะเป็ นคนชาติพนั ธุ์ใด มีที)มาแตกต่างกันหรื อมีความคิดเห็นที)ขดั แย้งกันอย่างไร แต่เมื)อมา
อาศัยอยูใ่ นผืนแผ่นดินเดียวกันจะถือว่าเป็ นพวกเดียวกัน ควรจะสามัคคีต่อกัน เช่น ในบทเพลงรัก
กันไว้เถิด (ภาคผนวก: 554) ที)วา่
“ท้ องถินแหลมทอง เหมือนท้องของแม่ เกิดถินเดียวกันแท้ เหมือนแม่ เดียวกันใช่ ไหม
ยามฉันมองตาคุณ อบอุ่นดวงใจ
เห็นสายเลือดไทย ในสายตาบอกสายสัมพันธ์ ”
การซํ/าคําที)มีมากในสมัยก่อนนั/น ยังคงเป็ นที)นิยมอยูใ่ นยุคสมัยนี/ โดยเฉพาะคําว่า “ไทย”
เช่นในบทเพลงเพือ นไทย (ภาคผนวก: 545) ปรากฏคําว่า ไทยทั/งสิ/ น 10 ครั/งในความหมายว่า บุคคล
ที)อาศัยในแผ่นดินไทย เชื/อชาติไทย ลักษณะความเป็ นไทย และประเทศไทย และในบทเพลงไทย
สามัคคี (ภาคผนวก: 548) มีคาํ ว่าไทยจํานวน 10 ครั/งเช่นกันในความหมายถึง ประเทศไทยและคน
ไทยเท่านั/น แสดงว่าผูป้ ระพันธ์ยงั ให้ความสําคัญกับคําว่า “ไทย” ที)แสดงถึงเป้ าหมายของความรัก
ชาติของผูค้ นที)แตกต่างกันที)ไม่วา่ จะให้นิยามความหมายลึกซึ/งอย่างไร ก็ลว้ นแล้วแต่ทาํ ไปเพื)อให้
ความเป็ นชาติไทยในทุกมิติดาํ รงอยู่ การซํ/าคํายังพบในคําอื)นอีก ได้แก่ในบทเพลงไทยต้ องทํา
(ภาคผนวก: 549) มีการเล่นเสี ยงโดยใช้คาํ เดียวกันคือคําว่า “สร้าง” ในพจนานุกรมแปลว่า “เนรมิต
หรื อบันดาลให้มีให้เป็ นด้วยอํานาจวิเศษ” ใช้ท/งั ในทางรู ปธรรมและนามธรรม แต่คาํ ว่า “สร้าง” ใน
ที)น/ ีได้ถูกนํามาขยายความหมายด้วยคําแตกต่างกันอันหมายถึงการทํางานเพื)อก่อร่ างสร้างตนเพื)อ
ประโยชน์ในการสร้างชาติให้มีความมัน) คงเป็ นปึ กแผ่นต่อไป ดังคําร้องที)วา่
“สร้ างตัวสร้ างตนมาเถิดทุกคนอย่ ามัวนอนใจ

หากหวังสร้ างไทยร่ วมใจสร้ างตนก่ อนซี ”

นอกจากนี/ ยังมีการร้องซํ/าท่อนเพลงเพื)อเน้นยํ/าใจความหลักของบทเพลง แต่มีการยํ/าคําใน
ลักษณะพิเศษคือการใช้คาํ นําหน้าซํ/าแต่ละประโยคหรื อท่อนเพลง เช่น การใช้คาํ ว่า “ขอ” ขึ/นต้นทุก
ประโยคในช่วงแรก คําว่า “จะ” และคําว่า “ไม่” ในช่วงกลางของบทเพลงเพลงความฝันอันสู งสุ ด
(ภาคผนวก: 551) โดยทัว) ไปแล้วคําว่า “ขอ” มีความหมายตามพจนานุกรมว่า การพูดเพื)อให้เขายก
สิ) งที)ตอ้ งการให้ การวิงวอน ร้องเอา แต่ในบทเพลงนี/เป็ นเสมือนคําวิงวอนอธิษฐานให้ส)ิ งศักดิ\ดล
บันดาลให้เกิดปาฏิหาริ ยต์ า่ งๆเพื)อจะช่วยให้ชาติพน้ ภัยผ่านวิกฤตไปได้ ซึ)งในสถานการณ์ที)
สร้างสรรค์บทเพลงนั/น ได้เกิดความรุ นแรงทางการเมืองภายในประเทศหลายประการ การขอในที)น/ ี
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คือการขอให้เกิดความสงบสุ ขด้วยความรักสามัคคีของทุกฝ่ าย บทเพลงนี/ประพันธ์คาํ ร้องโดย ท่าน
ผูห้ ญิงมณี รัตน์ บุนนาค ที)วา่
“ขอฝั นใฝ่ ในฝั นอันเหลือเชื อ
ขอสู้ศึกทุกเมือไม่ หวัน ไหว
ขอทนทุกข์ รุกโรมโหมกายใจ
ขอฝ่ าฝั นผองภัยด้ วยใจทะนง”
นอกจากนี/ ยังมีการประพันธ์คาํ ร้องที)เริ) มต้นประโยคที)เสมือนร้องโต้ตอบกันให้ผฟู้ ัง
ได้เปรี ยบเทียบกับการโต้ตอบในจิตใจของตนเอง เช่นในเพลงเมืองน่ ากังวล (ภาคผนวก: 553) ที)
ขึ/นต้นประโยคด้วยคําว่า “เมืองใด....เมื)อนั/น” ตลอดทั/งเพลง เช่น
“เมืองใดไม่ มีดนตรี เลิศ เมืองนั&นไม่ เพริ ศพิสมัย
เมืองใดไร้ ธรรมอําไพ เมืองนั&นบรรลัยแน่ เอยฯ”
สําหรับบทเพลงที)มีการซํ/ากันทั/งในระดับคําที)วา่ “ผู้ลืมเจ็บ ลืมอาย ลืมคนหยัน คิ ดแต่ ตัว
ติดแต่ พวก รอดแต่ วนั ” เป็ นการเน้นยํ/าความรู้สึกถึงการกระทําผิด ให้ผฟู้ ังได้เกิดความสํานึกว่า การ
ทําตนเช่นนี/ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อสังคมอย่างไร ผูท้ ี)ได้ชื)อว่าพัฒนาแล้วย่อมไม่คิดถึงแต่ตนเอง
ดังเช่นที)ปรากฏในบทเพลง การซํ/าคํายังปรากฏในคําขึ/นต้นทุกประโยคในบทเพลงอนุสติไทย
(ภาคผนวก: 550) ซึ)งขึ/นต้นประโยคในลักษณะคําถามว่า “ใครบ้ างเหวย” เพื)อกระตุน้ เรี ยกร้องให้
ผูฟ้ ังรู้สึกว่าเป็ นหน้าที)ของตนในฐานะคนไทยคนหนึ)งเช่นกันที)จะมีหน้าที)ตอ้ งทําสิ) งหนึ)งสิ) งใดเพื)อ
ชาติ ทั/งสองบทเพลงแสดงให้เห็นว่าผูป้ ระพันธ์ได้ตระหนักว่า ประชาชนคนไทยมีความคิด ทัศนคติ
ต่อเรื) องราวต่างๆในสังคมที)แตกต่างกัน คนบางกลุ่มอาจหลงลืมวิถีการคิด การปฏิบตั ิที)ดีงามต่อ
สังคม ผูป้ ระพันธ์จึงได้ประพันธ์บทเพลงที)กระตุน้ เตือนให้คนเหล่านั/นหันกลับมามองสิ) งที)ควรคิด
ควรกระทําเพื)อสร้างสังคมที)ดีงามน่าอยูร่ ่ วมกัน
อีกบทเพลงหนึ)งที)น่าสนใจคือ เพลงหนักแผ่ นดิน (ภาคผนวก: 552) “หนักแผ่ นดิน หนัก
แผ่ นดิน คนเช่ นนีเ ป็ นคนหนักแผ่ นดิน (หนักแผ่ นดิน!)” ซึ)งนอกจากจะมีเนื/อความที)ซ/ าํ แล้ว ขณะที)
นําออกแสดงจะร้องด้วยนํ/าเสี ยงที)หนักแน่น และดังขึ/นเรื) อยๆจนกว่าจะจบ ถือเป็ นวิธีการเน้นคําให้
เกิดความหมายต่อผูฟ้ ังวิธีการหนึ)ง กลวิธีทางประพันธ์บทเพลงนี/คือการแสดงความประชดประชันผู้
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ที)มีส่วนทําให้บา้ นเมืองเกิดความไม่ปกติสุข หรื อทําให้บา้ นเมืองล่มสลาย โดยใช้คาํ ว่า “มัน” เรี ยก
บุคคลเหล่านี/ ซึ)งปกติแล้วมักจะไม่ใช้คาํ ว่า “มัน” กับบุคคลในบทเพลง ในพจนานุกรมให้
ความหมายคําว่า “มัน” ไว้วา่ “เป็ นคําสรรพนามบุรุษที) 3 ใช้แทนผูท้ ี)เราพูดถึงสําหรับผูใ้ หญ่เรี ยก
ผูน้ อ้ ย หรื อสําหรับเรี ยกผูอ้ ื)นอย่างไม่ยกย่อง และเรี ยกสัตว์หรื อสิ) งอื)นๆทัว) ไป” สําหรับการใช้ในบท
เพลงนี/จึงอาจหมายถึงการเรี ยกผูท้ ี)มีความคิดเห็นที)แตกต่างจากคนทัว) ไป เพราะต้องการทําลาย
บ้านเมือง การจะปลุกใจให้คนเหล่านี/กลับมารักประเทศไทยได้อีกนั/นอาจเป็ นไปได้ยาก เนื/อหาใน
บทเพลงจึงเป็ นเสมือนการขับไล่บุคคลเหล่านี/ออกไปจากแผ่นดินมากกว่าการให้ปรับตัวเพื)ออยูใ่ น
สังคมร่ วมกันผูอ้ ื)น นอกจากคําว่า “มัน” แล้ว ยังพบการใช้คาํ ว่า “กู” ซึ)งถือเป็ นการใช้สรรพนามบุรุษ
ที) 1 ในบทเพลงอนุสติไทย (ภาคผนวก: 550) ที)แสดงความน้อยเนื/อตํ)าใจแต่กไ็ ม่ยอ่ ท้อ ดังคําร้องที)วา่
“กูจะสู้แม้ ร้ ู ว่าพวกกูน้อย
แผ่ นดินนีพ ่ อกูอยู่ปู่กูตาย

สู้ไม่ ถอยแม้ ร้ ู ว่าจะดับสลาย
กูสุดอายหากเสี ยทีไพรี ครอง”

ในทางตรงข้าม บางบทเพลงมีการใช้ถอ้ ยคําที)มีความอ่อนโยนเสมือนวิงวอนขอร้องให้ผฟู้ ัง
ได้ฉุกคิด เกิดความตระหนักถึงปัญหาต่างๆด้วยตนเอง แม้วา่ จะเคยทําผิดพลาดแต่กส็ ามารถแก้ไข
เพื)อประโยชน์สูงสุ ดของประเทศ เช่นในบทเพลงอธิษฐาน (ภาคผนวก: 546) ที)วา่

“อย่ ามียแุ ยก อย่ าทําให้ แตกร้ าวฉาน ขอให้ ช่วยสมาน
เพือไทยทังผอง มุ่งสามัคคี เหมือนพีเหมือนน้ อง
กลมเกลียวเกียวข้ อง รั กกันทุกคน”
ในบางบทเพลงมีการใช้คาํ ที)ให้ความรู้สึกกระแทกกระทั/น ตอกยํ/าความรู้สึกว่าผูฟ้ ังต้อง
สละความสุ ขส่ วนตัวกระทําการเพื)อปกป้ องประเทศชาติ ดังคําว่า “สู้” ในเพลงเราสู้ (ภาคผนวก:
551) ที)วา่ “สู้ ตรงนี  สู้ ทีนี สู้ จนตาย” ซึ)งการสู้ในที)น/ ีคือการต่อสู้กบั กลุ่มที)มีความคิดต่างทางการเมือง
หรื อกลุ่มคอมมิวนิสต์ที)ขา้ มาแทรกแซงประเทศในขณะนั/นนัน) เอง
บางบทเพลงแสดงให้เห็นภาพลักษณ์ในแบบมโนคติ (Imagine) หรื อเรี ยกว่า กระบวนการ
จินตภาพ เช่น แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทย ในเพลงในนํา? มีปลาในนามีข้าว
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(ภาคผนวก: 545) ที)วา่ “ในนํา มีปลา ในนามีข้าว แผ่ นดินของเรา นีแสนสมบูรณ์ ” หรื อในบทเพลง
แผ่นดินของเรา (ภาคผนวก: 551) ที)เมื)อฟังแล้วผูฟ้ ังเกิดความภาคภูมิใจในสิ) งที)มีในเมืองไทยทั/ง
ทรัพยากร วัฒนธรรม ฯลฯ
อีกวิธีหนึ)งในการสร้างภาพพจน์คือการใช้อติพจน์ โดยการเปรี ยบเทียบให้เห็นความเป็ น
จริ ง ซึ)งเป็ นจริ งในความรู้สึก โดยเน้นความสําคัญหรื อเพิม) นํ/าหนักกับสิ) งที)พดู เพื)อแสดงให้เห็น
ความจริ งในสิ) งที)กล่าว เป็ นการเปรี ยบที)ทาํ ให้ผฟู้ ังเกิดภาพขึ/นในใจว่าในส่ วนที)อยูป่ ลายสุ ดของ
สายตานั/นคือขอบเขตที)เราสามารถมองเห็นและจินตนาการถึงได้ เมื)อชาติของเราต้องถอยร่ นไปจน
สุ ดทางไม่มีทางไปแล้ว เราคนไทยจะทําอย่างไรเพื)อให้บา้ นเมืองอยูร่ อดต่อไป เมื)อบ้านเมืองดําเนิน
ไปถึงจุดสิ/ นสุ ดหนทางแล้วดังเช่นคําร้องในเพลงสุ ดแผ่ นดิน (ภาคผนวก: 553)
“สุดดินคือถินนํา
เราถอยไปไม่ ได้ อีกแล้ ว

เขตครามไทยสุดแดน
ผืนดินสิ นแนวทะเลกว้ างใหญ่ ”

นอกจากนั/น ยังมีคาํ ร้องที)นาํ ความรู้เดิมของผูฟ้ ังร่ วมตีความด้วยเช่นในบทเพลงความฝัน
อันสู งสุ ด (ภาคผนวก: 551) ที)ใช้คาํ ว่า “โลกมนุษย์” ผูฟ้ ังจําเป็ นต้องมีความรู้วา่ ตามคําสอนในบาง
ศาสนามีโลก 3 โลกที)มีความหมายต่างกัน โลกมนุษย์น/ ีพยายามให้เห็นว่าผูป้ ระพันธ์ตอ้ งการให้ผฟู้ ัง
ยึดหลักความเป็ นจริ ง การกระทําใดๆที)จะส่ งเสริ มให้โลกแห่งความเป็ นจริ งดีดาํ เนินไปได้ถือเป็ นสิ) ง
ที)ควรกระทํา
5.3.2 คุณค่ าทางดุริยางคศิลป์
สําหรับท่วงทํานองของบทเพลงปลุกใจในยุคสมัยนี/ มีความแตกต่างจากยุคสมัยก่อน
อย่างชัดเจน คือบทเพลงปลุกใจไม่ได้มีจงั หวะเร็ ว ที)สร้างความฮึกเหิมดังเช่นบทเพลงปลุกใจส่ วน
ใหญ่ในอดีต แต่มีบทเพลงที)มีทว่ งทํานองอ่อนหวานแต่แฝงด้วยเนื/อหาที)เข้มข้น เพื)อเสริ มสร้าง
ความคิด ทัศนคติตามข้อความหลักของบทเพลง ดังที)ผชู้ ่วยศาสตราจารย์ พันเอก (พิเศษ) ชูชาติ
พิทกั ษากร ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาดนตรี สากล ประจําปี พ.ศ. 2553 (สัมภาษณ์, 21 กรกฎาคม 2554)
ผูเ้ รี ยบเรี ยงเสี ยงประสานเพลงหนักแผ่นดิน เพลงสุ ดแผ่นดิน และเพลงเมืองน่ากังวล กล่าวถึง
ท่วงทํานองของบทเพลงปลุกใจในช่วงสมัยนี/ไว้วา่
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“...เพลงยุคนันมี 2 แบบทีผมแบ่ งเอาเอง คื อปลุกใจแบบแรงเช่ น หนัก
แผ่ นดิน อันนันแต่ งโดย พันตรี บุญช่ วย หักฤทธิ< ศึก ตอนนันผมเป็ นพันโท ผม
เป็ นคน Arrange1 แล้ วกองทัพบกก็มีโครงการทําเป็ นแผ่ น long play หน้ าละ 1
เพลง ก็ผลิตเพลงพวกนีอ อกมาเยอะ ในหนักแผ่ นดินไม่ ได้ คิดอะไรมาก เพราะ
Melody2 เค้ า OK ทําเป็ น March ก็ง่าย และอีกชนิดคือเพลงประเภทจูงใจให้ มี
สํานึกในการรั กชาติ ศาสตร์ กษัตริ ย์ เช่ นเพลง สุดแผ่ นดิน ใจความคือ “เราถอย
ไปไม่ ได้ อีกแล้ ว” นีคือใจความสําคัญ ว่ าเราถอยร่ นมาจากทางเหนือ ฟั งแล้ ว
เคลิบเคลิม ไม่ รุนแรง ไม่ กระแทก ด้ วยเพลงนีท าํ ให้ ผมได้ รับพระราชทาน
แผ่ นเสี ยงทองคํา ได้ ในปี 2517 หลังเหตุการณ์ 14 ตุลา เป็ นแนวคิดของ
กองทัพบก คนแต่ งเป็ นข้ าราชการในกองดุริยางค์ ทหารบก ตอนทีผมแต่ งเข้ าทํา
ทํานองกับเนือ มาให้ ผม Arrange เท่ านัน เน้ นไปทีความซึ ง ของ Counter
Melody3 เป็ น Mode4 นิดๆ ให้ ทิมเข้ าไปในใจโดยเฉพาะตอนท้ ายเพลง”
บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจที)เกิดขึ/นในช่วงแรกนั/น มาจากการประพันธ์ของ
พลตรี หลวงวิจิตรวาทการซึ)งส่ วนใหญ่มีจงั หวะเร็ ว หรื อเพลงสําหรับเดินแถว (March) เช่นเพลง
เพื)อนไทย เพลงไทยสามัคคี เพลงต้นตระกูลไทย มีเพียงบางส่ วนเท่านั/นที)มีจงั หวะปานกลาง คือ
เพลงอธิษฐาน เพลงในนํ/ามีปลาในนามีขา้ ว และมีจงั หวะช้าคือเพลงวิญญาณบรรพชน โดยบท
เพลงประเภทเพลงเดินแถวยังคงลักษณะของท่วงทํานองที)ชดั เจนเพื)อให้ผฟู้ ังได้ยนิ ถ้อยคําอย่าง
ชัดเจน และร้องตามได้ แต่บทเพลงที)มีทว่ งทํานองปานกลางและช้านั/นมักมีทาํ นองคล้ายเพลงไทย
เดิม อย่างไรก็ดี มีการใช้เครื) องดนตรี ประเภทเครื) องเป่ าและเครื) องประกอบจังหวะเป็ นหลักเช่นเดิม
สําหรับบทเพลงของวงดนตรี สุนทราภรณ์น/ นั มีทว่ งทํานองที)หลากหลายเช่นกัน เริ) มต้น
จากการนําบทคําร้องเพลงไทยรวมกําลัง จากพระราชนิพนธ์เรื) องพระร่ วงคํากลอน ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในจังหวะเดินแถว (March) และยังมีบทเพลงอื)นๆที)มี
ท่วงทํานองเร็ ว เช่นเพลงอนุสติไทย เพลงไทยต้องทํา และมีเพียงเพลงหน้าที)เด็ก ที)มีความเร็ วปาน
กลางเท่านั/น นอกจากนี/ ยังมีบทเพลงที)ประพันธ์ในนามของกองทัพบกที)มีลกั ษณะท่วงทํานอง และ
1

การเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน
2
ทํานองหลัก
3
ทํานองรอง
4
รู ปแบบของระดับเสี ยงที)สร้างขึ/นจากระดับเสี ยงพื/นฐานใช้สาํ หรับการประพันธ์ประเภทหนึ)ง
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ความเร็ วที)แตกต่างกันอย่างชัดเจน คือเพลงหนักแผ่นดิน และเพลงเมืองน่ากังวลในจังหวะเดิน
(March) ในขณะที)เพลงสุ ดแผ่นดินมีทว่ งทํานองช้าและอ่อนหวาน อีกทั/งในช่วงเวลาเดียวกันนี/ มี
บทเพลงที)ได้จากการประกวดการประพันธ์เพลงปลุกใจที)มีจงั หวะเร็ ว ได้แก่เพลงรักกันไว้เถิด ของ
นายนคร ถนอมทรัพย์ ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาดนตรี สากล ประจําปี พ.ศ. 2554
สิ) งสําคัญนอกเหนือจากทํานองช้าและเร็ วของบทเพลงจะทําให้บทเพลงในยุคสมัยนี/มีความ
แตกต่างจากยุคสมัยก่อน คือดนตรี ในยุคสมัยนี/มีวธิ ีการประสานเสี ยงของเครื) องดนตรี ดว้ ยคอร์ ด5
(Chord) ที)แปลกแต่ทนั สมัย ดังเช่นในเพลงสุ ดแผ่นดิน เรี ยงเรี ยงเสี ยงประสานโดย ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ พันเอก (พิเศษ) ชูชาติ พิทกั ษากร ดังที)ได้กล่าวไปแล้ว ยังมีวธิ ีการดําเนินดนตรี แบบ
แจ๊ส (Jazz) หรื อ แบบบลูส์ (Blues) โดยเฉพาะในบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ได้แก่เพลงเกิดเป็ นไทย ตายเพื)อไทย เพลงความฝันอันสู งสุ ด เพลง
แผ่นดินของเรา และเพลงเราสู้ วิธีการประพันธ์บทเพลงพระราชนิพนธ์น/ นั ทํานองเป็ น
องค์ประกอบสําคัญ ซึ)งแตกต่างจากบางบทเพลงปลุกใจอื)น เช่นเพลงที)เรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานโดย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พันเอก (พิเศษ) ชูชาติ พิทกั ษากร ได้แก่เพลงหนักแผ่นดิน สุ ดแผ่นดินและเพลง
เมืองน่ากังวล ได้กล่าวถึงวิธีการประพันธ์ทาํ นองบทเพลงปลุกใจว่าแต่ละเพลงมีความแตกต่าง
ผูป้ ระพันธ์ตอ้ งคํานึงถึงเนื/อหา ค้นหาความหมายและแรงบันดาลใจจากคําร้องเพื)อเรี ยงเรี ยงดนตรี
บทเพลงที)ผเู้ รี ยงเรี ยงเห็นว่าสามารถแสดงความรู้สึกถึงความรักชาติได้เป็ นอย่างดีคือเพลงเมืองกังวล
ซึ)งได้กล่าวไว้วา่
“อีกอันก็ลึกซึ งมากก็เมืองกังวล ผมชอบเนือ มาก บางทีเค้ าก็ว่าของ ร. 6
แต่ จริ งๆแล้ วไม่ ใช่ ผมจําไม่ ได้ ว่าใคร แต่ กพ็ วกทัพบกนันแหล่ ะ เนีย อยู่ในยุค
เดียวกัน 3 เพลง6 ดูว่ารู ป Form and Feel มันเหมือนกันเลยทัง 3 เพลง เมือง
กังวลขึน มาอึดอัดหน่ อย จบเป็ น March แบบ Minor7 อันนีอ ึดอัดมาก แต่ ก็
แปลก ผมชอบมาก มีลูกเล่ น ถ้ าวิเคราะห์ 3 อันนีต ่ างกันมากในเรื อง Technique
ต่ างกันมาก”

5

กลุม่ ของโน้ต 2-3 เสี ยงที)เกิดขึ/นในช่วงเวลาเดียวกัน

6

(หนักแผ่ นดิน สุดแผ่ นดินและเมืองน่ ากังวล)

7

ลักษณะของบันได้เสี ยงพื/นฐานทางดนตรี แบบหนึ)ง อีกประเภทหนึ)งเรี ยกว่า Major
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จะเห็นได้วา่ การประพันธ์คาํ ร้องและทํานองมีความเกี)ยวข้องสัมพันธ์กนั คุณค่าภายในของ
บทเพลงปลุกใจจึงมิได้ข/ ึนอยูแ่ ต่เพียงคําร้องหรื อทํานองเพียงอย่างใดอย่างหนึ)งเท่านั/น หากอยูท่ ี)การ
ประสานกันระหว่างคําร้องและท่วงทํานองที)เหมาะสม เพื)อที)จะกระตุน้ ความรู้สึกของผูฟ้ ังให้
บังเกิดผลสู งสุ ดตามเป้ าหมายของผูป้ ระพันธ์ ทั/งนี/เกี)ยวเนื)องกับรสนิยมของผูฟ้ ังที)ได้รับอิทธิพลจาก
ดนตรี ตะวันตกในลักษณะต่างๆ เช่นเพลงแจ๊ส บลูส์ ฯลฯ นอกจากนั/น เนื/อหาของบทเพลงที)ได้รับ
การสร้างสรรค์ข/ ึนในยุคสมัยนี/มาจากหลายแหล่งที)มาและให้ความหมายที)แตกต่างกันมาก แสดงให้
เห็นว่าคนไทยในช่วงสมัยนี/มีความคิดเห็นเกี)ยวกับการเมือง สังคม ฯลฯ ที)หลากหลายมากขึ/น แต่
อย่างไรก็ดี ไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐ เอกชน กลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ฯลฯ ต่างดําเนิน
กิจการเพราะต้องการเห็นบ้านเมืองพัฒนาเจริ ญรุ่ งเรื องของบ้านเมือง การแสดงออกทางบทเพลงใน
แนวทางของตนถือได้วา่ เป็ นการแสดงออกถึงความรักชาติรูปแบบหนึ)งในวิถีทางที)แตกต่างกัน
5.4 ยุคที 4 ยุคร่ วมใจสู้ ภัยเศรษฐกิจ: “ชาติ” จะดํารงอยู่ได้ ด้วยความพอเพียง
ในยุคสมัยนี/ระบบเศรษฐกิจเป็ นกลไกขับเคลื)อนระบอบการเมืองการปกครองและสังคม
วัฒนธรรม เนื)องจากทัว) โลกให้ความสําคัญกับการแข่งขันและการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่า
ด้านการทหารเช่นในอดีต ประเทศไทยได้เข้าร่ วมในการแข่งขันทางเศรษฐกิจครั/งนี/ดว้ ยเช่นกัน แต่
ด้วยลักษณะสิ นค้าการเกษตรที)มีราคาตํ)าทําให้หลายครั/งที)ไทยต้องเสี ยเปรี ยบทางการค้า อย่างไรก็ดี
ไม่วา่ ตลาดการค้าโลกจะผันผวนไปเพียงไร แต่ประเทศไทยจะยังดํารงอยูไ่ ด้กเ็ นื)องมาจากความอุดม
สมบูรณ์ของผืนดิน ทําให้คนไทยยังมีที)อยูท่ ี)กินอย่างสุ ขสบายหากรู้จกั ดําเนินเศรษฐกิจแบบพอเพียง
โดยไม่เข้าร่ วมแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกเกินความจําเป็ น บทเพลงปลุกใจที)นาํ มาวิเคราะห์
ในช่วงยุคสมัยนี/จึงได้กล่าวถึงการรับมือและแก้ไขกับปัญหาทางเศรษฐกิจที)เกิดขึ/น
5.4.1 คุณค่ าทางวรรณศิลป์
บทเพลงปลุกใจในช่วงสมัยนี/ มีเนื/อร้องที)แสดงความหมายถึงความรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์ ความสามัคคี ความเสี ยสละฯลฯ อย่างตรงไปตรงมา และบทเพลงที)มีลกั ษณะการ
เล่าเรื) องราวบุคคลที)มีประสบการณ์ชีวติ อันยากลําบาก เนื)องจากสภาพสังคมที)เปลี)ยนแปลงไป
เพื)อให้ผฟู้ ังขบคิดถึงสาเหตุที)มาของปัญหา และแสวงหาหนทางความร่ วมมือกันเพื)อแก้ปัญหา
เหล่านั/น บทเพลงที)นาํ มาวิเคราะห์ในยุคสมัยนี/มีความหลากหลาย ผูว้ จิ ยั จึงคัดเลือกเบื/องต้นและให้
ผูเ้ ชี)ยวชาญตรวจสอบอีกครั/ง พร้อมทั/งแนะนําเพิม) เติมบทเพลงที)เห็นว่ามีเนื/อหาสอดคล้องกับบริ บท
ทางสังคมและให้ความหมายถึงความรักชาติอีกด้วย
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เนื/อร้องของบทเพลงในยุคสมัยนี/ ส่ วนหนึ)งมีการใช้ถอ้ ยคําที)สื)ออย่างตรงไปตรงมาและให้
ความหมายที)ไม่ได้แตกต่างจากบทเพลงในยุคสมัยก่อนมากนัก บางบทเพลงสะท้อนภาพตัวอย่าง
ของสังคมตามสภาพความเป็ นจริ งเพื)อกระตุน้ ให้ผฟู้ ังเกิดความตระหนักถึงปัญหา เหตุและผลของ
สถานการณ์ที)กาํ ลังเกิดขึ/นในขณะนั/น เช่นในเพลงลุงขี/เมา เพลงถนนชีวติ เพลงวณิ พก เพลงมหา’ลัย
และเพลงเมดอินไทยแลนด์ เนื/อร้องของบทเพลงดังกล่าวมักมีความยาวมากกว่าเนื/อร้องของบท
เพลงปลุกใจในยุคสมัยก่อน เพราะได้เชื)อมร้อยต่อกันคล้ายการเล่าเรื) อง มีการโต้ตอบ และร้องรับใน
บทเพลงเมดอินไทยแลนด์ (ภาคผนวก: 556) ที)วา่
“เมืองทีค( นตกท่อ (เนือ เพลงหลัก)

ไม่ เอาอย่าไปว่ าเขาน่ า (ร้ องโต้ ตอบ)”

โดยเนื/อร้องดังกล่าวไม่ได้แสดงให้เห็นว่า ผูฟ้ ังจะสามารถแสดงความรักชาติบา้ นเมือง
ในทางปฏิบตั ิได้อย่างไร เพราะเนื/อเพลงมีเพียงการนําเสนอสถานการณ์หรื อเหตุการณ์ที)ให้ผฟู้ ังได้
ฉุกคิดถึงสิ) งที)กาํ ลังเกิดขึ/นในสังคม และนําไปวิเคราะห์ดว้ ยตนเองว่า ควรจะประพฤติปฏิบตั ิตน
อย่างไรเมื)ออยูใ่ นสภาพสังคมแบบเดียวกัน บทเพลงในยุคสมัยนี/จึงไม่มีลกั ษณะที)เป็ นคําสัง) ให้
ปฏิบตั ิตาม เพียงแต่นาํ เสนอเหตุการณ์เพื)อจุดประเด็นให้ผฟู้ ังครุ่ นคิดคํานึงถึงมากกว่า
วิธีการเลือกสรรคําของบทเพลงในช่วงยุคสมัยนี/บางบทเพลงที)มาจากผูป้ ระพันธ์ในยุค
สมัยก่อนยังมีการเปรี ยบเทียบในแบบเดิม เช่นในเพลงไทยเทิดไทย (ภาคผนวก: 554) ที)เปรี ยบเทียบ
“เลือด” กับชีวิตของคน ถ้าอยูบ่ นผืนแผ่นดินเดียวกันแล้วย่อมมีเลือดสี เดียวกัน เสมือนเป็ นพี)นอ้ งกัน
ดังคําร้องที)วา่
“น้ องพี เลือดไทยก็มีทุกคน

หรื อยอมอับจน เมือมารผจญเมืองใจ”

เช่นเดียวกับในบทเพลงมาร์ ชไทยวิวฒ
ั น์ (ภาคผนวก: 555) ที)ใช้คาํ ว่า “เลือด” แสดงถึง
ความเป็ นกลุ่มเดียวกัน ดังคําร้องทีวา่
“เราเกิดมาเป็ นไทย
เลือดเนือ ไทยพลี

สมศักดิ<ชาติไทยเพราะใจเสรี
เพือให้ มีเสรี ยืนมา”
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การประพันธ์ที)ซ/ าํ คําเริ) มต้นประโยคเพื)อเป็ นการตอกยํ/าให้รู้สึกถึงการสู ญเสี ย เกิดความ
เสี ยดายและต้องพยายามปรับปรุ งสิ) งที)มีอยูใ่ ห้ดีข/ ึน เช่นในบทเพลงแผ่นดิน (ภาคผนวก: 556) ที)
ขึ/นต้นประโยคด้วยคําว่า “ไม่มี” เกือบตลอดทั/งเพลง คําว่า “แผ่นดิน” และ “ผืนดิน” ในที)น/ ีมิได้
หมายถึงพื/นที)ของผืนแผ่นดินไทยเท่านั/น แต่หมายถึงพื/นที)ที)คนไทยอยูอ่ าศัยร่ วมกัน มี
ประวัติศาสตร์ร่วมกัน ฉะนั/น การจะทําให้ผนื ดินแห่งนี/ดาํ รงมัน) คงอยูไ่ ด้กด็ ว้ ยความร่ วมมือร่ วมใจ
กันรักษาและพัฒนาด้วยมือของคนไทยทุกคน ดังเนื/อเพลงบางท่อนที)วา่
“ไม่ มีเงินไม่ มีทองยังไม่ หมองเศร้ า มีแผ่ นดินปลูกข้ าวเราอยู่ได้
ไม่ มีเงินไม่ มีทองค่ อยหาใหม่
บนแผ่ นดินสุดท้ ายของไทยทุกคน
แผ่ นดินเดือดร้ อน (ผู้คนหมองไหม้ )
ผู้คนใจร้ าย (แผ่ นดินเดือดร้ อน)
แผ่ นดินเหื อดหาย (ผู้คนหมดสิ น)
หมดสิ นแผ่ นดิน (หมดสิ นเผ่ าพันธุ์)
ไม่ มีดินผืนใดมีความหมาย
เท่ ากับผืนดินไทยของคนไทย”
นอกจากนี/ ยังมีการใช้คาํ ซํ/าแต่ให้ความหมายหลายประการ เช่นในบทเพลงคนสร้ างชาติ
(ภาคผนวก: 558) ที)ใช้คาํ ว่า “ชาติ”หลายครั/งในความหมายที)วา่ รัฐชาติไทยจําเป็ นต้องมีคนลักษณะ
ใดที)เหมาะสมจะปกครองตนเองในระบอบการปกครองแบบรัฐธรรมนูญ คือบุคคลที)มีศีลธรรม
จรรยา เสี ยสละและหวังดีตอ่ ประเทศชาติ ดังคําร้องที)วา่
“ชาติต้องการคนทีซือสั ตย์
หากประชาชนโง่ เขลาก็สินชาติ(ไทย)

ชาติต้องการคนเสี ยสละ
เกิดกันหนเดียว บนแผ่ นดินเดียวร่ วมฝั น”

บางบทเพลงการใช้ภาพพจน์แบบปุคลาธิษฐานในบางบทเพลง เช่นในเพลงรักเธอประเทศ
ไทย (ภาคผนวก: 558) ที)ใช้คาํ ว่า “เธอ” แทนประเทศไทยตลอดทั/งเพลง ซึ)งหากผูฟ้ ังฟังไม่จบเพลง
แล้ว บทเพลงนี/จะเป็ นบทเพลงรักทัว) ไปมากกว่าการรักประเทศไทย เช่นเดียวกับในเพลงรัก
เมืองไทย (ภาคผนวก: 532) ที)ให้เมืองไทยเป็ นเสมือนบุคคลที)มีชีวติ จิตใจ มีเลือดเนื/อมีทรัพยากร
ผูฟ้ ังรู้สึกว่าสิ) งเหล่านี/ทาํ ให้เกิดความรักในเมืองไทย ที)ตอ้ งช่วยกันปกป้ องรักษา ไม่ยอมให้ใครมายึด
ครองได้
วิธีการประพันธ์แบบใหม่ที)เริ) มพบในยุคสมัยนี/คือ การใช้คาํ ภาษาต่างประเทศผสมกับคํา
ไทยเช่นในบทเพลงเมดอินไทยแลนด์ (ภาคผนวก: 556) หรื อในเพลงเวลคัมทูไทยแลนด์

355
(ภาคผนวก: 556) ซึ)งเป็ นผลงานการประพันธ์ของนักประพันธ์รุ่นใหม่ในภาคเอกชน แสดงให้เห็น
ว่าประชาชนทัว) ไปในยุคสมัยนี/มีสิทธิเสรี ภาพในการแสดงออกมากขึ/น มีความรู้เกี)ยวกับดนตรี สิ ทธิ
ของตนเอง และการใช้ภาษาต่างประเทศนี/ ผูป้ ระพันธ์ตอ้ งคํานึงถึงความรู้ของผูฟ้ ังในเรื) องความ
เข้าใจภาษาและบริ บททางสังคมในขณะนั/นเพิม) มากขึ/นว่า เป็ นช่วงที)มีการต่อต้านสิ นค้าจาก
ต่างประเทศ บทเพลงนี/มีลกั ษณะในการรณรงค์มากกว่าการปลุกใจ บังคับจิตใจให้ทาํ สิ) งใดสิ) งหนึ)ง
เช่นบทเพลงในอดีต เพราะไม่ได้มีเนื/อหาเพื)อบอกให้ผฟู้ ังทําสิ) งใด มีเพียงการนําเสนอสิ) งที)เกิดขึ/น
จริ งในสังคมเพื)อให้ผฟู้ ังได้ฉุกคิด และเกิดการตระหนักด้วยตนเองว่า สิ) งที)เกิดขึ/นในสังคมขณะนั/น
ส่ งผลอย่างไรกับตนเองและสังคม ผูฟ้ ังมีหน้าที)ตอ้ งแก้ไขอย่างไร ดังเช่นในทั/งสองบทเพลงนี/ ใช้
วิธีการประพันธ์คาํ ร้องที)หลากหลายเพราะต้องการสื) อสารทุกคนทุกระดับ โดยเฉพาะชนชั/นกลางที)
มีส่วนขับเคลื)อนระบบเศรษฐกิจเป็ นอย่างมากให้หนั กลับมามองสภาพความเป็ นจริ งในสังคมไทยว่า
เราเป็ นประเทศเกษตรกรรม สามารถดํารงชีวิตอยูไ่ ด้ดว้ ยทรัพยากรที)มีในผืนแผ่นดิน ไม่จาํ เป็ นที)จะ
เป็ นผูน้ าํ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับโลก เพียงแต่ตอ้ งสร้างความสมดุลให้กบั การแข่งขัน
ภายใต้ความรู้จกั การพอเพียงและพึ)งพิงกันในประเทศให้ได้มากที)สุด ซึ)งเป็ นการสร้างความมัน) คง
ทางเศรษฐกิจอย่างยัง) ยืนของสังคมไทย
5.4.2 คุณค่ าทางดุริยางคศิลป์
ลักษณะท่วงทํานองของบทเพลงในยุคสมัยนี/มีการผสมผสานระหว่างท่วงทํานอง
แบบดั/งเดิมของเพลงปลุกใจคือเป็ นจังหวะการเดินแถวประเภทเพลงมาร์ชที)สร้างความสนุกสนาน
เร้าใจ และท่วงทํานองทันสมัยแบบเพลงสตริ งของต่างประเทศ
สําหรับลักษณะทางดุริยางคศิลป์ ที)คล้ายกับในยุคสมัยก่อนนั/น ปรากฏอยูใ่ นบทเพลงของวง
ดนตรี สุนทราภรณ์ที)มีรูปแบบการร้องที)เปลี)ยนไปคือเป็ นการร้องโดยนักร้องเพียงคนเดียวซึ)ง
แตกต่างจากเพลงปลุกใจของสุ นทราภรณ์ในยุคอื)นที)มกั ร้องประสานหมูพ่ ร้อมกัน อีกทั/งยังมีบท
เพลงที)ประพันธ์ข/ ึนใหม่ซ) ึงใช้จงั หวะที)สนุกสนาน มีสีสันของเครื) องดนตรี ประเภทเครื) องประกอบ
จังหวะที)แปลกใหม่ มีทว่ งทํานองคล้ายเพลงเต้นรํามากว่าเพลงเดินแถว เช่นในบทเพลงไทยเทิดไทย
การเปลี)ยนแปลงลักษณะของท่วงทํานองในบทเพลงสุ นทราภรณ์น/ ี แสดงให้เห็นว่า การที)เนื/อหา
ของบทเพลงจะสื) อความหมายถึงความสามัคคี หรื อเสี ยสละความสุ ขส่ วนตัวเพื)อประเทศชาติน/ นั ไม่
จําเป็ นต้องมีจงั หวะกระชั/น ปลุกใจให้ฮึกเหิมเพียงอย่างเดียว ท่วงทํานองที)สนุกสนานก็สามารถ
ส่ งผลให้เกิดการกระทบจิตใจ ให้ผฟู้ ัง เกิดความรู้สึกถึงความรักชาติได้เช่นกัน
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การโต้ตอบกันในบทเพลงยุคสมัยนี/มีหลายรู ปแบบ บางบทเพลงได้นาํ ท่วงทํานองคําร้อง
ของเพลงพื/นบ้านมาผสมในบทเพลง เช่นเพลงเวลคัมทูไทยแลนด์ (ภาคผนวก: 557) ที)ร้องว่า
“ใครมีมะกรู ด (มาแลกมะนาว)
ใครมีลูกสาว (มาแลกลูกสาว)
ใครมีลูกชาย (มาแลกลูกชาย)
ลูกชายเป็ นเอดส์ ไม่ เอาตาละลา(สมนํา หน้ าเฮ่ อ)
ใครมีเงินทอง (มาแลกเก้ าอี )
ทําดีทาํ ดี (ระวังโดนด่ า)
ทําชัวทังปี (ไม่ มีใครว่ า)
ทําเทปออกมา (มีปัญหาทุกที) ตาละวา
หุย..(ฮา) โห่ ..(ฮิ ว)”
บทเพลงปลุกใจที)มาจากเพลงเพื)อชีวติ ของคาราบาวนี/ มีลกั ษณะวงดนตรี แตกต่างจากบท
เพลงในยุคสมัยก่อน คือวงสุ นทราภรณ์ที)ใช้วงดนตรี ที)เรี ยกว่า Big band8 แต่คาราบาวใช้วงสตริ ง9
ผสมผสานกับเครื) องดนตรี ไทย เช่นขลุ่ยในเพลงเมดอินไทยแลนด์ (ภาคผนวก: 556) และยังนํา
ทํานองเพลงไทยเดิมประกอบในบางบทเพลงแต่เล่นด้วยเครื) องดนตรี ตะวันตก เมื)อครั/งที)แต่งเพลงนี/
บีu เดล โรซาริ โอ ผูจ้ ดั การวงในขณะนั/น ได้ฟังเพลงฟิ วชัน) แจ็ซซ์ ของศิลปิ นผิวดําท่านหนึ)ง มีการ
ขึ/นอินโทรเพลงด้วยเสี ยงฟลุต้ หรื อ ขลุ่ยฝรั)ง ทางวงจึงลงความเห็นว่า การใช้ขลุ่ยไทยกับขลุ่ยฝรั)ง
น่าจะสอดคล้องกับเนื/อหาของเพลงได้ เพลงนี/จึงเสร็ จสมบูรณ์เป็ นลําดับสุ ดท้ายและออกเผยแพร่
ปลายปี พ.ศ. 2527 (www.carabao.net)
อีกบทเพลงหนึ)งที)ดนตรี มีลกั ษณะแตกต่างจากเพลงปลุกใจในยุคสมัยก่อนคือ เพลงรักเธอ
ประเทศไทย (ภาคผนวก: 558) ของ ชัชชัย สุ ขาวดี หรื อหรั)ง ร็ อกเคสตร้า ด้วยการบรรเลงใน
แบบร็ อค10 แตกต่างจากบทเพลงปลุกใจหรื อเพลงเพื)อชีวติ อื)น ทําให้บทเพลงนี/มีความโดดเด่นมาก
ยิง) ขึ/น อีกทั/งในเพลงนี/มีการใช้คาํ ว่า “เธอ” เป็ นการเปรี ยบเทียบ หมายถึง บุคคลที)เราทุกคนมีความ
รักให้ แต่มาหักมุมในตอนจบว่า “เธอ” นั/นคือ ประเทศไทย ส่ วนจังหวะที)ใช้คือ มีทว่ งทํานอง
กระชั/น จังหวะการร้องและเสี ยงดนตรี ขดั กับจังหวะหลักแบบร็ อก ที)ไม่ได้เป็ นจังหวะเน้นคือ การ
8

วงดนตรี แจ๊สที)ประกอบด้วยเครื) องดนตรี 12 ชิ/นหรื อมากกว่านั/น ประกอบด้วยกลุม่ เครื) อง Rhythm (เช่นเปี ยโน
เบส กลอง หรื อกีตาร์) กลุม่ เครื) องเป่ าลมไม้ (Woodwind) กลุม่ เครื) องลมทองเหลือง (Brass) และนักร้อง
9
วงดนตรี ขนาดเล็กเริ) มต้นจาก 4-5 คน ไม่มีการระบุประเภทเครื) องดนตรี ที)ชดั เจน เช่นกีตาร์ กีตาร์เบส คียบ์ อร์ด
กลองชุด
10
ลักษณะของดนตรี ประเภทหนึ)งได้รับความนิยมในอเมริ กา อังกฤษ และประเทศตะวันตก ประกอบด้วยจังหวะ
ที)หนักแน่น
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ใช้คาํ ว่า “จะ” นําต้นประโยคเพลงหลายครั/งนี/ เพราะเป็ นเรื) องของทํานองเข้าจังหวะร็ อก ซึ)งต้องมี
จังหวะนํา (Syncopation) นั/นจึงไม่ใช้ทาํ นองแบบเดินแถว (March) หรื อแบบป๊ อบ11 (Pop) ในการ
นําเสนอ อีกทั/งการประพันธ์ไม่ละทิง/ เรื) องการสัมผัสที)มีส่วนทําให้ทาํ นองเข้มแข็งขึ/น หรั)ง ร็ อค
เคสตร้า ผูป้ ระพันธ์ทาํ นองและผูข้ บั ร้อง (สัมภาษณ์, 29 กันยายน 2554) กล่าวว่า
“แต่ เดิมใช้ เป็ นจังหวะ March สําหรั บเดินหรื อวิงเป็ นจังหวะ แต่ พยายาม
ให้ ออกเป็ น Modern ให้ คนรั บได้ คือใส่ เป็ น Pop-Rock หน่ อย จริ งๆคือเป็ น
Moderato Rock (Medium Rock) ได้ ความสง่ าผ่ าเผยของเพลงเป็ น Major ถ้ าเป็ น
Minor ก็จะออกเป็ นเพือชี วิต”
อีกบทเพลงที)มีเนื/อหาความรักชาติที)แตกต่างคือ เพลงรักเมืองไทย (ภาคผนวก: 532) ของ
บริ ษทั สยามกลการ เน้นการใช้ภาษาที)ง่ายต่อการจําโดยเฉพาะในท่อนจบ เสมือนเป็ นการสรุ ป
ความคิดของบทเพลงที)วา่ “เป็ นสุขทุกคน เรารั กเมืองไทย” กล่าวถึง ความอุดมสมบูรณ์ของ
สิ) งแวดล้อมในประเทศที)เราควรหวงแหนไว้ ใช้ทว่ งทํานองแบบเพลงป๊ อบ คือใช้คอร์ ดที)ฟังง่าย
และดําเนินทํานองในรู ปแบบที)ชดั เจน
จะเห็นได้วา่ คําร้องและทํานองดนตรี ของบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจในยุค
สมัยนี/มีความแตกต่างจากยุคสมัยก่อนหลายประการ ทั/งเนื/อร้องที)มีลกั ษณะเป็ นเรื) องเล่า เล่นโดยวง
ดนตรี หลายประเภท อีกทั/งยังเพิม) เติมสี สันของเสี ยงเครื) องดนตรี ที)ผสมผสานระหว่างเครื) องดนตรี
ไทยและสากล และการร้องที)มีเอกลักษณ์ของนักร้องเช่น แอ๊ด คาราบาว และ หรั)ง ร็ อคเคสตร้า ที)ทาํ
ให้บทเพลงมีความโดดเด่นขึ/นกว่าบทเพลงอื)นในช่วงยุคสมัยเดียวกัน ส่ งผลต่อการรับรู้และจดจํา
ของผูฟ้ ังได้เป็ นอย่างดี
5.5 ยุคที 5 ยุคพร้ อมจิตรักประเทศไทย: “ชาติไทย” คือ”คนไทย” ทั?งมวล
องค์ประกอบของประเทศชาติคือ ผูค้ นซึ)งมีท/งั ร่ างกายและจิตใจ ผูค้ นอาศัยอยูร่ วมกันผืน
แผ่นดินเดียวกันนั/นไม่ได้หมายความว่ามีจิตใจที)ผกู พัน พร้อมที)จะเป็ นที)พ) งึ พึง ช่วยเหลือซึ)งกันและ
กัน หากแต่เมื)อคนเหล่านั/นมีความเกี)ยวข้องโยงใยความสัมพันธ์ตอ่ กันแล้ว จะก่อให้เกิดเป็ นพลังที)
จะขับเคลื)อนให้สังคมเดินหน้าไปในทิศทางใดทิศทางหนึ)งได้อย่างรวดเร็ วและมัน) คง ในยุคสมัยนี/
เกิดวิกฤตการณ์ตา่ งๆมากมาย ทั/งวิกฤตเศรษฐกิจต้มยํากุง้ มหัตภัยคลื)นยักษ์สึนามิ ความขัดแย้งใน 3
11

ลักษณะของดนตรี ที)มีองค์ประกอบพื/นฐานเพื)อตอบสนองความต้องการของผูฟ้ ัง จึงสามารถเปลี)ยนรู ปแบบได้
ตลอดเวลา
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จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรื อความแตกแยกทางสังคมจากปัญหาการเมือง ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็ น
วิกฤตที)เกิดขึ/นภายในประเทศและส่ งผลถึงคนไทยทุกคน แม้วา่ คนบางส่ วนจะไม่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงคือไม่ได้อยูใ่ นสถานที)เกิดวิกฤต แต่กย็ อ่ มได้รับความเดือนร้อนเพราะสังคมไทยในปัจจุบนั
เชื)อมโยงกันด้วยระบบเศรษฐกิจและสังคมทั/งสิ/ น เมื)อส่ วนใดส่ วนหนึ)งของประเทศได้รับผลกระทบ
จนต้องยุติบทบาทลงก็ยอ่ มส่ งผลถึงส่ วนอื)นของประเทศด้วย เช่นมหาอุทกภัยนํ/าท่วมภาคกลาง พ.ศ.
2554 ส่ งผลให้ภาคอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ของประเทศต้องปิ ดกิจการลง ทําให้แรงงานจากภูมิภาค
อื)นจํานวนมากไม่มีงานทํา กระทบต่อชีวติ ความเป็ นอยูข่ องแรงงานและครอบครัวอย่างหลีกเลี)ยง
ไม่ได้ การแก้ปัญหาที)ดีที)สุดคือ การพึ)งพิงตนเองในประเทศด้วยสองมือและแรงใจของคนไทย
ด้วยกันที)จะช่วยเหลือกันในยามที)เพื)อนร่ วมชาติส่วนหนึ)งเดือดร้อน บทเพลงปลุกใจที)เกิดขึ/นใน
ช่วงเวลานี/หลายบทเพลงได้รับแรงบันดาลใจจากวิกฤตการณ์ตา่ งๆซึ)งเป็ นคุณค่าภายนอกดังที)ได้
กล่าวไปในบทที) 4 และได้แสดงออกเป็ นผลงานการสร้างสรรค์ที)ทรงคุณค่าภายในทางวรรณศิลป์
และดุริยางคศิลป์ ให้กระทบจิตใจของผูฟ้ ังได้เป็ นอย่างดี
5.5.1 คุณค่ าทางวรรณศิลป์
คําร้องในบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจที)ปรากฏในบทเพลงยุคสมัยนี/
โดยมากเป็ นบทร้อยกรองที)มีโครงสร้างทางภาษาที)ชดั เจน มีเสี ยงวรรณยุกต์ที)สอดคล้อง
ประสานกันอย่างลงตัวตามวิถีทางวรรณศิลป์ เนื/อหาของบทเพลงปลุกใจในยุคสมัยนี/แบ่งออกได้
เป็ น 2 ประเภท คือบทเพลงที)ประพันธ์เพื)อเฉลิมฉลองในวโรกาสพิเศษของการครองราชย์หรื อเฉลิม
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช และบทเพลงที)ให้กาํ ลังใจเพื)อให้
คนไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆไปด้วยความรัก สามัคคี เสี ยสละ ฯลฯ
กลวิธีการประพันธ์บทเพลงในยุคสมัยนี/ท/งั หมดมีการเปรี ยบเทียบเกือบทั/งสิ/ น ผูฟ้ ัง
จําเป็ นต้องมีความรู้พ/นื ฐานความรู้ทวั) ไปจากประสบการณ์ในชีวติ ประจําวัน เพราะไม่มีการกล่าวถึง
สิ) งใดสิ) งหนึ)งอย่างตรงไปตรงมา อีกทั/งการเปรี ยบเทียบในบทเพลงหนึ)งอาจส่ งผลถึงอีกบทเพลง
หนึ)งด้วย เช่นการใช้คาํ ว่า “พ่อ” แทนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชในหลายบท
เพลง ซึ)งโดยมากเป็ นบทเพลงที)ประพันธ์โดยภาคเอกชน เช่นในบทเพลงต้ นไม้ ของพ่อ (ภาคผนวก:
560) เพลงของขวัญจากก้อนดิน (ภาคผนวก: 561) เพลงลูกของพ่อ(ภาคผนวก: 563) เพลงพ่อแห่ ง
แผ่นดิน (ภาคผนวก: 565) บทเพลงเดินตามรอยเท้าพ่อ (ภาคผนวก: 567) และบทเพลงคําพ่อสอน
(ภาคผนวก: 567) การเปรี ยบพระองค์เป็ นดัง) พ่อนั/น แสดงให้เห็นความใกล้ชิดของประชาชนกับ
พระมหากษัตริ ยม์ ากยิง) ขึ/นกว่าในยุคสมัยการปกครองใดๆของไทย อีกทั/งทุกบทเพลงยังมีเนื/อร้องที)
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แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุ ณาธิคุณของพระองค์ในการบําบัดทุกข์บาํ รุ งสุ ขให้กบั ประชาชน แต่
ในทางตรงกันข้าม บางบทเพลงใช้คาํ ว่า “พระราชา” เช่นในบทเพลงขอเป็ นข้ ารองบาททุกชาติไป
(ภาคผนวก: 568) และบทเพลงตามรอยพระราชา (ภาคผนวก: 569) หรื อคําว่า “เทวดา” เช่นในบท
เพลงรูปทีม ีทกุ บ้ าน (ภาคผนวก: 564) แทนพระองค์ คําเหล่านี/มกั จะใช้ในเรื) องเล่า นิทานของเด็ก ซึ)ง
จําเป็ นต้องใช้คาํ ในระดับง่ายเพื)อสร้างความเข้าใจที)ตรงตัวและชัดเจน ฉะนั/น การเลือกใช้คาํ
ประเภทนี/ในบทเพลงจึงเป็ นความตั/งใจของผูป้ ระพันธ์ที)จะทําให้ผฟู้ ังเข้าใจเนื/อหาของบทเพลงได้
ง่าย และสามารถถ่ายทอดความรักของตนเองไปยังพระมหากษัตริ ยไ์ ด้ซ) ึงแตกต่างจากในอดีตที)
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นดัง) เทวราชา ที)ประชาชนมีสิทธิ\ ในการเทิดทูนเท่านั/น
ในทางตรงกันข้าม บางบทเพลงมีการใช้คาํ ที)มีความหมายเฉพาะ ลึกซึ/งเกินภาษาธรรมดา
ทัว) ไป แต่กเ็ พื)อเป็ นการแสดงถึงความเป็ นเทวราชาที)เป็ นที)เคารพของประชาชน เช่นในเพลงมหา
ราชาพระจอมสยาม (ภาคผนวก: 564) หรื อบทเพลงภูมิแผ่ นดิน นวมินทร์ มหาราชา (ภาคผนวก:
560) ที)นอกจากจะเปรี ยบพระองค์เป็ นดัง) แสงอาทิตย์ที)ส่องสว่างเฉกเช่นแสงแห่งธรรมะแล้ว ยังทรง
เป็ น “พ่อ” ที)ดูแลทุกข์สุขของราษฎรทัว) ทั/งแผ่นดิน ดังคําร้องที)วา่
“อ่ าองค์ สุริย์ศรี มีธรรมส่ อง
ปกครองอย่ างทรงพระเมตตา
ดุจบิดาเหล่ าประชา ทุกข์ ร้อนใดใดกรายมา โอ้ ฟ้าเป็ นดังฝนดับไฟ”
ภาพพจน์แบบการอุปมายังคงปรากฏให้เห็นในหลายบทเพลง เช่นในบทเพลงรู ปที)มีทุก
บ้าน ในคําร้องที)วา่ “แม่ ตอบว่ าให้ กราบรู ปนันทุกวัน ท่ านเป็ นเทวดาทีมีลมหายใจ” และในบท
เพลงของขวัญจากก้อนดิน (ภาคผนวก: ) ที)วา่
“เราก็เหมือนก้ อนดินก้ อนหนึง เปราะบาง ไร้ ค่าไร้ ความหมาย
อ่ อนแอเหมือนโคลน ไหลไปตามทางเรื อยไป เมือนํา แห้ งไปก็แตกระแหง
มีพลัง เพียงแต่ แรงเดียวทียึดเรา เหนียวรั งเราไว้ ให้ กล้ าแข็ง
รวมผู้คนมากมาย ให้ ทรงพลังแข็งแรง รวมเม็ดดินทุกเม็ดให้ เป็ นหนึงเดียว”
ความเปรี ยบแบบอุปลักษณ์ที)ปรากฏในบทเพลงยุคสมัยนี/ยงั ก่อให้เกิดจินตภาพไปพร้อมกัน
เช่นในเพลงคนไทยไม่เคยทิง/ กัน (ภาคผนวก: 561) คําว่า “ธารนํ/าใจ” นั/น เปรี ยบได้กบั กระแสแห่ง
สายนํ/าที)ไหลท่วมไป แต่ส)ิ งที)ไหลไปนั/นมิใช่น/ าํ แต่เป็ นนํ/าใจของคนไทยทุกคนที)หลัง) ไหลไปยังถิ)น
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ที)เดือดร้อนที)เต็มไปด้วยนํ/าตา คําว่า “นํ/า” ทั/ง 3 คําในประโยคเพลงนี/เป็ นการใช้วรรณศิลป์ ที)
สวยงามแต่ให้ความหมายที)หลากหลาย ครบความ ดังคําร้องที)วา่
“ให้ เป็ นธารนํ&าใจ ต้ านคลืนที มนั ไหลมา ให้ นํ&าใจซับนํ&าตา คืนมาซึ งวันสดใส”
การใช้คาํ ว่า “นํ/า” ในอีกรู ปแบบหนึ)งในบทเพลงขวานไทยใจหนึงเดียว (ภาคผนวก: 562) ที)
ใช้คาํ ว่า นํ/า แทนความสามัคคีที)จะคอยแก้ไข ดับไฟแห่งจิตใจที)เร่ าร้อนรุ นแรงลง ดังคําร้องที)วา่
“แผ่ นดินยามมีคนคอยยุแหย่
ถึงเวลาต้ องร่ วมแรงร่ วมใจ

ระสํา ยํา แย่ บ้านเมืองลุกเป็ นไฟ
ตักนํ&าไปดับไฟด้ วยหัวใจสามัคคี”

นอกจากนี/ในหลายบทเพลงยังมีการใช้คาํ ว่า “บ้าน” หลายครั/ง ซึ)งในที)น/ ีคือแผ่นดินไทย ที)มี
ผืนดิน ผูป้ กครองอันเป็ นที)รัก และผูค้ นที)เชื)อมร้อยจิตใจอยูอ่ าศัยภายใต้หลังคาบ้านหลังใหญ่น/ ี เช่น
ในบทเพลงขวานไทยใจหนึงเดียว (ภาคผนวก: 562) ที)วา่ “ขวานนีม ีมาก่ อนเราเกิด คื อสิ งประเสริ ฐที
มีบ้านเป็ นของตน” หรื อในบทเพลงลูกของพ่อ (ภาคผนวก: 563) ที)วา่ “จุดรวมความเป็ นไทย ก็คือมี
พ่ อทีดีแสนดี ทุ่มเทพลังกายเพือให้ บ้านเราเย็นใจจนวันนี”
บางบทเพลงมีลกั ษณะการประพันธ์แบบการเล่าเรื) อง เสมือนว่ามีบุคคลที) 1 และ 2 อยูใ่ น
บทเพลง และผูฟ้ ังเป็ นบุคคลที) 3 เช่นในบทเพลงของรูปทีมีทกุ บ้ าน (ภาคผนวก: 564) โดยเป็ นการ
สอนของแม่ตอ่ ลูกเกี)ยวกับองค์พระมหากษัตริ ย ์ และผูฟ้ ังเป็ นบุคคลที)อยูร่ ่ วมในเหตุการณ์การสอน
นั/น ดังคําร้องที)วา่
“ตังแต่ เล็กยังเคยได้ ถามแม่ ว่า
ทีแม่ คอยบูชาประจําก่ อนนอนทุกคืน
แม่ ตอบว่ าให้ กราบรู ปนันทุกวัน
ทีเรายังพอมีกินอย่ างวันนี 

บนข้ างฝาบ้ านเรานันติดรู ปใคร
จะต้ องไหว้
ท่ านเป็ นเทวดาทีมีลมหายใจ
ท่ านดูแลคนไทยมานานเหลื อเกิน ให้ จาํ ไว้ ”

หลายบทเพลงที)มีเนื/อหาชี/ นาํ ให้ผฟู้ ังเกิดจินตนาการถึงภาพในความคิดคํานึง เช่นในบท
เพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์ มหาราชา (ภาคผนวก: 560) ที)วา่ “บุญของแผ่ นดินไทย พ่ อหลวงบันดาล
ให้ ทีในยุ้งฉางมีข้าว” ผูป้ ระพันธ์ตอ้ งการถ่ายทอดความรู้สึกถึงพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระ
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เจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชที)ทาํ ให้แผ่นดินไทยมีความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสุ ขสบายให้กบั
ประชาชนคนไทยทั/งมวล และเมื)อคนมีความสุ ขแล้วก็จะมีพลังในการสร้างสรรค์สังคมให้มีความน่า
อยูผ่ าสุ กยิง) ขึ/น
อีกลักษณะการประพันธ์หนึ)งที)ปรากฏในยุคสมัยนี/คือ ภาพพจน์แบบการอ้างถึง (Illusion)
โดยนําเรื) องราวของเรื) องเล่า นิทานคําสอนมาผสมผสานในบทเพลง ผูฟ้ ังต้องมีความรู้ประสบการณ์
เดิมเกี)ยวกับเรื) องราวเหล่านั/นอย่างเพียงพอจึงจะเข้าใจความหมายที)แฝงอยูไ่ ด้ ดังเช่นเรื) องราวของ
วัสสการพราหมณ์ในเพลงไทยสามัคคี (ภาคผนวก: 528) ซึ)งคนในยุคสมัยที) 5 ยุคพร้อมจิตรัก
ประเทศไทยนี/ไม่มีความรู้เกี)ยวกันเรื) องเล่านี/มากนัก แต่ในยุคสมัยนี/ได้นาํ เรื) องราวที)ทนั สมัยคือเรื) อง
มหาชนก พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มาเป็ นเรื) องราวประกอบในบทเพลง เรื) อง
มหาชนกนี/ได้กล่าวถึงความเพียรที)ทุกคนควรมี ในการเสริ มสร้างความเพียรนี/ไม่จาํ เป็ นต้องมุง่ หวัง
ถึงผลประโยชน์ใด หากแต่ควรทําทุกสิ) งทุกอย่างที)มีโอกาสอย่างเต็มที) ด้วยความพยายามอย่างเต็ม
กําลัง เรื) องราวดังกล่าวเป็ นการสอนให้ผอู้ า่ นได้เรี ยนรู้ถึงสัจธรรมที)วา่ เมื)อมีความพยายามแล้วก็ยอ่ ม
ประสบผลสําเร็ จ เพราะหากมัวแต่เฝ้ าฝันถึงผลสําเร็ จแต่ไม่ได้ลงมือทําก็ยอ่ มไม่ได้รับผลเหล่านั/น
ดังที)ในบทเพลงเราจะครองแผ่นดินโดยธรรม (ภาคผนวก: 568) ดังเนื/อร้องที)วา่
“ยามทุกข์ ยามท้ อเมือใด พระราชนิพนธ์ สอนสัง
เมือตกลงไปในนํา อย่ ามัวถามเมือไรจะถึงฝั ง
จงว่ ายไปด้ วยพลัง ว่ ายด้ วยธรรมของความเพียร”
บทเพลงที)มีลกั ษณะการตอบถามเช่นเดียวกับบทเพลงในยุคสมัยที) 4 ยุคร่ วมใจสู้ภยั
เศรษฐกิจ มีปรากฏในยุคสมัยนี/เช่นกันในบทเพลงตามรอยพระราชา (ภาคผนวก: 569) โดยเริ) ม
ประโยคคําถามว่า “ทําไม” ทุกครั/ง และมีผตู้ อบคําถามนั/น และจบด้วยบทสรุ ปของเรื) องราวทั/งหมด
ถึงเหตุที)ตอ้ งลําบากอดทน ก็เพื)อความเป็ นอยูท่ ี)ดีของคนไทยทั/งมวล ดังคําร้องที)วา่
“ทําไมพระราชาเดินไปในป่ าเขา
ทําไมพระราชาถึงมีเหงือไหล
ทําไมพระราชาถือแผนที เอาไว้
เพราะอะไรพระราชาถึงต้ องทําแบบนี 

ท่านทรงห่ วงใยคนทีเขาอยู่ห่างไกล
ท่านทุ่มเทแรงกาย ทรงงานมาหลายปี
ท่านอยากจะทรงเห็นเมืองไทยได้ ทุกที
ท่านอยากให้ เรามีชีวิตทีเป็ นสุข”
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สุ ทธิพงษ์ วัฒนสมบัติ (สัมภาษณ์, 29 กรกฎาคม 2554) กล่าวถึงการประพันธ์เพลงเพื)อ
ระลึกถึงพระมหากรุ ณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ไว้วา่ จะต้องทําให้รวบรัด เข้าใจได้
ง่าย เจตนาเพื)อสื) อสารถึงคนหมูม่ ากจึงต้องผ่านภาษากลางๆ จะนึกถึงว่าพระองค์ทรงทําอะไรให้
ประชาชนโดยเฉพาะท่ามกลางความขัดแย้ง ทุกเพลงจะไม่มีคาํ ราชาศัพท์ จะมีเพียงคําว่าทรงพระ
เจริ ญซึ)งทุกคนเข้าใจความหมายได้ดี และในฐานะที)เป็ นค่ายเพลงเพื)อความบันเทิง เป้ าหมายหลักคือ
กลุ่มวัยรุ่ น การสื) อสารกับวัยรุ่ นเพียงเสี ยงที)ไพเราะนั/นไม่เพียงพอ จําเป็ นต้องทํามิวสิ ควิดีโอร่ วม
ด้วย บทเพลงที)สุทธิพงษ์เห็นว่าสื) อความหมายถึงพระองค์ทา่ นผ่านคําว่า “พ่อ” เป็ นสัญลักษณ์
(Symbolic) ได้เป็ นอย่างดีคือเพลงต้ นไม้ ของพ่อ(ภาคผนวก: 560) และของขวัญจากก้อนดิน
(ภาคผนวก: 561) ของนิติพงษ์ ห่อนาค หรื อบทเพลงรักกันไว้เถิด (ภาคผนวก: 554) ที)ถือว่าแม้จะมี
อายุยาวนานแต่ยงั คงมีกลิ)นอายของการปลุกใจที)มีนยั ยะที)ทนั สมัยมากคือให้ผฟู้ ังได้ตระหนัก
ความสําคัญของสิ) งที)มีในเมืองไทยได้ดว้ ยตนเอง มิใช่กระทําเพื)อตอบสนองคําสัง) จากใคร และการ
ใช้คาํ ว่า “พ่อ” แทนความหมายถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั นั/น ทําให้ผฟู้ ังรู้สึกอบอุน่
ใกล้ชิดเช่นเดียวกับในสมัยพ่อขุนรามคําแหงในอดีต สุ ทธิพงษ์กล่าวว่า
“เราก็เลยต้ องสมมติพระมหากษัตริ ย์ของไทยหรื อในหลวงนีว่า “พ่ อ”
เป็ นเหมือนพ่ อของชาติ พ่ อแห่ งชาติ พอมีคาํ ว่ าพ่ อเข้ ามา ก็ทาํ ให้ ความรู้ สึกต่ อ
พระมหากษัตริ ย์แต่ เดิมมีความใกล้ ชิด มีความผูกพันมากกว่ า เพราะเราเห็นภาพ
ของเรากับพ่ อมากกว่ า เรากับพระมหากษัตริ ย์ พอเขียนว่ าเป็ นพ่ อเลยทําให้
สถานะดูแคบลง แต่ ผมว่ าทุกอย่ างเหมือนเดิม ว่ าสถาบันพระมหากษัตริ ย์มนั
สูงสุดอยู่แล้ ว”
บทเพลงที)ประพันธ์เพื)อเฉลิมฉลองเนื)องในวโรกาสพิเศษต่างๆนั/น ยังแบ่งเนื/อหาออกเป็ น 2
ประเภท กล่าวคือ บทเพลงที)มีเนื/อหาเพื)อเฉลิมพระเกียรติ พระอัจฉริ ยะภาพและพระมหากรุ ณาธิคุณ
ของพระองค์อนั เป็ นมิ)งขวัญของปวงชนชาวไทย ได้แก่เพลงมหาราชพระจอมสยาม (ภาคผนวก:
564) ที)เปรี ยบเทียบพระองค์เป็ นเสมือนเทพที)เปี) ยมไปด้วยบุญญาบารมี สามารถปัดเป่ าทุกข์ภยั
ต่างๆได้ ดังเนื/อร้องตอนหนึ)งว่า “เหมือนโพธิ สัตว์ บําบัดทุกข์ โศกสยาม ถินไทยงาม อยู่เย็นเพราะ
บารมี ไทยมีทุกข์ ภัย ทรงไปทุกที ทรงวางแนวทางวิธี พอเพียง พอมี พออยู่ พอกิน” เช่นเดียวกับ
เพลงพ่อแห่ งแผ่นดิน (ภาคผนวก: 565) มีเนื/อร้องตอนหนึ)งว่า “ไทยทังผองภูมิใจ ไทยเป็ นไทยจน
วันนี  เพราะองค์ ภูมิพลที คุ้มครองไทย” หรื อเพลงภูมิแผ่ นดิน นวมินทร์ มหาราชา (ภาคผนวก: 560)
ดังเนื/อร้องที)วา่ “อ่ าองค์ สุริย์ศรี มีธรรมส่ อง ปกครองอย่ างทรงพระเมตตา ดุจบิดาเหล่ าประชา ทุกข์
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ร้ อนใดใดกรายมา โอ้ ฟ้าเป็ นดังฝนดับไฟ” และนอกจากบทเพลงจะแสดงว่าพสกนิกรไทยได้รับ
ความคุม้ ครอง ยังแสดงว่าพระองค์ทรงเป็ นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนไทยที)เราต่างพร้อมใจกัน
ถวายพระพร ดังปรากฏในบทเพลงเราจะครองแผ่ นดินโดยธรรม (ภาคผนวก: 568) มีเนื/อร้องตอน
หนึ)งว่า “ครองแล้ วทรงครองแผ่ นดิน ครองหัวใจไทยทังแผ่ นดิน ธ ทรงเป็ นศูนย์ รวมดวงใจไทยทุก
ดวง เราผองคนไทยจึงมารวมกัน เปล่ งเสี ยงจากใจถวายพระพร ทรงพระเจริ ญ ยิงยืนนาน” และเพลง
ในหลวงของแผ่ นดิน (ภาคผนวก: 571) มีเนื/อร้องตอนหนึ)งว่า “ในหลวงของแผ่ นดิน ทรงเป็ นที รัก
และทีพึงพิงให้ เราแสนนาน ตังแต่ เล็กจนโตจําได้ ทุกอย่ าง ใต้ ร่มพระบริ บาล สุขสราญด้ วยความ
ร่ มเย็น” รวมทั/งเพลง บทเพลงรักแห่ งแผ่นดิน (ภาคผนวก: 572) มีเนื/ อร้องตอนหนึ)งว่า “รั กที
ยิงใหญ่ และยืนยง คือรั กจากองค์ เหนือหัวของไทย รั กไพร่ ฟ้ าทัวเขตคาม ทุกยามท่ านทรงห่ วงใย ใน
จิตใจ เรารั บรู้ ได้ ทุกคน” และมีบทเพลงที)ปรารถนาให้องค์เหนือหัวทรงมีพระสําราญ ปราศจากภัย
ใดๆ ดังเช่นในเพลงลูกของพ่ อ (ภาคผนวก: 563) “เมือพ่ อยิม ลูกทุกคนอิมใจ ได้ ข่าวพ่ อไม่ สบาย ลูก
ไม่ อาจหลับตา รู้ ว่าพ่ อเหนือยนัก ลูกส่ งรั กมา ขอพรให้ พ่อเป็ นสุขกายใจไม่ อ่อนล้ า ขอพรให้ ทรง
แข็งแรงไม่ อ่อนล้ า เพืออยู่ค่ ูฟ้าไทย” อีกทั/งยังมีบทเพลงที)กล่าวถึงพระกรุ ณาที)ทรงเสี ยสละ กล่าวถึง
พระราชกรณี ยากิจ โครงการพัฒนาต่างๆ ที)ลว้ นแล้วแต่ส่งผลต่อประชาชนคนไทยทุกคนไม่มากก็
น้อย แสดงถึงนํ/าพระทัยที)ทรงทําเพื)อคนไทยทุกคน ได้แก่บทเพลงผู้ปิดทองหลังพระ (ภาคผนวก:
570) มีเนื/ อร้องตอนหนึ)งว่า “ประเทศไทยมีวนั นีห นอ ก็ใครเล่ าพระเจ้ าแผ่ นดินพระองค์ ทรง
เสี ยสละเพียงไหน มีใครได้ เห็นได้ ยิน ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ ถวิลเป็ นผู้ปิดทองหลังพระ” และบท
เพลงที)แสดงความจงรักภักดีตลอดไป ในบทเพลงขอเป็ นข้ ารองบาททุกชาติไป (ภาคผนวก: 568)
“ขอเป็ นข้ ารองบาททุกชาติไป มอบชี วิต ด้ วยกายและใจ จะต้ องเหนือยล้ า โรยแรงเท่ าไร จะขอ
จงรั กภักดี ทุกชาติไป”
บทเพลงที)กล่าวถึงพระมหากรุ ณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อีกประเภทหนึ)ง
คือบทเพลงที)เชิญชวนให้ประชาชนแสดงถึงความจงรักภักดีดว้ ยวิธีการต่างๆ โดยมากคือการร่ วมรัก
สามัคคี ทําความดีตามแนวทางที)ทรงวางรากฐานไว้ ได้แก่เพลงต้ นไม้ ของพ่อ (ภาคผนวก: 560) มี
เนื/อร้องตอนหนึ)งว่า “สื บสานและติดตาม จากรอยทีพ่อตังใจ เพือเราจะเทไปจากหัวใจ เพือเราจะเท
ไปให้ ต้นไม้ ของพ่ อยังงดงาม” บทเพลงของขวัญจากก้อนดิน (ภาคผนวก: 561) ดังเนื/ อร้องที)วา่
“เราทังผอง จะพร้ อมกันได้ ไหม บวกกันเป็ นดินเดียว ให้ พ่อได้ สุขใจ ไม่ ต้องเหนือยเกินไป อย่ างที
เป็ นมา ช่ วยกันทําความดี ให้ พ่อได้ สุขใจ ไม่ ต้องเหนือยเกินไป อย่ างทีแล้ วมา” หรื อเพลงขวานไทย
ใจหนึงเดียว (ภาคผนวก: 562) มีเนื/ อร้องตอนหนึ)งว่า “ใต้ ร่มบรมโพธิ สมภาร พระเจ้ าอยู่หัวฯ พระ
ราชิ นีฯ ทรงห่ วงใย ลูกเอย หลานเอย ล้ วนคนไทย มาสร้ างฝั นวันใหม่ ให้ ขวานไทย ใจหนึงเดียว”
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ในบางบทเพลงมีการกล่าวชี/แนะให้ประชาชนไทยทําความดีดงั ที)องค์เหนือหัวทรงเป็ นแบบอย่าง
เช่นในเพลงรู ปทีม ีทกุ บ้ าน (ภาคผนวก: 564) “จะขอตามรอยของพ่ อ ท่ องคําว่ า เพียงและพอ จาก
หัวใจ เป็ นลูกทีดีของพ่ อ ด้ วยความรั ก ด้ วยภักดี ด้ วยความรั ก ด้ วยภักดี ตลอดไป” เพลงเดินตาม
รอยเท้าพ่อ (ภาคผนวก: 567) “แม้ ไม่ อาจเทียบหนึงในล้ าน ลูกขอตังปณิ ธานสานสิ งที พ่อสร้ างไว้
จะขอเดินตามรอยเท้ าพ่ อไป เหนือยยากเพียงไหน ไม่ ทาํ ให้ พ่อผิดหวัง” เพลงคําพ่อสอน (ภาคผนวก:
567) “ลูกจะทําทุกคําทีพ่อสอน ก่ อนจะนอนให้ ซึมซาบจะกราบไหว้ จะทําตามคําของพ่ อทําต่ อไป
สร้ างเมืองไทยให้ เป็ นบ้ านนานนิรันดร์ ” เป็ นต้น
บทเพลงปลุกใจประเภทสุ ดท้ายคือ บทเพลงที)เกี)ยวข้องกับสถานการณ์ที)เกิดขึ/นในช่วงเวลา
สถานที)ใดสถานที)หนึ)ง แต่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของคนไทยทั/งประเทศ เช่นเพลงขวานไทยใจหนึง
เดียว (ภาคผนวก: 562) ที)กล่าวถึงการอยูร่ ่ วมกันของคนไทยในผืนแผ่นดินเดียวกัน ไม่มีประโยชน์
ใดที)ตา่ งฝ่ ายจะแสดงหาแต่ประโยชน์ส่วนตน ดังเนื/อร้องที)วา่ “ขวานนี  มีมาก่ อนเราเกิด คือสิ ง
ประเสริ ฐ ทีมีบ้านเป็ นของตน จะแยกไปทําไม ไร้ เหตุผล พีน้องประชาชน จะอยู่อย่ างไร” อีกทั/งบท
เพลงที)มีกล่าวถึงนํ/าใจของคนไทยที)มีให้กนั ในยามทุกข์ยาก ว่าทุกข์ของใครก็ตามที)เป็ นคนไทย เป็ น
เสมือนทุกข์ของคนไทยทั/งมวลที)ตา่ งต้องช่วยเหลือกัน เช่น เพลงคนไทยไม่ เคยทิง? กัน (ภาคผนวก:
562) “ให้ เป็ นธารนํา ใจ ต้ านคลืนทีมนั ไหลมา ให้ นาํ ใจซับนํา ตา คืนมาซึ งวันสดใส จะเจ็บจะปวด
อีกกีครั ง จะรวมพลังลุกยืนขึน ใหม่ ให้ โลกได้ ร้ ู เอาไว้ ...ว่ าเราคนไทยพร้ อมจะร่ วมเป็ นร่ วมตาย คน
ไทยไม่ เคยทิง กัน” เพลงสามัคคีประเทศไทย “เรามีตะวันดวงเดียว ไม่ มีพระจันทร์ ดวงใด สว่ าง
สดใส เท่ าเรามองจากมุมนี  มุมทีมีใจแห่ งรั ก แห่ งความเมตตาอารี พวกเราน้ องพี สามัคคีประเทศ
ไทย” เพลงคนไทยรักกัน (ภาคผนวก: 565) “ยามศึกเรารบ ยามสงบเราต้ องรวมพลัง รวมเลือดเนือ
ชาติเชื อไทยอีกครั ง ร้ องเพลงชาติดังดัง ด้ วยความสามัคคี” เพลงพรุ่งนีต? ้ องดีกว่า(ภาคผนวก: 566)
“พรุ่ งนีต ้ องดีกว่ า ถ้ าเราร่ วมใจกัน ร่ องรอยเรื องจากเมือวาน เลิกแล้ วลืมมันไป ให้ ร้ ู รั กสามัคคีพีน้อง
เราคนไทย ต่ างกันไม่ เป็ นไร หากใจคิดดี” และในบทเพลงถ้ าเรารักกันมากพอ (ภาคผนวก: 572) มี
เนื/อหาว่า หากคนไทยมีความปรารถนาดีต่อกัน ไม่วา่ จะเกิดปัญหาใดๆจะสามารถผ่านพ้นไปได้ดว้ ย
ความร่ วมมือร่ วมใจกัน ดังเนื/อร้องที)วา่ “ฟ้ าจะหมองมัวหม่ น แต่ คนไม่ เคยทิง กัน เมฆฝน จะพ้ นเลย
ผ่ าน ถ้ าเรารั กกันมากพอ”
ความหมายของบทเพลงในยุคสมัยนี/บางความหมายได้ปรากฏในหลายบทเพลงในช่วงเวลา
เดียวกัน อาจเป็ นเพราะมีหน่วยงาน องค์กร บริ ษทั เอกชน ฯลฯ ที)มีความสามารถในการประพันธ์มี
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อิสระในการสร้างผลงานมากขึ/น และยังแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการประพันธ์บทเพลงปลุก
ใจจะเกิดขึ/นก็เมื)อในสังคมมีเหตุการณ์ที)สาํ คัญเกิดขึ/น
5.5.2 คุณค่ าทางดุริยางคศิลป์
การประพันธ์ทว่ งทํานองในยุคสมัยนี/ให้ความสําคัญกับความสอดคล้องของเนื/อหา
และท่วงทํานองเป็ นอย่างมาก เช่นบทเพลงคําพ่อสอน (ภาคผนวก: 567) ที)ผปู้ ระพันธ์ทาํ นองคือ
ชาตรี คงสุ วรรณ เห็นว่า ต้องใช้ทาํ นองหลักและการประสานเสี ยงที)ง่าย กลมกลืนกันระหว่างเนื/อ
ร้องและทํานอง ใช้คอร์ดไม่มากนัก และใช้ทาํ นองร้อง ที)เรี ยบง่ายเพื)อให้ร้องตามได้ง่าย (ถอดความ
จากการเสวนาบันทึกงานอบรมเทคนิคการแต่งเพลงและผลิตเพลง กิจกรรมเพลงเฉลิมพระเกียรติ
คําพ่อสอน 84 พรรษา วันที) 18 มิถุนายน 2554)
ในด้านดุริยางคศิลป์ ทัว) ไปของบทเพลงปลุกใจในช่วงยุคสมัยนี/ มิได้มีทว่ งทํานองแบบ
กระชั/นเดินแถวในลักษณะเพลงมาร์ชอีกต่อไป หากแต่มีท่วงทํานองที)หลากหลาย มีเนื/อหาไป
ในทางปลอบขวัญ ให้กาํ ลังใจ เสริ มสร้างความรักและสามัคคีตอ่ กันเพื)อประโยชน์สูงสุ ดต่อ
ประเทศชาติ อีกทั/งยังมีการบรรเลงด้วยวงดนตรี หลากหลายรู ปแบบ ทั/งวงสตริ ง วงออเคสตร้า หรื อ
การใช้ดนตรี อิเลคทรอนิกส์ อีกลักษณะทางดนตรี ที)เปลี)ยนไปคือการร้องเพลงเป็ นกลุ่มแต่ไม่ได้ร้อง
พร้อมกันทั/งเพลง แต่เป็ นการแบ่งท่อนหรื อประโยคเพลงให้นกั ร้องแต่ละคน เช่นเพลงลูกของพ่อ
(ภาคผนวก: 563) ผูป้ ระพันธ์จึงต้องคํานึงถึงความสามารถของนักร้องในการถ่ายทอดอีกด้วย
บางบทเพลงมีการประพันธ์คาํ ร้องในลักษณะร้อยแก้วเช่น เพลงเราจะครองแผ่นดินโดย
ธรรม ท่วงทํานองที)ใช้จึงต้องมีการไล่ระดับเสี ยงให้เหมาะสมกับวรรณยุกต์ของคําร้อง ทําให้บาง
ท่อนเพลงมีระดับเสี ยงขึ/นลงไม่ตอ่ เนื)อง อีกทั/งยังมีลกั ษณะรู ปแบบจังหวะที)เปลี)ยนแปลงตลอดเพลง
ทําให้ผฟู้ ังร้องตามได้ยาก บทเพลงนี/จึงเหมาะสําหรับการฟังเพื)อถ่ายทอดเรื) องราวของ
พระมหากษัตริ ยผ์ ทู้ รงเป็ นแบบอย่างเท่านั/น
อย่างไรก็ดี ทุกบทเพลงในยุคสมัยนี/มีการประพันธ์ทอ่ นแยก ด้วยถ้อยคําที)ไพเราะ มี
ท่วงทํานองดนตรี ที)แตกต่างจากช่วงอื)นของบทเพลงและยังร้องซํ/าหลายครั/งตลอดทั/งบทเพลง จึง
เป็ นท่อนเพลงที)สามารถจดจําได้ง่าย ซึ)งส่ วนมากในท่อนเพลงนี/จะเป็ นบทสรุ ปหรื อใจความสําคัญที)
ผูป้ ระพันธ์ตอ้ งการถ่ายทอดและปลูกฝังความคิดทัศนคติเหล่านั/นให้กบั ผูฟ้ ัง
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คุณค่าของบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจที)เกิดขึ/นในแต่ละยุคสมัยในช่วงหนึ)งร้อย
ปี ที)ผา่ นมาทําให้เห็นว่า บทเพลงมีววิ ฒั นาการทั/งด้านคําร้องและทํานองขึ/นอย่างชัดเจน สรุ ปได้วา่
ในยุคที 1 ยุคศรัทธาสร้ างชาติ: “ชาติ” คืออุดมคติสูงสุ ดทีต ้ องปกป้องด้ วยชีวติ ยังไม่มีการประพันธ์
ทํานอง คําร้องทั/งหมดมีการประพันธ์โดยใช้ถอ้ ยคําที)ไพเราะ คล้องจอง มีบทเปรี ยบเทียบกับภาพ
และประสบการณ์ความรู้ของผูฟ้ ัง ให้เกิดเข้าใจ ด้วยอรรถรสจากท่วงทํานองของภาษาที)มีจงั หวะ
หนักเบา สร้างความซาบซึ/งกินใจ ในยุคที 2 ยุคคณะราษฎรรัฐนิยม: การรวมชนชาติไทยเพือ โน้ ม
น้ าวให้ นิยมในรัฐบาลนั/น คําร้องส่ วนมากเป็ นคํากลอนทําให้มีจงั หวะในตัวเอง ท่วงทํานองจึงมี
ลักษณะเดียวกันหรื อใกล้เคียงกันทั/งบทเพลง ถือว่าเป็ นการประสานวรรณศิลป์ และดุริยางคศิลป์
เป็ นอย่างดี ผูฟ้ ังไม่รู้สึกขัดหู อีกทั/งยังทําความเข้าใจในความหมายตามได้ บทเพลงที)อญั เชิญบท
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีลกั ษณะการร้องที)หลากหลาย ท่อนช้า
ในบางเพลงได้ให้นกั ร้องที)มีความสามารถร้องเท่านั/น ผูฟ้ ังเป็ นเพียงรับฟังให้เกิดความซาบซึ/ง แต่
ในท่อนเร็ วหรื อเพลงเร็ ว จะมีลกั ษณะเน้นคํา เน้นความ ผูฟ้ ังสามารถร้องตาม และฝังแน่นในความ
ทรงจําได้ดี สําหรับบทเพลงละครพลตรี หลวงวิจิตรวาทการจะเน้นยํ/าบางคําหรื อบางข้อความหลาย
ครั/งในบทเพลง แต่ดว้ ยมีทว่ งทํานองความเร็ วสมํ)าเสมอ ทําให้ตอ้ งร้องเน้นท่อนที)ตอ้ งการอย่าง
ชัดเจน หากฟังหลายครั/ง ผูฟ้ ังสามารถจดจําและร้องตาม เป็ นข้อมูลพื/นฐานในการปลูกฝังความคิด
เหล่านั/นได้อย่างแนบเนียบ ในยุคที 3 ยุคสั งคมนิยมประชาธิปไตย: “ชาติ” ในความเห็นทีแ ตกต่ างมี
ลักษณะการใช้คาํ ร้องและทํานองที)ให้อารมณ์แตกต่างออกไป เนื)องจากเนื/อหาของบทเพลงไม่ได้มี
ลักษณะเป็ นคําสัง) ให้กระทําเช่นเพลงในอดีต แต่เป็ นเพลงที)มีขอ้ ความวิงวอนร้องขอ ให้ผฟู้ ังคิดและ
ปฏิบตั ิตามมากขึ/น ผูป้ ระพันธ์ให้ความสําคัญกับทํานองมากขึ/นว่าสามารถถ่ายทอดความคิด
ความรู้สึกของบทเพลงได้เหมาะสมที)จะกระตุน้ ความรู้สึกของผูฟ้ ังหรื อไม่ ท่วงทํานองของดนตรี
เริ) มการประพันธ์ตามสมัยนิยม เช่นการผสมผสานดนตรี หลายรู ปแบบ ทั/ง Big band, Orchestra,
Jazz band หรื อวงดนตรี ทวั) ไป เป็ นที)ชื)นชอบของผูฟ้ ังซึ)งจะส่ งผลต่อการรับรู้ขอ้ ความเหล่านั/นด้วย
ในยุคที 4 ยุคร่ วมใจสู้ ภัยเศรษฐกิจ: “ชาติ” จะดํารงอยู่ได้ ด้วยความพอเพียงนั/นมีรูปแบบที)แตกต่าง
จากเดิม มีความสัมพันธ์คาํ ร้องและทํานองมากขึ/น เพราะลักษณะทํานองมีหลากหลายมากขึ/น ทําให้
จูงใจ สร้างจินตนาการตามบทเพลงได้ดี บางบทเพลงเน้นสื) อความรู้สึก ไม่ได้สื)อความหมาย จึงมี
ท่วงทํานองที)สนุกสนาน สามารถเรี ยกความสนใจของผูฟ้ ังได้เป็ นอย่างดี บทเพลงส่ วนใหญ่เป็ น
เพลงเร็ ว แต่ไม่ได้มีความเข้มแข็งเช่นเพลง March ในอดีต แต่เป็ นเพลงสนุกสนานเข้าถึงประชาชน
ได้ง่าย ประกอบกับคําร้องที)เป็ นคําสามัญแต่มีการคล้องจองกัน ผูป้ ระพันธ์คาํ นึงถึงรสนิยมการฟัง
ดนตรี ของคนไทยเปลี)ยนไป ผูส้ ร้างสรรค์จึงต้องปรับตัวตามไปด้วย และยุคที ยุคที 5 ยุคพร้ อมจิต
รักประเทศไทย: “ชาติไทย” คือ”คนไทย” ทั?งมวลที)แต่ละบทเพลงแสดงเนื/อหาของสิ) งเดียวกันใน
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หลายแง่มุม ผูฟ้ ังสามารถเลือกฟังในแบบที)ตนชื)นชอบได้ และทําให้ผฟู้ ังเกิดความคิดเชื)อมโยงกัน
ของแก่นเนื/อหาในบทเพลง มีเนื/อหาการชี/นาํ แต่มิใช่แนะนําหรื อสัง) ให้ทาํ ผูฟ้ ังจึงเกิดความรู้สึกชื)น
ชอบและคล้อยตามด้วยตนเอง และเนื)องจากบทเพลงมีหลายแบบ ฉะนั/น ด้วยบทเพลงแต่ละยุคสมัย
มีการเปลี)ยนแปลง ผูป้ ระพันธ์จึงต้องปรับตัวตามไปด้วย และนอกจากคุณค่าของบทเพลงจะมี
ความสําคัญแล้ว การนําเสนอและถ่ายทอดล้วนมีความสําคัญเช่นกัน ในการที)จะทําให้คุณค่าในบท
เพลงเหล่านั/นมีความมัน) คงยัง) ยืนต่อไป ทั/งนี/ ในบางบทเพลงหรื อบางคุณค่ายังคงสื บสานต่อกันใน
ช่วงเวลาต่างๆ ดังจะได้นาํ เสนอต่อไป
5.6 คุณค่ าของบทเพลงทีก ้าวข้ ามกาลเวลาและถินที
หลายบทเพลง หลายคุณค่าได้ถูกหยิบยกขึ/นมาใช้ในหลายกรณี หลายช่วงเวลา ทั/งนี/เพราะ
เนื/อหาเหล่านั/นเป็ นที)ยอมรับในสังคมไทยทุกยุคทุกสมัย เช่นการอ้างถึง (Allusion) วัสสการ
พราหมณ์ ข้าราชบริ พารในราชวงศ์แห่งพระเจ้าอชาตศัตรู ผูเ้ ข้าเป็ นไส้ศึกยุยงให้สมาชิกราชวงศ์ของ
กษัตริ ยล์ ิจฉวีแตกแยกกัน เป็ นเหตุให้กองทัพของพระเจ้าอชาตศัตรู เข้าโจมตีได้โดยง่าย ดังที)ปรากฏ
ในบทเพลงไทยสามัคคี (ภาคผนวก: 528) จากยุคสมัยที) 1 ยุคศรัทธาสร้างชาติ: “ชาติ” คืออุดมคติ
สู งสุ ดที)ตอ้ งปกป้ องด้วยชีวติ ผูฟ้ ังจําเป็ นต้องมีความรู้พ/นื ฐานเรื) องราวในสามัคคีเภทคําฉันท์มาก่อน
จึงจะเข้าใจความหมายในบทเพลง เรื) องราวของวัสสการพราหมณ์ได้ถูกหยิบยกขึ/นมาใช้ในช่วงยุค
สมัยต่อมาในบทเพลงสุ นทราภรณ์คือ เพลงไทยไม่ ทาํ ลายไทย (ภาคผนวก: 542) ประพันธ์ข/ ึนในช่วง
สงครามโลกครั/งที) 2 (พ.ศ. 2484 – 2488) ซึ)งอยูใ่ นยุคที) 2 ยุคคณะราษฎรรัฐนิยม: การรวมชนชาติ
ไทยเพื)อโน้มน้าวให้นิยมในรัฐบาล แต่งเนื/อร้องโดย ครู แก้ว อัจฉริ ยะกุลในความหมายเดียวกัน อีก
ทั/งยังให้ผฟู้ ังเห็นถึงปัญหาที)เกิดขึ/นว่าควรระมัดระวังผูไ้ ม่หวังดีที)คอยจะทําลายบ้านเมือง การ
แก้ปัญหาที)ดีที)สุดคือ ทุกคนต้องมีความสามัคคีต่อกันเพื)อป้ องกันเหตุการณ์ดงั กล่าว บทเพลงที)มีการ
กล่าวถึงเรื) องราวอื)นมาประกอบนี/ทาํ ให้ผฟู้ ังเกิดจินตนาการอย่างรู ปธรรม เป็ นสร้างประสบการณ์
ร่ วมระหว่างผูป้ ระพันธ์กบั ผูอ้ า่ นหรื อผูฟ้ ังที)มีความคิด ความรู้ และความทรงจําร่ วมกัน บทเพลงไทย
ไม่ทาํ ลายไทยมีเนื/อหาดังนี/
“ขออย่ างเดียวไทยทังผองไม่ ปองร้ าย
ไทยจะไม่ แตกแยกสามัคคี

คิดทําลายชาติไทยให้ เสื อมศรี
เช่ นกษัตริย์ลิจฉวีวงศ์ โบราณ”

การที)ครู แก้วนําเนื/อความเรื) องราวแห่งสามัคคีเภทคําฉันท์มาประพันธ์อีกครั/งนี/ แสดงให้
เห็นว่า เรื) องนี/เป็ นเรื) องเล่าที)ดาํ รงอยูใ่ นสังคมไทยเป็ นระยะเวลานานและแพร่ หลาย ฉะนั/น การนํา
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เรื) องเล่าใดมาประกอบในบทเพลงจําเป็ นต้องผูป้ ระพันธ์ตอ้ งคัดเลือกมาเป็ นอย่างดี และมัน) ใจว่า
ผูฟ้ ังในสังคมส่ วนใหญ่ในขณะนั/นรับรู้ความหมายเช่นเดียวกัน บทเพลงจึงจะเป็ นสื) อที)สามารถส่ ง
สาส์นไปสู่ ผรู้ ับทัว) ไปได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามความตั/งใจของผูป้ ระพันธ์
การเสริ มสร้างความรักชาติดว้ ยเนื/อหาในบทเพลงที)มีความหมายเดียวกันในหลายยุคหลาย
สมัยนั/น ยังได้ปรากฏในบทเพลงบ้ านเกิดเมืองนอน (ภาคผนวก: 542) ผลงานของวงดนตรี สุนทรา
ภรณ์ในยุคสมัยที) 2 ยุคคณะราษฎรรัฐนิยม: การรวมชนชาติไทยเพื)อโน้มน้าวให้นิยมในรัฐบาล ที)
แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการรักษาประเทศชาติไว้ ไม่วา่ จะไปอยูท่ ี)ใดในโลกก็ยอ่ มคิดถึง
แผ่นดินแม่ที)ประชาชนคนไทยมีประวัติศาสตร์ ร่วมกัน มีชีวติ ความเป็ นอยู่ มีความผูกพันเหมือน
สายใยที)มองไม่เห็นแต่ได้เชื)อมร้อยความเป็ นคนไทยไว้ดว้ ยกัน เนื/อหาของบทเพลงนี/สอดคล้องกับ
บทเพลงแผ่นดินของเรา (ภาคผนวก: 551) พระราชนิพนธ์ทาํ นองโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมิพลอดุลยเดช และเพลงในนํา? มีปลาในนามีข้าว (ภาคผนวก: 545) ผลงานของพลตรี หลวงวิจิตร
วาทการในยุคที) 3 ยุคสังคมนิยมประชาธิปไตย ทั/งสามบทเพลงยังแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์
ของผืนแผ่นดินไทย แผ่นดินที)เราคนไทยทุกคนควรหวงแหนไว้ให้ลูกหลานสื บไป ภาพพจน์ทาง
วรรณศิลป์ ส่ วนหนึ)งที)เกิดขึ/นในบทเพลงยุคสมัยนี/คือ ภาพแห่งความอุดมสมบูรณ์ที)แสดงถึง
เมืองไทยในอุดมคติ ชี/ชวนให้คนไทยร่ วมมือกันพัฒนาประเทศเพื)อให้ไปถึงเป้ าหมายแห่งอุดมคติ
เช่นในบทเพลงในนํ/ามีปลา ในนามีขา้ วที)วา่ “ในนํา มีปลาในนามีข้าว แผ่ นดินของเรา นีแสนอุดม
สมบูรณ์ ” เช่นเดียวกับในบทเพลงแผ่นดินของเราที)วา่ “ทรั พย์ จากผืนดิน สิ นจากนที มีสิทธิ< เสรี สันติ
ครองเมือง” ในประโยคนี/ได้แยกคําว่า ทรัพย์สิน ออกจากกัน โดยมีคาํ ขยายเพื)อให้เห็นความหมายที)
เป็ นรู ปธรรมมากยิง) ขึ/นว่าคนไทยสามารถทํามาหากินและมีทุกสิ) งอย่างครบบริ บูรณ์ในผืนดินของ
เราเอง ซึ)งเป็ นเรื) องที)น่าภาคภูมิใจอย่างยิง)
ถ้อยคําที)แสดงถึงความรักชาติที)ปรากฏในบทเพลงปลุกใจมีดว้ ยกันหลากหลายรู ปแบบ แต่
ที)บทเพลงในทุกยุคทุกสมัยมีเหมือนกันก็คือ ความสามัคคี ซึ)งถือเป็ นเรื) องสําคัญอย่างยิง) ในการ
สร้างสรรค์และดํารงรักษาชาติไทยที)มีมาตั/งแต่ยคุ สมัยที) 1 ยุคศรัทธาสร้างชาติ: “ชาติ” คืออุดมคติ
สู งสุ ดที)ตอ้ งปกป้ องด้วยชีวติ เมื)อเวลาผ่านไปในยุคสมัยที) 2 ยุคคณะราษฎรรัฐนิยม: การรวมชนชาติ
ไทยเพื)อโน้มน้าวให้นิยมในรัฐบาล พบว่ามีบทเพลงแสดงความสามัคคี ความเสี ยสละ ฯลฯ แต่มี
รายละเอียดมากขึ/น เช่นกล่าวถึงประโยชน์ วัตถุประสงค์หรื อวิธีการประพฤติปฏิบตั ิตนเพื)อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์น/ นั เช่น ความสามัคคีจะเกิดขึ/นจากการรวมตัวของกลุ่มคนพวกเดียวกัน เป็ นเสมือนพี)
น้อง ประชาชนไม่วา่ เชื/อชาติใด ภาษาใด ที)อาศัยอยูใ่ นผืนแผ่นดินไทยต้องร่ วมมือกันปกป้ อง
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ประเทศจากข้าศึกศัตรู ตา่ งชาติ เช่น ในเพลงใต้ร่มธงไทย ที)กล่าวว่า “เหมือนน้ องพีชาติเชื อเรามีสาย
เดียวเกียวพัน” หรื อความรักกันของผูค้ นที)อยูใ่ นพื/นที)เดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ นคนชาติใด จีนหรื อลาว
เช่นเพลงแหลมทองที)วา่ “แหลมทอง ไทยเข้ าครองเป็ นแดนไทย รั กกันไว้ เราพวกไทยในแดน
ทอง” และเมื)อคนจําพวกเดียวกันมารวมกันแล้วจะเกิดเป็ นพลังที)ยง)ิ ใหญ่สามารถทําการใดๆได้
สําเร็ จ นอกจากนี/ยงั ให้ความสําคัญกับประชาชนในถิ)นต่างๆของประเทศว่าต่างเป็ นคนไทย ทั/งชาว
อีสาน ชาวจีน เมื)อมาอยูร่ วมกันในแผ่นดินเดียวกันถือว่าเป็ นคนไทยด้วยกัน เช่นในเพลงแหลมทอง
“ไทยใหญ่ ไทยน้ อย แม้ อยู่ห่างไกลก็ไทยด้ วยกัน” และยังให้ความสําคัญกับการสร้างความรู้สึก
ภาคภูมิใจที)มีบูรพกษัตริ ย ์ วีรบุรุษ วีรสตรี ที)มีความกล้าหาญ ปกป้ อง กอบกูเ้ อกราชของประเทศ
ร่ วมกันมาแต่อดีต เช่นในบทเพลงศึกบางระจัน ที)วา่ “ศึกบางระจัน จําให้ มันพีน้องชาติไทย เกียรติ
ประวัติสร้ างไว้ แด่ คนชาติไทยรุ่ นหลัง” ทั/งนี/เพื)อรักษาเอกราช ภายใต้ระบอบการปกครองใน
ขณะนั/นที)ตอ้ งมีรัฐธรรมนูญ เช่นในเพลงวันสําคัญของชาติที)วา่ “จงรั กภักดีทวี ชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์
รั ฐธรรมนูญ”
บทเพลงแสดงถึงการเสี ยสละได้ให้ความหมายที)ชดั เจนมากขึ/นกว่าในยุคสมัยก่อนเช่นกัน
ความเสี ยสละแม้วา่ บางบทเพลงยังมีเนื/อหาถึงการเสี ยสละชีวติ อย่างชัดเจนดังเช่นในเพลงชาติฉบับ
ปัจจุบนั ที)วา่ “สละเลือดทุกหยาดเป็ นชาติพลี”แต่ในยุคสมัยนี/บางบทเพลงได้เปลี)ยนรู ปแบบของการ
เสี ยสละคือกล่าวถึงการเสี ยสละความสุ ขสบายอันเป็ นหน้าที)ที)พึงกระทําเพื)อปกป้ องประเทศชาติ มี
ถ้อยคําที)จูงใจให้เสี ยสละอย่างกล้าหาญด้วยความสมัครใจ เช่นในเพลงรักชาติ ที)วา่ “แต่ ความรั ก
ชาติ รั กแสนพิศวาส รั กสุดกําลัง ก่ อเกิดมานะ ยอมสละชี วงั รั กจนกระทัง หมดเลือดเนือ เรา” และ
ความเสี ยสละทั/งหลายนี/มิใช่เพื)อรักษาเอกราชของประเทศเช่นในอดีตเท่านั/น แต่รวมถึงการเสี ยสละ
ความสุ ขส่ วนตัวเพื)อให้ประเทศชาติเจริ ญรุ่ งเรื องมากยิง) ขึ/น เช่นในเพลงตื)นเถิดชาวไทย ที)วา่ “ตืน
เถิดชาวไทย อย่ าหลับใหลลุ่มหลง ชาติจะเรื องดํารง ก็เพราะเราทังหลาย” อีกทั/งยังให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาประเทศเป็ นอย่างมาก หลายบทเพลงชักจูงให้ร่วมมือกันสร้างชาติดว้ ยความขยัน
ขันแข็งตามหน้าที)การงานของตนไม่วา่ จะทําอาชีพใดๆ เช่นเพลงเกียรติกรรมกร “ตังแต่ เช้ าถึงคํา เรา
ตรากตรําทํางาน เพือประโยชน์ แก่ บ้านเมืองของเราชาวไทย” และการจะทําให้บา้ นเมืองเจริ ญนั/น
จําเป็ นต้องมาจากความร่ วมมือของคนไทยทั/งหมดไปพร้อมกัน เช่นในเพลงเดิน “เดิน เดิน เดิน ถ้ า
หวังก้ าวหน้ าเราต้ องพากันเดิน”
สําหรับบทเพลงในยุคที) 3 ยุคสังคมนิยมประชาธิปไตย: “ชาติ” ในความเห็นที)แตกต่างนั/น
บางบทเพลงในยุคสมัยนี/ยงั คงมีเนื/อหาเดียวกับในยุคสมัยก่อน เช่นในบทเพลงต้ นตระกูลไทย
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(ภาคผนวก: 544) ที)ยงั ให้ความสําคัญกับการต่อสู้อย่างกล้าหาญของบรรพบุรุษไทย พร้อมทั/งบรรจุ
ชื)อบุคคลเหล่านั/นไว้มากมายเพื)อเป็ นการแสดงให้เห็นว่า สิ) งหนึ)งที)สาํ คัญที)คนไทยทุกคนควรรู้คือ
การที)คนไทยมีรากฐานที)มาจากที)เดียวกันและชาติไทยดํารงอยูไ่ ด้ดว้ ยความเสี ยสละของบรรพบุรุษ
ไทย เช่นเดียวกับในบทเพลงมโนน้ อม (ภาคผนวก: 547) ซึ)งเริ) มต้นบทเพลงโดยพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เรื) องความเสี ยสละ ซึ)งเนื/อหาแห่งการระลึกถึงบรรพชนนี/
พบมากในบทเพลงวิญญาณบรรพชน (ภาคผนวก: 548) หรื อในเพลงดาบ (ภาคผนวก: 548)
นอกจากนี/ ในยุคสมัยนี/ยงั มีบทเพลงที)กล่าวถึงพระพุทธคุณ โดยนําชื)อของพระธาตุตา่ งๆทัว) ประเทศ
มารวบรวมกันไว้ ในบทเพลงพุทธบูชา (ภาคผนวก: 547) ซึ)งเป็ นบทเพลงที)แสดงให้เห็นถึง
ความสําคัญของศาสนาอันเป็ นส่ วนหนึ)งของความเป็ นชาติไทย และยังมีบทเพลงที)ให้ความสําคัญ
กับการรวมเลือดเนื/อเชื/อชาติไทยคือเพลงไทยผูกมิตร (ภาคผนวก: ) แสดงว่า แนวความคิดเรื) องการ
รวมคนจากชาติพนั ธุ์ตา่ งๆให้เป็ นคนไทยยังคงสื บเนื)องมาจนยุคสมัยนี/
ในบทเพลงต้ นตระกูลไทย (ภาคผนวก: 544) นี/ยงั มีทอ่ นเพลงที)ร้องว่า “ลุกขึ&นเถิดพีน้อง
ไทย อย่ าให้ ชีวิตสูญเปล่ า” คําว่า ลุกขึ/นเถิดนี/มีความหมายเดียวกับคําว่า ตืนเถิดชาวไทย (ภาคผนวก:
544) ในยุคที) 2 ยุคคณะราษฎรรัฐนิยม: การรวมชนชาติไทยเพื)อโน้มน้าวให้นิยมในรัฐบาล ที)
ต้องการให้ผฟู้ ังได้รับการกระตุน้ ให้เกิดความตระหนักว่าจําเป็ นต้องริ เริ) มกิจการงานเพื)อความ
เจริ ญก้าวหน้า ซึ)งทั/งสองบทเพลงที)กล่าวมานี/มาจากผูป้ ระพันธ์คนเดียวกันคือ พลตรี หลวงวิจิตรวาท
การ
ในยุคที) 3 ยุคสังคมนิยมประชาธิปไตย: “ชาติ” ในความเห็นที)แตกต่างนี/ บทเพลงที)แสดง
ความหมายเดิม เช่นความสามัคคี ในเพลงเพื)อนไทยมีเนื/อร้องที)แสดงว่า คนไทยเป็ นเพื)อนพ้องพี)
น้องที)ตา่ งมาจากสายเลือดเดียวกัน ได้อาศัยอยูบ่ นผืนแผ่นดินเดียวกัน และความสามัคคี ยังปรากฏ
ในเพลงตายดาบหน้า เพลงขออุทิศ เพลงไทยผูกมิตร เพลงไทยสามัคคี เพลงอธิษฐาน เพลงรักกันไว้
เถิด เพลงไทยรวมกําลัง และเพลงแผ่นดินของเรา ดังคําร้องที)วา่ “ผืนแผ่ นแหลมทองรวมพีรวมน้ อง
ด้ วยกัน รั กเกียรติรักวงศ์ เสริ มส่ งสัมพันธ์ ” รวมทั/งบทเพลงที)เตือนให้ระวังการยุยงให้แตกแยก
สามัคคี ในเพลงอธิษฐานว่า “อย่ ามีการยุแยก อย่ าให้ แตกร้ าวฉาน ขอให้ ช่วยสมานเพือไทยทังผอง
มุ่งสามัคคีเหมือนพีเหมือนน้ อง กลมเกลียวเกียวข้ องรั กกันทัวทุกคน”
ในบทเพลงที)กล่าวถึงการเสี ยสละกล้าหาญมักกล่าวถึง ความมานะพยายาม และ
ความสําคัญของความกล้าหาญ เพราะเป็ นหนทางสุ ดท้ายที)จะต้องปกป้ องแผ่นดินไทย ได้แก่ เพลง
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เพื)อนไทย เพลงเกิดเป็ นไทยตายเพื)อไทย เพลงอนุสติไทย เพลงเราสู้ และเพลงสุ ดแผ่นดินที)วา่ “เรา
ถอยไปไม่ ได้ พีน้อง ใครคิดมาแย่ งครองผองไทยจงสู้ตาย” ความหมายของบทเพลงในยุคสมัยนี/อีก
ประเภทหนึ)งคือ บทเพลงที)กล่าวถึงความจงรักภักดีต่อบรรพบุรุษของไทยในอดีต มักมีเนื/อหาที)ทาํ
ให้ผฟู้ ังได้รับรู้ถึงพระมหากรุ ณาธิคุณของพระมหากษัตริ ย ์ มากกว่าการเป็ นเพียงสัญลักษณ์ตามหลัก
เทวราชาเท่านั/น เช่นในเพลงเราสู้ ที)วา่ “บรรพบุรุษของไทยแต่ โบราณ ปกบ้ านป้ องเมืองคุ้มเหย้ า”
รวมทั/งเรื) องราวความเสี ยสละของวีรชนที)เคยเกิดขึ/นในอดีต เช่นในเพลงสุ ดแผ่นดินที)วา่ “ชาติไทย
ในเก่ ากาล ถูกเขารานยํา ใจ เคยเสี ยนํา ตามากเพียงไร เสี ยเนือ เลือดเท่ าชาวไทยจําได้ ดี” และกระตุน้
ให้คนในปัจจุบนั ธํารงรักษาสิ) งที)มีให้ยงั) ยืนด้วยวิธีการในยุคสมัยของตน เช่นในเพลงรักกันไว้เถิด
ที)วา่ “สิ นทรั พย์ มีเกลือนกล่ น บรรพชนให้ ไว้ เราลูกหลานไทย จงร่ วมใจ รั กษาให้ มนั ” อย่างไรก็ดี
ยังมีบทเพลงที)ให้ความสําคัญกับการรักษาไว้ซ) ึงเอกราชของชาติ แต่มิได้ใช้วธิ ีการต่อสู้ แต่ดว้ ยสันติ
วิธี อันเป็ นวิถีแห่งการอยูร่ ่ วมกันของมนุษยชาติในเวลาต่อมา ซึ)งปรากฏในบทเพลงแผ่นดินของเรา
ว่า “มีสิทธ์ เสรี สันติครองเมือง” นอกจากนี/ บางบทเพลงได้แสดงให้เห็นว่า การทํานุบาํ รุ ง พัฒนา
และปกป้ องบ้านเมืองนั/น เป็ นหน้าที)ของทุกคนที)สามารถทําได้ทุกเพศ ทุกวัย เช่นเพลงไทยต้องทํา
เพลงเกิดเป็ นไทยตายเพื)อไทย เพลงเราสู้ และเพลงหน้าที)เด็ก ที)วา่ “เด็กเอ๋ ยเด็กดี ต้ องมีหน้ าทีสิบ
อย่ างด้ วยกัน..... จะเป็ นเด็กที พาชาติไทยเจริ ญ”
ลักษณะพิเศษอีกรู ปแบบหนึ)งของบทเพลงปลุกใจในยุคสมัยนี/ คือถ้อยคําที)กล่าวถึง
หลักธรรมคุณความดีตามหลักที)เป็ นสากล โดยไม่ได้มาจากหลักศาสนาใดโดยเฉพาะ เช่นในบท
เพลงความฝันอันสู งสุ ด ที)วา่ “จะแน่ วแน่ แก้ ไขสิ งผิด จะรั กชาติจนชี วิตเป็ นผุยผง จะยอมตายหมาย
ให้ เกียรติดาํ รง จะปิ ดทองหลังองค์ พระปฏิ มา” และยังมีบทเพลงที)ทาํ ให้เกิดความภาคภูมิใจในความ
เป็ นคนไทย ก่อเกิดเป็ นความรักชาติ รักคนร่ วมชาติ ต้องการรักษา อนุรักษ์และบํารุ งบ้านเมืองไทย
ให้อุดมสมบูรณ์ตลอดไป เช่นในเพลงในนํ/ามีปลาในนามีขา้ ว เพลงรักกันไว้เถิด แผ่นดินของเรา มี
เนื/อร้องว่า “ทรั พย์ จากผืนดิน สิ นจากนที มีสิทธิ< เสรี สันติครองเมือง” เป็ นต้น
สําหรับบทเพลงในยุคที) 4 ยุคร่ วมใจสู้ภยั เศรษฐกิจ: “ชาติ” จะดํารงอยูไ่ ด้ดว้ ยความพอเพียง
ความหมายที)ปรากฏในบทเพลงของยุคสมัยนี/มีดว้ ยกันหลายความหมาย เช่นความรักสามัคคีน/ นั มี
ทั/งที)กล่าวถึงการร่ วมมือกันต่อสู้กบั ข้าศึกศัตรู เช่นเดียวกับบทเพลงในช่วงสมัยก่อน และบทเพลงที)
กล่าวถึงการเสี ยสละที)มิใช่จาํ กัดเพียงเรื) องการเสี ยสละชีวติ แต่รวมถึงการเสี ยสละประโยชน์ส่วนตัว
เพื)อประโยชน์ส่วนรวม ซึ)งหมายรวมถึงความซื)อสัตย์ต่อหน้าที) ที)ปฏิบตั ิตนด้วยความเสี ยสละ ไม่เอา
รัดเอาเปรี ยบประชาชนแม้เมื)อมีโอกาส
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อีกลักษณะเนื/อร้องที)ให้ความหมายแตกต่างไปจากเดิมคือ เนื/อเพลงที)แสดงข้อคิดเรื) อง
เอกราชและการปกครอง ว่าเอกราชในที)น/ ีมิใช่การปลอดภัยจากการเป็ นเมืองขึ/นเท่านั/น เช่นในบท
เพลง เวลคัมทูไทยแลนด์ (ภาคผนวก: 557) ได้ให้ความสําคัญของเอกราชทางวัฒนธรรม มีเนื/ อหา
ว่าวัฒนธรรมแต่ละประเทศมีความเฉพาะตัว ไม่สามารถตัดสิ นได้วา่ วัฒนธรรมใดดีกว่ากัน ดังคํา
ร้องที)วา่ “เขาคนต่ างเมือง จากดินแดนรุ่ งเรื องควรรู้ เรื องเมืองไทย ว่ ามีของดีกว่ าทีคุณเข้ าใจ อย่ าง
วัฒนธรรมไทยนันยิงใหญ่ นมนาน อย่ ามองอย่ าคิดอนาจาร ผิดความต้ องการของคนไทย” แสดงให้
เห็นว่า ประเทศไทยมีลกั ษณะเฉพาะของตนเองที)ตอ้ งการการยอมรับในสิ) งที)เป็ นอยูม่ ากกว่าจะ
เปลี)ยนวัฒนธรรมไปตามความต้องการของชาติอื)นที)เรี ยกตนเองว่า ประเทศอารยะ สําหรับบทเพลง
ที)แสดงความภาคภูมิใจของความเป็ นไทย เพราะมีท/งั วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที)งดงาม
เป็ นผลิตผลของเมืองไทยอย่างแท้จริ ง รวมกับความชื)นชมยินดีที)ได้เกิดและเติบโตบนผืนแผ่นดิน
ไทย บทเพลงที)มีลกั ษณะพิเศษนี/ คือเพลงเมดอินไทยแลนด์ (ภาคผนวก: 556) ที)ใช้คาํ ร้อง
ภาษาอังกฤษร่ วมกับภาษาไทย โดยสามารถคล้องจอง สัมผัสกับเนื/อร้องภาษาไทยได้อย่างกลมกลืน
ดังคําร้องที)วา่ “เมดอินไทยแลนด์ แดนดินไทยเรา” เป็ นต้น
ในยุคที) 5 ยุคพร้อมจิตรักประเทศไทย: “ชาติไทย” คือ”คนไทย” ทั/งมวล นั/นยังคงปรากฏ
บทเพลงที)แสดงความสามัคคีจาํ นวนมากเช่นเดียวกับในยุคอื)น หากแต่บทเพลงมีเนื/อหาแสดงถึง
ความสามัคคีที)เน้นการร่ วมใจกันมากกว่า เพราะในยุคสมัยนี/สามารถแสดงออกถึงความสามัคคีได้
หลากหลาย ไม่จาํ เป็ นต้องรวมกันเพื)อสู้รบกับศัตรู หรื อใช้สินค้าไทยเพียงอย่างเดียว หากแต่เมื)อคน
ไทยสามัคคีกนั แล้วอาจสร้างสรรค์ให้เกิดวิถีทางในการแสดงความสามัคคีในรู ปแบบใหม่ เช่นการ
แบ่งปันประสบการณ์สร้างสื) อออนไลน์ ฯลฯ การจะสร้างสรรค์ส)ิ งเหล่านี/ได้น/ นั จําต้องเริ) มจากจิตใจ
ที)ตอ้ งการหลอมรวมเป็ นหนึ)ง บทเพลงปลุกใจที)ส่งเสริ มให้เกิดความสามัคคีน/ ีจึงให้ความสําคัญไปที)
การรวมจิตใจมากกว่าการรวมตัวกัน บทเพลงอีกลักษณะหนึ)งที)มีลกั ษณะเฉพาะในช่วงยุคสมัยนี/คือ
บทเพลงที)กล่าวถึงพระมหากรุ ณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชที)มีตอ่ พสก
นิกรชาวไทย หลายบทเพลงได้กล่าวถึงพระราชกรณี ยกิจที)ทรงทําเพื)อคนไทยทุกหย่อมหญ้า ทรง
เป็ นแบบอย่างแห่งความดีงามที)ทาํ ให้คนไทยได้ตระหนักคิด ย้อนมองตัวเองว่าในขณะนี/เราซึ)งเป็ น
คนไทยได้ทาํ ประโยชน์ใดให้กบั แผ่นดินแล้วรึ ยงั
แม้วา่ คุณค่าภายนอกคือบริ บทจะเป็ นปัจจัยหนึ)งที)มีผลทําให้บทเพลงเป็ นที)ยอมรับ แต่ส)ิ งที)
สามารถทําให้บทเพลงได้รับการยอมรับอย่างยัง) ยืนนัน) คือ คุณค่าภายใน คุณค่าภายในของบทเพลง
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ปลุกใจในแต่ละยุคสมัยมีเนื/อหาที)แตกต่างกัน แต่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เพราะคุณค่าบาง
ประการได้แก่ลกั ษณะทางวรรณศิลป์ บางประการเช่น การอุปมายังคงปรากฏอยูใ่ นบทเพลงปลุกใจ
ทุกยุคทุกสมัย หากแต่เรื) องราวที)นาํ มาเปรี ยบเทียบนั/นได้ปรับเปลี)ยนตามความรู้ของผูฟ้ ัง เช่นจาก
การเรื) องวัสสการพราหมณ์มาเป็ นเรื) องมหาชนก ในทางดุริยางคศิลป์ ก็เช่นกัน บทเพลงปลุกใจส่ วน
หนึ)งยังคงมีจงั หวะเร็ วเช่นเดียวกับเพลงมาร์ชในอดีตแต่ได้ปรับรู ปแบบดนตรี การเรี ยบเรี ยงเสี ยง
ประสานให้มีความทันสมัยตามรสนิยมของผูฟ้ ังมากยิง) ขึ/น

บทที 6
แนวทางการถ่ ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจในแนวทางพัฒนศึกษา
การถ่ายทอดความรู้ของบทเพลงไทยสากลประเภทบทเพลงปลุกใจนัน มีดว้ ยกัน 2
ลักษณะคือ
1) การถ่ายทอดจุดหมาย (Ends) คือการฟังเพื/อให้รู้จกั บทเพลง ซาบซึงในคุณค่าความ
ไพเราะของเนือร้องและทํานอง สามารถร้องหรื อนําไปบรรเลงเพื/อการแสดงได้
2) การถ่ายทอดมรรควิถี (Means) คือการฟังเพื/อพัฒนาผูฟ้ ังเรื/ องอื/นๆ เช่นการปลูกฝัง
คุณธรรม จริ ยธรรม สู่ การสร้างสรรค์ผลงานและวิถีแห่งความรักชาติรูปแบบอื/น
6.1 วิวฒ
ั นาการของการถ่ ายทอดความรักชาติ
“สมัยก่ อนเรี ยกว่ า “เพลงรั กชาติ” เท่ านัน ไม่ ใช้ ว่าเพลงปลุกใจ…ช่ วง
ก่ อน 14 ตุลา มีเรื# องเยอะมากเพลงพวกนีจ ะออกมา ผมไม่ ค่อยรู้ เรื# องอะไรแต่
เพลงออกมาช่ วงนันพอดี จริ งๆคนฟั งก็ไม่ ได้ คิดอะไร เข้ าหูซ้ายทะลุหูขวา ที#จะ
มายึดถือจริ งๆตอนผมร้ องเพราะเป็ นเรื# อง 14 ตุลา ผมก็ไม่ ได้ สนใจว่ าใครเค้ าจะ
ทําอะไร ผมก็ไม่ ร้ ู แต่ ผ้ ใู หญ่ ท่านจะรู้ จึงคิ ดทําเพลงพวกนี  ท่ านก็ไม่ ได้ ต้องการ
ให้ เพลงออกมาแสดงว่ าจะให้ ฆ่ากัน เพลงแต่ ละเพลง 20 – 30 เพลงเป็ นเพลงที#
ทําให้ คนไทยรู้ จักรั บผิดชอบบ้ านเมือง สังคม รั กชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์
ไม่ ได้ บอกให้ ไปรบกับใคร อันที#บอกให้ ไปรบนันส่ วนใหญ่ เป็ นคนข้ างนอก
แต่ งกันเองผมก็ร้องไว้ เยอะ”
(สันติ ลุนเผ่, สัมภาษณ์เมื/อ 9 สิ งหาคม 2554)
จากคําสัมภาษณ์ สันติ ลุนเผ่ นักร้องเพลงปลุกใจที/มีชื/อเสี ยง แสดงให้เห็นว่า ในช่วง
ระยะเวลาหนึ/งมีการประพันธ์บทเพลงปลุกใจจํานวนมาก โดยมีความเกี/ยวข้องกับสถานการณ์
บ้านเมืองในช่วงขณะนัน แต่ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์ให้รบราฆ่าฟันกัน เพียงต้องการให้ผฟู้ ังเกิดการ
ตระหนักถึงหน้าที/ของตนที/มีตอ่ ประเทศชาติ
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สิ/ งสําคัญในการถ่ายทอดคุณค่า ความหมายของบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ
นอกเหนือจากเนือหาในบทเพลงนัน/ คือ ต้องถ่ายทอดเรื/ องสํานึกความรักชาติให้เกิดขึนอีกด้วย จึง
จําเป็ นอย่างยิง/ ที/ผสู้ ร้างสรรค์และผูถ้ ่ายทอดจะต้องเรี ยนรู้และตระหนักถึงความรักชาติในยุคสมัย
ของตนที/ได้เรี ยนรู้จากบริ บททางสังคม หรื อสิ/ งแวดล้อมนอกเหนือจากในบทเพลงอีกด้วย
เนื/องจากบทเพลงปลุกใจแต่ละยุคสมัยมีรูปแบบและวิวฒั นาการที/แตกต่างกันด้วยปัจจัยของ
ผูป้ ระพันธ์ ผูถ้ ่ายทอด คุณค่าทางวรรณศิลป์ และดุริยางคศิลป์ รสนิยมของผูฟ้ ัง ความรู้พนฐานของ
ื
ผูฟ้ ัง รู ปแบบการถ่ายทอด และกลุ่มผูฟ้ ัง ซึ/งมีผลต่อการเผยแพร่ และการถ่ายทอดคุณค่าของบทเพลง
ให้เกิดประสิ ทธิภาพที/จะมีผลต่อพฤติกรรมการกระทําของบุคคลตลอดจนชุมชนและสังคมในการ
แสดงออกซึ/งความรักชาติที/แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย มีรายละเอียดดังนี
6.1.1 ยุคที 1 ยุคศรัทธาสร้ างชาติ: บทละครพูดปลุกใจและสิ งพิมพ์
ในยุคสมัยนีการเผยแพร่ ความรักชาติเริ/ มต้นอย่างเป็ นระบบโดยผ่านกิจการเสื อป่ า
และได้เผยแพร่ วธิ ีการดังกล่าวไปยังนักเรี ยนในโรงเรี ยนสามัญทัว/ ไป การเรี ยนผ่านบทละครปลุกใจ
ให้รักชาติมีวตั ถุประสงค์เพื/อปลูกฝังประชาชนให้เกิดความตระหนักถึงสิ/ งที/ตนสมควรและสามารถ
กระทําได้เพื/อปกปักรักษาอิสระของประเทศชาติ เช่น การให้นกั เรี ยนทัว/ ไปร้องเพลงประกอบละคร
เรื/ อง “หัวใจนักรบ” 1นัน/ คือคําร้องในเพลงคําปฏิญาณ (ภาคผนวก: 530) คําร้องนีกล่าวถึง
ความสําคัญของการรักชาติ ศาสนา ที/วา่ “เพราะฉะนันชวนกันสวามิภักดิ? จงร่ วมรั กชาติศาสนา”
และแสดงถึงการเสี ยสละแม้ชีวติ เพื/อปกป้ องผืนแผ่นดินไทยให้มีเอกราชมัน/ คงตลอดไป ในท่อน
ที/วา่ “ยอมตายไม่ เสี ยดายชี วา เพื#อรั กษาอิสระคณะไทย..เป็ นไทยจนสิ นดินฟ้ า” สอดคล้องกับใน
ช่วงเวลาเดียวกับที/ประเทศไทยจําเป็ นต้องเข้าร่ วมรบในสงครามโลกครังที/ 1 และต้องการบุคคลผู้
เสี ยสละไปเป็ นทหารอาสาเพื/อสร้างความเชื/อมัน/ ทังทางทหาร การเมือง และเศรษฐกิจต่อประเทศ
ตะวันตก
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเห็นว่าการข่าวเป็ นสิ/ งสําคัญในการเผยแพร่
เรื/ องราวต่างๆ การที/ผอู้ า่ นได้อา่ นแล้วตกตะกอนความคิดเห็นเกี/ยวกับการบ้านเมืองนันก็มีขอ้ ควร
1

เรื/ องราวเกี/ยวกับคนสองวัย คือพ่อและลูกที/มีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื/ องกิจการลูกเสื อขององค์

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ในตอนท้ายได้ชีให้เห็นถึงความสําคัญของกิจการนีและได้รับการยอมรับ
จากทุกฝ่ าย บทละครเรื/ องนีเป็ นหนึ/งในสามของบทละครพูดที/เคยได้รับรางวัลบทละครพูดดีเด่นของวรรณคดี
สโมสรที/จดั ตังขึนในปี พ.ศ.2457
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ระวัง ดังเช่นที/หนังสื อพิมพ์สยามออฟเซอร์เวอร์ วันที/ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2460 ได้กล่าวไว้โดย
สรุ ปว่า สิ/ งหนึ/งที/คนไทยต้องระวังคือข่าวลือ ข่าวสารที/ไม่มีหลักฐานซึ/งจะพาให้เราเข้าใจผิดไปจาก
เหตุการณ์จริ ง เราต้องร่ วมมือกันเป็ นนําหนึ/งใจเดียว ประเทศเรามีนามว่า “ไทย” ตังตัวเป็ นไทยได้
ตลอดมาจนกาลบัดนีก็ดว้ ยความสามัคคีกนั ของปู่ ย่าตายาย ประชาชนทัว/ ไปอาจได้รับข่าวสารและมี
ความคิดแตกต่างจากรัฐบาล เพราะเราหาได้ทราบข้อมูลความจริ งไม่ รัฐบาลมีความสามารถและ
ทราบเหตุผลต่างๆที/สาํ คัญอย่างแท้จริ ง ประชาชนจึงควรแต่จะปฏิบตั ิตามการดําเนินงานของรัฐบาล
โดยให้เราพร้อมใจร่ วมสามัคคี เกิดความรู้สึกเจ็บร้อนแทนชาติบา้ นเมืองของเรา อย่าเชื/อฟังเสี ยงยุยง
อย่าถือเอาเหตุบางอย่างที/ไม่เป็ นสาระมาเป็ นปัจจัย ควรจะถือเอาประโยชน์ของบ้านเมืองเป็ นใหญ่
และเปรี ยบเทียบว่าบ้านเมืองเราก็เหมือนเภตราลําหนึ/ง พลเมืองเหมือนกะลาสี เรื อทํากิจการต่างๆ
รัฐบาลเปรี ยบเสมือนต้นหนหรื อกัปตันที/จะพาเรื อให้ผา่ นอุปสรรคต่างๆไปได้โดยสวัสดิภาพ และ
การไปร่ วมรบนี ทหารทังหลายได้นาํ ชื/อเสี ยงบ้านเมืองติดตัวไปด้วย ฉะนันต้องระวังตนอย่างที/สุด
ไม่ให้ใครมาว่าเราว่าเป็ นชาติที/ป่าเถื/อนได้ ด้วยเหตุนีการที/ไทยส่ งทหารอาสาไปร่ วมรบกับ
สัมพันธมิตรนัน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีเจตจํานงว่า (เรื/ องเดียวกัน: 122 –
123)
1. เป็ นการแสดงว่าประเทศไทยมีเจตนาเข้ารบอย่างจริ งใจ ทังพร้อมที/จะส่ งทหารมาเข้า
สงครามด้วย มิใช่ประกาศสงครามกันแต่ปาก
2. เป็ นการนําชื/อประเทศไทยและธงไทยไปให้โลกรู้จกั ประเทศของเราดีขึน เพื/อส่ งเสริ ม
เกียรติประวัติของชาติ
3. เป็ นการให้การศึกษาแก่เหล่านักรบ อันไม่มีโรงเรี ยนแห่งใดจะสอนได้ดีเท่าได้ไปเข้า
สนามรบจริ งๆ
4. เป็ นการแผ้วทางที/จะนํามาอ้างในขณะเจรจาเพื/อขอความเป็ นอิสรภาพในทางศาล และ
ทางศุลกากรได้ง่ายขึน
ในยุคสมัยนีเริ/ มมีการศึกษาแบบในระบบ อีกทังเป็ นช่วงเวลาที/มีการนิยามคําว่า “ชาติ”
อย่างชัดเจนเป็ นครังแรก ฉะนัน การส่ งเสริ มสนับสนุนเรื/ องความรักชาติจึงได้ปรากฏในระบบ
การศึกษาด้วย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีวธิ ีการเผยแพร่ เรื/ องราวและความรู้เพื/อ
เสริ มสร้างทัศนคติ กระบวนการคิดการเรี ยนรู้และสติปัญญาของประชาชนผ่านงานศิลปะด้วย
วิธีการที/หลากหลาย ทังในรู ปแบบของการศึกษานอกระบบและการศึกษาแบบอัธยาศัย โดยผูเ้ รี ยน
ไม่รู้ตวั ได้อย่างแนบเนียน
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อย่างไรก็ดี ทรงให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาอย่างเป็ นระบบอย่างมาก เนื/องจากทรง
เห็นความสําคัญของการศึกษาเป็ นเครื/ องมือที/สามารถพัฒนาประเทศได้ ดังที/ จมื/นอมรดรุ ณารักษ์
(2513 เล่ม 1: 60) ได้ยกพระราชดํารัสที/พระราชทานแก่นกั เรี ยนตอนหนึ/งว่า
“ประเทศทังหลายย่ อมเจริ ญด้ วยการศึกษา ประเทศใดปราศจาก
การศึกษา ประเทศนันย่ อมเป็ นป่ าเถื#อน ประเทศต่ างๆต้ องมีศิลปะวิทยาการ
ต่ างๆกัน เราต้ องช่ วยกันทํานุบาํ รุ งให้ ดีขึน ให้ ได้ ประโยชน์ อย่ างเต็มที#ที#ควรจะ
ได้ เราต้ องก้ าวไปข้ างหน้ าเสมอ ยิ#งก้ าวไปให้ ไกลได้ เพียงใดก็ยิ#งดีเราต้ องไม่
ถอยหลังเป็ นอันขาด แม้ จะหยุดอยู่กับที#กไ็ ม่ ได้ เพราะการหยุดเสมอด้ วยการ
ถอยหลัง เขาไกลเราออกไปทุกที นั#นเองก็เท่ ากับถอยหลังไม่ ใช่ อื#น”
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงให้ความสําคัญกับการศึกษาของเยาวชนเป็ น
อย่างมาก และเหตุหนึ/งที/การศึกษาในขณะนันดําเนินไปได้อย่างรวดเร็ วเนื/องจากมีเสนาบดี
กระทรวงธรรมการคือ เจ้าพระยาพระเสด็จสุ เรนทราธิบดีที/ล่วงรู้พระประสงค์ตงแต่
ั ทรงศึกษาที/
ประเทศอังกฤษ ว่าสิ/ งที/มีพระราชประสงค์จะให้นกั เรี ยนไทยตระหนักถึงเป็ นสําคัญนอกจากวิชา
ความรู้แล้วคือ “จรรยามารยาท” จําเป็ นต้องอบรมไปควบคูก่ บั เนือหาวิชาการต่างๆ ทรงตัง
โรงเรี ยนวชิรารุ ธซึ/งเปลี/ยนมาจากโรงเรี ยนมหาดเล็กหลวงเป็ นโรงเรี ยนตัวอย่างว่า ต้องการให้
การศึกษาของชาติเป็ นไปในลักษณะใด ทรงเร่ งรัดการศึกษาในระดับสู งขึนถึงระดับมหาวิทยาลัย
จนกระทัง/ ก่อตังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึน ส่ วนการศึกษาด้านอื/นเช่นการแสดงและการดนตรี นนั
ผูท้ ี/ร่วมแสดงดนตรี และละครมักจะมาจากโรงเรี ยนวชิราวุธ และได้เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนพรานหลวง
เพื/อผลิตศิลปิ น เช่น ครู เอือ สุ นทรสนาน โดยมีพระเจนดุริยางค์เป็ นอาจารย์ที/สาํ คัญ อีกทังยังให้การ
สนับสนุนในการพิมพ์หนังสื อหรื อผลิตสื/ อความรู้อื/นๆสําหรับบุคคลทัว/ ไปเพื/อประโยชน์ในภาย
ภาคหน้า เช่นทรงออกทุนให้พระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดี (สุ่ น สุ นทรเวช) พิมพ์หนังสื อเกี/ยวกับ
สมุนไพรที/เป็ นข้อมูลพืนฐานการใช้ยาของคนทัว/ ไปและเพื/อต่อยอดไปสู่ การทําผลิตภัณฑ์อื/น
จากพระวิสัยทัศน์ในด้านการศึกษาดังกล่าว ทําให้เกิดการจัดระบบการศึกษาของไทยอย่าง
เป็ นทางการ (Formal Education) ที/ได้เริ/ มต้นมาตังแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั เพื/อก้าวไปสู่ สังคมแบบอารยะตามแนวทางการพัฒนาประเทศในขณะนัน รวมทังป้ องกัน
การรุ กรานจากชาติตะวันตก ด้วยสังคมมีการเปลี/ยนแปลงไปมากหลังจากการเลิกทาส ประชาชน
ส่ วนใหญ่ของประเทศยังขาดการศึกษาที/จะใช้ในการประกอบอาชีพ รัฐจึงได้ส่งเสริ มการศึกษาทัง
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ในพระนครและชนบท ต่อมาในปี พ.ศ. 2456 ได้ประกาศใช้โครงการศึกษา มีบทบังคับให้เด็กอายุ
7- 14 ปี เข้าเรี ยนหนังสื อซึ/งมิได้มีจุดประสงค์ให้เข้ารับราชการเพียงอย่างเดียวดังเช่นในอดีต แต่ยงั
ส่ งเสริ มให้สามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้อีกด้วย แบ่งการศึกษาเป็ น 2 ประเภท คือสามัญ
ศึกษา เรี ยนการอ่านหนังสื อ เลข จรรยา และวิชาสามัญศึกษา เป็ นความรู้พิเศษเฉพาะทางเช่นวิชา
แพทย์ วิชาช่าง จัดให้มีวชิ าชีพทังหัตถกรรม กสิ กรรม พาณิ ชยกรรม การฝึ กหัดครู แต่เมื/อ
สงครามโลกครังที/ 1 เริ/ มต้นขึน ทําให้การพัฒนาการศึกษาชะงักลง และเมื/อสงครามสิ นสุ ดลง จึงได้
มีประกาศโครงการศึกษา พ.ศ. 2464 ที/ให้ความสําคัญว่า การศึกษาเป็ นต้นเหตุแห่งความเจริ ญของ
บ้านเมือง เพื/อเพิม/ พูนความรู้ให้กบั ประชาชนทังมวล อันเป็ นการจัดการศึกษาสําหรับชาติ (National
Education) ซึ/งเป็ นกําลังของชาติอย่างแท้จริ ง (เพ็ญจันทร์ ทัพประเสริ ฐ, 2542: 52) หลักสู ตร
ประถมศึกษานีเปิ ดสอนใน 7 วิชา สําหรับเด็กชายเรี ยน 5 ปี เด็กหญิงเรี ยน 3 ปี ได้แก่
- วิชาจรรยา มุง่ สอนให้เป็ นการกล่อมเกลานิสัยใจคอเพื/อฝึ กให้เป็ นพลเมืองดี รู้จกั หาเลียง
ชีพในทางที/ชอบและต้องการสอนให้เด็กประพฤติได้จริ ง คือสอนให้มีความซื/ อสัตย์ กล้าหาญ
สุ ภาพ เรี ยบร้อย และมีความกตัญeูกตเวที คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
- วิชาภาษาไทย สอนในเรื/ องให้ประชาชนมีความเป็ นอันหนึ/งอันเดียวกัน เรี ยนภาษาไทย
และ วัฒนธรรมไทยร่ วมกัน
- วิชาเลข
- วิชาความรู้เรื/ องเมืองไทย สอนภูมิศาสตร์ พงศาวดาร (ประวัติศาสตร์) เพื/อก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ ความรักชาติ รวมทังเข้าใจวิธีการปกครองบ้านเมืองพอสมควร
- วิชาการรักษาตัว
- วิชาวาดเขียน
- วิชาลูกเสื อ
นอกจากนียังมีวชิ าให้เลือกเรี ยนคือวิชากสิ กรรม วิชาหัตถกรรมและวิชาพาณิ ชยกรรม วิชา
ที/ไม่บงั คับสอนคือ วิชาวิทยาการ คือการเรี ยนจากสิ/ งรอบข้าง รู้จกั คิด รู้จกั ถาม และวิชาการขับร้อง
ที/มุง่ หมายให้เกิดประโยชน์ทางจิตใจ ฝึ กให้รู้จกั ความประณี ตและความไพเราะ
แต่หากเป็ นมหาดเล็กผูร้ ับใช้ใกล้ชิดแล้ว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีวธิ ีการ
สอนที/แตกต่างออกไป กล่าวคือทรงเห็นว่าความรู้ ความคิดจากการศึกษาที/เป็ นทางการนีอาจจะยัง
ไม่เหมาะสมกับคนไทยทังหมด และทรงเห็นว่าการให้การศึกษามีวธิ ีอื/นๆนอกเหนือจากการเรี ยน
ในระบบการศึกษา ทรงพระราชทานแนวทางความคิดต่างๆนานา
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“มีการติเพื#อก่ อเพื#อให้ เกิดความเข้ าใจเป็ นการปลุกปลํา เด็กของพระองค์
ให้ เกิดความฉลาด ทรงสนับสนุนให้ เข้ าถึงวรรณกรรมของชาติ มีหลายท่ านที#
บําเพ็ญตนเป็ นนักประพันธ์ แต่ งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนไปต่ างๆ”
(ปิ/ น มาลากุล, 2539)
การกระทําเช่นนีก่อให้เกิดบุคคลทรงคุณค่ามากมาย เช่นหม่อมหลวงปิ/ น มาลากุล อดีต
รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาซึ/งในขณะนันมีอายุเพียง 15 ปี ท่านสามารถแต่งโคลงได้อย่างไพเราะ ทังนี
ก็เพราะข้าฯ ในราชสํานักได้พากันนิยมการประพันธ์ตามพระราชสมัยนิยมนัน/ เอง หรื อการที/ทรงให้
ความสําคัญกับการรับรู้ขา่ วสารและข้อมูลต่างๆผ่านการประชาสัมพันธ์ในหนังสื อพิมพ์ และด้วย
อิทธิพลของหนังสื อพิมพ์ที/เป็ นสื/ อสาธารณะนีเอง ที/ทาํ ให้ขา้ ราชการในยุคนันมีการทุจริ ตกันเป็ น
ส่ วนน้อยที/สุด โดยมากจะระมัดระวังและมีความซื/อสัตย์สุจริ ต เพราะในวงสังคมทัว/ ไปมีการรับฟัง
ข้อมูลข่าวสารกันมาก หากประพฤติผดิ ใดๆแล้ว กลัวว่าวันหนึ/งจะไปปรากฏอยูใ่ นหนังสื อพิมพ์เป็ น
ประเด็นในการวิพากษ์วจิ ารณ์กนั ทัว/ และยิง/ ในขณะนันยังไม่มีวทิ ยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ หรื อ
อุปกรณ์สื/อสารอื/นใด จึงถือว่าเป็ นพระอัจฉริ ยภาพในการสัง/ สอนคนทัว/ ไปนอกเหนือจากการแสดง
ละครอีกด้วย (จมื/อดรุ ณารักษ์, 2511: 173)
ในช่วงเวลาเดียวกันนันเอง มีคนไทยจํานวนหนึ/งได้รับการศึกษาจากตะวันตก เช่นคณะก่อ
การกบฏ ร.ศ.130 ที/มีความเข้าใจและชื/นชมการปกครองแบบตะวันตกที/เรี ยกว่า “ประชาธิปไตย”
พระองค์กเ็ ช่นกันที/เห็นว่า การปกครองแบบประชาธิปไตยสมควรจะนํามาปกครองสยามประเทศ
แต่ประชาชนทัว/ ไปยังไม่มีความพร้อม อีกทังยังไม่เข้าใจเรื/ องประชาธิปไตยอย่างถ่องแท้ จึงทรงดําริ
ที/จะแต่งนวนิยายเป็ นภาษาอังกฤษ ทรงเรี ยกว่า “A Domestic Picture in 3 Panels” ที/มีตน้ เรื/ องมา
จากนวนิยายภาษาอังกฤษของ Mrs.Humphy Ward ในเรื/ อง “The Marriage of William Asche” และ
ในภายหลัง หม่อมหลวงปิ/ น มาลากุล ได้แปลเป็ นภาษาไทยให้ชื/อว่า “ภรรยาข้าราชการสําคัญ”
(2539: 72) แต่สาํ หรับบทละครเกี/ยวกับประชาธิปไตยที/เป็ นภาษาไทยนัน ทรงพระราชนิพนธ์ให้กบั
เสื อป่ าแสดงเมื/อเสร็ จการประลองยุทธ์เสื อป่ า เช่นเรื/ อง “ฉวยอํานาจ” นอกจากนี ยังมีบทประพันธ์
อื/นๆที/ปลูกฝังให้ผดู้ ู ผูช้ มเกิดความรักชาติอีกหลายเรื/ อง อาทิ โคลงภาษิตนักรบโบราณ ที/มีภาษิต
นักรบฝรั/งเศสโบราณ 1 บท ได้ใช้เป็ นบรรทัดฐานแห่งความประพฤติของเหล่านักรบ ทรงพระราช
นิพนธ์เป็ นภาษาไทยเทียบความหมายเดียวกับคําโคลงของฝรั/งเศส และยังแต่งเพิม/ เติมว่า
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มโน มอบพระผู้
แขน มอบถวายทรงธรรม์
ดวงใจ มอบเมียขวัญ
เกียรติศักดิ? รั กของข้ า

เสวยสวรรค์
เทิดหล้ า
และแม่
มอบไว้ แก่ ตัวฯ

นอกจากนี ยังมีบทละครที/แสดงให้เห็นถึงคุณธรรมความดีงามที/บุคคลในสังคมพึงมี เช่น
- เรื/ องความดีมีไชย เป็ นละครพูด 3 องค์ มีเรื/ องราวเกี/ยวกับความซื/อตรงและจงรักภักดีของ
นักเรี ยนนายร้อย
- เรื/ องโพงพางที/แสดงความสามารถและความซื/อตรงของข้าราชการ
- เรื/ องมหาตมะ ที/ให้คนไทยพึงเห็นความสําคัญของประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่ วนตน เพราะหาบ้านเมืองเดือดร้อนแล้ว บุคคลที/อยูใ่ นบ้านเมืองนันก็ไม่สามารถหลีกหนีความ
ยากลําบากได้
- เรื/ องพวกยิวแห่งบูรพทิศ พิมพ์ครังแรกปี พ.ศ.2457 ในหนังสื อพิมพ์ไทย จําหน่ายที/เจริ ญ
รัฐ ทรงเปรี ยบว่าจีนเป็ นเหมือนยิวในยุโรป เพราะเข้าแทรกแซงในดินแดนต่างๆเพื/อกอบโกย
ผลประโยชน์ ไม่คิดตอบแทนเจ้าของประเทศ อีกทังอวดดีวา่ ตนเองมีความเจริ ญกว่า เช่นแม้วา่ เข้ามา
พักพิงในไทยยังเรี ยกไทยว่า “ฮวน” ซึ/งหมายถึงพวกป่ าเถื/อน เช่นเดียวกับที/ยวิ ประณามยุโรปว่าคด
โกง ไม่มีศีลธรรม มีคาํ โฆษณาหน้าเล่มกล่าวพรรณนาถึงนิสัยใจคอของจีนว่าเหมือนกับพวกยิวใน
ประเทศยุโรป
นอกจากนียังมีบทพระราชนิพนธ์ที/ใช้ในการอบรมสัง/ สอนเสื อป่ า ซึ/งถือเป็ นกิจการในยุค
แรกๆหลังจากทรงขึนครองราชย์ ก่อตังขึนในปี พ.ศ. 2454 ทรงเผยแพร่ แนวพระราชดําริ เรื/ อง
ลักษณะของเสื อป่ าและได้พระราชนิพนธ์บทความ บทละครขึนเพื/อแสดงให้เสื อป่ าได้เรี ยนรู้หลาย
เรื/ อง เริ/ มต้นจากพระราชนิพนธ์เรื/ องปลุกใจเสื อป่ า เนื/องจากเมื/อ ร.ศ.130 (พ.ศ.2455) ช่วงที/เกิด
ปัญหาเรื/ องกบฏ ร.ศ. 130 พระราชนิพนธ์นีมีเป้ าหมายเพื/อสอนให้คนไทยรู้หน้าที/ของตนเอง ว่าควร
จะรู้สึกอย่างไร ประพฤติอย่างไร อ่านหนังสื อหรื อนําสิ/ งใดมาแล้วต้องตริ ตรอง นําออกเผยแพร่ ครัง
แรกเมื/อวันศุกร์ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 อธิบายความหมายของเสื อป่ าว่าเป็ นกองสอดแนม จะ
ทํางานกับกลุ่มแมวมองมีหน้าที/เป็ นกองระวังด่าน ทรงเน้นว่าแต่ละส่ วนมีหน้าที/แตกต่างกัน แต่มี
ความสําคัญ และส่ งผลถึงความปลอดภัยของคนอื/นๆในกองทัพ
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เรื/ องที/เสื อป่ านํามาแสดงละครนันมีมากมายหลายเรื/ อง อาทิ เรื/ องเพื/อนตาย หรื อเรื/ องมิตร
แท้ เรื/ องราวของยาร์เหลกับปอล ที/แปลเป็ นไทย โดยพระราชนิพนธ์ขึนใหม่จากเรื/ อง My Friend
Jarlet ของ Arnold Golsworthy และ E.B. Norman ใช้เป็ นการแสดงละครเพื/อความบันเทิงภายหลัง
จากเสร็ จสิ นการซ้อมรบเป็ นประจําทุกปี โดยปี แรกที/ได้พระราชนิพนธ์เรื/ องนีได้นาํ มาแสดงที/
พระราชวังสนามจันทร์ เมื/อวันที/ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2454 ทรงเน้นเรื/ อง “เสี ยชีพอย่าเสี ยสัตย์”
แนะนําให้อา่ นบทละครเรื/ อง “เห็นแก่ลูก” ประกอบด้วย เพราะมีลกั ษณะเนือหาบางประการ
คล้ายกัน คือเป็ นเรื/ องเกี/ยวกับการเสี ยสละเช่นเดียวกัน โดยรวมแล้วบทละครเรื/ องนีได้จดั การแสดง
2 ครัง 2 รู ปแบบ ครังแรกที/เจนีวา เรื/ อง My Friend Jarlet ของ Arnold Golsworthy และ
E.B.Norman มาเปลี/ยนเป็ น มิตรแท้ เมื/อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราช
ดําเนินประพาสยุโรปครังแรก พ.ศ. 2440 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมารและ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าลูกยาเธอที/ทรงศึกษาอยูใ่ นยุโรปร่ วมรับเสด็จที/เจนีวา
สวิตเซอร์แลนด์ จัดการแสดงครังแรกเมื/อวันที/ 30 พฤษภาคม ในขณะนันพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้มีลายพระราชหัตถ์เป็ นบทกลอนอันประณี ต เฉกเช่นเดียวกับพระราช
นิพนธ์ในพระราชโอรสถึงสมเด็จพระศรี พชั ริ นทรา บรมราชินีนาถ ที/กรุ งเทพฯ
“เขียนให้ ไปในสมุดของลูกโต (สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช สยาม
มงกุฎราชกุมาร) 2ตามที#เขาขอให้ ฉันเขียนว่ า
ฝูงคนกําเนิดคล้ าย
คลึงกัน
ใหญ่ ย่อมเพศผิวพรรณ
แผกบ้ าง
ความรู้ อาจเรี ยนทัน
กันหมด
ยกแต่ ชั#วดีกระด้ าง
อ่ อนแก้ ฤาไหว”
ต่อจากนัน ได้นาํ ละครเรื/ องมิตรแท้มาเล่นในเมืองไทยเป็ นละครเจรจา ต่อมาเมื/อ 16
ธันวาคม พ.ศ.2460 กรมหมาดเล็กได้นาํ ออกแสดงเพื/อหารายได้ช่วยงานขึนตําหนักใหม่ วังสวน
กุหลาบ การแสดงที/เมืองไทยนีแสดงที/พระราชวังสนามจันทร์เมื/อ 11 มีนาคม พ.ศ.2464 เก็บเงินช่วย
ในการบํารุ งวัดสเนหา และจากนันได้นาํ มาจารึ กเป็ นกลอนพระราชนิพนธ์ที/อนุสาวรี ยห์ น้าพระ
ตําหนักชาลีมงคงอาสน์ ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
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นอกจากนียังมีการแสดงชุดเรื/ อง “ตํานานเสื อป่ า” โดยมีพระราชประสงค์ที/จะอบรม
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง/ ผูท้ ี/เป็ นเสื อป่ า ให้รู้วา่ ไทยมีประวัติดีเด่นมาแต่โบราณกาล มีบรรพ
บุรุษที/กล้าหาญ รักชาติและเสี ยสละเพื/อชาติ และบุคคลที/ทาํ งานเสื อป่ านันก็มีมากมายแล้วในอดีต
(ม.ล.ปิ/ น มาลากุล, 2520: 132) ด้วยเหตุนีจึงได้ทรงโปรดพระกรุ ณาโปรด ฯ ให้มีการแสดงเสื อป่ าขึน
ณ สนามเสื อป่ า ในงานวัดเบญจมบพิตร ในปี 2454 – 2455 ปี ละ 3 วัน วันละ 3 ชุด ดังนี
วันที/ 3 มกราคม พ.ศ. 2454
1. เรื/ องสงครามที/เมืองตาก
2. เรื/ องพระแท่นมนังคศิลา
3. เรื/ องพระเจ้าอูท่ องสร้างกรุ งเก่า
วันที/ 4 มกราคม พ.ศ.2454
1. เรื/ องสมเด็จพระนเรศวรปี นค่าย
2. เรื/ องเจ้าพระยาโกษาปานสําแดงอํานาจอาญาสิ ทธิw
3. เรื/ องพระเจ้ากรุ งธนบุรีตีเมืองฝาง
วันที/ 5 มกราคม พ.ศ.2454
1. เรื/ องท้าวเทพกษัตรี ทา้ วศรี สุนทร
2. เรื/ องพระต่อสู้จีนตัวเหี/ยที/ภูเก็ต
3. ชุดส่ ง-แห่ธงเสื อป่ า
วันที/ 5 มกราคม พ.ศ.2455
1. เรื/ องขอมดําดิน ทรงพระราชนิพนธ์ที/จงั หวัดปราจีนบุรี
ระหว่างวันที/ 1-8 ธันวาคม 2544 เน้นเรื/ องการใช้ความฉลาด
ในการรักษาบ้านเมืองของพระร่ วง ไม่น/ิงดูดาย แม้จะไม่ใช่
เรื/ องของตนเองโดยตรงคือพรานป่ า ใช้กุศโลบายหนีไปลวง
ข้าศึก และสุ ดท้ายคือกษัตริ ยเ์ ป็ นศูนย์รวมจิตใจของผูค้ น
2. เรื/ องช้างพลายศรี มงคล พลายมงคลทวีป
3. เรื/ องสมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสรภาพ
วันที/ 6 มกราคม พ.ศ.2455
1. เรื/ องสมเด็จพระนเรศวรตีทพั เชียงใหม่
2. เรื/ องพระยาสี หราชเดโชไชยรบพม่า
3. เรื/ องราชทูตฝรั/งเศสเข้าเผ้าสมเด็จพระนารายณ์
วันที/ 7 มกราคม พ.ศ.2455
1. เรื/ องวีรกรรมท้าวสุ รนารี
2. เรื/ องวีรกรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา
3. ชุดส่ ง-ประโยชน์ของเสื อป่ าในสงครามปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงตังพระราชหฤทัยในกิจการเสื อป่ านีอย่างมาก
(จมื/นอมรดรุ ณารักษ์, 2541 เล่ม 4: 24 - 29) การลูกเสื อในรัชสมัยนีมิได้เกิดมาเป็ นครังแรก เพราะ
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ครังแรกนันเกิดขึนมาตังแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวร ทรงมีพระบรมราชาธิบายว่า เป็ นลักษณะของ
แมวมองในสมัยก่อน ประกอบกับวิทยาการที/ได้ทรงประสบเมื/อครังเสด็จไปศึกษาในต่างประเทศ
อันเป็ นดินแดนของศัตรู ต่อประเทศชาติ จึงทรงพยายามให้ได้ศิลปวิทยาต่างๆเหล่านัน มาปรับปรุ ง
เปลี/ยนแปลงบ้านเมืองของเราให้ทดั เทียมกับอารยะประเทศ ในความเป็ นจริ งแล้ว งานเสื อป่ าเป็ น
งานชินแรกที/ทรงริ เริ/ มก่อนงานอื/นตังแต่ขึนครองราชย์ มีการเรี ยกกองกําลังต่างจังหวัดเข้าร่ วมถือว่า
เป็ นการสอนทางลัดและเข้าใจง่าย มีวตั ถุประสงค์หลักเพื/อเป็ นการสอนให้สอดแนม มีหลายหน่วย
ไม่วา่ จะเป็ นกองเสื อพราน งานช่าง ปื นใหญ่ รถเกราะ มีการจําลองเหตุการณ์คล้ายละคร อีกทังวาง
ระเบียบสําหรับเสื อป่ ายามเพื/อสัง/ สอนให้ทาํ หน้าที/ของพลเมืองดี ช่วยเหลือผูอ้ ื/น กิจการลูกเสื อใน
ขณะนันมีบทร้องสําหรับลูกเสื อคือเพลงมหาฤกษ์ โดยพระยาไพศาลศิลปะศาสตร์ (สนัน/ เทพ
หัสดิน ภายหลังเป็ นเจ้าพระยาธรรมศักดิwมนตรี ) ประพันธ์ทาํ นองโดยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้า
ฟ้ ากรมหลวงนครสวรรค์วรพินิจ (ภายหลังเลื/อนเป็ น กรมพระ) ร้องว่า
“เหล่ าลูกเสื อถ้ วนหน้ า
ในพระมงกุฎเกล้ า
ธ ก่ อกําเนิดกอง
เป็ นประโยชน์ เหลือแก่ ไทย
สวามิภักดิ?บรมบาท
เพื#อรั กษาความเป็ นไทย
ไทยจุ่งไทยคุ้งฟ้ า

ล้ วนเป็ นข้ าโดยตรง
เจ้ าอยู่หัวทรงธรรม
สองเสื อป่ าลูกเสื อ
เราใฝ่ ใจจงรั ก
คิดช่ วยชาติศาสนา
ไกรเกริ กเกียรติเจ้ าหล้ า
อย่ าได้ กลับกลาย เทียวนาฯ”
(จมื/นอมรดรุ ณารักษ์, 2414)

ผลงานพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที/มกั จะทราบกันว่า
โดยมากคือ งานประเภทร้อยกรอง หากแต่ยงั คงให้ความสนใจเกี/ยวกับบทเพลงอีกมากมาย ทรงใช้
การร้องเพลงเป็ นกิจกรรมหนึ/งในการฝึ กเสื อป่ า เช่นทรงให้เสื อป่ าร้องเพลงต่างๆร่ วมกันทุกวันเสาร์
จนบางครังกลายเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิของเสื อป่ า หรื อหลังจากการให้พระบรมราโชวาทแก่บรรดา
เสื อป่ าหลายครัง บรรดาเสื อป่ า ลูกเสื อ ทหาร ตํารวจที/มาชุมนุมกันจะร่ วมร้องเพลงปลุกใจต่างๆ
ถวายก่อนทําวันทยาวุธและแปรกระบวนเดินแถวผ่านหน้าพระที/นงั/ (จมื/นอมรดรุ ณารักษ์, 2514 เล่ม
3: 48) แนวพระราชดําริ ที/จะใช้บทเพลงปลุกใจในสถานการณ์ตา่ งๆ ที/เห็นได้ชดั คือ เมื/อครังที/ทรง
นําคณะเสื อป่ าเดินทางไกลไปยังกาญจนบุรี ทรงมีพระราชโอวาทเกี/ยวกับความพยายามและความ
เสี ยสละของคนไทยในสมัยสมเด็จพระนเรศวร และเมื/อมาถึงได้ทรงแนะนําเรื/ องการแสดงออกถึง
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ความรักชาติของกษัตริ ยใ์ นอดีต รวมทังร่ วมกันร้องเพลงปลุกใจ จากนันกระทําวันทยาวุธแล้วแปร
ขบวนต่อไป
การสอนของพระองค์ทา่ นจะเป็ นไปอย่างธรรมชาติ โดยเฉพาะกับนักเรี ยนมหาดเล็กรับใช้
ที/มีหน้าที/คอยรับใช้ตลอดเวลา ยกเว้นเวลาเสวยพระกระยาหารกลางวันและคํ/า และเวลาที/อยูใ่ น
ห้องบรรทมเท่านัน มหาดเล็กเหล่านีมีหน้าที/ตามเสด็จออกนอกพระราชวังรวมทังการตังเครื/ องแทน
มหาดเล็กตังเครื/ องเมื/อเสด็จดําเนินผ่านฝ่ ายใน โดยถือว่านักเรี ยนมหาดเล็กรับใช้ยงั เป็ นเด็ก
นอกจากนี ยังมีหน้าที/เฝ้ าเวลาทรงเล่นกีฬา ทรงเล่นไพ่ ทรงซ้อมละคร และทรงแสดงละครเวที เป็ น
ต้น มหาเล็กเหล่านีมีโอกาสรับใช้ใกล้ชิดในขณะที/เป็ นนักเรี ยนมหาดเล็กรับใช้ที/ยา้ ยมาจากโรงเรี ยน
มหาดเล็กหลวง ให้กรมมหาดเล็กออกประกาศพระบรมราชโองการเมื/อวันที/ 29 กันยายน พ.ศ.2458
ว่า ทรงสร้างระบบนีขึนมาจากการที/เห็นในราชสํานักอังกฤษ มีเด็กๆคอยตามเสด็จพระราชาธิบดี
และพระราชินี มีหน้าที/เชิญชายกระโปรง หรื อในรัชมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั รัชกาลที/ 5 เคยทรงมีนโยบายเอาบุตรของเจ้าประเทศราชมาเลียงและให้การศึกษาเช่นกัน
นักเรี ยนมหาดเล็กรับใช้ในครังแรกๆนีมีดว้ ยกันหลายท่าน ได้แก่
ชันใหญ่
1. นายหยิบ ณ นคร บุตรนายพลโท พระยาสี หราชเดโชไชย
2. นายปานี ไกรฤกษ์ บุตรมหาเสวกโท พระยาจักรปาณี ศรี ศีลวิสุทธ
ชันเล็ก
1. หม่อมเจ้าหัชชากร ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื/นนราธิปประพันธ์พงษ์
2. หม่อมเจ้าดิศศุวตั ร ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
3. หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์ โอรสในหม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ ในพระเจ้า
บรมวงศ์เธอกรมหมื/นภูธเรศธํารงศักดิw
4. หม่อมหลวงปิ/ น มาลากุลบุตรมหาอํามาตย์เอกเจ้าพระยาพระเสด็จสุ เรนทราธิบดี
5. นายประสาท สุ ขมุ บุตรมหาอํามาตย์เอก เจ้าพระยายมราช
หม่อมหลวงปิ/ น มาลากุล 3 ซึ/งเคยเป็ นมหาดเล็กผูห้ นึ/งได้เล่าถึงวิธีที/ได้รับความรู้ตา่ งๆจาก
การที/ได้รับใช้เบืองพระยุคลบาทโดยตรง ทรงพระราชทานความรู้โดยการเล่น เข้าตํารา “Play-way”
(ม.ล.ปิ/ น มาลากุล, 2520: 54) ที/ฝรั/งนับว่าเป็ นวิธีการศึกษาที/ดี โดยจะใช้ให้ทาํ งานจากง่ายไปหายาก
เช่นให้ไปเบิกของจากหน่วยงานหนึ/งในเวลาดึกดื/นแล้ว หน่วยงานนันปิ ดทําการไม่สามารถติดต่อ
ใครได้ หม่อมหลวงปิ/ นเองซึ/ งยังเป็ นเด็กในขณะนันจึงต้องใช้ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาจน
3

อดีตรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
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สามารถนําของมาถวายได้ หรื อการให้นกั เรี ยนมหาดเล็กรับใช้คน้ คว้าหาข้อมูลที/หาได้ยากยิง/ เพื/อ
การใดการหนึ/ง และแม้กระทัง/ สอนให้รู้จกั ทดลองสิ/ งใหม่ๆเช่นบรั/นดี หรื ออาหารแปลกๆด้วยพระ
มหากรุ ณาธิคุณแก่นกั เรี ยนมหาดเล็กเป็ นอย่างมาก แต่ส/ิ งที/ทรงเห็นว่าเป็ นการสัง/ สอนให้กบั ทังข้า
รับใช้ใกล้ชิดรวมทังบุคคลทัว/ ไปได้ดีนน/ั คือ การแสดงละคร นักเรี ยนมหาดเล็กทุกคนจะได้มีโอกาส
อ่านบท และเล่นละครเป็ นประจํา
แม้แต่เวลาที/ทรงพักผ่อน เช่นในเวลากลางคืนหลังจากเสวยพระกระยาหารแล้ว ขณะทรง
ไพ่อยูท่ ี/พระที/นงั/ อุทยานภูมิเสถียร4 มิได้ทรงเอาจริ งเอาจังกับการเล่นไพ่ แม้วา่ พระหัตถ์จะถือไพ่ แต่
พระโอษฐ์ทรงสอนให้พวกนักเรี ยนมหาดเล็กรับใช้เรี ยนรู้ไปทีละเล็กละน้อยว่า แต่ละประเทศต้อง
ดําเนินการทางด้านการเมืองอยูเ่ ป็ นนิจ เพื/อให้มิตรประเทศสนับสนุนการรบพุง่ ในด้านของตน การ
สอนของพระองค์นีมีดว้ ยกันหลายรู ปแบบ แต่หลายครังก็สร้างความถนัดด้านใดด้านหนึ/ง
โดยเฉพาะให้กบั มหาดเล็กบางคน เช่น ฯพณฯ หม่อมหลวงปิ/ น มาลากุล อดีตรัฐมนตรี วา่ การการ
ทรวงศึกษาธิการ องคมนตรี ฯลฯ ที/มีผลงานการประพันธ์มากมาย ซึ/งได้รับอิทธิพลมาจากเมื/อครังมี
โอกาสเป็ นมหาดเล็กหลวง มีผลงานอันน่าชื/นชมดังโคลงสี/ สุภาพที/ ฯพณฯ ประพันธ์ไว้วา่
สุรีย์ส่องโลกครั ง
หนึ#งวัน หนึ#งนา
เดือนหนึ#งสิ ดวงจันทร์
ส่ องหล้ า
ปี หนึ#งสบวสันต์
ครั งหนึ#ง
ศตวรรษหนึ#งข้ า
พบพ้ องหนึ#งกวี
พระมหาธี รราชเจ้ า
จอมปราณ
ทรงพระราชนิพนธ์ ชาญ
เชี# ยวแท้
มรดกพระราชทาน
แก่ ชาติ ไทยแฮ
เป็ นหนึ#งในโลกแม้
โลกด้ านอัสดง
(ม.ล.ปิ/ น มาลากุล, 2539)
พระกรุ ณาในการสัง/ สอนของพระองค์นนมิ
ั ได้จาํ กัดเฉพาะบุคคลรอบข้างเท่านัน เห็นว่าเมื/อ
มีบทพระราชนิพนธ์ละครมากมายแล้ว ทรงเห็นควรให้มีสถานที/จดั แสดงเป็ นการเฉพาะทังในและ
นอกพระนครเพื/อเป็ นการเผยแพร่ ความคิด ทัศนคติให้กบั ประชาชนทัว/ ประเทศด้วย เมื/อครังดํารง
พระยศเป็ นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ทรงประทับอยูท่ ี/พระราชวังสราญรมย์ ได้ทรงตังสโมสร
4

สถานที/จดั แสดงการประกวดภาพครังแรก ปัจจุบนั ไฟไหม้ไปหมดแล้ว
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ขึนชื/อว่า “ทวีปัญญาสโมสร” ออกวารสารชื/อ “ทวีปัญญา” และได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้
สร้างโรงละครขึนโรงหนึ/งเป็ นโรงละครขนาดย่อมใช้นามว่า “โรงละครทวีปัญญา” ภายหลังจาก
ดํารงพระยศเป็ นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั แล้ว ทรงจัดตังโรงละครทังในพระนครและ
ต่างจังหวัดอีกหลายแห่ง ในพระนครมีโรงละครซึ/งเป็ นของหลวงสําหรับผูช้ มที/เป็ นพระบรมวงศานุ
วงศ์และข้าราชการชันผูใ้ หญ่ 5 แห่งคือ
- โรงโขนหลวงที/สวนมิกสกวัน
- โรงละครศิวาลัย อยูท่ างทิศใต้ของพระที/นงั/ ภานุมาศจํารู ญหรื อพระที/นงั/ บรมพิมานใน
ปัจจุบนั
- โรงละครหลวง ณ ตําหนักจิตรลดารโหฐาน ชื/อ “จิตรลดาสภาคาร” ใช้เป็ นสโมสรด้วย
ตังอยูท่ างทิศตะวันออกของพระตําหนัก
- โรงละครหลวง ณ พระราชวังดุสิต ใช้เป็ นที/แสดงละครหรื อฉายภาพยนตร์ได้
- โรงละครหลวง ณ พระราชวังพญาไท อยูท่ างทิศใต้ของกลุ่มพระที/นงั/ สร้างเมื/อพระองค์
เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ พระราชวังพญาไทภายหลังสมเด็จพระพันปี หลวงสวรรคต และในปี พ.ศ.
2463 ได้ใช้เป็ นที/ประกวดภาพ
ส่ วนโรงละครในต่างจังหวัดมี 3 แห่ง คือ
- โรงละครหลวง ณ พระราชวังบางปะอิน อยูใ่ นทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระที/นง/ั
อุทยานภูมิเสถียร เรี ยกชื/อว่า “ศาลาวรนาฏเวทีสถาน” เคยใช้เป็ นที/ประกวดภาพในปี พ.ศ. 2463
- โรงละคร ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
- โรงละคร ณ พระราชวังสนามจันทร์
นอกจากนีในเวลาเสด็จพระราชดําเนินไปทรงซ้อมรบเสื อป่ า ได้โปรดเกล้า ฯ ให้ปลูก
อาคารเพื/อใช้เป็ นที/แสดงที/คา่ ยบ้านโป่ งและที/คา่ ยหลวงโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ส่ วนการละครพูดทัว/ ไปของเอกชนนัน ทรงให้การสนับสนุนด้วยการเผยแพร่ ไปยังหัวเมือง
ตังแต่ยงั ดํารงพระยศเป็ นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระพาสหัวเมือง
ปักษ์ใต้ครังแรกในปี พ.ศ. 2452 ได้ทรงจัดการแสดงเรื/ อง “ปล่อยแก่” ที/จงั หวัดนครศรี ธรรมราช เมื/อ
วันที/ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2452 (ม.ล. ปิ/ น มาลากุล, 2518) และเสด็จอีกตังในช่วง 4 มิถุนายน – 5
สิ งหาคม พ.ศ. 2458 ซึ/งดํารงพระยศเป็ นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั แล้ว ได้จดั การ
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แสดงเรื/ อง “หัวใจนักรบ” ที/จงั หวัดสงขลา ส่ วนที/จงั หวัดนครศรี ธรรมราชได้มีการแสดงเรื/ อง เผา
ลงกา ขอมดําดิน ไม่โกรธ ตอนรับลูก หมิ/นประมาทศาล ชิงนาง และมหาตมะ
สิ/ งที/ยนื ยันว่าทรงสนับสนุนเรื/ องการละครทังในพระนครและหัวเมืองทัว/ ไปคือ “หมายเหตุ
ของบทละครเรื/ อง งดการสมรส” พิมพ์ในหนังสื อพิมพ์ดุสิตสมิต ฉบับวันที/ 71 เดือนเมษายน –
พฤษภาคม พ.ศ. 2463 หน้า 66 ทรงบันทึกแจ้งความไว้วา่ “...ผู้ใดปรารถนาจะเล่ น ขอให้ อนุญาต
มายัง “ศรี อยุธยา” ผู้เป็ นเจ้ าของกรรมสิ ทธิ , จะยินดีอนุญาต. ถ้ าปรารถนาจะขออนุญาตเช่ นนี  โปรด
ส่ งจดหมายมายังหม่ อมเจ้ าดุถภากร, กรมราชเลขานุการในพระองค์ ...” (อ้างถึงในธงชัย หวานแก้ว
2522, 31 และทิพย์สุเนตร นาคธม, 2516: 44) นอกจากนียังสนับสนุนการละครของเอกชนทัว/ ไป
โดยมีพระบรมราชานุญาตให้มีโรงละครบุษปธนาฏะศาลา ของพระยาอนุวฒั น์ราชนิยม ตังอยูท่ ี/
ตลาดเก่า ถนนเจริ ญกรุ ง แสดงละครเรื/ องต่างๆได้ดว้ ย (ธิดา วัฒนกุล, 2519: 51-52)
หม่อมหลวงปิ/ น มาลากุล (2520: 48 - 54) ได้สรุ ปประโยชน์ของบทละครพระราชนิพนธ์ไว้
หลายประการ กล่าวคือ
- สนุกสนาน นอกจากความสนุกสนานแล้วยังให้ขอ้ คิด บางทีกข็ าํ ละครร้องให้ความ
ไพเราะทางหู ละครรําให้ความงามทางตา การอ่านบทละครก็ได้ประโยชน์ทาํ นองเดียวกันแต่ไม่
เหมาะกับการนําบทมาอ่าน ควรจะไปชมการแสดง แต่สาํ หรับละครพูดสามารถอ่านซําได้ มี
ประโยชน์เช่นเดิม สามารถพิจารณาทุกคําพูดได้
- การอบรมโดยสื อมวลชน การละครเป็ นการจําลองชีวติ จริ ง คืออาจเกิดขึนได้จริ ง แสดง
ความดี ชัว/ รัก โกรธ โลภ หลงฝ่ ายตํ/าที/มกั จะพ่ายแพ้ไปในที/สุด อีกทังสามารถแสดงบทเสี ยสละ
กล้าหาญ รักชาติบา้ นเมืองถือว่าเป็ นการอบรมของสื/ อมวลชนที/ทนั สมัย
- การรักษาวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะจากการแสดงโขนและละครรํา เป็ นงานนาฏศิลป์ ของ
กรมศิลปากรซึ/งสื บสายมาจากงานมหรสพเดิม
- การปลุกใจ เป็ นประโยชน์ทางการเมืองมากดังเรื/ องหัวใจนักรบ และพระร่ วง
- ทางการศึกษา ทรงพระราชนิพนธ์บทละครพระราชทานให้โรงเรี ยนนายร้อยและโรงเรี ยน
มหาดเล็กหลวง สถาบันการศึกษาทังระดับมัธยมและอุดมศึกษาได้กาํ หนดบทละครพระราชนิพนธ์
เป็ นแบบเรี ยนมากมาย เช่นเรื/ อง “ฉวยอํานาจ” สอนเรื/ องการเมืองในขณะที/ประชาชนยังไม่เข้าใจ
การเมือง
- ส่ งเสริมภาษาไทยในระดับสู ง และยังได้ทรงบัญญัติคาํ ไทยมากมายเช่นรถยนต์ ฯลฯ
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- แลกเปลียนวัฒนธรรม เช่นการที/แปลบทประพันธ์ของชาวอังกฤษและฝรั/งเศส โดยคงรู ป
สํานวนและโวหารแบบเดิม
- ได้ รับการสอนประชาธิปไตย ตังแต่เรื/ องการกําหนดตัวผูแ้ สดงเพราะไม่วา่ จะมียศศักดิwใดก็
สามารถเล่นได้ทุกบทบาท เช่นครังหนึ/งทรงแสดงเป็ นนายมัน/ ปื นยาว ซึ/งเป็ นเพียงพรานป่ าคนหนึ/ง
แทนที/จะแสดงเป็ นพระร่ วงซึ/งเป็ นตัวเอก
- รายได้ ทไี ด้ จากการแสดงเข้ าการกุศล หลายครังที/มีการนําบทพระราชนิพนธ์แสดงในงาน
สมาคม เงินที/ได้เข้าบํารุ งกิจการต่างๆ
งานที/ทรงพระราชนิพนธ์นนมิ
ั ได้เป็ นการพระราชนิพนธ์บทเพลงปลุกใจโดยเฉพาะ
หากแต่ได้ผสมผสานอยูใ่ นบทละครอีกด้วย ฉะนันการจะกล่าวถึงการถ่ายทอดความรักชาติของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั นี จึงจําเป็ นที/จะต้องกล่าวถึงการถ่ายทอดความรักชาติผา่ น
บทละครต่างๆด้วย โดยสรุ ปคือ ทรงตังพระราชหฤทัยที/จะให้คนเห็นความสําคัญของละครพูด ซึ/ง
เป็ นเครื/ องมือสําหรับสื/ อมวลชนที/สาํ คัญอย่างยิง/ มีพระราชประสงค์ที/จะปลูกฝังละครพูดในประเทศ
ไทย จึงพระราชนิพนธ์ไว้กว่า 62 เรื/ อง เมื/อเวลาผ่านไปนักการศึกษาจึงเห็นแล้วว่าต้องนําการเล่นมา
ผสมกับการเรี ยนจึงจะเกิดผล จึงเกิดมีลทั ธิฝรั/งที/เรี ยกว่า “Play-way” โดยให้แสดงเป็ นกิจกรรมเสริ ม
หลักสู ตรสําหรับเด็กและเป็ นเครื/ องช่วยบริ หารด้านจิตใจให้กบั ผูใ้ หญ่
จากที/กล่าวมาจะเห็นได้วา่ พระองค์ให้ความสําคัญกับการศึกษาแบบอัธยาศัยด้วยวิธีการที/
หลากหลายการปลูกฝัง เสริ มสร้างทัศนคติ ความเชื/อและการกระทําต่างๆผ่านบทละคร บทกลอน
และบทเพลงเป็ นวิธีการให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้อย่างแนบเนียน ผูฟ้ ังรู้สึกคล้อยตามได้ง่าย เพราะมี
ลักษณะที/แตกต่างจากการเรี ยนรู้ดว้ ยวิธีอื/นที/ครํ/าเคร่ ง จากคําร้องจากบทเพลงทัง 6 บทเพลงใน
งานวิจยั นีสามารถสรุ ปได้วา่ บริ บททางการเมือง และสังคมวัฒนธรรมมีส่วนอย่างมากต่อ
วัตถุประสงค์ในการพระราชนิพนธ์ แต่การเผยแพร่ ทศั นคติตอ่ สํานึกความรักชาติจากคําร้องเหล่านี
ยังคงถูกกจํากัดอยูใ่ นกลุ่มข้าราชการ ทหาร ลูกเสื อและผูท้ ี/สามารถอ่านออกเขียนได้เท่านัน
เนื/องจากกลวิธีการในเผยแพร่ ยงั เป็ นข้อจํากัด นอกจากนีปั จจัยที/สาํ คัญที/ทาํ ให้ผลงานเหล่านีเป็ นที/
เชื/อถือว่า จะเป็ นหลักในการคิด การปฏิบตั ิเพื/อนําไปสู่ การปกปักรักษาประเทศไทย และสร้างสังคม
ให้อยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข ก็เพราะองค์ผพู้ ระราชนิพนธ์ อันเป็ นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนคน
ไทย ไม่สามารถเปลี/ยนแปลงความรักของปวงชนชาวไทยก็ไม่มีสิ/งใดยิง/ ใหญ่เท่ากับรักชาติ ศาสนา
และองค์พระมหากษัตริ ย ์
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ในปัจจุบนั มีการนําคําร้องเหล่านีมาประพันธ์ทาํ นองเป็ นบทเพลงไทยสากลประเภทเพลง
ปลุกใจ สามารถฟังได้ในวิทยุกระจายเสี ยงกองทัพบกในรายการ “สยามานุสติ” ของสถานี
วิทยุกระจายเสี ยงกองทัพบก พันเอกประชาสันต์ ชนะสงคราม หัวหน้าฝ่ ายผลิตรายการและข่าว
สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงกองทัพบก (สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม พ.ศ.2554) ได้กล่าวถึงรายการนีว่า ไม่
ทราบถึงที/มาของชื/อรายการ อาจเป็ นเพราะมีความหมายที/เป็ นกลาง ไม่ขึนกับฝ่ ายใด สามารถฟังได้
ทุกโอกาส สําหรับเพลงอื/นๆในรายการของทางสถานีจะเปิ ดเพลงให้เข้ากับบรรยากาศของสังคมใน
ขณะนัน แต่ส/ิ งที/เหมือนเดิมไม่วา่ กาลเวลาหรื อสถานการณ์จะเปลี/ยนแปลงไปคือความรักและ
ศรัทธาในบูรพกษัตริ ยข์ องปวงชนชาวไทยตังแต่อดีตมาจนกระทัง/ ถึงปัจจุบนั พันเอกประชาสันต์
ชนะสงคราม (สัมภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2554) ได้กล่าวไว้วา่
“...เราต้ องแยกชาติออกจากพระมหากษัตริ ย์ เพราะความหมายของชาติ
เปลี#ยนแปลงได้ ไปตามเรื# องการรบ เอกราช เศรษฐกิจ ความเป็ นไทย หรื ออื# นๆ
ที#คนให้ ความสําคัญ แต่ พระมหากษัตริ ย์นีเ ราเปลี#ยนไม่ ได้ ... เพราะสังคมเรามัน
ต่ างจากสังคมประเทศอื#นๆที# มีสถาบันพระมหากษัตริ ย์ ท่ านทําทุกอย่ างเพื#อ
พวกเรา จะบอกว่ าชาติแปลว่ าพระมหากษัตริ ย์กไ็ ม่ ใช่ เพราะทรงเป็ นแบบนีอ ยู่
องค์ เดียว แต่ ถ้าดูบริ บทของประเทศเราด้ วยก็เป็ นไปได้ เพราะทุกอย่ างรอบตัว
เราก็มาจากพระมหากรุ ณาธิ คุณของท่ านทังนัน การที#ประเทศไทยมีพระองค์
เป็ นสิ# งที#คนไทยภาคภูมิใจ เพราะทรงเป็ นขวัญกําลังใจให้ แก่ คนไทยทุกคน...”
6.1.2 ยุคที 2 ยุคคณะราษฎรรัฐนิยม: ละครปลุกใจและวิทยุกระจายเสี ยง
องค์ประกอบของความรักชาติที/เพิม/ เติมขึนมาในช่วงสมัยนีคือ รัฐธรรมนูญตาม
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข การเผยแพร่ ให้เกิดความ
รักชาตินนั จึงจําเป็ นต้องให้ประชาชนเรี ยนรู้การปกครองดังกล่าวด้วย การศึกษาของภาครัฐจึงจัดให้
มีการศึกษาเรื/ องนีเพิม/ เติม และได้นาํ แนวคิดเกี/ยวกับการจัดการศึกษาจากต่างประเทศมาผสมผสาน
อีกด้วย ดังแผนการศึกษาชาติปี พ.ศ. 2475 นันมีความแตกต่างจากแผนการศึกษาที/มีมาแต่ก่อนคือ
มิใช่การศึกษาเพื/อเสริ มสร้างความรู้ดา้ นวิชาการเท่านัน แต่ตอ้ งการเสริ มสร้างทังสติปัญญา ร่ างกาย
และจิตใจไปพร้อมกัน โดยยึดหลักการพัฒนามนุษย์ดว้ ยการศึกษาของ จอห์น ดิวอี ( John Dewey,
1859 – 1952) ว่า Education is growth และ บลูม (Benjamin Samuel Bloom, 1913 – 1999) ว่า
การศึกษามี 3 ส่ วนคือ Cognitive Domain (พุทธิพิสัย) Affective Domain (จิตพิสัย) และ
Psychomotor Domain (ทักษะพิสัย) แต่สาํ หรับการเรี ยนการสอนเรื/ องการปกครองนัน แม้วา่ จะเป็ น
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ช่วงที/มีเหตุการณ์การเปลี/ยนแปลงการปกครอง แต่ในระบบการศึกษายังไม่มีเนือหาเกี/ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย แสดงให้เห็นว่าความรู้เรื/ องประชาธิปไตยของคนทัว/ ไปหรื อแม้แต่
ชนชันสู งที/ได้รับการศึกษาอย่างดีในประเทศไทยยังไม่มีความรู้เรื/ องการปกครองแบบใหม่นีมากนัก
และกระทรวงธรรมการเองยังไม่เห็นความสําคัญในเรื/ องการให้ความรู้เกี/ยวกับการปกครอง แต่กลับ
เห็นว่าการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ทงั 3 ด้านเพื/อไปประกอบอาชีพให้มีความสําคัญมากกว่าทังๆที/
อยูใ่ นปี ที/มีเปลี/ยนแปลงการปกครอง (ระบบการศึกษาไทยในระบอบรัฐธรรมนูญ ช่วงพ.ศ. 2475 –
2520, 2532)
การเรี ยนการสอนเรื/ องประชาธิปไตยได้เริ/ มต้นขึนภายหลังการเปลี/ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ. 2475 โดยแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2479 มีวตั ถุประสงค์ให้ประชาชนได้รับความเสมอภาคทาง
การศึกษาเช่นเดียวกับแผนการศึกษาฉบับก่อน และเพิม/ เติมในเรื/ องการทําหน้าที/พลเมืองตาม
ระบอบรัฐธรรมนูญ ซึ/งถือเป็ นครังแรกที/นาํ เรื/ องการเมืองการปกครองเข้ามาอยูใ่ นระบบการศึกษา
อย่างจริ งจัง เพราะจําเป็ นที/ประชาชนผูอ้ ยูใ่ นระบอบการปกครองนีต้องรู้จกั หน้าที/ของตนเอง และ
ในหลักสู ตรชันประถมศึกษา พ.ศ. 2480 ยังคงเน้นเรื/ องการปลูกฝังทัศนคติทางการเมืองและ
ผลสัมฤทธิwทางการศึกษา แต่ทาํ ให้เรื/ องการปลูกฝังทัศนคติตอ่ วิชาชีพและการประกอบอาชีพลดลง
หลักสู ตรนีมี 11 รายวิชา รายวิชาที/ส่งเสริ มให้เรี ยนรู้เรื/ องการปกครองและเกิดสํานึกรักชาติ ได้แก่
- วิชาหน้าที/พลเมืองและศีลธรรม มีเนือหาเกี/ยวกับหน้าที/พลเมืองที/จะต้องปฏิบตั ิต่อ
ครอบครัว ต่อหมูค่ ณะ ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และรัฐธรรมนูญ ให้รู้จกั ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ไทย โดยเฉพาะท้องถิ/นที/โรงเรี ยนตังอยูใ่ ห้เรี ยนรู้ระบอบประชาธิปไตยไทย รู้จกั สิ ทธิ
หน้าที/ของชาวไทยตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เป็ นต้นว่าเคารพกฎหมาย การเลือกตัง ช่วยเหลือ
ราชการและป้ องกันประเทศ เรี ยนรู้การปกครองท้องถิ/นและวันสําคัญต่างๆ (อ้างจากกระทรวง
ธรรมการ, 2480: 8-9)
- วิทยาการความรู้เรื/ องเมืองไทย โดยกําหนดเนือหาวิชาซึ/งเป็ นการส่ งเสริ มการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยเช่น การพาเที/ยวดูสถานที/ ให้พานักเรี ยนเที/ยวดูสถานที/ในบริ เวณ
ใกล้เคียงเพื/อให้ส่งเสริ มความรู้รอบตัวบ้าง ความรู้ทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์บา้ ง กับทังปลุกใจ
ให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ยแ์ ละรัฐธรรมนูญ (เรื/ องเดียวกัน: 14)
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นอกจากนียังมีวชิ าภาษาไทย และวิชาเลขคณิ ต ที/มีเนื อหาน้อยลงว่าแผนการศึกษาฉบับ
ก่อนเช่นกัน มีวชิ าเสริ มสร้างลักษณะนิสัยเช่น วิชาวาดเขียน การฝี มือ ขับร้อง สุ ขศึกษา หน้าที/
พลเมือง ลูกเสื อหรื ออนุกาชาด วิชาการเรี ยนการสอนในแผนการศึกษานีเป็ นวิชาที/มีเนือหาวิชาการ
ที/เป็ นนามธรรมมากขึน เข้าใจยากขึน ต่างจากแผนการศึกษาในฉบับก่อนที/ส่งเสริ มเรื/ องการ
ประกอบอาชีพมากกว่า แม้วา่ บทเพลงปลุกใจจะไม่ได้ถูกระบุไว้ในระบบการศึกษาแต่ได้เป็ น
ฐานความรู้ของผูเ้ รี ยนถึงความรู้เรื/ องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญในช่วงระยะเวลานันเอง
นอกจากนี ยังมีการเสริ มสร้างความรักชาติในรู ปแบบอื/นๆ เช่นอุดมการณ์รักชาติของพลตรี
หลวงวิจิตรวาทการ ในขณะที/ดาํ รงตําแหน่งอธิบดีกรมศิลปากรทําให้ทา่ นได้แสดงออกว่าได้เห็น
ความสําคัญของงานศิลปะและความรู้ทุกแขนงโดยเฉพาะการละครและบทเพลงท่ามกลางอุปสรรค
มากมาย พลตรี หลวงวิจิตรวาทการที/ได้รวบรวมเรื/ องราวต่างๆไว้ในบทความเรื/ อง “ความยากลําบาก
สําหรับงานใหม่เป็ นอธิบดีกรมศิลปากร” ในหนังสื ออธิบดีคนแรกของกรมศิลปากร พลตรี หลวง
วิจิตรวาทการ (2535: 55 – 56) สรุ ปได้วา่ งานด้านศิลปะวิทยานัน ท่านมิได้สันทัดนัก จึงจําเป็ นต้องมี
ครู หรื อปราชญ์ตา่ งๆช่วยเหลือหากแต่ยงั กังวลบ้างว่าถ้าเกิดมีเหตุจาํ เป็ นที/ทา่ นจะต้องดําเนินการเอง
ท่านจะทําได้อย่างไร ต่างจากงานด้านห้องสมุดที/ทา่ นนิยมการอ่านหนังสื อทุกประเภทเป็ นทุนเดิม
หากแต่ยงั มีประสบการณ์การอ่านไม่มากนักแต่คาดว่าจะสามารถขยันหมัน/ อ่านให้ได้มากที/สุด แต่
งานด้านดนตรี และการละครนีถือได้วา่ เป็ นเรื/ องใหม่ แม้วา่ จะเคยได้รับชมการดนตรี ในต่างประเทศ
มาบ้างแต่กม็ ิได้ทาํ ด้วยตนเองเช่นกันอีกทังความนิยมในการเป็ นนักแสดงนาฏศิลป์ ในสังคมไทยยัง
เป็ นเรื/ องที/ไม่นิยมนัก
“โรงเรี ยนฟ้ อนรําและดนตรี ซึ#งเรี ยกว่ า “โรงเรี ยนนาฏดุริยางค์ ” ได้
ตังขึน ในท่ ามกลางมรสุมแห่ งการนินทาว่ าร้ าย การโจมตีทุกทิศทุกทางใน
หนังสื อพิมพ์ เกือบทุกฉบับ เพราะตังแต่ เกิดมาเป็ นประเทศไทย ก็ยงั ไม่ เคยมี
โรงเรี ยนชนิดนี  งานเต้ นกิน รํากิน ถือเป็ นงานชันตํา# แม้ จะรู้ กันว่ าอยู่ในนานา
ประเทศที#เจริ ญแล้ ว ก็ยงั เห็นว่ าไม่ เหมาะสมสําหรั บประเทศเรา อันที#จริ ง
ข้ าพเจ้ าก็ไม่ ได้ ตังขึน ด้ วยความสมัครใจของข้ าพเจ้ าเอง แต่ ต้องทําขึน เพราะมี
บทบัญญัติในกฎหมาย และเป็ นกฎหมายที#ออกประกาศใช้ แล้ ว ก่ อนที#มีวี#แววว่ า
ข้ าพเจ้ าจะมาเป็ นอธิ บดีกรมศิลปากร....และความยากลําบากที#สุดนันก็คือ การที#
จะต้ องทําอะไรโดยไม่ มีเงินการของบประมาณของกรมศิลปากร โดยเฉพาะ
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เรื# องงานละครและดนตรี นันร้ ายยิ#งกว่ าขอทาน เพราะในการขอทาน ถ้ าท่ าน
ผู้ให้ ไม่ มีศรั ทธาที#จะให้ ท่านก็ไม่ ให้ โดยไม่ ว่าอะไร แต่ การของบประมาณมาทํา
ละครและดนตรี นอกจากจะไม่ ได้ แล้ ว ยังถูกเย้ ยหยันหัวเราะฮาครื นกันในที#
ประชุมกรรมการพิจารณางบประมาณ”
(พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ, 2531: 24)
ข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การประกอบอาชีพทางการแสดงไม่ได้รับความนิยมจาก
ประชาชนทัว/ ไปแม้วา่ จะเป็ นเครื/ องแสดงเอกลักษณ์ของไทย อันหมายถึงความเป็ นเอกราชมาช้า
นาน แต่กลับเห็นว่าเป็ นอาชีพที/ไม่เหมาะสม ฉะนัน เมื/อมีความต้องการส่ งเสริ มงานด้านวัฒนธรรม
ดังกล่าวจึงไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที/ควร งบประมาณของประเทศจึงไม่ได้จดั สรรมาเพื/อกิจการ
ด้านศิลปะการแสดงนีมากนัก ส่ งผลให้วชิ าความรู้ดา้ นศิลปะไทยอีกหลายประการที/ประกอบขึน
เป็ นการแสดงเช่นนีอยูห่ ่างไกลจากชีวติ ประจําวันของประชาชนทัว/ ไปหรื อจํากัดอยูใ่ นกลุ่มคนบาง
กลุ่มเท่านัน อย่างไรก็ดี การจัดการแสดงของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการดังกล่าวได้รับความ
ช่วยเหลือจากท่านรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงธรรมการ พระสารสาสน์ประพันธ์ มอบเงินเริ/ มต้น
6,500 บาท และรายได้ของการแสดงเรื/ องเลือดสุ พรรณซึ/งเป็ นละครที/สร้างสรรค์เพลงปลุกใจ “เลือด
สุ พรรณ” ที/ยงั คงอยูค่ ูก่ บั สังคมไทย บทเพลงไทยสากลประเภทปลุกใจของพลตรี หลวงวิจิตรวาท
การในช่วงยุคสมัยนีเกือบทังหมดเป็ นบทเพลงประกอบละครของกรมศิลปากร ฉะนัน วิธีการ
ถ่ายทอดบทเพลงในยุคสมัยนีคือการถ่ายทอดประกอบเนือหาละครนัน/ เอง ในความเป็ นจริ งแล้วการ
ละครในประเทศไทย โดยเฉพาะละครพูดรุ่ งเรื องมากในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั หากแต่ในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั นี เกิดภาวะเศรษฐกิจ
ตกตํ/าทัว/ โลก เหตุการณ์การเปลี/ยนแปลงการปกครองในประเทศไทย พ.ศ. 2475 ทําให้การละคร
ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที/ควร การละครในประเทศไทยกลับมาฟื นฟูอีกครังตังแต่ปี พ.ศ. 2477
เมื/อหลวงวิจิตรเข้ามาเป็ นอธิ บดีกรมศิลปากร ได้อธิบายไว้วา่ ในช่วงแรกนันเป็ นละครรําแต่เพียง
อย่างเดียว และเปลี/ยนมาเป็ นแบบละครพันทางในภายหลังซึ/งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็ น
อย่างมาก
สิ/ งที/ผชู้ มจะได้จากละครของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการนัน มิใช่ความสนุกสนาน หรื อ
จิตสํานึกเรื/ องความรักชาติเพียงเท่านัน เพราะผูช้ มยังได้เสริ มสร้าง พัฒนารสนิยมในการชมการ
แสดงศิลปะ ละครต่างๆ เพราะด้วยลักษณะพิเศษอย่างหนึ/งของบทละครของพลตรี หลวงวิจิตร
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วาทการคือ จะไม่เสร็ จสิ นในคราวเดียว เพราะเมื/อมีการซ้อมก็จะมีการเปลี/ยนแปลงในตัวบทหลาย
ครัง จนมีคนกล่าวว่าการดูละครหลวงวิจิตรต้องดูสองครังคือช่วงที/เริ/ มแสดงกับช่วงที/กาํ ลังจะเลิก
แสดง เพราะจะมีการแก้ไขเกิดขึนตลอดระยะการแสดง (ประภาพรรณ วิจิตรวาทการ, 2536: 31)
เพราะต้องทําให้เหมาะกับคนที/มาเล่น ต้องดูลกั ษณะของคนเล่นให้เป็ นว่าเป็ นคนรําสวยหรื อพูดดี
ต้องเปลี/ยนบทให้เหมาะสมกับตัวคนเล่น หรื อแม้แต่การหันหน้าของตัวละคร ต้องดูวา่ หันด้านใด
สวยหรื อกิริยาท่าทางที/ดีของนักแสดงคนนันเป็ นอย่างไร ต้องนํามาใช้ให้เหมาะสม ผูท้ ี/มาร่ วมแสดง
ต้องฝึ กฝนอย่างหนัก โดยทําตามลักษณะของตัวละครที/กาํ หนดให้ได้ทงกิ
ั ริยาท่าทาง ลักษณะการ
พูดการเดิน นําเสี ยง การรํา ฯลฯ นอกจากนีสิ/ งสําคัญคือนักแสดงยังได้รับการฝึ กฝนเรื/ องการแสดง
มากขึน อีกทังยังต้องได้รับการศึกษาในระบบการศึกษาสามัญด้วย เนื/องจากมีความจําเป็ นในการ
ประกอบอาชีพในภายภาคหน้า และต้องมีความประพฤติที/ดีทงในเรื
ั / องการแสดงและเรื/ องส่ วนตัว
ลักษณะการเรี ยนนี มีมาตังแต่สมัยโรงเรี ยนพรานหลวงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
การเสริ มสร้างทัศนคติที/ดียอ่ มควบคูม่ ากับการได้เสพย์งานศิลปะที/ถูกอกถูกใจอีกด้วย อีก
องค์ประกอบสําคัญในงานของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการคือ สํานวนภาษาที/ใช้ในบทละครนีไม่วา่
จะเป็ นเรื/ องใดมักจะใช้สาํ นวนภาษาเดียวกัน โดยส่ วนใหญ่เป็ นคําพูดของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
เองเพียงแต่อาศัยตัวละครเป็ นผูถ้ ่ายทอด ใช้ภาษาพูดแบบชาวบ้านธรรมดา ฉะนันพลตรี หลวงวิจิตร
วาทการจึงใช้บทเพลงเข้าเสริ มตลอดทังเรื/ อง เป็ นเพลงที/มีเนือร้องเป็ นภาษากวีธรรมดา มีการซําคํา
ซําความ ผูช้ มสามารถร้องตามได้ง่าย กลวิธีดงั กล่าวเป็ นการเน้นยําถึงข้อคิดที/ได้ให้กบั ผูฟ้ ัง ดังที/
สมภพ จันทรประภา (เรื/ องเดียวกัน: 232) กล่าวถึงวิธีการจบการแสดงนีว่า “เป็ นวิธีการสอนแบบคน
โบราณ แบบพุทธศาสนา เรี ยกว่ าสรุ ป คือกลัวว่ าคนจะจําไม่ ได้ ไม่ เก็บไป ก็เอามาสรุ ปให้ ฟังอีก เป็ น
การสอนอย่ างไทยโบราณ คื อสอนเสร็ จแล้ วก็ทวน”
ประภาพรรณ วิจิตรวาทการ (เรื/ องเดียวกัน: 242 - 243) กล่าวถึงบทเพลงปลุกใจเหล่านีทํา
ให้บทละครเด่นขึน ทําให้ผฟู้ ังรู้สึกสนุกสนาน คึกคัก กระตุน้ ความรู้สึกรักชาติได้ดี และ “มีการเชิ ญ
ชวนให้ ร้องเพลงปลุกใจโดยแจกเนือ เพลง ทํานองก็จาํ ได้ ง่าย” หลวงวิจิตรวาทการมักจะใช้เพลง
ปลุกใจหลังจากที/ตวั ละครพูดปลุกใจจบไปแล้ว เป็ นการยําและกระตุน้ ความรู้สึกของคนดูได้อีกครัง
หนึ/ง ทําให้บทเพลงเหล่านียังคงได้รับการสื บทอดเรื/ อยมา
วานิช โปตะวานิช วาทยกรประจําวงดนตรี สากลกองการสังคีต กรมศิลปากรคนปัจจุบนั
ให้สัมภาษณ์ (27 กันยายน 2554) เกี/ยวกับบทเพลงของหลวงวิจิตรวาทการว่าเป็ นบทเพลงที/ตนได้
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เคยเรี ยน เคยร้องมาตังแต่เด็ก แต่ได้แค่ร้อง ไม่รู้ความหมาย เมื/อโตขึนและเข้ามาทํางานด้านนีจึงได้
เรี ยนรู้เกี/ยวกับเพลงของท่านเพิม/ ขึนและเห็นว่ามีคุณค่ามาก รู้สึกเสี ยดายที/เด็กสมัยนีไม่ได้เรี ยน เรา
ควรจะนํากลับมาเปิ ดให้เด็กฟัง เพราะเมื/อฟังบ่อยๆก็จะจําได้ อาจจะไม่รู้สึกถึงความหมายที/ลึกซึง
แต่เป็ นการปลูกฝัง เมื/อโตขึนจะเข้าใจถึงคุณค่าของเพลงเหล่านีได้เอง และที/สาํ คัญควรทําให้เพลง
ทันสมัยขึน เรี ยบเรี ยงใส่ เครื/ องดนตรี ใหม่ให้ฟังง่าย ร้องตามได้ง่าย ฟังแล้วไม่ลา้ สมัยน่าจะทําให้
ผูฟ้ ังโดยเฉพาะคนรุ่ นใหม่เกิดความสนใจมากขึน
สําหรับบทเพลงสุ นทราภรณ์นนั ได้รับการเผยแพร่ ผา่ นสื/ อวิทยุเป็ นประจําด้วยวิธีการที/
แตกต่างจากของหลวงวิจิตรวาทการที/ผา่ นงานละครที/ผชู้ มจําเป็ นต้องมีส่วนในการรับชมบริ เวณ
การแสดง อีกทังยังมีเรื/ องราวจากบทละครมาเป็ นส่ วนเสริ มสร้างความเข้าใจในเนือหามากยิง/ ขึน
ฉะนัน สิ/ งสําคัญในการทําให้บทเพลงสุ นทราภรณ์เป็ นที/ชื/นชอบได้นนย่
ั อมมาจากตัวบทเพลง
โดยเฉพาะ สิ/ งสําคัญในการถ่ายทอดบทเพลงของสุ นทราภรณ์นี เจตนา นาควัชระ (อ้างถึงใน
คณะอนุกรรมการหนังสื อที/ระลึก: 60 -62) ได้กล่าวไว้วา่ สิ/ งสําคัญในการถ่ายทอดบทเพลงเหล่านีคือ
นักร้องที/จะต้อง “ตีความ” เพื/อให้เข้าใจเนือร้องและความสัมพันธ์ระหว่างเนือร้องกับทํานองมิใช่
ด้วยสัญชาตญาณเพียงอย่างเดียวแต่ตอ้ งมีสติปัญญาด้วย บทเพลงในช่วงแรกของสุ นทราภรณ์บาง
เพลงจึงแต่งให้ผกู โยงกับนักร้อง โดยคํานึงถึงความสามารถและนําเสี ยงที/เป็ นความเฉพาะที/นกั ร้อง
รุ่ นใหม่ทาํ ได้ยากเพราะต้องมีทงนํ
ั าเสี ยงและความรู้ดา้ นดนตรี ไปพร้อมกันจึงจะสามารถถ่ายทอด
เพลงของสุ นทราภรณ์ได้เป็ นอย่างดี สิ/ งที/เพลงไทยสากลเหล่านีไม่ตา่ งจากเพลงไทยเดิมนัน/ คือการ
เอือนให้ตรงเสี ยง แม้วา่ เพลงไทยสากลของสุ นทราภรณ์จะได้ชื/อว่าเป็ นการร้องแบบเต็มเสี ยง แต่ก็
ยังมีการพึ/งวิธีการดังกล่าวอยูบ่ า้ ง โดยพยายามปรับเสี ยงของคําในภาษาไทยให้เข้ากับโน้ตของดนตรี
สากล
การตีความบทเพลงนี เพ็ญศรี พุม่ ชูศรี ได้อธิบายไว้ในการสัมมนาสุ นทราภรณ์วชิ าการ เมื/อ
วันที/ 17 มิถุนายน พ.ศ.2532 ไว้วา่
“เพลงแต่ ละเพลง ถ้ าทําความเข้ าใจในเนือ ร้ องและท่ วงทํานองเพลงได้
แล้ ว ก็จะรู้ ว่า เพลงนันๆต้ องการสื# ออะไรให้ คนฟั ง ความรั ก ความเศร้ า ความ
ผิดหวัง หรื อสมหวัง คติธรรมหรื อปรั ชญาชี วิต ไปจนถึงปลุกใจให้ รักชาติ ให้
สามัคคี และกระทั#งเพลงที#ม่ งุ ให้ มีความรื# นเริ งเบิกบานใจ ฯลฯ เมื#อเข้ าใจว่ า
เพลงนันๆต้ องการ “สื# อ” อะไรได้ แล้ ว ก็มาถึงวิธีขบั ร้ องที# จะทําให้ เพลงนันๆมี
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ความไพเราะ และคงความหมายที#ผ้ แู ต่ งต้ องการ “สื# อ” เอาไว้ ให้ มากที#สุด เท่ าที#
จะสามารถทําได้ ด้วยความ “ถนัด” ของนักร้ องแต่ ละคน”
เพ็ญศรี อธิบายเพิม/ เติมว่าสมมติหากนํานักร้องที/ร้องเพลงรักมาร้องเพลงปลุกใจ แทนที/จะ
ฟังแล้วอยากจับอาวุธกลับอยากถือช่อดอกไม้ไปอวดข้าศึกแทน การแสดงเพลงของสุ นทราภรณ์จึงมี
ความเป็ นพิเศษดังที/กล่าวมา นอกจากนี ชูวทิ ย์ ยุระยง (สัมภาษณ์, 10 สิ งหาคม 2554) ได้กล่าวถึง
เพลงของสุ นทราภรณ์ไว้วา่ ไม่เคยมีเพลงของสุ นทราภรณ์ที/มีเนือหาโจมตี กล่าวว่าร้ายใคร หรื อ
แสดงความเศร้าโศกเสี ยใจ ในเพลงปลุกใจก็ไม่ได้มีเพลงที/แสดงความห้าวหาญ ต่อสู้กบั ศัตรู เช่นกัน
มักจะเป็ นเพลงที/ชกั ชวน ชีชวนให้ทาํ สิ/ งต่างๆ สิ/ งสําคัญคือนักร้องที/มีเนือเสี ยงที/เป็ นเอกลักษณ์
ถ่ายทอดความคิดความรู้สึกเหล่านันได้ดี
การเผยแพร่ ผลงานของสุ นทราภรณ์ในปัจจุบนั มีดว้ ยกันหลายรู ปแบบ เช่นเมื/อกรกฎาคม
2554 ได้มีการจัดทําผลงานเพลงชุด สุ นทราภรณ์ออเคสตร้า อํานวยเพลงโดยผูช้ ่วยศาสตราจารย์
นรอรรถ จันทร์กลํ/า กล่าวถึงการนําผลงานเพลงอันทรงคุณค่าของสุ นทราภรณ์มาเรี ยบเรี ยงใหม่
และแนวคิดที/สาํ คัญในการทํางานนีคือ
“ต้ องกระทบจิ ตใจคนให้ ได้ เพราะแสดงว่ ามันเป็ นศิลปะที#ได้ ผล ถ้ าเล่ น
แล้ วคนฟั งไม่ ร้ ู สึกอะไรก็เป็ นศิลปะที#ไม่ ได้ ผล การแสดงดนตรี ที#กระทบใจจะ
ทําให้ เกิดผลได้ ไกลมาก คือคนฟั งจะเกิดความฉงน โกรธ งง ร้ องไห้ ถือว่ าเป็ น
ศิลปะที#ใช้ ได้ ... และอยากให้ เด็กได้ มีโอกาสฟั งดนตรี ที#ดีๆบ้ าง เพราะเชื# อว่ า
“มันจะอยู่ในอารมณ์ และหัวใจ เมื#อวันหนึ#งได้ ยินเสี ยงแบบนีเ มื#อโตขึน ก็จะรู้ ว่า
แบบนีแ หล่ ะที#ต้องเลือกมาฟั ง มันเพราะ ดนตรี ไม่ ว่ารู ปแบบใดไม่ มี Boarder
เราต้ องสร้ าง taste ของการฟั ง ไม่ ต้องสนใจว่ าจะวิเคราะห์ อย่ างไร ใช้ หัวใจฟั ง”
นอกจากนียังกล่าวเพิม/ เติมอีกว่า เพลงปลุกใจของสุ นทราภรณ์ไม่ได้มีแต่เพลงที/แสดงความ
ฮึกเหิมเท่านัน ยังมีเพลงที/ชกั ชวนอย่างอ่อนหวานเช่นเพลง สู ญสิ นถิ/นไทย อีกด้วย
สรุ ปได้วา่ ในยุคสมัยนีมีการนําบทเพลงไทยสากลประเภทบทเพลงปลุกใจเป็ นเครื/ องมือใน
การเผยแพร่ ลทั ธิชาตินิยม นโยบายรัฐนิยม ฯลฯ ซึ/งส่ งผลต่อการดําเนินชีวติ ประจําวันของคนไทย
โดยบทเพลงของหลวงวิจิตรวาทการนันส่ วนมากมาจากบทละคร หากผูช้ มได้ชมการแสดงก็จะ
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สามารถทําความเข้าใจบทประพันธ์ได้เป็ นอย่างดี อีกทังในระหว่างการแสดงยังมีการร้องเพลงที/เป็ น
เพลงหลักของเรื/ องหลายครังจนผูช้ มอาจจดจําเพลงได้เมื/อเสร็ จสิ นการแสดง นอกจากนียังให้
ความรู้สึกถึงบรรยากาศของการชมการแสดงสดที/สามารถสร้างความประทับใจได้มากกว่า สําหรับ
บทเพลงของวงสุ นทราภรณ์เป็ นการเปิ ดเผยแพร่ ในสถานีวทิ ยุ ทําให้การเผยแพร่ เป็ นไปได้อย่าง
รวดเร็ วและกว้างขวาง ผูช้ มไม่จาํ เป็ นต้องอยูใ่ นบริ เวณการแสดง ความซาบซึงที/เกิดขึนจากบทเพลง
เป็ นเรื/ องที/กาํ ลังเกิดขึนในสังคม มิได้มีเรื/ องราวประกอบ ฉะนัน สิ/ งที/จะดึงดูดผูฟ้ ังได้มีเพียงคําร้อง
และทํานองที/มีคุณภาพสู งเท่านัน
6.1.3 ยุคที 3 ยุคสั งคมนิยมประชาธิปไตย: หน่ วยงานของรัฐและเอกชน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชทรงให้ความสําคัญกับการดนตรี และ
การศึกษามาก แต่ที/แตกต่างจากพระมหากษัตริ ยอ์ งค์อื/นๆคือการให้ความสําคัญกับการดนตรี ศึกษา
อีกด้วย ในหนังสื อ ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ (2539: 4) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ได้พระราชนิพนธ์ไว้วา่ คุณพระเจนดุริยางค์เป็ นอีกคนหนึ/งที/ได้กราบบังคมทูลแนะนําเกี/ยวกับ
การดนตรี ทรงโปรด ฯ ให้ทาํ ตําราที/คุณพระเจนดุริยางค์ประพันธ์ไว้ทุกเล่ม ระหว่างการพิมพ์และ
ตรวจปรู๊ ฟทรงได้ความรู้ดา้ นดนตรี ขึนมาก การที/ทรงสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสื อความรู้เรื/ อง
ดนตรี นีส่ งผลอย่างมากต่อการศึกษาดนตรี ของผูค้ นในขณะนัน ทรงให้ความสําคัญกับการดนตรี นี
มิใช่เพื/อสร้างความสนุกสนานให้กบั ประชาชน หากแต่ยงั ทรงเห็นว่าการดนตรี มีความสําคัญต่อชาติ
และสังคม ดังที/ได้มีพระราชดํารัสในโอกาสที/คณะกรรมการของสมาคมดนตรี แห่งประเทศไทย
(เรื/ องเดียวกัน: 37) เมื/อวันที/ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2524 ว่า
“ฉะนัน การดนตรี นีจ ึงมีความสําคัญสําหรั บประเทศชาติ สําหรั บสังคม
ถ้ าทําดีๆก็ทาํ ให้ คนเขามีกาํ ลังใจที#จะปฏิ บัติการงาน ก็เป็ นหน้ าที#ส่วนหนึ#งที#ให้
ความบันเทิง ทําให้ คนที#กาํ ลังท้ อใจมีกาํ ลังใจขึน มาได้ คือเร้ าใจได้ คนกําลังไป
ทางหนึ#ง ทางที#ไม่ ถกู ต้ อง ก็อาจจะดึงให้ กลับมาในทางที#ถูกต้ องได้ ฉะนัน
ดนตรี กม็ ีความสําคัญอย่ างยิ#ง จึงพูดได้ เท่ ากับท่ านทังหลายที#เกี#ยวข้ องกับการ
ดนตรี ในรู ปการต่ างๆว่ ามีนัยสําคัญ และต้ องทําให้ ถกู ต้ อง ต้ องทําให้ ดี ทัง
ถูกต้ องในทางหลักวิชาของการดนตรี อย่ างหนึ#ง และก็ต้องถูกต้ องตามหลักวิชา
ของผู้ที#มีศีลธรรม มีความซื# อสัตย์ สุจริ ต ก็จะทําให้ เป็ นประโยชน์ อย่ างมาก เป็ น
ประโยชน์ ทังต่ อส่ วนรวม ทังส่ วนตัว เพราะก็อย่ างที#กล่ าวว่ า เพลงนีม นั เกิด
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ความปี ติภายในของตัวเองได้ เป็ นปี ติในผู้อื#นได้ เกิดความดีได้ เกิดความเสี ยก็
ได้ ฉะนันก็ต้องมีความระมัดระวังให้ ดี”
แต่การถ่ายทอดบทเพลงปลุกใจในปัจจุบนั นันแตกต่างจากสมัยก่อน ด้วยมีเทคโนโลยีที/
ทันสมัยมากขึนในการกระจายเสี ยงและการบันทึกเสี ยง ทังจากภาครัฐและเอกชน อีกทังยังมีองค์กร
ต่างๆที/นาํ บทเพลงเหล่านีไปใช้ในวิถีทางที/แตกต่างกัน เช่น การเผยแพร่ บทเพลงพระราชนิพนธ์นี มี
การแสดงสดผ่านสถานีวทิ ยุเป็ นประจํา แม้วา่ จะไม่ได้แสดงเฉพาะเพลงปลุกใจ แต่กเ็ ป็ นสิ/ งบันเทิง
ให้คนไทยเริ/ มเรี ยนรู้ มีรสนิยมในการฟังเพลงในรู ปแบบนีมากยิง/ ขึน หรื อในกิจการการฝึ กลูกเสื อ
ชาวบ้านที/ได้นาํ บทเพลง “ความฝันอันสู งสุ ด” มาเป็ นส่ วนหนึ/งในกิจกรรมการบรรยายให้เกิด
ความรู้สึกรักชาติ โดยผูเ้ ข้าร่ วมอบรมต้องเข้าใจประวัติที/มาของบทเพลงให้ดีเสี ยก่อน
สาเหตุหนึ/งที/ทาํ ให้เพลงนีเป็ นที/รู้จกั นัน คงเป็ นเพราะการถ่ายทอดโดยนักร้องนักดนตรี ที/
สามารถสื/ อสารความรักต่อบทเพลงนีได้เป็ นอย่างดี เรื อตรี สันติ ลุนเผ่ ผูท้ ี/มีโอกาสขับร้องเพลงนี
ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ กล่าวถึง
ความรู้สึกขณะที/ร้องเพลงนีว่า
“ต้ องมี Feel to Sing และเมื#อกําลังร้ องเพลงพวกนี  เราต้ องถือว่ าเป็ น
หน้ าที#ที#จะต้ องร้ องเพราะไม่ มีใครร้ อง เดี\ยวนีก ย็ งั ไม่ มีใครร้ อง หายาก และต้ อง
มีความรู้ สึกที#อยากจะร้ อง ต้ องมาศึกษาว่ าเค้ าหมายถึงอะไร เราต้ องตีความไป
เอง...ในเพลงความฝั นอันสูงสุดเราก็ต้องตีความหมายตามเนือ เพลง ความฝั น
ยิ#งใหญ่ เหลือเกิน และภายใต้ การตีความนันยังแสดงถึงความเคารพนับถือองค์
ผู้ประพันธ์ อย่ างหาที#สุดมิได้ เราคิดว่ าที#จริ งถ้ ามาถามว่ าเรารั กในหลวงมัย เรา
รู้ สึกว่ าเราพิเศษ เพราะเราเอาเพลงท่ านมาร้ องทําให้ เราดัง บุญคุณคุ้มกะลาหัว
เราเป็ นหนีบ ุญคุณท่ านมาก มาให้ เราร้ องความฝั นอันสูงสุด หรื อเพลงเราสู้”
ในช่วงสมัยนี บทเพลงได้ถูกกําหนดเป็ นเนือหาการเรี ยนการสอนในหลักสู ตรการศึกษา
วิชาดนตรี อีกทังยังมีการใช้วทิ ยุกระจายเสี ยง เรี ยกว่าวิทยุโรงเรี ยนเผยแพร่ เพลงต่างๆรวมถึงเพลง
ปลุกใจอีกด้วย ในคูม่ ือการสอนวิทยุโรงเรี ยน ปี การศึกษา 2516 วิชาขับร้องและดนตรี ชัน
ประถมศึกษาปี ที/ 1-2 และ 3-7 (พ.ศ.2516) มีการกําหนดตารางการออกอากาศ เช่น
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ชั;น ป. 2

ชุด “มาร้องรําทําเพลง” เพลง “รักเมืองไทย”
เนือร้อง-ทํานอง พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
โดย จงกลนี โสภาคย์
นางนิตยา ฤทธิโยธี
ม.ร.ว.สายสิ งห์ ศิริบุตร
ออกอากาศ
ระหว่าง 4 – 14 กันยายน พ.ศ.2516
ความมุง่ หมาย 1. เพื/อปลูกฝังทัศนคติให้นกั เรี ยนเกิดความรักชาติ และรู้จกั การเสี ยสละ
2. เพื/อฝึ กให้นกั เรี ยนร้องเพลงได้และรู้จกั จังหวะของเพลง
3. เพื/อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้มีการแสดงออกโดยเสรี สามารถคิดท่าทาง
ประกอบเพลงได้ตามสมควร
4. เพื/อให้นกั เรี ยนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และรักการร้องเพลง
อุปกรณ์การสอน
สัญลักษณ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ แผนที/ประเทศไทย และ
แผ่นเนือร้อง
เตรี ยมการสอน
สนทนาเกี/ยวกับชาติไทย ประเทศไทย หน้าที/ของคนไทยตาม
สมควรแต่ละระดับชัน
การสอน
ครู สังเกตทัศนคติของนักเรี ยนและนํามาอภิปรายต่อไป ว่าจะใช้
บทเพลงในโอกาสใด มีความรู้สึกอย่างไร และให้นึกถึงเพลงอื/นที/มีความหมาย
ใกล้เคียง
ชุด “มาร่ วมกันรื/ นเริ ง” เพลง “เยาวชนไทย” เนื อร้อง-ทํานอง เอือ สุ นทรสนาน
ประพันธ์ให้กรรมการกลางรักษาความปลอดภัย
โดย
จงกลนี โสภาคย์
ออกอากาศ
ระหว่าง 20 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม พ.ศ.2516
ความมุง่ หมาย 1. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนร้องเพลงปลุกใจ และสามารถเดินให้เข้ากับจังหวะ
เพลง
2. ส่ งเสริ มให้เกิดความรู้สึกรัก และภูมิใจในชาติไทย
3. ส่ งเสริ มนักเรี ยนให้ประพฤติและรู้จกั เสี ยสละเพื/อส่ วนรวม
4. ส่ งเสริ มให้เกิดความสามัคคีระหว่างนักเรี ยน (ถึงแม้จะมาจากต่างถิ/น
หรื อนับถือศาสนาต่างกัน)
อุปกรณ์การสอน
ธงชาติไทย แผนที/ประเทศไทย และแผ่นเนือร้อง

ชั;น ป. 3-4
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เตรี ยมการสอน เล่าเรื/ องการจัดชุมนุมเยาวชน เน้นว่าหากนักเรี ยนประพฤติตนเป็ นคนดี
เรี ยนดี เสี ยสละเพื/อส่ วนรวมอาจจะได้รับการคัดเลือกเป็ นผูน้ าํ เยาวชนในกิจกรรม
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ชั;น ป. 3-4

ชุด “มาร่ วมกันรื/ นเริ ง” เพลง “แรงสามัคคี” เนือร้อง ประเสริ ฐ ณ นคร และ
อุทิศ นาคสวัสดิw ทํานอง แร้งกระพือปี ก
โดย
จงกลนี โสภาคย์
นางนิตยา ฤทธิโยธี
ดร.อุทิศ นาคสวัสดิw
ออกอากาศ
ระหว่าง 4-14 กันยายน 2516
ความมุง่ หมาย 1. เพื/อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรักการร้องเพลงและชื/นชมในความไพเราะ
ของเพลงไทย
2. เพื/อให้นกั เรี ยนร้องเพลง และเคลื/อนไหวให้ถูกจังหวะ
3. เพื/อให้นกั เรี ยนมีความเพลิดเพลินและกล้าแสดงออก
4. เพื/อปลูกฝังให้นกั เรี ยนมีความสามัคคีและรักชาติบา้ นเมือง
อุปกรณ์การสอน
แผนภูมิและแผนภาพเกี/ยวกับการสอนดนตรี
เตรี ยมการสอน เน้นการสอนภาษาจากเพลง มีการสอนเรื/ องความสามัคคี ยกตัวอย่างจาก
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เพื/อแสดงให้เห็นถึงความรักชาติบา้ นเมือง
อันเป็ นผลมาจากความสามัคคีและจากการแตกความสามัคคี ชวนให้
นักเรี ยนร้องเพลงปลุกใจอื/นๆเช่นเลือดสุ พรรณ รักเองไทย เพื/อไทย
ดอนเจดีย ์ ฯลฯ
การสอน
วาดภาพและร่ วมกันร้องเพลงปลุกใจอื/นๆ

ชั;น ป. 3-4
ชุด “มาร่ วมกันรื/ นเริ ง” เพลง “เกิดมาพึ/งกัน” เนือร้องเกรี ยง กีรติกร ทํานอง โยสลัม
โดย
เตือมใจ นาคะตะ
ออกอากาศ
ระหว่าง 16 – 26 ตุลาคม 2516
ความมุง่ หมาย 1. เพื/อให้นกั เรี ยนร้องเพลงไทยสากลให้ถูกจังหวะ
2. เพื/อปลูกฝังทัศนคติที/วา่ คนเราเกิดมาต้องพึ/งพาอาศัยกันและกันจะอยู่
แต่ลาํ พังมิได้
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3. เพื/อให้นกั เรี ยนเห็นความสําคัญของการถือประโยชน์ส่วนรวมว่าสําคัญ
กว่าส่ วนตน
4. เพื/อให้ครู ใช้เพลงนําเข้าสู่ บทเรี ยน หรื อสรุ ปบทเรี ยนวิชาสังคมศึกษา
อุปกรณ์การสอน
แผนภูมิและแผนภาพเกี/ยวกับการสอนดนตรี และภาพเกี/ยวกับ
การพึ/งพาอาศัยกันและกันเช่นการบริ จาคโลหิ ต การจูงคนชราข้ามถนน
การพัฒนาวัด
เตรี ยมการสอน สนทนาถึงชีวติ ประจําวันว่าอยูโ่ ดยลําพังมิได้ เช่นการให้ยืมหนังสื อหรื อ
อุปกรณ์ การเรี ยน การช่วยกันทบทวนวิชาที/ตา่ งคนถนัดไม่เหมือนกัน การ
แบ่งงานกันซ่อมวัด ช่วยกันในทุกๆเรื/ องในชุมชน
การสอน
จัดทําสมุดบันทึกการบําเพ็ญประโยชน์ของตนเอง
ชั;น ป. 3-4
ชุด “มาร่ วมกันรื/ นเริ ง” เพลง “โยสลัม” เนือร้อง - ทํานอง ไศล ไกรเลิศ
โดย
ม.ร.ว.สายสิ งห์ ศิริบุตร
ออกอากาศ
ระหว่าง 30 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2516
ความมุง่ หมาย 1. ให้นกั เรี ยนรู้จกั เพลงไทยอีกเพลงหนึ/ง
2. ให้นกั เรี ยนคุน้ กับการร้องเพลงแบบซอลฟา
3. ปลูกฝังทัศนคติในการประพฤติดีประพฤติชอบ
อุปกรณ์การสอน
แผนภูมิและแผนภาพเกี/ยวกับการสอนดนตรี และภาพเกี/ยวกับ
การพึ/งพาอาศัยกันและกันเช่นการบริ จาคโลหิ ต การจูงคนชราข้ามถนน
การพัฒนาวัด
เตรี ยมการสอน สนทนาถึง “ความสุ จริ ต” และ “ทุจริ ต” แยกความหมาย ให้ตวั อย่าง การ
กระทําต่างๆที/ถือว่าคดโกงหรื อเป็ นคนดี การเสี ยสละในสังคมที/กาํ ลัง
พัฒนา ต้องเสี ยสละเพื/อส่ วนรวม ต้องมีความขยัน อุสาหะ ต้องปลูกฝังกัน
โดยเฉพาะอย่างยิง/ กับเยาวชน
การสอน
ให้นกั เรี ยนยกตัวอย่างและคิดว่าจะให้ประเทศชาติเจริ ญรุ่ งเรื องได้ตอ้ งให้
พลเมือง มีลกั ษณะอย่างไร และนําเหตุการณ์บา้ นเมืองร่ วมอภิปราย เช่น
จากข่าวหนังสื อพิมพ์
ชั;น ป. 5-6-7

ชุด “มาร่ วมกันร้องรํา” เพลง “อธิษฐาน” เนือร้อง-ทํานอง
พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
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โดย
นางชิน ไชยพรรค
ออกอากาศ
ระหว่าง 22 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2516
ความมุง่ หมาย 1. ให้นกั เรี ยนร้องเพลงอธิษฐาน
2. ให้ทราบนามผูป้ ระพันธ์เนือร้องและทํานองเพลง
3. ให้ทราบที/มาของเพลงอธิษฐาน
4. ให้นาํ ไปเป็ นการแสดงระบําได้อีก 1 ชุด
อุปกรณ์การสอน
แผนภูมิและแผนภาพเกี/ยวกับการสอนดนตรี ท่ารําต่างๆ
เตรี ยมการสอน ชีแจงถึงความสามัคคี ความรักชาติ การระลึกถึงคุณงามความดีของผูท้ ีได้
เสี ยสละเพื/อประโยชน์ของประเทศชาติ ยกตัวอย่างวีรบุรุษต่างๆ
การสอน
ให้นกั เรี ยนยกตัวอย่างและคิดว่าจะให้ประเทศชาติเจริ ญรุ่ งเรื องได้นนั
พลเมือง ต้องมีลกั ษณะอย่างไร และนําเหตุการณ์บา้ นเมืองร่ วมอภิปราย
เช่นจากข่าวหนังสื อพิมพ์
ชั;น ป. 5-6-7 ชุด “มาร่ วมกันร้องรํา” เพลง “กราวอาสา” เนือร้อง-ทํานอง ไม่มี
โดย
นางมหาเทพกษัตรสมุห
ออกอากาศ
ระหว่าง 3 – 14 กันยายน 2516
ความมุง่ หมาย 1. ให้นกั เรี ยนเข้าใจทํานองที/สนุกสนาน เร้าใจ
2. ให้รู้จกั การเดินเข้าจังหวะดนตรี ทังช้าและเร็ ว
3. ส่ งเสริ มให้เด็กชื/นชมดนตรี
4. ส่ งเสริ มพลานามัย
อุปกรณ์การสอน
แผนภูมิเนือร้องและเครื/ องดนตรี ตา่ งๆ
การสอน
เน้นการเรี ยนร้องเพลงและจัดการแสดงละครสันๆจากเพลงนีประกอบกับ
บทเพลงอื/นๆ
ชั;น ป. 5-6-7

ชุด “มาร่ วมกันร้องรํา” เพลง “สามัคคีชุมนุม” เนื อร้อง-ทํานอง เจ้าพระยาพระเสด็จ
สุ เรนทราธิบดี
โดย
นายยง อิงคเวทย์
ออกอากาศ
ระหว่าง 17 – 28 ธันวาคม 2516
ความมุง่ หมาย 1. ให้นกั เรี ยนหัดร้องเพลงไทยสากลด้วยเสี ยงที/นุ่มนวลและถูกต้องตาม
จังหวะ
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2. ประมวลคําที/ปรากฏในบทเพลงและเนือหาดนตรี เพื/อเป็ นพืนฐาน
สําหรับเรี ยนดนตรี เบืองต้น
3. ส่ งเสริ มให้เกิดความสนใจและความพร้อม โดยฝึ กหัดร้องโน้ตเพลง
อุปกรณ์การสอน
สังเกตเรื/ องโน้ตเพลงและการร้องที/ดี ภาพงานรื/ นเริ งต่างๆ
เตรี ยมการสอน ให้นกั เรี ยนอ่านเรื/ อง “สามัคคีชุมนุม”ในหนังสื อแบบเรี ยนภาษาไทยเล่ม 3
การสอน
อภิปรายเรื/ องการชุมนุมต่างๆนอกจากนียังได้เล่าถึงประวัติของบทเพลงนี
การนําไปใช้ในอดีตและปัจจุบนั ทังในและต่างประเทศ
จะเห็นได้วา่ มีการนําบทเพลงเก่ามาร้องในโรงเรี ยนมากมาย มีวธิ ีการสอนที/มิใช่เพียงให้
ร้องเพลงเป็ นเท่านัน แต่ผเู้ รี ยนต้องเข้าใจในเนือหาที/มาของบทเพลง เพื/อให้เกิดความรู้ ความซาบซึง
ให้มากยิง/ ขึน โดยใช้บทเพลงที/บรรจงคัดสรรคําที/งดงาม กินความได้มากมาเป็ นเนือร้อง ซึ/งใน
ขณะเดียวกันนันเอง ได้เกิดเหตุการณ์ความรุ นแรงทางการเมือง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ขึน ฉะนัน
การพระราชนิพนธ์ ประพันธ์ หรื อเผยแพร่ บทเพลงปลุกใจในช่วงเวลานัน เสมือนกับการ
เตรี ยมพร้อมให้ประชาชนเห็นความสําคัญของความรักชาติบา้ นเมือง และความสามัคคี เพราะเค้า
ลางของเหตุการณ์ 14 ตุลาคมนัน ได้เกิดขึนล่วงหน้าก่อนหลายปี เพราะประชาชนส่ วนใหญ่ ไม่
พอใจกับการคุมอํานาจเบ็ดเสร็ จทางการเมืองของทหารมากนัก
ในช่วงเวลาไล่เลี/ยกัน บทเพลงที/เรี ยกได้วา่ ได้รับการกล่าวถึงฐานะบทเพลงปลุกใจนัน/ คือ
เพลงหนักแผ่นดิน และเพลงสุ ดแผ่นดิน เป็ นบทเพลงที/ใช้ในการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีที/
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดําเนินไป
พระราชทานเพลิงศพตํารวจและทหารที/เสี ยชีวติ จากการปฏิบตั ิหน้าที/ราชการชายแดน ที/วดั พระศรี
มหาธาตุวรมหาวิหารเป็ นประจําหลายปี ติดต่อกัน ในงานนันมีวงดนตรี ใหญ่สองวงผลัดกันบรรเลง
ขับกล่อมญาติมิตรของวีรชนผูก้ ล้ารวมทังแขกผูม้ ีเกียรติที/มาร่ วมงาน วงที/บรรเลงเป็ นวงแรกคือวง
ดุริยางค์กองทัพเรื อ โดยมีคุณสวลี ผกาพันธ์และเรื อตรี สันติ ลุนเผ่เป็ นผูข้ บั ร้องนําหมูน่ กั ร้อง
ประสานเสี ยงกองทัพเรื อ ในขณะที/อีกวงหนึ/งคือวงดนตรี สากล กองดุริยางค์ทหารบกในความ
ควบคุมวงของ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พันเอก (พิเศษ) ชูชาติ พิทกั ษากร โดยมี จ.ส.อ.หญิง ศิริจนั ทร์ อิศ
รางกูร ณ อยุธยา และ ส.อ.อุบล คงสิ นเป็ นผูข้ บั ร้องนําหมู่ (สันติ ลุนเผ่, สัมภาษณ์, 9 สิ งหาคม 2554)
ในงานวันนันได้บรรเลงบทเพลงปลุกใจเป็ นกําลังใจให้รักชาติรักแผ่นดิน กระตุน้ ให้เกิด
ความหวงแหนในประเทศไทย บทเพลงรักชาติที/มีทว่ งทํานองอ่อนหวานโดยวงดนตรี กองทัพเรื อ
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ในวันนันได้แก่ บทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสู งสุ ด เพลงพระราชนิพนธ์เกิดเป็ นไทยตายเพื/อ
ไทย บทเพลงพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุ ดา เพลงดุจบิดามารดร ฯลฯ และเพลงที/ทุก
คนจําได้ในเวลาอันรวดเร็ วคือเพลง “ทหารพระนเรศวร” ที/มีเนือร้องท่อนหนึ/งว่า “เปรี  ยงๆ ดังเสี ยง
ฟ้ าฟาด ..โครมๆพินาศพังสลอน..เปรี ยงๆลูกปื นเด็นกระดอน..โครมๆดัสกรกระเด็นไกล” จาก
นําเสี ยงอันทรงพลังของเรื อตรี สันติ ลุนเผ่และคณะประสานเสี ยงกองทัพเรื อ ในส่ วนของวงดนตรี
สากลกองดุริยางค์ทหารบกที/มีแนวเพลงดุดนั แตกต่างกับวงของกองทัพเรื อนัน คือเพลงหนัก
แผ่นดิน และเพลงสุ ดแผ่นดิน ที/ขบั ร้องนําโดย สิ บเอกอุบล คงสิ น และจ่าสิ บเอกหญิง ศิริจนั ทร์
อิศรางกูร ณ อยุธยา ที/สันติ ลุนเผ่นาํ มาร้องบันทึกเสี ยงในภายหลัง
อีกวิธีการหนึ/งในการสร้างสรรค์และถ่ายทอดบทเพลงปลุกใจคือการจัดการประกวดจาก
หลายองค์กร บทเพลงรักกันไว้เถิด ของนายนคร ถนอมทรัพย์ ศิลปิ นแห่งชาติสาขาดนตรี สากล
ประจําปี พ.ศ. 2554 ถือว่าเป็ นบทเพลงปลุกใจที/ประสบความสําเร็ จจากวิธีการนี เห็นว่าการประกวด
ก่อให้เกิดกําลังใจการสร้างสรรค์ใหม่ ดังที/ได้ให้สัมภาษณ์ไว้วา่
“การที#ได้ รางวัลนีถ ือว่ าจุดประกายความรู้ สึกว่ า เออ เราส่ งเมื#อเค้ ามี
ประกวด ถ้ าไม่ มีการประกวด เราก็ไม่ คิด ไม่ ส่ง แต่ สิ#งที#สาํ คัญกว่ านันคื อการ
นําไปเผยแพร่ ต่ อซึ# งเป็ นหน้ าที#ของภาครั ฐที#พึงกระทํา เพราะฉะนัน “รั ฐ” จึงมี
ความสําคัญมาก คิดทํา สั#งงานและเอาจริ งเอาจัง ไม่ เหมือนเดี\ยวนี  ไม่ ได้ มีอะไร
ออกมาเลย ก็เลยไม่ มีใครทําอะไรจริ งจัง ภาครั ฐปั จจุบันพูดแต่ ปาก จริ งๆแล้ วรั ฐ
มีอาํ นาจ แต่ ไม่ ใช้ ไปในทางนี  แต่ เดิมถือว่ าเป็ นนโยบายเลยทีเดียว จนไปถึงการ
บริ หาร ต้ องการโน้ มน้ าวให้ คนรั กชาติจริ ง สมัยนันรั ฐทํางานจริ งจัง และให้
ความสําคัญกับผู้ที#เกี#ยวข้ องกับการทํางาน ยกย่ องทังคนแต่ ง คนร้ อง”
นอกจากการถ่ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจในกิจกรรมงานต่างๆแล้ว บท
เพลงปลุกใจยังได้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ/งในระบบการศึกษา คือโครงการวิทยุโรงเรี ยน ที/แม้มีระยะเวลา
การดําเนินการไม่นานนัก แต่ทาํ ให้เห็นว่าหน่วยงานที/มีหน้าที/เรื/ องการศึกษาเริ/ มให้ความสําคัญกับ
การใช้บทเพลงเป็ นเครื/ องมือในการส่ งเสริ มสํานึกความรักชาติอย่างเป็ นรู ปธรรม ทําให้บทเพลง
ปลุกใจหลายเพลงเป็ นที/รู้จกั แพร่ หลายมากขึนด้วยการเผยแพร่ อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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6.1.4 ยุคที 4 ยุคร่ วมใจสู้ ภัยเศรษฐกิจ: ภาพและเสี ยงผ่านสถานีวทิ ยุโทรทัศน์
“ความรั กชาติ สามารถเปลี#ยนแปลงไปตามบริ บท เมื#อประเทศ
เกิดวิกฤตใด หรื อมี issue ใด ก็จะมีเพลงพวกนีเ กิดขึน ”
(คณพล จันทร์ หอม, สนทนากลุ่ม 25 เมษายน 2555)
ในช่วงยุคสมัยนี การรบพุง่ ทางทหารระหว่างประเทศได้จบสิ นโดยสิ นเชิง เหลือแต่เพียง
การต่อสู้ทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมโลกเท่านัน ในปี พ.ศ. 2521 ธนาคารโลกได้จดั ริ เริ/ มการ
จัดระบบและรวบรวมเหตุการณ์ทางการเงินที/ถูกต้องจากทัว/ โลก ทังในระดับชาติและระดับโลกนัน/
คือ การจัดทํา World Development Indicators (WDI) โดยจะออกเผยแพร่ เป็ นประจําทุกปี การ
นําเสนอและเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าว ถือได้วา่ เป็ นการกําหนดทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจของโลก
สําหรับประเทศไทยได้นาํ ข้อมูลจาก WDI มาร่ วมเป็ นเป้ าหมายในการกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติดว้ ย จึงปฏิเสธไม่ได้วา่ สาระสําคัญในการพัฒนาประเทศคือการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของไทยให้เท่าทันกับเศรษฐกิจโลก แม้วา่ จะเป็ นช่วงเวลาหลังเหตุการณ์ความไม่สงบทาง
การเมือง 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 ไม่นานนัก ทําให้ทงภาครั
ั
ฐและเอกชนต่างเห็นความสําคัญในการ
ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีความรู้ทว/ั ไปเกี/ยวกับการเปลี/ยนแปลงดังกล่าวผ่านสื/ อรู ปแบบต่างๆ วิธีการ
หนึ/งคือบทเพลง ซึ/งมักจะมีเนือหาสะท้อนสภาพสังคมในขณะนัน ดังที/ อาจารย์ ดร.คณพล จันทร์
หอม กล่าวไปข้างต้น
บทเพลงปลุกใจในยุคสมัยนีมีความแตกต่างจากยุคก่อนเนื/องจากภาคเอกชนมีเสรี ในการ
ประพันธ์และเผยแพร่ ดว้ ยวิธีการที/หลากหลายมากขึน อีกทังกลุ่มคนที/มีความสามารถในการ
ประพันธ์เพลงมีจาํ นวนมาก หลากหลายกลุ่มความคิด เช่นเชือชาติ กลุ่มการเมือง อีกทังศิลปิ นผู้
ถ่ายทอดจะแสดงความรู้สึกของตนเองได้มากกว่า อาจเป็ นเพราะผูข้ บั ร้องในยุคสมัยนีมักจะมี
บทบาทในการสร้างสรรค์บทเพลงร่ วมกับผูป้ ระพันธ์ดว้ ย ดังเช่น ชัชชัย สุ ขาวดี หรื อ หรั/ง ร็ อค
เคสตร้า เจ้าของบทเพลงรักเธอประเทศไทย ที/เห็นว่าสิ/ งสําคัญของการถ่ายทอดคือความจริ งใจ และ
แม้วา่ ปัจจุบนั จะมีศิลปิ นหลายคนนําไปร้องและทําดนตรี ใหม่กต็ าม หรั/งได้กล่าวถึงบทเพลงนีไว้วา่
“ผมแต่ งปี พ.ศ.2534 แต่ มาที# ร้ ู จัก ประมาณ 37 – 38 คนค่ อยๆเพิ#มความ
แรงขึน มาเรื# อยๆ จนตอนนีม ีคนมาซื อลิขสิ ทธิ? ไปหลายคน ให้ ร่ ุ นน้ องๆเค้ าเอา
ไปร้ องกัน แต่ ไม่ มี version ไหนที#ใช้ อยู่ ยังใช้ อันเก่ าอยู่ “เพราะจิตวิญญาณการ
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ถ่ ายทอดต้ องเกิดจากสิ# งที#เราหรื อเรื# องราวของชี วิตเราต้ องอยู่ในนันจริ งๆ ไม่ ใช่
แค่ ร้องออกไป เราต้ องมุ่งหวังให้ มนั เป็ นเช่ นนัน เพราะจึงยากที#ใครจะถ่ ายทอด
แล้ วเข้ าใจมันได้ ง่ายๆ” แต่ ถ้าร้ องเป็ นสิ บๆคนก็น่าจะได้ คื อร้ องเป็ นหมู่น่าจะ
ได้ ถ้ าร้ องเดี#ยวก็น่าจะยาก การถ่ ายทอดเพลงรั กเธอประเทศไทย สิ# งสําคัญคือ
“เราจะถ่ ายทอดต้ องมีจิตสํานึกก่ อน ถึงจะมีวิญญาณที#จะสามารถทําให้ คนที#ฟัง
เค้ ารั บรู้ ได้ เลย เหมือนที# เค้ าว่ าเวลาฟั งแล้ วขนลุก ผมก็ไม่ ร้ ู ว่าเพราะอะไร การจะ
ร้ องเพลงอย่ างนีต ้ องไม่ ใช่ ร้องเล่ นๆ ใช้ ร้องในงาน เราหวังว่ าเราร้ องเพื#อหวังผล
ที#จะปลุกคนขึน มาให้ มีสาํ นึก”...เรามีจิตสํานึกจริ งๆ ประเทศไทยของผมคือ
องค์ พระมหากษัตริ ย์ แต่ ตอนที#แต่ งเพลงนีไ ม่ ได้ คิดถึงขนาดนีเ พราะไม่ ได้ มี
เรื# องราวอะไร แค่ รักพระองค์ ท่าน สมัยก่ อนคงไม่ ต้องบอกว่ าต้ องรั กพระองค์
เพราะทุกคนก็รัก แต่ ตอนนีส ั งคมมันเปลี#ยนไป บางคนก็ไม่ จริ ง ไม่ ได้ รัก
ทังหมด”
หรั/ง ร็ อคเคสตร้า ยังเห็นว่าการใช้เพลงปลุกใจไม่วา่ เพลงรักเธอประเทศไทยหรื อเพลงใดๆ
ควรจะเป็ นกิจกรรมร้องในโรงเรี ยน จะใช้แบบ (version) ใด ควรจะปลูกฝังในเด็กเล็กๆจนถึง
ประถมศึกษา ร้องพร้อมกันเป็ นหมู่ และต้องให้เด็กได้รู้ถึงที/มา ผูแ้ ต่ง เรื/ องราวของบทเพลงนันๆ
เพื/อให้เด็กเกิดความรู้สึก ความเข้าใจว่าผูร้ ้องต้องการถ่ายทอดสิ/ งใด การที/ให้เด็กร้องเพลงเหล่านีจะ
ทําให้เด็กได้ซึมซับเรื/ องราวที/อยูใ่ นบทเพลงเช่นเดียวกับตนเองในขณะที/ร้องเพลงรักเธอประเทศ
ไทย “ตอนที# ร้องตอนแรกก็ไม่ ได้ คิดอะไรขนาดนีพ อเวลาเปลี#ยนไปก็ร้องลึกซึ งขึน พอผ่ านอะไรมา
มากเข้ าก็เปลี#ยนไป เรามี Story มี concept”
นอกจากนีบทเพลงรักเธอประเทศไทย ยังถูกนํามาใช้โดยหลายหน่วยงาน อาทิเช่นในงาน
โครงการชุมนุมเยาวชน คนรักชาติ รักประชาธิปไตย เมื/อวันที/ 9 กันยายน พ.ศ.2553 จัดขึนโดย
กระทรวงศึกษาธิการ มีวตั ถุประสงค์ในการส่ งเสริ มประชาธิปไตย ปลูกฝังคุณธรรมรักชาติ และ
ป้ องกันปัญหายาเสพติด ฯลฯ ได้มีการจัดกิจกรรมการแสดง การจัดนิทรรศการรวมทังการประกวด
ร้องเพลง ซึ/งบทเพลงที/ได้รับการคัดเลือกมาจากนักเรี ยนนันล้วนแล้วแต่เป็ นเพลงปลุกใจในอดีตที/
นิยม อาทิเพลงรักกันไว้เถิด และรักเธอประเทศไทยเป็ น พีรพงษ์ อ่อนหวาน (สัมภาษณ์, 15
กรกฎาคม 2554) หัวหน้าโครงการดังกล่าว ได้กล่าวถึงการนําบทเพลงมาใช้เป็ นองค์ประกอบหนึ/ง
ของการจัดงานไว้วา่
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“ทุกกิจกรรมมีเพื#อการสร้ างความปรองดองกัน ให้ เด็กมีกิจกรรมร่ วมกัน
สร้ างความเป็ นพลเมือง ไม่ ใช่ พลเมืองดีนะ เอาพลเมืองเฉยๆให้ ร้ ู จักหน้ าที#กพ็ อ
ต้ องการให้ เกิดความสมานฉั นท์ ขึน ในชุมชน”
อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลานีรัฐไม่ได้มีบทบาทในการเผยแพร่ เพียงฝ่ ายเดียว การครอบงํา
ความคิดตามที/รัฐต้องการเช่น ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามได้สินสุ ดลงไปแล้ว ประชาชน
สามารถเลือกฟังบทเพลงที/มีความหลากหลายได้ดว้ ยตนเอง การถ่ายทอดทังที/เป็ นการแสดงสด เทป
บันทึกเสี ยงหรื อแม้กระทัง/ มิวสิ ควิดีโอ ความหลากหลายดังกล่าวทําให้ผฟู้ ังได้รับฟังเพลงบ่อยครัง
ทังเสี ยงและภาพที/ผสู้ ื/ อสารต้องการจะนําเสนอ เสมือนเป็ นการตอกยําความหมาย ชีนําความคิด
ความเชื/อและทัศนคติต่อเนือหาของบทเพลง อีกทังบทเพลงในยุคสมัยนีสัมพันธ์กบั บริ บททาง
สังคมเป็ นอย่างมากเพราะผูป้ ระพันธ์เป็ นบุคคลธรรมดาที/มีแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ชีวติ
ทัว/ ไป ทําให้บทเพลงเข้าถึงจิตใจของผูฟ้ ังได้ดีมากยิง/ ขึนจนอาจกลายเป็ นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบตั ิตนร่ วมกันของคนในสังคม
สรุ ปได้วา่ บทเพลงปลุกใจในยุคสมัยนี มีความสัมพันธ์กบั บริ บทที/เกี/ยวข้องเป็ นอย่างมาก
เพราะการประพันธ์บทเพลงส่ วนใหญ่ได้รับแรงบันดาลใจจากสถานการณ์บา้ นเมือง และได้แสดง
ถึงความคิดเห็นส่ วนตัวของผูป้ ระพันธ์เกี/ยวกับมุมมองต่างๆของเหตุการณ์ที/เกิดขึนซึ/งมีส่วนอย่าง
มากในการชีนํา ชักจูงให้ผฟู้ ังได้เกิดความคิด ทัศนคติที/คล้ายคลึงกัน อีกทังยังเป็ นการตีแผ่สภาพ
ของสังคมให้กบั ผูท้ ี/ไม่ได้อยูใ่ นวิถีชีวติ เหล่านัน ได้ตระหนักถึงความแตกต่างหลากหลายของผูค้ น
ในสังคม ก่อเกิดเป็ นความเข้าใจกันและกันเพื/อสร้างสังคมที/สามารถอยูร่ ่ วมกันอย่างแตกต่างได้ดี
ยิง/ ขึน
6.1.5 ยุคที 5 ยุคพร้ อมจิตรักประเทศไทย: เรียนรู้ตลอดเวลาผ่านสื อสั งคมออนไลน์
การเสริ มสร้างความรักชาติในยุคสมัยนีให้ความสําคัญกับการสร้างความตระหนักถึง
การอยูร่ ่ วมกันของคนที/อยูใ่ นผืนแผ่นดินเดียวกัน แม้วา่ การบริ หารประเทศยังคงยึดติดกับการพัฒนา
เศรษฐกิจอยูเ่ ช่นเดิมแต่ได้เปลี/ยนแปลงไปเป็ นระบบเศรษฐกิจที/เหมาะสมกับอุปนิสัยและ
สภาพแวดล้อมของประเทศมากขึน คือจากการพัฒนาในรู ปแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้
ปรับเปลี/ยนให้ประชาชนคนไทยสามารถพึ/งตนเองในการประกอบอาชีพและพึ/งพิงต่อกันใน
ประเทศมากขึน โดยให้ความสําคัญกับความช่วยเหลือ มีนาใจ
ํ ร่ วมมือร่ วมใจกันต่อสู้กบั
วิกฤตการณ์ตา่ งๆไปพร้อมกัน บทเพลงในยุคสมัยนีจึงได้สะท้อนให้เห็นมุมมองทางสังคมหลาย
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แง่มุมตามช่วงเวลาที/มีสถานการณ์ตา่ งๆ นอกจากนี บทเพลงที/มีอิทธิพลอย่างมากคือบทเพลง
เกี/ยวกับพระมหากรุ ณาธิคุณของพระมหากษัตริ ยไ์ ทย ซึ/งหากพิจารณาว่าเมื/อเกิดวิกฤตบทเพลง
เหล่านีถึงจะถูกประพันธ์ขึนแล้ว การที/บทเพลงเกี/ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ถูกประพันธ์
ขึนจํานวนมากในช่วงนีแสดงให้เห็นว่า สถานการณ์ของบ้านเมืองไทยไม่มีความสงบสุ ขเรี ยบร้อย
เท่าที/ควร และเมื/อมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ที/มีเหตุการณ์กบฏเกิดขึนหลายครังจะเห็นได้วา่
มีการประพันธ์บทเพลงที/ส่งเสริ มให้เกิดความสามัคคีจากการประพฤติปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ/ง
ร่ วมกันเพื/อให้เกิดความสงบสุ ขเรี ยบร้อยในบ้านเมืองขึนมากมาย แต่ในยุคสมัยนี ความสามัคคีจะ
เกิดขึนได้ดว้ ยจิตใจของคนไทยที/ร้อยรวมกันที/ศูนย์รวมจิตใจเดียวกันที/องค์พระมหากษัตริ ย ์
การถ่ายทอดบทเพลงไทยสากลในยุคสมัยนีมีองค์ประกอบหลายประการที/จะทําให้การ
ถ่ายทอดคุณค่าของบทเพลงประสบผลสําเร็ จนอกเหนือจากความสวยงามของวรรณศิลป์ และ
ดุริยางคศิลป์ ที/เกิดขึน กล่าวคือ บทเพลงปลุกใจในยุคสมัยนีมีบทบาทหน้าที/เป็ นเครื/ องมือในการ
โฆษณาชวนเชื/อที/ไม่ได้มีฝ่ายรัฐเท่านันที/นาํ วิธีการดังกล่าวมาใช้ แต่ภาคเอกชนบางส่ วนเป็ นผูจ้ ุด
ประกายความคิดเกี/ยวกับสถานการณ์ที/เกิดขึนในสังคมขณะนันสู่ ประชาชนมากกว่าโดยเฉพาะบท
เพลงที/มีเนือหาเสี ยดสี การทํางานของรัฐ แสดงให้เห็นว่า ประชาชนทัว/ ไปเรี ยนรู้สิทธิ บทบาทหน้าที/
ในการแสดงออกทางความคิดเห็นได้มากขึน ดังที/ อาจารย์ปรี ดา อัครจันทรโชติ (สนทนากลุ่ม, 25
เมษายน 2555) ได้กล่าวไว้วา่
“เพลงเหล่ านีก จ็ ะเปลี#ยนไปตลอด ถ้ าดูแล้ วจะเห็นว่ าคนแต่ งเปลี#ยนจาก
รั ฐมาเป็ นคนทั#วไป ถ้ าผมมองแล้ วว่ าเพลงคาราบาวไม่ ได้ มีเนือ หาทําให้ รักชาติ
เพราะมีเนือ หาในการเสี ยดสี รัฐ แต่ จะเห็นว่ ามุมมองของผู้ผลิตเปลี#ยนไป จากที#
จะต้ องบอกผู้ฟังว่ าควรจะต้ องทําอะไร มองว่ าผู้ผลิตเป็ นชาวบ้ านทั#วไป บอกว่ า
เราควรจะใช้ ชีวิตอยู่ในสังคมนีไ ด้ อย่ างไร แต่ เดิมเป็ น Top-down แต่ ตอนนีเ ป็ น
แบบ Bottom up เพราะผู้ผลิตเล่ นกับปรากฏการณ์ ”
นอกจากนี จุดมุง่ หมายในการผลิตบทเพลงเหล่านีแตกต่างไปจากเดิมที/ภาครัฐมีนกั
ประพันธ์ที/ผลิตผลงานเพื/อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานตนเอง และภาคเอกชนที/
สร้างสรรค์ผลงานตามความสนใจของตน แต่ในยุคสมัยนีหลายบทเพลงได้รับการประพันธ์ขึนจาก
ความร่ วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพราะต่างมีทรัพยากรในการผลิตแตกต่างกัน กล่าวคือ
ภาคเอกชนซึ/งเป็ นบริ ษทั ค่ายเทปต่างๆมีนกั ประพันธ์นกั ร้องที/มีชื/อเสี ยงเป็ นที/รู้จกั ของบุคคลทัว/ ไป
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เมื/อนักร้องเหล่านีร้องเพลงใดๆก็จะเป็ นที/สนใจ ทําให้ผฟู้ ังเต็มใจที/จะรับฟัง ต่างจากนักร้องของ
หน่วยงานราชการที/แม้มีความสามารถแต่ไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกับในภาคเอกชน
ในขณะที/ภาครัฐมีช่องทางในการสื/ อสารถึงคนจํานวนมากได้พร้อมกัน ทังวิทยุกระจายเสี ยงแห่ง
ประเทศไทย หรื อสถานีโทรทัศน์ตา่ งๆ ซึ/งหากนําข้อดีทงสองมารวมกั
ั
นแล้วจะสามารถผลิตผลงาน
ที/ดีมีคุณภาพและสามารถเผยแพร่ ได้อย่างกว้างขวาง
สรุ ปได้วา่ การถ่ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจในยุคสมัยต่างๆนีมีความ
แตกต่างกัน ในยุคที 1 ยุคศรัทธาสร้ างชาติ มีเนือร้องของบทเพลงที/เสริ มสร้างให้เกิดความรักชาตินี
มาจากบทพระราชนิพนธ์ และพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึ/ง
นอกจากบทคําร้องที/ถูกนํามาประพันธ์เป็ นบทเพลงแล้ว ยังมีบทพระราชนิพนธ์อื/นที/เกี/ยวกับการ
เสริ มสร้างเรื/ องความรักชาติอีกเช่น สุ ภาษิตพระร่ วงคําโคลง ปลุกใจเสื อป่ า เมืองไทยจงตื/นเถิด
ชาวยิวแห่งบูรพทิศ เป็ นต้น นอกจากนียังทรงสนับสนุนให้ประชาชนแสดงออกถึงความคิดเห็นใน
เรื/ องต่างๆ เช่นการเขียนโต้ตอบกันผ่านหนังสื อพิมพ์ทงในและนอกเมื
ั
องจําลองดุสิตธานี หากแต่
วิธีการถ่ายทอดความรักชาติทงหมดนี
ั
มีขอ้ จํากัดไว้สาํ หรับผูท้ ี/สามารถอ่านออกเขียนได้เท่านัน อีก
ทังหนังสื อยังมีจาํ นวนจํากัด ทําให้แนวคิดดังกล่าวไม่ได้เผยแพร่ สู่ ประชาชนทัว/ ไปมากนัก สําหรับ
อีกวิธีหนึ/งคือ การให้พระบรมราโชวาท พระราชดํารัสในงานต่างๆ แต่มีขอ้ จํากัดเรื/ องจํานวนผูฟ้ ังที/
มีเฉพาะข้าราชการหรื อบุคคลที/เข้าเฝ้ า ฯ เท่านัน แต่ถือได้วา่ เป็ นวิธีการสื/ อสารที/ส่งสารไปถึงคนหมู่
มากในคราวเดียวกัน และทรงเพิม/ วิธีการถ่ายทอดใหม่คือ การแสดงละคร โดยนําเรื/ องราวจากพระ
ราชนิพนธ์มาจัดแสดง ทําให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจและเข้ากับรสนิยมการเรี ยนรู้ของคนไทย
นอกจากนียังทรงเห็นว่า การเรี ยนรู้ที/ดีควรเกิดจากการตระหนักรู้ของผูเ้ รี ยนด้วยตนเอง จึง
จัดให้มีการแสดงละครที/เขียนบทประพันธ์ขึนจากสมาชิกกองเสื อป่ าหรื อนักเรี ยนมหาดเล็กเอง
วิธีการดังกล่าวทําให้ทงผู
ั ส้ อน คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงทราบถึงสิ/ งที/ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้
อีกทังผูเ้ รี ยนยังได้รับการกระตุน้ ความคิดเรื/ องของความรักชาติที/ได้รับการปลูกฝังในตนเอง แม้วา่
วิธีการถ่ายทอดจะเปลี/ยนไป แต่ยงั คงจํากัดอยูภ่ ายในเมืองหลวง จึงทรงมีพระราชดําริ ให้นาํ การ
แสดงละครบางเรื/ องออกแสดงในต่างจังหวัด ทําให้การเผยแพร่ เรื/ องความรักชาตินีเริ/ มกระจายไป
ทัว/ ประเทศ และสําหรับประชาชนทัว/ ไป กระทรวงธรรมการ5 ได้เพิม/ เนือหาในหลักสู ตรการเรี ยน
การสอนเพื/อเสริ มสร้างความรักชาติ เช่นในวิชาภาษาไทย เพื/อให้คนไทยมีวฒั นธรรมทางภาษาแบบ
เดียวกัน หรื อในวิชาจรรยา ที/กลอมเกลาจิตใจให้เป็ นพลเมืองที/ดี สามารถเลียงชีพของตนเอง และมี
5

กระทรวงศึกษาธิการในปั จจุบนั
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ความประพฤติที/ดี มีความซื/อสัตย์ กล้าหาญ สุ ภาพ เรี ยบร้อย และมีความกตัญeูกตเวที คิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
ยุคที 2 ยุคคณะราษฎรรัฐนิยม การถ่ายทอดบทเพลงปลุกใจในยุคสมัยนีมีทงวิ
ั ธีแบบเก่า
และแบบใหม่ โดยบทเพลงที/ประพันธ์โดยพลตรี หลวงวิจิตรวาทการเป็ นบทเพลงประกอบละคร
เช่นเดียวกับในสมัยก่อน ทําให้มีขอ้ จํากัดเช่นเดิมคือ สามารถถ่ายทอดสู่ ผทู้ ี/เข้ามาชมการแสดงใน
โรงละครเท่านัน หากแต่การจัดละครดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นสาธารณะ เปิ ดโอกาสให้ประชาชน
ทัว/ ไปได้ชมมากขึน เนื/องจากผูป้ ระพันธ์เป็ นสามัญชน และผูแ้ สดง นักร้อง และนักดนตรี เป็ น
นักเรี ยนในโรงเรี ยนนาฏศิลป์ มีความสามารถทางการแสดงและมีหน้าที/ในการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ทําให้การแสดงมีคุณภาพ สร้างความซาบซึงกินใจให้กบั ผูช้ มซึ/งเป็ นประชาชน
ทัว/ ไปได้เป็ นอย่างดี ผูช้ มสามารถซือบัตรเขาชมการแสดงได้ตามความต้องการ นอกจากนี ยังมีการ
นําบทเพลงไทยสากลมาประกอบการแสดงเป็ นครังแรก ด้วยบทเพลงดังกล่าวมีลกั ษณะพิเศษที/
แตกต่างจากเพลงไทยเดิมที/คุน้ เคย เพราะมีทว่ งทํานองคึกคัก สนุกสนาน บรรเลงด้วยเครื/ องดนตรี
สากลที/แปลกหู ใช้เทคนิคการร้องเต็มเสี ยง เต็มคําและมีทอ่ นที/ร้องซําหลายครัง ทําให้ติดหูผทู้ ี/เข้า
ไปชมการแสดงและนํามาร้องภายหลังนอกโรงละครแม้เมื/อชมการแสดงเสร็ จสิ นไป บทเพลง
เหล่านีจึงได้รับการเผยแพร่ ไปสู่ สาธารณะมากยิง/ ขึน อย่างไรก็ดี เรื/ องราวของละครถือว่ามีส่วน
สําคัญที/เสริ มความรู้สึกของผูฟ้ ังให้ซาบซึงบทเพลงเหล่านันด้วย นอกจากนี เนือหาของบทเพลงยัง
สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางการเมืองและสังคมในขณะนัน เนื/องจากอยูใ่ นช่วงหลังการ
เปลี/ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติทางการเมืองทังในและนอกประเทศ
หลายครัง ทําให้จิตใจของผูค้ นทัว/ ไประสํ/าระสายซึ/งเกิดจากความแตกแยกในสังคม เพราะผูค้ น
แบ่งเป็ นหลายกลุ่มและต่างแสดงถึงความรักชาติในรู ปแบบที/แตกต่างกัน บทเพลงเหล่านีส่ วนหนึ/ง
จึงมีเนือหาชีนําความคิดให้เห็นความสําคัญของการรวมเป็ นชาติไทย ไม่วา่ จะเป็ นเชือชาติใดตาม
แนวคิดของท่านผูน้ าํ คือ จอมพล ป.พิบูลสงครามในขณะนันด้วย
การถ่ายทอดอีกลักษณะหนึ/งที/แตกต่างกันคือ การกระจายเสี ยงทางสถานีวทิ ยุของกรม
โฆษณาการ6 บทเพลงส่ วนมากเป็ นผลงานของวงดนตรี สุนทราภรณ์ มีเนือหาตามนโยบายทางการ
เมืองที/จะต่อสู้กบั ศัตรู จากต่างประเทศในช่วงสงครามโลกครังที/ 2 วิธีการถ่ายทอดนีมีองค์ประกอบ
มากกว่าเนือหาและท่วงทํานองของบทเพลงที/ไพเราะ เพราะมีการคัดเลือกผูข้ บั ร้องที/มีนาเสี
ํ ยง
ท่วงท่า มีเทคนิคการร้องที/เป็ นเอกลักษณ์ และได้รับการฝึ กฝนมาเป็ นอย่างดี จนกลายเป็ น
6
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ลักษณะเฉพาะของวงดนตรี สุนทราภรณ์ แม้วา่ ในปัจจุบนั จะมีการนําบทเพลงเหล่านันออกแสดงอีก
หลายครัง ก็ยงั คงลักษณะการร้องและรู ปแบบการถ่ายทอดไว้เช่นเดิม (ไพบูลย์ สําราญภูติ,
สัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2555)
ยุคที 3 สั งคมนิยมประชาธิปไตย ลักษณะของดนตรี ในยุคสมัยนีมีความทันสมัย เข้ากับ
รสนิยมของผูฟ้ ังที/นิยมความเป็ นตะวันตกมากขึน เช่นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ที/มีการใช้ทาํ นองแจ๊สและบลูส์นาํ ออกแสดงทังในงานทรงดนตรี
ถ่ายทอดผ่านสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง และบทเพลงพระราชนิพนธ์ซ/ ึงภายหลังมีการขอพระราชทาน
นําไปแสดงในงานต่างๆ และในภายหลังยังมีการนํามาทําซําในรู ปแบบอื/น เช่นบรรเลงโดยวง
ออร์เคสตร้า การร้องประสานเสี ยง ฯลฯ
บทเพลงที/มีแหล่งที/มาอื/น เช่นเพลงจากกองทัพบก หรื อจากการประกวดนันได้รับความ
นิยมเช่นกัน เพราะมีเนือหาที/สอดคล้องกับบริ บททางสังคมที/มีความแตกแยก และได้รับการ
บันทึกเสี ยงเพื/อเผยแพร่ เป็ นที/รู้จกั ทัว/ ไปตังแต่ในขณะนัน อีกทังมีเนือหาแต่มิได้เฉพาะเจาะจงว่ามี
แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ใด จึงมีการนํามาเผยแพร่ ซาอี
ํ กหลายครังเมื/อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ
ที/คล้ายคลึงกันในช่วงเวลาต่อมา และการเปลี/ยนรู ปแบบดนตรี ใหม่ตามสมัยนิยมด้วย
ในยุคที 4 ยุคร่ วมใจต้ านภัยเศรษฐกิจ บทเพลงปลุกใจที/เกิดในยุคสมัยนีมีที/มาของเนือหา
แตกต่างจากสมัยก่อน เพราะเพลงในยุคก่อนนัน เป็ นการจูงใจให้ผฟู้ ังคล้อยตามเพื/อหวังให้ผฟู้ ัง
ปฏิบตั ิตามแนวทางที/บทเพลงชีแนะ เช่นการพัฒนาตนเอง สร้างอาชีพตามนโยบายรัฐบาล เพื/อเป็ น
การเตรี ยมพร้อมประชาชนกับสถานการณ์ที/กาํ ลังจะเกิดขึน แต่บทเพลงที/เกิดขึนในยุคนี เป็ นการตี
แผ่สภาพของผูค้ นในสังคมว่า มีปัญหาและเกิดความเดือดร้อนอย่างไร ให้ผฟู้ ังได้ตระหนักถึงความ
จริ งที/ปรากฏในสังคม เพื/อให้ระมัดระวังในการดําเนินชีวิตและแสวงหาแนวทางแก้ไข เช่นบทเพลง
ของวงดนตรี คาราบาว บางบทเพลงในยุคนีมีทว่ งทํานองที/เร้าใจสนุกสนาน ดึงดูดความสนใจของ
ผูฟ้ ังคนไทยที/นิยมความสนุกสนานได้เป็ นอย่างดี แต่บางบทเพลงมีทว่ งทํานองเศร้าสร้อย
สอดคล้องกับเนือหาของคําร้องซึ/งทําให้ผฟู้ ังเกิดความซาบซึงและคล้อยตามความรู้สึกของ
ผูป้ ระพันธ์ที/แฝงอยูใ่ นบทเพลง นอกจากนี ยังมีบทเพลงที/ให้ความหมายของความรักชาติรูปแบบ
อื/น เช่นเพื/อการรักษาวัฒนธรรม และสิ/ งแวดล้อมซึ/งเป็ นสมบัติของชาติ นอกเหนือจากการรักษา
อํานาจอธิปไตยเช่นในอดีต อีกทังยังมีการเปรี ยบเทียบชาติเป็ นบุคคลที/มีชีวติ อย่างเป็ นรู ปธรรม
ไม่ใช่ความหมายของความเป็ นชาติในมโนคติแบบอดีต
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การถ่ายทอดบทเพลงในยุคสมัยนีมีความทันสมัยมากขึน เพราะมีการอัดเสี ยงในห้อง
อัดเสี ยงที/มีคุณภาพ ผูฟ้ ังสามารถหาซื อคาสเซ็ตเทป หรื อรู ปแบบการอัดเสี ยงประเภทอื/นเพื/อ
สามารถรับฟังได้ตลอดเวลาตามความต้องการ มีการจัดทําภาพประกอบ หรื อที/เรี ยกว่า มิวสิ ควิดีโอ
ประกอบบทเพลงเผยแพร่ ในสถานีโทรทัศน์ ผูช้ มสามารถรับชมได้ตามโอกาสที/ผจู้ ดั รายการจัดสรร
ให้ อีกทังยังมีการจัดแสดงดนตรี สดให้กบั คนกลุ่มใหญ่ ผูถ้ ่ายทอดบทเพลงนีมักจะมีความรู้สึกร่ วม
ของการร้องและบรรเลง สร้างอารมณ์ความซาบซึงให้กบั ผูฟ้ ัง
ยุคสุ ดท้าย ในยุคที 5 ยุคพร้ อมจิตรักประเทศไทย บทเพลงปลุกใจในช่วงเวลานีมีดว้ ยกัน 2
ประเภท คือบทเพลงที/กล่าวถึงพระมหากรุ ณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลย
เดชที/มีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตนของชาวไทยในการตอบแทนพระองค์ และบท
เพลงที/กระตุน้ ปลุกปลอบ เร้าจิตใจให้คาํ นึงถึงผูท้ ี/มีความทุกข์ ประสบภัยต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นภัยจาก
บุคคลหรื อจากธรรมชาติ
วิธีการเผยแพร่ บทเพลงในช่วงสมัยนีมีความประสิ ทธิภาพ รวดเร็ วและกว้างขวางมากยิง/ ขึน
เช่นการบันทึกเสี ยงที/ดี การจัดทํามิวสิ ควิดีโอ การเผยแพร่ ในสื/ อวิทยุ โทรทัศน์และในระบบ
ออนไลน์ ทําให้ผฟู้ ังได้สามารถรับชมได้ทวั/ โลกตลอดเวลา การเผยแพร่ ในลักษณะนี เป็ นการผสาน
ประสาทสัมผัสการรับรู้ทงการฟั
ั
งและการดูของผูช้ มไปพร้อมกัน ซึ/งจะทําให้เกิดความซาบซึงได้
มากกว่าการรับฟังเสี ยงเพลงเพียงอย่างเดียวเช่นในอดีต และยิง/ เนือหาของบทเพลงมีความสอดคล้อง
กับบริ บทในช่วงเวลานันๆ เช่นบทเพลงที/ให้กาํ ลังใจผูป้ ระสบภัยคลื/นยักษ์สึนามิ จึงก่อให้เกิด
ความรู้สึกคล้อยตามจากผูฟ้ ังมากขึน และนอกจากบทเพลงที/นาํ มาวิเคราะห์ในงานวิจยั ครังนีแล้ว ยัง
มีบทเพลงที/มีความหมายใกล้เคียงกันอีกเป็ นจํานวนมากที/ช่วยเร้าอารมณ์ความรู้สึกของผูฟ้ ังให้เกิด
ความสํานึกหรื อตระหนักถึงสภาพสังคมในช่วงเวลานันๆได้มากขึนอีกด้วย
บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจทุกยุคทุกสมัยถูกประพันธ์ขึนมาเพื/อตอบสนอง
หรื อสะท้อนบริ บททางสังคมบางประการ บางบทเพลงที/มีเนือหาเฉพาะถึงสถานการณ์ใด
สถานการณ์หนึ/งจึงไม่สามารถนํามาใช้ในอีกสถานการณ์หนึ/งได้ แต่บางบทเพลงสามารถนํากลับมา
ใช้ในช่วงเวลาต่อมานัน/ เป็ นเพราะคุณค่าภายในของบทเพลงที/เกิดขึนจากภาษาและท่วงทํานองที/มี
พลัง สามารถกระทบจิตใจผูฟ้ ังได้ดีในทุกยุคทุกสมัย ดังที/ อาจารย์ ดร.สุ ภคั มหาวรากร (สนทนา
กลุ่ม, 25 เมษายน 2555) กล่าวว่า
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“เห็นด้ วยว่ าเพลงปลุกใจเกิดขึน มาจากวิกฤตและปั ญหา การถ่ ายทอดใน
มุมมองของนักภาษา คื อดูว่าเพลงมีพลังทางภาษารึ เปล่ า แต่ ละยุคในงานวิจัยก็
แตกต่ างกัน อย่ างในยุคศรั ทธาสร้ างชาติ บทเพลงจะพูดตรงๆว่ าสู้กับศัตรู ยุคที#
2 ก็คล้ ายกัน แต่ พอมาเป็ นยุคที# 3 เรายังมองเห็นว่ าเราต้ องรวมกําลังกันสามัคคี
ทัง 3 ยุคใช้ ภาษาง่ ายๆตรงๆ แต่ พอเป็ นยุคที# 4 เรากําลังกระตุ้นให้ เกิดความเป็ น
ชาติที#เราต้ องทําเพื#อชาติ แต่ ยุคสุดท้ ายบางบทเพลงมีเนือ หาง่ ายๆ เป็ นการ
โต้ ตอบกัน แต่ ไม่ บอกตรงๆ เป็ นการโน้ มน้ าวเปรี ยบเทียบให้ เห็น ถือว่ าเป็ นการ
ปลูกฝั งอะไรบางอย่ างให้ กับผู้ฟังโดยเฉพาะกับเด็ก และก็ต้องเลือกเพลงที#
ไพเราะก็จะใช้ ได้ ดี”
อย่างไรก็ดี การถ่ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจที/มีประสิ ทธิภาพนันย่อม
เกิดจากปัจจัยอื/นอีกหลายประการ ได้แก่ผถู้ ่ายทอด ผูข้ บั ร้อง เนื อหาความรู้ และวิธีในการถ่ายทอด
ที/ตอ้ งถ่ายทอดทังจุดหมายและมรรควิถีไปพร้อมกันเพื/อปลูกฝังให้ผฟู้ ังเกิดความรู้สึกหวงแหน
ประเทศชาติ ร่ วมมือร่ วมใจกันเพื/อให้เกิดความสามัคคีในการประกอบกิจการต่างๆอันเป็ น
ประโยชน์ต่อประเทศ และยังต้องแสวงหาการพัฒนาตนเองซึ/งจะส่ งผลไปถึงการสร้างความ
เจริ ญก้าวหน้าให้กบั ประเทศต่อไป การถ่ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ จําเป็ นต้อง
มีปัจจัยเหล่านีอย่างครบถ้วนเพื/อให้บทเพลงเป็ นเครื/ องมือในการถ่ายทอดความคิดเรื/ องความรักชาติ
ให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด ซึ/งแต่ละปัจจัยมีรายละเอียดดังนี
6.2 ผู้ถ่ายทอด
ผูถ้ ่ายทอดในที/นีมี 2 ระดับด้วยกัน ระดับแรกประกอบด้วย 2 ประเภทเนื/องจากบทเพลง
ประกอบด้วยคําร้องและทํานอง บางบทเพลงประพันธ์องค์ประกอบทังสองด้วยบุคคลเดียว แต่บาง
บทเพลงผูป้ ระพันธ์คาํ ร้องและทํานองต่างคนกัน โดยผูป้ ระพันธ์คาํ ร้องจะถ่ายทอดความคิด
แนวทางปฏิบตั ิ ที/เกิดขึนจากสํานึกของตนเองประกอบกับที/ได้รับอิทธิพลจากสิ/ งแวดล้อมทางสังคม
ถือได้วา่ เป็ นคุณค่าทางจริ ยศาสตร์ ผสมผสานกับผลงานของผูส้ ร้างสรรค์เสี ยงดนตรี ที/มีความ
ไพเราะละเมียดละมัย เติมคุณค่าทางสุ นทรี ยศาสตร์เพื/อให้บทเพลงมีความสมบูรณ์ กล่อมเกลาจิตใจ
ของผูฟ้ ัง ซึ/งจําเป็ นต้องถ่ายทอดผ่านผูถ้ ่ายทอดระดับที/ 2 นัน/ คือนักร้อง นักดนตรี ที/ตอ้ งตีความเนือ
ร้องและทํานอง ถ่ายทอดด้วยกลวิธีตา่ งๆ เพื/อให้ผฟู้ ังเคลิบเคลิม ซาบซึ งไปตามความต้องการของ
ผูป้ ระพันธ์มาสู่ ผฟู้ ังในสังคม ฉะนัน บทเพลงที/ประกอบขึนจากความคิดและจิตใจจึงต้องประกอบ
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ไปด้วยความเป็ นอัจฉริ ยะในการสร้างสรรค์ผลงานของ ผูป้ ระพันธ์และผูถ้ ่ายทอดที/เปี/ ยมไปด้วยแรง
บันดาลใจของตนเอง ดังมีรายละเอียดดังนี
6.2.1 แรงบันดาลใจเกิดจากความคิด
แนวความคิดการประพันธ์คาํ ร้องนี ผูป้ ระพันธ์มกั มีแรงบันดาลใจจากสํานึกของ
ตนเองที/ได้รับการปลูกฝังมาก่อน ซึ/งอาจจะสัมพันธ์กบั บริ บททางสังคมที/เกิดขึนในขณะนันหรื อไม่
ก็ได้ อาทิ นักประพันธ์ที/มีชื/อเสี ยง นคร ถนอมทรัพย์ ศิลปิ นแห่งชาติสาขาดนตรี สากล พ.ศ.2554
ผูป้ ระพันธ์เพลงรักกันไว้เถิด ผลงานชนะการประกวดบทเพลงปลุกใจเมื/อปี พ.ศ. 2514 และมีผลงาน
บทเพลงปลุกใจอื/นๆอีกมากมายตลอดเวลากว่า 40 ปี ได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจว่า มาจากแนว
พระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดยตรง ว่า (สัมภาษณ์, 25 พฤศจิกายน 2553)
“ครู ได้ ข้อมูลจากคณะกรรมการว่ า “ปี นีจ ะมีเพลงปลุกใจนะ เพราะว่ าใน
หลวงทรงรั บสั#งว่ า ที#ผ่านมามีแต่ เพลงรั กๆใคร่ ๆ อยากให้ มีเพลงรั กชาติ
บ้ านเมืองบ้ าง ถ้ าจัด ท่ านจะพระราชทานกรรมการมาร่ วมตัดสิ นด้ วย” อันนี 
คณะกรรมเล่ าให้ ผ้ ปู ระกวดฟั ง มันก็เกิดประเภทเพลงปลุกใจ บังเอิ ญครู กม็ ีเรื# อง
คาใจเรื# อง 4 จังหวัดภาคใต้ ซึ#งมีมานานแล้ ว ไอ้ ประเภทที# ต้องการแยกดินแดน
แต่ เราก็เคยได้ รับการสอน การบอกกล่ าวว่ า คนที# เกิดในเมืองไทยก็เป็ นคนไทย
ไม่ ว่าจะเชื อชาติใดก็ตาม เพราะงัน ไม่ ว่าจะเชื อชาติอะไร แต่ เกิดในแผ่ นดินไทย
ในด้ ามขวานนีก ถ็ ือว่ าเค้ าคื อคนไทย เค้ าถือสัญชาติไทย เราก็เลยคิดว่ า จะฆ่ ากัน
ทําไมเราก็คนไทยด้ วยกัน คราวนีก ท็ าํ เพลงรั กกันไว้ เถิด”
ในขณะที/ผปู้ ระพันธ์บางท่านไม่ได้เกิดแรงบันดาลใจจากปั ญหาเรื/ องใดเรื/ องหนึ/งโดยเฉพาะ
แต่เกิดจากการติดตามข่าวสารจากสื/ อสารมวลชนที/นาํ เสนอเรื/ องราวต่างๆ ก่อเกิดเป็ นจินตนาการ
ถ่ายทอดออกมาเป็ นบทเพลงที/กินใจผูฟ้ ังมากมาย อาทิ นิติพงษ์ ห่อนาค (ถอดความจากบันทึกงาน
อบรมเทคนิคการแต่งเพลงและผลิตเพลง กิจกรรมเพลงเฉลิมพระเกียรติคาํ พ่อสอน 84 พรรษา, 18
มิถุนายน 2554)
“แรงบันดาลใจอยู่ทั#วไปหมดทุกๆที#ที#เรารู้ ถ้ าเราเป็ นคนใฝ่ รู้ ใฝ่ สังเกต
เราจะมีแรงบันดาลใจตลอดเวลา ผมบอกเสมอว่ า คนไม่ ได้ อ่านหนังสื อก็เขียน
หนังสื อไม่ ได้ ...ผมอยากจะเปลี#ยนคําว่ า “โจทย์ ” เป็ นคําว่ า คิดถึงสิ# งที#เรานึกถึง
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มากกว่ า ให้ เราอยากนําเอามาแสดงออกในแบบของเราไม่ ว่าเราจะเป็ นใคร ใน
แบบของเรา ไม่ ว่าจะอายุเท่ าไหร่ พยายามพูดในมุมของเราที#เราอยากจะพูด แต่
ละภูมิภาคก็พูดได้ ต่างกัน “เราเอาความรู้ สึก ความเข้ าใจของเราเขียนออกมา”
สิ# งที#ขบั เคลื#อนรอบตัวเราเกินกว่ าครึ# งมาจากพระองค์ ของผมที#ทาํ ไมต้ องพ่ อ
สอน ก็เพราะพระองค์ ทาํ มาหมดแล้ วจึงมาสอนเรา ท่ านไม่ ได้ บอกให้ เชื# อ ท่ าน
ทําให้ เห็น ท่ านสอนด้ วยพระบรมราโชวาทและสิ# งที#ท่านทํา เมื#อก่ อนจะเห็นว่ า
ท่ านทําอะไรทุกวัน แต่ อาจจะเห็นได้ มากขึน หากเอามาย้ อนดู สิ# งเหล่ านีแ หล่ ะ
เป็ นโจทย์ ให้ เราคิด”
บางบทเพลง มีที/มาจากแรงบันดาลใจจากศิลปะแขนงอื/น เช่นบทเพลงในหลวงของแผ่นดิน
ใช้ประกอบการแสดงละครเวทีเรื/ องสี/ แผ่นดิน เดอะมิวสิ คลั ออกแสดงเมื/อปี พ.ศ. 2545 – 2555
เพราะผูป้ ระพันธ์คือวิเชียร ตันติพิมลพันธ์ (สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2555) ได้นาํ เรื/ องราวจาก
วรรณกรรมเรื/ องสี/ แผ่นดิน ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิw ปราโมท มาเป็ นประเด็นหลักในการประพันธ์เพลงนี
ประกอบกับการหาข้อมูลรู ปภาพจากแหล่งอื/น ทําให้เห็นว่า แรงบันดาลใจของบทเพลง เกิดจาก
ศิลปะประเภทอื/นได้ดว้ ย
“เป้ าหมายของเพลงนีค ื อ แต่ งเพลงที#มีเนือ หาเกี#ยวกับพระมหากษัตริ ย์
เพื#อใช้ ในละครเวทีสี#แผ่ นดิน เดอะมิวสิ คัล โดยในเพลงจะพูดถึงความรู้ สึก
ซาบซึ งในพระมหากรุ ณาธิ คุณขององค์ ในหลวงทังสี# รัชกาล และจะใช้ เพลงนี 
เป็ นครั งแรก ในฉากการรั บเสด็จรั ชกาลที#ห้า พอเห็นโจทย์ ว่าเป็ นเพลงที#ใช้ ใน
ฉากรั บเสด็จ ผมจึงพยามหาภาพการรั บเสด็จในหลายๆสมัย และนําภาพการรั บ
เสด็จในหลวงรั ชกาลปั จจุบันเป็ นแรงบัลดาลใจ เนื#องจากผมเชื# อว่ าประชาชน
ที#มาเฝ้ ารั บเสด็จ ไม่ ว่ายุคใดสมัยใด ต่ างก็มีรอยยิม ความสุ ข ความยินดีที#ได้ มี
โอกาสมาชื# นชมพระบารมีของพระองค์ ท่าน”
เช่นเดียวกับผูป้ ระพันธ์ทาํ นองในบทเพลงเดียว สราวุธ เลิศปัญญานุช (สัมภาษณ์, 12
มกราคม 2555) ได้กล่าวถึงความคิดในการประพันธ์ทาํ นองบทเพลงนีว่า
“คิดว่ า ถ้ าเราจะแต่ งเพลงให้ ในหลวง ก็คือต้ องเรี ยบเรี ยงก่ อนว่ า ท่ านทํา
อะไรไว้ บ้าง เราก็เอาตรงนันมาเป็ นแรงบันดาลใจ ถ้ าท่ านไม่ ทาํ อะไรเลย เราก็
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แต่ งเพลงไม่ ได้ เหมือนกัน...เราแต่ งเพลงให้ ร.9 เพราะสัมผัสสิ# งที#ท่านทํา อย่ าง
โครงการหลวงที#ทรงทําเพื#อราษฎรของท่ าน”
ความคิดเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรุ ทธ์ สุ ทธจิตต์ที/วา่ การ
ประพันธ์เพลงต้องมีขอ้ มูล สําหรับบทเพลงเกี/ยวกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั นัน สามารถ
ประพันธ์ได้หลากหลายแง่มุมและเรื/ องราว เนื/องจากพระองค์ทา่ นมีพระราชกรณี ยกิจมากมายที/
ผูป้ ระพันธ์สามารถนํามาใช้เป็ นข้อมูลในการประพันธ์ได้ (สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2555) อีกนัก
ประพันธ์หนึ/งที/แม้จะประพันธ์บทเพลงเพราะเป็ นหน้าที/ แต่ได้สร้างสรรค์ผลงานเหล่านันอย่างเต็ม
สติปัญญาด้วยเทคนิคการประพันธ์ที/มี ผสานกับสิ/ งที/ได้เรี ยนรู้มาประพันธ์เป็ นผลงานที/จบั ใจผูฟ้ ัง
และยังเกิดการเรี ยนรู้เพื/อพัฒนาผลงานของตนเองในลําดับต่อไป ดังเช่นผลงานของนาวาโท
พฤทธิธร สุ มิตร (สัมภาษณ์, 9 สิ งหาคม 2554) ที/วา่
“สมัยก่ อนท่ านทรงเป็ นสมมติเทพ แต่ ตอนนีเ ราใกล้ ท่านขึน แล้ วสิ# งที#
เราทําเพลงนีค ื อเราเอาพระบรมราโชวาทมาเป็ นเนือ ร้ อง ตอนทํากาชาด
คอนเสิ ร์ตนี  ผมก็เอาพระราชดํารั สของพระองค์ มานั#งดู ปรากฏว่ าทรงทําทุก
เรื# อง แล้ วก็เอาบางเรื# องเอาคําเหล่ านันมาเป็ นท่ อน Hook อ่ านแล้ วเขียนสิ# งที#เรา
ประทับใจลงในสมุดเลยแล้ วก็เอากลับมาดู ...แรงบันดาลใจของเพลงทัง 4 นี 7
คือสิ# งที#ในหลวงทํา ความรู้ สึกที#มีต่อพระองค์ ท่าน เพลงแรกๆต้ องอ่ านหนังสื อ
อ่ าน เพราะยังไม่ ได้ มีความรู้ สึ กเกี#ยวกับพระองค์ ในการแต่ งเพลงของท่ าน ... แต่
พอเราต้ องแต่ งเพลงเกี#ยวกับในหลวงในภาพรวม เลยต้ องหาข้ อมูลเกี#ยวกับ
พระองค์ ท่านในการเขียน แต่ ว่าอ่ านไปเรื# อยๆ เวลาแต่ งก็ยงั เกร็ ง อย่ าง เพลง
แปดสิ บพรรษาองค์ ราชัน เล่ นคํา “ธ” ตลอดทุกประโยค... เป็ นกึ#งๆพรรณนา
นิดๆ ยังไม่ มีความรู้ สึกมาเกี#ยวข้ อง
ส่ วนเพลงสุดท้ าย8นี#เป็ นความรู้ สึกตรงๆ เพราะคนไทยห่ างไกลพระ
เจ้ าอยู่หัว ลืมพระเจ้ าอยู่หัว ลืมในสิ# งที#ท่านทํา ลืมในสิ# งที#ท่านปลูกฝั ง ลืมในจิต
ใต้ สาํ นึกที#ดีที#ท่านเคยสอน...เพลงนีน ักร้ องก็ชอบ เห็นว่ าเพราะดีจาํ ง่ ายกว่ า
เพลงอื#น”
7

เพลงเฉลิมราชย์หกสิ บวาร เพลงแปดสิ บพรรษาองค์ราชัน เพลงถวายพระพร และเพลงแปดสิ บสี/ พรรษา
เฉลิมพระชนม์
8
เพลงแปดสิ บสี/ พรรษา เฉลิมพระชนม์ ประพันธ์ปี พ.ศ. 2554
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ในบางครัง แรงบันดาลใจเกิดขึนจากประสบการณ์ฟังเพลงอื/นและต้องการนําเสนอมุมมอง
ที/แตกต่างจากคนอื/น ประยุกต์ให้เข้ากับหน้าที/การทํางานในฐานะนักแต่งเพลงของตนเองด้วยความ
เต็มใจ สุ ทธิพงษ์ วัฒนสมบัติ (สัมภาษณ์, 29 กรกฎาคม 2554) ได้กล่าวถึงการประพันธ์บทเพลงของ
ตนเองไว้วา่
“ในอัลบัมพิเศษชุดลูกของพ่ อ รวมเอาศิลปิ นทังหมดของ RS เลย เอา
รายได้ ทูลเกล้ าถวาย เจตนาครบรอบ 60 ปี ครองราชย์ (พ.ศ.2549) พอรั บโจทย์
เป็ นงานแบบนีเ ราก็อยากจะเห็นมุมมองของคนหลายๆคน หลายแบบ ถึงพ่ อ
ปกติทั#วไปด้ วย ในหลวงด้ วย เพลง “ลูกของพ่ อ” เป็ นวิธีคิดอีกแบบ คื อคน
ทั#วไปกล่ าวถึงพระราชกรณี ยากิจมากมายแล้ ว แต่ ผมกลับรู้ สึ กว่ าช่ วงนันทรง
ประชวรค่ อนข้ างจะหนัก เรารู้ สึกว่ าคนไทยส่ วนใหญ่ รับรู้ มาหมดแล้ วทรงทํา
อะไรมาบ้ าง แล้ วก็ซาบซึ งในพระมหากรุ ณาธิ คุณ แต่ ในเพลงนีม นั ต่ างกัน อยาก
ให้ ร้ ู สึกถึงพ่ อที#ใกล้ ชิดว่ า เพราะประโยคสําคัญคือ “เมื#อพ่ อยิม ลูกทุกคนอิ#มใจ
ได้ ข่าวพ่ อไม่ สบาย ลูกไม่ อาจหลับตา” ผมอยากได้ มมุ เหล่ านีม ากกว่ า”
เช่นเดียวกับ ธนพร แวกประยูร เห็นว่าองค์ประกอบที/จะทําให้เพลงใดเพลงหนึ/งประสบ
ผลสําเร็ จนัน จําเป็ นต้องทํางานร่ วมกันหลายประการ และผูถ้ ่ายทอดจะเป็ นคนสุ ดท้ายที/ตอ้ งสื/ อ
อารมณ์จากผูป้ ระพันธ์ ผ่านความรู้สึกของตนเองในผลงานสู่ ผฟู้ ัง ดังคําอธิบายที/วา่
“เพลงที#ดีและเผยแพร่ ได้ ดีเพราะมันเป็ นลูกโซ่ มันต้ องมาจากเนือ ที# ดี
ทํานองที#ดี องค์ ประกอบทังหมดก็ต้องดี เมื#อเอาดีๆๆๆๆ มารวมกันมันก็จะดี เรา
คนร้ องนี#มนั เป็ นเรี ยกว่ าเกือบขัน สุดท้ ายในแง่ ของการถ่ ายทอด เราเป็ นแค่ คน
ถ่ ายทอด เหมือนกับว่ า เค้ าสร้ างบ้ านมาแล้ วแล้ ว เราเป็ นคนตกแต่ งภายใน
ภายนอกทาสี อะไรอย่ างเงีย แต่ เราก็ต้องมี idea บางอย่ างที#จะเห็นก่ อนว่ า
โครงสร้ างบ้ านแบบนีค วรจะลงสี แบบไหน โครงสร้ างเค้ ามาแบบนี  เราควรจะ
ใช้ Furniture แบบไหน”
แต่บางบทเพลงมีการนําไปใช้ในทิศทางที/แตกต่างจากแรงบันดาลใจของผูป้ ระพันธ์ เช่น
เพลงรักเธอประเทศไทย ที/ผปู้ ระพันธ์คือ หรั/ง ร็ อคเคสตร้า (สัมภาษณ์, 29 กันยายน 2554) กล่าวไว้
ว่า
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“เพลงนีเ กิดโดยผมเล่ า Concept ให้ เพื#อนฟั งชื# อคุณณั ฐภพ พรหมสุนทร
สกุล สมัยอยู่รถไฟดนตรี ก่อนอยู่ RS ผมทําเพลง ทํา chord ทําดนตรี ร่วมกัน
ความคิดแรกเก็บไว้ ในใจตังแต่ เรี ยนอยู่ดุริยางค์ กองทัพเรื อ คืออยากจะมีเพลงที#
ใช้ วิ#งตอนเย็นหรื อตอนเช้ า ... คิดว่ ามีเพลงปลุกใจที#ไม่ ต้องอ้ อมค้ อม เอาตรงๆ
เลย แต่ สุดท้ ายก็ต้องอ้ อมอยู่ดี เพราะเพลงปลุกใจนีถ ้ าร้ องความหมายตรงๆ
ส่ วนใหญ่ กไ็ ม่ ค่อยได้ รับความนิยม นี#ขนาดอ้ อมแล้ ว ตัง 4 ปี คนถึงจะเข้ าใจ…
ตอนแต่ งนันไม่ มีเหตุการณ์ อะไร ไม่ ได้ สนใจเรื# องการเมือง ไม่ สนใจจนปั จจุบัน
สนใจแต่ ว่าใครจะเคารพหรื อไม่ เคารพสถาบัน คื ออารมณ์ ทหารอย่ างเดียว ...
ผมไม่ ได้ คิดแตกต่ าง ผมต้ องการให้ คนเคารพสถาบัน พระมหากษัตริ ย์”
สรุ ปได้วา่ นักประพันธ์ทงหมดไม่
ั
ได้มีวตั ถุประสงค์ในการประพันธ์เพลงจากความ
ต้องการของตนเอง จากการได้รับคําสัง/ หรื อประพันธ์เพื/อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ/ง เช่นการแสดง
คอนเสิ ร์ต หากแต่เมื/อได้รับคําสัง/ แล้วได้พยายามหาความรู้ หรื อเรื/ องราวที/เกี/ยวข้องกับบทเพลงที/
กําลังประพันธ์ ซึ/งแม้วา่ มีที/มาจากความจําเป็ นและการคิดแล้ว แต่ในการปฏิบตั ินนั ผูป้ ระพันธ์ลว้ น
มีความตังใจ ใส่ ใจต่อการสร้างสรรค์ผลงานอันเกิดจากจิตใจที/มุง่ มัน/ และถือได้วา่ การเสาะแสวงหา
ข้อมูลดังกล่าวเป็ นการเรี ยนรู้อย่างหนึ/งของผูป้ ระพันธ์ที/ตอ้ งการถ่ายทอดเรื/ องราวที/เป็ นแรงบันดาล
ใจสู่ ผฟู้ ังในวงกว้างต่อไป
6.2.2 แรงบันดาลใจเกิดจากจิตใจ
ผลงานที/เกิดจากแรงบันดาลใจจากความคิดนัน สามารถสร้างสรรค์เนือความและ
ท่วงทํานองที/เหมาะสม หากแต่พลังในการขับเคลื/อนให้ความซาบซึงกินใจจะปรากฏออกมาเป็ นบท
เพลงที/ส่งผลต่อจิตใจผูฟ้ ังได้ จําเป็ นต้องใช้จิตใจของผูป้ ระพันธ์ร่วมประสานอยูใ่ นบทเพลงเหล่านัน
ด้วย นคร ถนอมทรัพย์ ได้กล่าวถึงความประทับใจที/เคยได้รับพระราชทานการดาษเขียนโน้ตจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ซึ/งเป็ นแรงใจให้ประพันธ์เพลงปลุกใจอื/นๆต่อมาไว้วา่
“การจะเขียนเพลงเราต้ องหาที#มา หาสิ# งจุดประกาย หาที#มา...การได้ รับ
รางวัลพระราชทานจากพระหัตถ์ ทรงปรบมือ ทรงพระราชทานและยังทรง
รั บสั#งให้ ไปร้ องบันทึกเสี ยงในสถานี อ.ส. สถานีในวังอี ก ผู้ที#เกี#ยวข้ องกับเรื# อง
นี  เอาโน้ ตมาให้ ครู ปึกหนึ#ง บอกว่ า “ในหลวงอยากให้ มีเพลงปลุกใจ จึงทรง
อยากให้ เกิดการประกวดเพลงนีข ึน มา เอากระดาษมาให้ บอกเอาไปเขียนสิ ” ”
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นอกจากกําลังใจในการทํางานจะสําคัญต่อนักประพันธ์แล้ว การเข้าใจในเนือหาของบท
เพลงแม้วา่ จะไม่ได้ประพันธ์คาํ ร้องเอง ก็เป็ นสิ/ งจําเป็ นยิง/ ที/จะสร้างพลังในการสร้างสรรค์ผลงาน
ดังที/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พันเอก (พิเศษ) ชูชาติ พิทกั ษากร (สัมภาษณ์, 21 กรกฎาคม 2554) ได้กล่าว
ไว้วา่
“แน่ นอนเลย เพราะก่ อนผมจะ Arrange9 ผมจะเอาเนือ มาอ่ านจนจําได้
และให้ เข้ าไปในสายเลือดก่ อน เห็นภาพซะก่ อนว่ าเป็ นยังไง แล้ วถึงจะคิด
Arrange ทีหลัง ยกเว้ นเพลงบางเพลงที#กองทัพบกรี บทํา รี บอัด”
ในขณะที/ นิติพงษ์ ห่อนาค (ถอดความจากบันทึกงานอบรมเทคนิคการแต่งเพลงและผลิต
เพลง “คําพ่อสอน”, 18 มิถุนายน 2554) เห็นว่าบทเพลงเป็ นงานศิลปะที/มีความงาม ผูท้ ี/สร้างความ
งามได้กต็ อ้ งเป็ นผูท้ ี/รู้จกั ความงามนันได้ดีเสี ยก่อน
“เราต้ องมีข้อมูลเหมือนสมองเราเป็ นคอมพิวเตอร์ แต่ เราต้ องสนใจ
ความรู้ สึกของคนทั#วไปรอบตัวด้ วย นั#นคือแรงบันดาลใจทังในด้ านข้ อมูลและ
อารมณ์ คนที#ทาํ งานศิลปะอะไรก็ตาม ถ้ าเราไม่ ใส่ ใจอารมณ์ ของคนอื#นๆเนี#ย
เราก็ทาํ งานศิลปะไม่ ได้ ...ในกรณี ของเพลงคําพ่ อสอน เราต้ องรู้ สึกเอง ไม่ ได้ มา
จากโจทย์ เท่ านัน หากไม่ ซาบซึ งในพระราชกรณี ยากิจของท่ าน เราก็อย่ าทํางาน
ศิลปะนันดีกว่ า...เราสื# อสารได้ 2 ประเภทคื อ ทําให้ คนรั บสารเข้ าใจในสิ# งที#เรา
จะสื# อ และ2 คือเข้ าใจอารมณ์ ที#เราจะสื# อ โดยเฉพาะอย่ างยิ#งเพราะเป็ นงาน
ศิลปะ” หรื อเช่ นการพาดหั วข่ าว ซึ# งเป็ นศิลปะมาก มันได้ ทังสื# อสารและอารมณ์
บางทีอารมณ์ มากกว่ า เช่ นกันเราต้ องเขียนเพลง 2-3 นาที เราอยากให้ คนซาบซึ ง
สิ# งที#เราจะเขียน เราต้ องอธิ บายตัวเองให้ ได้ ก่อนว่ าเรารู้ สึกซาบซึ งอย่ างไร เรา
ต้ องเลือกหาสักคําที#สื#ออารมณ์ ของเราได้ แล้ งก็สื#อออกมาเป็ นภาษา”
สําหรับวิเชียร ตันติพิมลพันธ์ (สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2555) ได้ใช้จินตนาการความรู้สึกของ
ตัวละครผสมผสานกับความรู้สึกของตนเองมาผูกโยงเป็ นเรื/ องราวในบทเพลง
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“ความมุ่งหมายในการแต่ งเพลงนี  คือบอกตัวเองเสมอว่ าเรากําลังแต่ ง
เพลงรั กที#ยิ#งใหญ่ ในชี วิต เป็ นเพลงรั กที#เรามีต่อบุคคลสําคัญของแผ่ นดิน ซึ# งคือ
องค์ ในหลวง เมื#อเราถามใจตัวเองว่ า เรารั กพระองค์ อย่ างไร ทุกถ้ อยคําทุก
ตัวอักษรก็จะถ่ ายทอดความรู้ สึ กสํานึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณที#พระองค์ ทรงมี
ต่ อเรา และหวังว่ าเพลงนีจ ะแทนความรู้ สึกของประชาชนผู้รักในหลวง”
เช่นเดียวกับที/ นาวาโท พฤทธิธร สุ มิตร (สัมภาษณ์, 9 สิ งหาคม 2554) ที/ใช้ความรู้สึกของ
ตนเองเป็ นแรงขับเคลื/อนในการประพันธ์บทเพลงต่างๆ
“ท่ อนสุดท้ ายว่ า เรายังคงห่ วงใย ต้ องการยํา ว่ าเราที# ห่วงใยท่ าน เรามี
ความแตกต่ าง…ท่ อนที# ว่า ตระหนักกลางใจว่ าพระองค์ ท่านอยู่ แต่ ทุกคนก็ลืม
เดิมทุกคนว่ าท่ านยังอยู่กลางใจ ท่ านยังสร้ างความสําคัญให้ เราอยู่ แต่ การ
แสดงออกจะทําอย่ างไร เราก็ต้องใช้ คาํ ที# Soft ทุกคนรู้ ว่าวันที# 5 คือวันเฉลิม
แล้ วแต่ เราจะทําอย่ างไร เราก็ควรทําให้ ท่านสบายใจที#สุด ทรงประชวรก็เลย
อยากทําให้ ท่านสบายใจที#สุด ถ้ าใจดีกายก็ดีตามไปด้ วย”
สําหรับผูข้ บั ร้องนัน การขับร้องให้ไพเราะจําเป็ นต้องมีเสี ยงที/ดี เทคนิคการใช้เสี ยง การ
เอือน การทอดเสี ยง การจับจังหวะ การเว้นวรรคเพลง หรื อแม้กระทัง/ การแบ่งช่วงหายใจในขณะ
ร้องที/เหมาะสม แต่เหนือสิ/ งอื/นใด คือความเชื/อ ความศรัทธาในเนือหาของบทเพลงที/กาํ ลังขับร้อง
เป็ นสิ/ งทีสาํ คัญที/สุด ชัชชัย สุ ขาวดี หรื อ หรั/ง ร็ อคเคสตร้า (สัมภาษณ์, 29 กันยายน 2554) กล่าวถึง
เพลงรักเธอประเทศไทยว่า
“ผมแต่ งปี 2534 แต่ มาที#ร้ ู จัก ประมาณ 37 – 38 คนค่ อยๆเพิ#มความแรง
ขึน มาเรื# อยๆ จนตอนนีม ีคนมาซื อลิขสิ ทธิ? ไปหลายคน ให้ ร่ ุ นน้ องๆเค้ าเอาไป
ร้ องกัน แต่ ไม่ มี version ไหนที#ใช้ อยู่ ยังใช้ อันเก่ าอยู่ “เพราะจิตวิญญาณการ
ถ่ ายทอดต้ องเกิดจากสิ# งที#เราหรื อเรื# องราวของชี วิตเราต้ องอยู่ในนันจริ งๆ ไม่ ใช่
แค่ ร้องออกไป เราต้ องมุ่งหวังให้ มนั เป็ นเช่ นนัน เพราะจึงยากที#ใครจะถ่ ายทอด
แล้ วเข้ าใจมันได้ ง่ายๆ” แต่ ถ้าร้ องพร้ อมกันเป็ นสิ บๆคนก็น่าจะได้ คือร้ องเป็ น
หมู่น่าจะได้ ถ้ าร้ องเดี#ยวก็น่าจะยาก…ตอนที# ร้องเพลงนีต อนแรกก็ไม่ ได้ คิด
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อะไรขนาดนีพ อเวลาเปลี#ยนไปก็ร้องลึกซึ งขึน พอผ่ านอะไรมามากเข้ าก็
เปลี#ยนไป เรามี Story มี concept เพื#อจึงช่ วยได้ ”
เช่นเดียวกับนักแต่งทํานองที/ตอ้ งใช้ความรู้สึกของตนถ่ายทอดลงมาในบทเพลง โดยอิงกับ
เนือร้อง ดังที/ โสฬส ปุณกะบุตร (ถอดความจากบันทึกงานอบรมเทคนิคการแต่งเพลงและผลิตเพลง
“คําพ่อสอน”, 18 มิถุนายน 2554) กล่าวไว้วา่
“สิ# งที#เป็ นแรงบันดาลใจของผมคือเสี ยงดนตรี ทํานอง เพราะผมมองว่ า
ทํานองมีอารมณ์ ได้ เช่ นเพลงบรรเลงบางเพลงแล้ วเรารู้ สึกซาบซึ งแม้ ว่าจะมี
ทํานองอย่ างเดียว ท่ อนเนือ หาทั#วไปนีต ้ องซําทํานองเลยแต่ เปลี#ยนเนือ ร้ อง ต้ อง
มีท่อน Solo เพื#อให้ คนฟั งไม่ เบื#อ เพราะถ้ าเนือ หาต่ อกันมากเกินไปคนฟั งก็เบื#อ
เหนื#อย แล้ วตอนจบต้ องซําชื# อเพลง ความหมายเพื#อให้ คนฟั งรู้ สึกชอบแล้ วก็
อย่ างฟั งอีก อาจจะซํา 2-3 ครั งพอ ถ้ า 4 คื อมากเกินไป “การวางโครงเพลงต้ อง
ขึน กับจิตวิทยาคนฟั งด้ วย”
จากคําสัมภาษณ์ทงหมดจะเห็
ั
นได้วา่ ผูป้ ระพันธ์ได้ใช้จินตนาการ ความตังใจ ความใส่ ใจ
ด้วยความซาบซึงใส่ ลงไปในเนือหาทังหมด ในกรณี ของบทเพลงที/กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั นัน จะเริ/ มจากการคิดแบบมีเหตุผล เพราะได้เห็นถึงประโยชน์ของโครงการต่างๆที/ทรงทํา
เพื/อคนไทยทังปวงมาเป็ นระยะเวลายาวนาน เป็ นจุดเริ/ มต้นของแรงบันดาลใจให้ผปู้ ระพันธ์นาํ มา
เป็ นแรงขับเคลื/อนความจงรักภักดีนนเป็
ั นผลงานที/มีคุณภาพ ติดตาตรึ งใจผูท้ ี/ได้รับฟังซึ/ งได้รับ
ความรู้สึกนีเข้าไปในจิตใจ เกิดเป็ นพลังแห่งความเชื/อมัน/ ที/จะทําความดีตามแบบอย่างความดีหรื อ
เสาะแสวงหาหนทางในการทําความดีอื/นๆอันประเสริ ฐอีกมากมายเพื/อถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั
6.3 คุณค่ าของบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ
คุณค่าของบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจมีทงคุ
ั ณค่าที/เกิดขึนภายในบทเพลงนัน/
คือ คุณค่าทางวรรณศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ดังที/ได้วเิ คราะห์ไปในบทที/ 5 และคุณค่าภายนอกที/เกิด
จากบริ บททางสังคมที/เป็ นแรงบันดาลใจของผูป้ ระพันธ์ในการประพันธ์บทเพลง รวมทังเป็ น
ประสบการณ์ของผูฟ้ ังเพื/อใช้ในการตีความหมายให้เนือหาของบทเพลงเพื/อเสริ มสร้างสํานึกความ
รักชาติในจิตใจของผูฟ้ ัง
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6.3.1 คุณค่ าในบทเพลง
คุณค่าในบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจปรากฏในเนือหาและท่วงทํานอง
ที/ทาํ ให้คุณค่าทางสุ นทรี ยศาสตร์คือความงดงาม และคุณค่าทางจริ ยศาสตร์คือแนวทางปฏิบตั ิอยู่
ร่ วมกันได้อย่างลงตัวด้วยการสร้างสรรค์จากอัจฉริ ยะภาพของผูป้ ระพันธ์ ซึ/งคุณค่าในบทเพลงที/
เกิดขึน จําเป็ นต้องประกอบด้วยคําร้องและทํานองที/เหมาะสม ไม่สามารถแบ่งแยกได้ ในมุมมอง
ของผูป้ ระพันธ์จะให้ความสําคัญของการใช้คาํ ร้องและทํานอง ดังที/ ธนพร แวกประยูร (สัมภาษณ์,
29 กรกฎาคม 2554) กล่าวไว้วา่
“ทังเนือ ร้ องและทํานองมันสําคัญเท่ ากัน มันต้ องส่ งกัน เนือ ต้ องคม
Melody ต้ องไพเราะ แล้ วคนที#แต่ งคําร้ องได้ เนี#ย ต้ องรู้ เรื# องภาษาไทยด้ วย เพราะ
บางทีแต่ งก็โกงโน้ ต เพราะภาษาไทยเรามีวรรณยุกต์ ใส่ Melody ต้ องเข้ ากับ
วรรณยุกต์ นอกจากว่ าต้ องการให้ เพลงที#ความแตกต่ าง เอาแปลกก็แล้ วแต่ คน
แต่ ง อันนีก ต็ ้ องแยกออกไป...บางทีเราก็ร้องไปก่ อนตีความไปก่ อน บางทีกเ็ รา
ถ่ ายทอดไปอีกแบบหนึ#ง คนแต่ งเค้ ามานั#งฟั ง ปรากฏว่ าไม่ เหมือนกันที#เค้ า
ตีความไว้ เราก็ร้ ู ว่าการตีความของเรากับของคนแต่ งเค้ าไม่ เหมือนกัน แล้ วก็มา
นั#งคุยกัน ว่ าคนเขียนเค้ าเห็นอย่ างไร เราเห็นอย่ างไร แล้ วเราก็ปรั บตามเค้ า
เหมือนกัน ไม่ ใช่ ว่าเราเป็ นคนร้ องแล้ วเราจะมีอาํ นาจทังหมด เพราะคนแต่ งเค้ า
ต้ องมีเหตุผลของเขา บางที#เห็นเพลงแล้ วรู้ เลยว่ าคนแต่ งต้ องอดนอนทังคืน
แน่ นอน เพราะเห็นเลยว่ าเค้ ามีคลังคํา เค้ าเฟ้ นคําออกมา เพราะบางที#ประโยค
เดิมกลับมาอีกครั งแล้ วก็เปลี#ยนคําให้ มีความหมายต่ างไป แค่ คาํ เดียวก็เอาเพื#อ
เพิ#มนํา หนักของคําเข้ าไป เราเป็ นนักร้ องเราจะร้ องอย่ างเดียวไม่ ได้ เราต้ อง
วิเคราะห์ เป็ นด้ วย ว่ าเค้ ามีเจตนาอย่ างไร เช่ น ฉันไม่ จาํ วันเวลา กันฉันไม่ มีวนั
เวลา เราจะรู้ เลยว่ าคนแต่ งเค้ าตังใจมาก”
เช่นเดียวกับ หรั/ง ร็ อกเคสตร้า (สัมภาษณ์, 29 กันยายน 2554) เห็นว่า ลักษณะดนตรี มี
ความสําคัญที/จะทําให้บทเพลงเป็ นที/น่าสนใจมากน้อยเพียงไรและยังต้องเข้ากับรสนิยมการฟังของ
ผูฟ้ ังด้วย เพื/อที/จะทําให้ผฟู้ ังเข้าถึงคุณค่าในความหมายที/ผปู้ ระพันธ์ตอ้ งการถ่ายทอด หรั/ง ได้
กล่าวถึงการประพันธ์เพลงรักเธอประเทศไทยไว้วา่

422
“จังหวะที#ทาํ นี#คือจังหวะ March อยู่แล้ ว แต่ พยายามให้ ออกเป็ น
Modern ให้ คนรั บได้ คื อใส่ เป็ น Pop-Rock หน่ อย จริ งๆคื อเป็ น Moderato Rock
(Medium Rock) ได้ ความสง่ าผ่ าเผยของเพลงเป็ น Major ถ้ าเป็ น Minor ก็จะ
ออกเป็ นเพื#อชี วิต...เทคนิคในเพลงนีใ ช้ คาํ ว่ า “เธอ” ก็คือเราทุกคน เราก็มาหัก
มุมว่ าเป็ นประเทศไทย เหมือนหนังฝรั# ง เราเป็ นนักแต่ งเพลงที#คิดมาแล้ ว เรา
ต้ องทําเหมือนของเคลือบ Chocolate ทําอย่ างไรให้ มนั กินได้ จริ ง เราทิง โจทย์
ประเภทบอกตรงๆ ปลุกใจตรงๆไปหมดเลย ผมว่ าประวัติศาสตร์ อยู่ที#คาํ นีค าํ
เดียวแหล่ ะ คือคําว่ า “รั กเธอประเทศไทย” การใช้ คาํ ว่ า “จะ” เยอะๆ เพราะเป็ น
เรื# องของทํานองเข้ าจังหวะ Rock ไม่ ใช้ pop ไม่ ทิง การสัมผัสด้ วย ทําให้ ทาํ นอง
แข็งแรงขึน เยอะ”
จะเห็นได้วา่ คุณค่าที/เกิดขึนของบทเพลงนันประกอบไปด้วยคุณค่าของวรรณศิลป์ และ
ดุริยางคศิลป์ ที/ผสมผสานกันอย่างลงตัว โดยทางวรรณศิลป์ ในบทเพลงปลุกใจทุกยุคทุกสมัยนัน มา
จากเนือร้องที/มีลกั ษณะที/เป็ นคํากลอน หรื อคําคล้องจองหลากหลายรู ปแบบ แสดงให้เห็นว่า
ลักษณะนิสัยการประพันธ์ของคนไทย มักคํานึงถึงรสคําและรสความไปพร้อมกัน อีกทังยังมีการ
เปรี ยบเทียบอีกมากมาย ทังกับสิ/ งมีชีวติ ไม่มีชีวติ หรื อผสมผสานกับความรู้ดงเดิ
ั มของผูฟ้ ังเช่น
เทียบกับบทประพันธ์ตวั ละครในวรรณคดีเรื/ องอื/น ที/ผปู้ ระพันธ์ได้ใช้จินตนาการของตนสร้างสรรค์
ผลงานทางวรรณศิลป์ ที/กอปรด้วยสุ นทรี ยรสอย่างแท้จริ ง และเมื/อความงามทางภาษาได้ผสมผสาน
กับท่วงทํานองของเสี ยงดนตรี ย่อมทําให้รสที/เกิดขึนมีมิติความไพเราะที/แตกต่างออกไป เพราะ
เสี ยงดนตรี ประกอบด้วยสี สันของเครื/ องดนตรี ที/หลากหลาย ที/ผเู้ รี ยบเรี ยงเสี ยงประสานบรรจงเติม
แต่งให้ทว่ งทํานองที/มีเสี ยงสู งตํ/า ดังเบามีพลังในตัวเองมากยิง/ ขึน และพลังนีเองที/สามารถเข้าไปสู่
หัวใจของผูฟ้ ังไปกระตุน้ ปลุกเร้าให้เกิดความรู้สึกบางอย่างจากภายใน
แม้วา่ ความงามของดนตรี จะอยูท่ ี/ความไพเราะของท่วงทํานอง สี สัน หรื อการประสานเสี ยง
แต่การยอมรับความงามเหล่านีในแต่ละยุคสมัยนันแตกต่างกัน เพราะด้วยรสนิยมของผูฟ้ ังมีความ
เปลี/ยนแปลงจากสุ นทรี ยะประสบการณ์ที/ได้รับ ดนตรี ในบทเพลงปลุกใจจึงมีความแตกต่างเช่นกัน
ในช่วงแรกของการประพันธ์บทเพลงปลุกใจนัน มักจะใช้ทว่ งทํานองที/มีความเข้มแข็ง ห้าวหาญ
เนื/องจากผูป้ ระพันธ์ตอ้ งการให้ผฟู้ ังกระทําตามเนือหาที/ปรากฏในบทเพลงในลักษณะของการออก
คําสัง/ แต่เมื/อเวลาผ่านไป การบังคับให้กระทําตามนันเป็ นไปได้ยากมากขึน เพราะสังคมที/เปลี/ยนไป
จากประชาชนที/ปฏิบตั ิตามคําสัง/ เพียงอย่างเดียว มาเป็ นประชาชนที/มีความรู้มากขึน รู้จกั ใช้
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วิจารณญาณในการตัดสิ นสิ/ งต่างๆ การใช้คาํ สัง/ เพื/อให้เกิดการปฏิบตั ินนเป็
ั นไปได้ยากมากขึน จึง
เปลี/ยนมาเป็ นการชักจูงให้ผฟู้ ังคล้อยตาม และประพฤติตนภายใต้การตระหนักของตนเอง ดนตรี ที/
ประกอบบทเพลงปลุกใจจึงจําเป็ นต้องตอบสนองความต้องการที/หลากหลายดังกล่าว เพราะผูฟ้ ัง
ต่างคนต่างสมัย ย่อมต่างมีรสนิยมในการฟังและซาบซึงแตกต่างกัน บทเพลงปลุกใจจึงต้อง
ปรับเปลี/ยน เช่นเป็ นบทเพลงที/มีทว่ งทํานองอ่อนหวาน ใช้ความดังและเบาเพื/อเน้นความหมายเป็ น
ต้น ดังที/ สถาพร นิยมทอง (สนทนากลุ่ม, 27 มีนาคม 2555) กล่าวไว้วา่
“...ดนตรี มนั เคลื#อนย้ าย มันพัฒนารู ปแบบไป มันขึน อยู่กับรสนิยมในแต่
ละช่ วงของเวลา คนเขียนเพลงคนหนึ#งก็มีจินตนาการ...”
ท่วงทํานองของดนตรี ที/ประสานกันได้อย่างลงตัวกันเนือร้องถือเป็ นสิ/ งสําคัญ โสฬส
ปุณกะบุตร นักประพันธ์บทเพลงแนวป๊ อบที/ให้ความสําคัญกับคําสําคัญของบทเพลง โดยจะ
ประพันธ์ทาํ นองหลักสําหรับคําสําคัญนันก่อน ได้กล่าวถึงการประพันธ์เพลงอยูอ่ ย่างพอเพียง ของ
มูลนิธิพระดาบสว่า
“เพลงนีผ มได้ รับโจทย์ มากว่ าต้ องเป็ นเรื# อง “อยู่อย่ างพอเพียง” ผมก็เอา
หนังสื อของมูลนิธิมาอ่ าน คุยกันก็คงต้ องเกี#ยวข้ องกับพระราชดําริ ที#ต้องการให้
เราอยู่อย่ างพอเพียง พอเหมาะกับตัวของเรา ผมอยากให้ เป็ นเพลงที#มีทาํ นองร้ อง
ตามได้ ง่ายๆ มีท่อน Hook ที#คนจะจําได้ มีทาํ นองที#แข็งแรง ผมใช้ Pentatonic
(บันไดเสี ยง 5 เสี ยง) เท่ านันแบบเพลงไทย “เพื#อให้ มีความเป็ นไทยพืน บ้ าน
ทั#วๆไป” ตอนแรกผมคิดท่ อน Hook ขึน มาก่ อน ต้ องใช้ คาํ ว่ า “อยู่อย่ าง
พอเพียง” ซอล ลา โด โด มี เร โด ลาโด โด ให้ อยู่ในตําแหน่ งที#สาํ คัญ
โดยเฉพาะตอนจบของท่ อนแยก เป็ นการสร้ าง Motif จากนันก็ไปแต่ งท่ อนอื#นที#
เป็ นท่ อนธรรมดา พอเสร็ จแล้ วผมก็ให้ คุณสุรัตน์ สุขเสวีใส่ เนือ ร้ อง... ในฝั# ง
ดนตรี เราต้ องมองเสี ยงแห่ งความดีงาม เพราะฉะนัน แรงบันดาลใจเรื# องต้ นเรา
ต้ องมองเสี ยงที#เพราะ ดนตรี นี#มนั ซับซ้ อน เราต้ องว่ าด้ วยความเข้ าใจในศาสตร์
ความซับซ้ อน อาจจะไม่ ต้องถึง Classic เราต้ องตีโจทย์ เรื# องการใช้ Chord สว่ าง
หรื อมืด ในเรื# องนีเ ราต้ องใช้ chord สว่ างมากกว่ า”
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คุณค่าในบทเพลงที/เกิดขึนนัน เกิดจากองค์ประกอบทางวรรณศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ที/มี
ความเฉพาะตัว และที/สาํ คัญคือผสานกันได้อย่างกลมกลืนระหว่างองค์ประกอบทังสอง นอกจากนี
ยังต้องเหมาะสมกับรสนิยมของผูฟ้ ังในสังคมอีกด้วย
6.3.2 คุณค่ าในผู้สร้ างสรรค์
ผูส้ ร้างสรรค์ในที/นีหมายถึง ทังผูป้ ระพันธ์เนือร้อง ทํานองและผูข้ บั ร้องที/ตา่ งมี
แนวคิด เบืองหลัง กลวิธีในการถ่ายทอดแตกต่างกัน แม้วา่ จะเป็ นในบทเพลงเดียวกัน เช่นในเพลง
ความฝันอันสู งสุ ด พระราชนิพนธ์ทาํ นองในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
ประพันธ์คาํ ร้องโดย ท่านผูห้ ญิงมณี รัตน์ บุนนาค ขับร้องโดยนักร้องที/มีความแตกต่างกัน ทัง
ประเภทของบทเพลงที/ขบั ร้อง และยุคสมัย คือสันติ ลุนเผ่ (สัมภาษณ์, 9 สิ งหาคม 2554) และธนพร
แวกประยูร (สัมภาษณ์, 29 กรกฎาคม 2554) โดยสันติ ลุนเผ่ กล่าวไว้วา่
“วันหนึ#งมาเจอ พันจ่ าเอกธวัช ไพโรจน์ สนิทกันเพราะเล่ นกลางคืน
ด้ วยกัน ก็เล่ าให้ ฟังว่ าเจ้ านายท่ านอยากได้ นักร้ องแปลกๆใหม่ ลองให้ ผมไปร้ อง
เพลง O Solomio เป็ นเพลงสากล ร้ องถวายตอนท่ านพระราชทานเลีย งกาชาดทั#ว
โลก ร้ องโดยไม่ มีไมโครโฟน ผมก็มาอยู่ข้างเวที พอร้ องเสร็ จก็มีคนมาตามว่ า
ท่ านรั บสั#งให้ หา แล้ วก็ว่าอยู่นี#อย่ างไปไหนนะ พระราชิ นีให้ เข้ าเฝ้ า ผมก็หนาว
เลย ท่ านก็รับสั#งว่ าร้ องเพลงเพราะนะ ท่ านว่ าตามหาอยู่ เราก็งง มารู้ ทีหลังว่ า
เมื#อตอนเป็ นนักศึกษาธรรมศาสตร์ ร้ องอยู่ที#สมาคมศิษย์ เก่ าธรรมศาสตร์ ร้ อง
ในวงธรรมศาสตร์ ในหลวงมาทรงดนตรี เล่ นที#สวนอัมพร ตอนนันร้ องแล้ วก็
เลิกแยกกันไป ทรงรู้ ว่าลุนเผ่ แต่ ไม่ ร้ ู ว่าชื# ออะไร เพราะรู้ จักชื# อพ่ อ ตังแต่ นันก็รับ
ใช้ พระองค์ เรื# อยมา ในหลวงท่ านทรงควบคุมดนตรี เอง ช่ วงแรกเข้ าไปร้ องเพลง
คลาสสิ กถวายก่ อน โดยท่ านไม่ ถามอะไร จนพอเข้ าไปจริ งๆแล้ วให้ สมเด็จ
ท่ านให้ ผ้ หู ญิงท่ านหนึ#งมาบอกให้ สันติร้องเพลงรั กชาติ ผมก็บอกว่ าร้ องเพลง
ไทยไม่ เป็ น ก็ลองร้ องดี เพลงแรกก็ได้ ร้องความฝั นอันสูงสุ ดเลย เข้ าๆออกๆอยู่
ในวัง เอาทหารเรื อเข้ าไปเล่ นด้ วยหลายครั ง สมเด็จท่ านก็รับสั#งผ่ านท่ านผู้หญิง
มาให้ เราแก้ ตรงนัน ตรงนี  6 เดือนกว่ าก็ไม่ จบ คนที#สอนร้ องเพลงไทยคนแรก
คือสมเด็จฯ...
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...เวลาร้ องเพลงความฝั นอันสูงสุดนัน ผมไม่ ได้ คิดอะไร คิดว่ าเพลงก็คือ
เพลง เรามีพรสวรรค์ มาแล้ วเราก็มาแสวงคือมาเรี ยน ฝึ กหั ด แล้ วต้ องมี Feel to
Sing และเมื#อกําลังร้ องเพลงพวกนี  เราต้ องถือว่ าเป็ นหน้ าที#ที#จะต้ องร้ อง เพราะ
ไม่ มีใครร้ อง เดี\ยวนีก ย็ งั ไม่ มีใครร้ อง หายาก และต้ องมีความรู้ สึกที#อยากจะร้ อง
ต้ องมาศึกษาว่ าเค้ าหมายถึงอะไร เราต้ องตีความไปเอง ในเพลงความฝั นอัน
สูงสุดเราก็ต้องตีความหมายตามเนือ เพลง ความฝั นยิ#งใหญ่ เหลือเกิน คนแปลก็
แปลเก่ งเหลือเกิน มาจากเพลง The Impossible Dream การพระราชนิพนธ์ นี#
line ของท่ านเป็ น Classic คนร้ องต้ องเป็ นนักดนตรี ”
ในบทเพลงเดียวกันนี ธนพร แวกประยูร นักร้องรุ่ นใหม่ที/เคยขับร้องบทเพลงนีเช่นกัน ได้
กล่าวถึงความรู้สึกในการร้องบทเพลงนีไว้วา่
“เวลาร้ องเพลงความฝั นอันสูงสุด พอร้ องแล้ วรู้ สึกว่ า ให้ มีความฮึ กเหิ ม
มันมีหลายอารมณ์ มันปลุกพลังบางอย่ างในตัวเราให้ ร้ ู สึกว่ า บ้ านนีแ ผ่ นดินนี 
เป็ นสิ# งที#เราต้ องหวงแหนจริ งๆ มีความอบอุ่นใจ ตืน ตันใจ แล้ วอีกอย่ างเป็ น
เพลงที#ทรงพระราชนิพนธ์ เองด้ วย มันยิ#งทําให้ เรารู้ สึกได้ ถึงพลัง ในแง่ ที#เป็ น
นักร้ อง การถ่ ายทอดโน้ ตแต่ ละตัว แต่ ละตัว มันมีเหตุผลของมัน พี#ร้ ู สึกว่ าท่ านมี
เหตุผลของท่ านในการแต่ งโน้ ตแต่ ละตัวเช่ นกัน มันออกจะไทยๆด้ วยซํา มันมี
โน้ ตหรื ออะไรบางอย่ างที#ทาํ ให้ ร้ ู สึกว่ าหนักแน่ น มันมีอารมณ์ หรื ออะไร
บางอย่ างซ่ อนอยู่ในเพลงนัน แล้ วเนือ เพลงก็มีความหนักแน่ นในตัวเอง ร้ อง
แล้ วรู้ สึกว่ ามีความศักดิ?สิทธิ? มันเหมือนเพลงสวดอะไรอย่ างหนึ#งที#ทาํ ให้ เรา
รู้ สึกถึงชาติของเราได้ ชัดเจนนอกเหนือจากเพลงชาติของเรา”
การสร้างสรรค์บทเพลงที/มีคุณค่าย่อมเกิดจากความสามารถของผูป้ ระพันธ์ที/มี
ประสบการณ์ที/จะสร้างสรรค์ประสบการณ์ที/ถูกใจผูฟ้ ัง ดังเช่น สราวุธ เลิศปั ญญานุช (สัมภาษณ์, 12
มกราคม 2555) ได้กล่าวถึงแนวคิด การจินตนาการเพื/อสร้างแรงบันดาลใจในการประพันธ์เพลง ว่า
ต้องทํางานประสานงานกันระหว่างผูป้ ระพันธ์คาํ ร้องและทํานอง เช่นในบทเพลง ในหลวงของ
แผ่นดิน ที/ประพันธ์ร่วมกับ วิเชียร ตันติพิมลพันธ์ ว่า
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“เวลาแต่ งเพลง เราต้ องรู้ ว่าเรื# องราวอะไร เราต้ องคุยกันก่ อน เพลงนีเ ป็ น
ตอนที# แม่ พลอยเป็ นเด็ก แล้ วยืนตะลึงตอนที# ร.5 เสด็จผ่ าน เราต้ องมีเรื# องราว
ความรู้ สึกของเด็กคนหนึ#งที# เห็นพระเจ้ าอยู่หัว ต้ องมีเรื# องราวแบบนีม าก่ อน
แล้ วภาษาไทยมีวรรณยุกต์ พอคุยกันแล้ วถูกบังคับคําว่ า “ในหลวงของ
แผ่ นดิน” มา ก็ต้องมาคิ ด Melody (ทํานองหลัก)"
นอกจากการประพันธ์ทาํ นองหลักของเพลงแล้ว การเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานก็ถือว่าเป็ นสิ/ ง
สําคัญ เพราะการเลือกเครื/ องดนตรี ในการบรรเลงแต่ละทํานอง หรื อการเลือกประเภทของคอร์ดที/
ประสานกันนัน ย่อมก่อให้เกิดอารมณ์ที/แตกต่างกัน ดังที/ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พันเอก (พิเศษ) ชูชาติ
พิทกั ษากร (สัมภาษณ์, 21 กรกฎาคม 2554) กล่าวไว้วา่
“อีกอันก็ลึกซึ งมากก็เมืองน่ ากังวล ผมชอบเนือ มาก บางที#เค้ าก็ว่าของ
ร. 6 แต่ จริ งๆแล้ วไม่ ใช่ ผมจําไม่ ได้ ว่าใคร แต่ กพ็ วกทัพบกนั#นแหล่ ะ เนี#ยอยู่ใน
ยุคเดียวกัน 3 เพลง10 ดูว่ารู ป Form and Feel มันเหมือนกันเลยทัง 3 เพลง เมือง
กังวลขึน มาอึดอัดหน่ อย จบเป็ น March แบบ Minor อันนี อ ึดอัดมาก แต่ กแ็ ปลก
ผมชอบมาก มีลูกเล่ น ถ้ าวิเคราะห์ 3 อันนีต ่ างกันมากในเรื# อง Technique ต่ างกัน
มากและอีกชนิดคือ เพลงประเภทจูงใจให้ มีสาํ นึกในการรั กชาติ ศาสตร์ กษัตริ ย์
เช่ นเพลงสุดแผ่ นดิน ใจความคือเราถอยไปไม่ ได้ อีกแล้ ว นี#คือใจความสําคัญ ว่ า
เราถอยร่ นมาจากทางเหนือ ฟั งแล้ วเคลิบเคลิม ไม่ รุนแรง ไม่ กระแทก ด้ วยเพลง
นีท าํ ให้ ผมได้ รับพระราชทานแผ่ นเสี ยงทองคํา ได้ ในปี 2517 หลังเหตุการณ์
เดือนตุลาฯ เป็ นแนวคิดของกองทัพบก คนแต่ งเป็ นข้ าราชการในกองดุริยางค์
ทหารบก ตอนที#ผมแต่ งเข้ าทําทํานองกับเนือ มาให้ ผม Arrange (เรี ยบเรี ยงเสี ยง
ประสาน) เท่ านัน เน้ นไปที#ความซึ ง ของ Counter Melody เป็ น Mode นิดๆ ให้
ทิ#มเข้ าไปในใจโดยเฉพาะตอนท้ าย CmMaj7 aug11”
เช่นเดียวกับ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นรอรรถ จันทร์กลํ/า (สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2554) ผูเ้ รี ยง
เรี ยงเสี ยงประสานบทเพลงของวงดนตรี สุนทราภรณ์สาํ หรับวงออร์เคสตร้า ได้กล่าวถึงวิธีการเลือก
บทเพลง และกลวิธีในการเรี ยงเรี ยงเสี ยงประสานไว้วา่
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เพลงหนักแผ่นดิน เพลงสุดแผ่นดินและเพลงเมืองน่ากังวล
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“ต้ องยึด Mood (อารมณ์ ) ของเพลงเป็ นหลัก ไม่ ดูเนือ หา ดูว่าเพลงอยู่ใน
อารมณ์ ใด ไพเราะหรื อไม่ เลือกที#ฟังแล้ วชอบมาทํา เหมือนมองผู้หญิง ต้ องมี
First impression ต้ องสวยจึงเลือก พอมีหลายเพลงก็ต้องหา “แก่ นอารมณ์ ”
ของเพลงเหล่ านันให้ ได้ ก่อน จึงจะสื# อสารออกไปได้ ดี ยิ#งถ้ าคนฟั งเป็ นเด็กก็
ต้ องเลือกทํานองก่ อนเพราะเด็กไม่ ฟังหรอกว่ าพูดว่ าอะไร ทํานองเพราะก็กินใจ
แล้ ว เช่ นเพลง “อ้ อมกอดพี#” ตอนผมเด็กๆเคยฟั งแล้ วรู้ สึกว่ า ทํานองอ่ อนหวาน
แต่ พอมานั#งฟั งตอนโตเพื#อทํางานเพิ#งรู้ ว่าเป็ นเพลงที#เศร้ ามาก ก็ต้องศึกษา ต้ อง
คิดว่ า จะทําอย่ างไร ให้ ร้องอย่ างไรและให้ ใครฟั ง เหมือนที#บอกว่ าเพลงปลุกใจ
ถ้ าทํานองเป็ น March ก็จะรู้ เลยว่ าเป็ นเพลงปลุกใจ คนฟั งก็เดาได้ ว่าเนือ หา
ประมาณนีน ะ แต่ พอร้ องเข้ าจริ งมันก็เหมือนกับที#คิดก็เลยยิ#งซาบซึ งเข้ าไปอีก
แต่ เพลงปลุกใจที#แสดงอารมณ์ อื#นนอกจากฮึ กเหิ มก็มี เช่ นเพลง “สูญสิ น
ถิ#นไทย” อ่ อนหวาน ไพเราะ เน้ นให้ เกิดสํานึก หรื อเพลงอธิ ษฐาน หรื อเพลง
เกียรติศักดิ?ทหารเสื อ สําเนียงที#ได้ มาจากการ Orchestrate หรื อการประสานเสี ย
ร้ องกันก็มีส่วนทําให้ เพลงแสดงอารมณ์ ได้ เด่ นชัดยิ#งขึน ...การ Arrange ใหม่
ต้ องไม่ เหมือนเดิม แต่ ต้องกระทบจิตใจคนให้ ได้ เพราะแสดงว่ ามันเป็ นศิลปะที#
ได้ ผล ถ้ าเล่ นแล้ วคนฟั งไม่ ร้ ู สึ กอะไรก็เป็ นศิลปะที#ไม่ ได้ ผล การแสดงดนตรี ที#
กระทบใจจะทําให้ เกิดผลได้ ไกลมาก คือคนฟั งจะเกิดความฉงน โกรธ งง
ร้ องไห้ ถือว่ าเป็ นศิลปะที#ใช้ ได้ ”
สรุ ปได้วา่ ภูมิปัญญาและประสบการณ์ของผูส้ ร้างสรรค์เป็ นส่ วนสําคัญที/จะทําให้บทเพลง
มีคุณค่า ซึ/งเกิดจากประสบการณ์ชีวติ ทังในเรื/ องทัว/ ไปเพื/อให้เกิดมุมมอง แง่คิดต่างๆเพื/อเป็ น
ประโยชน์ต่อผูฟ้ ัง ประกอบกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการฟังดนตรี เพื/อเรี ยนรู้
ท่วงทํานองที/ไพเราะ ตลอดจนการประพันธ์ที/เกิดขึนจากความชื/นชมความงามทางสุ นทรี ยะอันเป็ น
ภูมิปัญญาที/ได้หล่อหลอมรู ปแบบ กลวิธี เทคนิคการประพันธ์ส่วนบุคคล ที/จะผสมผสานคําร้อง
ท่วงทํานอง สี สันของเครื/ องดนตรี หรื อวิธีการเลือกผูข้ บั ร้องให้เกิดความซาบซึง เรี ยนรู้บทเพลงด้วย
จิตใจหรื อเรี ยกว่าจิตพิสัย (Affective Domain) ของผูฟ้ ังได้เป็ นอย่างดี
6.3.3 คุณค่ าในผู้ฟัง
คุณค่าของบทเพลงจะเกิดขึนไม่ได้หากขาดการให้ความหมายของผูฟ้ ัง ซึ/งต้องผ่าน
การตีความอันเกี/ยวโยงกับความรู้พนฐาน
ื
ประสบการณ์ของผูฟ้ ัง ร่ วมกับความตระหนักถึงปัญหา
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สถานการณ์ และบริ บททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในช่วงเวลานันๆ ฉะนัน การตีความบท
เพลงบทเพลงเดียวกันอาจให้ความหมายที/แตกต่างกันเมื/อวันเวลาเปลี/ยนไป หรื อแม้แต่เป็ นบุคคล
คนเดียวกัน เมื/อเวลาเปลี/ยนไปอาจทําให้ความหมายของบทเพลงแตกต่างกัน คือผูฟ้ ังอาจเข้าใจ
ความหมายที/แฝงอยูใ่ นคําร้องได้ลึกซึงขึน หรื อปรับความคิดให้เนือหาสอดคล้องกับบริ บทใน
ขณะนัน ผูฟ้ ังที/สามารถเชื/อมโยงบทเพลงและนําข้อคิดที/ปรากฏมาเป็ นหลักในการพัฒนาตนแล้ว
ถือว่าบทเพลงนันเป็ นเครื/ องมือแห่งการพัฒนาได้เป็ นอย่างดี และอาจทําให้สาํ นึกที/ได้จากบทเพลง
มาแสดงออกเป็ นการปฏิบตั ินนแตกต่
ั
างกันไปด้วย การที/บทเพลงบางบทเพลงยังทรงเป็ นที/จดจํา
ปลูกฝังความคิด ความสํานึกที/ดีของผูฟ้ ังได้อย่างยัง/ ยืนนัน เช่นบทเพลงความฝันอันสู งสุ ด ตามที/มี
นักร้องหลายท่านได้ตีความแล้ว เมื/อเปรี ยบเทียบกับแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ระพี สาคริ ก ได้นาํ
ข้อคิดจากเพลงความฝันอันสู งสุ ดในท่อนที/วา่ “จะแน่ วแน่ แก้ ไขในสิ# งผิด” มาเปรี ยบกับการปฏิบตั ิ
สมาธิที/ไม่จาํ เป็ นต้องไปนัง/ สมาธิที/สถานที/ใด แต่ให้ดูที/ลมหายใจของตนเอง เพราะสามารถฝึ กได้
ทุกที/ตลอดเวลา ไม่ยดึ ติดกันสิ/ งใด และมีความแน่วแน่ที/จะฝึ กปฏิบตั ินนอย่
ั างแท้จริ ง (ศาสตราจารย์
ระพี สาคริ ก, 2554: 69-70) และความแตกต่างของการเรี ยนรู้ผา่ นงานศิลปะกับเรี ยนรู้ผา่ นสื/ อการ
เรี ยนรู้อื/นคือ สามารถเข้าไปกระทบจิตใจของผูฟ้ ังให้เกิดความรู้สึกว่า “คุณค่ านันได้ เข้ าไปเติบโตใน
หัวใจข้ างใน” (คธา เพิม/ ทรัพย์, สนทนากลุ่ม, 27 มีนาคม 2555) อันเป็ นผลให้คุณค่าของบทเพลง
เหล่านันสามารถเป็ นเครื/ องพัฒนาจิตใจและความคิดของผูฟ้ ังได้
6.3.3.1 การพัฒนาจิตใจ
เป้ าหมายหนึ/งที/ได้จากการถ่ายทอดคือมรรควิธี หรื อวิถีทางในการพัฒนา
ผูฟ้ ังให้เป็ นคนที/มุง่ หวังที/จะทําประโยชน์ให้กบั ส่ วนรวม ด้วยบทเพลงปลุกใจที/เกิดขึนนันมีทงคํ
ั า
ร้องและทํานองทังแบบที/ทาํ ให้จิตใจฮึกเหิม กระตุน้ ปลุกเร้าให้เกิดความกล้าหาญและเสี ยสละได้
แม้ชีวติ ทรัพย์สิน และความสุ ขส่ วนตัวเพื/อสร้างสรรค์ผลประโยชน์ให้ส่วนรวม และในทางตรง
ข้าม บทเพลงปลุกใจบางบทเพลงมีทว่ งทํานองที/อ่อนหวานแต่แฝงความเข้มแข็ง เสริ มสร้างจิตใจ
มุง่ มัน/ แน่วแน่ที/จะยึดมัน/ ในความถูกต้องดีงาม การชื/นชมและซาบซึงในบทเพลงนันแตกต่างกันไป
ตามแต่ละรสนิยมของผูฟ้ ัง และเมื/อแต่ละคนมีจิตใจที/ดี ที/ตอ้ งการจะสร้างความเจริ ญรุ่ งเรื องให้กบั
ชาติบา้ นเมืองของตนแล้ว ก็จะสามารถแสวงหาหนทางแห่งการพัฒนาด้วยการเป็ นกําลังใจให้กนั
และกัน ในการปกปักรักษา พัฒนาชาติบา้ นเมืองของเรา ไม่วา่ จะมีภยั ใดๆทังจากภายนอกและ
ภายในประเทศ หรื อจากธรรมชาติที/มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ สิ/ งที/สาํ คัญในการเสริ มสร้างให้
เกิดความรักคนในชาติเดียวกัน คือต่างต้องมีจิตใจใฝ่ ดีร่วมกัน ภายใต้สภาวะอันเป็ นโหดร้ายทังจาก
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การเมือง เศรษฐกิจ สังคมหรื อสิ/ งแวดล้อมเพื/อสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน ภายใต้จิตใจที/ร่วมกันเป็ น
หนึ/งด้วยความรักและสามัคคี
นอกจากนี คุณค่าในบทเพลงจะจางหายไปหากคนรุ่ นหลังไม่มีความจริ งใจในการ
สร้างสรรค์ เพราะเมื/อบทเพลงปลุกใจมีวตั ถุประสงค์เพื/อให้กระทบจิตใจผูฟ้ ังจึงจําเป็ นต้องให้บท
เพลงนันมีที/มาจากความจริ งใจของผูส้ ร้างสรรค์ ดังที/ ผศ.ดร.รังสิ พนั ธ์ แข็งขัน (สนทนากลุ่ม, 27
มีนาคม 2555) กล่าวไว้วา่ “...ถ้ าคนแต่ ง แต่ งเพลงด้ วยความจริ งใจแล้ ว เพลงก็จะถึงใจของคนฟั งได้
มันเป็ นเป็ นเรื# องของการสื# อแบบใจถึงใจ...” นอกจากนียังต้องเป็ นผลงานที/มีคุณภาพจึงจะสามารถ
เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกให้เกิดการพัฒนาจิตใจของผูฟ้ ังด้วย ดังที/ลีโอ ตอลสตอย (2538: 13 – 14)
กล่าวไว้วา่
“การทําดนตรี เป็ นศิลปะได้ กต็ ่ อเมื#อมันกินใจ...อารมณ์ ความรู้ สึกอันกิน
ใจจากศิลปะของดนตรี ซึ# งดูและได้ มาง่ ายๆนัน เราจะซึ มซาบได้ กต็ ่ อเมื#อผู้
บรรเลงได้ ค้นพบสิ# งเล็กๆอันไร้ ขอบเขต ซึ# งจําเป็ นต่ อความสมบูรณ์ ของดนตรี
...ความกินใจจะเกิดขึน ได้ กด็ ้ วยศิลปิ นค้ นพบสิ# งเล็กๆอันย่ อยยิบในที#ศิลปะนัน
ประกอบขึน และเพียงในขีดข่ ายเท่ าที#เขาค้ นพบเท่ านัน เป็ นไปไม่ ได้ ที#จะสอน
ผู้คนให้ ค้นพบระดับยิบย่ อยเล็กๆนีด ้ วยวิธีการภายนอก อะไรเหล่ านีจ ะค้ นพบ
ได้ กแ็ ต่ ด้วยการคล้ อยไปกับอารมณ์ ความรู้ สึกของตัวเอง..รู ปแบบของศิลปะที#ดี
พอจึงจะสามารถถ่ ายทอดอารมณ์ ความรู้ สึกของผู้รังสรรค์ ไปผู้ฟังผู้ดูได้ ”
6.3.3.2 การพัฒนาตน
แม้วา่ บทเพลงปลุกใจส่ วนหนึ/งจะไม่มีการกล่าวถึงวิธีการปฏิบตั ิตนเพื/อ
แสดงถึงความรักชาติ แต่มกั นําเสนอแนวทางให้เกิดการปฏิบตั ิ คือให้ผฟู้ ังได้นาํ แนวคิดเหล่านันมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริ บทและวิถีทางของตนเอง เพราะการแสดงความรักชาติมีได้หลายทาง
และแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา เช่นในอดีตการพัฒนาประเทศคือการพัฒนาตามชาติตะวันตก เช่น
การมีงานทํา มีอาชีพที/มนั/ คงโดยพึ/งพิงผูจ้ า้ งงาน หรื อเงินลงทุนจากต่างชาติ แต่ในปัจจุบนั
ประชาชนคนไทยส่ วนหนึ/งเรี ยนรู้การพัฒนาจากภายใน คือให้พ/ งึ พิงตนเอง ทังในด้านการลงทุน
ภาคการเกษตร หรื อแม้แต่การเป็ นลูกจ้างที/ทาํ งานอย่างเต็มความสามารถตามกําลังอย่างพอดี
รวมทังการพัฒนาวิถีการปฏิบตั ิตนให้มีความเอือเฟื อเผื/อแผ่ และสร้างประโยชน์ในกับสังคมตาม
โอกาสซึ/งถือว่าเป็ นการพัฒนาสังคมรอบข้างวิธีการหนึ/ง ฉะนัน การใช้บทเพลงเป็ นเครื/ องมือในการ
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พัฒนาตนเพื/อให้เกิดความรักชาตินนไม่
ั ได้มีแบบแผนตายตัว ขึนอยูก่ บั ผูฟ้ ังว่าจะตีความและ
สร้างสรรค์การแสดงออกเหล่านันอย่างไร เช่นในบทเพลงที/เกี/ยวกับองค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชนัน หลายบทเพลงที/กล่าวถึงพระราชกรณี ยากิจของพระองค์ที/ทรงทํา
เพื/อประชาชนชาวไทย ทรงเป็ นแบบอย่างในฐานะที/เป็ นประชาชนคนไทยคนหนึ/งที/มุ่งหวังพัฒนา
ชาติบา้ นเมือง ผูท้ ี/ได้ฟังบทเพลงเหล่านี จะเกิดแรงบันดาลใจที/จะทําดีดาํ เนินรอยตามแนวทางของ
องค์พระผูเ้ ป็ นแบบอย่างหรื อเป็ นแรงบันดาลใจให้ประพฤติดี ทําดีเพื/อพระองค์ สิ/ งเหล่านีถือได้วา่
ผูฟ้ ังได้รับการพัฒนาตนเองจากการได้รับการกระตุน้ ด้วยข้อความและสุ นทรี ยะของดนตรี ที/งดงาม
จับใจ
6.3.3.3 การพัฒนาปัญญา
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื/อการพัฒนาคือ การใช้
ผลงานนันเป็ นเครื/ องมือให้เกิดการพัฒนาจากภายในเป็ นแรงขับเคลื/อนการกระทําคุณงามความดี
และเป็ นความจริ งแท้ของชีวิต ในทางกลับกันผูฟ้ ังได้เรี ยนรู้ความจริ งจากสิ/ งต่างๆให้มีส่วนช่วยสอน
ให้แต่ละคนหวนกลับมารู้ความจริ งซึ/งอยูใ่ นใจตนเอง (ระพี สาคริ ก, 2554: 10) เพื/อประโยชน์ใน
การตระหนักถึงปัญหาที/เกิดขึนจริ งและหาหนทางแก้ไขอย่างมีสติรอบคอบ บทเพลงปลุกใจ
ส่ งเสริ มให้ผฟู้ ังใช้วจิ ารณญาณในการเสริ มสร้างบ้านเมืองให้สงบสุ ขร่ มเย็นและปลอดภัย เช่นการ
ปฏิบตั ิตนเพื/อรักษาเอกราชของประเทศ ผูท้ ี/ได้รับการพัฒนาแล้วย่อมคิดได้วา่ การรักษาชาติ
บ้านเมืองในยุคสมัยนี (พ.ศ. 2555) ไม่จาํ เป็ นต้องออกไปสู้รบกับศัตรู ภายนอกเท่านัน แต่การรู้จกั
ทํางาน การประหยัดอดออม และใช้ปัญญาในการแสวงหาหนทางในการสร้างประโยชน์ให้กบั
ประเทศโดยส่ วนรวมด้วยความสามารถส่ วนตัวของเรานัน ถือได้วา่ เป็ นผูม้ ีปัญญาเพื/อการพัฒนา
อย่างแท้จริ ง
6.3.4 คุณค่ าในสั งคม
คุณค่าภายนอกอันได้แก่คุณค่าทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
และการศึกษาที/เกิดขึนจากบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจในงานวิจยั นีมีความสัมพันธ์กนั
ตลอดเวลา เช่นในช่วงที/ 4 ของการวิจยั การบริ หารประเทศดําเนินไปตามนโยบายเศรษฐกิจ บริ บท
อื/นจึงต้องดําเนินไปในแนวทางเดียวกัน แต่อาจจะมีบางคุณค่าที/โดดเด่นกว่าในบางช่วงเวลา ซึ/ง
คุณค่าดังกล่าวแสดงออกอย่างชัดเจนในเนือหาของบทเพลงแต่อาจจะไม่ได้ส่งให้เกิดผลในทาง
ปฏิบตั ิตามที/ปรากฏในบทเพลงนัน เช่นในช่วงยุคสมัยที 4 เช่นกัน บทเพลงที/ได้รับความนิยมอย่าง
มากคือเพลง เมดอินไทยแลนด์ ที/ส่งเสริ มให้ประชาชนบริ โภคสิ นค้าในประเทศ หากแต่ตวั เลขการ
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นําเข้าสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยกลับเพิม/ สู งขึน และลดลงอย่างรวดเร็ วในวิกฤตต้มยํากุง้ ในอีกราว 10 ปี ต่อมา
ในทางตรงกันข้ามกับยุคสมัยที/ 1 ที/พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีพระราชนิพนธ์ให้
แสดงออกถึงความรักชาติประกอบกับนโยบายที/มีพระราชประสงค์จะส่ งทหารไทยไปร่ วมรบใน
สงครามโลกครังที/ 1 ในยุโรป ในครังนันมีประชาชนร่ วมสมัครไปร่ วมรบเป็ นจํานวนมาก ซึ/งผล
ของการที/ประชาชนมาสมัครเป็ นทหารเพื/อแสดงความรักชาตินีอาจจะไม่ได้เกิดจากผลของพระราช
นิพนธ์เพียงอย่างเดียว แต่ถือว่าเป็ นการประชาสัมพันธ์ดว้ ยละคร หนังสื อพิมพ์ และการบอกเล่าสู่
กันฟังที/ได้ผลอย่างรวดเร็ ว แสดงให้เห็นว่า คุณค่าภายนอกที/แสดงออกในบทเพลงที/เกิดขึนเกิดจาก
การสร้างสรรค์ของผูป้ ระพันธ์ซ/ ึงอาจจะส่ งผลถึงผูฟ้ ังหรื อไม่กไ็ ด้ในช่วงเวลานัน แต่อาจะเป็ นการ
ปลูกฝังแนวความคิดดังกล่าวเพื/อนํามาปรับใช้กบั ชีวติ และการแก้ปัญหาอื/นในภายภาคหน้า
6.3.4.1 คุณค่ าทางการเมืองการปกครอง
บทเพลงปลุกใจไม่วา่ จะอยูใ่ นช่วงเวลาใด ย่อมมีความผูกพันกับบริ บท
ทางการเมืองการปกครองในช่วงเวลานันๆ ทังนีเนื/องจากวัตถุประสงค์ในการประพันธ์เพลงปลุกใจ
ในช่วงเวลาหนึ/งทําตามนโยบายของรัฐบาลที/พยายามปลูกฝังความคิด ความเชื/อบางประการให้กบั
คนหมูม่ ากเพื/อให้มีแนวคิด แนวการประพฤติปฏิบตั ิตามที/ทางการต้องการของรัฐ บทเพลงปลุกใจ
จึงเป็ นเสมือนเครื/ องมือในการเผยแพร่ ความคิด ทัศนคติที/รัฐต้องการซึ/งเชื/อว่าเป็ นหนทางหนึ/งที/จะ
แสดงออกซึ/งความรักชาติในช่วงเวลานัน แต่เมื/อเวลาผ่านไป บทเพลงที/เกี/ยวข้องกับการเมืองมัก
กล่าวถึงผลที/ได้รับจากความรุ นแรงทางการเมือง เช่นบทเพลงปลุกใจในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 53 บท
เพลงปลุกใจมีเนือหาให้คนไทยมีความรัก ความร่ วมมือกันสร้างความสงบสุ ขให้สังคมหลังจาก
วิกฤตความรุ นแรงทางการเมืองภายในประเทศ
6.3.4.2 คุณค่ าทางเศรษฐกิจ
ไม่วา่ ยุคสมัยใด การพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจมักจะดําเนินไป
ด้วยกัน โดยเฉพาะในช่วงทุนนิยมที/ระบบเศรษฐกิจกําหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศ และ
การเมืองมีส่วนอย่างมากที/จะทําให้ทิศทางนันดําเนินไปได้อย่างราบรื/ น สิ/ งสําคัญคือความร่ วมมือ
จากประชาชนทุกคนที/จะประหยัดอดออมและเสริ มสร้างรายได้ให้กบั ประเทศ บทเพลงปลุกใจใน
บางยุคสมัยได้พยายามชีชวนให้ผฟู้ ังนิยมใช้สินค้าไทยเพื/อสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจและ
สิ/ งแวดล้อมในประเทศ ทังนีได้เกิดคุณค่าต่อความมัน/ คงทางการเมืองและการกินดีอยูด่ ีของ
ประชากรในสังคมอีกด้วย บทเพลงที/มีเนือหาให้รู้จกั อดออมประหยัดนี มีมาตังแต่สมัยจอมพล ป.
พิบูลสงคราม โดยรณรงค์ให้คนไทยใช้สินค้าไทย จนกระทัง/ ถึงบทเพลงเมดอินไทยแลนด์ที/มีเนือหา
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เดียวกัน นอกจากนี แนวทางของระบบเศรษฐกิจไทยในปั จจุบนั มีการเปลี/ยนแปลงไปมาก โดยไม่มี
เป้ าหมายเพื/อการแสวงหากําไรสู งสุ ดอีกต่อไป หากแต่สร้างกระบวนทัศน์ใหม่เรื/ องเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ที/สนับสนุนให้
ประชาชนพึ/งพาตนเอง ท้องถิ/นหรื อชุมชน ซึ/งนํามาสู่ การใช้สินค้าในประเทศเช่นเดียวกันกับเพลง
ในยุคสมัยก่อน
6.3.4.3 คุณค่ าทางสั งคมและวัฒนธรรม
สิ/ งที/บทเพลงปลุกใจปลูกฝังให้กบั สังคมคือการตระหนักคิดในการปฏิบตั ิ
ตนเพื/อสังคม และเมื/อบุคคลที/อยูร่ ่ วมกันมีทศั นคติที/จะทําประโยชน์เพื/อส่ วนรวมแล้ว ย่อมเกิดการ
สร้างสรรค์ผลงาน กิจกรรม ฯลฯ เพื/อขับเคลื/อนสังคมให้เกิดการพัฒนาอย่างกว้างขวาง มัน/ คงและ
ยัง/ ยืน สิ/ งสําคัญคือ คนในสังคมต้องเป็ นกําลังใจให้กนั และในการทําความดีเหล่านัน ไม่ยแุ ยงให้เกิด
ความแตกแยกและร่ วมมือกันด้วยความสามัคคีในการรักษาเอกราชของชาติทงทางการเมื
ั
อง
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมให้คงมีคุณค่าที/คนไทยทุกคนต่างภาคภูมิใจ ในยุคที/ 1 และ 2 ประชาชนมี
คุณค่าต่อสังคมด้วยการเสี ยสละชีวติ และทรัพย์สินเพื/อรักษาสถานภาพของสังคมไว้ ซึ/งเป็ นการ
สะท้อนให้เห็นว่าในสังคมเดียวกันมีผคู้ นมากมายและแต่ละคนมีความเท่าเทียม เสมอภาคกันที/จะ
เรี ยกร้องและสร้างประโยชน์ในกับส่ วนรวม สิ/ งสําคัญคือต้องร่ วมใจกันสร้างสรรค์ให้เกิดสังคมน่า
อยู่ หรื อในวิกฤตการณ์นาํ ท่วมกรุ งเทพมหานครและจังหวัดในภาคกลาง พ.ศ. 2554 ที/มีกลุ่มจิตอาสา
มากมายออกจัดกิจกรรมเพื/อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ความเอืออาทร เห็นอกเห็นใจของคนไทยนีมิได้
เกิดจากการสัง/ การหรื อปลูกฝังได้ในช่วงเวลาข้ามคืน แต่ประชาชนคนไทยได้รับการขัดเกลาอบรม
เรื/ องการให้ดว้ ยระบบการศึกษา การศาสนา ระบบสังคมรวมทังผลจากการขัดเกลาของงานศิลปะ
ต่างๆอีกด้วย
6.3.4.4 คุณค่ าทางการศึกษา
องค์ประกอบของบทเพลงคือคําร้องและท่วงทํานองดนตรี ที/มีคุณค่า ควร
แก่เป็ นเครื/ องมือทางการศึกษา เนื/องจากเป็ นผลงานของปั ญญาชนในยุคสมัยต่างๆ ทําให้ผฟู้ ังได้เห็น
และเรี ยนรู้กระบวนการคิด การสร้างสรรค์ กลวิธีการถ่ายทอดความคิดในการประดิษฐ์ภาษาและ
ท่วงทํานองที/กินใจและปัญญาที/เกิดขึนในบทเพลง แต่เป้ าหมายของการถ่ายทอดบทเพลงไทยสากล
ประเภทเพลงปลุกใจนีไม่ได้อยูท่ ี/วา่ ผูเ้ รี ยนสามารถร้องเพลงเหล่านีได้ถูกต้อง จดจําได้แม่นยํา
หรื อไม่ หากแต่อยูท่ ี/การตีความให้เห็นถึงสิ/ งที/แฝงเร้นอยูใ่ นบทเพลง ไม่วา่ จะเป็ นการพัฒนาจิตใจ
ให้เกิดจิตสํานึกที/จะเสี ยสละความสุ ขส่ วนตัว การร่ วมแรงร่ วมใจกันเพื/อประกอบกิจการใดกิจการ
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หนึ/ง การระลึกถึงพระมหากรุ ณาธิคุณของบูรพกษัตริ ยไ์ ทยที/ควรยึดไว้เป็ นแบบอย่าง หรื อการ
แสดงออกโดยการพยายามพัฒนาสังคมให้ทดั เทียมกับประเทศอารยะเพื/อรักษาเอกราชในด้าน
เศรษฐกิจเพื/อความอยูด่ ีกินดีของคนไทย ไม่ให้ตา่ งชาติเปรี ยบ และที/สาํ คัญคือการที/ผฟู้ ังได้เรี ยนรู้วา่
การที/ประเทศจะก้าวหน้าพัฒนาหรื อฝ่ าฝันอุปสรรคใดได้นนั ขึนอยูก่ บั ความเข้มแข็งของคนใน
ประเทศที/จะร่ วมมือกันและกันในทุกๆเรื/ อง ทังนีเพื/อประโยชน์สูงสุ ดเพื/อให้ชาติไทยยังคงมี
อธิปไตย สามารถปกครองตนเองได้อย่างภาคภูมิ
6.3.5 คุณค่ าในเชิงคุณวิทยา
บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจมีองค์ประกอบในเชิงคุณวิทยาทังด้าน
จริ ยศาสตร์ และสุ นทรี ยศาสตร์ควบคูก่ นั คุณค่าทางสุ นทรี ยศาสตร์คือความงามในบทเพลงทังจาก
ท่วงทํานองและคําร้องซึ/งมีลกั ษณะพิเศษคือ ต้องถูกกับรสนิยมของผูฟ้ ังเพราะจะมีผลอย่างมากต่อ
การยอมรับรู้ของผูฟ้ ัง และนําไปปฏิบตั ิได้ ทําให้ลกั ษณะทางสุ นทรี ยะของบทเพลงมีการ
เปลี/ยนแปลงไปตามเวลาและความนิยมของผูฟ้ ัง อย่างไรก็ดี เป้ าหมายการใช้งานศิลปะคือบทเพลง
ที/มีความไพเราะนีคือ การก่อให้ผฟู้ ังได้เกิดสํานึกถึงสารที/บทเพลงต้องการจะสื/ อและขับเคลื/อนพลัง
ใจ พลังกายของผูฟ้ ังให้ประพฤติปฏิบตั ิดีตามแนวทางจริ ยศาสตร์ เพราะจุดมุง่ หมายของการเรี ยน
ปรัชญาคือการขับเคลื/อนสิ/ งที/ดีที/เป็ นความจริ งให้เกิดขึนภายในจิตใจด้วยความนิยมชื/นชมใน
ผลงานที/งดงามเหล่านันให้ก่อเกิดเป็ นการปฏิบตั ิ เช่นการร่ วมมือกันทํางานเพื/อประโยชน์ส่วนรวม
คุณค่าของบทเพลงปลุกใจในงานพัฒนศึกษานันคือ การที/บทเพลงจะมีพลานุภาพที/จะ
ขับเคลื/อนความจริ งสู งสุ ดของความรักชาติให้บงั เกิดผลต่อจิตใจของบุคคล ชุมชน ตลอดจนสังคม
โดยรวม ทังนีเพื/อให้เกิดวิถีแห่งการพัฒนาในแง่มุมต่างๆ ทังทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรม และการที/จะเรี ยนรู้คุณค่าเหล่านีด้วยการเรี ยนรู้เนือหาที/มีหลักการและเหตุผล แต่
แฝงตัวอยูใ่ นผลงานที/มีความงดงามอย่างมีสุนทรี ยะ และการรับรู้เนือหาได้อย่างดีนนั ผูฟ้ ังต้องมี
องค์ประกอบหลายประการตามทฤษฎีแห่งการเรี ยนรู้ (Epistemology) ได้แก่
1. คัมภีร์ (Revealed) และตํารา (Authoritative) นัน/ คือ การรู้ความหมายของเนืความที/
ปรากฏในบทเพลง
2. การประจักษ์แจ้ง (Empirical) คือการใช้ประสบการณ์ในการพิจารณาสิ/ งที/ได้สัมผัสว่า
เป็ นความจริ งหรื อไม่ การสัมผัสนีหมายถึงการรับรู้ดว้ ยการฟัง การดูและการชม เพื/อใช้เป็ นฐานให้
ใช้ปัญญาพิจารณาอีกครังหนึ/ง
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3. เหตุผล (Rational) คือการรับฟังแล้วใช้เหตุผลในการตัดสิ น เชื/อมัน/ ในสิ/ งที/ฟังทังหลายว่า
มีความสอดคล้องกันกับความมีปัญญาที/ผฟู้ ังต้องมีวิจารณญาณที/จะเชื/อว่า เนือหาที/ปรากฏในบท
เพลงมีความน่าเชื/อถือมากน้อยเพียงไร และผูฟ้ ังควรจะปฏิบตั ิตามหรื อไม่
4. ณาญทัศน์ (Intuition) คือสัญชาตญาณ หรื อปั ญญาญาณ ที/จะทําความเข้าใจอย่าง
แตกฉานในเนือหาที/ได้รับฟัง เป็ นสิ/ งที/เกิดขึนจากภายในซึ/งอาจเกิดจากทักษะที/มีมาตังแต่เกิด
คุณค่าทางคุณวิทยาที/เกิดขึนในบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจนันให้ความสําคัญ
กับทุกส่ วนของทฤษฎีแห่งการเรี ยนรู้นี กล่าวคือ การที/ผฟู้ ังจะเกิดสํานึกเรื/ องความรักชาตินนต้
ั องมี
องค์ประกอบของเนือหาสําคัญว่ามีความน่าสนใจหรื อไม่ บทเพลงมีองค์ประกอบสําคัญคือความ
งามทางภาษาและเสี ยงดนตรี แบบสุ นทรี ยศาสตร์ที/นาํ สู่ แนวทางปฏิบตั ิในแบบจริ ยศาสตร์ เพื/อเป็ น
เนือหาที/ใช้ในการปลูกฝังผูฟ้ ังให้เกิดความรักชาติ หวงแหนความเป็ นชาติไทย ผูท้ ี/ได้รับฟังเพลง
และเปิ ดรับความคิดที/ถ่ายทอดและมีประสบการณ์ร่วมอย่างใดอย่างหนึ/งในบทเพลงเหล่านี จะใช้
ปัญญาในการสร้างข้อสรุ ปอุปนัยได้ดว้ ยตนเองอย่างมีเหตุผลเชิงตรรกวิทยา เพื/อที/จะเชื/อมัน/ ในการ
ดําเนินชีวติ ในวิถีทางนัน วิถีทางดังกล่าวนําไปสู่ ความจริ งสู งสุ ดจากการเรี ยนรู้ผา่ นบทเพลงปลุกใจ
คือ อานุภาพแห่งความงามและความเชื/อมัน/ ในสิ/ งใดสิ/ งหนึ/ง ซึ/งในกรณี ของประชาชนคนไทยแล้ว
คงจะไม่มีความเชื/อมัน/ ศรัทธาใดหนักแน่นไปกว่าการรวมจิตใจกันไว้ที/องค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั อานุภาพนีจะเป็ นพลังในการขับเคลื/อนให้คุณค่าของบทเพลงเป็ นเครื/ องมือให้คนในสังคม
ร่ วมมือร่ วมใจกัน อยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุขและยัง/ ยืน ซึ/งสิ/ งนีเองที/เป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดในการพัฒนา
ในงานพัฒนศึกษาที/จะให้บทเพลงเป็ นเครื/ องมือในการพัฒนาจิตใจที/เสี ยสละ สามัคคี และการคิดถึง
ประโยชน์ส่วนร่ วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนของบุคลจากภายในให้เติบโตขึน จากบุคคลเดียวไปสู่
คนรอบข้างและสังคมไทยโดยส่ วนรวมต่อไป
6.4 แนวทางในการถ่ ายทอด
การถ่ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจมีมาตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ด้วย
วิธีการที/หลากหลาย เช่นการใช้ประกอบการแสดงละคร การร้องในงานแสดงดนตรี หรื อการ
เผยแพร่ ผา่ นสื/ อตามลักษณะของเครื/ องมือสื/ อสาร และเทคโนโลยีที/ได้รับความนิยมในขณะนัน
เพราะเป้ าหมายหลักของการประพันธ์บทเพลงปลุกใจคือ ต้องการถ่ายทอดคุณค่า ความหมาย และ
สาส์นจากผูป้ ระพันธ์ออกสู่ สาธารณะเพื/อปลุกเร้า กระตุน้ ความรู้สึกของผูฟ้ ังได้อย่างกว้างขวางและ
รวดเร็ วที/สุด อย่างไรก็ดี การเผยแพร่ แบบเปิ ดเพลงให้ฟังเท่านัน อาจไม่ทาํ ให้ผชู้ มเกิดความรู้สึกถึง
สํานึกต่างๆตามที/ผปู้ ระพันธ์คาดหวัง จึงต้องมีการจัดรู ปแบบแนวทางในการถ่ายทอดที/มี
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กระบวนการและขันตอนที/มีประสิ ทธิภาพ เพื/อให้ผชู้ มเกิดความตระหนักในการเสริ มสร้าง
จิตสํานึกรักชาติดว้ ยตนเองได้อย่างแท้จริ ง แนวทางการถ่ายทอดคุณค่าของบทเพลงมีดว้ ยกัน 3
แนวทางคือ การถ่ายทอดผ่านสื/ อสาธารณะถือเป็ นวิธีการแบบการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดกิจกรรม
พิเศษ เช่นการประกวด การจัดอบรมในลักษณะของการเรี ยนรู้แบบนอกระบบการศึกษา และผ่าน
ในระบบการศึกษา ซึ/งแต่ละแนวทางเป็ นกระบวนการที/ทาํ ให้ทงผู
ั ท้ ี/มีหน้าที/ทาํ การเผยแพร่ และผูช้ ม
ได้เกิดการเรี ยนรู้ไปพร้อมกัน ดังมีรายละเอียดดังนี
6.4.1 การศึกษาตามอัธยาศัยผ่านสื อสาธารณะ
การถ่ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจในแบบการศึกษาตามอัธยาศัย
นัน มุง่ หวังให้ผฟู้ ังได้รับการขัดเกลา ปลูกฝังให้เกิดจากเรี ยนรู้ถึงการแสดงออกซึ/งความรักชาติผา่ น
เนือหาและท่วงทํานองอันไพเราะของบทเพลงที/ผา่ นสื/ อสาธารณะซึ/งมีมาตังแต่อดีต ทังรู ปแบบของ
วิทยุชุมชน วิทยุกระจายเสี ยง สถานีโทรทัศน์ จนกระทัง/ ถึงระบบออนไลน์ ผูร้ ับการถ่ายทอด
ดังกล่าว จึงได้เปลี/ยนจากผูฟ้ ังที/ฟังแต่เพียงเสี ยงมาเป็ นผูช้ มที/สามารถรับชมบทเพลงทังจากการฟัง
เสี ยงเพลงและการดูภาพประกอบหรื อการชมมิวสิ ควิดีโอ (Music Video) ที/มีการผูกโยงเรื/ องราว
ต่างๆกันกับบทเพลง ทังนีวิธีการถ่ายทอดจึงจําเป็ นที/จะต้องมีความทันสมัย เข้ากับเครื/ องรับของ
ผูช้ มได้เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ดี แม้ในปัจจุบนั สื/ อสาธารณะที/ยงั คงเผยแพร่ ไปทัว/ ถึงทังประเทศคือ
วิทยุกระจายเสี ยง ฉะนัน บทเพลงที/เปิ ดในสถานีจึงเป็ นที/รู้จกั ได้อย่างกว้างขวาง การเลือกบทเพลง
ออกเผยแพร่ จึงเป็ นสิ/ งสําคัญ ควรสอดคล้องกับสถานการณ์บา้ นเมืองในขณะนัน พันเอกประชา
สัณห์ ชนะสงคราม หัวหน้าฝ่ ายผลิตรายการและข่าว สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงกองทัพบก ได้กล่าวถึง
การเลือกเพลงไว้วา่ (สัมภาษณ์ 22 กรกฎาคม 2554)
“สถานีของเราเป็ นสถานีที#เปิ ดกว้ างอยู่แล้ ว คนฟั งก็มีหลากหลาย มีชอบ
บ้ างไม่ ชอบบ้ าง แต่ เราก็พยายามเลือกให้ ถกู กับสถานการณ์ การเลือกเพลงที#
สําคัญต้ องขึน กับบริ บท กับสถานการณ์ เพลงเดียวกันอาจจะให้ ความหมาย
ต่ างกันในเวลาต่ างกันเช่ นเพลงหนักแผ่ นดิน ตอนนีม าใช้ อีกแบบหนึ#ง ไม่ ตรง
ตามประสงค์ ของผู้แต่ งก็ได้ ”
การเผยแพร่ ถือเป็ นปั จจัยสําคัญที/จะทําให้คุณค่าของบทเพลงเกิดประโยชน์มากที/สุด ใน
อดีตมีการสร้างสรรค์บทเพลงปลุกใจจํานวนมาก แต่บางส่ วนไม่เป็ นที/รู้จกั ในปัจจุบนั เนื/องมาจาก
ขาดการบันทึกและการเผยแพร่ ดังที/ นคร ถนอมทรัพย์ (สัมภาษณ์, 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553)
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กล่าวไว้วา่ บทเพลงที/ชนะการประกวดในสมัยก่อนจะให้วงดนตรี บรรเลงบนเวทีเพื/อให้คะแนน แต่
มิได้มีการบันทึกไว้ทาํ ให้บทเพลงเหล่านันถูกลืมเลือนไป เมื/อเวลาผ่านไปวิธีการต่างๆได้เปลี/ยนไป
ด้วย เช่นเมื/อครังแต่งเพลงรักกันไว้เถิด หลังจากบทเพลงชนะเลิศ ได้มีบริ ษทั แผ่นเสี ยงมาขอซือ
ลิขสิ ทธิwไปอัดแผ่นขาย ทําให้บทเพลงนียังเป็ นที/รู้จกั มาจนกระทัง/ ปัจุบนั
“...คือเพลงที#ได้ รางวัลเนี#ย ก็จะให้ กรมประชาสัมพันธ์ เอาไปร้ องโชว์ ใน
วันรั บรางวัล แต่ กเ็ ป็ นคลื#นกระทบฝั# งหายไป เราก็ไม่ ว่าอะไร...แต่ เพลงรั กกัน
ไว้ เถิด แต่ คราวนีเ ปิ ดเพลงฟั ง เพราะคณะกรรมการให้ ส่งเพลงให้ ฟัง มีการ
บันทึกไป อันเดิมๆนี#ส่งกระดาษไป ส่ งคราวนีต ้ องบันทึกดีๆให้ เป็ นแผ่ นเสี ยง
เพราะชื# องานแผ่ นเสี ยงทองคํา เพราะฉะนันทุกงานที#ส่งต้ องเป็ นแผ่ นเสี ยง พอ
ประกาศเสี ยงออกมาครู มีเพื#อนเป็ นเจ้ าของบริ ษัทแผ่ นเสี ยงคือกรุ งไทย ซึ# งเป็ น
บริ ษัทแบบไทยประดิษฐ์ แบบไทยทําเอง พอได้ รางวัลเค้ าก็มาขอเป็ นเพลง
ประเดิมแท่ นพิมพ์ ทําออกมา ก็ได้ รับการเผยแพร่ ซึ# งวิทยุเอาไปเปิ ด ในขณะนัน
การเปิ ดเพลงในสถานีวิทยุยงั ไม่ คิดถึงผลประโยชน์ ไม่ มีการพาณิ ชย์ เมื#อเอาไป
เปิ ดก็เป็ นที# แพร่ หลายเรื# อยมา มีประโยชน์ หลายอย่ าง คื อ 1. เป็ นประโยชน์ ของ
ชาติ 2. เป็ นกําลังใจแก่ ผ้ แู ต่ ง และ 3. เป็ นความภาคภูมิใจเพราะเป็ นการได้ รับ
รางวัลพระราชทานจากพระหัตถ์ ทรงปรบมือให้ ...”
ต่อมาภายหลังบทเพลงรักกันไว้เถิดยังได้รับการตอบรับที/ดี กระทัง/ มีบริ ษทั เพลงสมัยใหม่
นําไปประพันธ์ดนตรี ที/มีความทันสมัย เข้ากับรสนิยมคนฟังในปัจจุบนั ทําให้บทเพลงเหล่านียัง
ได้รับความนิยมมาจนกระทัง/ ปัจจุบนั แต่ส/ิ งสําคัญที/ทาํ ให้บางบทเพลงที/มีคุณค่าสู ญหายไป ก็เพราะ
เหตุผลเชิงพาณิ ชย์ที/ตอ้ งใช้งบประมาณสู งมากในการผลิตและจําหน่ายบทเพลงประเภทนี กล่าวคือ
“สําหรั บเพลงรั กกันไว้ เถิด ตอนที#เผยแพร่ มนั เป็ นช่ วงที#สื#อบริ สุทธิ?
(พ.ศ. 2514) แต่ ช่วงเพลงเราไม่ มีเวลาจะทะเลาะกัน (พ.ศ. 2520) มันเป็ นช่ วงที#
สื# อต้ องการเงิน จึงไม่ ได้ เปิ ด ไม่ ดัง และเพลงที#ดังๆปั จจุบัน มีค่ายเพลงเค้ า ก็
สร้ างของเค้ าเพื#อสื# อออกมา แต่ กด็ ีเพราะถือว่ าทําไว้ เป็ น Credit ของค่ าย เค้ าก็ใช้
คนของเค้ าแต่ ง ทําไมจะต้ องเสี ยเงินให้ คนนอกอย่ างครู ไปแต่ ง ... แต่ อย่ างเพลง
รั กกันไว้ เถิด RS เขาขอไป แต่ กท็ าํ ให้ เสี ยความหมาย เช่ นคําว่ า “จะเกิดภาค
ไหนๆ” มันเป็ นการซําคํา แต่ พอร้ องคําเดียวยาวๆ ไม่ เสี ยความหมายแต่ เสี ย
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ความรู้ สึกปลุกเร้ าไป หรื อ เชื อสายประเพณี ไม่ มีขีดคั#น เกิดใต้ ธงไทยนันปวง
ชนทุกคนคือไทย” ไปเป็ น ไม่ มีกีดกัน ไม่ มีคาํ ไทยแบบนี  เด็กรุ่ นใหม่ ไม่ ได้ คิด
อะไร ทังๆที#คาํ เหล่ านีเ ป็ นคําร้ องที#ทรงโปรดและพระราชทานรางวัล แต่ เราก็
ทําอะไรไม่ ได้ เค้ าบอกว่ าครั งหน้ าจะเปลี#ยน แล้ วเมื#อไหร่ หล่ ะ... แต่ เค้ ามีเจตนา
ที#ดี ที#ต้องการเอาเพลงมาปลุกเร้ า ไม่ มีเจตนามาทําให้ เสี ย”
เช่นเดียวกับที/ ธนพร แวกประยูร (สัมภาษณ์, 29 กรกฎาคม 2554) ได้กล่าวถึงความสําคัญ
ของการตลาดว่ามีอิทธิพลต่อกาสร้างสรรค์และการเผแพร่ ออกสื/ อสาธารณะไว้วา่
“ปั จจัยที#ทาํ ให้ เพลงมันอยู่ได้ มนั หลายปั จจัย โดยเฉพาะเรื# องของ
“การตลาด” โดยบังคับให้ ฟัง ตัว Brand มันแข็งแรง มันเป็ น Icon เป็ นเชิ ง
สัญลักษณ์ โดยเฉพาะเรื# องการรวมชาติเนี#ยมันมักจะไม่ สูญหาย เพราะเป็ นการ
สื บต่ อเชิ งบังคับให้ ยงั อยู่ เพราะสถาบันที#เกี#ยวกับความเป็ นชาติเช่ น ทหารต้ อง
ยึดเอาไว้ เป็ นสัญลักษณ์ เพื#อรวมความสามัคคีในหมู่ ทีนีว ่ าทําไมทุกชาติต้องมี
เพลงชาติ มันเป็ นภาพใหญ่ แล้ วก็แฉกออกมาเป็ นเพลงต่ างๆ แล้ วก็ใช้ กันไป
แบบบังคับให้ ฟัง”
การเผยแพร่ ในสื/ อสาธารณะประเภทวิทยุและโทรทัศน์จึงมีขอ้ จํากัดเรื/ องค่าใช้จา่ ยจํานวน
มาก และบทเพลงจะเป็ นที/รู้จกั ก็ตอ่ เมื/อมีการประชาสัมพันธ์ วิจิตร จิตรรังสรรค์ (สัมภาษณ์, 12
กรกฎาคม 2554) ได้กล่าวถึงลักษณะของเพลงที/ยงั คงเป็ นที/นิยมและอํานาจของสื/ อที/มีตอ่ การ
เผยแพร่ บทเพลงว่า
“เพลงหลวงวิจิตรยังใช้ อยู่บ้าง แต่ ถ้าเนือ หาแรงก็ไปไม่ ได้ ด้วยตัวมันเอง
ถ้ ามีเนือ หากลางๆก็ใช่ ได้ อยู่แล้ ว และสําคัญคือต้ องมีอาํ นาจของสื# อด้ วย การ
เผยแพร่ เพลงต้ องใช้ อาํ นาจ”
อํานาจของสื/ อในบางยุคบางสมัย ได้ผกู ติดไว้กบั ความต้องการของรัฐบาลโดยเฉพาะใน
สมัยรัฐนิยม เพื/อให้คนไทยภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอนของเรา ดังที/ นคร ถนอมทรัพย์กล่าวไว้วา่
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“...หากจะพูดถึงเพลงปลุกใจก็ต้องของหลวงวิจิตร ที#ดังได้ เพราะ
ขณะนันรั ฐบาลเขาเอาจริ ง เขาอยากให้ เพลงเป็ นการสื# อความคิด เขาก็พยายาม
จริ ง มีการออกคําสั#งให้ แต่ ง ให้ เปิ ด ไม่ ใช่ เพื#อการค้ า เขาพยายามให้ “ภูมิใจใน
ถิ#นเกิด” เปิ ดบ่ อยจนคนติดปาก พอใครเริ# มร้ องก็ร้องตามกันออกมาได้ ต่อ มี
เนือ หาปลุกใจ ไม่ ใช่ ห้าวหาญไปซะทุกเพลง เช่ นเพลงข้ ามโขงเป็ นต้ น เป็ น
เพลงหวาน แต่ สื#ออารมณ์ ได้ ดี และยังมีเรื# องของประวัติศาสตร์ ที#ทาํ ให้ เราได้
รู้ สึกว่ าผูกพันกับชาติมากขึน ไปอีก ที#หลวงวิจิตรและนักประพันธ์ คนอื#นทําก็
เพราะรั ฐนั#นแหล่ ะสั#ง ครู เอื อ ก็เหมือนกัน ได้ รับคําสั#งให้ แต่ ง...”
การสร้างสรรค์เพลงเพื/อเผยแพร่ ในสื/ อสาธารณะปัจจุบนั นอกจากจะต้องมีเนือหา
สอดคล้องกับบริ บททางสังคมแล้ว จําเป็ นต้องเป็ นบทเพลงที/ฟังง่าย ร้องตามได้ง่ายตามความนิยม
ของผูฟ้ ัง สุ ทธิพงษ์ วัฒนสมบัติ นักประพันธ์รุ่นใหม่ในบริ ษทั เอกชน (สัมภาษณ์, 29 กรกฎาคม
2554) กล่าวไว้วา่
“เราก็ต้องขยับตามวัฒนธรรมของเพลง อย่ างเราต้ องการสื# อสารกันคน
จํานวนมาก ในวงกว้ าง เมื#อก่ อนเรามีเพลงเกี#ยวกับพระมหากษัตริ ย์จะเป็ นเพลง
ที#เป็ นราชาศัพท์ พอมาคนรากหญ้ าฟั ง บางคนก็ฟังออก บางคนก็ฟังไม่ ออก มัน
ก็จะถูกปรั บให้ ง่ายขึน เช่ นของขวัญกับก้ อนดิน ต้ นไม้ ของพ่ อ 2 เพลงนี  ถ้ าเรา
ฟั งในเนือ หาแล้ ว จะทําให้ เห็นว่ า ถูกพูดโดยผ่ าน Symbolic ที#ทาํ ให้ คนทั#วไป
เข้ าใจได้ ง่ายขึน พี#ดี (นิติพงษ์ ห่ อนาค) พูดถึงสิ# งที#เราสัมผัสได้ ก้ อนดิน ต้ นไม้
ไม่ ใช้ คาํ ว่ า จักรี เกริ กฟ้ า.... ผมว่ าเข้ าใจยาก แต่ ถ้าเราใช้ คาํ ง่ ายๆ ในแง่ ของการ
สื# อสารกับคนกลุ่มใหญ่ น่าจะง่ ายกว่ า มีประโยชน์ มากกว่ า...การคิดที#จะทําเพลง
เหล่ านี  เมื#อเป็ นปี ที# เป็ นมหามงคลหรื ออะไรแบบนี  ในฐานะที#เป็ นค่ ายเทปไม่ ร้ ู
ว่ าจะตอบแทนสังคมอย่ างไร เราเป็ นค่ ายเทป เราก็ตอบด้ วยเพลงซึ# งตรงกับสิ# งที#
เป็ นที#สุด จริ งๆ Project เหล่ านีค ุยกันมานาน อย่ างงานนีค ่ ายอะบอริ จินส์ เสนอ
ขึน ไป เสนอตังแต่ ปีก่ อนหน้ า แต่ เรารู้ ว่ าต้ องใช้ ศิลปิ นมากมาย เราก็คุยกัน
ล่ วงหน้ ามาเพื#อให้ ได้ ทาํ ในปี มหามงคลนี  การทําอัลบัมแบบนี  เรี ยนตรงๆว่ า ไม่
มุ่งหวังที#จะขายสิ# งเหล่ านี  เพลงเหล่ านีจ ะถูก load ฟรี ถ้ าผมมองแบบไม่ มีอะไร
แอบแฝงว่ า ทางบริ ษัทคงอยากจะตอบแทนสังคมให้ เข้ ากับสถานการณ์ ที#
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เกิดขึน เหล่ านีม ากกว่ า ถ้ าหวังผลในการที#ทาํ ให้ บริ ษัทถูกพูดถึงในแง่ ที#ดี มันก็
เป็ นการหวังผลทางการค้ า”
ในบางครัง การเปิ ดเพลงทัว/ ไปก็สามารถเป็ นเครื/ องกล่อมเกลาจิตใจได้ ดังที/ พ.ต.ประทีป
สุ พรรณโรจน์ (สัมภาษณ์, 19 กรกฎาคม 2554) กล่าวไว้วา่
“ดนตรี นีส ามารถทําให้ คนรั กสามัคคีกันได้ จริ ง ไม่ จาํ เป็ นต้ องเป็ นเพลง
ปลุกใจ เราเปิ ดเพลงทั#วไป คนมีความสุขร่ วมกัน เมื#อมีความสุขร่ วมกันได้ รับสิ# ง
ดีๆร่ วมกัน มันจะทําให้ เราลืมความแตกร้ าว วิธีสมานที#ดีที#สุดคือทังสองฝ่ าย
ได้ รับความสุข ไม่ เกี#ยวกับนโยบายอะไรพวกนัน ดนตรี สามารถทําได้ หาก
เพลงปลุกใจไม่ ต้องขึงขังมาก ทําให้ มนั Soft ไม่ ต้องมีพิธีการ เพราะพิธีกรรมทํา
ให้ การเข้ าถึงน้ อยลง ทุกคนก็ต้องทํา”
นอกจากจะเปิ ดบทเพลงปลุกใจในสื/ อสาธารณะแล้ว บทเพลงเหล่านียังได้นาํ ออกแสดงใน
การแสดงดนตรี อีกด้วย ซึ/งจะมีขอ้ ที/ควรระวังคือความเหมาะสมในการใช้งาน ดังที/ พลตรี ดุษฎี ราม
สมภพ ผูอ้ าํ นวยการสถาบันจิตวิทยาความมัน/ คง สถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ กองบัญชาการ
กองทัพไทย (สัมภาษณ์, 20 มกราคม 2554) กล่าวไว้วา่
“... การนําเพลงปลุกใจไปใช้ เป็ นเรื# องดี แต่ กต็ ้ องระวัง ต้ องให้ ถกู
กาลเทศะด้ วย เพราะเพลงจะกระทบความรู้ สึกได้ ง่าย ที#ใช้ เพลงเพราะเพลงจะ
จําได้ ง่าย เนือ ร้ องก็ไพเราะมีคาํ คล้ องจอง มีหลายอารมณ์ มีความหมายกับผู้ฟัง
เพลงไทยมีองค์ ประกอบ มีเรื# องราว เพลงไทยจะมีเนือ หาแบบมีที#มาที#ไป มี
ความหมายต่ อเนื#อง เข้ าใจเรื# องราวได้ ง่าย แล้ วยังส่ งผลถึงอารมณ์ ของผู้ฟัง”
เช่นเดียวกับที/สถาพร นิยมทอง ผูเ้ ชี/ยวชาญเฉพาะสาขาดุริยางค์สากล กองการสังคีต กรม
ศิลปากร กล่าวถึงวิธีการเลือกเพลงเพื/อออกแสดงไว้วา่ (สนทนากลุ่ม, 27 มีนาคม 2555)
“เลือกเพลงที#ร้องตามง่ าย คุ้นเคย ฟั งง่ าย เช่ นสยามานุสติ ส่ วนการเลือก
ก็ตามนโยบาย ผู้ใหญ่ จะเรี ยกเข้ าไปบอกว่ างานนีเ ป็ นงานอะไร ผมกับ
Conductor (วานิช โปตะวานิช) จะเป็ นคนเลือก เวลาเลือกก็เอาให้ เข้ ากับงาน
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ส่ วนใหญ่ ดูตามที#เคยมีมา ตามจารี ตที# เคยเล่ น บางเพลงก็ไม่ ได้ เล่ นได้ ทุกที# เช่ น
ถ้ าไปเล่ นงานสโมสรสันนิบาต ก็ต้องมีเพลงหลักเช่ นเพลงประจําประเทศของ
เรา หรื อเพลงสรรเสริ ญเวลาถวายพระพร ขึน กับดุลยพินิจของเรา บางทีกเ็ อาใจ
เขา เช่ นญี#ปุ่นมาก็ต้องมีเพลง ซากุระ ไม่ ใช่ ว่าเค้ าจะเบื#อนะ แต่ เราต้ องเล่ นทําให้
รู้ สึกว่ าเรารู้ จักเขา ให้ เกียรติเขาเต็มที#
หรื อการเล่ นเพลงบัวขาวมี 2 versions เราก็ต้องเลือกให้ ถกู ว่ าเอาแบบ
ไหน มีหลายภาษาด้ วย เพราะถือว่ าเป็ นเพลงแห่ งอาเซี ยนแล้ ว แต่ ละเพลงที#เล่ น
แต่ ละครั งต้ องให้ ถกู กาลเทศะ เช่ นเดือนหน้ าเดือนกุมภาพันธ์ เราก็เล่ นเพลงรั ก
ซึ# งไม่ จาํ เป็ นต้ องรั กกันหญิงสาว แต่ เป็ นรั กชาติกไ็ ด้ เช่ นเพลง “แผ่ นดินของ
เรา” หรื อเพลง “รั ก” ของพระเทพฯ รั กอะไรก็รักได้ หมด ขึน กับว่ าเราจะเล่ น
ตรงไหน”
การถ่ายทอดบทเพลงสู่ สาธารณะในอดีตเริ/ มจากการใช้ประกอบการแสดงละครเวที และมี
วิวฒั นาการไปตามเทคโนโลยีที/ทนั สมัย ในปัจจุบนั จึงมีการเผยแพร่ ดว้ ยวิธีที/หลากหลายที/ผู้
สร้างสรรค์จาํ เป็ นต้องปรับผลงานเพื/อให้เหมาะสมกับวิธีการเผยแพร่ นนด้
ั วย เช่นในการแสดงละคร
เวทีเรื/ องสี/ แผ่นดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2555 วิเชียร ตันติพิมลพันธ์ (สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2555)
ผูป้ ระพันธ์เพลงในหลวงของแผ่นดิน ได้กล่าวถึงวิธีการประพันธ์เพลงเพื/อให้เข้ากับวิธีการเผยแพร่
ไว้วา่ บทเพลงนีมีวตั ถุประสงค์เพื/อพูดถึงความรู้สึกซาบซึงในพระมหากรุ ณาธิคุณขององค์ในหลวง
ทังสี/ รัชกาล แต่ได้ดดั แปลงเนือร้องเพื/อให้เข้ากับปี เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช 84 พรรษาว่า
“หลังจากแต่ งเพลง “ในหลวงของแผ่ นดิน” ที#ใช้ ในละครเวทีแล้ ว ทางพี#
บอย ถกลเกียรติ วีรวรรณได้ ฟังแล้ ว ด้ วยความหมายที#ทาํ ให้ ร้ ู สึกถึงในหลวง
รั ชกาลปั จจุบันได้ ด้วย จึงมีความคิดว่ าเพลงนีน ่ าจะสามารถนํามาปรั บใช้ เนื#อง
ในวโรกาสที#พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวฯทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษาได้
จากนันจึงมีการปรั บเนือ หาบางท่ อนของเพลง ซึ# งจากเดิมบางประโยคจะเป็ น
ความรู้ สึกของแม่ พลอยและตัวละครในเรื# อง มาเป็ นความรู้ สึ กของประชาชนใน
ยุคปั จจุบัน ดังนัน คนที#ได้ ฟังเพลงนีใ นเวอร์ ชั#นละครเวทีกจ็ ะรู้ สึกถึงในหลวง
รั ชกาลที#ห้าถึงรั ชกาลที#แปด ขณะที#ผ้ ทู ี#ไม่ ได้ ชมละครเวที และฟั งอีกเวอร์ ชั#นก็
จะรู้ สึกถึงในหลวงรั ชกาลปั จจุบัน”
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นอกจากปัจจัยเรื/ องวิธีการสื/ อสารและบทเพลงที/มีคุณค่าจะมีความสําคัญแล้ว ผูข้ บั ร้องถือ
ว่ามีส่วนสําคัญเช่นกัน เพราะเมื/อผูฟ้ ังสนใจในตัวนักร้องแล้ว ก็อาจสนใจในเนือหาของบทเพลง
ด้วย ทังนี ผูป้ ระพันธ์จาํ เป็ นต้องคัดเลือกผูข้ บั ร้องให้เหมาะสมกับบทเพลง และมีองค์ประกอบอีก
มากมาย เช่นการคัดเลือกให้ เบิร์ด ธงชัย แมคอินไตยร้องเพลง ต้นไม้ของพ่อและของขวัญจากก้อน
ดิน ดังที/ นิติพงษ์ ห่อนาคเคยกล่าวไว้ (ถอดความจากงานอบรมเทคนิคการแต่งเพลงและผลิตเพลง
กิจกรรมเพลงเฉลิมพระเกียรติคาํ พ่อสอน 84 พรรษา วันที/ 18 มิถุนายน 2554) สอดคล้องกับที/
สราวุธ เลิศปัญญานุช (สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2554) อธิบายเรื/ องการคัดเลือกนักร้องว่า
“เราเลือกนักร้ องเอง เราเลือกไว้ ก่อน เพราะเวลาทําเพลงต้ องคิดถึง
Range11 เสี ยงของเค้ า อย่ างเพลงในหลวงของแผ่ นดิน อยากได้ คนร้ องเพียงคน
เดียว พอเจอพินต้ า (ณั ฐนิช รั ตนเสรี เกียรติ) เค้ ามีช่วงเสี ยงกว้ าง ร้ องได้ หรื อ
เพลงผู้ปิดทองหลังพระ version ที#เรี ยบเรี ยงใหม่ เพราะอยากทําให้ ใหญ่ แอ๊ ด
(แอ๊ ด คาราบาว) จึงเหมาะสมมากอยู่แล้ ว”
นอกจากนี บทบาทของนักร้องยังเป็ นสิ/ งสําคัญที/ทาํ ให้ความน่าเชื/อถือ รวมทังความซาบซึ ง
ในบทเพลงเกิดความแตกต่างกัน อีกทังยังต้องได้รับความร่ วมมือกันหลายฝ่ ายเพื/อให้ผชู้ มได้รับ
ประสบการณ์ดนตรี เหล่านันอย่างถูกต้อง มีประโยชน์อย่างเต็มที/ ดังที/ ธนพร แวกประยูร (สัมภาษณ์
, 29 กรกฎาคม 2554) กล่าวไว้วา่
“บทบาทหน้ าที#ที#เป็ นนักร้ อง มีหลายแบบ ถ้ าเราเป็ นนักร้ องลูกกวาดจะ
ทําอะไรให้ คนน่ าเชื# อถือมันยากหน่ อย แต่ คุณสามารถเป็ น Idol ของหลายๆคน
เราก็ฉกฉวยความรั กของคนมาสร้ างประโยชน์ มาทําอะไรที#ดีๆต่ อไปได้ คนที#
เป็ นนักร้ องทําอะไรได้ เยอะ แต่ องค์ ประกอบหลายอย่ างเช่ นค่ ายต้ องร่ วมมือด้ วย
จับมือกับฝ่ ายที#ต้องการ องค์ กรอื#นๆ เป็ นความร่ วมมือทุกฝ่ าย นักร้ องต้ องรู้ จัก
ใช้ ความดังของตนเองให้ เป็ นประโยชน์ ในการแสดงผลงาน เพราะเราดังแล้ ว
คนจะรอฟั งว่ าเราจะพูดอะไร จะร้ องอะไร เราก็ต้องพูดในเรื# องดีๆ อย่ างพวก
เพลงรั กชาติเนี#ย ถ้ าผ่ านปากนักร้ องที# ดังมันก็เป็ นที# น่าสนใจ มันก็จะดัง
ตัวคนถ่ ายทอดก็สาํ คัญ เป็ นแรงดึงดูดชนิดหนึ#งนอกจากเพลงที#ดี เนือ
ร้ องที#ดีแล้ ว ในความเป็ นจริ งเรื# องของสังคมมนุษย์ นันไม่ ใช่ ว่าใครร้ องเพลงก็
11
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ได้ แต่ ถ้าใช้ นักร้ องดังเพลงจะถูก Push ออกไปได้ เร็ ว อย่ างพี#เบิร์ด ถ้ าเค้ าร้ อง
อะไรคนก็ฟัง คนอยากรู้ ว่าเค้ าร้ องอะไร เป็ นเหมือน Brand ชนิดหนึ#ง เพลงที#พี#
เบิร์ดร้ อง ทําไมเราคิ ดถึงในหลวง เราซาบซึ ง เพราะว่ าท่ านมีบุญคุณกับเรามาก
ขึน ”
จะเห็นได้วา่ การร้องเพลงในช่วงยุคสมัยนีนิยมให้นกั ร้องที/เป็ นที/นิยมขับร้อง ต่างจากใน
ช่วงเวลาก่อนที/นิยมร้องพร้อมกันหลายคน หากแต่มีวธิ ีการร้องแบบใหม่ที/ให้ผรู้ ้องร้องทีละคนใน
บทเพลงเดียวกัน ทังนีเพื/อให้นกั ร้องแต่ละคนได้มีโอกาสแสดงความสามารถและชักจูงให้ผฟู้ ังที/ชื/น
ชอบนักร้องต่างคนกัน ร่ วมกันฟังบทเพลงเดียวกันได้ เพื/อให้นกั ร้องเป็ นสื/ อในการถ่ายทอดเนือหา
ของบทเพลงสู่ ผชู้ มได้เป็ นจํานวนมาก หรื อการปรับท่วงทํานองบทเพลงเก่าให้มีรูปแบบที/ทนั มัย
มากขึน อีกทังยังมีการทําภาพเคลื/อนไหว (Music Video) ประกอบบทเพลงอีกด้วย และแม้วา่ จะทํา
ให้สุนรี ยะที/ผปู้ ระพันธ์แรกลดน้อยลงไปบ้าง แต่ถือว่ายังคงถ่ายทอดคุณค่า ความหมายของบทเพลง
ได้ไม่เปลี/ยนแปลง เช่นหลายบทเพลงในลิขสิ ทธิwของ บริ ษทั อาร์ เอส จํากัด (มหาชน) สุ ทธิพงษ์
วัฒนสมบัติ ผูป้ ระพันธ์คาํ ร้องและทํานอง (สัมภาษณ์, 29 กรกฎาคม 2554) กล่าวไว้วา่
“ผมรู้ สึกว่ าผมในฐานะที#เป็ นค่ ายเพลง เป็ น Entertainment เป้ าหมาย
หลักคือวัยรุ่ น เราก็ต้องการสื# อให้ เค้ าเข้ าใจนะ พอไปถ่ ายทอดผ่ าน Music Video
แล้ วก็เผยแพร่ ออกไประชาชนส่ วนใหญ่ จะได้ เข้ าใจง่ ายขึน กว่ าเพลงเมื#อก่ อน
พูดง่ ายขึน ในประเด็นที#ชัดเจนขึน
อย่างไรก็ดี จากการสนทนากลุ่ม (25 เมษายน 2555) ซึ/งเป็ นผูเ้ ชี/ยวชาญทางประวัติศาสตร์
สังคมศาสตร์ ภาษาไทย การปกครอง และนิเทศศาสตร์ในฐานะผูฟ้ ังเห็นว่า การเปลี/ยนแปลง
รู ปแบบ เช่นการเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน (Arrange) บทเพลงปลุกใจในอดีตให้ทนั สมัยนันไม่
สามารถสร้างความรู้สึกถึงความยิง/ ใหญ่และจริ งจังได้ดีเท่ากับรู ปแบบเก่า ดังที/ อาจารย์สาระ มีผลกิจ
กล่าวไว้วา่
“ไม่ ควรจะ Arrange เพลงเก่ าให้ ใหม่ เช่ นเพลงสุนทราภรณ์ ใครร้ องก็
คนนันเลย ไม่ ต้องเอามาร้ องใหม่ ไม่ ต้องเปลี#ยนคนใหม่ ร้องเพราะจะได้ ไม่ ได้
รู้ สึกว่ าเพลงนันกระแทกความรู้ สึกหรื อซาบซึ งเหมือนเดิมอีก เพราะถ้ ามองใน
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มุมของประวัติศาสตร์ คื อประวัติศาสตร์ ทาํ ให้ เกิดเพลง เพลงจะแสดง
ความหมายของประวัติศาสตร์ ได้ เอง”
นอกจากนีในมุมมองทางนิเทศศาสตร์เห็นว่า การถ่ายทอดดังกล่าวเป็ นการสื/ อสารแบบทาง
เดียวมากเกินไปดังเช่นในอดีต เพราะผูผ้ ลิตเชื/อว่าเมื/อส่ งสาระเนือหาอย่างไรออกไป ผูร้ ับจะได้รับ
สาระเหล่านันเช่นเดียวกันอย่างแท้จริ ง ซึ/งในมุมมองทางนิเทศศาสตร์ปัจจุบนั พบว่า ยังมีปัจจัยอื/นที/
ส่ งผลต่อการรับรู้ของผูฟ้ ังเช่น สภาพจิตใจของผูร้ ับหรื อสิ/ งแวดล้อมในการหล่อหลอมผูร้ ับให้เชื/อม
อย่างใดอย่างหนึ/ง ดังที/ อาจารย์ปรี ดา อัครจันทรโชติ (สนทนากลุ่ม, 25 เมษายน พ.ศ. 2555) กล่าวไว้
ว่า
“จริ งๆแล้ วคนจะรั บรู้ ต่ างกันเพราะเรื# องสภาพจิตใจของคนรั บ ความรู้
ความเชื# อที#มีอยู่ ทัศนคติ ความเชื# อดังเดิมที#มีตามวัฒนธรรมต่ างๆ ทําให้ การรั บ
ต่ างกัน จากในช่ วงแรกที#เชื# อว่ าส่ งยังไงได้ อย่ างนันก็เปลี#ยนไป และเชื# อว่ าส่ งไป
ซําๆก็เชื# อว่ าจะทําให้ คนฟั งเชื# ออย่ างนันมากขึน ตัวอย่ างก็เช่ น ฮิ ตเล่ อร์ ที#ว่า
พวกยิวชั#วร้ ายอย่ างไร เหมือนเข็มฉี ดยา แต่ หลังๆพบว่ ามันไม่ ใช่ อย่ างนัน ว่ าสื# อ
ไม่ ได้ มีอานุภาพมากมายขนาดนัน พ่ อแม่ ครอบครั วมีผลมากกว่ า สื# อเป็ นแค่ ตัว
เสริ มแรงเท่ านัน พอสื# อเข้ าไปเสริ มแรงก็ยิ#งมีความรู้ สึกมากขึน ทําให้ ฮึกเหิ ม แต่
ถ้ าคนที#มีความเชื# อดังเดิมมีความเชื# อดังเดิมตรงข้ าม ไม่ ว่าจะฟั งไหร่ กไ็ ม่
สามารถเปลี#ยนได้ แม้ ว่าสื# อจะพยายามก็ไม่ มีประโยชน์ ”
สรุ ปได้วา่ ปัจจัยที/ทาํ ให้บทเพลงสามารถถ่ายทอดคุณค่ามีดว้ ยกันหลายประการ ได้แก่
ประเภทของสื/ อ ลักษณะการประพันธ์ที/ทนั สมัย เข้าถึงผูฟ้ ังโดยส่ วนรวม การเลือกนักร้องที/มี
ชื/อเสี ยงหรื อมีความสามารถเฉพาะตัว และการนําบทเพลงเก่ามาประยุกต์ใหม่อาจจะไม่ได้รับความ
นิยมเท่ากับแบบต้นฉบับก็เป็ นได้ แต่การที/ผฟู้ ังจะรับรู้ถึงคุณค่าเหล่านันได้นนั ขึนอยูก่ บั ทัศนคติ วิธี
คิด จิตสํานึกเพื/อให้เกิดการปฏิบตั ิ ซึ/งถือเป็ นสิ/ งสําคัญอย่างยิง/ ที/จะก่อให้เกิดแนวทางในการปฏิบตั ิ
เพื/อความรักชาติอย่างมัน/ คงและยัง/ ยืน และสิ/ งนีคือเป้ าหมายหลักของการศึกษาแบบอัธยาศัยจะ
ปลูกฝังให้เกิดขึนในที/สุด
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6.4.2 การจัดกิจกรรมพิเศษในแบบการศึกษานอกระบบ
บทเพลงที/มีคุณภาพมักจะได้รับการถ่ายทอดผ่านสื/ อสาธารณะด้วยวิธีการต่างๆเพื/อ
ปลูกฝังให้ผฟู้ ังเกิดความรู้สึกต่างๆกันไป หากแต่ไม่สามารถวัดได้วา่ ผูฟ้ ังเกิดความรู้สึกตามที/บท
เพลงนําเสนอหรื อไม่ ฉะนัน วิธีหนึ/งที/แสดงให้เห็นว่าผูฟ้ ัง ผูช้ มได้เรี ยนรู้จากบทเพลงประกอบกับ
การเรี ยนรู้เรื/ องการปลุกใจให้รักชาติในรู ปแบบอื/นก็คือ การให้ถ่ายทอดออกมาเป็ นบทเพลงใน
รู ปแบบของการจัดคอนเสิ ร์ตและการประกวด
การจัดคอนเสิ ร์ตที/ประกอบด้วยบทเพลงปลุกใจมีดว้ ยกันหลายครัง ส่ วนมากเป็ นการจัด
โดยหน่วยงานราชการทหาร เช่นทัพฟ้ าคูไ่ ทยของกองดุริยางทหารอากาศ และกาชาดคอนเสิ ร์ต โดย
กองดุริยางค์กองทัพเรื อ ซึ/งจัดขึนเป็ นประจําทุกปี รวมทังการจัดคอนเสิ ร์ตทัว/ ไปที/นาํ บทเพลงปลุก
ใจร่ วมด้วยของดุริยางค์กองทัพบก และกองการสังคีต กรมศิลปากร
สําหรับเรื/ องการประกวดบทเพลงปลุกใจในประเทศไทยมีไม่มากนัก บทเพลงที/ได้รับ
รางวัลในช่วงแรกคือ เพลงบ้านเกิดเมืองนอน ของวงดนตรี สุนทราภรณ์ ประพันธ์คาํ ร้องโดย
ครู แก้ว อัจฉริ ยะกุล และประพันธ์ทาํ นองโดย ครู เอือ สุ นทรสนาน แห่งวงดนตรี สุนทราภรณ์ ชนะ
การประกวดเพลงปลุกใจเมื/อสิ นสงครามโลกครังที/ 2 ในปี พ.ศ. 2488 แต่เดิมนันขับร้องโดย
มัณฑนา โมรากุล ชวลีย ์ ช่วงวิทย์ สุ ปราณี พุกสมบุญ และเพ็ญศรี พุม่ ชูศรี แต่มาได้ศรี สุดา รัช
ตะวรรณ วรนุช อารี ย ์ มาริ ษา อมาตยกุล แลบุษยา รังสี ขับร้องเพื/อบันทึกแผ่นเสี ยงจนเป็ นที/
แพร่ หลาย มีการทําซําหลายครัง
จากนันมีการประกวดการประพันธ์เพลงอีกหลายครัง เช่นการประกวดเพลงของ “สมาคม
ศิษย์เก่าวชิราวุธ” ได้จดั ให้ประกวดการแต่งทํานองเพลงกับบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยให้ผปู้ ระกวดเข้าไปคัดเลือกบทพระราชนิพนธ์ที/จะนํามาประพันธ์
ท่วงทํานองด้วยตนเอง นคร ถนอมทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้าร่ วมการประกวดดังกล่าวด้วยสํานึกในพระ
มหากรุ ณาธิคุณของพระองค์ ได้กล่าวถึงความรู้สึกในการประกวดครังนันว่า
“ผู้จุดประกายการประกวดแต่ งเพลงคือ “สมาคมศิษย์ เก่ าวชิ ราวุธ” ได้
จัดให้ มีการประกวดการแต่ งทํานองเพลงกับบทพระราชนิพนธ์ รัชกาลที# 6 ให้ ผ้ ู
ประกวดเข้ าไปค้ นหา ครู กเ็ ข้ าไปค้ นหาก็ได้ ไปบทโคลงที# ยงั ไม่ ได้ เอามาใช้ ครู ก็
เอามาแต่ งแล้ วก็ได้ รางวัล ... ไปรั บรางวัลจากฟ้ าหญิงเพชรรั ตน์ วงที#บรรเลงคือ
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วงกรมประชาสัมพันธ์ ครู เอื อ ยังอยู่ คือเพลงที#ได้ รางวัลเนี#ยก็จะให้ กรม
ประชาสัมพันธ์ เอาไปร้ องโชว์ ในวันรั บรางวัล แต่ กเ็ ป็ นคลื#นกระทบฝั# งหายไป
เราก็ไม่ ว่าอะไรเพราะเป็ นแค่ สมาคมที#ต้องการเชิ ดชูบทเพระราชนิพนธ์ เท่ านัน”
นคร ถนอมทรัพย์ มีพืนฐานการฟังบทเพลงปลุกใจจากผลงานของพลตรี หลวงวิจิตร
วาทการ และมีโอกาสเข้าร่ วมการประกวดการประพันธ์อีกหลายครัง ซึ/งได้เล่าถึงการประกวดในยุค
แรกๆว่า
“มายุคที#ครู ได้ รับรางวัลอีกปี 2507 คือเอาบทโคลงมาแต่ งตังชื# อว่ า มหา
วชิ ราวุธภาษิต มีเป้ าหมายคือสอนใจคนไทย แล้ วก็เพลงชาวไทยใจสู้ ร่ วมกับครู
แก้ ว รั กษ์ ไทย ก็เป็ นอีกบทโคลงหนึ#ง ก็ได้ รับรางวัลปี 2507 เหมือนกัน
จากนันก็มาปี 2513 จัดประกวดโดยสโมสรสันนิบาตเสรี ชน เราต้ องแต่ ง
เองทังคําร้ องและทํานอง เป็ นยุคที#ต่อต้ านแดง (คอมมิวนิสต์ ) ครู กไ็ ด้ รางวัลอีก
การที#ได้ รางวัลนีถ ือว่ าจุดประกายความรู้ สึกว่ า เออ เราส่ งเมื#อเค้ ามีประกวด ถ้ า
ไม่ มีการประกวด เราก็ไม่ คิด ไม่ ส่ง ก็ต้องขอขอบคุณสโมสรศิษย์ เก่ าวชิ ราวุธ
กับสโมสรสันนิบาตเสรี ชน ที#ทาํ โครงการนีข ึน มา ทําให้ มีการประกวด และ
นอกจากครู กไ็ ด้ มีการส่ งประกวด แต่ มนั ก็เป็ นระดับภาคเอกชน ชื# อเพลงไทย
เสรี Anti Communist รู้ สึกว่ า ไม่ ว่าใครเกิดในเมืองไทยด้ วยกัน เราก็ถือว่ าเป็ น
คนไทย จะเป็ นเชื อชาติอะไรก็ได้ เชื อชาติจีน อินเดียหรื ออะไรก็ได้ แต่ เกิดใน
แผ่ นดินไทยถือว่ าสั ญชาติไทย” เพลงนันก็พูดนิดเดียว ว่ าเกิดภาคไหนก็ไทย
ด้ วยกัน แต่ กเ็ หมือนเดิมไม่ มีการบันทึก มีชินงาน แล้ วไม่ บันทึกเอาไว้ เผยแพร่
เหมือนครั งก่ อนๆ”
จากนันจึงเข้าประกวดในครังที/ 3 จัดโดยคณะกรรมการจัดงานแผ่นเสี ยงทองคํา
พระราชทาน ริ เริ/ มโดย ป. วรานนท์ และคุณโกชัย เป็ นผูบ้ ริ หารสถานีวทิ ยุกองบัญชาการกองพลที/ 1
รักษาพระองค์ ซึ/งเป็ นที/นิยมมากในขณะนัน คุณป. วรานนท์เป็ นผูจ้ ดั รายการ มีอาชีพหลักเป็ น
ผูจ้ ดั การห้องบันทึกเสี ยงอัศวิน ของพระองค์เจ้าภานุพนั ธ์ ยุคล จัดรายการชื/อ “แผ่นเสี ยงทองคํา” ชื/อ
มาจากต่างประเทศชื/อ Golden Record คือเป็ นเพลงดีในทัศนะของผูจ้ ดั ที/วา่ ไพเราะขึนอันดับ ร่ วม
จัดรายการกับ สุ เทพ วงศ์กาํ แหง สวลี ผกาพันธ์ เพ็ญศรี พุม่ ชูศรี ตอนหลังจึงมี สมยศ รัตนพันธ์ ร่ วม
ด้วยกันจัดรายการระยะหนึ/ง จึงร่ วมกับสถานีจดั งานประกวด “แผ่นเสี ยงทองคํา” โดยผูป้ ระกวด
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ต้องแต่งเองหมด แล้วก็คิดกันว่า ควรจะเป็ นรายการ “แผ่นเสี ยงทองคําพระราชทานโดย
พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชพระราชทาน” โดยครังที/ 1 จัดปี พ.ศ.
2506 ครังที/ 2 ปี พ.ศ. 2509 นครเริ/ มประพันธ์เพลงปลุกใจแต่ไม่ตรงกับหัวข้อของการประกวด จึง
ไม่ได้ส่งผลงานเข้าร่ วมประกวด แต่เข้าร่ วมในการประกวดครังที/ 3 ในปี พ.ศ. 2514 ครู นครได้แต่ง
เพลงรักกันไว้เถิดจนได้รับรางวัล
จากนันมีสมาคมดนตรี แห่งประเทศไทยมีประกวดแผ่นเสี ยงทองคําอีกในปี พ.ศ.2525
หลังจากที/ ป. วรานนท์วางมือไป ทางสมาคมเห็นว่าควรสานต่อเพราะเป็ นการให้กาํ ลังใจให้กบั คน
ทําเพลงมาก แต่ชื/อเสาอากาศทองคํา โดยเข้าไปเป็ นกรรมการตัดสิ น เมื/อเข้าไปเป็ นกรรมการจึง
ไม่ได้ส่งงานเข้าประกวด ช่วงนีจึงไม่ได้ประพันธ์เพลงปลุกใจ แต่มีการสร้างสรรค์ผลงานเพลงเพื/อ
ประกอบฉากจบในละครก่อนปิ ดฉากให้ทุกคนร่ วมร้อง ของ ส.อาสนจินดา ขณะนัน พล.อ.เกรี ยง
ศักดิw ชมะนันท์ เป็ นนายกรัฐมนตรี จึงได้อญั เชิญพระราชดํารัสเรื/ องความสามัคคีมาบอกกล่าวว่า ใน
หลวงสอนเรามาตลอดว่า “เราไม่มีเวลาทะเลาะกันอีกแล้ว” จึงได้เอาคํานีมาให้ร้องไปพร้อมกันใน
งาน ไม่มีการบันทึกเสี ยง งานครังนันเป็ นการประกวดครังสุ ดท้าย ชื/อเพลง “เราไม่มีเวลาทะเลาะกัน
อีกแล้ว” ได้แผ่นเสี ยงพระราชทาน 6 แผ่น ซึ/งถือว่ามากจริ งๆ รางวัลคําร้องชนะเลิศ ทํานองชนะเลิศ
ขับร้องชนะเลิศ เรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน ความคิดสร้างสรรค์ยอดเยีย/ ม และวงดนตรี ยอดเยีย/ ม
หลังจากนันก็ทาํ เพลงในแนวทางนีเรื/ อยมาแต่ไม่มีใครจัดประกวด
หลังจากนันได้ประพันธ์บทเพลงปลุกใจอื/นอีกหลายเพลง เช่นเรื/ องคุณธรรม 4 ประการที/
เป็ นพระบรมราโชวาทเช่นเพลง รู้รักสามัคคี (พ.ศ.2542) เพลงนีให้ลูกศิษย์คือ ศรี สุภางค์ เขียนคํา
ร้องโดยครู นครให้แนวคิดไปว่า “เราคนไทยด้วยกัน เป็ นญาติกนั ด้วยหัวใจ” นครใส่ ทาํ นองนํามา
อัดเสี ยง และส่ งเขาประกวดในงานพระพิฆเณชทองคํา ได้รางวัลมาทังสิ น 4 รางวัล คือคําร้องยอด
เยีย/ ม ทํานองยอดเยีย/ ม ประสานเสี ยงยอดเยีย/ ม ขับร้องยอดเยีย/ ม จะเห็นได้วา่ นคร ถนอดทรัพย์ มิได้
เป็ นนักประพันธ์ที/ประพันธ์บทเพลงจากอารมณ์ความรู้สึกเพียงอย่างเดียว หากแต่บทเพลงทังหมด
เกิดจากทัศนคติส่วนตัวที/ได้รับการปลูกฝังเรื/ องความรักชาติ พระมหากษัตริ ยแ์ ละผืนแผ่นดินไทย
ถ่ายทอดออกมาเป็ นบทเพลงที/ทรงคุณค่า เหนือสิ/ งอื/นใด ยังเป็ นครู ผถู้ ่ายทอดความรู้เหล่านันไปยัง
คนรุ่ นหลังทังในด้านเทคนิคการประพันธ์ วิธีคิดที/ลุ่มลึก เพื/อถ่ายทอดทังสุ นทรี ยะและความคิดไป
พร้อมกัน
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เช่นเดียวกับการประกวดบทเพลงในโครงการคําพ่อสอนในปี พ.ศ. 2554 ที/ผสู้ ่ งผลงานเข้า
ประกวดต้องมีความรู้เกี/ยวกับพระมหากรุ ณาธิคุณและพระราชกรณี ยากิจของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชผ่านหนังสื อ “คําพ่อสอน” ของมูลนิธิพระดาบส โดยโครงการคําพ่อสอน
นี เริ/ มมาประมาณ 10 ปี ตังแต่ทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา ผูด้ าํ เนินโครงการเห็นว่า จําเป็ น
อย่างยิง/ ที/จะต้องร่ วมกันสร้างกระบวนการเรี ยนรู้ในการพัฒนาประเทศผ่านกิจกรรมต่างๆเช่น หนัง
สัน ละคร รายการวิทยุ รวมทังการประกวดบทเพลงเช่นในครังนี และเชื/อว่าผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจะ
เกิดการเรี ยนรู้เพื/อสร้างสรรค์สังคมไปวงกว้างมากขึน (ดร.อรสุ ดา เจริ ญรัถ ผูช้ ่วยเลขาธิการมูลนิธิ
พระดาบส ฝ่ ายกิจกรรมพิเศษและประชาสัมพันธ์ หัวหน้าโครงการ ในบันทึกงานอบรมเทคนิคการ
แต่งเพลงและผลิตเพลง กิจกรรมเพลงเฉลิมพระเกียรติคาํ พ่อสอน 84 พรรษา วันที/ 18 มิถุนายน
2554)
การประกวดนีแตกต่างจากการประกวดอื/นๆคือ มีการจัดอบรมผูเ้ ข้าร่ วมประกวด และยังมี
วิธีการคัดเลือกที/เป็ นแบบเฉพาะ โดยเริ/ มจากให้ผเู้ ข้าประกวดส่ งคําร้องที/มีเนือหามาจากบทใดบท
หนึ/งจากหนังสื อคําพ่อสอน โดยให้ผปู้ ระกวดส่ งแต่คาํ ร้องให้คณะกรรมการตัดสิ นเนือหาที/ถูกต้อง
จากนันจึงให้ไปใส่ ทาํ นองส่ งกลับมาอีกครังหนึ/งเพื/อใช้ในการตัดสิ น เมื/อเสร็ จสิ นการประกวดแล้ว
คณะผูจ้ ดั มีแนวคิดที/จะนําบทเพลงเหล่านีมาจัดคอนเสิ ร์ต ทําแผ่นเสี ยง (CD) แจกจ่าย และอาจจะ
นําไปเป็ นสื/ อหนึ/งที/ใช้ในการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่อไป สิ/ งที/ได้จากการจัดการประกวดใน
ครังนี นอกจากจะได้บทเพลงที/มีคุณค่าแล้วยังได้บุคลากรทางดนตรี ที/มีคุณค่า มีความคิดริ เริ/ มด้วย
กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ดว้ ยตนเอง ดังที/ อาจารย์ชูวิทย์ ยุระยง (สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2555)
ให้ขอ้ คิดเห็นว่า
“สิ# งที#ได้ จากการประกวดอย่ างน้ อยที#สุดก็คือ คนที#มามีส่วนร่ วม ได้
Study เนือ หาพวกนีเ พิ#มขึน เพราะโดยปกติอาจจะไม่ ได้ หยิบหนังสื อเหล่ านีม า
อ่ าน หรื อถ้ าอ่ านก็อ่านผ่ านๆ เอาแค่ พอรั บรู้ แต่ พอถึงเวลาที#จะต้ องทํางาน
เกี#ยวข้ องกับเรื# องพวกนีก จ็ ะสนใจใฝ่ รู้ มากขึน และเมื#อเกิดเหตุการณ์ ที#คนสนใจ
เรื# องเดียวกัน มารวมตัวกันก็เกิดการแลกเปลี#ยน ถึงได้ มีกระบวนการเอาคนมา
อบรม และก็อย่ างอื# นๆอีก...อย่ างงานนีถ ้ ามีคนสัก 300 คนมาประกวด อย่ าง
น้ อยก็มีคน 300 คนที# Involve ที#อ่านหนังสื อเล่ มนี  และคนพวกนีก ต็ ้ องใช้ แรง
คนอีกสัก 3-4-5 คนเพื#อที#จะอะไรสักอย่ าง ทํา Production รวมกันก็สัก 1,500
คน...ปั ญหาคื อคณะกรรมการจัดงานกับกรรมการตัดสิ นเป็ นคนละชุดกัน ทําให้
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การตัดสิ นจะมีปัญหาในเรื# องการประเมินผลงานบ้ าง ซึ# งในความเป็ นจริ งควรจํา
งานรวมกันหมดตังแต่ ต้น”
นอกจากนียังมีการประกวดการประพันธ์อื/นๆ เช่นเพลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ/งเป็ น
หนึ/งในกิจกรรม "โครงการขับเคลื/อนปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง" เนื/องในโอกาสวันสถาปนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบรอบ 93 ปี เมื/อเดือนเมษายน พ.ศ.2553 หลังจากนัน จะนําผลงานที/
ได้รับรางวัลมาจัดทําเป็ นซีดีเพลงชุด "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เผยแพร่ สู่ ประชาคมจุฬาฯ และ
สาธารณชนตลอดจนใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ ต่อไป นายธานินทร์ เคนโพธิw นิสิตเก่า
ภาควิชาดนตรี ศึกษา คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักแต่งเพลงอิสระ ผูไ้ ด้รับรางวัล
ชนะเลิศในบทเพลง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการประพันธ์เพลงนีว่า
(ออนไลน์ http://www.csr.chula.ac.th/sufficiency_economy/music/13-music.html)
“ต้ องการให้ บทเพลงนีเ ป็ นสื# อสะท้ อนถึงการดําเนินชี วิตโดยใช้ หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง แทนที#จะใช้ ชีวิตโดยพึ#งพาสิ# งต่ างๆรอบตัวมากเกินไปจน
มองข้ ามศักยภาพความสามารถของตนเองที#มีอยู่ ในการแต่ งเพลงมีการศึกษา
หาข้ อมูลเพิ#มเติมเกี#ยวกับปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากทางอินเตอร์ เน็ต โดยใช้
เวลา ในการแต่ งเนือ ร้ องตลอดช่ วงบ่ ายของวันหนึ#ง…สื# อต่ างๆมีบทบาทในการ
ขยายภาพที#ชัดเจนและใกล้ ตัวเพื#อสื# อความหมายเกี#ยวกับ แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ประชาชนผ่ านบทเพลงซึ# งเป็ นสื# อภาษาสากล ทุกๆคนในสังคมไม่
ว่ าจะอยู่ในสาขาอาชี พใดก็สามารถใช้ ชีวิต ภายใต้ หลักปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวได้ ทังนัน”
การจัดการประกวดโดยวุฒิสภาใน “โครงการประกวดเพลงเพื/อเด็กไทย เฉลิมพระเกียรติ
เนื/องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554” ในหัวข้อ “เด็กดี” เพื/อ
เสริ มการใช้บทเพลงเป็ นสื/ อกลางในการปลูกฝังจิตสํานึกความเป็ นคนดีให้กบั เยาวชนไทย บ่มเพาะ
เด็กดีตามรอยพ่อ เมื/อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 (ออนไลน์: http://www.thailandexhibition.com)
หรื อการประกวดเพลงร่ วมสมัยของมูลนิธิปรี ดี พนมยงค์ ในหัวข้อ “อภิวฒั น์สู่สันติ” มี
วัตถุประสงค์ เพื/อเชิดชูเกียรติคุณรัฐบุรุษอาวุโสศาสตราจารย์ ดร. ปรี ดี พนมยงค์ โดยให้บุคคล
ทัว/ ไปตระหนักถึงเรื/ องสันติภาพ ซึ/งกําลังเป็ นปัญหาหลักของประเทศในปั จจุบนั และเป็ นการ
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ส่ งเสริ มให้เยาวชนและบุคคลทัว/ ไปได้แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ (ออนไลน์: http://preedee100th.exteen.com/)
อีกทังยังมีการจัดกิจกรรมเสริ มสร้างความรักชาติตา่ งๆ เช่นใน โครงการ โรงเรี ยน 3D
Democracy – Decency – Drug โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
ในขณะนัน (พ.ศ. 2553) กล่าวว่า เป็ นการจัดการให้สถานศึกษาระดับขันพืนฐานและอาชีวศึกษา ทัง
รัฐและเอกชนทําโครงการส่ งเสริ มประชาธิปไตย ปลูกฝังคุณภาพสํานึกรักชาติ และป้ องกันปัญหา
ยาเสพติด ชีว่าโรงเรี ยนต้องปลูกฝังให้นกั เรี ยนรังเกียจการซือเสี ยง โดยมีกิจกรรมหลากหลายเพื/อ
ส่ งเสริ มโครงการดังกล่าว เช่น “งานชุมนุมเยาวชน คนรักชาติ รักประชาธิปไตย วันที/ 9 กันยายน
2553 มีคุณพีรพงศ์ อ่อนหวาน เป็ นหัวหน้าโครงการ ในกิจกรรมนีได้มอบหมายให้สาํ นักการลูกเสื อ
ยุวกาชาด และกิจการนักเรี ยนรับผิดชอบ มีวตั ถุประสงค์เพื/อให้นกั เรี ยน นักศึกษา มีความรู้ความ
เข้าใจเชื/อมัน/ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรม ความเป็ นไทย ได้
ปรับเปลี/ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม ตระหนักในความรักชาติ ห่างไกลยาเสพติด
ดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แลกเปลี/ยนเรี ยนรู้ เพิม/ พูนทักษะ ประสบการณ์
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวติ อย่างปกติสุข โดยนํานักเรี ยน นักศึกษา เจ้าหน้าที/ ครู
อาจารย์และบุคลากรที/เกี/ยวข้องจากทัว/ กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เข้าร่ วมงานกว่า 20,000 คน
ในงานนีมีการแข่งขัน การแสดงที/อนุรักษ์ความเป็ นไทยหลายประการ
“มีกิจกรรมหลายอย่ าง แต่ เน้ นเรื# อง ธงชาติ เพราะมีหลากแบบ
วิวฒ
ั นาการเรื# องธงชาติ เพราะเห็นว่ าเป็ น “สัญลักษณ์ ” ของชาติ ถ้ าเค้ ามีความรู้
เรื# องเก่ าๆ เค้ าก็อาจจะเห็นคุณค่ าขึน มา รวมทังจัดกิจกรรมพวกฝึ กอาชี พ ทักษะ
ชี วิตต่ างๆเพราะเห็นว่ าเป็ นส่ วนทําให้ ชีวิตของเขามั#นคงขึน รั กษาความเป็ นเรา
ได้ ต่อเนื#อง เป็ นงานต่ อเนื#องจาก 3D จึงต้ องเอามารวมกัน อีกทังมีสถานการณ์
บ้ านเมือง ที#สาํ คัญคือ “สร้ างความเป็ นพลเมือง” ไม่ ใช่ พลเมืองดีนะ เอา
พลเมืองเฉยๆให้ ร้ ู จักหน้ าที#กพ็ อ แล้ วก็ร่วมกันร้ องเพลงรั กเธอประเทศไทย
ร่ วมกัน”
(พีรพงศ์ อ่อนหวาน, สัมภาษณ์, 30 พฤศจิกายน 2553)
จะเห็นว่า ประโยชน์ที/ได้จากการประกวดนัน ไม่ได้แต่ผลงานบทเพลงที/ได้รับชัยชนะ แต่
ยังเกิดผลในการพัฒนาทังผูท้ ี/มีส่วนเกี/ยวข้องในการจัดงานให้เรี ยนรู้เรื/ องแนวคิดหลักของการ
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ประกวด อีกทังผูป้ ระกวดก็ได้ความรู้อื/นนอกเหนือจากเรื/ องการดนตรี ในขณะที/หาข้อมูลเพื/อการ
สร้างสรรค์บทเพลง การเรี ยนรู้ที/เกิดขึนนีเกิดจากความต้องการของผูเ้ รี ยนซึ/งนอกจากจะได้เนือหาที/
จะนํามาประพันธ์แล้ว ยังได้กระบวนการเรี ยนรู้ทงเรื
ั / องข้อมูล การประพันธ์และมีโอกาสเห็น
ความคิดของผูอ้ ื/นจากผลงานของผูเ้ ข้าร่ วมประกวดคนอื/นด้วย
6.4.3 การนําไปใช้ ในระบบการศึกษาในโรงเรียน
การถ่ายทอดความรักชาติในสถานศึกษานีมีมาตังแต่อดีต หากแต่เป็ นวิธีการสอนใน
บางรายวิชา เช่นวิชาหน้าที/พลเมือง และอาจมีการนํามาใช้เปิ ดประกอบกิจกรรมการเข้าแถวหรื อ
กิจการลูกเสื อบ้าง แต่ในปั จจุบนั ไม่มีการบังคับให้เรี ยนบทเพลงเหล่านีในสถานศึกษา ผูเ้ ชี/ยวชาญ
บางท่านที/เคยมีประสบการณ์การเรี ยนบทเพลงปลุกใจในสถานศึกษาได้เล่าถึงประสบการณ์และ
ความสําคัญของการสร้างประสบการณ์ทางดนตรี ดว้ ยบทเพลงปลุกใจในโรงเรี ยน เช่นวานิช โปตะ
วานิช (สัมภาษณ์, 27 กันยายน 2554) เล่าว่า
“เมื#อก่ อนตอนเด็กร้ องเพลงพวกนี  แบบร้ องไปผ่ านๆ แต่ มาร้ องตอนนีก ็
รู้ สึกลึกซึ งขึน ตอนนันร้ องแบบจําคํา สรุ ปแล้ วถ้ าจะสร้ างให้ เด็กรั กชาติตอน
นันหน่ ะไม่ ได้ ผลหรอก แต่ มันจะฝั งมาในตัว”
นอกจากนี ผูเ้ ชี/ยวชาญบางท่านยังเห็นว่า ควรนําบทเพลงปลุกใจเป็ นสื/ อการเรี ยนแบบหนึ/ง
ในบางรายวิชาเช่น วิชาภาษาไทยและวิชาประวัติศาสตร์ ดังที/ นาวาโทพฤทธิ ธร สุ มิตร (สัมภาษณ์,
9 สิ งหาคม 2554) กล่าวไว้วา่
“ความเป็ นชาติมันโดนปลูกฟั งมาในการเรี ยนประวัติศาสตร์ แต่ ตอนนี 
มันน้ อยลง ทําให้ ความรั กชาติของคนน้ อยลงไปก็ด้วยระบบการศึกษา
การศึกษามันขาดเรื# องนีไ ป ไม่ เห็นว่ าความเป็ นชาติ ตระหนักถึงชาติมนั ต้ องทํา
อย่ างไร”
เช่นเดียวกับ ธนพร แวกประยูร (สัมภาษณ์, 29 กรกฏาคม 2554) ที/เห็นว่าการเรี ยน
ประวัติศาสตร์สามารถสอนเรื/ องความรักชาติได้ดี
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“สิ# งที#สาํ คัญหนึ#งก็คือเราควรจะรู้ ว่าเราเป็ นใคร เรามีความเป็ นมาอย่ างไร
เราไม่ อยากรู้ เหรอ เรารอดมาได้ เพราะอะไร และเห็นว่ าวันนีเ ด็กรุ่ นนีเ ค้ าไม่ รัก
ชาติบ้านเมืองเพราะอะไร เพราะไม่ มีประวัติศาสตร์ ให้ เค้ าได้ เห็นอีกแล้ ว เรา
ไม่ ได้ ให้ เค้ าเรี ยน ทําไมเราต้ องให้ เค้ าลืมอดีต หรื อเพลงอะไรก็ได้ เมื#อก่ อน
โรงเรี ยนเปิ ดให้ ฟังทุกวัน ถามว่ ามันหล่ อหลอมมัย เพราะเปิ ดกรอกหูทุกวัน มัน
หล่ อหลอม บางคนบอกว่ ามันเป็ นการยัดเยียด แต่ พี#ว่ามันดีกว่ าไม่ ทาํ อะไร
เลยมัย แล้ วตอนนีม ันเกิดอะไรขึน มา แล้ วใครจะรั บผิดชอบ คือเราเปิ ดไปเหอะ
เด็กจะฟั งบ้ าง ไม่ ฟังบ้ างช่ างมันเหอะ อาจจะเป็ นช่ วง relax แต่ พี#ว่ามันก็จะมี
อะไรซึ มเข้ าไปบ้ าง อย่ างนีเ ค้ าก็เรี ยกว่ าเป็ นการยัดเยียดชนิดหนึ#ง แต่ เป็ นการ
ค่ อยๆมากกว่ า”
นอกจากนีผูท้ ี/นาํ บทเพลงเข้าสู่ ระบบการศึกษาจําเป็ นต้องมีความรู้เรื/ องดนตรี และทักษะ
ความสามารถทางดนตรี ของเด็กในแต่ละช่วงวัย โดยเฉพาะการเลือกเพลงให้เด็กต้องคํานึงถึงความ
เหมาะสมของช่วงเสี ยงร้องในบทเพลง และความหมายที/เหมาะสมกับเด็ก อีกทังควรสอน
เกี/ยวกับอัตชีวิตของผูป้ ระพันธ์เพราะเป็ นส่ วนหนึ/งที/ทาํ ให้ผเู้ รี ยนได้ความรู้และความประทับใจใน
บทเพลง ซึ/ง ธนพร แกประยูร กล่าวไว้วา่
“เพลงที#เด็กน่ าจะร้ องก็ แผ่ นดินของเรา เด็กเล็กๆก็น่าจะร้ องได้ range
(ช่ วงเสี ยง) ไม่ กว้ างเกินไป เด็กน่ าจะได้ ร้องทุกวัน จะได้ เกิดสํานึกตามเนือ เพลง
และก็สาํ นึกด้ วยว่ าใครเป็ นคนแต่ ง คนแต่ งที# เป็ นกษัตริ ย์ที#ยิ#งใหญ่ ทําอะไรให้
เรามากมาย สิ# งที#เป็ นสุนทรี ย์ในเพลงที#ทาํ ให้ เราได้ ฉุกคิ ดอี กหลายเรื# องจากที#
ซ่ อนอยู่เพลงของท่ าน ถ้ าเราจะเสี ยเวลาอีกวันละ 5 นาที เพื#อร้ องเพลงแผ่ นดิน
ของเราเป็ นเหมือนเพลงชาติที#สองก็ไม่ น่าจะผิดอะไร เราไม่ ได้ บอกว่ าเรามา
เทิดทูนในหลวงเท่ านัน แต่ เนือ หา คุณค่ าในเพลงที#มนั จะบอกว่ าเราจะรั กษา
แผ่ นดินของเราอย่ างไร จะทําอย่ างไรให้ เรามัน# คงยัง# ยืน นี#ไงในเพลงเค้ าบอก
หมดแล้ ว มันเป็ นการปลูกฝั งเรื# องความรั กชาติว่า แผ่ นดินที#เราอยู่นีเ ค้ ามีบุญคุณ
กับเรา แล้ วเราจะทดแทนอย่ างไร
เราต้ องสอนให้ ร้ ู ที#มาของเพลง การที#เราจะตีความเพลง เราต้ องรู้ ที#มา
ของเพลง ว่ าผู้แต่ งเป็ นใคร จะเอาของเขามาเราต้ องให้ เกียรติคนแต่ ง มันสอนได้
หลายเรื# อง เคารพสิ ทธิ? ของเขาด้ วย ขอของเค้ ามาที#ดี เค้ าทิง อะไรไว้ ให้ เรา แล้ ว
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ตอนร้ อง ร้ องพร้ อมกัน สอนให้ เป็ นนํา หนึ#งใจเดียวกัน มันสร้ างความสามัคคี
การร้ องเพลงร่ วมกันทุกวันมันหล่ อหลอมทุกวัน มันได้ ผลในวันนีห รอก แต่ มนั
ร้ องทุกวันทําทุกวัน ภาษาดนตรี มนั มีอะไรที#ลึกซึ ง ไม่ ได้ ให้ ร้องไปวันๆ แต่ มัน
จะซึ มเข้ าไปในใจด้ วย”
เช่นเดียวกับความคิดของ หรั/ง ร็ อคเคสตร้า (สัมภาษณ์, 29 กันยายน 2554) เห็นว่า สิ/ งสําคัญ
ในการนําบทเพลงปลุกใจไปใช้ในโรงเรี ยนอย่างได้ผลนัน จําเป็ นต้องคํานึงถึงองค์ประกอบของ
ดนตรี ดว้ ย ว่าบทเพลงนันมีความยากง่ายเพียงไร เหมาะกับการร้องของเด็กหรื อไม่ และอาจ
ปรับเปลี/ยนคําร้องเพื/อง่ายการนําไปใช้ กล่าวคือ
“ การใช้ เพลงเหล่ านีใ นโรงเรี ยนหรื อกับเด็ก ร้ องไปเถอะจะใช้ Version
อะไรก็ได้ แต่ ว่าดีที#สุดที#จะปลูกจิตสํานึกน่ าจะอายุไม่ เกิน 12 ปี อันนีไ ปอบรม
มา เพราะถ้ าเกิน 12 ปี มีความคิดเป็ นของตนเองแล้ ว ก็ค่อนข้ างยากในการ
ปลูกฝั ง และอยู่ที#ครู ครู ต้องเล่ าเรื# องที#มาของเพลง เค้ าเป็ นใคร เค้ าคิดอย่ างไร
ต้ องให้ เด็กเรี ยนรู้ ได้ ซาบซึ ง คนร้ องเค้ ามีความเป็ นมาอย่ างไร...”
นอกจากนี ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นรอรรถ จันทร์กลํ/า (สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2554) เห็นว่า
ประโยชน์ที/อยูใ่ นการร้องเพลงปลุกใจไม่ใช่การเรี ยนรู้เนือหาเท่านัน แต่ได้เพิม/ ทักษะด้านดนตรี อีก
ด้วย ดังที/กล่าวไว้วา่
“อยากให้ เด็กได้ มีโอกาสฟั งดนตรี ที#ดีๆบ้ าง เพราะเชื# อว่ า มันจะอยู่ใน
อารมณ์ และหัวใจ เมื#อวันหนึ#งได้ ยินเสี ยงแบบนีเ มื#อโตขึน ก็จะรู้ ว่าแบบนีแ หล่ ะ
ที#ต้องเลือกมาฟั ง มันเพราะ ดนตรี ไม่ ว่ารู ปแบบใดไม่ มี Boarder เราต้ องสร้ าง
taste ของการฟั ง ไม่ ต้องสนใจว่ าจะวิเคราะห์ อย่ างไร ใช้ หัวใจฟั ง”
อย่างไรก็ดี วิธีการถ่ายทอดบทเพลงปลุกใจส่ วนมากในปัจจุบนั เป็ นการถ่ายทอดผ่านสื/ อ
สาธารณะแบบการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ/งมีผเู้ ชี/ยวชาญหลายท่านเห็นว่าควรจัดการปลูกฝัง เพื/อ
เสริ มสร้างความรักชาตินีในโรงเรี ยน ซึ/งเป็ นการสร้างพืนฐานทัศนคติความคิดเหล่านีตังแต่ยงั เด็ก
ในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีการ
กําหนดให้มีเนือหาของบทเพลงปลุกใจในระบบการศึกษา ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่า หากนําบทเพลงปลุกใจ
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มาใช้ในระบบการศึกษาแล้ว สามารถนํามาใช้ในหลายวิชา ซึ/งสามารถประเมินผลตามการชีวัดใน
ลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน เพื/อการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื/นในสังคมได้อย่าง
มีความสุ ขในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก มีลกั ษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนมีดงั นี
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื/อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุง่ มัน/ ในการทํางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
เมื/อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า เนือหาที/ได้จากการวิเคราะห์บทเพลงไทยสากลประเภทเพลง
ปลุกใจสอดคล้องกับคุณลักษณะที/หลักสู ตรแกนกลางกําหนดหลายประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์
กษัตริ ย ์ การอยูอ่ ย่างพอเพียง มุง่ มัน/ ในการทํางาน รักความเป็ นไทย และมีจิตสาธารณะ ซึ/งหากต้อง
นําบทเพลงปลุกใจมาใช้ในระบบการศึกษา ก็จาํ เป็ นต้องจัดสาระการเรี ยนรู้ให้สอดคล้องกับลักษณะ
พึงประสงค์ดงั กล่าวด้วย อาทิ
ในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีสาระการเรี ยนรู้ทงสิ
ั น 5 กลุ่มสาระ ได้แก่
สาระที/ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม
สาระที/ 2 หน้าที/พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวติ ในสังคม
สาระที/ 3 เศรษฐศาสตร์
สาระที/ 4 ประวัติศาสตร์
สาระที/ 5 ภูมิศาสตร์
จากสาระในวิชาสังคมศึกษาจะเห็นว่า สามารถใช้บทเพลงปลุกใจเป็ นองค์ประกอบในการ
สอนได้เพียงบางสาระเท่านัน เช่น สาระที/ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม สาระที/ 2 หน้าที/พลเมือง
วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม และสาระที/ 4 ประวัติศาสตร์ โดยผูช้ ่วยศาสตราจารย์
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อรรถพล อนันตวรสกุล (สัมภาษณ์ 15 มีนาคม 2555) เห็นว่า การนําบทเพลงมาใช้ในโรงเรี ยนมีได้ 2
รู ปแบบคือการนํามาใช้ในวิชาเลือกซึ/งแล้วแต่โรงเรี ยนว่าจะทํามาเป็ นเนือหาหลักในวิชาเลือก
หรื อไม่ และการบูรณาการบทเพลงให้เข้ากับเนือหาในวิชาหลัก เช่นวิชาหน้าที/พลเมือง การเรี ยนรู้
เรื/ องการโฆษณาชวนเชื/อ แต่ส/ิ งสําคัญคือผูส้ อนจะนํามาใช้อย่างไร ที/จะไม่มีอคติในการเลือกและ
การสอน
สําหรับในวิชาภาษาไทย มีสาระการเรี ยนรู้ทงสิ
ั น 5 กลุ่มสาระ ได้แก่
สาระที/ 1 การอ่าน
สาระที/ 2 การเขียน
สาระที/ 3 การฟัง การดู และการพูด
สาระที/ 4 หลักการใช้ภาษาไทย
สาระที/ 5 วรรณคดี
จากสาระในวิชาสังคมศึกษาจะเห็นว่า สามารถใช้บทเพลงปลุกใจเป็ นองค์ประกอบในการ
สอนได้เพียงบางสาระเท่านัน เช่น สาระที/ 1 การอ่าน สาระที/ 3 การฟัง การดู และการพูด และสาระ
ที/ 5 วรรณคดี โดย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสน สกลรักษ์ (สัมภาษณ์16 มีนาคม 2555) เห็นว่า
นอกจากจะใช้บทเพลงสอนในเนือหาสาระการเรี ยนรู้ในวิชาภาษาไทยแต่ละระดับชันแล้ว ผูเ้ รี ยนยัง
ได้เรี ยนรู้ส/ิ งอื/นๆคือการได้รับการปลูกฝังค่านิยม การเรี ยนรู้วฒั นธรรมไทย และลักษณะสําคัญของ
ความรักชาติไทย
ในวิชาศิลปะ มีสาระการเรี ยนรู้ทงสิ
ั น 3 กลุ่มสาระ ได้แก่
สาระที/ 1 ทัศนศิลป์
สาระที/ 2 ดนตรี
สาระที/ 3 นาฏศิลป์
การจัดการเรี ยนรู้บทเพลงปลุกใจอยูเ่ พียงในสาระที/ 2 คือดนตรี และอาจเพิม/ กิจกรรมการ
วาดภาพประกอบบทเพลงเพื/อให้ได้สาระเรื/ องทัศนศิลป์ ด้วย
นอกจากนียังสามารถนํามาบูรณาการสาระการเรี ยนรู้ ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะ
กระบวนการเรี ยนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ/งกําหนดให้ผเู้ รี ยนทุกคนในระดับการศึกษา
ขันพืนฐานจําเป็ นต้องเรี ยน มีดว้ ยกัน 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คือ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
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ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ สุ ขศึกษาและพลศึกษา ซึ/งหากนําบทเพลงไทยสากลประเภทปลุกใจมาเป็ นเนือหา
สาระสําคัญของการเรี ยนแล้ว จะสามารถจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการโดยเกี/ยวข้องเพียง 3
สาระการเรี ยนรู้เท่านันคือ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย สาระการเรี ยนรู้ศิลปะ สาระการเรี ยนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผูว้ จิ ยั จึงได้ยกตัวอย่างการใช้บทเพลงใต้ร่มธงไทย ของพลตรี หลวง
วิจิตรวาทการที/ประพันธ์ขึนในราวปี พ.ศ. 2481 – 87 นัน/ คือช่วงก่อนและระหว่างสงครามโลกครังที/
2 เป็ นเนือหาในการจัดการเรี ยนการสอนครังนี ดังนี
ใต้ ร่มธงไทย
ใต้ ร่มธงไทยร่ มเย็น เหมือนดังอยู่ใน
ร่ มโพธิ? ร่ มไทรที#มีกิ#งใบแน่ นหนา
ชาติไทยใหญ่ หลวง แต่ กระจัดกระจาย
ถูกแยกแบ่ งย้ าย ไปอยู่หลายสาขา
เชิ ญพวกพ้ อง พี#น้องมา พร้ อมกัน
เชิ ญอยู่ในร่ มธงไทย
เลือดเนือ เผ่ าไทยเผ่ านีค วรจะมีสมานฉันท์
เหมือนน้ องพี#ชาติเชื อเรามีสายเดียวเกี#ยวพัน
ใต้ ร่มธงไทย ร่ มเหมือนดังโพธิ? ไทร
ใต้ ร่มธงไทย เย็นเหมือนใต้ แสงจันทร์

ภาษาไทย – ความรู้ ทักษะ
และวัฒนธรรมการใช้ภาษา

ความรู้หลักเรื/ อง
ความรักชาติ ใน
บทเพลง “ใต้ร่ม
ธงไทย”

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย – การอยู่
ร่ วมกันในสังคมไทยอย่างสันติ
สุ ข การเป็ นพลเมืองดี ความรัก
ชาติและภูมิใจในความเป็ นไทย

ดนตรี - ความรู้ใน
สุ นทรี ยภาพและการ
เห็นคุณค่าทางศิลปะ
หากนําบทเพลงนีมาใช้ในระดับประถมศึกษาปี ที/ 3 ผูส้ อนสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทยฃ

การจัดการเรี ยนการสอนนีสามารถนําบทเพลงใต้ร่มธงไทยมาสอนในสาระการอ่าน สาระ
การฟัง การดูและการพูดที/เมื/อผูเ้ รี ยนสามารถบอกสาระสําคัญของบทเพลงได้ และพูดแสดงความ
คิดเห็นและความรู้สึกหลังจากบทเพลงที/ฟัง หรื อการใช้บทเพลงในการสอนสาระวรรณคดีและ
วรรณกรรม คือให้ท่องจําบทเพลง รู้ความหมาย พัฒนาเพิม/ เติมเรื/ องคําศัพท์ หรื อเพิม/ เนือหาเรื/ องการ
เปรี ยบเทียบที/มีปรากฏหลายครัง ไม่วา่ จะเป็ นการแทนชาติไทยอย่างเป็ นรู ปธรรมด้วยธงชาติ หรื อ
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ต้นไม้ที/แผ่ปกคลุมให้ความร่ มเย็นแก่ผคู้ น เพื/อฝึ กให้นกั เรี ยนเกิดจินตนาการและภาพพจน์ตาม
เนือหาของบทเพลง
ในสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา สามารถนําบทเพลงไปบูรณาการในสาระหน้าที/พลเมือง
วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม ในเรื/ องการสอนให้ผเู้ รี ยนสามารถบอกพฤติกรรมการ
ดําเนินชีวติ ของตนเองและผูอ้ ื/นที/อยูใ่ นกระแสวัฒนธรรมที/หลากหลาย เพราะในบทเพลงนีได้แสดง
ให้เห็นว่าสนับสนุนให้ผคู้ นในแผ่นดินไทยไม่วา่ จะเชือชาติไหน มีความแตกต่างกันเพียงไรก็
สามารถอยูร่ ่ วมกันได้ และในสาระประวัติศาสตร์ ผูส้ อนสามารถใช้บทเพลงเป็ นสื/ อในการสอน
เรื/ องเหตุการณ์สาํ คัญในประวัติศาสตร์ที/เกิดขึนในขณะที/มีการประพันธ์บทเพลง รวมถึงประวัติ
ผูป้ ระพันธ์ที/มีอิทธิพลทําให้บทเพลงเหล่านีมีบทบาท และลักษณะที/เป็ นเอกลักษณ์ รวมทัง
วิวฒั นาการการถ่ายทอดบทเพลงแม้วา่ จะไม่มีการบันทึกเสี ยง และกระจายเสี ยงด้วยวิธีการที/ทนั สมัย
เช่นในปัจจุบนั สําหรับเพลงใต้ร่วมธงไทยนี เกิดขึนในช่วงสงครามโลกครังที/ 2 ประชาชนคนไทย
ไม่วา่ เชือชาติใดที/อยูใ่ นผืนแผ่นดินเดียวกันจําเป็ นต้องร่ วมมือกันปกปักรักษาบ้านเมืองของเราให้
ร่ มเย็นและสงบสุ ข ปราศจากการรุ กรานจากญี/ปุ่นและชาติตะวันตก
นอกจากนี ยังสามารถนําบทเพลงมาใช้เป็ นเนือหาสําคัญในสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ
โดยเฉพาะสาระดนตรี ที/มีวตั ถุประสงค์ให้ผเู้ รี ยนสามารถบอกบทบาทหน้าที/ของบทเพลงที/ได้ยนิ
ด้วยลักษณะและทํานองที/มีเอกลักษณ์ การแสดงความคิดเห็นเกี/ยวกับวิธีการขับร้องแบบยุค
สมัยก่อน และประโยชน์ที/ได้จากบทเพลง สิ/ งสําคัญที/ผเู้ รี ยนได้รับการปลูกฝังคือความสําคัญของ
ความสามัคคี และวิถีที/จะก่อให้เกิดความสมัครสมานด้วยการกระทํา กิจกรรมต่างๆที/ตอ้ งอาศัยการ
ร่ วมมือร่ วมใจเป็ นหนึ/งเดียวกัน
นอกจากจะใช้บทเพลงเป็ นเนือหาหลักของการเรี ยนใน 3 สาระการเรี ยนรู้ดงั กล่าวแล้ว
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อรรถพล อนันตวรสกุล ยังเห็นว่า ผูส้ อนสามารถใช้บทเพลงปลุกใจเป็ น
เครื/ องมือบูรณาการเข้ากับสาระการเรี ยนรู้อื/นๆ ทังนี ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิ พนั ธ์ แข็งขัน
ผูเ้ ชี/ยวชาญด้านดนตรี ศึกษาเพิม/ เติมว่า ครู ผสู้ อนสามารถนําบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ
เข้าบูรณาการกับการจัดการเรี ยนการสอนสามารถประกอบกับวิชาอื/นๆได้กจ็ ริ ง แต่ที/สําคัญคือวิชา
สังคมศึกษา ที/ผสู้ อนถือเป็ นองค์ประกอบสําคัญที/จะชีนําความคิด ความเห็นของผูเ้ รี ยน คือต้องเป็ น
ผูท้ ี/ไม่มีอคติการเลือกบทเพลงหรื อเรื/ องราวที/จะสอน แต่เลือกจากคุณค่าของบทเพลงที/แสดงถึง
ประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ/ง ไม่เลือกว่าบทเพลงนีจะมาจากฝ่ ายรัฐหรื อฝ่ ายที/ตอ่ ต่านรัฐ
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แต่จาํ เป็ นที/จะต้องสอนให้เด็กมีความคิดเห็นที/เป็ นกลางต้องมีความเป็ นกลาง ฉะนัน บทเพลงไทย
สากลประเภทเพลงปลุกใจที/เกิดขึนในสังคมไทย โดยเกิดจากความต้องการของรัฐเพียงฝ่ ายเดียวที/
จะถ่ายทอดความคิดเห็นและชักจูงผูฟ้ ังไปในทิศทางที/รัฐต้องการเท่านัน ผูส้ อนจึงจําเป็ นต้องนํา
ความคิดเห็นของฝ่ ายตรงข้าม ในบทเพลงที/มีความคิดเห็นที/แตกต่าง เพื/อแสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริ ง
ที/เกิดขึนในประวัติศาสตร์ เพื/อแสดงให้เห็นถึงความรักชาติในมุมมองที/แตกต่างของคนใน
สังคมไทย อันเป็ นพืนฐานที/จะทําให้ผเู้ รี ยนรู้จกั การคิด วิเคราะห์ซ/ ึงเป็ นเป้ าหมายที/สาํ คัญของการ
เรี ยนประวัติศาสตร์ดงั ที/ผชู้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิ พนั ธ์ แข็งขัน (สนทนากลุ่ม 27 มีนาคม 2555)
ได้กล่าวไว้วา่
“...เพลงเหล่ านีเ ป็ น Dialogue ทังในเนือ หาและวิธีการ อย่ าลืมว่ าสถานี
เป็ นของรั ฐและทหารว่ าฝ่ ายนีพ ยายามยัดเยียดให้ คนก่ อน ถ้ าเราตัดการเมืองออก
ก่ อน แต่ เมื#ออีกฝั# งออกมาโต้ ตอบในลักษณะที#เป็ นวรรณศิลป์ มากกว่ า ทังภาษา
อ่ อมน้ อมถ่ อมตน สุภาพ ประเด็นที#จะชี ให้ เห็นคื อ ทําไมคนที#เป็ นปั ญญาชนถึง
เลือกฟั งเพลงเหล่ านี  ในขณะที#เพลงปลุกใจนี# เป็ นเพลงปลุกใจชาวบ้ าน แต่
ปั ญญาชนสมัย 2516 หรื อ 2519 อย่ าลืมว่ าเค้ าเรี ยกตัวเองว่ าปั ญญาชน เป็ น
Educated people ไม่ ใช่ Knowledge people เนี#ย เค้ าชอบอะไรที#ไม่ ต้องมาสอน
ทังหมด แต่ คิดเองได้ นี#ต่างหากที#เป็ นเสน่ ห์ของดนตรี ที#ไม่ ใช่ การประกาศแต่
เป็ นเสน่ ห์ของการแนะ อะไรว่ าเป็ นนัยยะและความลุ่มลึกและเป็ นสิ# งที#ทาํ ให้
ดนตรี เหล่ านีม ันอยู่ได้ นาน มากกว่ าการจะให้ ดนตรี เป็ นตัวประกาศ และเมื#อ
หมดวาระของการประกาศแล้ วจะใช้ อะไรได้ มันใช้ อะไรไม่ ได้ เพราะถ้ าจะเอา
เพลงเหล่ านีไ ปอยู่ในห้ องเรี ยน เราไม่ ควรทิง บทสนทนาของคู่สนทนาด้ วย”
การแสดงความคิดที/แตกต่างของบุคคลในสังคมไทยนีตรงกับเนือหาสาระหน้าที/พลเมือง
วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม ในสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษาระดับประถมศึกษาปี ที/ 3
ผูว้ จิ ยั จึงนําบทเพลงที/มีความคิดเห็นที/แตกต่างจากฝ่ ายรัฐมาเปรี ยบเทียบกัน เพื/อให้ผเู้ รี ยนได้เห็น
ความจริ งที/เกิดขึนในอดีตผ่านบทเพลงทังสองฝ่ ายความคิด บทเพลงที/ผเู้ ชี/ยวชาญแนะนําให้นาํ มา
ประกอบการเรี ยนการสอนร่ วมกับเพลงใต้ร่มธงไทยในการร่ วมสร้างแผนการเรี ยนแบบบูรณาการ
ขึนในชันประถมศึกษาปี ที/ 3 นัน/ คือเพลงเดือนเพ็ญ ผลงานการประพันธ์ของอัศนี พลจันทร์
ประพันธ์ขึนด้วยความรู้สึกที/ตอ้ งจากบ้านเกิด ช่วงเหตุการณ์ความรุ นแรงทางการเมืองของไทย
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เพลงเดือนเพ็ญ
เดือนเพ็ญแสงเย็นเห็นอร่ าม นภาแจ่ มดวงดูงาม เย็นยิ#งหนอยามเมื#อลมพัดมา
แสงจันทร์ นวลชวนใจข้ า คิ ดถึงถิ#นที# จากมา คิดถึงท้ องนาบ้ านเรื อนที# เคยเนา
กองไฟสุมควายตามคอก คงยังไม่ มอดดับดอก จันทร์ เอยช่ วยบอกให้ ลมช่ วยเป่ า
โหมไฟให้ แรงเข้ า พัดไล่ ความเยือกเย็นหนาว ให้ พี#น้องเฮานอนหลับอุ่นสบาย
เรไรร้ องดังฟั งว่ า เสี ยงเจ้ าที#เฝ้ าคอยหา ลมช่ วยพัดมากระซิ บข้ างกาย
ข้ ายังคอยอยู่ไม่ หน่ าย ไม่ เลือนห่ างจางเคลื#อนคลาย คิดถึงมิวายที#เราจากมา
ลมเอยช่ วยเป็ นสื# อให้ นํารั กจากห้ วงดวงใจ ของข้ านีไ ปบอกเขานํานา
ให้ เมืองไทยรู้ ว่า ไม่ นานลูกที#จากมา จะไปซบหน้ ากับอกแม่ เอย
จะเห็นว่า ทังสองบทเพลงมีคาํ ที/เหมือนกันคือ การใช้พระจันทร์ เป็ นสื/ อในการกล่าวถึง
เมืองไทยอันเป็ นดินแดนที/สงบร่ มเย็น เพราะดวงจันทร์ไม่ได้มีแสงสว่างในตัวเองแต่ได้รับแสดง
จากดวงอาทิตย์ที/แผดเผา แต่เมื/อมองแสงนันผ่านดวงจันทร์กลับให้ความรู้สึกอบอุน่ เย็นสบาย
เหมือนกับได้พกั พิงอยูใ่ นบ้านเมืองมันแสนอบอุน่ ดังประเทศไทยของเรา ผูว้ จิ ยั จึงนําเรื/ องดวงจันทร์
นีมาเป็ นวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู้แบบบูรณาการของชันประถมศึกษาปี ที/ 3 ในครังนี โดยมีเนือ
สอดคล้องกับการเรี ยนกลุ่มสาระอื/นดังนี

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

ดวงจันทร์

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

ภาษาต่างประเทศ
การเปรี ยบเทียบบทบาทหน้าที/ของทังสองบทเพลงที/มีที/มาและความหมายแตกต่างกันนี

การนําบทเพลงทังสอนมาเป็ นเนือหาในการจัดการเรี ยนการสอนสาระการเรี ยนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะสาระที/ 2 หน้าที/พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิต
สังคม มุง่ เน้นให้ผเู้ รี ยนเกิดความเข้าใจและปฏิบตั ิตนตามหน้าที/ของการเป็ นพลเมืองดี มีคา่ นิยมที/ดี
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งาม ดํารงชีวิตอยูร่ ่ วมในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติและสามารถบอกพฤติกรรมการดําเนิน
ชีวติ ของตนเองและผูอ้ ื/นที/อยูใ่ นกระแสวัฒนธรรมที/หลากหลาย เพราะในบทเพลงใต้ร่มธงไทยนัน
มีความหมายให้รวมกันเพื/อกระทําการสิ/ งใดสิ/ งหนึ/ง และเปรี ยบว่าการที/ผคู้ นได้ยนื อยูใ่ ต้ธงไทยนัน
ก่อให้เกิดความร่ มเย็น เป็ นสุ ขและสงบสุ ขดังอยูใ่ ต้แสงจันทร์อนั งดงามในเวลากลางคืน อีกทังให้
สามารถสอนถึงเรื/ องราวในประวัติศาสตร์ วีรบุรุษไทยที/เสี ยสละเพื/อประเทศชาติ และเข้าใจความ
เป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจและธํารงความเป็ นไทย โดย
ผูเ้ รี ยนสามารถเล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที/มีส่วนปกป้ องประเทศชาติ ซึ/งแตกต่างอย่างมากจาก
ความหมายของแสงจันทร์ในบทเพลงเดือนเพ็ญ ที/กล่าวถึงแสงจันทร์ที/ส่องลงมาเช่นกันแต่กลับให้
ความรู้สึกตรงกันข้าม คือความเหงา เปล่าเปลี/ยนเดียวดาย คิดถึงบ้าน
ในสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทยนัน สิ/ งที/น่าสนใจคือลักษณะของภาษาที/งดงาม มีความคล้อง
จองและแสดงภาพพจน์ให้ผเู้ รี ยนได้จินตนาการตามเนือร้องได้อย่างง่ายดาย แต่หากไม่รู้ที/มา
เรื/ องราวทางการเมืองในขณะที/ประพันธ์บทเพลงเดือนเพ็ญแล้ว บทเพลงนีจะมีคุณค่าเฉพาะการ
ถ่ายทอดความไพเราะและคําร้องที/กินใจผูอ้ ยูห่ ่างไกลบ้านเกิดเท่านัน
บทเพลงปลุกใจนียังปรากฏอย่างชัดเจนในสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ สาระที/ 2 คือสาระดนตรี
ในมาตรฐาน ศ 2.1 ระบุวา่ ให้ผเู้ รี ยนเข้าใจและแสดงออกทางดนตรี อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์
วิพากษ์วจิ ารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรี อย่างอิสระ ชื/นชม และประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจําวัน ผูเ้ รี ยนสามารถบอกบทบาทหน้าที/ของเพลงที/ได้ยนิ สามารถร้องตามได้และ
เคลื/อนไหวท่าทางสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงที/ฟัง นักเรี ยนแสดงความคิดเห็นเกี/ยวกับ
เสี ยงดนตรี เสี ยงขับร้องของตนเองและผูอ้ ื/น การนําดนตรี ไปใช้ในชีวติ ประจําวันหรื อโอกาสต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม และมาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี ที/เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ/น ภูมิปัญญาไทยและ
สากล ผูเ้ รี ยนสามารถระบุลกั ษณะเด่นและเอกลักษณ์ของดนตรี ในท้องถิ/น ระบุความสําคัญและ
ประโยชน์ของดนตรี ตอ่ การดําเนินชีวิตของคนไทยท้องถิ/น และมาตรฐานนีเองที/ทาํ ให้ดนตรี เป็ น
เครื/ องมือในการพัฒนาความคิด ความรู้สึกที/ได้รับการปลูกฝังเรื/ องความรักชาติจากบทเพลง และ
ผูส้ อนยังสามารถนําความรู้สึกเหล่านีไปประกอบการเรี ยนสาระอื/นได้อีกเช่น สาระทัศนศิลป์ ตาม
มาตรฐาน ศ 1.1 เพื/อให้ผเู้ รี ยนได้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
วิเคราะห์วพิ ากษ์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชื/นชมและประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน โดยผูเ้ รี ยนสามารถวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกได้ดว้ ย
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อีกทังยังนําความหมายของการรักสามัคคี การอยูร่ ่ วมกันในบทเพลงมาประยุกต์ใช้สอนใน
สาระการเรี ยนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในสาระที/ 2 ชีวติ และครอบครัว มาตรฐาน พ 2.1 เพื/อให้
ผูเ้ รี ยนเข้าใจและเห็นคุณค่าของในเอง ครอบครัว เพศศึกษาและมีทกั ษะในการดําเนินชีวติ เพื/อให้
ผูเ้ รี ยนสามารถอธิบายวิธีสร้างสัมพันธ์ภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื/อน
การสอนแบบบูรณาการนีจําเป็ นต้องมีผสู้ อนที/มีความสามารถ คือครู ผสู้ อนต้องมี
จินตนาการที/จะถ่ายทอดความรู้ ความคิดมาเป็ นความรู้สึกถึงคุณค่าของสิ/ งที/กาํ ลังศึกษามากกว่าการ
เห็นด้วยตาเท่านัน แต่ตอ้ งสัมผัสได้ดว้ ยใจดังเช่นในสาระการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์ สาระดาราศาสตร์
และอวกาศ ระบุไว้วา่ ให้ผเู้ รี ยนสังเกตและอธิบายการขึนลงของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ การเกิด
กลางวันกลางคืนและกําหนดทิศทาง แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างดวงอาทิตย์กบั ดวงจันทร์ ที/
ดวงจันทร์เป็ นดาวเคราะห์ที/มีแสงนวลงดงาม ไม่กา้ วร้าว แต่อบอุน่ เพราะได้รับอิทธิพลจากความ
ร้อนแรงจากดวงอาทิตย์เพียงส่ วนหนึ/งเท่านัน เปรี ยบความอ่อนหวานของดวงจันทร์กบั ความรู้สึก
เป็ นสุ ขที/ได้อยูใ่ นผืนแผ่นดินไทยดังเช่นในเพลงเดือนเพ็ญ หรื อในสาระการเรี ยนรู้ภาษาเพื/อการ
สื/ อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ผูส้ อนสามารถนําบทเพลงที/มีเนือหาใกล้เคียงกัน หรื อมีคาํ ที/
เหมือนกัน สามารถเชื/อมโยงเนือความถึงกันได้ เช่น ในกรณี ของการใช้ดวงจันทร์เป็ นเนือหาสาระ
ในการเรี ยนรู้นี อาจใช้บทความ บทเพลง หรื อกลอนภาษาอังกฤษที/มีเนือหาใกล้เคียงกันประกอบ
เช่น ในบทกลอน I See the Moon ที/วา่
I See the Moon
I see the moon, and the moon see me.
And God bless the moon, and God bless me
จากบทกลอนนีผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้เรื/ องการตีความภาษาต่างประเทศ และแสดงดวาม
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล ผูเ้ รี ยนสามารถอ่านออกเสี ยงคํา สะกดคําและอ่านประโยคง่ายๆถูกต้องตาม
หลักการอ่าน เพราะในกลอนบทนีมีคาํ ซํามากมาย และเมื/อนําไปสอนในสาระที/ 2 ภาษาและ
วัฒนธรรม จะพบว่า ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้เรื/ องวัฒนธรรมตะวันตกที/เห็นว่าดวงจันทร์ เป็ นสิ/ งที/ดีที/งดงาม
เป็ นธรรมชาติ แม้พระเจ้าก็ทรงอวยพรให้กบั ธรรมชาติอนั งดงามนี ก็ยงั โปรดประทานพรให้กบั เราผู้
ซึ/งมีความดีงามเช่นเดียวกับพระจันทร์ และสาระที/ 3 คือภาษากับความสัมพันธ์กบั กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้อื/น มาตรฐาน ต 3.1 ภาษาต่างประเทศในการเชื/อมโยงความรู้กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู้อื/น และ
เป็ นพืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้และเปิ ดโลกทัศน์ของตน ผูเ้ รี ยนสามารถบอกคําศัพท์ที/
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เกี/ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้อื/น สาระที/ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กบั ชุมชนและโลก มาตรฐาน
ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็ นเครื/ องมือพืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพละการ
แลกเปลี/ยนเรี ยนรู้กบั สังคมโลก ผูเ้ รี ยนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื/อรวบรวมคําศัพท์ที/เกี/ยวข้อง
ใกล้ตวั
สรุ ปได้วา่ การถ่ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจให้ได้ผลนันมีดว้ ยกันหลาย
วิธี ทังในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัยในฐานะที/เป็ นเครื/ องมือ
เพื/อปลูกฝัง ขัดเกลา ถ่านทอดความคิดให้เกิดการเรี ยนรู้ ทังนีผูน้ าํ บทเพลงดังกล่าวไปใช้ตอ้ ง
คํานึงถึงภาษา ท่วงทํานอง ประเภทของสื/ อที/เผยแพร่ หรื อการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื/อที/บทเพลงจะ
สามารถแสดงศักภาพในการถ่ายทอดคุณค่าแห่งความรักชาติได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพดังที/
พันเอก (พิเศษ) เกษม ปูรนานนท์ กล่าวไว้ถึงสิ/ งที/ตอ้ งทําเพื/อการส่ งเสริ มบทเพลงเหล่านีคือ
1. ต้องแบ่งว่ากลุ่มเป้ าหมายเป็ นใคร
2. ต้องมีการประกวด
3. คนไทยต้องเอาเรื/ องรองมาทําสนุก เหมือนไม่ตงใจเพราะสามารถทํ
ั
าซําได้ (เช่นการร้อง
เพลงท่อนสร้อย) แต่อะไรที/ตอ้ งการสื/ อให้ทาํ ครังเดียว คนไทยมักเห็นว่าอะไรที/ทาํ น้อยๆมักมีคุณค่า
น่าสนใจมากกว่าอะไรที/มีดาษดื/น ทําซําๆ
4. ต้องทําพจนานุกรมใหม่ ให้แสดงความหมายไม่ใช่แปลความเท่านัน
5. บางครังต้องถ่ายทอดทังการร้อง การพูดและการเขียนเพราะจะให้ความหมายต่างกัน
สิ/ งสําคัญคือการถ่ายทอดที/ทาํ ให้ผฟู้ ังเห็นคุณค่า และบังเกิดเป็ นความรู้สึกขึนในใจเพื/อ
กระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาตนในมิติตา่ งๆ ดังที/ นคร ถนอมทรพย์ กล่าวไว้วา่
“ เพลงปลุกใจที#ทาํ มาทุกวันนีค รู ไม่ ได้ ท้อ แต่ สังคมคิ ดอย่ างไรกับเพลง
ปลุกใจ เค้ าเห็นคุณค่ าเพลงเหล่ านีห รื อไม่ อย่ างไร สังคมเห็นคุณค่ าอย่ างไร...คน
ไทยให้ ความสําคัญกับเพลงปลุกใจแค่ ไหน พวกนีไ ม่ ได้ เห็นความสําคัญกับ
เพลงปลุกใจเท่ าไหร่ หรอก”

บทที 7
สรุปผลการวิจัย อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
การนําเสนอแนวทางการถ่ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ มีวตั ถุประสงค์
ในการวิจยั วิธีการดําเนินการวิจยั ผลของการวิจยั การอภิปรายผลของการวิจยั และข้อเสนอแนะ
ดังนี'
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื)อ
1. เพื)อวิเคราะห์บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจเพื)อเสริ มสร้างสํานึกความรักชาติ
2. เพื)อนําเสนอแนวทางการถ่ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจไทยสากลเพื)อ
เสริ มสร้างสํานึกความรักชาติ
วิธีการดําเนินการวิจยั ประกอบด้วยวิธีการศึกษา ดังนี'
ขันตอนที 1 การวิเคราะห์คุณค่าเพื)อศึกษาคุณค่าภายในและภายนอกของ
บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ โดยใช้วธิ ีการวิเคราะห์เนื'อหา
(Content Analysis) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ของ
ผูเ้ ชี)ยวชาญในหลากหลายสาขา
ขันตอนที 2 การวิเคราะห์ความหมายของความรักชาติจากเนื'อหาที)ได้จากขั'นตอนที) 1
โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม
(Focus Group) ผูเ้ ชี)ยวชาญ
ขันตอนที 3 การนําเสนอแนวทางในการถ่ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภท
เพลงปลุกใจ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และ
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผูเ้ ชี)ยวชาญ
ขันตอนที 4 สรุ ปและประมวลผล
7.1 สรุปผลการวิจัย
การนําเสนอผลการวิจยั เรื) องการถ่ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ แบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่ วนคือ
7.1.1 วิวฒั นาการของบทเพลงไทยสากลปะเภทเพลงปลุกใจ
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7.1.2 ความหมายของความรักชาติท'งั ในอดีตและปัจจุบนั
7.1.3 แนวทางการถ่ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ
โดยมีรายละเอียดดังนี'
7.1.1 วิวฒ
ั นาการของบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ
ผลงานศิลปะไม่วา่ ยุคสมัยใดล้วนได้รับแรงบันดาลใจจากบริ บททางสังคมทั'งสิ' น
ดังที) ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริ ญ อธิบายไว้วา่ การจะวิเคราะห์ผลงานด้านดนตรี น' นั ต้อง
วิเคราะห์ท'งั ภายในและภายนอกของบทเพลงนัน) คือ บริ บทอื)นๆเช่น ประวัติเพลง ประวัติผปู้ ระพันธ์
หรื อภาพรวมของบทเพลง (2551) บทเพลงปลุกใจก็เช่นเดียวกัน ที)ได้รับการสร้างสรรค์จากเรื) องราว
เหตุการณ์ที)เกิดขึ'นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ)ง ขึ'นอยูก่ บั ว่าผูป้ ระพันธ์ได้รับอิทธิพลจากสิ) งใดมา
ประกอบเป็ นเนื'อหาของบทเพลง
ในยุคที 1 ยุคศรัทธาสร้ างชาติ (พ.ศ. 2453 – 2468) ยุคสมัยนี'ยงั ไม่มีบทเพลงไทยสากล
ประเภทบทเพลงปลุกใจเกิดขึ'น เนื)องจากการดนตรี สากลในประเทศไทยยังไม่กา้ วหน้ามากนัก จึงมี
เพียงบทปลุกใจจากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที)ได้อญั เชิญมาเป็ น
คําร้องในบทเพลงปลุกใจในภายหลัง คําร้องเหล่านี'ได้ถูกถ่ายทอดในรู ปแบบของบทละคร และบท
ประกอบพระราชดํารัสในวาระต่างๆ ความหมายที)ปรากฏในคําร้องมีหลากหลายความหมายที)ได้
สัมพันธ์กบั บริ บททางการเมืองทั'งจากภายในและภายนอกประเทศ เนื)องจากในช่วงเวลานั'นเกิด
กบฏภายในประเทศและสงครามโลกครั'งที) 1 (พ.ศ. 2457 – 2461) หลายประเทศในบริ เวณเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ตกเป็ นอาณานิคมของชาติตะวันตก ยกเว้นประเทศไทยที)สามารถยืนหยัดในเอก
ราชมาได้ ส่ วนหนึ)งก็ดว้ ยพระอัจฉริ ยภาพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที)ทรงตัดสิ น
พระราชหฤทัยเข้าร่ วมรบกับฝ่ ายสัมพันธมิตรซึ)งได้รับชัยชนะในที)สุด คําร้องที)เกิดขึ'นในช่วงเวลานี'
ได้กล่าวถึงวิธีการที)ทาํ ให้คนไทยเกิดความตระหนักในการร่ วมมือกันปกป้ องประเทศจากข้าศึกศัตรู
ได้แก่ คําร้องที)แสดงความสามัคคีร่วมแรงร่ วมใจกันกระทําการต่างๆเพื)อปกป้ องประเทศ เช่นการ
สมัครเป็ นทหารอาสาเข้าร่ วมรบในยุโรป ซึ)งแสดงให้เห็นว่าคนไทยได้ร่วมมือกันเสี ยสละความสุ ข
ส่ วนตัวของครอบครัวหรื อแม้แต่สละชีวติ ได้เพื)อประเทศชาติ อีกทั'งยังเป็ นการเผยแพร่ ชื)อเสี ยงของ
ประเทศ ให้ตา่ งชาติได้รู้ถึงความสามารถ ความเด็ดเดี)ยวกล้าหาญของคนไทย นอกจากนี' ผูค้ นที)อยู่
แนวหลังที)ไม่ได้ออกไปร่ วมรบ ก็ได้ตระหนักในหน้าที)ของตนโดยการให้การสนับสนุนทรัพย์สิน
และเป็ นกําลังใจให้กบั ผูท้ ี)ออกไปรบในแนวหน้า
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การถ่ายทอดบทรักชาติดงั กล่าวยังมีขอ้ จํากัด เนื)องจากผลงานส่ วนหนึ)งเป็ นบทพระราช
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที)เผยแพร่ ผา่ นตัวอักษรอันเป็ นอุปสรรคต่อการ
รับรู้สาํ หรับประชาชนคนไทยที)ส่วนมากอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ หรื อแม้จะนําออกแสดงเป็ นละคร
ก็ยงั จํากัดสถานที)และผูฟ้ ังเฉพาะกลุ่ม ประชาชนทัว) ไปไม่สามารถเข้าชมการแสดงได้ แต่เมื)อเนื'อหา
เหล่านี'ได้ถูกนําเสนอออกเป็ นบทเพลงผ่านสถานีวทิ ยุในช่วงเวลาต่อมา ประชาชนคนทัว) ไปจึงได้มี
โอกาสชื)นชมผลงานจากพระอัจฉริ ยภาพของพระองค์ที)ทรงพระปรี ชาทําให้เมืองไทยผ่านวิกฤตทาง
การเมืองระดับโลกมาได้อย่างเต็มภาคภูมิ และเป็ นแบบอย่างให้ชาวไทยพร้อมใจร่ วมมือกันปกป้ อง
บ้านเมืองดังแนวพระราชดําริ ที)ปรากฏในเนื'อหาของบทเพลง อย่างไรก็ดี เนื'อหาของบทเพลงที)
เกิดขึ'นในยุคสมัยนี'ได้กล่าวถึงสิ) งที)ประกอบขึ'นเป็ นชาติไม่วา่ จะเป็ นธงชาติ ผืนแผ่นดิน ประชาชน
คนไทย รวมถึงความศรัทธาในศาสนา แต่มิได้มีเนื'อหาที)กล่าวว่าองค์พระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นส่ วนหนึ)ง
ของความเป็ นชาติอย่างชัดเจน บทเพลงปลุกใจในช่วงแรกจึงให้ความสําคัญกับชาติและศาสนานั'น
แต่ผลงานอันทรงคุณค่าที)พระราชทานให้กบั ปวงชนชาวไทยนี' ได้ก่อให้เกิดความสํานึกในหมู่
ประชาชนที)จะเต็มใจร่ วมมือกันปกป้ องบ้านเมืองโดยมิได้เกิดจากความเกรงกลัวในพระราชอํานาจ
ของพระมหากษัตริ ยด์ งั เช่นพระมหากษัตริ ยใ์ นระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ในสมัยก่อน แต่เกิด
จากความเชื)อมัน) ศรัทธาที)ประชาชนสัมผัสได้ถึงความรักและปรารถนาดีของพระองค์ที)มีตอ่ ปวงชน
ชาวไทย
ในยุคที 2 ยุคคณะราษฎรรัฐนิยม บทเพลงไทยสากลประเภทบทเพลงปลุกใจมาจากนัก
ประพันธ์เพียง 2 แหล่งที)มา คือ บทเพลงของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ซึ)งมีท'งั บทเพลงประกอบ
ละครและบทเพลงที)ใช้บรรเลงทัว) ไป และบทเพลงจากวงดนตรี สุนทราภรณ์ กรมโฆษณาการใน
ขณะนั'น โดยมีครู เอื'อ สุ นทรสนานเป็ นผูป้ ระพันธ์คาํ ร้อง ซึ)งมีท'งั ที)อญั เชิญบทพระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั จากยุคที) 1 ของการวิจยั มาประพันธ์ทาํ นอง และบทเพลงที)
ประพันธ์ข' ึนใหม่โดยนักประพันธ์รุ่นใหม่ของวงสุ นทราภรณ์ ช่วงเวลาในยุคสมัยนี'ได้เกิดเหตุการณ์
ทางการเมืองรุ นแรงขึ'นทั'งภายในและภายนอกประเทศ ได้แก่ เหตุการณ์การเปลี)ยนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์เป็ นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขในปี พ.ศ. 2475 และสงครามโลกครั'งที) 2 (พ.ศ. 2484 – 2488) ซึ)ง
ในเหตุการณ์น' ีประเทศไทยได้รับผลกระทบจากทั'งฝ่ ายชาติตะวันตกและจากกองทัพญี)ปุ่นที)ตา่ ง
ต้องการให้ประเทศไทยเป็ นฐานการรบ หรื อเป็ นกันชนระหว่างประเทศอื)น วิธีการที)จะทําให้
ประเทศไทยปลอดภัยจากการยึดครองของต่างชาติวธิ ีการหนึ)งคือ การเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบั ประเทศเพื)อมิให้ชาติอื)นใดมารุ กรานดูถูกได้ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ใน
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ขณะนั'นจึงต้องการปรับปรุ งประเทศให้มีความเป็ นอยูแ่ บบสังคมอารยะเพื)อแสดงความเจริ ญของ
ชาติไทยให้ทดั เทียมกับนานาชาติ ด้วยการกําหนดให้ประชาชนมีวถิ ีความเป็ นอยูแ่ บบใหม่ที)แตกต่าง
จากความคุน้ ชินเดิม ด้วยนโยบายรัฐนิยม 12 ประการ ภายใต้การปลูกฝังความเชื)อที)วา่ “เชื)อผูน้ าํ
ชาติพน้ ภัย” ในช่วงเวลาดังกล่าว ผูน้ าํ ของประเทศไทยได้เปลี)ยนจากพระมหากษัตริ ยไ์ ปเป็ นผูน้ าํ
ทางการเมือง เนื)องจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงสละราชสมบัติในปี พ.ศ. 2477
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดลยังทรงพระเยาว์และกําลังทรงศึกษาในต่างประเทศ
บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจที)เกิดขึ'นในช่วงเวลานี'ส่วนมากเป็ นการตอบสนองนโยบาย
ของรัฐโดยเฉพาะการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ'นในหมูค่ นไทย โดยรัฐบาลเล็งเห็นว่าถ้าประชาชน
มีความสามัคคีกนั ก็จะสามารถปฏิบตั ิตนตอบสนองนโยบายอื)นๆของรัฐได้เป็ นอย่างดีและประสบ
ผลเป็ นรู ปธรรมในเวลาอันรวดเร็ ว อีกนโยบายที)สาํ คัญและปรากฏในหลายบทเพลงคือการรวมชาติ
ของประชาชนที)อาศัยในแผ่นดินไทย ที)ไม่วา่ จะมีเชื'อชาติใด ถือได้วา่ เป็ นคนไทย สามารถทํา
ประโยชน์ให้กบั ประเทศได้ นอกจากนี'ยงั ให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความจําเป็ นในการพัฒนาประเทศ
ให้เป็ นสังคมอารยะ เริ) มจากการปลูกฝังให้ประชาชนมีสัมมาอาชีวะเพื)อเป็ นประโยชน์ในการหา
รายได้เข้าประเทศ และไม่ตอ้ งพึ)งพิงชาติใด อีกทั'งการปรับเปลี)ยนวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็ นอยู่
ของประชาชนบางประการ เช่นการสวมหมวก การเลิกกินหมากหรื อการห้ามเล่นดนตรี ไทยเพื)อ
แสดงว่าสังคมไทยมีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี)ทนั สมัยทัดเทียมกับประเทศอื)น มีเอกราชปราศจากการ
ครอบงําของชาติตะวันตกและญี)ปุ่นทั'งในทางเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและสังคมวัฒนธรรม
การถ่ายทอดบทเพลงปลุกใจในช่วงนี'เริ) มต้นจากการเป็ นบทเพลงประกอบละครเวทีของ
กรมศิลปากรภายใต้การควบคุมของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการอธิบดีกรมศิลปากรในขณะนั'น มี
จุดมุง่ หมายคือการสร้างความรักชาติตามนโยบายของรัฐ บทละครของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการมี
เรื) องราวที)แตกต่างจากละครคณะอื)น ด้วยเป็ นบุคคลที)มีความรู้ดา้ นประวัติศาสตร์ เป็ นอย่างดีอีกทั'ง
รับราชการมาเป็ นเวลานาน บทละครและบทเพลงที)สร้างสรรค์ข' ึนจึงมักโยงใยถึงเหตุการณ์หรื อ
บุคคลที)ทาํ คุณประโยชน์ให้กบั ประเทศในอดีต แต่วธิ ีการเผยแพร่ ยงั จํากัดเฉพาะผูท้ ี)มีโอกาสเข้าชม
การแสดงในโรงละครเท่านั'น ต่างจากการบทเพลงของวงดนตรี สุนทราภรณ์ที)ได้นาํ เสนอสู่
สาธารณะผ่านวิทยุกระจายเสี ยงของทางราชการไปพร้อมกันทัว) ประเทศ โดยบทเพลงปลุกใจของวง
ดนตรี สุนทราภรณ์เริ) มต้นจากการอัญเชิญพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั มาใส่ ทาํ นองด้วยสํานึกในคุณค่าของเนื'อความและพระมหากรุ ณาธิคุณของครู เอื'อ สุ นทร
สนานอดีตนักเรี ยนโรงเรี ยนพรานหลวง ก่อเกิดเป็ นแรงบันดาลใจต่อการผลิตบทเพลงปลุกใจอื)นๆ
ต่อมา
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ในยุคที 3 ยุคสั งคมนิยมประชาธิปไตย (พ.ศ. 2490 – 2519) บทเพลงไทยสากลประเภท
เพลงปลุกใจที)เกิดขึ'นในช่วงเวลานี'มีจาํ นวนมากจากหลายแหล่งที)มา ได้แก่ พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
บทเพลงจากกองดุริยางค์กองทัพบก และบทเพลงจากการประกวดเพลงปลุกใจ ในยุคสมัยนี'เริ) มต้น
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ประเทศไทยมีการเปลี)ยนแปลงที)
รวดเร็ วในทุกๆทางเพื)อตอบสนองภาวะสงครามเย็นที)กระแสเศรษฐกิจโลกส่ งผลกระทบต่อระบบ
การเมืองการปกครองและสังคมมากกว่ายุคสมัยก่อน อีกทั'งประชาชนมีความรู้เกี)ยวกับสิ ทธิตาม
ระบอบประชาธิปไตยมากขึ'น หลายครั'งที)มีการแสดงออกถึงความคิดเห็นที)แตกต่างทางการเมืองจน
ก่อให้เกิดกรณี พิพาทระหว่างประชาชนกับรัฐบาล เช่นในกรณี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2416 ประชาชน
ต่อต้านการปกครองเบ็ดเสร็ จจากกองทัพ หรื อเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ที)คนบางกลุ่มเห็นว่า
การปกครองที)เหมาะสมสําหรับประเทศไทย คือการปกครองแบบสังคมนิยมที)ทุกคนมีความเสมอ
ภาค และต้องการเปลี)ยนแปลงการปกครองให้ประชาชนมีความเสมอภาค บทเพลงในสมัยนี'
ส่ วนมากมีเนื'อหาแสดงถึงความสามัคคีและความจงรักภักดีตอ่ บูรพกษัตริ ย ์ วีรบุรุษ วีรสตรี ที)ปกป้ อง
รักษาบ้านเมืองของเราไว้แต่อดีต เนื)องจากประเทศไทยไม่มีพระมหากษัตริ ยป์ ระทับอยูใ่ นประเทศ
ไทยเป็ นระยะเวลานาน อาจทําให้ประชาชนลืมเลือนความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริ ยซ์ ) ึง
เป็ นหนึ)งในรากฐานของความเป็ นคนไทยร่ วมกันและหลงลืมความยากลําบากที)บรรพบุรุษได้
ปกป้ องบ้านเมืองของเราไว้ นํามาซึ)งความไม่ภาคภูมิใจในแผ่นดินเกิดเหมือนเช่นเดิม อีกทั'งทําให้
เกิดความแตกแยก ขาดความสามัคคีที)ทาํ ให้ชาติอื)นเข้ามายุแหย่ได้โดยง่าย นอกจากนี' ยังมีบทเพลงที)
ทําให้ผฟู้ ังเกิดความตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของสิ) งที)มีอยูใ่ นแผ่นดินไทย ไม่วา่ จะเป็ น
สิ) งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติที)งดงาม หรื อแม้กระทัง) การรณรงค์ให้ใช้สินค้าไทย และที)สาํ คัญ
คือ การคํานึงถึงประโยชน์ของส่ วนรวมมากกว่าส่ วนตนเพื)อประโยชน์สูงสุ ดของประเทศชาติ
บทเพลงต่างๆเหล่านี'ถูกถ่ายทอดผ่านการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐทั'งการจัดการแสดง
คอนเสิ ร์ต และการเปิ ดกระจายเสี ยงจากสถานีวทิ ยุ ส่ งผลให้เป็ นที)รู้จกั อย่างรวดเร็ ว อีกทั'งบทเพลง
ยังมีลกั ษณะที)หลากหลาย โดยเฉพาะลักษณะการประพันธ์ทาํ นอง นอกจากนี'ยงั มีบทเพลงที)มิได้เกิด
จากนโยบายของภาครัฐที)มีลกั ษณะการประพันธ์คาํ ร้องและท่วงทํานองแตกต่างออกไป และได้รับ
ความนิยมมากขึ'นเรื) อยๆ เช่นเพลงเพื)อชีวติ เพลงปฏิวตั ิ เพลงลูกทุง่ และเพลงสากลตะวันตก มีผลให้
รสนิยมการฟังเพลงของคนไทยเปลี)ยนแปลงไปดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนในบทเพลงปลุกใจที)มิได้มี
จังหวะกระตุน้ ปลุกเร้าให้ฮึกเหิมเท่านั'น แต่กลับมีทว่ งทํานองอ่อนหวานแต่แฝงเร้นด้วยเนื'อหาที)
เข้มข้นเพื)อให้ระลึกถึงความรักชาติ บ้านเกิดเมืองนอนของเราไม่ตา่ งจากบทเพลงปลุกใจในอดีต
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ในยุคที 4 ยุคร่ วมใจสู้ ภัยเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2520 – 2538) ในช่วงเวลานี' บริ บททางการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม มีความเกี)ยวเนื)องกันทั'งหมด เนื)องจากคณะผูบ้ ริ หารประเทศเป็ นผู้
ทรงอิทธิพลในหลายด้าน เช่นนักธุรกิจหลายคนหันมาสมัครลงเลือกตั'ง และมีส่วนในการตัดสิ น
นโยบายการพัฒนาประเทศ ซึ)งแม้วา่ บริ บททั'งหมดจะเกี)ยวเนื)องกัน แต่มีระบบเศรษฐกิจเป็ นตัวนํา
เนื)องจากต้องการพัฒนาประเทศไปแบบสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรมมากขึ'น นอกจากนี'ยงั เกิดกรณี
ความรุ นแรงทางการเมือง เช่น การประท้วงเมื)อพฤษภาคม พ.ศ. 2535 ในระยะนี'ไม่มีการประพันธ์
บทเพลงปลุกใจจากภาครัฐเพิ)มขึ'น เพียงแต่มีการนําบทเพลงปลุกใจที)มีอยูเ่ ดิมมาปลุกเร้าผูฟ้ ังเท่านั'น
ต่างจากภาคเอกชนที)มีการสร้างสรรค์ผลงานจนเป็ นที)ยอมรับของประชาชนทัว) ไปรวมทั'งหน่วยงาน
ของรัฐโดยเฉพาะจากวงดนตรี เพื)อชีวติ ที)มีแนวคิดในการประพันธ์แตกต่างจากบทเพลงเพื)อชีวติ
ในช่วงก่อนหน้านั'นที)มกั กล่าวถึงความยากแค้นของชนชั'นแรงงาน และแนวคิดทางการเมืองที)
แตกต่างจากความคิดเห็นของฝ่ ายรัฐบาล แต่บทเพลงเพื)อชีวติ ในยุคสมัยนี'เป็ นการสะท้อนภาพ
สังคมในระบอบทุนนิยมมากขึ'น เช่นบทเพลงของวงดนตรี คาราบาว ในบทเพลงเมดอินไทยแลนด์
จากอัลบั'มชุด "เมดอินไทยแลนด์" อัลบั'มชุดที) 5 ในปี พ.ศ. 2527 ซึ)งทํายอดขายได้ถึง 5 ล้านตลับ ซึ)ง
เป็ นสถิติยอดจําหน่ายอัลบั'มเพลงของศิลปิ นไทยที)สูงที)สุดในขณะนั'น และเมื)อจัดคอนเสิ ร์ตใหญ่
"คอนเสิ ร์ตทําโดยคนไทย" ณ สนามเวลโลโดรม สนามกีฬาหัวหมาก มียอดผูช้ มถึง 6 หมื)นคนและ
เป็ นครั'งแรกที) คาราบาว เข้าไปเกี)ยวพันกับหน่วยงานของรัฐที)จดั ทํามิวสิ กวิดีโอเพื)อรณรงค์ให้
ประชาชนใช้สินค้าที)ผลิตในประเทศ
ในช่วงเวลาดังกล่าวได้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก จึงเกิดการอพยพแรงงานจาก
ชนบทสู่ เมือง เกิดปั ญหาความยากจน สร้างความเหลื)อมลํ'าระหว่างนายทุนและชนชั'นแรงงานทั'งใน
เมืองและชนบท ภาครัฐพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเป็ นระบบเช่น การดําเนินตามแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเพื)อสร้างรายได้ให้กบั ประเทศ ทิศทางการพัฒนา
ดังกล่าวส่ งผลต่อระบบสังคมดังที)กล่าวมาเป็ นเหตุให้หลายฝ่ ายได้หนั กลับไปมองถึงประโยชน์อนั
ยัง) ยืนของโครงการตามแนวพระราชดําริ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที)สนับสนุนให้เกิดการ
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ไม่ตอ้ งพึ)งพิงระบบเศรษฐกิจจากภายนอกประเทศอันเป็ นที)มาของ “ปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” และ “เกษตรทฤษฎีใหม่ ” นอกจากนี'ยงั มีบทเพลงเกี)ยวกับความเสี ยสละ ความ
สามัคคี การยึดมัน) ในความดีงาม มีความภาคภูมิใจในแผ่นดินไทยที)มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนาน มี
ทรัพยากรธรรมชาติที)งดงามอุดมสมบูรณ์ มีวฒั นธรรมที)หลากหลาย ซึ)งเป็ นหน้าที)ของคนไทยทุก
คนที)ตอ้ งรักษาและพึงระลึกถึงสิ) งที)ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่ วนรวมมากกว่าส่ วนตน ลักษณะของ
ดนตรี ในเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจในยุคสมัยนี'มีความสนุกสนานมากขึ'น บางบทเพลงได้
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นําเครื) องดนตรี ไทยบรรเลงร่ วมกับวงดนตรี สากลหรื อบรรเลงทํานองแบบไทยด้วยเครื) องดนตรี
สากล แต่ลกั ษณะที)พิเศษสําหรับบทเพลงในยุคสมัยนี'คือ การนําเสนอเนื'อหาของบทเพลงมิได้เป็ น
การกล่าวแบบตรงไปตรงมาเพื)อให้ผฟู้ ังได้กระทําตามเช่นในอดีต แต่เป็ นการสะท้อนปั ญหาหรื อสิ) ง
ที)เกิดขึ'นแบบเพลงเพื)อชีวิต เพื)อให้ผฟู้ ังได้เกิดความตระหนัก และสํานึกได้เองว่าควรจะปฏิบตั ิตน
เช่นไรภายใต้สถานการณ์เหล่านั'น และด้วยบทบาทของบทเพลงที)เป็ นเครื) องกระตุน้ เตือนใจนี'จะ
สร้างกระบวนการคิด กระบวนการเรี ยนรู้ใหม่ของผูฟ้ ังเพื)อใช้ในการปฏิบตั ิตนและปรับตัวให้เข้ากับ
สภาวะการเปลี)ยนแปลงของสังคมในขณะนั'น ถือได้วา่ บทเพลงเป็ นมรรควิถีในการเสริ มสร้าง
การศึกษาเรื) องการใช้ชีวติ ให้กบั ผูฟ้ ังอีกทางหนึ)ง
ในยุคสุ ดท้าย คือ ยุคที 5 ยุคพร้ อมจิตรักประเทศไทย (พ.ศ. 2539 – 2554) บทเพลงไทย
สากลประเภทเพลงปลุกใจในช่วงเวลานี'ถือได้วา่ เป็ นการรวมความคิดจิตใจของคนจากทุกภาคส่ วน
ต่อสถานการณ์ตา่ งๆอย่างแท้จริ ง เพราะบทเพลงได้กล่าวถึงเหตุการณ์ความรุ นแรงทางการเมือง ภัย
ธรรมชาติ รวมทั'งการเฉลิมฉลองในพิธีมหามงคลต่างๆอันส่ งผลกระทบต่อคนไทยโดยส่ วนรวม
บทเพลงได้นาํ เสนอแนวทาง วิธีคิด วิธีปฏิบตั ิและการเสริ มสร้างทัศนคติเพื)อให้เกิดสํานึกถึงความ
เป็ นคนชาติไทยด้วยกันและยังขยายอาณาเขตไปยังคนไทยที)อยูท่ กแห่งทัว) โลก ที)ไม่วา่ คนไทยคน
นั'นจะอยูใ่ นที)แห่งใดของโลกย่อมจะระลึกถึงแผ่นดินเกิดที)เรี ยกว่าประเทศไทยแห่งนี' มีการ
ประพันธ์บทเพลงที)เกี)ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองหลายบทเพลง เพราะในช่วงเวลานี'ที)คนไทย
แตกแยกความคิดเป็ นหลายฝ่ ายด้วยเหตุผลทางการเมืองโดยเฉพาะหลังการรัฐประหารในปี พ.ศ.
2549 หลายบทเพลงได้กล่าวถึงความสู ญเสี ยชีวติ และทรัพย์สินรวมทั'งให้เห็นถึงความสําคัญของ
ความสมัครสมานสามัคคี ร่ วมมือร่ วมใจฝ่ าฝันอุปสรรคต่างๆ ซึ)งนอกจากสถานการณ์ทางการเมือง
แล้ว ประเทศไทยยังประสบปัญหาทางธรรมชาติหลายครั'งเช่นคลื)นยักษ์สึนามิในปี พ.ศ. 2547 หรื อ
มหาอุทกภัยนํ'าท่วมภาคกลางในปี พ.ศ. 2554 ทั'งสองเหตุการณ์ไม่ได้ก่อให้เกิดความทุกข์ระทม
เฉพาะผูท้ ี)อยูใ่ นพื'นที)ประสบภัยเท่านั'น หากแต่คนไทยทัว) ประเทศและทัว) โลกต่างโศกสลดกับ
เหตุการณ์ดงั กล่าวไปด้วย หลายบทเพลงที)ประพันธ์เพื)อให้กาํ ลังใจ ให้อดทนและต่อสู้เพื)ออนาคตที)
สดใสด้วยความรัก ความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยด้วยกัน
สิ) งดีงามที)เกิดขึ'นในภาวะวิกฤตต่างๆล้วนเกิดมาจากจิตสํานึกของคนไทยทุกคนที)โยงใย
ร้อยรัดจิตใจให้อยูร่ ่ วมกันนี'มิได้เกิดขึ'นในชัว) ข้ามคืน หากแต่ได้มีการปลูกฝังความดีงามเหล่านั'น
ผ่านแบบอย่างที)เป็ นศูนย์รวมจิตใจด้วยความรักและความศรัทธาคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ผูน้ าํ หลักชัยแห่งปัญญา การระลึกถึงบูรพกษัตริ ย ์ วีรบุรุษและวีรสตรี ได้ปรากฏอยูใ่ นบทเพลงปลุก
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ใจไทยทุกยุคทุกสมัย แต่บทเพลงที)กล่าวถึงพระมหากษัตริ ยใ์ นยุคสมัยนี'มีรูปแบบที)แตกต่างไปจาก
อดีตที)มกั กล่าวว่าทรงเป็ นนักรบที)อาจหาญ เป็ นนักบริ หารที)เชี)ยวชาญ หรื อเป็ นสัญลักษณ์ของศูนย์
รวมจิตใจเท่านั'น แต่พระมหากษัตริ ยอ์ งค์ปัจจุบนั ยังเปี) ยมไปด้วยพระมหากรุ ณาธิคุณมากมาย
รวมทั'งการทรงเป็ นแบบอย่างการดําเนินชีวติ ของคนไทยที)ได้ปรากฏในทุกหย่อมหญ้า ความรู้สึก
เหล่านี'ได้ถูกถ่ายทอดในหลายบทเพลงที)ทาํ ให้คนไทยได้ตระหนักถึงสิ) งที)พระองค์ทรงทําให้กบั คน
ไทยตลอดมาหลายสิ บปี
จากการวิเคราะห์บทเพลงปลุกใจที)มีความหลากหลายในแต่ละช่วงเวลา พบว่า สิ) งที)ปรากฏ
เหมือนกันคือ การให้ความสําคัญในความรักบ้านเกิดเมืองนอน ความสามัคคี การรู้จกั หน้าที)ของ
ตนเอง การยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ซึ)งความดีงามทั'งหมดล้วนแต่เป็ น
เรื) องของการรวมจิตใจกันเป็ นชาติไทยที)ยดึ มัน) ในความดีงาม และการอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ข
7.1.2 ความหมายของความรักชาติทงั ในอดีตและปัจจุบันทีป รากฏในบทเพลง
ในเนื'อหาของบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจที)เสริ มสร้างให้เกิดวิถีการคิด
และการปฏิบตั ิเพื)อแสดงออกถึงความรักชาติตามคําจํากัดความในการวิจยั นี'พบว่ามีการแสดง
ความหมายไว้หลายประการ ซึ)งอาจให้ความสําคัญกับความหมายนั'นแตกต่างกันไปในแต่ละ
ช่วงเวลาอาทิ บทเพลงแสดงความสามัคคีในอดีตสมัยสงครามโลกต้องการความสมัครสมาน
สามัคคีกนั โดยการสู้รบทางการทหารเพื)อปกป้ องประเทศ แต่เมื)อเวลาผ่านไปการต่อสู้ไม่ได้เกิดแต่
ทางทหารเท่านั'นยังมีเรื) องทางเศรษฐกิจร่ วมด้วย ความสามัคคีจึงเปลี)ยนความหมายมาเป็ นการ
ร่ วมมือกันเพื)อแก้ไขวิกฤตดังกล่าวไปด้วยกัน เช่นการรู้จกั ประหยัดอดออม หรื อการใช้สินค้าที)ผลิต
ในประเทศ มีรายละเอียดดังนี'
บทเพลงที)มีเนื'อหาแสดงความสามัคคีน' นั เป็ นบทเพลงประเภทเดียวที)มีอยูใ่ นทุกยุคทุกสมัย
ซึ)งให้ความหมายที)แตกต่างกัน เริ) มต้นจากการที)ประชาชนคนไทยทุกคนต้องร่ วมมือกันต่อสู้กบั
ข้าศึกศัตรู จากต่างประเทศ โดยเฉพาะสมัยสงครามโลกครั'งที) 1 และ 2 ประเทศไทยจําเป็ นต้องดํารง
รักษาเอกราชและอธิปไตย เพื)อหลีกเลี)ยงการครอบงําทางการเมืองและเศรษฐกิจ จากทั'งตะวันตก
และประเทศญี)ปุ่น โดยวิธีการรวมชนชาติตา่ งๆ ที)อยูใ่ นแผ่นดินไทย ทั'งชาวไทย ชาวจีน ชาวไทย
ใหญ่ ไทยน้อย และกลุ่มอื)นๆ ไม่ให้รู้สึกว่ามีการแบ่งเขา แบ่งเรา หรื อแบ่งชนชั'นปกครองกับ
ประชาชน การรวมชาติน' ีเป็ นความคิดเห็นที)แตกต่างจากแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าจ้าอยูห่ วั ที)ทรงแบ่งแยกชาวจีนออกจากชาวไทย ทรงเห็นว่า หน้าที)ดูแลและปกป้ องรักษา
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บ้านเมืองควรเป็ นของคนเชื'อชาติไทยเท่านั'น แต่ในช่วงสงครามโลกครั'งที) 2 บทเพลงที)กล่าวถึงการ
รวมรวมจิตใจของผูค้ นหลายเชื'อชาติในแผ่นดินไทยที)ตา่ งสร้างประโยชน์ให้กบั ประเทศแตกต่างกัน
และเป็ นผลงานของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการทั'งสิ' น ถือว่าเป็ นการสนับสนุนนโยบายที)แตกต่างจาก
อดีต แต่ดว้ ยความหวังว่าคนที)อยูใ่ นผืนแผ่นดินเดียวกันไม่วา่ จะเป็ นชาติใดภาษาใดก็ลว้ นมีส่วนใน
การดูแลรักษา พัฒนาบ้านเมืองของเราด้วยกันทั'งสิ' น เช่นเดียวกับแนวคิดของสมเด็จกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ ที)ให้ความสําคัญกับการประสานประโยชน์ระหว่างผูค้ นในสังคม เพื)อประโยชน์
สู งสุ ดแก่ชาติไทย ความร่ วมมือกันดังกล่าวก็เพื)อสร้างความเข้มแข็งให้กบั กองกําลังทางทหารและ
ระบบต่างๆในการบริ หารประเทศให้ผา่ นพ้นวิกฤตการณ์ตา่ งๆไปได้ดว้ ยดี สิ) งสําคัญคือ การสร้าง
ความสามัคคีมิใช่การเข้ามาอาศัยอยูร่ วมกันเท่านั'น แต่ประชาชนทุกคนจําเป็ นต้องมีจิตใจที)เชื)อมโยง
ถึงกัน ประสานความสัมพันธ์เพื)อสร้างสรรค์ส)ิ งที)ดีมีประโยชน์ต่อบ้านเมือง หรื อช่วยเหลือกันใน
ยามที)คนไทยส่ วนใดส่ วนหนึ)งของประเทศประสบปัญหาต่อชีวิตและทรัพย์สิน เช่นในยามเกิดภัย
พิบตั ิทางธรรมชาติ คนไทยทุกคนต้องช่วยเหลือกันทั'งแรงกาย แรงใจ กําลังทรัพย์ ก่อเกิดเป็ นพลัง
สร้างสรรค์กิจกรรมอาสาทําความดีตา่ งๆ ซึ)งมิได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผทู้ ี)ได้รับความช่วยเหลือ
เท่านั'น แต่ยงั ก่อให้เกิดพลังแห่งการรวมจิตใจกันของคนไทยทุกคน ความสามัคคีที)เกิดขึ'นใน
ปัจจุบนั นี' ไม่ได้ยดึ ติดกับพื'นที)อาณาเขตประเทศไทยเท่านั'น เพราะคนไทยได้กระจายไปอยูใ่ น
ประเทศต่างๆทัว) โลก เมื)อเกิดเหตุร้ายใดๆในประเทศคนไทยทั'งที)อยูใ่ นพื'นที) นอกพื'นที) และ
ต่างประเทศ ล้วนแล้วแต่ส่งแรงกาย แรงใจ กําลังทรัพย์เพื)อช่วยเหลือกัน สิ) งเหล่านี'ถือได้วา่ เป็ น
สัญลักษณ์ของความสมัครสมาน สามัคคีของคนไทยทุกคน
ความสามัคคีที)เกิดขึ'นล้วนแล้วแต่มาจากความกล้าหาญและเสี ยสละของคนไทยด้วยกัน
หลายบทเพลงที)ประพันธ์ข' ึนได้กล่าวถึงความเสี ยสละของพระมหากษัตริ ยไ์ ทยตั'งแต่ก่อนสุ โขทัย
ทหารหาญ วีรบุรุษ วีรสตรี ท' งั ที)อยูช่ นชั'นปกครองและชาวบ้านทัว) ไปในอดีต ที)ตา่ งต้องเสี ยสละชีวติ
เพื)อปกป้ องชาติไทย ที)ทาํ ให้คนไทยรุ่ นหลังยังคงมีแผ่นดินให้ได้อยูอ่ าศัยร่ วมกัน หรื อบทเพลงที)
แสดงความจงรักภักดี ระลึกถึงพระมหากรุ ณาธิคุณและพระคุณด้วยความเคารพรักอย่างยิง) และเป็ น
แบบอย่างให้คนรุ่ นหลังได้ดาํ เนินตามในเรื) องความรักชาติบา้ นเมืองต่อไป บทเพลงประเภทนี' มี
จํานวนมากในยุคที) 3 ยุคสังคมนิยมประชาธิปไตย นัน) คือช่วงเวลาที)เกิดความแตกแยกทางความคิด
ในประเทศ ทําให้เห็นว่า สิ) งหนึ)งที)ผปู้ ระพันธ์ตระหนักคือ การสร้างความสมานสามัคคีวธิ ีการหนึ)ง
คือการให้คนไทยหันกลับไปมองรากฐานของตนเองว่ามีที)มาอย่างไร และระลึกถึงความยากลําบาก
ของบรรพบุรุษไทยที)ได้กอบกูบ้ า้ นเมืองให้เราได้สุขบายดังเช่นทุกวันนี' ให้คนไทยเกิดความ
ตระหนักว่า การทะเลาะเบาะแว้งกันได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างใด แก่ใครบ้าง สิ) งที)เราคนไทยควร
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ทําก็คือสร้างสังคมที)สงบสุ ข สมานฉันท์ให้สมกับที)บรรพบุรุษของเราได้ปกปักรักษาไว้ให้พวกเรา
นอกจากนี'ยงั ให้ความสําคัญกับการเสี ยสละความสุ ขของครอบครัวที)อยูใ่ นแนวหลัง อีกทั'งยังต้องมี
ความกล้าหาญที)จะเผชิญกับปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ หรื อชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี)ลาํ บากมากยิง) ขึ'น
อันนํามาสู่ จิตใจที)เข้มแข็งเด็ดเดี)ยว และในบางช่วงเวลา การเสี ยสละไม่จาํ เป็ นต้องสละชีวติ แต่อาจ
เป็ นการเสี ยสละสิ) งของ เงินทอง หรื อเวลาแห่งความสุ ขส่ วนตัวเพื)อประโยชน์ของส่ วนรวม ในการ
สร้างสรรค์ส)ิ งต่างๆที)ทาํ ให้สังคมไทยอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข เช่นเมื)อครั'งมหาอุทกภัย พ.ศ. 2554
จิตอาสาหลายคนออกช่วยเหลือพี)นอ้ งชาวไทยด้วยกัน แม้วา่ เนื'อร้องจะไม่ได้แสดงถึงความเสี ยสละ
อย่างชัดเจน แต่บทเพลงได้แสดงถึงเนื'อหาที)วา่ คนไทยย่อมมีน' าํ ใจให้กนั อยูเ่ สมอ แสดงให้เห็นว่า
ความเสี ยสละนี'เป็ นหนึ)งในสํานึกของคนไทยที)ได้รับการปลูกฝังในแผ่นดินไทยมาแต่อดีต และ
ส่ งผลถึงการกระทําของคนในปัจจุบนั
ความหมายของบทเพลงอีกประเภทหนึ)งที)พบได้ทุกยุคสมัยแต่ให้ความหมายแตกต่างกัน
อย่างชัดเจนคือ บทเพลงที)ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศเพื)อให้ประเทศไทยเป็ นชาติที)มี
ชื)อเสี ยงยาวนานอย่างยัง) ยืน บทเพลงประเภทนี'เริ) มประพันธ์ข' ึนมากในช่วงสงครามโลกครั'งที) 2
ประเทศไทยจึงจําเป็ นที)ตอ้ งแสดงให้เห็นว่าเป็ นประเทศที)มีความแตกต่างจากประเทศอื)นในภูมิภาค
คือมีเอกราชมาช้านาน มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที)น่าภาคภูมิใจของตนเอง ผูป้ กครอง
ในขณะนั'นได้ออกนโยบายรัฐนิยมขึ'น มีวตั ถุประสงค์หลักคือการสนับสนุนให้ประชาชนเห็นถึง
ความสําคัญในการทํางาน สร้างอาชีพ เพื)อประโยชน์ตอ่ ตนเองในเบื'องต้นในการแสวงหา
ความก้าวหน้าด้วยความซื) อสัตย์ ขยันและอดทน ซึ)งจะส่ งผลถึงการพัฒนาโดยรวมของประเทศ ทั'งนี'
ก็เพื)อให้ประชาชนคนไทยได้อยูด่ ีกินดี สร้างสังคมอารยะให้ทดั เทียมกับต่างชาติ ไม่ให้ชาติใดมาดู
ถูกและสามารถยึดครองเราได้ การแสวงหาการพัฒนาดังกล่าวจําเป็ นที)ประชาชนต้องเสี ยสละ
ความสุ ขส่ วนตัวเพื)อส่ วนรวม และยังต้องร่ วมใจสามัคคีต่อกันในการนําพาประเทศไทยให้
เจริ ญรุ่ งเรื องต่อไป แต่การพัฒนาประเทศในมิติของ จอมพล ป.พิบูลสงครามนั'น เป็ นการพัฒนา
เฉพาะสิ) งที)เป็ นรู ปธรรม จับต้องได้ เช่นการสวมหมวก การเลิกกินหมาก ฯลฯ เพื)อดําเนินวิถีชีวติ ใน
แบบอย่างตะวันตกเท่านั'น แต่ไม่ได้ปลูกฝังเรื) องการเรี ยนรู้เพื)อพัฒนาตนของประชาชน การ
เปลี)ยนแปลงที)เกิดขึ'นเพื)อตอบสนองวิถีแห่งการพัฒนานั'น จึงเป็ นไปอย่างฉาบฉวย และวิถีน' นั ได้
เปลี)ยนกลับมาเป็ นการใช้ชีวิตแบบเดิมในอีกไม่กี)ปีต่อมา แสดงว่าการเปลี)ยนแปลงที)เกิดขึ'นมิได้เกิด
จากความเต็มใจของประชาชนจึงไม่ถือเป็ นการพัฒนาที)ยง)ั ยืน แต่ในระยะหลังการเผยแพร่ ชื)อเสี ยง
ของประเทศเปลี)ยนแปลงด้านสร้างภาพลักษณ์ถึงเสน่ห์ของสังคมไทยที)มีความเฉพาะตัว
ทรัพยากรธรรมชาติที)อุดมสมบูรณ์งดงาม ผูค้ นยิม' แย้มแจ่มใส โดยมุง่ หวังให้ตา่ งชาติสนใจในด้าน
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เศรษฐกิจการค้า การลงทุนทางอุตสาหกรรม กสิ กรรม และเมื)อต่างชาติรู้จกั ประเทศไทยมากขึ'น
ย่อมนํามาซึ)งการท่องเที)ยวซึ)งเป็ นรายได้หลักของประเทศในปัจจุบนั ที)สร้างรายได้ให้กบั ประเทศ
ไทยเป็ นอย่างมาก
แนวคิดการพัฒนาประเทศโดยการตระหนักในการทําหน้าที)ของตนนี'มีมาตั'งแต่ในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที)กาํ หนดให้มีการศึกษาอาชีวะเพื)อส่ งเสริ มการ
ประกอบอาชีพ ซึ)งได้มีเนื'อหาเกี)ยวกับความสําคัญของงานในแต่ละฝ่ ายซึ)งจะต้องทําให้ถูกต้องด้วย
ความรับผิดชอบ การทําหน้าที)ของตนเองนี'ไม่ใช่แต่เฉพาะการทํางาน แต่รวมไปถึงการปฏิบตั ิตนให้
เป็ นคนดี ซื) อสัตย์สุจริ ต มีศีลธรรม มีวนิ ยั ในการดํารงชีวติ อีกด้วย และจะส่ งผลดีที)สุดก็เมื)อร่ วมใจ
กันทําเพื)อมุง่ หวังให้สังคมไทยวัฒนาถาวรสื บไป แม้วา่ ในยุคสมัยที) 5 ยุคพร้อมจิตรักประเทศไทยจะ
ไม่มีบทเพลงที)กล่าวถึงการกระทําหน้าที)เลยเพียงยุคสมัยเดียว แต่จากการสัมภาษณ์ผทู้ ี)มีส่วน
เกี)ยวข้องกับการสร้างสรรค์บทเพลงปลุกใจแล้ว พบว่า ส่ วนหนึ)งให้ความสําคัญอย่างมากกับการ
กระทําตามหน้าที)ของตนเองอย่างดีที)สุด เพราะได้ตระหนักแล้วว่า แต่ละคนมีความแตกต่าง จะ
สามารถทํางานให้มีประสิ ทธิภาพได้ดีที)สุดตามความสามารถของตน ในยุคสมัยดังกล่าวให้
ความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก แต่เมื)อพิจารณาการพัฒนาของประเทศตั'งแต่อดีต
จะพบว่า ระบบเศรษฐกิจมิได้แบ่งแยกออกไปจากระบบการเมืองและสังคม การรณรงค์ใช้สินค้า
ไทยนี'มีมาตั'งในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั แต่มิได้มีบทเพลงกล่าวถึง บทเพลง
เหล่านี'มกั จะเกิดขึ'นในช่วงที)ประเทศประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ เช่นในช่วงสงครามโลกครั'งที) 2
หรื อวิกฤตราคานํ'ามัน พ.ศ. 2523 ฯลฯ และมีการนํากลับมาใช้อีกหลายครั'งเนื)องจากปัญหาทั'งใน
และระหว่างประเทศในช่วงเวลาของการพัฒนา ซึ)งได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
มากกว่าด้านการทหารเช่นในอดีต แต่เมื)อพิจารณาถึงผลที)ได้จากการรณรงค์น' ี พบว่า ในช่วงเวลาที)
บทเพลงเหล่านี'เผยแพร่ ออกไป มีเพียงชนชั'นกลางและชนชั'นแรงงานที)จาํ ต้องตอบสนองนโยบาย
ของรัฐ เนื)องจากสิ นค้าทัว) ไปมีราคาแพงขึ'น จึงไม่มีทางเลือกมากนัก หากแต่ชนชั'นนํา นักธุรกิจ
พ่อค้า ยังคงใช้สินค้าจากต่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากตัวเลขการนําเข้าสิ นค้าฟุ่ มเฟื อยในยุคที) 4 ยุค
ร่ วมใจสู้ภยั เศรษฐกิจที)มีการรณรงค์การใช้สินค้าในประเทศอย่างต่อเนื)อง อย่างไรก็ดี อัตราการ
นําเข้าดังกล่าวกลับลดน้อยลงหลังจากช่วงเวลาราว 10 ปี คือวิกฤตการณ์ตม้ ยํากุง้ เนื)องจากวิกฤต
เศรษฐกิจในครั'งนั'นได้ส่งผลต่อนักธุรกิจเป็ นส่ วนมาก การรณรงค์การใช้สินค้าไทยจึงเกิดขึ'นอีกครั'ง
และคนไทยยังโชคดีที)มีหนทางในการแก้ปัญหาด้วยวิธีคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ)งคนไทย
ส่ วนหนึ)งตระหนักแล้วว่า เป็ นวิถีการดําเนินชีวิตที)เหมาะสมอย่างยิง) กับการดําเนินชีวิตของ
สังคมไทย
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นอกจากนี' สิ) งสําคัญที)จะกระตุน้ ให้ผฟู้ ังบทเพลงได้เกิดความตระหนักถึงการพัฒนา
ประเทศได้น' นั เริ) มต้นจากการที)คนไทยมีความภาคภูมิใจในความเป็ นคนไทย มีวฒั นธรรมเป็ นของ
ตนเอง มีเอกราชมายาวนาน ภูมิใจที)ได้เรี ยกตัวเองได้วา่ “เราคือคนไทย” รวมถึงภูมิใจในความอุดม
สมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยที)ได้เป็ นอู่ขา้ วอู่น' าํ มีทรัพยากรธรรมชาติที)งดงาม มีวฒั นธรรมที)ได้รับ
การถ่ายทอดมาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ให้เราได้อยูอ่ าศัยในผืนแผ่นดินอันอบอุน่ ในบ้านของ
เราเอง แม้วา่ ในปัจจุบนั จะมีคนไทยจํานวนมากย้ายแหล่งพํานักไปยังต่างประเทศ แต่จะเห็นได้วา่
ล้วนต่างระลึกเอว่าเป็ นคนไทย เช่นมีการตั'งวัดไทย หรื อศูนย์การเรี ยนการสอนภาษาไทย
ศิลปวัฒนธรรมไทยในหลายประเทศ สิ) งนี'แสดงให้เห็นว่า ความภาคภูมิใจในความเป็ นคนไทย
ไม่ได้ผกู ยึดไว้กบั พื'นที)ประเทศไทยเพียงอย่างเดียว แต่คนไทยได้นาํ ความภูมิใจนั'นติดตัว ติดใจของ
ตนเผยแพร่ ไปทัว) โลก
นอกเหนือจากการพัฒนาสังคมโดยรวมไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจแล้ว สิ) ง
สําคัญคือการพัฒนาจิตใจของคนในประเทศ เพราะบุคคลถือเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ การประพฤติปฏิบตั ิที)แสดงออกถึงจิตใจที)พฒั นาแล้วของคนไทยปรากฏอย่างชัดเจนเมื)อ
ประเทศไทยประสบปัญหาภัยที)เกิดจากมนุษย์ และธรรมชาติหลายครั'ง ก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่าง
รุ นแรงต่อคนไทย สร้างความสู ญเสี ยทั'งชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน และส่ งผลถึงภาพรวม
เศรษฐกิจของประเทศ วิกฤตการณ์ดงั กล่าวมิได้สร้างแต่ผลเสี ยเท่านั'น เพราะยังเป็ นการแสดงให้เห็น
ถึงพลังของคนไทยทั'งประเทศที)พร้อมจะให้กาํ ลังใจกับผูป้ ระสบภัย ทั'งด้วยกําลังกาย กําลังใจ กําลัง
ทรัพย์ ได้เกิดกลุ่มจิตอาสาที)พร้อมจะช่วยเหลือแม้ไม่ได้รับการร้องขอจากผูป้ ระสบภัย สิ) งที)เกิดขึ'น
จากกิจกรรมเหล่านี' มิใช่เพียงการให้ช่วยเหลือทางกายอย่างเป็ นรู ปธรรมเท่านั'น แต่ยงั สร้างกําลังใจ
ให้ผปู้ ระสบภัยมีความอดทน เข้มแข็งและยืนหยัดได้ดว้ ยตนเอง จิตใจที)เอื'ออาทรของคนไทย
ด้วยกันนี' ไม่ได้เกิดจากการประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลานี'เท่านั'น แต่เกิดจากการปลูกฝังจิตใจที)เอื'อ
อารี เสี ยสละมาเป็ นเวลานานในสังคมวัฒนธรรมไทย
จิตใจที)เอื'อเฟื' ออารี ของคนไทยนี'ได้รับการปลูกฝังขัดเกลามาอย่างยาวนานด้วยวิถีแห่ง
ศาสนา บทเพลงประเภทหนึ)งจึงให้ความสําคัญกับความ “รักชาติศาสนา” โดย “ชาติ” ในที)น' ีคือผืน
แผ่นดินไทยซึ)งเราคนไทยทุกคน จําเป็ นต้องร่ วมกันรักษาเอกราชของเราไว้ให้คงอยูอ่ ย่างยัง) ยืน ส่ วน
คําว่า “ศาสนา” ในบทเพลงนั'น ช่วงหนึ)งหมายถึงการปกป้ องรักษาศาสนาไว้เพื)อเป็ นเครื) องยึด
เหนี)ยวจิตใจ โดยนําพระธรรมคําสัง) สอนทางศาสนามาเป็ นเครื) องมือในการเสริ มสร้างความรักชาติ
เพราะธรรมะสอนให้มีจิตใจที)ดี และเมื)อบ้านเมืองประกอบด้วยคนที)มีจิตใจที)ดีแล้ว ย่อมทําให้
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บ้านเมืองมีความสงบสุ ขเรี ยบร้อยตลอดไป อย่างไรก็ตาม ทุกศาสนามุง่ สอนให้คนเป็ นคนดี ทําให้
ค่านิยมเรื) องคุณความดีตามหลักของศาสนาและหลักสากลเหล่านั'นยังคงอยูค่ ูส่ ังคมไทยสื บต่อมา
องค์ประกอบของความเป็ นชาติไทยที)สาํ คัญอีกสิ) งหนึ)งคือ ประเทศไทยมีพระมหากษัตริ ย ์
แม้วา่ บางบทเพลงจะไม่ได้ระบุพระนามของพระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์ใดโดยเฉพาะในบทเพลง แต่
ผูฟ้ ังจะสามารถตีความได้เองว่าผูป้ ระพันธ์ตอ้ งการกล่าวถึงพระมหากษัตริ ยพ์ ระองค์ใดซึ)งมักจะ
เกี)ยวข้องกับช่วงเวลาในการสร้างสรรค์ บริ บทและสถานการณ์ในขณะนั'น เช่นในช่วงเวลาของการ
เฉลิมฉลองการครองสิ ริราชสมบัติและเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิ
พลอดุลยเดช หากแต่บทเพลงในช่วงเวลานี'ไม่ได้กล่าวถึงพระมหากษัตริ ยท์ ี)นาํ ทหารออกรบ แต่เป็ น
กษัตริ ยน์ กั พัฒนา บทเพลงมีเนื'อหาแสดงให้เห็นว่าทรงลําบากตรากตรํามากเพียงไรเพื)อชาวไทย
ทรงเสด็จพระราชดําเนินดูแลชีวติ ความเป็ นอยูท่ ุกพื'นที) ทุกภูมิภาคโดยไม่แบ่งเชื'อชาติ ศาสนา ให้
ผูฟ้ ังได้เรี ยนรู้สิ)งที)พระองค์ทรงทําเรื) อยมาเพื)อคนไทย ทรงทดลองแก้ไขปัญหาที)สร้างความ
เดือดร้อน ไม่วา่ จะเป็ นภัยแล้ง นํ'าท่วม ไม่มีที)ทาํ กิน การเปลี)ยนทัศนคติในการปลูกพืชมีพิษให้เป็ น
พืชเศรษฐกิจที)จะเป็ นเครื) องหล่อเลี'ยงตนเองได้อย่างพอเพียงและยัง) ยืน ด้วยทรงเป็ นแบบอย่างใน
การปฏิบตั ิกิจการทั'งหลายตามหลักวิชา ความถูกต้อง ความดีงามที)เป็ นสากล เพื)อประโยชน์อนั
ยิง) ใหญ่แก่ส่วนรวมของบ้านเมือง และเหนือสิ) งอื)นใด ยังทรงเป็ นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
ให้เกิดความสามัคคีร่วมกันทําความดีถวายแด่องค์พระประมุขด้วยหัวใจ และด้วยพระมหา
กรุ ณาธิคุณมากมายนี'ที)เป็ นเนื'อหาในการปลูกฝังคุณความดีตา่ งๆให้ผฟู้ ังได้เกิดความตระหนักใน
การพัฒนาตนเองและประเทศชาติ อย่างไรก็ดี บทเพลงปลุกใจทั'งหมดเป็ นเครื) องแสดงถึงวิกฤตที)
เกิดขึ'นในสังคมขณะนั'น ดังที) อาจารย์สาระ มีผลกิจ (สนทนากลุ่ม, 25 เมษายน 2555) กล่าวไว้วา่
“ปรากฏการณ์ ทางประวัติศาสตร์ ทาํ ให้ บทเพลงมีความหนักแน่ นมาก
ยิ/งขึน2 ผู้ประพันธ์ จึงต้ องประพันธ์ และถ่ ายทอด และถ่ ายทอดอย่ างไร ก็คือทั2ง
นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ การเมืองประยุกต์ มีส่วนสําคัญ แต่ สิ/งสําคัญคื อต้ อง
เกิดวิกฤต จึงต้ องถ่ ายทอดเพลง”
สรุ ปได้วา่ ความรักชาติในแต่ละยุคสมัยจะให้ความสําคัญแตกต่างกัน ในยุคที 1 ยุคศรัทธา
สร้ างชาติ ความรักชาติ คือความรักในแผ่นดินไทย ที)ไม่ตอ้ งการให้ตา่ งชาติเข้ามายึดครอง อีกทั'งยัง
อยูร่ ะบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ พระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ถือว่าเป็ นสิ) งศักดิkสิทธิkที)คนไทยทุกคนต้องปฏิบตั ิ พระมหากษัตริ ยจ์ ึงเปรี ยบเสมือนชาติที)
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คนไทยล้วนเคารพ หวงแหนและศรัทธาอย่างหาที)เปรี ยบมิได้ และแสดงออกโดยการกระทําตามสิ) ง
ที)ทรงต้องการอย่างเชื)อมัน) และเต็มใจ ในยุคสมัยที 2 ยุคคณะราษฎรรัฐนิยม ความรักชาติคือการ
ยอมที)จะเปลี)ยนแปลงประเทศเพื)อให้ทดั เทียมกับประเทศอื)น ทั'งในเรื) องการปกครอง เศรษฐกิจ
วัฒนธรรมเพื)อให้รอดพ้นจากการยึดครองจากต่างชาติ รัฐบาลพยายามพัฒนาสังคมให้เป็ นอารยะ
เพื)อจะไม่ถูกเอารัดเอาเปรี ยบและแสดงความมัน) คงของรู ปแบบการปกครองและวัฒนธรรมไทยใน
สายตาต่างชาติ ในยุคที 3 ยุคสั งคมนิยมประชาธิปไตย ความรักชาติคือความรักในความเป็ นคนไทย
ที)ภูมิใจในการพัฒนาตนเองเพื)อสร้างรายได้และพึ)งพาตนเอง และยังต้องการเรี ยกร้องสิ ทธิเสรี ภาพ
ในการปกครองตนเองในแนวทางความเชื)อของกลุ่มตน ทั'งกลุ่มประชาธิปไตยและกลุ่มสังคมนิยม
จึงเกิดเหตุการณ์ความรุ นแรงต่างๆที)ตา่ งฝ่ ายพยายามนําเสนอมุมมองในการปกครองที)ตนเห็นว่า
ถูกต้องเหมาะสมที)สุด ในยุคสมัยที 4 ยุคร่ วมใจสู้ ภัยเศรษฐกิจ ความรักชาติคือความรัก
ผลประโยชน์ของชาติ โดยเฉพาะในเรื) องเศรษฐกิจ สิ) งสําคัญคือการส่ งเสริ มให้เกิดการร่ วมมือกัน
ประหยัดอดออม การใช้สินค้าไทย ลดการนําเข้า การเดินทางไปต่างประเทศ ฯลฯ ที)จะทําให้รายได้
จากต่างประเทศ แต่ในขณะเดียวกันผูป้ ระกอบการ นายทุนก็ตอ้ งระลึกอยูเ่ สมอว่า ธุรกิจของตนจะ
ดําเนินไปไม่ได้หากขาดแรงงานที)มีคุณภาพ ฉะนั'นจึงจําเป็ นอย่างยิง) ที)ตอ้ งลดการเอารัดเอาเปรี ยบ
ชนชั'นแรงงานเพื)อลดความเหลื)อมลํ'าของสังคมและอยูร่ ่ วมกันได้อย่างสงบสุ ข และในยุคสมัยที 5
ยุคพร้ อมจิตรักประเทศไทย ความรักชาติคือความรักที)จะอยูร่ ่ วมกันช่วยเหลือกัน ในช่วงเวลานี'
ประเทศไทยประสบปัญหาทั'งทางการเมือง เศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ แต่ส)ิ งหนึ)งที)ยดึ จิตใจของคน
ไทยไว้ดว้ ยกันคือ ความเอื'อเฟื' อ ความเมตตาที)มีให้แก่กนั ทั'งนี'กเ็ พราะลักษณะนิสัยพื'นฐานของคน
ไทย และยังได้รับการตอกยํ'าด้วยแบบอย่างที)ประเสริ ฐดังเช่นพระราชกรณี ยากิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ฉะนั'น สิ) งที)สาํ คัญที)สุดในการแสดงออกซึ)งความรักชาติ ก็คือความ
รักคนไทยด้วยกัน ซึ)งมักจะแบ่งปันความรักนั'นไปสู่ มวลมนุษยชาติอีกด้วย
คนไทยในแต่ละยุคสมัยได้ตระหนักและแสดงออกถึงความรักชาติแตกต่างกันด้วยหลาย
ความคิดเห็นในแต่ละช่วงสมัย หรื อแม้แต่หลายความคิดเห็นในสมัยเดียวกัน แต่ส)ิ งที)ตรงกันคือต่าง
หวังดีต่อบ้านเมือง เพื)อสร้างประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่ วนรวม แต่การร่ วมมือเพื)อสร้าง
ประโยชน์เหล่านั'นจะเกิดขึ'นไม่ได้หากขาดการร่ วมใจกันของคนไทยทุกคน ด้วยจิตใจของคนไทย
ทุกยุคทุกสมัยที)มีลกั ษณะพิเศษกว่าชาติใด และได้ปรากฏไว้ในบทเพลงเสมอมาคือความระลึกถึง
ความรักที)มีจุดรวมดวงใจแห่งเดียวกันคือที)องค์พระมหากษัตริ ยไ์ ทย
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7.1.3 แนวทางการถ่ ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ
การถ่ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจมีววิ ฒั นาการไปตามเทคโนโลยี
ในการถ่ายทอด แนวทางการถ่ายทอดบทเพลงในปัจจุบนั (พ.ศ. 2555) จึงไม่ได้จาํ กัดแค่การถ่ายทอด
เสี ยงเท่านั'น แต่ยงั สามารถถ่ายทอดเป็ นภาพหรื อภาพเคลื)อนไหวได้อีกด้วย ผูฟ้ ังจึงเปลี)ยนบทบาทมา
เป็ นผูช้ ม เช่นการชมผ่านระบบออนไลน์ แต่การถ่ายทอดผ่านสื) อสาธารณะส่ วนมาก เป็ นเพียงการ
เผยแพร่ ที)มีประสิ ทธิภาพเท่านั'น แต่มิได้เป็ นการยืนยันว่าได้ถ่ายทอดคุณค่าของบทเพลงเหล่านั'นไป
ด้วย แนวทางการถ่ายทอดจึงต้องประกอบกันหลายวิธีท'งั แบบการเผยแพร่ บอ่ ยครั'งในสื) อทัว) ไป การ
สนับสนุนให้สร้างสรรค์งานใหม่ๆและการนําไปใช้ในสถานศึกษา
การเผยแพร่ ในสื) อทัว) ไปในปั จจุบนั นี'มีดว้ ยกันหลายวิธี ผูฟ้ ังสามารถเลือกรับในวิธีการตาม
ความต้องการทั'งวิทยุ โทรทัศน์ ระบบออนไลน์ หรื อการชมการแสดงสด ซึ)งอาจจะไม่ได้สร้าง
ความรู้ที)ลึกซึ'งเกี)ยวกับความหมายของบทเพลงมีการเผยแพร่ หลายรู ปแบบเช่น ภาพยนตร์ประกอบ
เพลง (Music Video) ซึ)งผูฟ้ ังสามารถสัมผัสความรู้สึกของบทเพลงนั'นด้วยประสาทสัมผัสหลายทาง
ไปพร้อมกัน เพราะมีท'งั การใช้ภาพเคลื)อนไหว คําพูด บทเพลง ฯลฯ ซึ)งเป็ นวิธีการหนึ)งที)ทาํ ให้ผฟู้ ัง
ทั'งเด็กและผูใ้ หญ่สามารถเข้าใจเนื'อหาได้ตรงกันมากกว่าการตีความจากการฟังเพลงเพียงอย่างเดียว
ซึ)งต้องใช้ประสบการณ์ของผูฟ้ ังประกอบด้วย สําหรับการถ่ายทอดบทเพลงผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็ นการประกวดร้องเพลงปลุกใจ การประกวดการแต่งเพลงปลุกใจ ฯลฯ ที)ผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรม
จะได้รับฟังเพลงเหล่านี'เช่นกัน แต่ฟังด้วยจุดประสงค์ที)แตกต่างไป คือจะฟังอย่างตั'งใจและตีความ
เพื)อประโยชน์ในการประกวด วิธีการดังกล่าวเป็ นการทําให้ความซาบซึ'งเหล่านั'นได้ซึมลึกเข้าไปใน
จิตใจได้ดีกว่าการฟังธรรมดาแบบไม่ต'งั ใจ โดยเฉพาะกับผูป้ ระพันธ์เพลงสําหรับการประกวดที)ตอ้ ง
แสวงหาแรงบันดาลใจเพื)อสร้างสรรค์ผลงานใหม่ดว้ ย
การรับรู้คุณค่าของบทเพลงจะได้ผลดียงิ) ขึ'น หากได้รับการปลูกฝังตั'งแต่เด็ก ฉะนั'น การนํา
บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจเป็ นเครื) องมือในระบบการศึกษาโดยประกอบการเรี ยนใน
สาระการเรี ยนรู้อื)นๆไปพร้อมกัน เช่นในสาระการเรี ยนรู้สังคมศึกษา สามารถใช้เรี ยนรู้ในสาระที) 1
ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม สาระที) 2 หน้าที)พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวติ ในสังคม และ
สาระที) 4 ประวัติศาสตร์ ในสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ในสาระที) 1 การอ่าน สาระที) 3 การฟัง การดู
และการพูด และสาระที) 5 เรื) องวรรณคดี รวมทั'งสาระดนตรี ในสาระการเรี ยนรู้ศิลปะด้วย ทั'งนี'บท
เพลงปลุกใจไทยยังสอดคล้องกับลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั'นพื'นฐาน พุทธศักราช 2551 อีกหลายประการ ได้แก่ ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ การอยูอ่ ย่าง
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พอเพียง การรักความเป็ นไทย และการมีจิตสาธารณะ ซึ)งเป็ นหนทางที)ทาํ ให้ผฟู้ ังเกิดความเข้าใจใน
เนื'อหาทั'งคุณค่าภายในคือความงามทางภาษาและดนตรี และคุณค่าภายนอกคือความสัมพันธ์
เกี)ยวข้องกับบริ บททางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความชื)นชมใน
เสี ยงดนตรี ที)มีทว่ งทํานองขึ'นลง ดังเบาทั'งที)เข้มแข็งและอ่อนหวานให้แทรกซึมเข้าไปในจิตใจ และ
ยังเป็ นพื'นฐานให้ผเู้ รี ยนได้นาํ วิธีการเรี ยนรู้น' ีไปใช้กบั การเรี ยนรู้บทเพลงอื)นหรื อศิลปะแขนงอื)น
ต่อไป การนําบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจมาเป็ นสื) อในการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา
จึงเป็ นหนทางหนึ)งในการเสริ มสร้างความรักชาติที)ฝังแน่นในใจของผูเ้ รี ยนที)ดีอีกทางหนึ)งด้วย
7.2 อภิปรายผลการวิจัย
บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจประกอบไปด้วยคําร้องและทํานองซึ)งเป็ นเนื'อหาที)
อาจเป็ นเพียงการเรี ยงร้อยคําพูดกับทํานองดนตรี ที)ไพเราะแต่ไม่ได้มีคุณค่าความหมายใดๆ ทั'งนี'
คุณค่าของบทเพลงปลุกใจจะเกิดขึ'นได้กต็ ่อเมื)อผูฟ้ ังได้ตีความและให้คุณค่ากับบทเพลงเหล่านั'น
เมื)อมองในแง่ของปรัชญาแล้ว บทเพลงเป็ นเครื) องมือทางสุ นทรี ยะที)นาํ ไปสู่ การเรี ยนรู้
ความดีและความจริ งสู งสุ ดด้วยความงามของผลงานศิลปะ วิธีการรับรู้บทเพลงนั'นประกอบไปด้วย
วิธีการสัมผัสกับเนื'อหาที)เป็ นเสมือนคัมภีร์ (Revealed) และตํารา (Authoritative) ที)ผฟู้ ังรับรู้ดว้ ย
ความคิดและความรู้สึก ทั'งที)มาจากสัญชาตญาณ หรื อญาณทัศน์ (Intuition) และด้วยแบบมีการคิด
ไตร่ ตรองถึงเหตุผล (Rational) จากผลงานที)ประจักษ์ตอ่ ผูฟ้ ังให้สามารถสัมผัสได้ (Empirical) สิ) ง
เหล่านี'ทาํ ให้ผฟู้ ังเกิดการเรี ยนรู้ จึงได้สร้างแบบแห่งความดีความจริ งขึ'น และพยายามพัฒนาตนไปสู่
ความดีความจริ งเหล่านั'น (Ultimate Reality) เบาม์การ์ เตน กล่าวไว้วา่
“เป้ าหมายของความรู้ ที/เป็ นตรรกะคือความจริ ง เป้ าหมายของความรู้ ที/
เป็ นสุนทรี ยะคือความงาม ความงามเป็ นขีดสุด (สมบูรณ์ ) ที/เห็นรู้ ได้ โดยผ่ าน
การสัมผัสต่ างๆ ความจริ งเป็ นขีดสุดอันรั บรู้ เข้ าใจได้ โดยผ่ านเหตุผล ความดี
งามเป็ ฯขีดสุดที/เข้ าถึงโดยเจตจํานงทางศีลธรรม”
(อ้างถึงในลีโอ ตอลสตอย แปลโดยสิ ทธิชยั แสงกระจ่าง, 2538: 133)
ความดีความจริ งที)สุดเหล่านี' ทําให้เกิดการพัฒนาเพื)อไปสู่ เป้ าหมายเหล่านั'น ซึ)งการพัฒนา
ดังกล่าวจะเกิดขึ'นไม่ได้หากบุคคลและสังคมไม่ได้รับการศึกษาที)ดี ในงานของพัฒนศึกษาจึง
จําเป็ นต้องหาหนทางที)เหมาะสมที)สุดที)จะพัฒนาสังคมให้ไปถึงความดีความจริ งเพื)อสร้างสังคมที)
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สงบสุ ข แต่วธิ ีการเหล่านี' มิได้มีแบบแผนที)ตายตัว จึงเป็ นเรื) องของผูท้ ี)ได้รับการศึกษาจะแสวงหา
หนทางที)เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ตามธรรมชาติของตนเอง และที)สาํ คัญคือผูท้ ี)ได้รับการศึกษานั'น
ต้องเกิดความตระหนักด้วยตนเองว่า ความดีความจริ งที)ตนเองต้องการนั'นคือสิ) งใดและมีหนทาง
อย่างไร จึงจําเป็ นที)นกั พัฒนศึกษาต้องค้นหาแนวทางที)เหมาะสมในการถ่ายทอดเนื'อหาและ
ก่อให้เกิดพลังจากภายในของผูเ้ รี ยนในการพัฒนา
ผลงานศิลปะถือว่าเป็ นเครื) องมือหนึ)งในการที)จะปลูกฝังและขัดเกลาให้ผเู้ รี ยนได้รับรู้
วิถีทางการพัฒนานั'นอย่างนุ่มนวลและแนบเนียน เพราะการเสพย์งานศิลปะใด ผูเ้ สพย์จะเป็ นผู้
ตัดสิ นผลงานนั'นด้วยญาณทัศน์ของตนเอง อย่างไรก็ดี เป้ าหมายของความดีความจริ งที)แฝงอยูใ่ น
ผลงานทางศิลปะนั'นมีที)มา 2 ประการดังที) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิ พนั ธ์ แข็งขัน (สนทนากลุ่ม
27 มีนาคม 2555) กล่าวไว้วา่ ในมุมมองของรัฐสมัยหนึ)งได้สร้างตัวแบบแห่งความดีความจริ งไว้คือ
การสร้างบทเพลงปลุกใจที)มีเนื'อหาซึ)งประชาสัมพันธ์ไว้ให้ประชาชนเชื)อว่าว่าเป็ นสิ) งที)ดีที)จริ ง
หากแต่ในยุคสมัยหลังเมื)อผูฟ้ ังมีมุมมองอย่างมี)วจิ ารณญาณมากขึ'น และใช้ความคิดของตนเอง
ตัดสิ นว่าบทเพลงที)ฟังนั'นได้แสดงถึงสิ) งที)ดีที)จริ งหรื อไม่มากกว่าการเชื)อฟังรัฐดังเช่นแต่ก่อน ทําให้
ผูป้ ระพันธ์ตอ้ งตระหนักว่าจําเป็ นต้องแสดงให้เห็น ความรู้ ความคิดเห็นทัศนคติของผูป้ ระพันธ์
อย่างจริ งใจในเนื'อหาของบทเพลง เพื)อที)ผฟู้ ังจะรู้สึกนึกคิดไปในทิศทางที)ผปู้ ระพันธ์ตอ้ งการได้
บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจถือว่าเป็ นผลงานศิลปะ เป็ นเครื) องมือหนึ)งที)จะ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดปัญญาที)จะแสวงหาหนทางไปสู่ จุดหมายสู งสุ ดคือความดีความจริ งที)แท้ได้น' นั
หากแต่บทเพลงนั'นต้องประกอบไปด้วยคุณค่าทั'งทางสุ นทรี ยศาสตร์ที)มีพลัง ที)จะเปิ ดเผยความรู้สึก
ที)มีอยูภ่ ายในของผูฟ้ ังให้แสดงออกเป็ นพฤติกรรม การกระทําของความรักชาติได้ ผูว้ จิ ยั จึงขอเรี ยก
พลังแห่งคุณค่าความงามนี'วา่ “สุ นทริ ยานุภาพ” ที)จะขับเคลื)อนบุคคลและสังคมให้ไปสู่สังคมใน
อุดมคติ ซึ)งในที)น' ีคือ ความรักชาติ นัน) เอง
ประเด็นในการอภิปรายในครั'งนี'มีดว้ ยกัน 4 ประเด็น ประกอบด้วย
7.2.1 อานุภาพที)เกิดจากคุณค่า
7.2.2 อานุภาพที)เกิดจากบทบาทหน้าที)
7.2.3 อานุภาพที)เกิดจากการสร้างสัมพันธ์
7.2.4 อานุภาพในการพัฒนา
ซึ)งมีรายละเอียดดังนี'
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7.2.1 อานุภาพทีเ กิดจากคุณค่ า
คุณค่าของบทเพลไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจที)ก่อให้เกิดพลังอานุภาพจากภายใน
จิตใจของมนุษย์ได้น' นั เกิดจากคุณค่าทางวรรณศิลป์ ที)มีการเปรี ยบเทียบกันภายในบทเพลงหรื อ
เปรี ยบเทียบกับสิ) งอื)น มีคาํ คล้องจองที)ไพเราะ ฯลฯ ผสานกับเสี ยงดนตรี ที)มีความเข้มแข็ง ฮึกเหิม
แต่บางครั'งก็ออ่ นหวานนุ่มนวล ทําให้เนื'อหาที)แสดงความรักชาติซ) ึงเสมือนว่าเป็ นเรื) องที)หนักหนา
ลดความรุ นแรงลง คุณค่าที)เกิดขึ'นจะไม่มีประโยชน์ใดหากผูฟ้ ังไม่ได้รับฟังด้วยความเต็มใจ บท
เพลงที)ผฟู้ ังรู้สึกถึงความไพเราะย่อมก่อให้เกิดอานุภาพต่อจิตใจได้มากยิง) ขึ'น ลักษณะของบทเพลง
จึงมีการเปลี)ยนแปลงเสมอ ทั'งนี'เพื)อให้คุณค่าความงามทางวรรณศิลป์ และดุริยางคศิลป์ สามารถทํา
หน้าที)เป็ นแรงผลักดันความรู้สึกที)บทเพลงจะสื) อความหมายได้อย่างเต็มที) ทั'งนี'ข' ึนกับความชื)นชอบ
ของผูฟ้ ังด้วย ดังที) สถาพร นิยมทอง (สนทนากลุ่ม 27 มีนาคม 2555) กล่าวไว้วา่
“เรื/ องของดนตรี มนั สุนทรี ย์ที/มนั งดงาม มันขึน2 กับพวกเรา พวกท่ านและ
ผู้บริ โภคด้ วย เหมือนเอาเพลงเก่ าๆมาให้ เด็กฟั ง ไม่ ร้ ู จักก็ไม่ แปลก เพราะมันต่ าง
ยุคและไม่ มีโอกาสได้ ฟัง”
บทเพลงประกอบด้วยคําร้องและทํานอง ฉะนั'น บทเพลงที)จะได้รับความชื)นชมนั'น ย่อม
ต้องมีเนื'อร้องและทํานองที)ผสมผสานเข้ากันได้อย่างลงตัว และขึ'นอยูก่ บั บทบาทหน้าที)ที)ผปู้ ระพันธ์
ต้องการว่าจะให้บทเพลงสื) อถึงความรู้สึกใด ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ใดที)จะบอกได้วา่ คําร้องแบบใด
จะต้องใช้ทว่ งทํานองใดอย่างแน่ชดั ทั'งนี'ข' ึนอยูก่ บั การใช้ปัญญาของผูป้ ระพันธ์ในการจะหยิบยกสิ) ง
ใดขึ'นมาประกอบกันเป็ นผลงานการสร้างสรรค์ และกระทบจิตใจของผูฟ้ ัง ดังที) สราวุธ เลิศปัญญา
นุช (สัมภาษณ์, 12 มกราคม 2555) ได้กล่าวไว้วา่
“ระหว่ างคําร้ องกับทํานอง ไม่ มีอะไรสําคัญกว่ ากัน แต่ เราต้ องเลือกให้
เหมาะ เพราะภาษาไทยมีวรรณยุกต์ ถ้ ามีคาํ บังคับแล้ ว เราก็ต้องแต่ ง Melody
(ทํานองหลัก) ให้ เข้ ากัน เช่ นในคําว่ า “ในหลวงของแผ่ นดิน””
นอกจากการประพันธ์บทเพลงขึ'นใหม่แล้ว การรักษาไว้ซ) ึงภูมิปัญญาเรื) องวรรณศิลป์ และ
ดุริยางคศิลป์ ของผูป้ ระพันธ์กม็ ีความสําคัญไม่แพ้กนั หลายครั'งที)นกั เรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานหรื อ
นักร้องรุ่ นใหม่ นําบทเพลงในรุ่ นก่อนมาขับร้องในรู ปแบบใหม่หรื อปรับภาษาใหม่ แต่กลับทําให้
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ความหมายดั'งเดิมนั'นเปลี)ยนแปลงไป ดังที) นคร ถนอมทรัพย์ (สัมภาษณ์ 25 พฤศจิกายน 2553)
กล่าวไว้วา่
“อย่ างของ RS ก็ทาํ ให้ เสี ยความหมาย เช่ นคําว่ า “จะเกิดภาคไหนๆ” มัน
เป็ นการซํ2าคํา แต่ ร้องคําเดียวยาวๆ ไม่ เสี ยความหมายแต่ เสี ยความรู้ สึกปลุกเร้ า
ไป” หรื อ เชื 2อสายประเพณี ไม่ มีขีดคัน เกิดใต้ ธงไทยนั2นปวงชนทุกคนคือไทย”
ไปเป็ น ไม่ มีกีดกั2น ไม่ มีคาํ ไทยแบบนี 2 เด็กรุ่ นใหม่ ไม่ ได้ คิดอะไร ทั2งๆที/คาํ
เหล่ านีเ2 ป็ นคําร้ องที/ทรงโปรดฯ และพระราชทานรางวัล แต่ เราก็ทาํ อะไรไม่ ได้
เค้ าบอกว่ าครั2 งหน้ าจะเปลี/ยน แล้ วเมื/อไหร่ หล่ ะ... แต่ เค้ ามีเจตนาที/ดี ที/ ต้องการ
เอาเพลงมาปลุกเร้ า ไม่ มีเจตนามาทําให้ เสี ย ครั2 งหนึ/งเพลงนีด2 ัง แต่ ห่างไป
เพราะเค้ าให้ ความสําคัญกับเพลงปลุกใจอย่ างไร แต่ หลังจากที/ได้ รางวัล ช่ วง
หลัง เมื/อสื/ อเป็ นธุรกิจต้ องซื 2อเวลา นักจัดก็ต้องหารายได้ มาจัด ว่ าเค้ าไม่ ได้ เวลา
มันแพง การจะเอาเพลงมาเปิ ดแล้ วไม่ ได้ เงินก็ไม่ ทาํ ทําให้ เพลงเหล่ านีห2 ายไป”
คุณค่าที)ก่อให้เกิดอานุภาพของบทเพลงจึงประกอบกันทั'งคุณค่าภายในและภายนอกที)ตอ้ ง
ประสานกันอย่างลงตัว กล่าวคือ บทเพลงที)มีวรรณศิลป์ ที)ไพเราะ มีคาํ ความ การเปรี ยบเทียบและ
การแสดงความหมายด้วยถ้อยคําที)ชดั เจนประกอบกับท่วงทํานองทางดุริยางคศิลป์ ที)อาจมีท'งั
เข้มแข็ง ห้าวหาญ หรื ออ่อนหวานอันสอดคล้องกับเนื'อหาและเหมาะกับรสนิยมของผูฟ้ ังใน
ช่วงเวลาหนึ)งๆย่อมกระทบจิตใจของผูฟ้ ังได้ดี แต่บางบทเพลงมีเนื'อหาสอดคล้องกับปรากฏการณ์
ทางสังคมช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ)งโดยสามารถตีความตามบริ บทในขณะนั'นได้เพียงความหมาย
อย่างเดียว แต่บางบทเพลงที)มีเนื'อหาที)ไม่ได้เฉพาะเจาะจงถึงสถานการณ์ใดจะสามารถนํามาใช้ได้
หลายช่วงเวลา ฉะนั'น คุณค่าของบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจที)มีความยัง) ยืนและเป็ น
เครื) องมือในการพัฒนาได้ดีน' นั คือ บทเพลงที)มีคุณค่าภายในอย่างเป็ นกลาง สามารถใช้ได้หลาย
สถานการณ์และตรงกับรสนิยมของผูฟ้ ังทุกยุคสมัย
คุณค่าที)เกิดขึ'นเหล่านั'นจะไม่สามารถสื) อถึงผูฟ้ ังได้เลยหากขาดการเผยแพร่ ที)มี
ประสิ ทธิภาพ แม้วา่ ศิลปิ นบางท่านจะเห็นว่า การนําผลงานทางศิลปะมาผลิตซํ'าเพื)อเป้ าหมายทาง
เศรษฐกิจเป็ นการใช้สื)อเพื)อเป็ นเครื) องมือในการขืนใจผูฟ้ ังไปเสี ยแล้ว (เจตนา นาควัชระ, 2546: 51)
หากแต่ในสภาพสังคมในปัจจุบนั การเผยแพร่ ผลงานผ่านสื) อสาธารณะเป็ นเรื) องจําเป็ นเพราะ
สามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่าย แม้วา่ อํานาจในการเลือกแสดงผลงาน หรื อเปิ ดเพลงนั'นจะอยูใ่ นการ
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ควบคุมของสื) อเหล่านี'กต็ าม อีกทั'งยังมีการถ่ายทอดบทเพลงในรู ปแบบทีหลากหลายตามเทคโนโลยี
ที)ได้รับความนิยมในช่วงเวลานั'น วิธีการถ่ายทอดบทเพลงด้วยวิธีการที)หลากหลาย รับรู้ได้ดว้ ย
ประสาทสัมผัสอื)นนอกจากการฟังไม่ใช่เรื) องที)ผดิ พลาดแต่ประการใด เพราะศิลปะไม่วา่ แขนงใด
ย่อมจะส่ องทางให้แก่กนั ไปสู่ เป้ าหมายเดียวกัน และยิง) มีการนําเสนอที)หลากหลายก็จะสามารถ
เข้าถึงผูช้ มที)มีรสนิยมและทักษะในการรับรู้แตกต่างกันได้มากยิง) ขึ'น แต่อย่างไรก็ดี เสน่ห์ของงาน
ศิลปะมิได้อยูท่ ี)การเปิ ดเผยตัวทั'งหมด หากอยูท่ ี)การซ่อนเร้นความนัยให้ผชู้ มได้เกิดจินตนาการ ซึ)ง
เป็ นวิธีหนึ)งในการฝึ กผูฟ้ ังให้ครุ่ นคิด ไตร่ ตรองถึงเหตุปัจจัยและพยายามแสวงหาหนทางที)
เหมาะสมสําหรับตนเอง ดังที)เจตนา นาควัชระ อธิบายไว้วา่ (เรื) องเดียวกัน: 28)
“ความสําคัญของจิ นตนาการในโลกของมนุษยศาสตร์ ไม่ ได้ หมายถึงแต่
เพียงอํานาจในการนึกคิดหรื อสร้ างภาพในความนึกคิดเท่ านั2น แต่ จินตนาการ
“เป็ นปั จจัยแห่ งการเรี ยนรู้ ...จากพืน2 ฐานของสิ/ งที/ ร้ ู อยู่แล้ ว จินตนาการจะช่ วย
เสริ มต่ อ ขยายความ เปิ ดโลกให้ กว้ างขึน2 ในขณะเดียวกัน จินตนาการก็ทาํ
หน้ าที/เป็ นตัวกระตุ้น ชวนให้ เสวงหาสิ/ งที/ยงั ไม่ ร้ ู หรื อสิ/ งที/ร้ ู แล้ วยังไม่ ชัดให้
ชัดเจนยิ/งขึน2 ” และ “...จินตนาการทําหน้ าที/เป็ นตัวเติมเต็มลงในช่ องว่ าง ทั2งที/
เป็ นช่ องว่ างแห่ งความรู้ และเป็ นช่ องว่ างแห่ งความหมาย...””
ฉะนั'น การเรี ยนรู้ที)มีประสิ ทธิภาพผ่านคุณค่าของผลงานทางมนุษยศาสตร์น' นั สิ) งสําคัญคือ
คุณค่าภายในผลงานที)ดี เพราะผลงานที)ดีจะสามารถเป็ นเครื) องกระตุน้ ให้ผทู้ ี)ได้รับชมเกิดความรู้สึก
นึกคิดเพื)อกระทําสิ) งที)ดีงามต่อไป
7.2.2 อานุภาพทีเ กิดจากบทบาทหน้ าที
บรอนิสลอ มาลินอฟสกี' (Bronislow Malinowski) เรี ยกเครื) องมือที)เป็ นสัญลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมที)มีหน้าที)ในการยึดโยงความคิดให้ผคู้ นในสังคมเดียวกันอยูร่ ่ วมกันได้อย่างสงบสุ ขนั'น
ว่า “วัตถุวฒั นธรรม” ซึ)งเป็ นผลงานการสร้างสรรค์ของคนในสังคม ถ่ายทอดความคิด ทัศนคติ
ความเชื)อที)เกิดขึ'นภายในบริ บทของสังคมนั'น “วัตถุวฒั นธรรม” ในงานวิจยั ฉบับนี'คือบทเพลงไทย
สากลประเภทเพลงปลุกใจนัน) เอง ตั'งแต่อดีตบทเพลงปลุกใจมักถูกสร้างสรรค์ข' ึนตามนโยบายของ
ภาครัฐ แต่ในปัจจุบนั (พ.ศ.2555) ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ'น หลายบทเพลงจึงเกิดขึ'นจาก
นโยบายของรัฐแต่สร้างสรรค์โดยภาคเอกชน การนําบทเพลงมาใช้จึงมีวธิ ีการและบทบาทหน้าที)
แตกต่างกันตามความต้องการในการนํามาใช้งาน อย่างไรก็ดี การนําบทเพลงปลุกใจมาใช้งานอย่าง
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ได้ผลนั'นจําเป็ นต้องมีบริ บทที)เกี)ยวข้อง หรื อเกิดประเด็นสําคัญทางสังคมบางประการ บทเพลง
เหล่านี'จึงจะถูกหยิบยกและเป็ นที)สนใจของผูฟ้ ัง
ผลงานศิลปะทุกชนิดมีวตั ถุประสงค์ในการสร้างสรรค์อย่างชัดเจนหากเชื)อมโยงกับบริ บท
ทางสังคม เพราะผลงานศิลปะเป็ นการสะท้อนความรู้สึก ความคิด ความเชื)อ และทัศนคติของศิลปิ น
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ)งเสมอ การนําผลงานศิลปะมาใช้และคํานึงถึงบทบาทในการนํามาใช้งานให้
เหมาะสมแล้ว ย่อมก่อให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ดที)ผปู้ ระพันธ์พึงปรารถนา บทเพลงก็เช่นเดียวกัน ที)
เมื)อวันหนึ)งเคยมีคุณค่า กระทบจิตใจผูฟ้ ังได้ในวงกว้าง แต่วนั หนึ)งบทเพลงเหล่านั'นอาจถูกลืมเลือน
ไปเนื)องจากไม่มีเหตุการณ์หรื อความจําเป็ นในการฟังเพลงเหล่านี'อีก การถ่ายทอดที)เกิดขึ'น จึงเป็ น
เพียงการนําความรู้ของคนรุ่ นหนึ)งมาถ่ายทอดให้คนอีกรุ่ นหนึ)งได้รับรู้แต่ไม่ได้เกิดการเรี ยนรู้แต่
อย่างใด ดังที)อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ บริ บูรณ์วิรีย ์ (สนทนากลุ่ม, 27 มีนาคม 2555) กล่าวไว้วา่
“การที/ร้องเพลงอาจจะไม่ ได้ สนใจเนือ2 หาของเพลงเท่ าไหร่ เราจะ
จําอะไรได้ เราอาจจะแค่ จดจําคําที/ซ2าํ ๆ มากกว่ าจะจดจําเนือ2 หาของมัน เพราะ
โดยเพลงปลุกใจมันมีหน้ าที/ แต่ เพลงปลุกใจในปั จจุบันมันไม่ มีหน้ าที/
Function มันหายไปในปั จจุบัน คนก็เลยไม่ ค่อยฟั งคนก็ไม่ ได้ ใช้ ”
จากคํากล่าวข้างต้นจะเห็นได้วา่ บทเพลงไม่สามารถแสดงความคุณค่า มีตวั ตนได้หากไม่ได้
ผูกพันกับการใช้ไปตามบทบาทหน้าที) ฉะนั'น บทเพลงปลุกใจจึงมีการเปลี)ยนแปลงเนื'อหาไปตาม
บริ บททางสังคม อีกทั'งยังเปลี)ยนแปลงท่วงทํานองไปตามรสนิยมของผูฟ้ ังอีกด้วย เช่นเดียวกับที)
บรอนิสลอ มาลินอฟสกี' (Bronislow Malinowski) และ วิลเลี)ยม บาสคอม (William Bascom) ได้
กล่าวไว้ สรุ ปได้วา่ ผลงานทางศิลปะถือว่าเป็ นผลงานทางวัฒนธรรมของชุมชนที)จะบอกเล่าเรื) องราว
ในชุมชน และยังมีหน้าที)ในการขัดเกลาจิตใจของคนในชุมชนเดียวกันให้ได้เรี ยนรู้ไปพร้อมกัน ซึ)ง
ผลงานเหล่านั'นจะนํามาใช้ได้ผลดีกต็ อ่ เมื)อได้ผกู เรื) องราวไว้กบั บริ บททางสังคมในขณะนั'นด้วย
การที)บทเพลงเชื)อมโยงกับบริ บทนี'มีความน่าสนใจตรงที) เหตุใดบทเพลงไทยสากล
ประเภทเพลงปลุกใจบางบทเพลงถึงยังได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบนั แต่บางบทเพลงกลับถูกลบ
เลือนไป สาเหตุอาจเกิดจากลักษณะของดนตรี เองที)ลา้ สมัยไม่เข้ากับลักษณะนิสัยการฟังของคนใน
รุ่ นหลัง และอาจเป็ นเพราะเนื'อหาที)ไม่มีความเป็ นสากล เพราะได้ถูกสร้างสรรค์ข' ึนมาด้วยกรณี
เฉพาะกิจ คือต้องการชักชวนและชักจูงไปในทิศทางที)ผมู้ ีอาํ นาจในการคัดเลือกเพลงเผยแพร่ อยาก
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ให้เป็ น ฉะนั'นคุณค่าภายในของบทเพลงจะเป็ นเครื) องตัดสิ นว่า คุณค่าใดจะมีความเป็ นสากล
สามารถใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย การให้คุณค่าดังกล่าวจึงเป็ นหน้าที)ของผูฟ้ ังที)จะทําให้บทเพลงนั'นมี
ความยัง) ยืน มิใช่เกิดจากคุณค่าของผูส้ ร้างสรรค์อีกต่อไป ดังที) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิ พนั ธ์ แข็ง
ขัน (สนทนากลุ่ม, 27 มีนาคม 2555) กล่าวไว้วา่
“การ Arrange (เรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน) ใหม่ ทาํ ได้ แต่ ไม่ ใช่ หน้ าที/ของ
คนเล่ น เป็ นหน้ าที/ของคนฟั ง อย่ างคนรุ่ นผมฟั งปี 16 ผมอยู่มธั ยม แต่ คนที/ เค้ า
อยู่ในยุคโน้ นฟั งตอนนีก2 ค็ ิดแบบเดิมได้ เด็กสมัยนีก2 ค็ ิดแบบเด็กสมัยนีไ2 ด้
เพราะฉะนั2นคื อว่ า ตัวเพลงอยู่ ความหมายเปลี/ยนไปตามคน ยิ/งเราอธิ บายเรื/ อง
ประวัติศาสตร์ ที/เด็กไม่ ร้ ู จักก็ยิ/งน่ าเบื/อ”
ธนพร แวกประยูร (สัมภาษณ์, 29 กรกฎาคม 2554) กล่าวถึงการตีความบทเพลงที)นาํ
กลับมาร้องใหม่อีกครั'ง และวิวฒั นาการประพันธ์เพลงที)ใช้เครื) องมือทางอิเลคทรอนิกส์เข้ามา
ประกอบ และเห็นว่าบทบาทของบทเพลงในการให้การศึกษานั'นไม่จาํ เป็ นต้องตีความแบบเก่าหรื อ
ใช้บทเพลงเก่าเท่านั'น แต่ควรการเลือกเนื'อหาของบทเพลงที)นาํ มาใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยมากกว่า ว่า
“โดยส่ วนตัว ไม่ ยึดติดกับสิ/ งที/ต้องเหมือนเดิมเสมอ ไม่ ต้องตีความ
เหมือนเดิม ไปเน้ นว่ าให้ ร้องอักขระให้ ชัดเจนถูกต้ องดีกว่ า เพราะเป็ นภาษา
รากเหง้ าของเรา แต่ การตีความทางดนตรี ที/เปลี/ยนไป ไม่ เห็นว่ ามันจะเป็ นอะไร
ตอนนีย2 คุ นีเ2 ป็ นยุคของโลกทั2งใบเท่ า I-phone ทุกคนมีอิสระของความคิด มันมี
ข้ อดีคือคุณไม่ ถกู ปิ ดหูปิดตา แต่ ต้องใช้ ให้ เป็ น แต่ ถ้าเด็กเค้ ามีความคิดใหม่
ออกแบบใหม่ ๆแล้ ว ก็ดี เราจะได้ เห็นว่ าความคิ ดเค้ าเป็ นอย่ างไร เราจะเอาเราไป
เป็ นบรรทัดฐานไม่ ได้ เด้ กเค้ าก็ตีความแบบของเขาในโลก Cyber เราจะได้ ดูว่า
เค้ าเห็นอย่ างไร มันเป็ น electronic”
อย่างไรก็ดี ในมุมมองของนักประพันธ์กอ็ าจเห็นว่า ในเมื)อบทเพลงมีหน้าที)ในการสื) อ
ความคิดเห็น หรื อความหมายจากผูป้ ระพันธ์แล้ว การคัดเลือกเรื) องราวที)ปรากฏในบทเพลงถือว่า
เป็ นความรับผิดชอบของผูป้ ระพันธ์ และยิง) มีเรื) องราวที)ดีมีประโยชน์บรรจุอยูใ่ นบทเพลงแล้ว ผูฟ้ ัง
จะได้รับประโยชน์น' นั อย่างเต็มที)ดว้ ย ดังที)พลตรี หลวงวิจิตรวาทการได้ช' ีแจง เกี)ยวกับวิธีการ
เลือกสรรเนื'อหาในการประพันธ์ของตนเองไว้วา่
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“ในการแต่ งบทละครเรื/ องพระเจ้ ากรุ งธนฯนี 2 ผู้แต่ งพยายามดําเนินเรื/ อง
ในส่ วนสําคัญไปตามประวัติศาสตร์ แม้ แต่ คาํ พูดของผู้แสดงเป็ นพระเจ้ ากรุ งธน
ก็พยายามให้ เป็ นไปตามพระราชดํารั สของพระเจ้ ากรุ งธน ซึ/ งกรมหลวงนริ นทร
เทวี ผู้ทรงมีพระชนมอยู่ในสมัยกรุ งศรี อยุธยาได้ ทรงจดบันทึกไว้ สิ/ งที/ต่อเติม
บ้ างเป็ นพลความ ส่ วนเรื/ องสําคัญมิได้ เปลี/ยนแปลง แต่ อย่ างไรก็ดี เรื/ องของ
สมเด็จพระเจ้ ากรุ งธน มีปัญหาโต้ แย้ งกันมาก ผู้แต่ งได้ ถือตามพระราชวิจารณ์
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว เป็ นหลัก”
(อ้างถึงในประอรรัตน์ บูรณมาตร์, 2528: 165 – 166)
จะเห็นได้วา่ คุณค่าของบทเพลงที)จะใช้ในการขัดเกลานั'น มิได้เกิดขึ'นจากตัวผลงานเพียง
อย่างเดียว หากแต่ยงั ต้องผูกกับบริ บทโดยรอบ เพื)อให้บทเพลงทําหน้าที)ในการพัฒนาผูฟ้ ังได้อย่าง
เต็มประสิ ทธิภาพ บทบาทของบทเพลงเกิดขึ'นจากแสดงหน้าที)จากผูป้ ระพันธ์ การถ่ายทอดของผูข้ บั
ร้อง แต่ส)ิ งที)สาํ คัญคือการให้ความหมายของผูฟ้ ังที)จะนํามาใช้ในสถานการณ์ใด บทเพลงที)มีเนื'อหา
ที)มีความเป็ นกลาง ไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ใดโดยเฉพาะจะได้รับการนํากลับมาใช้มากกว่า เช่น
เพลงสามัคคีชุมนุมที)ไม่วา่ มีกิจกรรมใดที)ตอ้ งการความสามัคคีกม็ กั จะนํามาใช้ร้องประกอบ อีกทั'ง
ยังเป็ นสัญลักษณ์ที)สร้างวิถีการเรี ยนรู้หรื อมรรควิธีเรื) องการร่ วมมือกันกระทําการอย่างใดอย่างหนึ)ง
อีกด้วย
7.2.3 อานุภาพทีเ กิดจากการสร้ างสั มพันธ์
วัตถุประสงค์ของบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ คือการหล่อหลอม ปลูกฝัง
และชี'นาํ ให้ผฟู้ ังเกิดความตระหนักและการประพฤติปฏิบตั ิไปในทางที)สังคมส่ วนใหญ่เห็นว่า
เหมาะสมในทิศทางเดียวกัน เพราะบทเพลงปลุกใจในสมัยหนึ)งโดยเฉพาะสมัย จอมพล ป.พิบูล
สงคราม ถือเป็ นสื) อวาทกรรมที)ภาครัฐเป็ นฝ่ ายนําเสนอให้กบั สังคมโดยใช้คาํ ร้องเป็ นเครื) องมือใน
การสื) อสารและเป็ นสัญลักษณ์ให้เกิดความเข้าใจวิถีชีวติ ไปในทิศทางเดียวกันทั'งสังคม เพราะมนุษย์
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์กนั ได้ผา่ นภาษา ดังที)จอร์ช เฮอร์เบิร์ต มีwด (Goergo Herbert
Mead) เห็นว่า ภาษาเป็ นวิธีการที)มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กบั ธรรมชาติและบริ บททางสังคม ถ้าไม่มี
สัญลักษณ์ มนุษย์กม็ ีปฏิสัมพันธ์กนั ไม่ได้ และการที)จะทําให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนั'นเป็ นไปอย่าง
ราบรื) นคือ การที)แต่ละคนให้ความหมาย ตีความและปฏิบตั ิตามความเข้าใจต่อสัญลักษณ์น' นั ไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยต้องมีบริ บท สาร รหัส และการสื) อสารที)ดีเป็ นองค์ประกอบ
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การจะทําให้สารที)ส่งจากผูป้ ระพันธ์เป็ นเนื'อหาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนใน
สังคมโดยรวมได้น' นั จําเป็ นจะต้องมีสื)อที)มีประสิ ทธิภาพ ที)จะกําหนดความหมายของวาทกรรมนั'น
ให้สังคมคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังที) แฟร์ดิน็อง เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Sausure) กล่าวไว้
ว่า มนุษย์จะมีปฏิสัมพันธ์กนั ก็ดว้ ยการเรี ยนรู้และตีความสัญลักษณ์ไปในทิศทางเดียวกัน เพราะเป็ น
การเชื)อมโยงความคิดและจิตใจของมนุษย์ให้อยูร่ ่ วมกันได้ แม้วา่ หลายครั'งที)บทเพลงปลุกใจถูกใช้
เป็ นเครื) องมือในการโฆษณาชวนเชื)อ (Propaganda) ของฝ่ ายรัฐ ตั'งแต่การทําเป็ นละคร การเปิ ด
กระจายเสี ยงทางสถานีวทิ ยุในอดีต แต่กม็ ีความเหมาะสมกับยุคสมัยนั'น ยุคสมัยที)การข่าวต่างๆยัง
ไม่เผยแพร่ ในวงกว้างมากนักด้วยข้อจํากัดในวิธีการสื) อสาร แลประชาชนยังไม่มีความรู้ในการ
พิจารณาข่าวสารบ้านเมืองเพียงพอ จึงเป็ นหน้าที)ของผูป้ กครองบ้านเมืองที)จะชี'นาํ แนวทางการ
บริ หารประเทศ วิธีการชี' นาํ ดังกล่าวจึงเหมาะสมกับช่วงเวลาในยุคสมัยนั'น และด้วยบทเพลงจากบท
ละครเป็ นผลงานที)มีความสนุกสนานทําให้การนําเสนอเนื'อหาที)รุนแรงหรื อการปลุกระดมที)มีทา่ ที
อ่อนลงและเข้ากับลักษณะนิสัยของคนไทยที)นิยมวัฒนธรรมแห่งความบันเทิง หากแต่ในปัจจุบนั ที)
ประชาชนสามารถรับรู้ขา่ วสารได้ดว้ ยตนเองอย่างรวดเร็ วและกว้างขวาง ทําให้การโฆษณาชวนเชื)อ
เหล่านี'ได้ผลลดน้อยลง การสร้างความตระหนักรู้จากเนื'อหาของบทเพลงไทยสากลประเภทเพลง
ปลุกใจมีองค์ประกอบหลายประการ สิ) งสําคัญคือการประชาสัมพันธ์ให้ทวั) ถึงผูฟ้ ังโดยส่ วนมาก
อย่างมีประสิ ทธิภาพ ดังที) อาจารย์ปรี ดา อัครจันทรโชติ (สนทนากลุ่ม, 25 เมษายน 2555) กล่าวไว้วา่
“ในปั จจุบันเพลงรั กชาติมนั ออกมาจากค่ ายเพลงทั2งนั2นก็ต้องอธิ บายใน
มุมเศรษฐกิจที/ทาํ ให้ หน่ วยงานของรั ฐ ยังไงก็ตามก็เกี/ยวพันกับการสร้ างภาพให้
ออก TV ทุกวัน ปั จจัยนี/กว็ ิเคราะห์ ในเชิ งสัญญะได้ อีก หรื อแม้ กระทั/งคนแต่ ง
เพลงก็ต้องมีชื/อเสี ยง”
อย่างไรก็ดี การที)จะเลือกเชื)อถือข้อความจากสื) อสารมวลชนนั'น ผูฟ้ ังจําเป็ นต้องมี
วิจารณญาณด้วยตนเองว่าควรเชื)อหรื อไม่เชื)อสิ) งใด และการปลูกฝังให้มีวจิ ารณญาณนี' สามารถ
ปลูกฝังได้ต'งั แต่ยงั เป็ นเด็กด้วยวิธีการที)แยบยล ค่อยเป็ นค่อยไป และหากเป็ นเรื) องที)วา่ ดีแล้ว ก็ควร
นํามาปลูกฝังให้กบั เด็ก เพราะเด็กไม่สามารถมีปัญญาญาณเกิดขึ'นได้เองว่าสิ) งใดดีหรื อไม่ดี
จําเป็ นต้องได้รับการขัดเกลาจากระบบการศึกษาของสังคม การนําเสนอด้วยวิธีการที)นุ่มนวล เพราะ
ด้วยลักษณะนิสัยของคนไทยที)ไม่ชอบการบังคับโดยเฉพาะการบอกให้ทาํ พูดให้เชื)อ ดังที) สถาพร
นิยมทอง กล่าวไว้วา่
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“โรงเรี ยนต้ องมีบทบาท อาจจะจัดชั/วโมงสอน แต่ ประเทศไทยเป็ นเสรี
ถ้ าบังคับเข้ าไปในโรงเรี ยนที/ นักเรี ยนจะต่ อต้ านทันที เพราะคนไทยมีนิสัยอย่ าง
หนึ/งคือห้ ามบังคับ ... แต่ เดิมการสอนเรื/ องศาสนาเหมือนยาขม ความรั กชาติก็
เหมือนกัน แต่ ว่ายาที/คนยอมกินก็เพราะเคลือบด้ วยนํา2 ตาล เหตุผลที/ว่าทําไม
ต้ องทําเพลงขึน2 มา เพราะอยู่ดีๆมาประกาศลัทธิ เพลงรั กชาติกเ็ หมือนประกาศ
ลัทธิ ผ่านเพลง ดูฟังสบายขึน2 ประเด็นความนิยมว่ าเพลงที/ได้ รับความนิยม
ขึน2 กับความนิยมของคน เช่ นหรั/ ง ทําไมยังฟั ง เพราะดนตรี มนั เข้ ากับคนในยุค
นั2น แต่ เพลงหลวงวิจิตรมันหมดความนิยมในยุคนี 2 เพราะฉะนั2นต้ องเปลี/ยน
นํา2 ตาลมาเคลือบใหม่ แล้ ว นํา2 ตาลมันจืดแล้ วเพราะฉะนั2น ประเด็นที/ ว่าเรื/ องของ
บริ บทที/เข้ าไปเกี/ยวของกับความรั กชาติ มันมีเรื/ องของความนิยมว่ าคนฟั ง
หรื อไม่ ฟัง แล้ วฟั งแล้ วได้ เนือ2 หาเดิมรึ เปล่ าอันนีข2 ึน2 กับการตีความของคนฟั งใน
แต่ ละยุค”
ความคิดดังกล่าวสอดคล้องกับ ชัชชัย สุ ขาวดี (หรั)ง ร็ อคเคสตร้า) ที)วา่ “เราต้ องทําเหมือน
ของเคลือบ Chocolate ทําอย่ างไรให้ มนั กินได้ จริ ง เราทิง2 โจทย์ ประเภทบอกตรงๆ ปลุกใจตรงๆไป
หมดเลย ผมว่ าประวัติศาสตร์ อยู่ที/คาํ นีค2 าํ เดียวแหล่ ะ คือคําว่ า “รั กเธอประเทศไทย” นอกจากนี' เมื)อ
พิจารณาถึงที)มาของบทเพลงจะเห็นว่า บทเพลงปลุกใจจะมีเป้ าประสงค์ในการต่อต้านอํานาจ
บางอย่างโดยเฉพาะความคิดเห็นทางด้านการเมืองที)คิดเห็นตรงกันข้ามด้วย ฉะนั'น หากต้องการนํา
บทเพลงปลุกใจมานําเสนอร่ วมกับความสัมพันธ์กบั บริ บทอื)นแล้ว จะเห็นว่ามีบทเพลงที)แสดงความ
คิดเห็นที)แตกต่าง ซึ)งหากต้องศึกษาเพลงปลุกใจแล้วก็ควรศึกษาความคิดต่างนั'นด้วย โดยถือว่าบท
เพลงเป็ นเครื) องมือการศึกษาทางประวัติศาสตร์ที)ผเู้ รี ยนจะยึดถือการเรี ยนจากข้อเท็จจริ งเท่านั'น ดังที)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิ พนั ธ์ แข็งขัน กล่าวไว้วา่
“เพลงปลุกใจนีม2 นั เป็ น Dialogue ว่ าเพลงเหล่ านีเ2 กิดจากความขัดแย้ ง
เราก็ต้องกล้ าที/จะพูดกับเด็ก ณ วันนีเ2 พราะเกิดจากความขัดแย้ ง ถ้ าเพลงเหล่ านี 2
เกิดจากความขัดแย้ ง เราก็ต้องหาคนทะเลาะด้ วย เราก็ต้องให้ เด็กยอมรั บว่ ามันมี
เพลงข้ างตรงข้ ามและมีวิวาทะต่ อกัน ผมคิดว่ า การศึกษาในปั จจุบันเราต้ องเอา
ความจริ งมาพูดกันว่ า เพราะอะไรจึงมีเพลงที/มีขวั2 ตรงข้ ามและเมื/อเกิดวิวาทะต่ อ
กันแล้ ว เหตุการณ์ มนั ผ่ านไปแล้ ว เราก็ต้องพูดในแง่ ของประวัติศาสตร์ ขึน2 กับ
ความสามารถของครู ผ้ สู อนที/ ต้องพูดข้ อเท็จจริ ง ไม่ ได้ มีอคติ ครู กต็ ้ องพูดในแง่
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ของความเป็ นจริ งในแง่ ของดนตรี ซึ/ งจะต้ องเอาครู ประวัติศาสตร์ มาคุยกัน เช่ น
เพลงที/เกิดช่ วง 6 มีเพลงเดือนเพ็ญ และก็เพลงหนักแผ่ นดินเกิดขึน2 เหล่ านี 2 เพลง
ที/มาจากฝ่ ายรั ฐรุ นแรง ใช้ คาํ ที/รุนแรงกว่ า และเราก็สามารถมองคุณค่ า
วรรณศิลป์ ที/แตกต่ างกันด้ วย”
7.2.4 อานุภาพในการพัฒนา
วิถีการพัฒนาจิตใจของคนไทยมีได้หลายวิธี แต่สาํ หรับวัฒนธรรมการเรี ยนรู้ของคน
ไทยคือการเรี ยนรู้แบบตามอัธยาศัยที)ได้ถูกบังคับ จึงต้องใช้วธิ ีที)แยบยลเพื)อหวังให้ผฟู้ ังได้รับการ
ปลูกฝังความรู้สึกในความรักชาติในการตระหนักถึงการพัฒนาตน ผลงานศิลปะไม่วา่ แขนงใดถือว่า
เป็ นเครื) องมือที)กระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาดังกล่าวได้ ดังที) เกรย์กล่าวถึงความเห็นของ ลีโอ ตอล
สตอย ไว้วา่ (ลีโอ ตอลสตอย แปลโดยสิ ทธิชยั แสงกระจ่าง, 2552: 16 – 17)
“สิ/ งซึ/ งประกอบขึน2 เป็ นงานศิลปะก็คือความเป็ นเลิศในรู ปแบบ พลังใน
การถ่ ายทอดอารมณ์ ความรู้ สึกจะมากน้ อยใดขึน2 อยู่กับสิ/ งนี 2 ตอลสตอยยืนยัน
ความอันนีไ2 ว้ ในบทที/เด่ นมากซึ/ งกล่ าวถึงเรื/ องเนือ2 หาของศิลปะ ซึ/ งคือ คุณภาพ
ของอารมณ์ ความรู้ สึกที/ศิลปะถ่ ายทอดออกมา และได้ ตั2งข้ อโต้ แย้ งไว้ ด้วยว่ า
อารมณ์ ความรู้ สึกเพื/อชี วิตที/ดีขึน2 ย่ อมดีกว่ าอารมณ์ ความรู้ สึ กที/ทาํ ให้ ชีวิตตํา/
ทรามลง และถ้ าปรารถนาให้ โลกพัฒนาขึน2 เราก็ควรส่ งเสริ มสิ/ งที/ดีกว่ านี”2
บทเพลงปลุกใจถือได้วา่ เป็ นผลงานศิลปะประเภทหนึ)ง การที)จะทําให้บทเพลงเป็ น
เครื) องมือในการพัฒนาได้น' นั ผูฟ้ ังต้องเกิดความตระหนักในคุณค่าของบทเพลงเสี ยก่อนเพื)อให้การ
พัฒนานั'นเกิดขึ'นอย่างแท้จริ งด้วยความต้องการ ความตระหนักของผูฟ้ ัง ดังที)ผชู้ ่วยศาสตราจารย์
ดร.สร้อยสน สกลรักษ์ (สนทนากลุ่ม, 27 มีนาคม 2555) กล่าวไว้วา่
“ทํายังไงให้ กลับไปฟั งเพลงปลุกใจ และมีตัวช่ วยอะไรให้ ผ้ ฟู ั งเกิด
วิจารณญาณในการฟั ง ทําอย่ างไรให้ เค้ าเข้ าใจว่ าสาระสําคัญของเพลง แล้ วทํา
อย่ างไรให้ เค้ าฟั งแล้ วเข้ าไปกระทบใจแล้ วเกิดเจตคติไปถึงเป้ าหมายปลายทาง
ว่ าให้ คิดถึงประเทศชาติบ้านเมือง แล้ วเกิดความรั กชาติ”
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จากคํากล่าวข้างต้นของ แสดงให้เห็นว่า สิ) งสําคัญในการเรี ยนรู้ผา่ นบทเพลงนั'น มิใช่การ
เรี ยนว่า บทเพลงนั'นมีเนื'อหาอย่างไร ไพเราะเพียงไหน หากแต่อยูท่ ี)การที)ผเู้ รี ยนจะนําเป้ าหมายของ
บทเพลงมาเป็ นพลังในการขับเคลื)อนความรักชาติของตนเองได้อย่างไร และจะนําไปใช้งานได้
อย่างไร คุณค่าของบทเพลงจะไม่สามารถสื) อถึงผูฟ้ ังได้เลยหากขาดการเผยแพร่ ที)มีประสิ ทธิภาพ
แม้วา่ ศิลปิ นบางท่านจะเห็นว่า การนําผลงานทางศิลปะมาผลิตซํ'าเพื)อเป้ าหมายทางเศรษฐกิจเป็ นการ
ใช้สื)อเพื)อเป็ นเครื) องมือในการขืนใจผูฟ้ ังไปเสี ยแล้ว (เจตนา นาควัชระ, 2546: 51) หากแต่ในสภาพ
สังคมในปัจจุบนั การเผยแพร่ ผลงานผ่านสื) อสาธารณะเป็ นเรื) องจําเป็ นเพราะสามารถเข้าถึง
ประชาชนได้ง่าย แม้วา่ อํานาจในการเลือกแสดงผลงาน หรื อเปิ ดเพลงนั'นจะอยูใ่ นการควบคุมของ
สื) อเหล่านี'กต็ าม อีกทั'งยังมีการถ่ายทอดบทเพลงในรู ปแบบทีหลากหลายตามเทคโนโลยีที)ได้รับ
ความนิยมในช่วงเวลานั'น วิธีการถ่ายทอดบทเพลงด้วยวิธีการที)หลากหลาย รับรู้ได้ดว้ ยประสาท
สัมผัสอื)นนอกจากการฟังไม่ใช่เรื) องที)ผิดพลาดแต่ประการใด เพราะศิลปะไม่วา่ แขนงใดย่อมจะส่ อง
ทางให้แก่กนั ไปสู่ เป้ าหมายเดียวกัน และยิง) มีการนําเสนอที)หลากหลายก็จะสามารถเข้าถึงผูช้ มที)มี
รสนิยมและทักษะในการรับรู้แตกต่างกันได้มากยิง) ขึ'น แต่อย่างไรก็ดี เสน่ห์ของงานศิลปะมิได้อยูท่ ี)
การเปิ ดเผยตัวทั'งหมด หากอยูท่ ี)การซ่อนเร้นความนัยให้ผชู้ มได้เกิดจินตนาการ ซึ)งเป็ นวิธีหนึ)งใน
การฝึ กผูฟ้ ังให้ครุ่ นคิด ไตร่ ตรองถึงเหตุปัจจัยและพยายามแสวงหาหนทางที)เหมาะสมสําหรับตนเอง
ดังที)เจตนา นาควัชระ อธิบายไว้วา่ (เรื) องเดียวกัน: 28)
“ความสําคัญของจิ นตนาการในโลกของมนุษยศาสตร์ ไม่ ได้ หมายถึงแต่
เพียงอํานาจในการนึกคิดหรื อสร้ างภาพในความนึกคิดเท่ านั2น แต่ จินตนาการ
“เป็ นปั จจัยแห่ งการเรี ยนรู้ ...จากพืน2 ฐานของสิ/ งที/ ร้ ู อยู่แล้ ว จินตนาการจะช่ วย
เสริ มต่ อ ขยายความ เปิ ดโลกให้ กว้ างขึน2 ในขณะเดียวกัน จินตนาการก็ทาํ
หน้ าที/เป็ นตัวกระตุ้น ชวนให้ เสวงหาสิ/ งที/ยงั ไม่ ร้ ู หรื อสิ/ งที/ร้ ู แล้ วยังไม่ ชัดให้
ชัดเจนยิ/งขึน2 ” และ “...จินตนาการทําหน้ าที/เป็ นตัวเติมเต็มลงในช่ องว่ าง ทั2งที/
เป็ นช่ องว่ างแห่ งความรู้ และเป็ นช่ องว่ างแห่ งความหมาย...””
ในบางครั'งการถ่ายทอดบทเพลงที)มีพ'ืนฐานมาจากจินตนาการก็อาจจะไม่ได้หมายความว่า
จินตนาการตามเนื'อร้องของบทเพลงเท่านั'น เพราะในบางครั'งผูถ้ ่ายทอดกําลังคํานึงถึงสิ) งอื)นที)เป็ น
แรงใจให้สร้างสรรค์ผลงาน ดังเช่น สันติ ลุนเผ่ ผูข้ บั ร้องบทเพลงปลุกใจมากมาย หลากหลาย
รู ปแบบ แต่ท'งั หมดนั'นเพราะได้รับแรงใจจากคําสอนและวิธีการสอนของพระบาทสมเด็จ
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พระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอันเป็ นฐานคิดในการร้องเพลงอื)นๆด้วย
ดังที)กล่าวไว้วา่
“...คุณหญิงวิริยาเคยถามว่ าในหลวงท่ านสอนอะไรบ้ าง ท่ านไม่ ได้ สอน
อะไร แต่ เนือ2 เพลงของท่ านนั/นสอน ถ้ าลองไปฟั งดูเป็ นคําสอน คําสอนของ
ท่ านทั2งนั2น พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวทรงดูแลดนตรี แต่ เรื/ องเพลง เนือ2 ร้ อง
อะไรนี/ สมเด็จฯท่ านดูแลเรื/ องการร้ องด้ วย ว่ าตรงนั2นต้ องร้ องอย่ างนั2นอย่ างนี 2
แต่ ก่อนไม่ มี ร้ องกับทหารเรื อกับสาโรจน์ นานๆก็มีจินตนา สุขสถิตมาร้ องสักที
บางเพลงเวลามีงานท่ านให้ ร้องหลายรอบ อย่ างเปรี 2ยงดังเสี ยงฟ้ าฟาดนี/ บางงาน
ร้ อง 5-6 รอบ หลังจากนั2นก็รับใช้ พระองค์ ท่านไปอีกนาน...”
สรุ ปได้วา่ บทเพลงจะมีอานุภาพในการแสดงพลังของผูฟ้ ังได้กต็ อ่ เมื)อผูฟ้ ังได้ตีความและ
เกิดความตระหนักถึงคุณค่าทางสุ นทรี ยศาสตร์ที)เกิดขึ'นในบทเพลง เพื)อให้เกิดการเรี ยนรู้ที)จะปฏิบตั ิ
ต่อไป ดังที) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิ พนั ธ์ แข็งขัน แสดงความคิดเห็นว่า
“ผมเห็นว่ าบทเพลงปลุกใจตอนนีม2 ันเป็ นงานปฐมภูมิ แต่ ไม่ สาํ คัญ
เท่ ากับเป็ นวาทกรรมทุติยภูมิ คือการอธิ บายถึงเพลงเหล่ านี 2 ต้ นเหตุนั2นไม่ มี
อะไร มันจบแล้ ว มันเหลือแต่ ว่าเราจะอธิ บายเพลงเหล่ านีอ2 ย่ างไร อยู่ที/ว่าเราจะ
มองอย่ างไร เราจะมองในวรรณศิลป์ หรื ออะไร เพราะฉะนั2น สิ/ งสําคัญคือวาท
กรรมทุติยภูมิที/พูดถึงตัวเพลงนั/นแหล่ ะสําคัญกว่ าวาทกรรมที/เป็ นปฐมภูมิที/เป็ น
ตัวเพลงด้ วยซํ2าไป”
สิ) งที)สาํ คัญที)สุดที)ได้จากการตีความบทเพลงก็คือ ผูฟ้ ังได้พฒั นาตนเองในทักษะการคิด
พิจารณาได้ดว้ ยตนเองว่าเนื'อหาที)ปรากฏในบทเพลงนั'นมีความน่าเชื)อถือมากน้อยเพียงไร ไม่เกิด
อคติข' ึนกับความงามที)แตกต่างจากประสบการณ์ความชื)นชอบส่ วนตัว เพราะบทเพลงไม่วา่ ยุคสมัย
ใดมักฉาบไปด้วยความไพเราะ กล่อมเกลาให้ผฟู้ ังเคลิบเคลิ'มไปตามท่วงทํานองและคําสัมผัส แต่
ผูฟ้ ังที)ดีควรพิจารณาได้วา่ ความงามที)เกิดขึ'นนั'นได้แสดงให้เห็นถึงความดี ความจริ งที)เป็ นสากล
หรื อไม่ เพราะบางครั'งความงามก็อาจไม่แสดงความจริ งก็เป็ นได้ อย่างไรก็ดี บทเพลงถือว่าเป็ น
ผลงานทางวัฒนธรรมที)คนในสังคมเดียวกันต้องเรี ยนรู้เพื)อที)จะใช้สร้างสัมพันธ์ในการอยูร่ ่ วมกัน
ด้วยความสามัคคี ดังที) หม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล กล่าวถึงพระดํารัสของสมเด็จกรมพระยาดํารงรา
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ชานุภาพไว้ในงานปาฐกถาเสาหลักแห่งแผ่นดิน เรื) องสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ ว่า
“การที/จะก่ อให้ เกิดความสามัคคี นั/นคือ “วัฒนธรรมเท่ านั2นที/จะเป็ นยา
วิเศษแก้ ปัญหาทุกอย่ างได้ หมด” วัฒนธรรมประเพณี จะไม่ ก่อให้ เกิดความ
เสี ยหาย ความด่ างพร้ อยต่ อสั งคมแน่ นอน” ประเพณี วฒ
ั นธรรมจะทําให้ ผ้ คู นมี
ความเป็ นสุภาพชน ความรั กใคร่ ปรองดอง มีความอ่ อนน้ อมถ่ อมตนเข้ าหากัน...
สิ/ งที/แยกกันไม่ ได้ ระหว่ าง วัฒนธรรม ความเจริ ญ ความเป็ นสุภาพชน ความรู้
รั กสามัคคี วัฒนธรรมจะนํามาซึ/ งคําตอบที/ชัดเจนอย่ างมาก”
คุณค่าในผลงานทางวัฒนธรรมที)เป็ นงานศิลปะของไทยนั'นมีดว้ ยกันหลายประการ สําหรับ
บทเพลงไทยสากลประเภทบทเพลงปลุกใจนี' ได้ก่อให้เกิดพลังแห่ง “สุ นทริ ยานุภาพ” นัน) คือการนํา
คุณค่าทางสุ นทรี ยะของบทเพลง อันหมายถึง คุณค่าของความไพเราะ ความงดงามของบทเพลงที)
แทรกซึมฝังลึกเข้าไปในจิตใจ ก่อเกิดเป็ นพลังอานุภาพแห่งใจในการขับเคลื)อนการประพฤติปฏิบตั ิ
ที)ดีงามเพื)อประโยชน์ตอ่ ตนเอง สังคมและประเทศชาติ ซึ) งต้องการการถ่ายทอดที)เหมาะสมกับยุค
สมัยและสภาพสังคมวัฒนธรรม และเมื)อพิจารณาถึงแรงบันดาลใจในการประพันธ์เพลงจาก
ผูเ้ ชี)ยวชาญหลายท่านมีความเห็นตรงกันว่า แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานปลุกใจเกิดขึ'น
จากความคํานึงถึงชาติไทยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข เป็ นพื'นฐานแรงใจที)สาํ คัญเพื)อให้มี
สติปัญญาที)จะทําหน้าที)ถ่ายทอดคุณงามความดี ความจริ งที)เป็ นสากลให้กบั ผูฟ้ ังในสังคม ดังที)มีคาํ
กล่าวไว้วา่
“การปลุกใจที/จะทําให้ เรารั กชาติได้ กค็ ือในหลวงของเรา เพราะทรงทํา
ทุกสิ/ งทุกอย่ างก็เพื/อชาติของเรา ไม่ ว่าจะกี/ปีมาแล้ ว ทรงทําเพื/อชาติทั2งนั2น ชาติ
ของพระองค์ กค็ ื อประชาชน มันมีชาติเฉยๆไม่ มีประชาชนก็ไม่ เป็ นชาติ ผมว่ า
ควรเอาองค์ ในหลวงเป็ นตัวตั2ง เป็ นโจทย์ เมื/อมองแล้ วเนี/ยความรั กชาติกจ็ ะ
เกิดขึน2 เพราะทรงเป็ นสัญลักษณ์ ” แต่ จริ งๆส่ วนตัวผมไม่ กล้ าเรี ยกพระองค์ ว่า
“พ่ อ” ทรงเป็ นขนาดนั2น เราก็รักในหลวง แต่ ใช้ คาํ ฟุ่มเฟื อยมาก เพราะผมเห็น
ว่ าทรงเหนือพ่ อของเรา เพราะฉะนั2นเพลงที/ให้ เรารั กชาติ ต้ องมีในหลวงเป็ น
แกน เป็ น Core”
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พันเอก (พิเศษ) ชูชาติ พิทกั ษากร
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“ในเพลงนวมินทร์ มหาราชานุภาพ เป็ นการถวายพระพรให้ แข็งแรง
ปลอดภัยให้ อยู่กับเราไปนานๆในท่ อนท้ าย ครู เขียนเพลงเกี/ยวกับในหลวงมาก
หลายแง่ มมุ ก็มานึกว่ าทรงเป็ นสมมติเทพ มีพระมหาบารมีสูงส่ ง เปรี ยบเสมือน
เป็ นดิน นํา2 ลม ไฟ เพราะทรงเป็ นพลังแห่ งแผ่ นดิน ทรงพระราชทานฝนหลวง
เป็ นพลังลมสลายโพนภัยให้ บ้านเมืองสงบคื อ ลมการพูด ทรงเป็ นพลังไฟจุด
พลังใจให้ ไพร่ ฟ้า”
นคร ถนอมทรัพย์
“ในเพลงความฝั นอันสูงสุดเราก็ต้องตีความตามเนือ2 เพลง ความฝั น
ยิ/งใหญ่ เหลือเกิน และภายใต้ การตีความนั2นยังแสดงถึงความเคารพนับถือองค์
ผู้ประพันธ์ อย่ างหาที/สุดไม่ ได้ เราคิ ดว่ าที/จริ งถ้ ามาถามว่ าเรารั กในหลวงมัยc เรา
รู้ สึกว่ าเราพิเศษ เพราะเราเอาเพลงท่ านมาร้ องทําให้ เราดัง บุญคุณคุ้มกะลาหัว
เราเป็ นหนีบ2 ุญคุณท่ านมาก มาให้ เราร้ องความฝั นอันสูงสุด หรื อเพลงเราสู้...ใน
แผ่ นดินนี 2 ต้ องกราบไหว้ คนที/นับถือ ... ไม่ ได้ ทาํ เพื/อใคร มานึกทีหลังว่ าผู้ใหญ่
ที/เราเคารพก็คือในหลวงกับสมเด็จนั/นเอง เราก็ถวายพระพรทุกครั2 ง”
สันติ ลุนเผ่
“บอกตัวเองเสมอว่ าเรากําลังแต่ งเพลงรั กที/ยิ/งใหญ่ ในชี วิต เป็ นเพลงรั ก
ที/เรามีต่อบุคคลสําคัญของแผ่ นดิน ซึ/ งคือองค์ ในหลวง เมื/อเราถามใจตัวเองว่ า
เรารั กพระองค์ อย่ างไร ทุกถ้ อยคําทุกตัวอักษรก็จะถ่ ายทอดความรู้ สึกสํานึกใน
พระมหากรุ ณาธิ คุณที/พระองค์ ทรงมีต่อเรา และหวังว่ าเพลงนีจ2 ะแทนความรู้ สึก
ของประชาชนผู้รักในหลวง”
วิเชียร ตันติพิมลพันธ์
“แรงบันดาลใจของเพลง คือสิ/ งที/ในหลวงทํา ความรู้ สึกที/มีต่อพระองค์
ท่ าน”
นาวาโทพฤทธิธร สุ มิตร
“ความรั กชาติในความคิดนั2นไม่ มี ไม่ ต้องมีเหตุผล ไม่ ต้องการอะไร ไม่
เหมือนงมงาย เหมือนศาสนา ที/เราต้ องนับถือตาม ไม่ ได้ ทาํ ความเสี ยหายให้ กับ
ประเทศชาติ รู้ ว่าท่ านทํามาทุกรั ชกาล ตั2งแต่ สุโขทัยมา บางทีท่านก็ยอมถูกด่ าว่ า
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ผมเชื/ อแน่ ว่าสถาบันพระมหากษัตริ ย์กรุ ณากับประชาชนชาวไทยอย่ างแท้ จริ ง...
ประเทศไทยของผมคื อองค์ พระมหากษัตริ ย์ แต่ ตอนที/แต่ งเพลงนี 2 (รั กเธอ
ประเทศไทย) ไม่ ได้ คิดถึงขนาดนีเ2 พราะไม่ ได้ มีเรื/ องราวอะไร แค่ รักพระองค์
ท่ าน สมัยก่ อนคงไม่ ต้องบอกว่ าต้ องรั กพระองค์ เพราะทุกคนก็รัก แต่ ตอนนี 2
สังคมมันเปลี/ยนไป บางคนก็ไม่ จริ ง ไม่ ได้ รักทั2งหมด”
ชัชชัย สุ ขาวดี หรื อ หรั)ง ร็ อคเคสตร้า
“หากไม่ ซาบซึ 2งในพระราชกรณี ยากิจของท่ าน เราก็อย่ าทํางานศิลปะ
นั2นดีกว่ า... สิ/ งที/ขบั เคลื/อนรอบตัวเราเกินกว่ าครึ/ งมาจากพระองค์ งานของผมที/
ทําไมต้ องพ่ อสอน ก็เพราะพระองค์ ทาํ มาหมดแล้ วจึงมาสอนเรา ท่ านไม่ ได้ บอก
ให้ เชื/ อ ท่ านทําให้ เห็น ท่ านสอนด้ วยพระบรมราโชวาทและสิ/ งที/ท่านทํา
เมื/อก่ อนจะเห็นว่ าท่ านทําอะไรทุกวัน แต่ อาจจะเห็นได้ มากขึน2 หากเอามาย้ อนดู
สิ/ งเหล่ านีแ2 หล่ ะเป็ นโจทย์ ให้ เราคิด”
นิติพงษ์ ห่อนาค
“คนไทยเกือบทั2งประเทศ ยังรู้ สึกว่ าพระมหากษัตริ ย์ยงั เป็ นศูนย์ รวม
จิตใจของคนในชาติอยู่ดี แต่ เมื/อยุคสมัยมันเปลี/ยนอะไรๆที/มนั เป็ นวัฒนธรรม
ตะวันตกมากขึน2 อะไรที/มนั ต้ องรวบรั ด ต้ องทําให้ เข้ าใจง่ าย ก็เลยต้ องทําทุก
อย่ างให้ มนั ชัดเจนมากขึน2 เราก็เลยต้ องสมมติพระมหากษัตริ ย์ของไทยหรื อใน
หลวงนี/ว่า “พ่ อ” เป็ นเหมือนพ่ อของชาติ พ่ อแห่ งชาติ พอมีคาํ ว่ าพ่ อเข้ ามา ก็ทาํ
ให้ ความรู้ สึกต่ อพระมหากษัตริ ย์แต่ เดิมมีความใกล้ ชิด มีความผูกพันมากกว่ า
เพราะเราเห็นภาพของเรากับพ่ อมากกว่ า เรากับพระมหากษัตริ ย์ พอเขียนว่ าเป็ น
พ่ อเลยทําให้ สถานะดูแคบลง แต่ ผมว่ าทุกอย่ างเหมือนเดิม ว่ าสถาบัน
พระมหากษัตริ ย์มนั สูงสุดอยู่แล้ ว”
สุ ทธิพงษ์ วัฒนสมบัติ
“คําว่ าชาติคือในหลวง อะไรดีกบ็ อกว่ าเพราะท่ าน อะไรไม่ ดีกบ็ อกว่ า
เพราะท่ านอีก จริ งๆเป็ นเรื/ องของทุกคนต้ องช่ วยกันรั กษา เราต้ องแสดงออก ว่ า
เรารั กท่ านทําอะไรให้ ท่าน เพราะถ้ าเราบอกว่ าในหลวงคือชาติ เราก็ต้องถาม
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ตัวเองว่ าทําอะไรให้ ท่านบ้ าง เหมือนกับเราเชิ ดชูคนๆหนึ/งที/ทาํ เพื/อชาติแต่ เราก็
ต้ องทําทุกคน เราเป็ นประชาชนทุกคน”
ธนพร แวกประยูร
“คําว่ าชาติ เนี/ยพระมหากษัตริ ย์คือสูงสุด”
พันตรี ประทีป สุ พรรณโรจน์
“การที/ประเทศไทยมีพระองค์ เป็ นสิ/ งที/คนไทยภาคภูมิใจ เพราะทรง
เป็ นขวัญกําลังใจให้ แก่ คนไทยทุกคน ไม่ ใช่ แต่ เฉพาะทหารเท่ านั2น ทรงมีพระ
อัจฉริ ยภาพในการแก้ ปัญหาต่ างๆของประเทศ แม้ แต่ เรื/ องพวกที/ฝักใฝ่
คอมมิวนิสต์ กย็ งั ไม่ สามารถยับยัง2 ทฤษฎี Domino ของ Communist จากจีน มา
เวียดนาม ลาวและกัมพูชา คนไทยส่ วนหนึ/งก็เป็ น Communist แล้ ว แต่ ทาํ ไม่
สําเร็ จเพราะยังมีบางส่ วนที/จงรั กภักดีไม่ เปลี/ยนแปลง ท่ านทรงแก้ ปัญหาต่ างๆ
ของประเทศด้ วย “วิถีทางให้ คนไทยอยู่ดีกินดี” เน้ นการพัฒนา ใช้ “การเมือง
นําการทหาร””
พันเอกประชาสันต์ ชนะสงคราม
จะเห็นได้วา่ ผูเ้ ชี)ยวชาญหลายท่านให้ความหมายของคําว่าชาติ คือองค์พระมหากษัตริ ย ์
และทรงเป็ นแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตและการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ซึ)งอาจกล่าวได้วา่ ต่าง
ได้รับพลังใจจากอานุภาพแห่งพระมหากรุ ณาธิคุณของพระมหากษัตริ ย ์ เรี ยกว่าพลังแห่ง “กษัตริ ยา
นุภาพ” และได้ถ่ายทอดออกมาเป็ นผลงานของตนเองที)มีพลังแห่ง “สุ นทริ ยานุภาพ” ฉะนั'น กล่าว
ได้วา่ อานุภาพทั'งสองประการได้ถ่ายทอดคุณค่าทางจิตใจซึ)งกันและกัน และเป็ นวิถีการพัฒนาทั'ง
ผลงานและการดําเนินชีวติ ของทั'งผูส้ ร้างสรรค์ผลงานศิลปะและผูท้ ี)ได้รับฟังผ่านคุณค่าที)เกิดขึ'นจาก
ผลงานเหล่านั'น คือวิถีแห่งความรักและปรารถนาดีต่อชาติ อันประกอบด้วยคนในชาติเป็ นสําคัญให
มีความสามัคคี สงบสุ ข
บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจที)เกิดจากอํานาจแห่ง สุ นทริ ยานุภาพและ
กษัตริ ยานุภาพนี'เป็ นผลงานทางมนุษยศาสตร์ที)มีเป้ าหมายแห่งการพัฒนาทั'งกายและใจของผูท้ ี)ได้
ยิน เพราะบทเพลงมีองค์ประกอบและแสดงออกถึงประวัติศาสตร์ วรรณคดี ปรัชญา ศาสนา ศิลปะ
และภาษาตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.เจตนา นาควัชระอย่างครบถ้วน ที)จะเป็ นศาสตร์ที)จะ
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แสดงถึง “มนุษยวิธี” เพื)อพัฒนาผูเ้ รี ยนรู้ให้มี “มนุษยวิถี” แบบมนุษย์ที)ได้รับการพัฒนาแล้วใน
ท้ายที)สุด
เนื'อหาประวัติศาสตร์ที)ปรากฏในบทเพลงไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์หรื อบุคคลที)เกิดขึ'นใน
อดีตเท่านั'น ยังได้กล่าวถึงคุณค่าของเรื) องราวที)เกิดขึ'นและการส่ งผลต่อประชาชนชาวไทยใน
ปัจจุบนั เช่นการกล่าวถึงบูรพกษัตริ ย ์ วีรบุรุษ วีรสตรี ที)ได้เสี ยสละเลือดเนื'อและชีวติ เพื)อปกป้ อง
รักษาบ้านเมืองมาแต่อดีตล้วนแล้วแต่นาํ มาความเป็ นเอกราชและความภาคภูมิใจมาสู่ ผคู้ นในกาล
ต่อมา บทเพลงยังมีองค์ประกอบของงานศิลปะ 2 ด้านอย่างลงตัวทั'งวรรณศิลป์ ที)มีการเปรี ยบเทียบ
แฝงปรัชญาความคิดของคนรุ่ นหนึ)ง และได้ถ่ายทอดสู่ คนอีกรุ่ นหนึ)งให้นาํ ไปปรับใช้กบั ยุคสมัยของ
ตน อีกทั'งยังประกอบด้านดุริยางคศิลป์ ที)เป็ นสี สันทําให้บทกลอน บทกวีได้เคลื)อนไหวมีชีวติ มี
ความนํ'าหนักเบา สอดประสานเป็ นช่วงเวลาแห่งความสัมพันธ์ระหว่างคําร้องและทํานองที)ลงตัว
ก่อให้เกิดประกายที)งดงามในใจ ส่ องแสงพลังอานุภาพแห่งปัญญาของผูฟ้ ังในการคิด พิจารณาและ
ตระหนักถึงจิตใจแห่งความรักชาติได้จากภายใน
หากแต่การพัฒนาจะเกิดขึ'นจากภายในบุคคลหรื อกลุ่มคนเพียงอย่างเดียวไม่ได้ จําเป็ นต้อง
มีหน่วยงานหรื อองค์กรอื)นสนับสนุนทั'งระดับครอบครัว โรงเรี ยน ชุมชน สังคมและระดับประเทศ
ดังเช่นการออกนโยบายต่างๆ เพราะคุณค่าที)เกิดขึ'นจากบทเพลง มิได้มีแต่คุณค่าภายในของคําร้อง
และทํานองที)ไพเราะเท่านั'น หากแต่ยงั ส่ งผลถึงบริ บททางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองอีก
ด้วย และที)สาํ คัญคือบทเพลงปลุกใจในทุกยุคทุกสมัยมีเนื'อหาเกี)ยวกับพระมหากษัตริ ยไ์ ทยซึ)ง
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญไทย พุทธศักราช 2550 ส่ วนที) 4 แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การ
สาธารณสุ ข การศึกษาและวัฒนธรรม มาตรา 80 ว่ารัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม
การสาธารณสุ ข การศึกษาและวัฒนธรรมในข้อ (3) ที)วา่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาในทุกะดับและทุกรู ปแบบให้สอดคล้องกับการเปลี)ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัด
ให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื)อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้กา้ วหน้าทันการเปลี)ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั'งปลูกฝังให้ผเู้ รี ยน
มีจิตสํานึกของความเป็ นไทย มีระเบียบวินยั คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมัน) ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข รวมทั'งลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั'นพื'นฐาน พุทธศักราช 2551 ในข้อ 1 ที)วา่ รักชาติ ศาสน์
กษัตริ ย ์ หรื อแม้กระทัง) กลุ่มคณะเปลี)ยนแปลงการปกครองเมื)อ พ.ศ. 2475 ตามอุดมคติของ
คณะราษฎร ข้อที) 1 ที)วา่ ต้องมีพระมหากษัตริ ยต์ ลอดไป ความสอดคล้องของเนื'อหาในบทเพลง
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ปลุกใจกับบทบัญญัติตา่ งๆแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ความเป็ นชาติของไทยจําเป็ นอย่างยิง) ที)
จะต้องมีพระมหากษัตริ ย ์
สรุ ปได้วา่ คุณค่าแห่งกษัตริ ยานุภาพและสุ นทริ ยานุภาพต่างส่ งผลซึ)งกันและกัน ในการเป็ น
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ การรับรู้และเกิดความตระหนักในความรักชาติ ซึ)งจําเป็ นต้อง
ได้รับความร่ วมมือจากหลายฝ่ ายไม่วา่ จะหน่วยงานภาครัฐหรื อเอกชน ทั'งในระดับครอบครัว ชุมชน
สังคมของไทยที)ตา่ งให้ความสําคัญกับการมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นที)ยดึ เหนี)ยวทางจิตใจและการ
พัฒนา บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจเป็ นเพียงเครื) องมือหนึ)งในการเสริ มสร้างสํานึกใน
ความรัก ความเทิดทูนในองค์พระมหากษัตริ ยอ์ นั เป็ นเครื) องหมายแสดงถึงความเป็ นชาติไทยในทุก
ยุคทุกสมัย และการที)มีศูนย์รวมจิตใจดังนี'ทาํ ให้สังคมไทยแตกต่างจากสังคมประเทศอื)น จากการ
วิเคราะห์บทเพลงปลุกใจในงานวิจยั นี'พบว่า บทเพลงมีท'งั อานุภาพแห่งความสุ นทรี ย ์ ซึ) งก่อให้เกิด
ความซาบซึ'งในฐานที)มีบทบาทหน้าที)การใช้งานด้วยความหมายที)สังคมเห็นพ้องต้องกัน อัน
ก่อให้เกิดวิถีแห่งพัฒนาตั'งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม ภายใต้จิตใจของคนไทยที)ผกู
โยงกันไว้ดว้ ยความรักและศรัทธาในองค์พระมหากษัตริ ยเ์ สมอมา ความสัมพันธ์ดงั กล่าวแสดงให้
เห็นได้แผนภาพด้านล่าง ดังนี'

กษัตริ ยานุภาพ
อานุภาพที)เกิดจากคุณค่า

อานุภาพที)เกิดจาก
การสร้างความสัมพันธ์

อานุภาพที)เกิดจาก
บทบาทหน้าที)

อานุภาพในการพัฒนา

สุ นทริ ยานุภาพ
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7.3 ข้ อเสนอแนะ
1) ควรเสนอให้มีนโยบายการเผยแพร่ บทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจในสื) อ
สาธารณะในหลายช่วงเวลา และให้ความรู้เกี)ยวกับบทเพลงประกอบด้วย
2) ควรนําผลงานที)ได้จากการประกวดเกี)ยวกับบทเพลงปลุกใจออกเผยแพร่ ในสื) อสาธารณะ
หรื อทําสําเนาเผยแพร่ ในสถานศึกษา
3) ควรจัดให้มีการประชุม หรื อสัมมนาวิชาการเพื)อพิจารณานําบทเพลงไทยสากลประเภท
เพลงปลุกใจมาใช้ในระบบการเรี ยนการสอนแบบบางแต่ละสาระการเรี ยนรู้หรื อแบบบูรณาการ
หลายสาระ
4) ควรมีการศึกษาวิจยั เกี)ยวกับแนวทางการสร้างสรรค์บทเพลงตามรสนิยมของผูฟ้ ังอย่าง
เป็ นรู ปธรรม
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รายชือผู้ให้ สัมภาษณ์ และประเด็นในการสั มภาษณ์
ด้ านดนตรี
สั มภาษณ์
ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริ ญ
วันเดือนปี
3 มิถุนายน 2554
ประเด็นการสั มภาษณ์
1. มุมมองเรื! อง “ความรักชาติ” ในความคิดเห็นของท่าน
2. ปัจจัยภายนอกและภายในของบทเพลงมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร ในกรณี ของบท
เพลงปลุกใจ ปัจจัยแบบใดมีความสําคัญมากกว่าและเกิดขึ7นก่อน
3. ความแตกต่างของบทเพลงปลุกใจที!มีเนื7อร้องกับบรรเลงเพียงอย่างเดียวของในและ
ต่างประเทศ
4. หากต้องการวิเคราะห์บทเพลงปลุกใจในแง่ของดุริยางคศิลป์ ควรวิเคราะห์ใน
ประเด็นใดบ้าง และประเด็นใดที!แสดงว่าบทเพลงนั7นเป็ นเพลงปลุกใจ
สั มภาษณ์
อาจารย์ไพบูลย์ สําราญภูติ
วันเดือนปี
14 กุมภาพันธ์ 2555
ประเด็นการสั มภาษณ์
1. ความหมายของ “ความรักชาติ” ในความคิดเห็นของท่าน
2. ลักษณะ ความหมายและวิธีการใช้บทเพลงปลุกใจของสุ นทราภรณ์ต7งั แต่อดีตถึงปัจจุบนั
3. บทบาทของบทเพลงปลุกใจของวงสุ นทราภรณ์ที!เสริ มสร้างความรักชาติอย่างต่อเนื!อง
4. การฟังบทเพลงปลุกใจส่ งเสริ มให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออกถึงความรักชาติหรื อไม่
อย่างไร
5. แนวทางการส่ งเสริ มการใช้บทเพลงปลุกใจเพื!อเสริ มสร้างสํานึกความรักชาติ
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ด้ านผู้ประพันธ์ คําร้ อง
สั มภาษณ์
วิเชียร ตันติพิมลพันธ์
วันเดือนปี
3 มีนาคม 2555
ประเด็นการสั มภาษณ์
1. แรงบันดาลใจและเป้ าหมายในการแต่งเพลง “ในหลวงของแผ่นดิน” เพราะถ้าฟังแต่
เพลง
แล้วไม่ได้ดูละคร จะรู้สึกว่ากล่าวถึง ร.9 เท่านั7น แต่ที!ปรากฏในละครหมายถึงองค์
พระมหากษัตริ ยไ์ ทยโดยรวม ฉะนั7น จึงอยากทราบเป้ าหมายที!แท้จริ งของบทเพลงนี7
2. ความมุง่ หวังว่า ผูฟ้ ังจะได้เรี ยนรู้ หรื อเกิดความคิดความรู้สึกอย่างไรต่อบทเพลงในหลวง
ของแผ่นดิน
ด้ านผู้ประพันธ์ คําร้ อง ทํานองและขับร้ อง
สั มภาษณ์
นคร ถนอมทรัพย์
วันเดือนปี
25 พฤศจิการยน 2553
ประเด็นการสั มภาษณ์
1. ความหมายของ “ความรักชาติ” ในความคิดเห็นของท่าน
2. แรงบันดาลใจในการแต่งเพลงรักกันไว้เถิด
3. พื7นฐานการเรี ยนดนตรี และวิธีการขับร้อง
4. แนวทางการถ่ายทอดบทเพลงรักรักกันไว้เถิดและบทเพลงปลุกใจอื!น
5. ผลงานบทเพลงปลุกใจอื!นๆของท่าน
สั มภาษณ์
คุณชัชชัย สุ ขาวดี (หรั!ง ร็ อคเคสตร้า)
วันเดือนปี
29 กันยายน 2554
ประเด็นการสั มภาษณ์
1. ความหมายของ “ความรักชาติ” ในความคิดเห็นของท่าน
2. แรงบันดาลใจในการแต่งเพลงรักเธอประเทศไทย
3. พื7นฐานการเรี ยนดนตรี และวิธีการขับร้อง
4. แนวทางการถ่ายทอดบทเพลงรักเธอประเทศไทยและบทเพลงปลุกใจอื!น
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ด้ านผู้ประพันธ์ คําร้ องและทํานอง
สั มภาษณ์
นาวาโท พฤทธิธร สุ มิตร
วันเดือนปี
9 สิ งหาคม 2554
ประเด็นการสั มภาษณ์
1. ความคิดเห็นเกี!ยวกับ “ความรักชาติ”
2. ตัวอย่างเพลงปลุกใจในความทรงจําและที!ประพันธ์ข7 ึนใหม่ในปัจจุบนั
3. เกี!ยวกับท่านและเพลงที!ทา่ นประพันธ์
- พื7นฐานประสบการณ์ดา้ นดนตรี ของท่าน
- วัตถุประสงค์ในการแต่งเพลงเหล่านี7
- แรงบันดาลใจ แนวคิด เทคนิค และวิธีการในการสร้างเนื7อความหลัก (theme)
ของบทเพลง
- การเลือกสรรผูข้ บั ร้อง นักดนตรี
- วิธีการถ่ายทอดแนวคิด (Concept) ของบทเพลงต่อผูข้ บั ร้อง นักดนตรี
สั มภาษณ์
คุณสุ ทธิพงษ์ วัฒนสมบัติ
วันเดือนปี
29 กรกฎาคม 2554
ประเด็นการสั มภาษณ์
1. ความหมายของ “ความรักชาติ” ในความคิดเห็นของท่าน
2. แรงบันดาลใจในการประพันธ์เพลงเกี!ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และบทเพลงที!
เกี!ยวกับสถานการณ์ตา่ งๆ
3. การคัดเลือกนักร้อง และวิธีการเลือกแต่ละท่อนเพลงหรื อบทเพลงให้เหมาะสมกับ
ผูข้ บั ร้อง
4. แนวทางการถ่ายทอดผลงานบทเพลงปลุกใจของท่าน
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ด้ านผู้เรียบเรียงเสี ยงประสาน
สั มภาษณ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พันเอก (พิเศษ) ชูชาติ พิทกั ษากร
วันเดือนปี
21 กรกฎาคม 2554
ประเด็นการสั มภาษณ์
1. ความหมายของ “ความรักชาติ” ในความคิดเห็นของท่าน
2. วิธีการคัดเลือกบทเพลงและวิธีการเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน
3. ตัวอย่างเพลงปลุกใจในความทรงจําและที!ประพันธ์ข7 ึนใหม่ในปัจจุบนั
4. ความคิดเห็นเกี!ยวกับเพลงหนักแผ่นดิน และสุ ดแผ่นดิน
5. ความสําคัญในการเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานดนตรี ให้สอดคล้องกับเนื7อร้องของ
เพลงปลุกใจ
6. องค์ประกอบและวิธีการถ่ายทอดเพลงปลุกใจอย่างมีประสิ ทธิภาพ
7. แนวทางการถ่ายทอดบทเพลงปลุกใจ
สั มภาษณ์
อาจารย์วิจิตร จิตรรังสรรค์
วันเดือนปี
12 กรกฎาคม 2554
ประเด็นการสั มภาษณ์
1. ความคิดเห็นเกี!ยวกับ “ความรักชาติ” ในปัจจุบนั
2. ตัวอย่างเพลงปลุกใจในความทรงจําและที!ประพันธ์ข7 ึนใหม่ในปัจจุบนั
3. ความคิดเห็นเกี!ยวกับเพลงปลุกใจในอดีตและปัจจุบนั
4. ความสําคัญในการการเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานดนตรี ให้สอดคล้องกับเนื7อร้องของ
เพลงปลุกใจ
5. องค์ประกอบและวิธีการถ่ายทอดเพลงปลุกใจอย่างมีประสิ ทธิภาพ
6. แนวทางการถ่ายทอดบทเพลงปลุกใจ
สั มภาษณ์
วานิช โปตะวานิช
วันเดือนปี
27 กันยายน 2554
ประเด็นการสั มภาษณ์
1. ความหมายของ “ความรักชาติ” ในความคิดเห็นของท่าน
2. วิธีการคัดเลือกบทเพลงและวิธีการเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน
3. ตัวอย่างเพลงปลุกใจในความทรงจําและที!ประพันธ์ข7 ึนใหม่ในปัจจุบนั

521
4. ความคิดเห็นเกี!ยวกับเพลงปลุกใจในอดีตและปัจจุบนั
5. ความสําคัญในการการเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานดนตรี ให้สอดคล้องกับเนื7อร้องของ
เพลงปลุกใจ
6. องค์ประกอบและวิธีการถ่ายทอดเพลงปลุกใจอย่างมีประสิ ทธิภาพ
7. แนวทางการถ่ายทอดบทเพลงปลุกใจ
สั มภาษณ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นรอรรถ จันทร์กลํ!า
วันเดือนปี
1 กรกฎาคม 2554
ประเด็นการสั มภาษณ์
1. วิธีการวิเคราะห์เพลงร้อง
2. การเรี ยงเรี ยงเสี ยงประสารเพลงเพื!อให้เข้าถึงคนฟังมีวธิ ี การเลือกผูร้ ้อง นักดนตรี อย่างไร
3. วิธีการเผยแพร่ เพลงปลุกใจ
4. เพลงปลุกใจในความทรงจําของท่าน
สั มภาษณ์
คุณสราวุธ เลิศปัญญานุช
วันเดือนปี
12 มกราคม 2555
ประเด็นการสั มภาษณ์
1. ความหมายของ “ความรักชาติ” ในความคิดเห็นของท่าน
2. วิธีการคัดเลือกบทเพลงและวิธีการเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน
3. ตัวอย่างเพลงปลุกใจในความทรงจําและที!ประพันธ์ข7 ึนใหม่ในปัจจุบนั
4. วิธีการคัดเลือกผูข้ บั ร้อง
5. ความสําคัญในการการเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานดนตรี ให้สอดคล้องกับเนื7อร้องของ
เพลงปลุกใจ
6. องค์ประกอบและวิธีการถ่ายทอดเพลงปลุกใจอย่างมีประสิ ทธิภาพ
7. แนวทางการถ่ายทอดบทเพลงปลุกใจ
สั มภาษณ์
พ.ต. ประทีป สุ พรรณโรจน์
วันเดือนปี
19 กรกฎาคม 2554
ประเด็นการสั มภาษณ์
1. เรื! อง “ความรักชาติ” ในมุมมองของท่าน
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2. การคัดเลือกบทเพลงสําหรับการแสดงคอนเสิ ร์ต
3. แนวทางการถ่ายทอดบทเพลงปลุกใจ
ด้ านผู้ขับร้ อง
สั มภาษณ์
เรื อตรี สันติ ลุนเผ่
วันเดือนปี
9 สิ งหาคม 2554
ประเด็นการสั มภาษณ์
1. ความหมายของ “สํานึกความรักชาติ”
2. พื7นฐานประสบการณ์ทางดนตรี ของท่านในการร้องเพลงปลุกใจ
3. เพลงปลุกใจมีความสําคัญอย่างไร สามารถเสริ มสร้างความรักชาติได้อย่างไร
4. แนวคิด ทัศนคติ เทคนิควิธีการนําเสนอ กลวิธีถ่ายทอดของผูข้ บั ร้อง
5. การเลือกสรรบทเพลงในการนําออกแสดง
6. แนวทางส่ งเสริ มการฟังบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ
7. ลักษณะการประพันธ์เพลงปลุกใจที!ดี

สั มภาษณ์
คุณธนพร แวกประยูร
วันเดือนปี
29 กรกฎาคม 2554
ประเด็นการสั มภาษณ์
1. ความคิดเห็นเกี!ยวกับ “ความรักชาติ” ในปัจจุบนั
2. บทเพลงปลุกใจในความทรงจําที!เกี!ยวกับชาติ
3. การร้องเพลงประเภทเพลงปลุกใจ (รวมทั7งเกี!ยวกับพระมหากษัตริ ย)์ ผูข้ บั ร้องควร
พื7นฐานประสบการณ์อย่างไร
4. แนวคิด ทัศนคติ วิธีการของผูข้ บั ร้องต่อการทําความเข้าใจบทเพลงรวมทั7งวิธีการ
นําเสนอ เทคนิค กลวิธีถ่ายทอด
5. แนวทางส่ งเสริ มการฟังบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ
6. ลักษณะของเพลงปลุกใจที!ดี
7. แนวทางส่ งเสริ มการฟังบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจ
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ด้ านการศึกษา
สั มภาษณ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อนันตวรสกุล (การสอนสังคมศึกษา)
วันเดือนปี
15 มีนาคม 2555
ประเด็นการสั มภาษณ์
1. แนวทางการใช้บทเพลงปลุกใจในวิชาสังคมศึกษา เช่น
- การเตรี ยมความพร้อมของผูส้ อน
- การเตรี ยมเนื7อหาวิชา
2. แนวทางในการบูรณาการการเรี ยนรู้บทเพลงปลุกใจกับรายวิชาอื!น เช่นภาษาไทย ฯลฯ
3. ปัจจัยที!ทาํ ให้การถ่ายทอดบทเพลงปลุกใจมีประสิ ทธิภาพ (รวมถึงการจัดการศึกษาใน
รู ปแบบอื!น)
4. ประโยชน์ที!ผสู้ อนและผูเ้ รี ยนได้จากการเรี ยนวิชาสังคมศึกษาด้วยบทเพลงปลุกใจ
- เนื7อหาความรู้
- กระบวนการเรี ยนรู้
สั มภาษณ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสน สกลรักษ์ (การสอนภาษาไทย)
วันเดือนปี
16 มีนาคม 2555
ประเด็นการสั มภาษณ์
1. แนวทางการใช้บทเพลงปลุกใจในวิชาภาษาไทย เช่น
- การเตรี ยมความพร้อมของผูส้ อน
- การเตรี ยมเนื7อหาวิชา
- การเตรี ยมผูเ้ รี ยน
2. แนวทางในการบูรณาการการเรี ยนรู้บทเพลงปลุกใจกับรายวิชาอื!น เช่นวิชาสังคมศึกษา
3. ปัจจัยที!ทาํ ให้การถ่ายทอดบทเพลงปลุกใจมีประสิ ทธิภาพ (รวมถึงการจัดการศึกษาใน
รู ปแบบอื!น)
4. ประโยชน์ที!ผสู้ อนและผูเ้ รี ยนได้จากการเรี ยนวิชาภาษาไทยด้วยบทเพลงปลุกใจ
- เนื7อหาความรู้
- กระบวนการเรี ยนรู้
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สั มภาษณ์
อาจารย์ ดร.ณัฐวฒิ บริ บูรณ์วิรีย ์
วันเดือนปี
16 มกราคม 2555
ประเด็นการสั มภาษณ์
1. ความหมายของ “ความรักชาติ” ในความคิดเห็นของท่าน
2. แนวทางการถ่ายทอดในสื! อสาธารณะ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างบทเพลงปลุกใจกับบริ บทอื!น
ด้ านการประกวดดนตรี
สั มภาษณ์
อาจารย์ชูวทิ ย์ ยุระยง
วันเดือนปี
15 มีนาคม 2555
ประเด็นการสั มภาษณ์
1. เป้ าหมายของการจัดการประกวดดนตรี หรื อการประพันธ์เพลง
2. การจัดการประกวดดนตรี หรื อการประพันธ์เพลงมีความสัมพันธ์กบั บริ บททางสังคม
หรื อไม่ อย่างไร
3. สิ! งที!ได้เรี ยนรู้จากการประกวด
- ผูจ้ ดั การประกวด
- ผูป้ ระกวด
- ผูช้ ม
ด้ านผู้นําเพลงไทยสากลประเภทปลุกใจไปใช้
สั มภาษณ์
คุณพีรพงศ์ อ่อนหวาน
วันเดือนปี
9 กันยายน 2553
ประเด็นการสั มภาษณ์
1. ทําไมต้องให้สาํ นักลูกเสื อ ยุวกาชาดและกิจการนักเรี ยนเป็ นผูจ้ ดั กิจกรรม
2. ความหมายของความรักชาติในความคิดเห็นของท่าน
3. ความเชื!อมโยงของกิจกรรมที!จดั ขึ7นกับการจัดกิจกรรมอื!นของกระทรวงศึกษา
4. การเลือกเพลงที!ใช้ในการจัดกิจกรรมรักชาติ
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สั มภาษณ์
พันเอกประชาสัณห์ ชนะสงคราม
วันเดือนปี
22 กรกฎาคม 2554
ประเด็นการสั มภาษณ์
1. ความคิดเห็นเกี!ยวกับ “ความรักชาติ” ในปัจจุบนั
2. เหตุผลในการใช้ชื!อเพลง (ปลุกใจ) เป็ นชื!อรายการ (สยามานุสติ รู้รักสามัคคี ใต้ร่มธง
ไทย) และการคัดเลือกบทเพลงประกอบรายการ
3. ความคิดเห็นเกี!ยวกับเพลงปลุกใจในอดีตและปัจจุบนั ตัวอย่างเพลงปลุกใจในความทรง
จําและที!ประพันธ์ข7 ึนใหม่ในปัจจุบนั
4. บุคคลที!มีส่วนเกี!ยวข้องในการเลือกบทเพลงประกอบรายการ
5. องค์ประกอบและวิธีการเผยแพร่ เพลงปลุกใจอย่างมีประสิ ทธิภาพรวมทั7งเสี ยงสะท้อน
จากผูช้ ม และอิทธิพลของผูฟ้ ังต่อการจัดการแสดง
สั มภาษณ์
พันเอก (พิเศษ) เกษม ปูรณานนท์
วันเดือนปี
26 พ.ค.2554
ประเด็นการสั มภาษณ์
1. ความหมายของคําว่า “ชาติ” ในมุมมองของนักจิตวิทยาความมัน! คง
2. วิธีการส่ งเสริ มการใช้เพลงปลุกใจ และประเภทของเพลงปลุกใจ
พลตรี ดุษฎี รามสมภพ อดีตผูอ้ าํ นวยการสถาบันจิตวิทยาความมัน! คง
สถาบันวิชาการป้ องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
วันเดือนปี
20 มกราคม 2554
ประเด็นการสั มภาษณ์
1. ปัญหาเรื! องความเข้าใจเกี!ยวกับ “ความรักชาติ” ของประชาชนทัว! ไป
2. ความหมายของ “ความรักชาติ” ของกองทัพบก
3. ที!มาของแนวคิดนโยบายการใช้บทเพลงปลุกใจเสริ มสร้างความรักชาติ
4. แนวทางการดําเนินงานเพื!อเสริ มสร้างความรักชาติอย่างยัง! ยืน
5. บทเพลงปลุกใจที!คุน้ เคย
สั มภาษณ์

526
การสนทนากลุ่ม
วันที! 27 มีนาคม 2555 เวลา 9.00 น.
ณ อาคารประชุมสุ ข อาชวอํารุ ง ห้อง 503
คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเด็นในการสนทนากลุ่ม:
1. ความหมายของ “ความรักชาติ” ในความคิดเห็นของท่าน
2. แนวทางการถ่ายทอด และขับเคลื!อน “สุ นทริ ยานุภาพ” ที!เกิดจากคุณค่าของบทเพลงไทย
สากลประเภทเพลงปลุกใจให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ เพื!อพัฒนาตนและสังคม
มีรูปแบบการจัดสนทนากลุ่มดังแผนภาพ
ผูว้ จิ ยั

ผศ.ดร.สร้อยสน
สกลรักษ์

คุณสถาพร
นิยมทอง

อ.ดร.ณัฐวุฒิ
บริ บรู ณ์วิรีย์

ผศ.ดร.รังสิ พนั ธ์
แข็งขัน

คุณคธา
เพิม! ทรัพย์

ผูช้ ่วยจดรายงานการสนทนากลุม่
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การสนทนากลุ่ม
วันที! 25 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น.
ณ อาคารประชุมสุ ข อาชวอํารุ ง ห้อง 503
คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเด็นในการสนทนากลุ่ม:
1. การสรุ ปข้อมูลวิวฒั นาการของบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจที!เสริ มสร้าง
สํานึกความรักชาติ ตั7งแต่ พ.ศ. 2453 – 2554
2. การสรุ ปและให้คาํ จํากัดความของ ความรักชาติ ทั7งในอดีต ปั จจุบนั และแนวโน้มการ
เปลี!ยนแปลงไปในอนาคต
3. การสรุ ปแนวทางการถ่ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจที!เสริ มสร้างสํานึก
ความรักชาติ
มีรูปแบบการจัดสนทนากลุ่มดังแผนภาพ
ผูว้ จิ ยั

อาจารย์ ดร.พรรณชฎา
ศิริวรรณบุศย์

อาจารย์ปรี ดา อัคร
จันทรโชติ

อาจารย์ ดร.สุภคั
มหาวรากร

อาจารย์สาระ
มีผลกิจ

อาจารย์ ดร.คณพล
จันทร์ หอม

ผูช้ ่วยจดรายงานการสนทนากลุม่
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บทเพลงทีใช้ ในการวิเคราะห์
ยุคที 1 ยุคศรัทธาสร้ างชาติ (พ.ศ. 2453 – 2468) อยูใ่ นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยูห่ วั ช่วงเริ! มต้นของการสร้างความเป็ นชาติไทยและเกิดสงครามโลกครั7งที! 1 คําร้อง
ทั7งหมดเป็ นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึ!งได้อญั เชิญมาใส่
ท่วงทํานองโดยนักประพันธ์ทาํ นอง 2 คนด้วยกันในยุคสมัยที! 2
เพลงไทยสามัคคี
ทํานอง: เอื7อ สุ นทรสนาน
อย่ าเห็นแก่ ตัวมัวพะวง
ลุ่มหลงริ ษยาไม่ ควรที
อย่ าต่ างคนต่ างแข่ งกันแย่ งดี
อย่ าให้ ช่องไพรี ทีม่ งุ ร้ าย
แม้ เราริ ษยากัน และกัน
ไม่ ช้าพลันจะพากันฉิ บหาย
ระวังการยุยงส่ งร้ าย
นันแหละเครื องทําลายสามัคคี
คณะใดศัตรู ผ้ ฉู ลาด
หมายมาดทําลายให้ เร็ วรี
ก็ยแุ ยกให้ แตกสามัคคี
เช่ นกษัตริ ย์ลิจฉวีวงศ์ โบราณ
พราหมณ์ ผ้ เู ดียวรั บใช้ ไปยุแหย่
สาระแนยุญาติให้ แตกฉาน
จนเวลาศัตรู จ่ ูไปราญ
มัวเกียงกันเสี ยการ เสี ยนคร
ฉะนั0นไซร้ ขอไทยจงร่ วมรั ก
จงร่ วมสมัครสโมสร
เอาไว้ เผือเมือมีไพรี รอน
จะได้ ส้ ูดัสกรด้ วยเต็มแรง
เพลงไทยรวมกําลัง
ทํานอง: เอื7อ สุ นทรสนาน
ไทยรวมกําลังตั0งมัน
จะสามารถป้ องกันขันแข็ง
ถึงแม้ ว่าศัตรู ผ้ มู ีแรง
มายุทธ์ แย้ งก็จะปลาตไป
ขอแต่ เพียงไทยเราอย่ าผลาญญาติ
ร่ วมชาติร่วมจิ ตเป็ นข้ อใหญ่
ไทยอย่ ามุ่งร้ ายทําลายไทย
จงพร้ อมใจพร้ อมกําลังระวังเมือง
ให้ นานาภาษาเขานิยม
ชมเกียรติยศฟูเฟื อง
ช่ วยกันบํารุ งความรุ่ งเรื อง
ให้ ชือไทยกระเดืองทัวโลกา
ช่ วยกันเต็มใจใฝ่ ผดุง
บํารุ งทั0งชาติศาสนา
ให้ อยู่จนสิ 0นดินฟ้ า
วัฒนาเถิดไทยไชโย
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เพลงสยามานุสติ
ทํานอง: นารถ ถาวรบุตร
ใครรานใครรุ กด้ าว
แดนไทย
ไทยรบจนสุดใจ
ขาดดิน0
เสี ยเนือ0 เลือดหลังไหล
ยอมสละ สิ 0นแล
เสี ยชี พไป่ เสี ยสิ 0น
ชื อก้ องเกียรติงามฯ
หากสยามยังอยู่ยงั0
ยืนยง
เราก็เหมือนอยู่คง
ชี พด้ วย
หากสยามพินาศลง
ไทยอยู่ ได้ ฤๅ
เราก็เหมือนมอดม้ วย
หมดสิ 0นสกุลไทยฯ
เพลงมาร์ ชปลุกไทย
ทํานอง: เอื7อ สุ นทรสนาน
แม้ หวังตั0งสงบ
จงเตรี ยมรบให้ พร้ อมสรรพ์
ศัตรู กล้ ามาประจัญ
จะอาจสู้ริปูสลาย
พวกเราชาวไทยล้ วนใจเด็ด
กล้ าเหมือนเพชรไม่ ยอมใครง่ าย ๆ
ถึงจะมีไพรี มามากมาย
ก็ต่อสู้จนตายไม่ อินัง
ถึงเมียสาวลูกอ่ อนนอนผ้ าอ้ อม
ชายก็ยอมทิง0 ได้ ไม่ เหลียวหลัง
แม้ ไม่ ทิง0 หญิงก็คงส่ งเสี ยงดัง
และดันหลังให้ ออกนอกเรื อนชาน
เพราะทั0งแม่ ทั0งเมียล้ วนเลิศไซร้ ผู้ชายไทยใจจึงล้ วนกล้ าหาญ
ไม่ ห่วงแม่ ห่วงเมียจนเสี ยการ
มีแก่ ใจไปราญ รบไพรี
หญิงถึงจะรั กลูก และรั กผัว
ไม่ ยอมให้ ชายมัวอยู่สูสี
ยุให้ ไปยุทธนารบราวี
และต่ อตีเข้ มขันป้ องกันเมือง
อันพวกเราชายหญิงทั0งหลายไซร้ อยากให้ ไทยชื นชูฟูกระเดือง
สละชี พเพือผดุงความรุ่ งเรื อง
ให้ ขึน0 ชื อลือเลืองขจรไกล
เรายอมเสี ยชี วารั กษาสัตย์
รั กษารั ฐสี มาทีอาศัย
รั กษาชาติศาสนาถาวรไว้
ให้ ไทยคงเป็ นไทย ชัวดินฟ้ า
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เพลงคําปฏิญาณ
ทํานอง: เอื7อ สุ นทรสนาน
ใครมาเป็ นเจ้ าเข้ าครอง
คงจะต้ องบังคับขับไส
เคียวเข็ญเย็นคํา กรําไป
ตามวิสัยเชิ งเช่ นผู้เป็ นนาย
เขาจะเห็นแก่ หน้ าค่ าชื อ
จะนับถือพงศ์ พันธุ์นั0นอย่ าหมาย
ไหนจะต้ องเหนือยยากลําบากกาย
ไหนจะอายทัวทั0งโลกา
เพราะฉะนั0นชวนกันสวามิภักดิ> จงรั กร่ วมชาติศาสนา
ยอมตายไม่ เสี ยดายชี วา
เพือรั กษาอิสระคณะไทย
สมานสามัคคีให้ ดีอยู่
จะสู้ศึกศัตรู ทั0งหลายได้
ควรคิดจํานงจงใจ
เป็ นไทยจนสิ 0นดินฟ้ า
เพลงไร้ รักไร้ ผล
ทํานอง: เอื7อ สุ นทรสนาน
เรานีเ0 กิดมาแล้ วชาติหนึง
ควรคํานึงถึงชาติศาสนา
ไม่ ควรให้ เสี ยทีทีเกิดมา
ในหมู่ประชาชาวไท ย
แม้ ใครตั0งจิตคิดรั กตัว
จะมัวนอนนิงอยู่ไฉน
ควรจะร้ อนอกร้ อนใจ
เพือให้ พรั งพร้ อมทัวตน
ชาติใดไร้ รั กสมัครสมาน
จะทําการสิ งใดก็ไร้ ผล
แม้ ชาติย่อยยับอับจน
บุคคลจะสุขอยู่อย่ างไร
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ยุคที 2 ยุคคณะราษฎรรัฐนิยม (ราวปี พ.ศ. 2469 – 2489) ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล เป็ นช่วงก่อนและช่วง
การเปลี!ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และสงครามโลกครั7งที! 2 มีผนู้ าํ ทางการเมืองคือ
จอมพลป. พิบูลสงคราม บทเพลงผลงานการประพันธ์ของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ และวง
ดนตรี สุนทราภรณ์
เพลงชาติไทย (ฉบับ พ.ศ.2477)
คําร้อง: ขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธ์)
ทํานอง: พระเจนดุริยางค์ (ปิ ติ วาทยะกร)
แผ่ นดินสยามนามประเทืองว่ าเมืองทอง ไทยเข้ าครองตั0งประเทศเขตต์ แดนสง่ า
สื บชาติไทยดึกดําบรรพ์ บุราณลงมา
ร่ วมรั กษาเอกราษฎร์ ชนชาติไทย
บางสมัยศัตรู จ่ ูมารบ
ไทยสมทบสวนทัพเข้ าขับไล่
ตะลุยเลือดหมายมุ่งผดุงผะไท
สยามสมัยบุราณรอดตลอดมา
อันดินแดนสยามคือว่ าเนือ0 ของเชื 0อไทย นํา0 ริ นไหลคื อว่ าเลือดของเชื 0อข้ า
เอกราษฎร์ คือกระดูกทีเราบูชา
เราจะสามัคคีร่วมมีใจ
ยึดอํานาจกุมสิ ทธิ> อิสสระเสรี
ใครยํา ยีเราจะไม่ ละให้
เอาเลือดล้ างให้ สิ0นแผ่ นดินของไทย
สถาปนาสยามให้ เทิดชัยไชโย
เพลงชาติไทย (ฉบับพ.ศ. 2482 - ปัจจุบัน)
คําร้อง: พันเอก หลวงสารานุประพันธ์
ทํานอง: พระเจนดุริยางค์ (ปิ ติ วาทยะกร)
ประเทศไทยรวมเลือดเนือ0 ชาติเชื 0อไทย เป็ นประชารั ฐ ไผทของไทยทุกส่ วน
อยู่ดาํ รงคงไว้ ได้ ทั0งมวล
ด้ วยไทยล้ วนหมาย รั กสามัคคี
ไทยนีร0 ั กสงบ แต่ ถึงรบไม่ ขลาด
เอกราชจะไม่ ให้ ใครข่ มขี
สละเลือดทุกหยาดเป็ นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย
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บทเพลงประกอบบทละคร พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ

เพลงเลือดสุ พรรณ (เรื! องเลือดสุ พรรณ 2479)
เลือดสุพรรณ เคยหาญ ในการศึก เหี 0ยมฮึ ก กล้ าสู้ ไม่ ร้ ู หนี
ไม่ ครั นคร้ าม ขามใจ ต่ อไพรี
ผู้ใดมีมีดพร้ า คว้ ามารบ
(สร้ อย)มาด้ วยกัน มาด้ วยกัน เลือดสุพรรณเอ๋ ย
เลือดสุพรรณ เข้ าประจัน อย่ าได้ พรั นเลย
อยู่ไม่ สุข เขามารุ ก แดนตระหนํา
ให้ ชอกชํา0 แสนอนาถ ชาติไทยเอ๋ ย
จะนิงเฉย อยู่ทาํ ไม พวกไทยเรา (สร้ อย)
เขาเฆียนฆ่ า เพราะว่ าเห็น เป็ นชะเลย1
อันเมืองไทย เป็ นของไทย ใช่ ของอืน
มาต่ อสู้ กู้คืน เถอะเราเอ๋ ย
ถึงตัวตาย อย่ าเสี ยดาย ชี วิตเลย
มาเถอะเหวย พวกเรามา กล้ าประจญ (สร้ อย)
เพลงรักเมืองไทย (เรื! องราชมนู แสดงดนครั7งแรก 21 กุมภาพันธ์ 2479)
(สร้ อย) รั กเมืองไทย ชูชาติไทย ทะนุบาํ รุ งให้ ร่ ุ งเรื อง สมเป็ นเมืองของไทย
เราชาวไทย เกิดเป็ นไทย ตายเพือไทย
ไม่ เคยอ่ อนน้ อม เราไม่ ยอมแพ้ ใคร
ศัตรู ใจกล้ า มาแต่ ทิศใด
ถ้ าข่ มเหงไทยคงจะได้ เห็นดี (สร้ อย)
เราชาวไทย เกิดเป็ นไทย ตายเพือไทย
เรารั กเพือนบ้ าน เราไม่ รานรุ กใคร
แต่ รักษาสิ ทธิ> อิสสระของไทย
ใครทําชํา0 ใจไทยจะไม่ ถอยเลย (สร้ อย)
เราชาวไทย เกิดเป็ นไทย ตายเพือไทย
ถ้ าถูกข่ มเหง แล้ วไม่ เกรงผู้ใด
ดังงูตัวนิด มิพิษเหลือใจ
เรารั กเมืองไทย ยิงชี พเราเอย (สร้ อย)
เพลงแดนอิสาณ (เรื! องราชมนู)
แดนอิสาณเป็ นของไทย เราใฝ่ ใจรั ก
เตรี ยมให้ พร้ อมพรั ก เพือสู้ ศัตรู ทั0งหลาย
อย่ ามัวแต่ หวัง นังนิง ทั0งหญิงทั0งชาย
ต้ องขวนขวาย กอบกู้ ชูชาติไทย
แดนอิสาณ ของชาติไทย
ชาวอิสาณ เป็ นไทย ไทยต้ องจํา
บ้ านเมืองเหมือนเรื อ ในเมือทวนนํา0
อย่ ากลับกระแสนํา0 ไหล ช่ วยกันพายช่ วยกันจํา0
กิจการงานใดๆ คนไทยต้ องคว้ ามาทํา
อย่ าหวังในนํา0 แรงของต่ างแดน
จําเถอะนะเราจํา จําเถอะนะต้ องจํา จําใส่ ใจ ชาวอิสาณเป็ นไทย เราต้ องช่ วยไทย
อย่ ามัวพะวงหลงไหล ว่ าชาติไหนเขาจะช่ วย
พวกเราอย่ าหนีศัตรู ต้ องอยู่ส้ ู กันจนม้ วย
ตายไหนตายด้ วย กับพวกไทยเราเอย
1

ตัวสะกดในบทเพลงทั7งหมดของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการตรงตามต้นฉบับ
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จีนไทยสามัคคี (เรื! องพระเจ้ากรุ งธนฯ 2480)
แต่ โบราณหลายพันปี มาแล้ ว
จีนกับไทยมิได้ แคล้ วเหมือนน้ องพี
ได้ ร่วมแรงร่ วมใจเป็ นไมตรี
ไม่ เคยมีข้อวิวาทบาดหมางกัน
ชาติจีน ชาติไทย
มิใช่ อืนไกลพีน้องกัน
ต้ องสงวนความรั ก ต้ องสมัครใจมัน
จะสมานมิตรอยู่เสมอไปเอย
ธนบุรี (เรื! องพระเจ้ากรุ งธนฯ 2480)
ธนบุรี ธนบุรี ธนบุรี
โอ้ พระองค์ พระเจ้ ากรุ งธนบุรี ทรงความดียิงใหญ่ แก่ สยาม
ศึกมีมาออกหน้ าสู้สงคราม
กู้สยามให้ ฟื0นคืนเป็ นไทย
ตืนเถิดชาวไทย (เรื! องศึกถลาง 2480)
(สร้อย) ตืนเถิดชาวไทย อย่ ามัวหลับไหลลุ่มหลง ชาติจะเรื องดํารงก็เพราะเราทั0งหลาย
ถ้ ามัวหลับมัวหลง เราก็คงละลาย
เราต้ องเร่ งขวนขวาย ตืนเถิดชาวไทย
บ้ านเมืองยามเฟื องฟุ้ งรุ่ งเรื อง
ก็อย่ าลืมขวนขวาย
เผลอตัวศึกมา เราจะพากันตาย
จําไว้ เถอะสหาย ตืนเถิดชาวไทย
(สร้ อย)
ชาติไทย เราไม่ น้อมยอมใคร
หวังผดุงแหลมทอง เราพีน้องหญิงชาย

จะสู้จนชี พสลาย
อย่ าให้ ชาติศูนย์ หาย ตืนเถิดชาวไทย (สร้ อย)

แหลมทอง (เรื! องศึกถลาง 2480)
(สร้ อย) แหลมทอง ไทยเข้ าครองเป็ นแดนไทย
รั กกันไว้ เราพวกไทยในแดนทอง
แหลมทอง ไทยเข้ าครองเป็ นแดนไทย แล้ วย้ ายแยกแตกกันไปเป็ นสาขา
ไทยสยามอยู่แม่ นา0ํ เจ้ าพระยา
และปิ ง วัง ยม นา น่ าน นที (สร้ อย)
โขงสาครไทยก็จองครองที ดิน
สาละวินไทยใหญ่ อยู่เป็ นที
ไทยอิสลามอยู่ลาํ นํา0 ตานี
ต่ อลงไปไทยก็มีอยู่เหมือนกัน (สร้ อย)
ขอพวกเราชาวไทยของแดนทอง
หมายใจปองผูกรั กสมัครมัน
ไทยสยามมุ่งจิตคิดสัมพันธ์
ผูกไมตรี ทัวกันในแหลมทอง (สร้ อย)
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ไทยน้ อยไทยใหญ่ (เรื! องเจ้าหญิงแสนหวี 2481)
ไทยน้ อยไทยใหญ่
แม้ อยู่ห่างไกล คงเป็ นไทยด้ วยกัน
ต้ องมุ่งความดี ต้ องสมานไมตรี
ไม่ มีเดียดฉันท์ รักยิงกว่ าสหาย
เพราะว่ าเราเป็ นสายโลหิ ตเดียวกัน
พีน้องเก่ าแก่ มาแต่ ปางบรรพ์
ร่ วมทุกข์ สุขสันต์ อยู่เป็ นชาติไทย
รักชาติ (เรื! องเจ้าหญิงแสนหวี 2481)
ความรั กอันใด
แม้ รักเท่ าไหนยังไม่ ยงั ยืน
เช่ นรั กคู่รักแม้ รักดังกลืน
ยังอาจขมขืนขึน0 ได้ ภายหลัง
แต่ ความรั กชาติ
รั กแสนพิศวาส รั กสุดกําลัง
ก่ อเกิดมานะยอมสละชี วงั
รั กจนกระทังหมดเลือดเนือ0 เรา
ชี วิตร่ างกาย เราไม่ เสี ยดาย
ตายแล้ วก็เผาทุกสิ งย่ อมคลาด
เว้ นแต่ ชาติของเรา
ไม่ ให้ ใครเข้ า เหยียบยํา ทําลาย
ถินไทย (เรื! องมหาเทวี 2481)
ถินของเรา ต้ องถนอมล้ อมรั0 วบ้ าน ศัตรู หาญมาสู่ต้องสู้เขา
มิให้ ใครแย่ งแผ่ นดินถินของเรา ใครขืนเข้ าเราสู้จนสุดแรง
มาพวกเราเตรี ยมพร้ อมยอมสมัคร ถนอมรั กชาติไทยอย่ าหน่ ายแหนง
จนถึงเลือดหยาดสุดจะยุทธ์ แย้ ง ต้ องแสดงใจหาญผลาญศัตรู
เมือสิ 0นชาติสิ0นแผ่ นดินก็สิ0นคิ ด เรามายอมเสี ยชี วิตดีกว่ าอยู่
ยอมศูนย์ ชาติ อย่ าเป็ นทาสของศัตรู มา มาสู้ ไว้ ลายชาติไทยเรา
เลือดไทย (เรื! องมหาเทวี 2481)
เลือดไทยไหลริ น ทาแผ่ นดินไว้ ชือ ให้ โลกรู้ รําลือ ว่ าเลือดไทยกล้ าหาญ
เลือดไทยไหลหลัง ดุจนํา0 เต็มฝั ง ไหลดังท้ องธาร
ท่ วมแผ่ นดินทอง บ้ านพีเมืองน้ อง กันทุกถินฐาน
เลือดไทยเจ้ าเอ๋ ย ไหลเลยมานี ปรองดองน้ องพี อย่ ามีร้าวราน
โลหิ ตสายเดียว กลมเกลียวกันไว้ อย่ าแตกแยกไป เป็ นหลายลําธาร
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แหล่งไทย (เรื! องมหาเทวี 2481)
(สร้ อย) กรุ งสยามสําแดงแหล่ งไทย พีน้องห่ างไกล พร้ อมใจเป็ นมิตรไมตรี
กรุ งยามสําแดงแหล่ งเสรี ว่ าไทยมีความเป็ นไทยใช่ ทาสเขา
เมือชาติไทยลงมาในสยามเรา ก็หวังเอาความเป็ นไทยไว้ ในมือ
ส่ วนพวกไทยทีกระจายอยู่ต่างถิน ต่ างจะยินดีรับยอมนับถือ
ไทยสยามรุ่ งเรื องจนเลืองลือ
สยามคือพีชายไทยทั0งมวล
เดิน (เรื! องน่านเจ้า 2482)
(สร้ อย) เดิน เดิน เดิน อย่ ายอมแพ้ ใคร ชาติไทยต้ องเดิน
เดิน เดิน เดิน ถ้ าหวังก้ าวหน้ า เราต้ องพากันเดิน
เดิน เดิน เดิน อย่ าท้ อทางไกล ขอให้ ไทยเจริ ญ
มาเพือนไทย มาร่ วมนํา0 ใจ สมานฉันท์ ไปตายดาบหน้ า
เพือนไทยจงมาให้ พร้ อมเพรี ยงกัน พบหนามเราจะฝ่ า พบป่ าเราจะฟั น
พบแม่ นา0ํ ขวางกั0น เราจะว่ ายข้ ามไป (สร้ อย)
ไชโย ไชยะ ให้ ไทยชะนะ ตลอดปลอดภัย
ใครขวางทางเดิน เราจักต้ องเชิ ญเขาหลีกทางไป
พบเสื อเราจะสู้ พบศัตรู เราจะฆ่ า พบอะไรขวางหน้ า เราจะฝ่ าฟั นไป (สร้ อย)
รวมไทย (เรื! องน่านเจ้า 2482)
(สร้ อย) รวมไทย รวมใจ รั กษาอํานาจชาติไทย เทอดไทย ทูนไทย ด้ วยนํา0 ใจมัน คง
สามัคคีระหว่ างไทยคงได้ ผล
ไทยทุกคนร่ วมทั0งชาติและศาสนา
เสมือนหนึงได้ เกิดกําเนิดมา
จากบิดามารดาคนเดียวกัน (สร้ อย)
ถ้ ารวมไทยได้ สิ0นทุกถินแคว้ น คงจะเป็ นปึ กแผ่ นสามารถมัน
ขอให้ ไทยสามัคคีดีต่อกัน
จึงจะจรรโลงไทยให้ ร่ ุ งเรื อง (สร้ อย)
รักไทย (เรื! องน่านเจ้า 2482)
(สร้อย) รั กไทย รั กความเป็ นไทย ของไทย ยิงชี วิตจิตต์ ใจ รั กเหลือ เลือดเนือ0 ต้ องพลี
แดนของไทยเคยเป็ นแดนรุ่ งเรื อง ตั0งเป็ นเมืองอยู่ในกลางทวีปใหญ่
แต่ ถกู รุ กถอยร่ นลงเรื อยไป จนกลายเป็ นชาวใต้ ไปทุกที (สร้ อย)
มาตั0งแคว้ นน่ านเจ้ าไทยเข้ าครอง แต่ พีน้องยังกระจายอยู่หลายที
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หากรวมไทยได้ มาทัวทั0งปถพี ชาติเรานีจ0 ะเป็ นไทยใหญ่ ยิงนัก (สร้ อย)
เกียรติกรรมกร (เรื! องอนุสาวรี ยไ์ ทย 2482)
ไว้ เกียรติกรรมกร
ผู้เป็ นอุปกรณ์ ของชาติ
หมายผดุงมุ่งมาตร
จะช่ วยชาติชูไทย
รั กเกียรติกรรมกร
จะเป็ นความถาวรแก่ ไทย
งานหนักเราก็เอา
งานเบาเราก็ส้ ู
งานทุกอย่ างเรารู้
ไม่ ยอมแพ้ ชาติไหน
ถือเกียรติกรรมกร
มิได้ มวั นังนอนหย่ อนใจ
หลังบํารุ งบ้ านเมือง
ให้ ร่ ุ งเรื องเสมอเพือน
มิต้องคอยใครเตือน
ไม่ ว่างานอย่ างไหน
รั กเกียรติกรรมกร
จะเป็ นความถาวรแก่ ไทย
ตั0งแต่ เช้ าถึงคํา
เราตรากตรําทํางาน
เพือประโยชน์ แก่ บ้าน
เมืองของเราชาวไทย
อนุสาวรีย์ไทย (เรื! องอนุสาวรี ยไ์ ทย 2482)
ยิงแลยิงสูง ดังจะจูงให้ เดิน
ยิงพิศยิงเพลิน ดูอนุสาวรี ย์ไทย
สร้ างไว้ เพือแสดง เอกราชของเรา
จะให้ ต่างชาติเขา มาได้ แลเห็น เห็นแต่ ไกล
นับเป็ นสิ งควรคิด เหมือนดังชี วิตชี วิตจิตต์ ใจ
อนุสาวรี ย์ไทย นีเ0 ป็ นมิงเมือง
สร้ างไว้ เพือชู เชิ ดวัฒนธรรม
อีกทั0งศิลปกรรม เราจะได้ เผยๆแพร่ ไป
ทั0งยังบอกเขตต์ แดน ว่ านีเป็ นแผ่ น แผ่ นดินไทย อยู่ตรงทางทีจะไป แดนทีร่ ุ งเรื อง
สร้ างชาติ (เรื! องพ่อขุนผาเมือง 2483)
พีน้องชาวไทย จงพร้ อมใจสร้ างชาติ
ไทยนีเ0 คยสามารถ เรานีเ0 คยเป็ นชาติใหญ่ หลวง
ตืนเถิดลุกขึน0 เถิด ทํางานให้ เกิดโภคะผล
เราก็คนเราก็คน อย่ ายอมแพ้ เพือนทั0งปวง
เรามีทรั พย์ อยู่ในดิน เรามีสินอยู่ในนํา0
ควรจะคิดสร้ างทํา มิได้ มีใครห้ ามใครหวง
เราต้ องขยันขันแข็ง ให้ เป็ นเรี ยวเป็ นแรงของชาติ ไทยจะต้ องสามารถ ให้ เสมอกับชาติทั0งปวง
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บทเพลงของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการที!ไม่ได้มาจากบทละคร

ไก่แก้ว (พ.ศ.2481 – 2483)
ไก่ แก้ วขานขันแสงจันทร์ สิ0นแสง ท้ องฟ้ าสี แดงพระอาทิ ตย์ เริ มฉาย
ตืนเถิดไทยเราอย่ าง่ วงเหงาหลับสบาย การงานมากหลายเราต้ องรี บลุกขึน0 ทํา
บ้ านเมืองจะเรื องรุ่ ง
เพราะไทยมุ่งใจจดจํา
ว่ าชาวไทยจะต้ องทํา
ประเทศไทยให้ เจริ ญ
ข้ ามโขง (2481 – 2487)
(สร้ อย) ข้ ามโขง มาสู่แคว้ นไทย มาพวกเราชาวไทย รั กใคร่ กัน
โขง คือว่ าสายสัมพันธ์
ร่ วมจิ ตร่ วมใจ รวมไทยไว้ ด้วยกัน
เหมือนน้ องพีล้วนแต่ มีเกียวพัน (สร้ อย)
โขง เป็ นแม่ นา0ํ สําคัญ
มา กลับมารวมกัน เป็ นเนือ0 เดียว
สนิทสนม
ไทยต้ องกลมเกลียว
เชิ ญพีเชิ ญน้ อง
มารวมเป็ นทองผืนเดียว
โขงสองฝั งต้ องเป็ นเหมือนดังฝั งเดียว (สร้ อย)
โขง คือแม่ นา0ํ ของไทย
เป็ นชี วิตจิตใจ ของชาวเรา
ชาติใด
ใครมาดูเบา
จงสู้จงรบ
กว่ าจะพบโชคชัย
ถึงเนือ0 เลือด
เราจะเชื อดให้ ไป (สร้ อย)
ชายชาติทหาร (พ.ศ.2481 – 2487)
(สร้ อย) ชายชาติทหาร ชายชาติทหาร
เราจะตายเพือไทยในเมือใครรุ กราน
ทหารไทย เลือดไทยใจกล้ าหาญ
ชาติต้องการยอมสละได้ ทั0งสิ 0น
พบศัตรู จะเข้ าสู้ก้ แู ผ่ นดิน
รั กษาถินของไทยให้ ไพบูลย์ (สร้ อย)
อันชี วิตร่ างกายไม่ ถนอมแต่ ชาติไทย
จะไม่ ยอมให้ ดับสูญ
ยามศึก ต้ องรบ ให้ พร้ อมมูล
เพือเทิ ดทูนเกียรติไทยไว้ ให้ ดี (สร้ อย)
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ใต้ ร่มธงไทย (พ.ศ.2481 – 2487)
ใต้ ร่มธงไทยร่ มเย็น เหมือนดังอยู่ใน
ร่ มโพธิ> ร่ มไทรทีมีกิงใบแน่ นหนา
ชาติไทยใหญ่ หลวง แต่ กระจัดกระจาย
ถูกแยกแบ่ งย้ าย ไปอยู่หลายสาขา
เชิ ญพวกพ้ อง พีน้องมา พร้ อมกัน
เชิ ญอยู่ในร่ มธงไทย
เลือดเนือ0 เผ่ าไทยเผ่ าไทยนีค0 วรจะมีสมานฉันท์ เหมือนน้ องพีชาติเชื 0อเรามีสายเดียวเกียวพัน
ใต้ ร่มธงไทย ร่ มเหมือนดังโพธิ> ไทร
ใต้ ร่มธงไทย เย็นเหมือนใต้ แสงจันทร์
เทิดไทย (พ.ศ.2481 – 2487)
ศรี ศรี สุขสวัสดิ>
เพือชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์ และรั ฐธรรมนูญ
ขอสนองคุณชาติ
จวบชี วาตม์ เราดับสูญ เพือสุขสมบูรณ์ ของชาวไทยทั0งแผ่ นดิน
ขอชาติร่ ุ งเรื อง
เกียรติประเทือง นามประทิน
ทัวทั0งแผ่ นดิน
ขอให้ ไทยจงเจริ ญ
ขอชาติก้าวเดิน
สู้ความสมบูรณ์ พูนชัย
นิรทุกข์ นิรภัย
เทิดไท ชโย
แนวหลัง (พ.ศ.2481 – 2487)
รุ่ งอรุ ณ อย่ ามัวหลับ จนสาย กองทัพไทย ถึงทีหมาย ในแนวหน้ า
ตืนเถิด ตืนพลัน ให้ ทันเวลา
ฟั งข่ าวก้ าวหน้ า กองทัพไทย
เรานีอ0 ยู่ แนวหลัง ตั0งใจช่ วย
เหมือนหนึงไป รบด้ วย ไม่ หวัน ไหว
เราเตรี ยมพร้ อม ทั0งชี วิต และจิตใจ
ชาติต้องการ ใช้ อะไร ได้ ทันที
ประชุ มพร (2481 – 2487)
ให้ สุขใจเยือกเย็น
เหมือนดังนํา0 ในคงคา
ให้ สุขกายสุขตา
เหมือนดังดวงจันทร์ วนั เพ็ญ
ให้ สดชื นดังดอกไม้
เมือยามนํา0 ค้ างพร่ างพรม
ให้ ทรั พย์ สินอุดม
และได้ รับแต่ ความร่ มเย็น
ให้ ชาติไทยรุ่ งเรื อง
เหมือนดังดวงอาภากร
ให้ ศาสนาบวร
เหมือนดังในพุทธกาล
ให้ ชาติไทยทุกแห่ งหน
สบความสมบูรณ์ ยงั ยืน
ให้ ปวงประชาชุ่มชื น
และได้ รับแต่ ความเบิกบาน
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พุทธคุณ (พ.ศ.2481 – 2487)
ขอพุทธคุณปกป้ องคุ้มครองไทย เป็ นทีดาํ รงเป็ นแหล่ งพระธรรม และพระวินัย
ให้ อยู่ยืนยง แผ่ ไพศาล ไปทุกแดน แผ่ นดิน
ขอปวงสิ งเรื องฤทธิ> มาช่ วยประสิ ทธิ> ให้ ไทยเถกิง ขอให้ ไทยโชติช่วงดังดวงเพลิงอยู่ชัว
ดินฟ้ าดิน เกียรติไทยเกริ กก้ อง เหมือนกลองเภริ น ทุกทิศทุกทาง
เมือมีร้อนก็มีเย็น (พ.ศ.2481 – 2487)
เมือมีร้อนก็มีเย็นเป็ นเครื องแก้
มืดแท้ แล้ วก็มีเวลาสว่ าง
ถึงครื 0มฟ้ ามัวฝนทุกทิศทาง
เมือเมฆจางก็จะกลับเห็นแสงจันทร์
ประวัติศาสตร์ ชาติไทยเคยได้ ยาก
แต่ ลาํ บากสักเท่ าไรเราไม่ หวัน
ขอให้ ไทยสามัคคีดีต่อกัน
จะฟาดฟั นอุปสรรคให้ สิ0นไป
วัฒนธรรมไทย (พ.ศ.2481 – 2487)
วัฒนธรรมไทย เป็ นหัวใจ ของประเทศ ทัวแคว้ นเขต กรุ งไทย ต้ องมัน ใจ
ยึดถือ วัฒนธรรม โดยทัวกัน
ว่ าสําคัญ คู่ชาติไทย ได้ จริ งๆ
ลมจะพัด พาไปถึงไหน
วัฒนธรรม จะตามไป ไม่ อยู่นิง
เชื อนํา0 คํา เถิดนะ อย่ าประวิง
วัฒนธรรมเป็ นสิ ง ส่ งเสริ มไทย ให้ สมบูรณ์
ถ้ าวัฒนธรรม เราด้ อยถอยลงไป ชาติไทย ก็จะด้ อย พลอยเสื อสูญ
วัฒนธรรม ลํา0 เลิศ จะเทิดทูน
ให้ ชาติไทย ไพบูลย์ ยิงใหญ่ เอย
สวัสดี (พ.ศ.2481 – 2487)
สวัสดีมีชัยไทยทั0งหลาย
จงขวนขวายสร้ างตนเองให้ เก่ งกล้ า
สร้ างชาติไทยให้ เจริ ญทุกเวลา
ให้ ไทยเราก้ าวหน้ าสมเป็ นไทย
ศิลปากรจะช่ วยให้ หมดทุกข์
ให้ รืนรมย์ ผาสุกและสดใส
ศิลปากรจะบํารุ งกําลังใจ
ให้ ชาติไทยเป็ นไทย ยิงใหญ่ เทอญ
ศึกบางระจัน (พ.ศ.2481-7)
ศึกบางระจัน จําให้ มันพีน้องชาติไทย
เกียรติประวัติสร้ างไว้ แด่ ชนชาติไทยรุ่ นหลัง
แม้ ชีวิตยอมอุทิศเพือชาติอับปาง
เลือดไทยต้ องมาไหลหลัง ทาทัวผืนแผ่ นดินทอง
ไทยคงเป็ นไทยมิใช่ ชาติเป็ นเชลย
ไทยมิเคยถอยร่ นชนชาติศัตรู
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บางระจันแม้ สิ0นอาวุธต่ อสู้
ตัวตายดีกว่ าชาติตาย
แดนทองของไทยมิใช่ ศัตรู

สองดาบฟาดฟั นศัตรู สู้จนชี พตนมลาย
เพียงเลือดหยาดสุดท้ ายขอให้ ชาติไทยคงอยู่
แม้ ใครรุ กรานเราสู้ เพือกู้แหลมถินไทยงาม

เพลงจากวงดนตรี สุนทราภรณ์

กสิ กรไทย (พ.ศ.2481 – 87)
คําร้อง: แก้ว อัจฉริ ยะกุล ทํานอง: เอื7อ สุ นทรสนาน
กสิ กรแข็งขัน
เป็ นกระดูกสันหลังของชาติ
ไทยจะเรื องอํานาจ
เพราะไทยเป็ นชาติกสิ กรรม
อันชี วิตของกสิ กรนั0น
ต่ างยึดถือความขยันมัน หนักหนา
ทนทํางานอยู่ระหว่ างกลางดินฟ้ า ถึงแดดกล้ าฝนพรําก็ทาํ ไป
ความเป็ นอยู่แสนง่ ายสบายนัก
ดวงจิตรั กสงบใจไม่ มกั ใหญ่
มุ่งแต่ งานเป็ นชี วิต และจิตใจ
มีนิสัยทีแผ่ เผือเอื อ0 อารี
กสิ กรรมจึงประจักษ์ เป็ นหลักมัน
อาชี พสําคัญคู่ไทยวิไลศรี
ไทยจะเข้ มไทยจะแข็งแรงทวี
ก็ด้วยมีกสิ กรรมประจําเทอญ
ความสํ าคัญของวันชาติ (ขับร้องออกอากาศครั7งแรกเมื!อ 20 พ.ค.2482)
พวกเราเป็ นชาวไทย ครองแผ่ นไผทไทยชาญสนาม
ควรอุตส่ าห์ พยายามสงวนนามไทยให้ ยืนยง
ร่ วมสมัครสามัคคี กอบกรณี ทีเสริ มส่ ง เสี ยสละมานะคง จงเจตต์ หมายทั0งกายใจ
อย่ าแย่ งแข่ งชิ งดี ก่ อกาลีผลร้ ายใหญ่
แบ่ งแยกแตกกันไป เป็ นช่ องภัยให้ บีฑา
หากรวมกําลังมัน คอยป้ องกัน และรั กษา หากศัตรู จ่ ูโจมมา อาสาสู้หมู่ไพรี
ชี วิตไม่ เสี ยดาย ยอมถวายเป็ นพลี
จงรั กภักดีทวี ชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์ รั ฐธรรมนูญ
ทางสร้ างชาติ (พ.ศ.2481-7)
คําร้อง: จมื!นมานิตย์นเรศ ทํานอง: เอื7อ สุ นทรสนาน
ขับร้องโดยมัณฑนา โมรากุล บรรทึกเสี ยงเมื!อ 2 มิถุนายน 2492
การทีชาติจะดํารงคงอยู่มัน
อยู่ในขัน0 เอกราชกาจกําแหง
เพราะทวยราษฎร์ เข้ มขลังกําลังแรง
ทะมัดทะแมงประกอบกิจนิจนิรันดร์
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ช่ วยกันสร้ างพลเมืองให้ เรื องรุ่ ง
สร้ างกําลังโภคทรั พย์ นับอนันต์
เมือมีคนมีเมืองประเทื องสุข
บังเกิดการเข้ มแข็งแรงทวี

อีกมาดมุ่งสร้ างวินัยให้ แข็งขัน
และสร้ างสรรค์ ความงามอร่ ามดี
ย่ อมปลอบปลุกดวงใจสดใสศรี
เป็ นวิถีสร้ างชาติไทยอาจเอย

ไทยช่ วยไทย (พ.ศ.2485)
คําร้อง: ศุกรหัศร์ ทํานอง: เอื7อ สุ นทรสนาน
ร้องนําหมู่: มัณฑนา โทรากุล
ประเทศไทย เป็ นของไทย ใช่ ใครอืน
เราชุ่มชื น เพราะไทย เป็ นไทยมัน
หากเราเสี ย ความเป็ นไทย ไปโดยพลัน
ไทยทัวกัน ระทมทุกข์ ปลุกอาดูร
เรายอมเสี ย ชี วา รั กษาชาติ
อย่ ายอมให้ ไทยเป็ นทาส ชาติดับสูญ
มีชีวิต ไร้ ชาติ อนาถพูน
จะคอยใคร อนุกูล ให้ ป่วยการ
ไทยเท่ านั0น ร่ วมรั ก สมัครสมาน
ไทยเท่ านั0น สร้ างชาติไทย ให้ สราญ
ไทยเท่ านั0น รั กษาบ้ าน เมืองของไทย
ถึงจะมี เหตุภัยใด ไทยไม่ หวาด
ไม่ ประมาท ไม่ พรั น ไม่ หวัน ไหว
ไทยทนเฉย ทัวหน้ า กล้ าสู้ภัย
ร่ วมกันสร้ าง ชาติไทย เชิ ดไชย ไชโย ไชโย ไชโย
เพลงไทยเพือไทย
คําร้อง: แก้ว อัจฉริ ยะกุล ทํานอง: เอื7อ สุ นทรสนาน
ตืนเถิดชาวไทยขอจงร่ วมใจปรองดอง ในพืน0 ดินแดนทองนีม0 ีของไทยไทยทํา
หยุดก่ อนฟั งสิ ของไทยมากมีจงจํา
ของคนไทยไทยทํานั0นมิใช่ ตาํ เกินการ
ผลิตภัณฑ์ ไทยทีดีนั0นเราก็มีอยู่ช้านาน
เชิ ญมาพร้ อมกันอุดหนุนผลงานงานของไทย
ไทยทําไทยใช้ เอง
มิต้องกลัวเกรงเงินทองสูญไป
หากไทยไม่ ช่วยไทยก็แล้ วใครจะมาช่ วยเรา
ไทยเพือไทยอุดหนุนไทยไทยพวกเรา
สิ งหนึงเตือนใจผองไทยทัวในไทยเรา ควรหรื อไปมัวเมาใช้ ของเขาเข้ าทําไม
แต่ ก่อนโบราณนั0นเราอยู่กันยังไง
ทุกคนควรภูมิใจเลีย0 งตัวมาได้ นมนาน
ไม่ เคยไปพึงใครพืน0 ดินถินไทยสุขสําราญ
เราทําใช้ กันแต่ ครั0 งโบราณเป็ นของไทย
ไทยทําไทยใช้ เองมิต้องกลัวเกรงเงินทองสูญไป หากไทยไม่ ช่วยไทยก็แล้ วใครจะมาช่ วยเรา
ไทยเพือไทยอุดหนุนไทยไทยพวกเรา
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ไทยไม่ ทาํ ลายไทย (พ.ศ.2481-7)
ขออย่ างเดียวไทยด้ วยกันอย่ าผลาญไทย นันแหละไซร้ ไทยจะรั กสมัครสมาน
ขออย่ างเดียวไทยอย่ าจงผลาญวงศ์ วาน
ไทยประสานวงศ์ ญาติ เชื 0อชาติไทย
ขออย่ างเดียวไทยไม่ ทาํ ลายกัน
ไม่ ยอมให้ ใครบันกําลังได้
ไทยรั กไทยยิงชี วิต และจิตใจ
ชาติของไทยไทยต้ องรั ก และภักดี
ขออย่ างเดียวไทยทั0งผองไม่ ปองร้ าย
คิดทําลายชาติไทยให้ เสื อมศรี
ไทยจะไม่ แตกแยกสามัคคี
เช่ นกษัตริ ย์ลิจฉวีวงศ์ โบราณ
สรุ ปกล่ าวไทยเราต้ องรั กไทย
อย่ าเอาใจเผือแผ่ แต่ นอกบ้ าน
ให้ ผิดเพีย0 นนโยบาย และแผนการ
รั กษาศานติสุขทํานุกเอย
แนวหลัง (พ.ศ.2483 – 2485)
คําร้อง: พระนางเธอลักษมีลาวัณ ทํานอง: เอื7อ สุ นทรสนาน
ขอสหายชายหญิงอย่ านิงช้ า
โปรดคิดหาเงินช่ วยหน่ วยทหาร
พวกเราได้ อยู่เป็ นสุขสนุกสําราญ
เพราะทหารกันภัยไว้ แทนเรา
ทหารเหนือยเมือยล้ าแสนสาหัส
ราษฎร์ ควรจัดสิ งของสนองเขา
ทหารต้ องรบทหารต้ องสู้มิร้ ู เซา
ราษฎร์ ควรเอาทรั พย์ ช่วยทุกหน่ วยกอง
ทหารเป็ นแนวหน้ ารั กษาเขต
ราษฎร์ แนวหลังระวังเหตุทัวทั0งผอง
จงร่ วมจิ ตคิดสมัครรั กปรองดอง
เพือพีน้องชาวไทยสบชัยเอย
บ้ านเกิดเมืองนอน
คําร้อง: แก้ว อัจฉริ ยะกุล ทํานอง: เอื7อ สุ นทรสนาน
เพลงชนะการประกวดแต่เพลงปลุกใจ 2488
บ้ านเมืองเรารุ่ งเรื องพร้ อมอยู่หมู่เหล่ า
พวกเราล้ วนพงศ์ เผ่ าศิวิไลซ์
เพราะฉะนั0นชวนกันยินดี
เปรมปรี ด>ิดีใจเรี ยกตนว่ าไทย
แดนดินผืนใหญ่ มิใช่ ทาสเขา
ก่ อนนีม0 ีเขตแดนนับว่ ากว้ างใหญ่
ได้ ไว้ พลีเลือดเนือ0 แลกเอา
รบรบรบไม่ หวัน ใคร
มอบความเป็ นไทยให้ พวกเรา
แต่ ครั0 งนานกาลเก่ า
ชาติเราเขาเรี ยกชาติไทย
บ้ านเมืองควรประเทืองไว้ ดังแต่ ก่อน
แน่ นอนเนือ0 และเลือดพลีไป
เพราะฉะนั0นเราควรยินดีมีความภูมิใจ
แดนดินถินไทยรวบรวมไว้ ได้ แสนจะยากเข็ญ
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ยากแค้ นเคยกู้แดนไว้ อย่ างบากบัน
แม้ กระนั0นยังร่ วมใจช่ วยกันรวมไทยให้ ร่มเย็น
อยู่กินบนแผ่ นดินท้ องถินกว้ างใหญ่
ทุกทุกเช้ าเราดูธงไทยใจจงปรี ดา
บัดนีไ0 ทยเจริ ญวิสุทธิ> ผดุ ผ่ อง
รั กษาไว้ ให้ มนั คงเทิดธงไตรรงค์ ให้ เด่ นไกล

ก่ อนนั0นเคยแตกสานซ่ านเซ็น
บัดนีไ0 ทยดีเด่ นร่ มเย็นสมสุขเรื อยมา
ชาติไทยนั0นเคยใหญ่ ในบูรพา
ว่ าไทยอยู่มาด้ วยความผาสุกถาวรสดใส
พีน้องจงแซ่ ซ้องชาติไทย
ชาติเชื 0อเรายิงใหญ่ ชาติไทยบ้ านเกิดเมืองนอน

รักชาติยงชี
ิ พ (พ.ศ.2483 – 87)
คําร้อง: หลวงรณสิ ทธิ[พิชยั ทํานอง: เอื7อ สุ นทรสนาน
เป็ นเพลงในช่วงสงครามโลกครั7งที!สอง เพื!อเป็ นสัญญาณบอกชาวไทยว่าคืนนี7จะมีการทิ7งระเบิด
เกิดเป็ นไทยเป็ นไทยดังนาม
เพียบด้ วยความรั กชาติยิง
ทั0งใจทั0งกายทุกสิ ง
อีกวาจาจริ งทุกสิ งไป
ชาติทีรักของไทย
เราควรเทิ ดไว้ บูชา
มีคุณล้ นเหลือล้ นค่ า
สุดจะพรรณนานับได้
เราเป็ นไทย
ต้ องใจมีความภักดิ>ชาติ
เราต้ องพลีชีวาตม์
สละให้ ชาติด้วยความหวังดี
มาเถิดพงษ์ วงศ์ วานของไทย
เรารวมใจดํารงคงชาติด้วยดี
รั กชาติเรานีย0 ิงชี พ
รักยิงชีพ (พ.ศ.2481 -87)
คําร้อง: ท่านผูห้ ญิงละเอียด พิบูลสงคราม
ทํานอง: เอื7อ สุ นทรสนาน
ความรั กยิงจริ งใจในชี วิต
รั กสุดจิตสุดรําพันสรรเสนอ
รั กพ่ อแม่ รักประเสริ ฐนั0นเลิศเลอ
รั กเสมอบูชามัน นิรันดร
รั กผัวลูกผูกจิตชี วิตแน่ น
รั กสุดแสนหนักยิงกว่ าสิ งขร
ชี พมลายก็มิวายจะอาวรณ์
เฝ้ าอาวรณ์ เพราะรั กซึ 0งตรึ งหั วใจ
แต่ ความรั กใหญ่ มหั นต์ ทีสรรเล่ า
จะเทียมเท่ ารั กชาติมิเทียมได้
ความรั กชาติรักยอดยิงเหนือสิ งใด
รั กซาบซึ 0งตรึ งใจให้ มานะ
เนือ0 ทุกชิ 0นเลือดทุกหยาด
เนือ0 ทุกชิ 0นเลือดทุกหยาดเพือชาติสิ0น
ดวงชี วินขอบูชา
ดวงชี วินขอบูชาเสี ยสละ
เพือเอกราชชาติยืนยง
เอกราชชาติยืนยงยิงพละ
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ลูกแก้วสกุลไทย (พ.ศ.2481 -87)
คําร้อง: แก้ว อัจฉริ ยะกุล ทํานอง: เอื7อ สุ นทรสนาน
(สร้ อย) ลูกแก้ วคือยุวชนไทย
ถึงแม้ เยาว์ วยั แต่ รับไว้ เป็ นเครื อวงศ์
ร่ วมอยู่ในผืนธงไตรรงค์
เลือดเนือ0 เผ่ าพงศ์ นับลงเป็ นวงศ์ วาน
เลือดเนือ0 เชื 0อโลหิ ตไทย
ร่ วมใจในวัฒนาการ
วีรชนของไทยโบราณ
ก็ล้วนเชี ยวชาญหาญกล้ าทุกทาง
รวมกําลังพร้ อมเพิมพูน
ถือเลือดตระกูลไว้ เป็ นตัวอย่ าง
จงอย่ าให้ สีของเลือดนั0นจาง
เราถือแนวทางชี วีเราวางไว้ ให้ ชาติไทย
ชาติศาสนาองค์ ราชาเทิดทูนดังใจ
เกียรติรักษาไว้ เหมือนดังชี วา
ช่ วยกันอุทิศพลีชีวิตเราบูชา
วีรชนสื บสายต่ อมา
เลือด และเนือ0 ดวงชี วา
เพือรั กษาดินแดนไทย
ยุคที 3 ยุคสั งคมนิยมประชาธิปไตย ช่วงบ้านเมืองมีการเปลี!ยนแปลงและเหตุการณ์ไม่สงบ
ต่างๆในประเทศ (ราวปี พ.ศ. 2489 – 2519) เพลงสุ นทราภรณ์ (มีหลายเพลงที!นาํ บทพระราช
นิพนธ์มาใส่ ทาํ นองและแต่งขึ7นมาใหม่) รวมทั7งบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บทเพลงของกองทัพบก และผลงานของภาคเอกชนที!ได้จากการประกวดซึ!งมิได้มีการ
แบ่งสัดส่ วนทางสถิติแต่อย่างใด เพียงแต่ทาํ การสํารวจจากคําแนะนําของผูเ้ ชี!ยวชาญเท่านั7น
บทเพลงพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ

ต้ นตระกูลไทย (เรื! องอานุภาพพ่อขุนรามฯ 31 มกราคม 2497)
(สร้ อย) ต้ นตระกูลไทย ใจท่ านเหี 0ยมหาญ รั กษาดินแดนไทย ไว้ ให้ ลูกหลาน
สู้จนสูญเสี ย แม้ ชีวิตของท่ าน เพือถนอมบ้ าน เมืองไว้ ให้ เรา
ลุกขึน0 เถิด พีน้องไทย อย่ าให้ ชีวิตสูญเปล่ า
รั กชาติยิงชี พของเรา เหมือนดังพงศ์ เผ่ า ต้ นตระกูลไทย
ท่ านพระยาราม ผู้มีความแข็งขัน สู้รบป้ องกัน มิได้ ยอมแพ้ พ่าย
พระราชมนู ทหารสมัยกู้ชาติ แสดงความสามารถ ได้ ชัยชนะมากหลาย
เจ้ าพระยาโกษาเหล็ก ท่ านเป็ นแม่ ทัพชั0นเอก ของสมเด็จพระนารายณ์
สี หราชเดโช ผจญสงครามใหญ่ โต ต่ อตีศัตรู แพ้ พ่าย
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เจ้ าคุณพิชัยดาบหัก ผู้กล้ าหาญยิงนัก ล้ วนเป็ นต้ นตระกูลไทย
หมู่บุคคลสําคัญ หัวหน้ าชาวบางระจัน ทีเราหาชื อได้
นายแท่ น นายดอก นายอิน นายเมือง ขุนสรรค์ พันเรื อง นายทองแสงใหญ่
นายโชติ นายทองเหม็น ท่ านพวกนีล0 ้ วนเป็ น ผู้กล้ าหาญชาญชัย
นายจันหนวดเขีย0 ว กับนายทองแก้ ว ทําชื อเสี ยงเพริ ศแพร้ ว ไว้ ลายเลือดไทย
ชาวบางระจัน สําคัญยิงใหญ่ เป็ นต้ นตระกูลของ ไทย ทีควรระลึกไว้ ตลอดกาล
องค์ พระสุริโยทัย ยอดมิงหญิงไทย สละพระชนม์ เพือชาติ
ท้ าวเทพสตรี ท้ าวศรี สุนทร ป้ องกันถลางนคร ไว้ ด้วยความสามารถ
ท้ าวสุรนารี ผู้เป็ นนักรบสตรี กล้ าหาญองอาจ
ป้ องกันอีสาน ต้ านศัตรู ของชาติ ล้ วนเป็ นสตรี สามา รถ ต้ นตระกูลของไทย
ในนําC มีปลาในนามีข้าว (เรื! องอานุภาพพ่อขุนรามฯ 31 มกราคม 2497)
ในนํา0 มีปลา ในนามีข้าว
แผ่ นดินของเรา นีแสนอุดมสมบูรณ์
บ้ านเมืองราบคาบ
ด้ วยอานุภาพพ่ อขุน- รามคําแหงคํา0 จุน ให้ ชาติไทยไพศาล
สร้ างทํานาไร่ ทัวแคว้ นแดนไทย
เราไถเราหว่ าน
หมากม่ วงหมากขาม หมากพร้ าวหมากลาง พืชผลต่ างๆล้ านงามตระการ
สร้ างบ้ านแปลงเมือง ให้ เกียรติไทยลือเลือง ไปทัวทุกถินฐาน
จูงวัวไปค้ า
จูงม้ าไปขี
ปวงราษฎร์ ทั0งหลาย
ได้ อยู่เป็ นสุขสําราญ
เพือนไทย (เรื! องอานุภาพพ่อขุนรามฯ 31 มกราคม 2497)
เพือนไทย เร่ งมานึกน้ อมพร้ อมใจ
ช่ วยไทยด้ วยนึกถึงความเป็ นไทย
เพือนไทย ก้ าวเดินเจริ ญสุกใส
ชาติไทยทีรักของเรา
ตัวฉันเกิดมาใต้ ฟ้าเมืองไทย
ชี วิตจิตใจ ฉันเป็ นไทยทั0งสิ 0น
ฉันนึกถึงชาติ อยู่ทุกทิวา
มุ่งหวังตั0งหน้ า ทํามาหากิน
โดยสุจริ ต อยู่เป็ นนิจสิ น
เพือให้ แผ่ นดินไทย คงอยู่เป็ นไทย
ถึงยามคับขัน ทีชาติต้องการ
เราก็ใจกล้ าหาญ ช่ วยงานของชาติ
เรามีมานะ ยอมสละชี วิต
ทุกอย่ างเราอุทิศ เพือชาติเราได้
ด้ วยนํา0 ใจรั ก ด้ วยสมัครเป็ นไทย
เทิดทูนชาติไว้ เหนือชี วิตเรา
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เสี ยงระฆัง (เรื! องอานุภาพพ่อขุนรามฯ 31 มกราคม 2497)
เมือมีระฆัง
ทีแขวนนอกวัง เคาะดังขึน0 มา
พ่ อขุนก็โปรด ไม่ ทรงถือสา เรี ยกเข้ าไปหา
มีคดีคาํ ร้ อง
ผดพ้ องข้ องใจ ทุกข์ ร้อนอย่ างไร
ก็ทรงแก้ ปัญหา
เป็ นพระคุณอุ่นใจ
ของชาวไร่ ชาวนา
เกษมสําราญทัวหน้ า เขตแคว้ นสุโขทัย
โอ้ องค์ พ่อขุนราม
ผู้เรื องชื อลือพระนาม ว่ าเป็ นพระยอดกษัตริ ย์ไทย
ทรงผดุงรุ่ งเรื อง เขตแคว้ นประเทือง
สร้ างบ้ านแปลงเมือง ให้ แก่ ไทยทั0งหลาย
ขอยกพระคุณ ขึน0 ทูนเทิดไว้ ประชาชาวไทย จะรั กพระองค์ ตลอดกาล
ชาติไทยผองไทย
เราใฝ่ ใจรู้ คุณ ผู้เมตตาการุ ณ คํา0 ชูชาติเสมอมา
ก่ อความดีงาม สร้ างความก้ าวหน้ า
ช่ วยทุกข์ ประชา ทัวแคว้ นแดนไทย
อธิษฐาน (เรื! องอานุภาพพ่อขุนรามฯ 31 มกราคม 2497)
(สร้ อย) อธิษฐานเอย สองมือจับพาน ประดับพวงพุทธชาด (ซํ0า)
ขอกุศลผลบุญจงมีแด่ ผ้ ทู าํ คุณ ประโยชน์ ไว้ ในชาติ
อย่ ามีใครคิดร้ ายมุ่งทําลายชาติไทย
ขอให้ ทุกคนสมใจ
ห่ วงใยประเทศชาติ
ให้ ไทยเรานีม0 ีความสามารถ
ช่ วยตัวช่ วยชาติทาํ ให้ ไทยเป็ นเมืองทอง (สร้ อย)
ขอไทยรั กไทย ร่ วมเป็ นมิตรมัน ใจ
ถือไทยเป็ นพีน้อง
อย่ ามีการยุแยก อย่ าทําให้ แตกร้ าวฉาน ขอให้ ช่วยกันสมาน
เพือไทยทั0งผอง
มุ่งสามัคคี
เหมือนพีเหมือนน้ อง กลมเกลียวเกียวข้ อง
รั กกันทัวทุกคน
ขออุทิศ (เรื! องอานุภาพแห่งความเสี ยสละ สิ งหาคม 2498)
ขออุทิศ ทั0งเลือดเนือ0 และชี วิต ของข้ าทั0งผอง
เพือไทยวัฒนา เพือโชคชะตาของไทย อยู่ตลอดปลอดภัย
เป็ นดินไทยแดนทอง
ให้ ชาติบ้านเมือง นีป0 ระเทื องสูงส่ ง เอกราชดํารง อย่ ามีวนั มัวหมอง
ขอไทยร่ วมรั ก มุ่งสามัคคี
ผูกมิตรไมตรี ดังพีดังน้ อง
ช่ วยกันรั กษาดินแดน เหมือนรั กษาแผ่ นดินทอง เพือตอบสนอง คุณของชาติไทย
ไทยผูกมิตร (เรื! องอานุภาพแห่งความเสี ยสละ สิ งหาคม 2498)
ขอไทยจงอยู่ยง มัน คงดังภูผาใหญ่ พีน้องอยู่ทางไหน ขอจงมาร่ วมรั กสามัคคี
ชาวไทยในประเทศไทย ขอมอบดวงใจ ไว้ ผ้ ไู มตรี
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แก่ พีน้องไทย ในทุกวิถี
ให้ สวัสดี
ผาสุกทัวกัน
เลือดเนือ0 เชื 0อไทย
อยู่แดนแคว้ นใด ให้ มีโชคชัย และจงประสพสุขสันต์
พีน้องผองไทย มาสร้ างสายสัมพันธ์ มาร่ วมใจรั กกัน เป็ นมิงขวัญชาติไทย
พุทธบูชา (เรื! องอานุภาพแห่งความเสี ยสละ สิ งหาคม 2498)
สองกร เศียร กาย ข้ ามอบถวาย เป็ นพุทธบูชา
ขอน้ อมนบ
เคารพอภิวาท พระผู้คา0ํ ชูก้ ชู าติ เชิ ดชูพระศาสนา
องค์ พระแก้ วมรกต
องค์ พระพุทธสิ หิงส์
พระชิ นราชใหญ่ ยิง
คู่บ้านคู่เมืองเสมอมา พระธาตุพนม พระปฐมเจดีย์ พระมหาธาตุนครศรี
ธรรมราชและไชยา
พระศรี รัตน์ มหาธาตุ ทีพิษณุโลก สุโขทัย
พระธาตุหริ ภุญชัย
พระธาตุดอยสุเทพภูผา พระมหาธาตุเมืองเก่ า
สุโขทัยธานี ล้ วนเป็ นยอดปูชนีย์
ทีเราจะต้ องรั กษา
ดังสิ นทรั พย์ กองใหญ่
บรรทุกอยู่ในไทยนาวา เป็ นสมบัติล้นค่ า อยู่ในอารั กขาของชาติไทย
ขอไทยรั กไทย เชิ ดชูชาติไว้ อย่ าให้ ใครทําลาย
ของดีจะอยู่
ก็ต่อเมือชาติยืนยง
ถ้ าไทยนีล0 ่ มจมลง
ทุกสิ งจะสิ 0นสูญหาย
ขอไทยถนอมไทย
เชิ ดชูชาติไว้ อย่ าให้ ใครทําลาย
ถึงตัวจะตาย
ถึงใจจะขาด ก็อย่ าให้ ชาติของเราละลาย
พีน้องทั0งหลาย
ช่ วยกันรั กษาชาติไทย
มโนน้ อม (เรื! องอานุภาพแห่งความเสี ยสละ สิ งหาคม 2498)
(สร้ อย) มโนข้ าน้ อม มอบแด่ สวรรค์
แขนมอบถวายทรงธรรม์
เทิดไทยไอศูรย์
ดวงใจข้ านี 0 มอบมิงเมียขวัญ
และแก่ มารดาของข้ า
เกียรติศักดิ>ลือชา
มอบไว้ แก่ ตัว
พ่ อขุนบรมผู้ครองสิ บสองจุไทย ส่ งพระโอรสไป สร้ างเมืองใหม่ หลายทิศา
จึงเกิดเป็ นแคว้ นลานช้ าง อีกทั0งแคว้ นเคียงข้ าง ชื อสิ บสิ งพันนา
หัวพันทั0งห้ าทั0งหก หงสา-โยนก และอโยธยา
ข้ าขอน้ อมนบ เคารพบูชา แด่ องค์ พระบิดา ของอาณาจักรไทย
องค์ พระไชยศิริ มาตั0งนครไชยรี เขตพระปฐมเจดีย์ ทีสักการบูชา
พ่ อขุนเม็งราย ผู้ครองนครเงินยาง รวมเขตแคว้ นเคียงข้ าง ตั0งเป็ นไทยสานนา
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ทรงสร้ างเชี ยงราย ได้ หริ ภุญชัย แล้ วทรงสร้ างเชี ยงใหม่ เป็ นถินไทยวัฒนา
ข้ าขอน้ อมนบ เคารพบูชา แด่ องค์ ระบิดา ของอาณาจักรไทย
พ่ อขุนศรี อินทราทิตย์ กับพ่ อขุนผาเมือง ตั0งอาณาจักรรุ่ งเรื อง สุโขทัยเทิดหล้ า
พ่ อขุนรามคําแหง รวมแคว้ นไทยทุกแห่ ง ทางทิศใต้ ลงมา
ให้ อยู่เป็ นครอบครั วไทย พีน้องทั0งหลาย ล้ วนเป็ นไทยถ้ วนหน้ า
ข้ าขอน้ อมนบ เคารพบูชา แด่ องค์ พระบิดา ของอาณาจักรไทย
วิญญาณบรรพชน (เรื! องอานุภาพแห่งความเสี ยสละ สิ งหาคม 2498)
โอ้ ดวงวิญญาณบรรพชนของข้ า ผู้มีพระคุณมาแก่ เราชาวไทย
ตั0งแต่ องค์ พระร่ วงกรุ งสุโขทัย และพระมหากษัตริ ย์ยิงใหญ่ แห่ งกรุ งศรี อยุธยา
องค์ พระแม่ เจ้ ายอดสตรี ศรี สุริโยทัย
ขวัญใจผู้สละชี วา
ไทยจึงอยู่คงคู่ฟ้า ชาติไทยจึงได้ วฒ
ั นา สร้ างตนพ้ นภัย
วิญญาณของบรรพชน ลอยวนแห่ งใด ขอจงประสพสุขเสมอเทอญ
ไทยสามัคคี (เรื! องอานุภาพแห่งความรัก สิ งหาคม 2499)
ไทยดํารงอยู่คงเป็ นไทย ด้ วยนํา0 ใจสามัคคีกัน
ไทยจะสุขอยู่ทุกคืนวัน
ด้ วยคนไทยรั กกันอย่ างมัน คง
หากชาวไทยนีไ0 ม่ ปรองดอง
ดังพีดังน้ องแล้ วก็ไทยคง
จะเสื อมสลายละลายหมดลง
ทั0งบ้ านทั0งเมืองจะสูญสิ 0นไป
แผ่ นดินไทยยืนยงอยู่เป็ นไทย ก็เป็ นเพราะไทยมุ่งใจสามัคคี หวังดีต่อกัน
หากไทยพร้ อมใจสูงส่ ง
ให้ ชาติมนั คงช่ วยกันสร้ างสรรค์
ไทยจะโชติช่วงเหมือนดวงตะวัน เกิดความสุขสรรทัวแคว้ นแดนดิน
ดาบ (เรื! องอานุภาพแห่งศีลสัตย์ 29 มิถุนายน 2500)
ทางข้ างคมเราฟั น ข้ างสันเราฟาด บรรพชนเราสามารถ ไทยนีช0 าติชาตรี
ด้ วยเรี ยวแรงแข็งขัน ท่ านฟาดฟั นผองพลไพรี
ทั0งใหญ่ ทั0งน้ อยให้ ถอยไป
จนพ้ นไทยธรณี
ด้ วยพระแสงดาบคาบค่ าย องค์ พระนเรศวรมหาราช
ทรงทําให้ ไทยเป็ นเอกราช
เมือต้ องเป็ นทาสมาหลายปี
ด้ วยดาบพระเจ้ าตากสิ น
จึงกู้แผ่ นดินขึน0 ได้ อีกที
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ชาติไทยเป็ นไทยไว้ ศักดิ>ศรี
จนทุกวันนีเ0 ราคงเป็ นไทย
ด้ วยดาบของชาวบางระจัน
ไทยได้ ป้องกันเกียรติไทย
ด้ วยดาบเจ้ าคุณพิชัย
ดาบหักแต่ ไม่ ไม่ อับปาง
ด้ วยดาบท้ าวเทพสตรี ท้ าวศรี สุนทร ศัตรู ถกู ต้ อนออกไปพ้ นถลาง
ด้ วยดาบของท้ าวสุ รนารี อีสานจึงอยู่ดี ไม่ ต้องแยกทาง

บทเพลงสุ นทราภรณ์

ไทยต้ องทํา (2490)
คําร้อง: แก้ว อัจฉริ ยะกุล
ทํานอง: เอื7อ สุ นทรสนาน
เราเป็ นไทยไทยไทยร่ วมนํา0 ใจทําทํา เป็ นกอบเป็ นกําทุกคนจนทําอาบเหงือต่ างนํา0 ทําไป
สร้ างตัวสร้ างตนมาเถิดทุกคนอย่ ามัวนอนใจ
หากหวังสร้ างไทยร่ วมนํา0 ใจสร้ างตนก่ อนซี
แม้ งานใดรวมมือสิ งนั0นคื อความดี
เรี ยวแรงเรามีร่วมกันทันที อย่ าหลีกหนีจงทํา
แม้ ว่าเรากลัวจนให้ ทุกคนทําทํา
หากต้ องตรากตรําพร้ อมใจกันทําบนบกในนํา0 ทําไป
ป่ าดงไร่ นามีสุดสายตาจะกลัวอะไร
ใต้ นา0ํ ใกล้ ไกลชอบนํา0 ใจอย่ างไหนเลือกเอา
ไทยต้ องทําทําทําเพือน้ อมนําชาวเรา
งานหนักงานเบาจงอดทนเอาอย่ ามัวเขลางมงาย
หน้ าทีเด็ก (2498)
คําร้อง: ชอุม่ ปัญจพรรค์ ทํานอง: เอื7อ สุ นทรสนาน
(สร้ อย) เด็กเอ๋ ยเด็กดี ต้ องมีหน้ าทีส" ิบอย่างด้ วยกัน
หนึง นับถือศาสนา
สอง รั กษาธรรมเนียมมัน
สาม เชื อพ่ อแม่ ครู อาจารย์
สี วาจานั0นต้ องสุภาพอ่ อนหวาน
ห้ า ยึดมัน กตัญHู
หก เป็ นผู้ร้ ู รักการงาน
เจ็ด ต้ องศึกษาให้ เชี ยวชาญ
ต้ องมานะบากบันไม่ เกียจไม่ คร้ าน
แปด รู้ จักออมประหยัด
เก้ า ต้ องซื อสั ตย์ ตลอดกาล
นํา0 ใจนักกีฬากล้ าหาญ
ให้ เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา
สิ บ ทําตนให้ เป็ นประโยชน์
รู้ บาปบุญคุณโทษสมบัติชาติต้องรั กษา
เด็กสมัยชาติพัฒนา
จะเป็ นเด็กทีพาชาติไทยเจริ ญ
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อนุสติไทย (ออกแสดงครั7งแรกเมื!อ 2515)
คําร้อง: แสงสุ วรรณ ทํานอง: เวส สุ นทรจามร
ขับร้อง: วรนุช อารี ย ์
อยุธยาแตกไปเพราะไทยระย่ อ ไม่ คิดต่ อต้ านศัตรู มุดรู หนี
ยิงปื นเปรี 0ยงไทยกลัวเสี ยงแทนไพรี
นายทัพดีกลับหู่หดหมดแรงใจ
บัดนีภ0 ัยมาคุกคามทัวไทยประเทศ
ผู้ลืมเจ็บ ลืมอาย ลืมคนหยัน
คิดแต่ ตัวคิดแต่ พวกรอดแต่ วัน
ชาติพังพลันมันผู้ใด ใครอยู่ดี
กูจะสู้แม้ ร้ ู ว่าพวกกูน้อย
สู้ไม่ ถอยแม้ ร้ ู ว่าจะดับสลาย
แผ่ นดินนีพ0 ่ อกูอยู่ปู่กูตาย
กูสุดอายหากเสี ยทีไพรี ครอง
ใครบ้ างเหวยจะร่ วมสู้กับกูบ้าง
ใครบ้ างเหวยจะอยู่ข้างไทยใจหาญ
ใครบ้ างเหวยจะละสุขสนุกสําราญ
ใครบ้ างเหวยยอมวายปราณเพือไทยคง
พระราชนิพนธ์ทาํ นองในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
เกิดเป็ นไทย ตายเพือไทย
คําร้อง: ท่านผูห้ ญิงมณี รัตน์ บุนนาค
เกิดเป็ นไทยแล้ วใจต้ องสู้
ถินไทยเรารู้ เรารั กยิง
ศัตรู หน้ าไหนไม่ เกรงกริ ง
หากมาช่ วงชิ งตายเสี ยเถิด
เผ่ าไทยเดิมล้ วนคนใจเด็ด
แกร่ งดังเหล็กเพชรชูชาติเชิ ด
ต่ างรั กษาไว้ แดนกําเนิด
เกิดเป็ นไทยแล้ วจําใส่ ใจ
ปกครองรั กษาทําหน้ าที
ห่ วงเมืองไทยนีใ0 ห้ ยิงใหญ่
สิ 0นเมืองไทยแล้ วใครอยู่ได้
ชาติไทยคงไร้ ความเสรี
เผ่ าไทยเราพร้ อมอาสาสมัคร
เด็ดเดียวยิงนักยอมชี พพลี
เสี ยงภัยทั0งผองปองความดี
ปกป้ องปฐพีตายเพือไทย
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ความฝันอันสู งสุ ด
คําร้อง: ท่านผูห้ ญิงมณี รัตน์ บุนนาค
ขอฝั นใฝ่ ในฝั นอันเหลือเชื อ
ขอสู้ศึกทุกเมือไม่ หวัน ไหว
ขอทนทุกข์ รุกโรมโหมกายใจ
ขอฝ่ าฟั นผองภัยด้ วยใจทะนง
จะแน่ วแน่ แก้ ไขในสิ งผิด
จะรั กชาติจนชี วิตเป็ นผุยผง
จะยอมตายหมายให้ เกียรติดาํ รง
จะปิ ดทองหลังองค์ พระปฏิ มา
ไม่ ท้อถอยคอยสร้ างสิ งทีควร
ไม่ เรรวนพะว้ าพะวังคิดกังขา
ไม่ เคืองแค้ นน้ อยใจในโชคชะตา
ไม่ เสี ยดายชี วาถ้ าสิ 0นไป
นีคือปณิ ธานทีหาญมุ่ง
หมายผดุงยุติธรรมอันสดใส
ถึงทนทุกข์ ทรมานนานเท่ าใด
ยังมัน ใจรั กชาติองอาจครั น
โลกมนุษย์ ย่อมจะดีกว่ านีแ0 น่
เพราะมีผ้ ไู ม่ ยอมแพ้ แม้ ถกู หยัน
ยังคงหยัดสู้ไปใฝ่ ประจัญ
ยอมอาสัญก็เพราะปองเทิ ดผองไทย
แผ่นดินของเรา
คําร้อง: ท่านผูห้ ญิงมณี รัตน์ บุนนาค
ถึงอยู่แคว้ นใด ไม่ สุขสําราญ
เหมือนอยู่บ้านเรา ชื นฉํา คํา เช้ าสุขทวี
ทรั พย์ จากผืนดิน สิ นจากนที
มีสิทธิ> เสรี สันติครองเมือง
เรามีป่าไม้ อยู่สมบูรณ์
ไร่ นาสดใสใต้ ฟ้าเรื อง
โบราณสถานส่ งนามประเทือง
เกียรติเมืองไทยขจรไปทัวแดนไกล
รั กชาติของเรา ไว้ เถิดผองไทย
ผืนแผ่ นแหลมทอง รวมพีรวมน้ องด้ วยกัน
รั กเกียรติรักวงศ์ เสริ มส่ งสัมพันธ์
ทูนเทิดเมืองไทยนั0น ให้ ยืนยง
เราสู้
คําร้อง: สมภพ จันทรประภา
บรรพบุรุษของไทยแต่ โบราณ
ปกบ้ านป้ องเมืองคุ้มเหย้ า
เสี ยเลือดเสี ยเนือ0 มิใช่ เบา
หน้ าทีเรารั กษาสื บไป
ลูกหลานเหลนโหลนภายหน้ า
จะได้ มีพสุธาอาศัย
อนาคตจะต้ องมีประเทศไทย
มิยอมให้ ผ้ ใู ดมาทําลาย
ถึงขู่ฆ่าล้ างโคตรก็ไม่ หวัน
จะสู้กันไม่ หลบหนีหาย
สู้ตรงนีส0 ้ ูทีนีส้ ูจนตาย
ถึงเป็ นคนสุดท้ ายก็ลองดู
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บ้ านเมืองเราเราต้ องรั กษา
เกียรติศักดิ>ของเราเราเชิ ดชู

อยากทําลายเชิ ญมาเราสู้
เราสู้ไม่ ถอยจนก้ าวเดียว

เพลงดุจบิดามารดร
คําร้อง: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทํานอง:ท่านผูห้ ญิงพวงร้อย อภัยวงศ์
ขับร้อง: สวลี ผกาพันธ์ และสันติ ลุนเผ่
รักชาติยอมสละแม้
ชีวี
รักเกียรติจงเจตน์พลี
ชีพได้
รักราชมุง่ ภักดี
รองบาท
รักศาสน์ราญเศิกไส้
เพื!อเกื7อพระศาสนา
อันสยามเป็ นบ้านเกิด เมืองนอน
ดุจบิดามารดร
เปรี ยบได้
ยามสุ ขสโมสร
ทุกเมื!อ
ยามศึกทุกข์ยากไร้
ปลาตเร้นฤๅควร
เพลงหนักแผ่นดิน
คําร้องและทํานอง: พ.ต.บุญช่วย หักฤทธิ[ศึก
ขับร้อง: ส.อ.อุบล คงสิ น และศิริจนั ทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
เรี ยงเรี ยง: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พันเอก (พิเศษ) ชูชาติ พิทกั ษากร
คนใดใช้ ชือไทยอยู่ กายก็ดูเหมือนไทยด้ วยกัน
ได้ อาศัยโพธิ> ทองแผ่ นดินของราชันย์ แต่ ใจมันยังเฝ้ าคิดทําลาย
คนใดเห็นไทยเป็ นทาส ดูถกู ชาติเชื 0อชนถินไทย
แต่ ยงั ฝั งทํากิน กอบโกยสิ นไทยไป เหยียดคนไทยเช่ นทาสของมัน
(สร้ อย) หนักแผ่ นดิน หนักแผ่ นดิน คนเช่ นนี'เป็ นคนหนักแผ่ นดิน (หนักแผ่ นดิน!)
หนักแผ่ นดิน หนักแผ่ นดิน คนเช่ นนี'เป็ นคนหนักแผ่ นดิน (หนักแผ่ นดิน!)
คนใดยุยงปลุกปั น ไทยด้ วยกันหวังให้ แตกกระจาย
ปลุกระดมมวลชนให้ สับสนวุ่นวาย เพือคนไทยแบ่ งฝ่ ายรบกันเอง
คนใดหลงชมชาติอืน ชาติเดียวกันเขายืนข่ มเหง
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ได้ สินทรั พย์ เจื อจานก็ประหารไทยกันเอง ทีชาติอืนเกรงดังญาติของมัน (สร้ อย)
คนใดขายตนขายชาติ ได้ โอกาสชี 0ทางให้ ศัตรู
เข้ าทลายพลังไทยให้ สลายทางสู้ เมือศัตรู โจมจู่เสี ยทีมนั
คนใดคิดร้ ายราวี ประเพณี ของไทยไม่ ต้องการ
เกือ0 หนุนอคติ เชื อลัทธิ อันธพาล แพร่ นาํ มันมาบ้ านเมืองเรา (สร้ อย)
สุ ดแผ่นดิน
เรี ยงเรี ยง: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พันเอก (พิเศษ) ชูชาติ พิทกั ษากร
สุดดินคือถินนํา0
เขตครามไทยสุดแนว
เราถอยไปไม่ ได้ อีกแล้ ว
ผืนดินสิ 0นแนวทะเลกว้ างใหญ่
ชาติไทยในเก่ ากาล
ถูกเขารานยํา ใจ
เคยเสี ยนํา0 ตามากเพียงไหน
เสี ยเนือ0 เลือดเท่ าไรชาวไทยจําได้ ดี
เราถอยมาอยู่แสนไกล
รวมเผ่ าไทยอยู่อย่ างเสรี
พระสยามทรงนําโชคดี
ผืนดินถินนีค0 ื อแผ่ นดินทอง
ไม่ มีทีแห่ งไหน
ให้ ไทยไปจับจอง
เราถอยไปไม่ ได้ พีน้อง
ใครคิดมาแย่ งครองผองไทยจงสู้ตาย
เพลงเมืองน่ ากังวล
เรี ยงเรี ยง: ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ พันเอก (พิเศษ) ชูชาติ พิทกั ษากร
เมืองใดไร้ สิงอันพึงมี ย่ อมเสื อมศักดิ>ศรี ไร้ คุณค่ า
พระมหาธี รราชเจ้ าจอมปรั ชญา ทรงพระนิพนธ์ ไว้ ว่าน่ ากังวล
เมืองใดไม่ มีทหาร
เมืองนั0นไม่ นานเป็ นข้ า
เมืองใดไร้ จอมพารา
เมืองนั0นไม่ ช้าอับจน
เมืองใดไม่ มีพาณิ ชย์ เลิศ
เมืองนั0นย่ อมเกิดขัดสน
เมืองใดไร้ ศิลปะโสภณ
เมืองนั0นไม่ พ้นเสื อมทราม
เมืองใดไม่ มีกวีแก้ ว
เมืองนั0นไม่ แคล้ วคนหยาม
เมืองใดไร้ นารี งาม
เมืองนั0นสิ 0นความภูมิใจ
เมืองใดไม่ มีดนตรี เลิศ
เมืองนั0นไม่ เพริ ศพิสมัย
เมืองใดไร้ ธรรมอําไพ
เมืองนั0นบรรลัยแน่ เอย ฯ
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เพลงรักกันไว้เถิด
คําร้อง ทํานองและขับร้อง: นคร ถนอมทรัพย์
( สร้ อย ) รั กกันไว้ เถิด เราเกิดรวมแดนไทย
จะเกิดภาคไหนๆ ก็ไทยด้ วยกัน
เชื 0อสายประเพณี ไม่ มีขีดกั0น
เกิดใต้ ธงไทยนั0น ปวงชนทุกคนคือไทย
ท้ องถินแหลมทอง เหมือนท้ องของแม่ เกิดถินเดียวกันแท้ เหมือนแม่ เดียวกันใช่ ไหม
ยามฉันมองตาคุณ อบอุ่นดวงใจ
เห็นสายเลือดไทยในสายตาบอกสายสัมพันธ์
ทะเลแสนงาม ในนํา0 มีปลา
พืชพันธุ์ดืนดาษตา ไร่ นารวงท้ องไสว
สิ นทรั พย์ มีเกลือนกล่ น บรรพชนให้ ไว้
เราลูกหลานไทย จงร่ วมใจ รั กษาให้ มนั
แหลมทองโสภา ด้ วยบารมี
ปกเกล้ าเหล่ าไทยนี 0 ร่ มเย็นเป็ นศรี ผ่องใส
ใครคิดบังอาจหมิน ถินทององค์ ไท้
เราพร้ อมพลีใจ ป้ องถินไทยและองค์ ราชัน
ยุคที 4 ยุคร่ วมใจสู้ ภัยเศรษฐกิจ ช่วงเวลาที!ระบบเศรษฐกิจทั7งในและต่างประเทศ มีบทบาท
กําหนดทิศทางการพัฒนามากกว่าระบบการเมือง การปกครองดังเช่นในอดีต (พ.ศ.2520 –
2538) บทเพลงปลุกใจในยุคสมัยนี7เป็ นผลงานของ วงดนตรี คาราบาว ได้แก่ บทเพลงของวง
ดนตรี สุนทราภรณ์ เพลงรักเธอประเทศไทยของชัชชัย สุ ขาวดี หรื อ หรั!ง ร็ อคเคสตร้า และ
เพลงรักเมืองไทยของบริ ษทั สยามกลการ
บทเพลงสุ นทราภรณ์

ไทยเทิดไทย
ไทยเทิดไทย ชูเชิ ดเทิดไทยให้ ดี
เพือเกียรติภูมิเสรี รั กสามัคคีพร้ อมใจ
มาเพือนมา มาร่ วมชะตาชาติไทย
เพือชาติเพือชนพ้ นภัย สัมพันธ์ ขวัญชัยมวลชน
ขวัญกล้ า เลือดโลมอุราร้ อนรน
เพราะไทยผจญ รอบเมืองกมลรําไร
ขวัญแกล้ ว เราพร้ อมกันแล้ วขอให้
ไทยสู้เพือไทย เพราะไทยล้ มไปภัยราญ
น้ องพี เลือดไทยก็มีทุกคน
หรื อยอมอับจน เมือมารผจญเมืองใจ
น้ องพี สยามยามนีข0 อให้
ไทยสู้เพือไทย เพราะไทยล้ มไปภัยราญ
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มาร์ ชไทยวิวฒ
ั น์
เราเกิดมาเป็ นไทย
สมศักดิ>ชาติไทยเพราะใจเสรี
เลือดเนือ0 ไทยพลี
เพือให้ มีเสรี ยืนมา
บรรพไทยนั0นสร้ างชาติไทยให้ เรา ด้ วยเลือดเนือ0 พลีเอา
จวบไทยเราสุขสันต์ ทัวหน้ า
ชี พบรรพไทยต้ องสูญไปจึงได้ ชาติมา
เอกราชเราน้ อมบูชา
ขอให้ รักษารวมกัน
ไทยภูมิใจเพราะไทยลุรอดปลอดมา
เทิดชาติเหนือชี วา
อยู่กันมาสุขสันต์
เราต้ องรั กชาติไม่ หวาดหวัน
ถ้ าหากแม้ ใครมาโรมรั น
เอาเลือดล้ างมัน
ให้ มนั สูญสิ 0นพ้ นดินแดนไทย
วัฒนธรรมย่ อมนําคนให้ เป็ นคน วัฒนชนมิงมงคลทัวไป
เพราะเหตุฉะนั0นเราไทย
ก็เป็ นชาติอันภูมิใจ
ด้ วยเราเผ่ าไทยมีใจวิวฒ
ั นา
วัฒนธรรมย่ อมจะนําแต่ ความดี สง่ าราศีย่อมจะมีตลอดมา
มาเถิดชาติไทยจงมา
วิวฒ
ั น์ ให้ ไทยคงค่ า
ดังปรารถนาสถาพรไทย
สิ ทธิ> เสรี ชาวไทย
มิได้ สูญไปไทยไพบูลย์
ผองไทยสุขสันต์ เป็ นเมืองทอง
ด้ วยการปกครองวิสุทธิ> สดใส
เสรี ประชาธิ ปไตย
เป็ นศักดิ>หลักชัยทีผองไทยนําพา
น้ อมนบสิ ทธิ> กัน และกัน
สิ ทธิ> เราเท่ านั0นหมายมัน หนักหนา
แม้ มีทรชนเข้ ามา
เรารบสุดชี วาเพือประชาธิ ปไตย
สิ ทธิ> เสรี ชาวไทย
มิได้ สูญไปไทยไพบูลย์
ผองไทยสุขสันต์ เป็ นเมืองทอง
ด้ วยการปกครองวิสุทธิ> สดใส
เสรี ประชาธิ ปไตย
เป็ นศักดิ>หลักชัยทีผองไทยนําพา
น้ อมนบสิ ทธิ กัน และกัน
สิ ทธิ> เราเท่ านั0นหมายมัน หนักหนา
แม้ มีทรชนเข้ ามา
เรารบสุดชี วาเพือประชาธิ ปไตย
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ผลงานจากศิลปิ นอื!น

เมดอินไทยแลนด์ (คาราบาว ชุดเมดอินไทยแลนด์ 2527)
เมดอิ นไทยแลนด์ แดนดินไทยเรา
เก็บกันจนเก่ า เรามีแต่ ของดีดี
มาตั0งแต่ ก่อนสุโขทัย มาลพบุรี อยุธยา ธนบุรี
ยุคสมัยนี 0 เป็ น กทม.
เมืองทีคนตกท่ อ (ไม่ เอาอย่ าไปว่ าเขาน่ า)
เมดอิ นไทยแลนด์ แดนไทยทําเอง
จะร้ องรําทําเพลง ก็ลา0ํ ลึกลีลา
ฝรั งแอบชอบใจ แต่ คนไทยไม่ เห็นค่ า
กลัวน้ อยหน้ า ว่ าคุณค่ านิยมไม่ ทันสมัย
เมดอิ นเมืองไทย แล้ วใครจะรั บประกันฮะ
(ฉันว่ ามันน่ าจะมีคนรั บผิดชอบบ้ าง)
เมดอิ นไทยแลนด์ แฟนแฟนเข้ าใจ
ผลิตผลคนไทยใช้ เองทําเอง
ตัดเย็บเสื 0อผ้ ากางโกงกางเกง
กางเกงยีนส์ (ชะหนอยแน่ )
แล้ วขึน0 เครื องบินไปส่ งเข้ ามา
คนไทยได้ หน้ า (ฝรั งมังค่ าได้ เงิน)
เมดอิ นไทยแลนด์ พอแขวนตามร้ านค้ า
มาติดป้ ายติดตราว่ าเมดอินเจแปน
ก็ขายดิบขายดีมีราคา
คุยกันได้ ว่ามันมาต่ างแดน
ทั0งทันสมัย มาจากแม็กกาซี น
เขาไม่ ได้ หลอกเรากิน
หลอกเรานันหลอกตัวเอง...เอย
แผ่นดิน (คาราบาว ชุดอเมริ โกย 2528)
ไม่ มีดินผืนใดให้ ไออุ่น เท่ ากับดินทีคุณถือกําเนิด
ไม่ มีดินผืนใดดูมันคง เท่ ากับดินทีลงสํามะโนครั ว
ไม่ มีดินผืนใดให้ คุณเดิน เท่ ากับดินทีคุณเดินตอนตั0งไข่
ไม่ มีดินผืนใดมีความหมาย เท่ าแผ่ นดินสุดท้ ายของเผ่ าพันธุ์
ไม่ มีชายหญิงใดมีชีวิต หมกมุ่นครุ่ นคิ ดแต่ สืบพันธุ์
หมกมุ่นครุ่ นคิ ดแต่ สืบพันธุ์ ไม่ มีชายหญิงใดมัวแต่ ฝัน
ถึงแต่ ตนทุกวันทุกเวลา ไม่ มีชายหญิงใดไม่ เคยคิด
ถึงชี วิตต่ อไปภายภาคหน้ า ไม่ มีชายหญิงใดไม่ อ่อนล้ า
ร่ วงโรยชราไปตามกัน
อย่ ามัวแต่ ฝัน อย่ ามัวแต่ คิด ฝั นถึงคิดถึงแต่ ประโยชน์ ส่วนตัว
เห็นแก่ ตัวคนเห็นแก่ ตัว แผ่ นฟ้ าจะมัวแผ่ นดินจะหมองนองนํา0 ตา
ไม่ มีชัยชนะใดยิงใหญ่ เท่ ากับชัยชนะเหนือใจตน
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ไม่ มีภัยผองใดเหี 0ยมโหดร้ าย เท่ ากับภัยผองไทยทําลายตน
ไม่ มีเงินไม่ มีทองยังไม่ หมองเศร้ า มีแผ่ นดินปลูกข้ าวเราอยู่ได้
ไม่ มีเงินไม่ มีทองค่ อยหาใหม่ บนแผ่ นดินสุดท้ ายของไทยทุกคน
แผ่ นดินเดือดร้ อน (ผู้คนหมองไหม้ ) ผู้คนใจร้ าย (แผ่ นดินเดือดร้ อน)
แผ่ นดินเหื อดหาย (ผู้คนหมดสิ 0น) หมดสิ 0นแผ่ นดิน (หมดสิ 0นเผ่ าพันธุ์)
ไม่ มีดินผืนใดมีความหมาย เท่ ากับผืนดินไทยของคนไทย
เวลคัม ทู ไทยแลนด์ (คาราบาว ชุดเวลคัม ทู ไทยแลนด์ 2530)
ทอม ทอม แวร์ ยูโกลาสไนท์ (ไอเลิฟเมืองไทย ไอไลคพัฒน์ พงษ์ )
น้ องนางคงทําให้ ทอมลุ่มหลง
(ไอเลิฟพัฒน์ พงษ์ ไอเลิฟเมืองไทย)
จริ ง จริ งเลยเนีย
เทียวเมืองไทยได้ กาํ ไรชี วิต
ได้ ผลผลิตแหล่ งวัฒนธรรม
คุ้มค่ าเงินทองเป็ นกอบเป็ นกํา
ดูสิงสูงลํา0 โบรําโบราณ
เศรษฐกิจเบิกบาน ปี การท่ องเทียวไทย
แหลมทองของไทยมีของดี
ธรรมชาติพอมีใครเห็นเป็ นติดใจ
วัดวาอารามวัฒนธรรมยิงใหญ่
ประเพณี ไทยน่ าตืนใจลุ่มหลง
อย่ างงานสงกรานต์ และลอยกระทง
ยังคงเชิ ดหน้ าชูตา
ฝรั งบังยุ่น มายกพลขึน0 บก
ศกนีป0 ี นีป0 ี เทียวท่ องไทย
มาแอ่ วกันโลด เทียวให้ อิมหนําใจ
ลื มเรื องเลวร้ ายพักไว้ สักปี
รั ฐบาลเขาทําดี
ประชาชี กช็ อบใจ
มาละเหวย (มาละวา)
มาแต่ ของเขา (ของเราไม่ เห็นมา) ตาละลา
ใครมีมะกรู ด (มาแลกมะนาว)
ใครมีลูกสาว (มาแลกลูกสาว)
ใครมีลูกชาย (มาแลกลูกชาย)
ลูกชายเป็ นเอดส์ ไม่ เอาตาละลา(สมนํา0 หน้ าเฮ่ อ)
ใครมีเงินทอง (มาแลกเก้ าอี )0
ทําดีทาํ ดี (ระวังโดนด่ า)
ทําชัวทั0งปี (ไม่ มีใครว่ า)
ทําเทปออกมา (มีปัญหาทุกที) ตาละวา
หุย..(ฮา) โห่ ..(ฮิ 0ว) เวลคัมทูไทยแลนด์ ต่ อแต่ นีจ0 ะมีชนชาติอืน
ด้ อมด้ อมยืนยืนมาดูเราเมืองไทย
ไปถามดูว่าชอบเราตรงไหน
ฝรั งตอบไม่ อายไอไลคพัทยา
กับกรุ งเทพฯ เมืองฟ้ า นั0นไอก็ว่าพัฒน์ พงษ์
เป็ นงั0นไป ไหงมันเป็ นอย่ างนี 0
รั ฐบาลเค้ าทําดี ฝรั งยังไม่ เข้ าใจ
ลงทุนลงแรงทัวทั0งแผ่ นดินไทย
สร้ างภาพพจน์ ใหม่ ส่ งเสริ มการท่ องเทียว
อย่ าคิดมาลุยลูกเดียว เทียวพัทยาพัฒน์ พงษ์ คนต่ างด้ าว เขาคนต่ างเมือง
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จากดินแดนรุ่ งเรื องควรรู้ เรื องเมืองไทย ว่ ามีของดีกว่ าทีคุณเข้ าใจ
อย่ างวัฒนธรรมไทย นั0นยิงใหญ่ นมนาน อย่ ามองอย่ าคิดอนาจาร
ผิดความต้ องการของคนไทย
เพลงคนสร้ างชาติ (คาราบาว ชุดคนสร้างชาติ 2537)
ชาติต้องการคนทีซือสั ตย์
ชาติต้องการคนเสี ยสละ
หากประชาชนเกียจคร้ าน
คนจะอดอยากยากจน
** ชาติต้องการคนทีซือสัตย์ ชาติต้องการคนเสี ยสละ
หากประชาชนโง่ เขลาก็สิ0นชาติ(ไทย)
เกิดกันหนเดียว บนแผ่ นดินเดียวร่ วมฝั น
อยู่ร่วมเผ่ าพันธุ์ เผ่ าใครเผ่ ามันเผ่ าไทย หัวใจเรารวมเข้ าด้ วยกัน
ทุกข์ สุขเรามีร่วมฝ่ าฟั น
ความรั กจริ งใจยังผูกพันเป็ นชาติเดียว
รักเธอประเทศไทย
คําร้อง ทํานอง และขับร้อง: หรั!ง ร็ อคเคสตร้า
เป็ นตัวเป็ นตน รวมเป็ นคนขึน0 มาได้
จะโตจะตาย ไม่ แน่ นอน
จะตึงจะตัง ขึงขัง หรื อโอนอ่ อน
แล้ วแต่ ทาํ เพือใคร
จะดีจะเลว เธอก็ยืนเคียงข้ าง
จะจําไม่ จาง ยังซึ 0งใจ
จะเป็ นจะตาย ดีร้ายสักเพียงใด
ฉันทําได้ เพือเธอ
สาบาน ว่ าไม่ เสี ยใจ
เสี ยใคร ไม่ เท่ าเสี ยเธอ
จะยอมให้ ใคร มาทําร้ ายเธอ เป็ นไปได้ ไง
แม้ ตายก็ต้องยอม
จะดีจะเลว เธอก็ยืนเคียงข้ าง
จะจําไม่ จาง ยังซึ 0งใจ
จะเป็ นจะตาย ดีร้ายสักเพียงใด
ฉันทําได้ เพือเธอ
ของใคร ใครก็หวง
หวงเธอ ดังดวงใจ
ขอเธอ ไม่ ต้องหวัน ไหว
หลับเถิด หลับให้ สบาย
สาบาน ว่ าไม่ เสี ยใจ
เสี ยใคร ไม่ เท่ าเสี ยเธอ
จะยอมให้ ใคร มาทําร้ ายเธอ เป็ นไปได้ ไง
แม้ ตายก็ต้องยอม
จะยอมให้ ใคร มาทําร้ ายเธอ เป็ นไปได้ ไง
รั กเธอประเทศไทย
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เพลงรักเมืองไทย (2520)
บทเพลงโฆษณาบริ ษทั สยามกลการ
เมืองไทย เรามี ของดีอยู่มาก ไม่ กลัวลําบาก
ไม่ ยากไม่ จน ขยันทํากิน (ขยันทํากิน)
ในท้ องถินตน เป็ นสุขทุกคน เรารั กเมืองไทย
คนไทยใจดี อารี ย์ทัวหน้ า ต่ างขายต่ างค้ า
ทํามาหากินไม่ เบียดเบียนกัน (ไม่ เบียดเบียนกัน)
ยึดมัน ศักดิ>ศรี แบ่ งมีแบ่ งกิน ทัวถินไทยเรา
กินข้ าวหรื อยัง เชิ ญนังซิ จ๊ะ เป็ นอะไรไปล่ ะ (ไม่ เป็ นไรหรอกจ๊ ะ)
มามะมาช่ วยกัน (มามะมาช่ วยกัน) ไม่ เป็ นไรหรอกน่ า
เฮฮาทุกวัน (เฮฮาทุกวัน) แย้ มยิม0 พริ 0มฝั น
ฉันรั กเมืองไทย (ฉันรั กเมืองไทย)
เมืองไทย เรามี ของดีอยู่มาก ไม่ กลัวลําบาก
ไม่ ยากไม่ จน ขยันทํากิน (ขยันทํากิน)
ในท้ องถินตน เป็ นสุขทุกคน เรารั กเมืองไทย
คนไทยใจดี อารี ย์ทัวหน้ า
ต่ างขายต่ างค้ า ทํามาหากินไม่ เบียดเบียนกัน (ไม่ เบียดเบียนกัน)
ยึดมัน ศักดิ>ศรี แบ่ งมีแบ่ งกิน ทัวถินไทยเรา เรารั กเมืองไทย
ยุคที 5 ยุคพร้ อมจิตรักประเทศไทย ช่วงเวลาของวิกฤตการณ์ตา่ งๆ ทั7งทางเศรษฐกิจ การเมือง
สังคมและภัยธรรมชาติ ซึ!งส่ งผลกระทบต่อวิถีชีวติ ความเป็ นอยูโ่ ดยตรงของประชาชน (พ.ศ.
2539 – 2554) บทเพลงปลุกใจที!เกิดขึ7นในช่วงนี7 มีท7งั บทเพลงที!ประพันธ์โดยหน่วยงาน
ราชการภาครัฐ เช่นกองดุริยางค์กองทัพบก กองทัพเรื อ กองทัพอากาศ มูลนิธิเช่น มูลนิธิพระ
ดาบส รวมทั7งบทเพลงจากภาคเอกชน ซึ!งในงานวิจยั ครั7งนี7จะนํามาเพียงบทเพลงลิขสิ ทธิ[ของ
บริ ษทั อาร์เอส จํากัด (มหาชน) บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบทเพลงที!
ประพันธ์โดยยืนยง โอภากุล หรื อแอ๊ด คาราบาว เท่านั7น
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ต้ นไม้ ของพ่อ
พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ. 2539
จัดทําโดยบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี! จํากัด (มหาชน)
คําร้องและทํานอง: นิติพงษ์ ห่อนาค ขับร้อง: ธงไชย แมคอินไตย์
..นานมาแล้ ว พ่ อได้ ปลูกต้ นไม้ ไว้ ให้ เรา เพือวันหนึงจะบังลมหนาว
และคอยเป็ นร่ มเงา ปลูกไว้ เพือพวกเรา ทุกๆคน
พ่ อใช้ เหงือแทนนํา0 รดลงไป เพือจะผลิดอกใบออกผล
ให้ เราทุกๆคน เติบโตอย่ างร่ มเย็น ในบ้ านเรา
...ผ่ านมาแล้ วห้ าสิ บปี ต้ นไม้ นั0นสูงใหญ่ ลมแรงเท่ าไร ก็บรรเทา
ออกผลให้ เก็บกิน แตกใบเพือให้ ร่ม เงา คอยดูแลเรา ให้ เรายังมีวนั อยู่ต่อไป
...จนวันนี 0 ใต้ เงาแห่ งต้ นไม้ ต้ นใหญ่ ลูกได้ อยู่ได้ คอยอาศัย
แผ่ นดินยังกว้ างไกล แต่ เหมือนว่ าหัวใจ พ่ อกว้ างกว่ า
..ลูกทีเกิดตรงนีน0 ั0นยังอยู่ และยังอยู่เพือคอยรั กษา
จะรวมใจเข้ ามา จะมีทีสัญญา ในหัวใจ
...จากวันนีส0 ักหมืนปี ต้ นไม้ ทีพ่อปลูก
ทั7งสวยทั7งงดงาม และยิง! ใหญ่ สื บสานและติดตาม จากรอยที!พอ่ ตั7งใจ
เพื!อเราจะเทไป ให้ตน้ ไม้ ของพ่อ ยังงดงาม
ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์ มหาราชา
เพลงสัญลักษณ์ในงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั 5 ธันวาคม 2542
คําร้อง: ชาลี อินทรวิจิตร อาจินต์ ปัญจพรรค์ สุ รพล โทณะวณิ ก
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
ทํานอง: สง่า อารัมภีร์ นคร ถนอมทรัพย์
เรื ออากาศตรี ศ.พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรี กรานนท์ ประสิ ทธิ[ พยอมยงค์
เรียบเรียงเสี ยงประสาน: ประสิ ทธิ[ พะยอมยงค์ กิตติ ศรี เปารยะ
บรรเลง: วงดนตรี เฉลิมราชย์ ควบคุมวงโดย วิรัช อยูถ่ าวร
บุญของแผ่ นดินไทย พ่ อหลวงบันดาลให้ ทีในยุ้งฉางมีข้าว
นํา0 ริ นดินดีใครเล่ า ทุกข์ ใดเหิ นไปบรรเทา ด้ วยพระบาท
เกือบศตวรรษ ธ นําไทยทั0งชาติ พ้ นภัย
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แผ่ นดินถินเมืองทอง ผ่ านพ้ นโพยภัยเนืองนอง พระทรงคุ้มครองไทยไว้
ธ เป็ นพลังแผ่ นดิน สมานพลังชี วินของชนชาวไทย
อุ่นใจไพร่ ฟ้า พระบุญญาเกริ งไกร ภูมิพลมหาราชา
*(ซํ0า) อ่ าองค์ สุริย์ศรี มีธรรมส่ อง ปกครองอย่ างทรงพระเมตตา
ดุจบิดาเหล่ าประชา ทุกข์ ร้อนใดใดกรายมา โอ้ ฟ้าเป็ นดังฝนดับไฟ
ภูมิใจไทย ร่ วมร้ อยหัวใจร่ วมใฝ่ ร่ วมหวัง ภูมิพลัง แผ่ นดินถินนีย0 ิงใหญ่
ภูมิประวัติ ประชาชาติภูมิไผท ภาคภูมิประชาชัย ภูมิพลังแผ่ นดิน
เทิดไท้ นบน้ อมเทิ ดทูน ธ เหนือเกล้ า สราญนานเนาหทัยสุ ขลํา0 สมจินต์
เพริ ศแพร้ วพิพัฒน์ เภทภัยพ่ ายแพ้ สิ0น นวมินทร์
ของขวัญจากก้อนดิน
ทํานอง - เนื7อเพลง : นิติพงษ์ ห่อนาค
เรี ยบเรี ยง : สราวุธ เลิศปั ญญานุช
เพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เนื!องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542
จัดทําโดยบริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี! จํากัด (มหาชน)
เราทุกคนก็เหมือนก้ อนดินแค่ ก้อนหนึง เปราะบาง ไร้ ค่า ไร้ ความหมาย
อ่ อนแอเหมือนโคลน ไหลไปตามทางเรื อยไป เมือนํา0 แห้ งไป ก็แตกระแหง
มีพลัง เพียงแค่ แรงเดียวทียึดเรา เหนียวรั0 ง เราไว้ ให้ กล้ าแข็ง
รวมผู้คนมากมาย ให้ ทรงพลังแข็งแรง รวมเม็ดดินทุกเม็ด ให้ เป็ นแผ่ นดิน
เราก็ร้ ู พ่ อต้ องเหนือยสักเพียงไหน ต้ องลําบากใจกาย ไม่ เคยสิ 0น
เพราะพ่ อรู้ พ่ อคื อ... พลังแห่ งแผ่ นดิน ให้ เราพออยู่พอกินกันต่ อไป
หากจะหา ของขวัญ ให้ พ่อสั กกล่ อง เราทั0งผอง จะพร้ อมกันได้ ไหม
บวกกันเป็ นดินเดียว ให้ พ่อได้ สุขใจ ไม่ ต้องเหนือยเกินไป อย่ างทีเป็ นมา
เราก็ร้ ู พ่ อต้ องเหนือยสักเพียงไหน ต้ องลําบากใจกาย ไม่ เคยสิ 0น
เพราะพ่ อรู้ พ่ อคื อ... พลังแห่ งแผ่ นดิน ให้ เราพออยู่พอกินกันต่ อไป
หากจะหา ของขวัญ ให้ พ่อสั กกล่ อง เราทั0งผอง จะพร้ อมกันได้ ไหม
บวกกันเป็ นดินเดียว ให้ พ่อได้ สุขใจ ไม่ ต้องเหนือยเกินไป อย่ างทีเป็ นมา
ช่ วยกันทําความดี ให้ พ่อได้ สุขใจ ไม่ ต้องเหนือยเกินไป อย่ างทีแล้ วมา
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คนไทยไม่ เคยทิงC กัน (บริ ษทั อาร์ เอส จํากัด (มหาชน) พ.ศ.2547)
คําร้องและทํานอง: สุ ทธิพงษ์ วัฒนสมบัติ
ขับร้อง: ธนพร แวกประยูร
มันเหมือนหัวใจสลาย นาทีทีสายนํา0 มา กวาดทลายในพริ บตา ทั0งชี วิตหายไป
เสี ยงของความเฝ้ าตรม ดังระงมถึงแสนไกล
บาดลงบนหัวใจคนไทยทุกคน
เรารู้ ว่าความบอบชํา0 มันยากจะทําใจได้
คนทีรักถูกพรากไป คนทีเหลือทุกข์ ทน
แต่ ขอให้ เชื อแล้ วกัน ในวันทีใครต้ องหมองหม่ น อีกหกสิ บกว่ าล้ านคนจะยืนมือไป
(สร้ อย)ให้ เป็ นธารนํา0 ใจ ต้ านคลืนทีมนั ไหลมา ให้ นา0ํ ใจซับนํา0 ตา คืนมาซึ งวันสดใส
จะเจ็บจะปวดอีกกีครั0 ง จะรวมพลังลุกยืนขึน0 ใหม่ ให้ โลกได้ ร้ ู เอาไว้ …คนไทยไม่ เคยทิง0 กัน
เรารู้ ว่าความบอบชํา0 มันยากจะทําใจได้ คนทีรักถูกพรากไป คนทีเหลือทุกข์ ทน
แต่ ขอให้ เชื อแล้ วกัน ในวันทีใครต้ องหมองหม่ น อีกหกสิ บกว่ าล้ านคนจะยืนมือไป
แม้ ว่าโลกจะร้ าย สูญเสี ยอะไรทุกอย่ าง
แต่ นา0ํ ใจไทยจะหลัง เพือล้ างทุกความเสี ยใจ
ให้ เป็ นธารนํา0 ใจ ต้ านคลืนทีมนั ไหลมา
ให้ นา0ํ ใจซับนํา0 ตา คืนมาซึ งวันสดใส
จะเจ็บจะปวดอีกกีครั0 ง จะรวมพลังลุกยืนขึน0 ใหม่ ให้ โลกได้ ร้ ู เอาไว้ …คนไทยไม่ เคยทิง0 กัน
ขวานไทยใจหนึงเดียว (คาราบาว ชุดสามัคคีประเทศไทย 2548)
โลกนีม0 ีมาก่ อนผู้คน
แต่ โลกจะทนอยู่ได้ นานสักเท่ าใด
ถ้ าเงินหมืนแสนล้ าน ถูกผลาญไป
ใช้ สร้ างอาวุธ มายัดใส่ มือคน
ขวานนี 0 มีมาก่ อนเราเกิด
คือสิ งประเสริ ฐ ทีมีบ้านเป็ นของตน
จะแยกไปทําไม ไร้ เหตุผล
พีน้องประชาชน จะอยู่อย่ างไร
* แถบธงแดง ขาว นํา0 เงิน
จงโบกนําความเจริ ญ สู่พีน้องผองไทย
ให้ โลกรั บรู้ ว่ าเราคือใคร
ขวานเอย ขวานไทย ดวงใจเป็ นหนึงเดียว
(เป็ นหนึงเดียว)
ฟ้ านีม0 ีโอกาสเป็ นหนึง
ถ้ าคนคํานึงถึงการเสี ยสละ
เหล่ าบรรพชนพลีชีพแลกมา
ต้ องเสี ยนํา0 ตา เลือดเนือ0 ไปเท่ าใด
แผ่ นดินยามมีคนคอยยุแหย่
ระสํา ยํา แย่ บ้ านเมืองลุกเป็ นไฟ
ถึงเวลาต้ องร่ วมแรงร่ วมใจ
ตักนํา0 ไปดับไฟ ด้ วยหัวใจยุติธรรม
** ขวานทีไม่ มีด้ามนําไปใช้ ย่ อมไร้ พลัง
คนไทยไม่ เคยแบ่ งข้ างไทย แขก จีน ฝรั งที เกิดยังเมืองไทย
ใต้ ร่มบรมโพธิ สมภาร พระเจ้ าอยู่หัวฯ พระราชิ นีฯ ทรงห่ วงใย
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ลูกเอย หลานเอย ล้ วนคนไทย
มาสร้ างฝั นวันใหม่ ให้ ขวานไทย ใจหนึงเดียว (ขวานไทย ใจหนึงเดียว)
ขวานนี 0 มีมาก่ อนเราเกิด
คือสิ งประเสริ ฐ ทีมีบ้านเป็ นของตน
จะแยกไปทําไม ไร้ เหตุผล
เราล้ วนเป็ นคน เป็ นประชาชนไทย
แผ่ นดินยามมีคนคอยยุแหย่
ระสํา ยํา แย่ บ้านเมืองลุกเป็ นไฟ
ถึงเวลาต้ องร่ วมแรงร่ วมใจ
ตักนํา0 ไปดับไฟ ด้ วยหัวใจสามัคคี **
เพลง ลูกของพ่อ (โดย บริ ษทั อาร์ เอส จํากัด (มหาชน))
บทเพลงสําหรับงานฉลองสิ ริราชสมบัติ 60 ปี พุทธศักราช 2549
คําร้อง : สุ ทธิพงษ์ สมบัติจินดา ทํานอง : วุฒิชยั สมบัติจินดา
เรี ยบเรี ยง : คีรินทร์ คุม้ รักษ์ ขับร้อง: รวมศิลปิ นอาร์เอส
ลืมตามาใต้ ฝ่าเท้ า อยู่ในร่ มเงาของพ่ อตั0งแต่ วันนั0น
สิ งทีเห็นจนชิ นตา ตลอดเวลาทีเนินนาน
คือภาพพ่ อเหนือยกับงานเพือลูกทุกคน
ทุกทียงั มีรอยเท้ า กีวนั ร้ อนผ่ าว ทั0งหนาวทั0งลมแดดฝน
หกสิ บปี ทีตืนมา เพือยกเวลาให้ ปวงชน ให้ หญ้ าทุกต้ นบนแผ่ นดินนีส0 บาย
* เหงือทีไหลหลัง ล้ างทุกความลําเค็ญ สร้ างความร่ มเย็นให้ ทัวไทย
บุญคุณได้ หยัง รากลงดังต้ นไม้ ทีแผ่ กิงใบเสี ยดฟ้ า
** เมือพ่ อยิม0 ลูกทุกคนอิมใจ ได้ ข่าวพ่ อไม่ สบาย ลูกไม่ อาจหลับตา
รู้ ว่าพ่ อเหนือยนัก ลูกส่ งรั กมา ขอพรให้ พ่อเป็ นสุขกายใจไม่ อ่อนล้ า ให้ อยู่ค่ ูฟ้านิรันดร์
นํา0 ตาทีหลังเป็ นสาย จากความปลืม0 ใจ ชื นใจพ่ อเป็ นมิงขวัญ
มือทียกขึน0 โบกมา ประทับตรึ งตราไว้ แสนนานนาน ให้ ลูกทุกคนซาบซึ 0งถึงกลางใจ
เกิดบนดินแดนแห่ งนี 0 เราโชคดีกว่ าชาติใด จุดรวมความเป็ นไทย ก็คือมีพ่อทีดีแสนดี
ทุ่มเทพลังกาย เพือให้ บ้านเราเย็นใจจนวันนี 0
เมือพ่ อยิม0 ลูกทุกคนอิมใจ ได้ ข่าวพ่ อไม่ สบาย ลูกไม่ อาจหลับตา
รู้ ว่าพ่ อเหนือยนัก ลูกส่ งรั กมา ขอพรให้ พ่อเป็ นสุขกายใจไม่ อ่อนล้ า (ซํ0า **)
ขอพรให้ ทรงแข็งแรงไม่ อ่อนล้ า เพืออยู่ค่ ูฟ้าไทย
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เพลงมหาราชพระจอมสยาม
บทเพลงสําหรับงานฉลองสิ ริราชสมบัติ 60 ปี พุทธศักราช 2549
ประพันธ์สาํ หรับงานคอนเสิ ร์ตทัพฟ้ าคูไ่ ทย ดุริยางกองทัพอากาศ
คําร้อง: เนรัญชรา หรื อสติ สติฐิต
เหมือนโพธิ สัตว์ บําบัดทุกข์ โศกสยาม ถินไทยงาม อยู่เย็นเพราะบารมี ไทยมีทุกข์ ภัย ทรง
ไปทุกที ทรงวางแนวทางวิธี พอเพียง พอมี พออยู่ พอกิน
พระโพธิ สัตว์ สหัสวรรษวิชา จุติจากแดนฟ้ า ลงมาแดนดิน มาซับทุกข์ โศก ซับวิปโยคของ
ไทยทั0งสิ 0น ทรงรั บครองแผ่ นดิน โดยธรรมมหาราชา
สามโลกหล่ อศรั ทธา หลอมบุญ หนุนพา พร้ อมเป็ นกษัตริ ย์สากล สูงส่ งบุญกุศล พระภูมิพล
ธ คือกษัตริ ย์ เมตตา
เสกหยาดพิรุณพัดพรมลมฉํา หล่ อเย็นดินดํานํา0 นา ปวงประชากร ทุกมุมโลกา ทูนเทิด
มหาราชไทย
งานฟ้ า งานดิน ธ ทดลอง ล้ วนยิงใหญ่ บุญของชาวไทย อยู่อย่ างไท สุขอย่ างสยาม
สวยสดเปี ยมศักดิ>ศรี พระราชิ นี ศิลปาชี พสุดงดงาม ศูนย์ แห่ งงานสยาม ฝี มืองดงาม เสริ ม
ความยิงใหญ่ พระองค์
เขือนคลองลําคูเขาภูดูเด่ น ป่ าดอย ป่ าเลน นํา0 ทรง เย็นศิระ กราบนบน้ อม พระองค์ ทรงฉัตร
ทรงคุ้มชาติไทย
ดิน นํา0 ลม ไฟ ธ ควบคุม สร้ างงานยิงใหญ่ องค์ มหาราชไทย หลักรวมใจ หลักแห่ งสยาม
พระจอมสยาม พระจอมสยาม พระจอมสยาม
รูปทีมีทกุ บ้ าน
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ เนื!องในวโรกาสที!พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงเจริ ญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที! 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550
คําร้อง: นิติพงษ์ ห่อนาค ทํานอง: อภิไชย เย็นพูนสุ ข
เรี ยบเรี ยง: วีรภัทร์ อึ7งอัมพร ขับร้อง: ธงไชย แมคอินไตย์
ตั0งแต่ เล็กยังเคยได้ ถามแม่ ว่า
บนข้ างฝาบ้ านเรานันติดรู ปใคร
ทีแม่ คอยบูชาประจําก่ อนนอนทุกคืน
จะต้ องไหว้
แม่ ตอบว่ าให้ กราบรู ปนั0นทุกวัน
ท่ านเป็ นเทวดาทีมีลมหายใจ
ทีเรายังพอมีกินอย่ างวันนี 0
ท่ านดูแลคนไทยมานานเหลื อเกิน ให้ จาํ ไว้
เป็ นรู ปทีมีทุกบ้ าน
จะรวย หรื อจน หรื อว่ าจะใกล้ ไกล
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เป็ นรู ปทีมีทุกบ้ าน
เติบโตมากีสิบปี ทีผ่าน
เมือไรเราทําอะไรที เกิดท้ อ
จะขอตามรอยของพ่ อ
เป็ นลูกทีดีของพ่ อ ด้ วยความรั ก ด้ วยภักดี

ด้ วยความรั ก ด้ วยภักดี ด้ วยจิตใจ
ภาพทีเห็นคื อท่ านทํางานทุกวัน
แค่ มองดูรูปบนข้ างฝาจะได้ กาํ ลังใจ จากรู ปนั0น
ท่ องคําว่ า เพียงและพอ จากหัวใจ
ด้ วยความรั ก ด้ วยภักดี ตลอดไป

เพลง พ่อแห่ งแผ่ นดิน
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ เนื!องในวโรกาสที!พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงเจริ ญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที! 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550
คําร้อง: ชาลี อินทรวิจิตร อาจินต์ ปัญจพรรค์ สุ นทรี ยา ณ เวียงกาญจน์ สุ นพล โทณะวณิ ก
ทํานอง: อ.แมนรัตน์ ศรี กรานนท์ วิรัช อยูถ่ าวร ฯลฯ
อัครศิลปิ น กรองศาสตร์ กรองศิลป์ การดนตรี
ร้ อยกรอง บทกวี ซึ 0งกมล
ตราบฟากฟ้ า ครึ 0มฝน ต้ นไม้ ทุกต้ นพลอยยินดี
รู้ รักสามัคคี เพือพ่ อแห่ งไทย
เหล่ าประชาคารวะ สดุดี
แผ่ นดินนีม0 ีสุข ด้ วยองค์ พระทรงชัย
บรรดา ชาติชน ชื นชมสมใจ
ถวายบังคมเทิดไท้ ภูมิพลมหาราชา
ภักดีถวาย ดวงใจของไทยทั0งชาติ
มหาราช ปราดเปรื องเรื องของกีฬา
ลํา0 เลิศสื อสาร พลังงานแทนแก้ ปัญหา
ฝนหลวงฟ้ าห่ วงชาวนา ชาติไทยนับว่ าโชคดี
ทรงนําเศรษฐกิจพอเพียงหล่ อเลีย0 งชี วา
เป็ นปรั ชญา เกริ กฟ้ าก้ องปฐพี
ไทยทั0งผองภูมิใจ ไทยเป็ นไทยจนวันนี 0
เพราะองค์ ภูมิพลที คุ้มครองไทย
คนไทยรักกัน (วิกฤตการเมือง 2551)
คําร้องและทํานอง: แอ๊ด คาราบาว
ขับร้อง: รวมนักร้องบริ ษทั อาร์ เอส จํากัด (มหาชน)
แม้ ฟื0นตืนขึน0 ดู วิญญาณปู่ คงเศร้ าใจ
เมือแผ่ นดินรั ก ทีปกปั กษ์ ไว้ กลับกลายต้ องแยกแตกกัน
ไทยเคยอยู่ด้วยนํา0 ใจ ไทยเคยอยู่ด้วยสัมพันธ์
เลือดเราก็มีสีเดียวเท่ านั0น เอาชนะกันทําไม
วันนีถ0 ้ าไร้ ชาติไทยอยู่ แล้ วเราจะอยู่ตรงไหน
ศัตรู คงกลืนชาติเราง่ ายดาย จะมีใครทีไหนยําเกรง
ยามศึกเรารบ ยามสงบเราไม่ รบกันเอง
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แพ้ ชนะก็เลือดไทยละเลง เราจะร้ องเพลงชาติไทยให้ ใครฟั ง
พ่ อก็เหนือยสุดหัวใจ แม่ กอ็ ยากให้ รักกัน
ภาษาอะไร ก็ไทยเท่ านั0น แผ่ นดินแม่ เดียวกันคื อไทย
ยามศึกเรารบ ยามสงบเราไม่ รบกันเอง
แพ้ ชนะก็เลือดไทยละเลง เราจะร้ องเพลงชาติไทยให้ ใครฟั ง
เหนือก็ไทยอีสานก็ไทย เราเป็ นคนไทยเหมือนกัน
ใต้ กไ็ ทยภาคกลางก็ไทย คนไทยคนไทยรั ก
วันนีถ0 ้ าไร้ ชาติไทยอยู่ ลูกเราจะอยู่ตรงไหน
ชนะอยู่บนซากธงชาติไทย จะมีใครทีไหนยําเกรง
ยามศึกเรารบ ยามสงบเราต้ องรวมพลัง
รวมเลือดเนือ0 ชาติเชื 0อไทยอีกครั0 ง ร้ องเพลงชาติดังดัง ด้ วยความสามัคคี
คนไทยรั กกัน คนไทยไม่ ทะเลาะกัน คนไทยรั กกัน คนไทย คนไทยรั กกัน
คนไทยรั กกัน คนไทยไม่ ทะเลาะกัน คนไทยรั กกัน เราคนไทยรั กกัน ยามศึกเรารบ
ยามสงบเราต้ องรวมพลัง รวมเลือดเนือ0 ชาติเชื 0อไทยอีกครั0 ง
ร้ องเพลงชาติดังดัง...ด้ วยความสามัคคี
พรุ่งนีตC ้ องดีกว่า (วิกฤตการเมือง 2551)
บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี! จํากัด(มหาชน)ได้มอบให้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เผยแพร่
คําร้อง: นิติพงษ์ ห่อนาค ทํานองและเรี ยบเรี ยง: อภิไชย เย็นพูนสุ ข
ขับร้อง: รวมศิลปิ น Grammy
เมือพายุผ่านไป ทุกอย่ างก็สดใสขึน0 มา เมฆทีครึ 0มบนฟ้ า ถึงวันต้ องจางหาย
ทีเคยอึมครึ มมานาน ก็เป็ นวันวานให้ ลืมไป
ได้ มีรอยยิม0 อีกครั0 งในใจของเรา
คนทีคิดต่ างกัน ก็จับมือกันเพือวันใหม่
มีความทุกทีไหนทุกคนช่ วยแบ่ งเบา
ทุกคนก็คือพีน้องอยู่ในชายคาของบ้ านเรา
แผ่ นดินเดียวกันไม่ ใช่ คนอืนคนไกล
* พรุ่ งนีต0 ้ องดีกว่ า ถ้ าเราร่ วมใจกัน
ร่ องรอยเรื องจากเมือวาน เลิกแล้ วลืมมันไป
ให้ ร้ ู รักสามัคคีพีน้องเราคนไทย
ต่ างกันไม่ เป็ นไร หากใจคิดดี
บ้ านทีเราอยู่มา ก็ได้ เวลาต้ องช่ วยกัน
ช่ วยกันซ่ อมให้ สวยได้ นอนได้ อยู่ดี
ร่ วมแรงด้ วยมือคนไทยและด้ วยกําลังทีเรามี
จะเป็ นคนดี จะสามัคคีตลอดไป
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เดินตามรอยเท้าพ่อ (2552)
บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี! จํากัด(มหาชน)
ขับร้อง: รวมศิลปิ น Grammy
แม้ ไม่ อาจเทียบหนึงในล้ าน ลูกขอตั0งปณิ ธานสานสิ งทีพ่อสร้ างไว้
จะขอเดินตามรอยเท้ าพ่ อไป เหนือยยากเพียงไหน ไม่ ทาํ ให้ พ่อผิดหวัง
กีล้านหยาดเหงือทีพ่อหลังเพือคนไทย กีแสนนาทีล่วงไปที พ่อเหนือยยากตรากตรํา
ฝ่ าลมฝนพ่ อทนสู้ทาํ อาบเหงือต่ างนํา0 นําทางเพือลูกเรื อยมา
พ่ อเป็ นมากกว่ าพ่ อคนไหน พ่ อเป็ นหนึงในใจตลอดเวลา
เป็ นภาพจํา งดงามอยู่ในสายตา เป็ นแรงศรั ทธาแรงกล้ าอยู่ในหัวใจ
พ่ อเป็ นมากกว่ าพ่ อคนไหน พ่ อเป็ นหนึงในใจตลอดเวลา
เป็ นภาพจํา งดงามอยู่ในสายตา เป็ นแรงศรั ทธาแรงกล้ าอยู่ในหัวใจ
แม้ ไม่ อาจเทียบหนึงในล้ าน ลูกขอตั0งปณิ ธานสานสิ งทีพ่อสร้ างไว้
จะขอเดินตามรอยเท้ าพ่ อไป เหนือยยากเพียงไหน ไม่ ทาํ ให้ พ่อผิดหวัง
เพลงคําพ่อสอน (มูลนิธิพระดาบส 2553)
คําร้อง-ทํานอง: นิติพงษ์ ห่อนาค เรี ยบเรี ยง: ชาญวุฒิ บุญแย้ม
ขับร้องโดย: สําราญ ช่วยจําแนก (อีcด วงฟลาย)
กีหมืนวันผ่ านพ้ นจนวันนี 0
หมืนราตรี ทีอดทนและค้ นคว้ า
เหงือล้ านหยดรดลงดินจนชิ นชา
กว่ าจะมาเป็ นคําสอนให้ ลูกฟั ง
เพราะพ่ อรู้ พ่อจึงอยากให้ ลูกรู้
ให้ ลูกดูแนวทางสร้ างความหวัง
ให้ ลูกมองทุกสิ งอย่ างจริ งจัง
ดังทีพ่อเคยทําประจํามา
เพราะพ่ อเคยเหนือยล้ าทํามาก่ อน
คําพ่ อสอนทุกคําจึงลํา0 ค่ า
เป็ นเสื 0อผ้ าอาหารบ้ านและยา
เป็ นคุณค่ าคุณธรรมประจําใจ
ลูกจะทําทุกคําทีพ่อสอน
ก่ อนจะนอนให้ ซึมซาบจะกราบไหว้
จะทําตามคําของพ่ อทําต่ อไป
สร้ างเมืองไทยให้ เป็ นบ้ านนานนิรันดร์
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ขอเป็ นข้ ารองบาททุกชาติไป (2554)
บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี! จํากัด(มหาชน)
คําร้อง-ทํานอง: นิติพงษ์ ห่อนาค เรี ยบเรี ยง: สราวุธ เลิศปัญญาวุธ
ขับร้อง: อัสนีและวสันต์ โชติกุล
คนไทยทีแท้ รู้ ดีในหัวใจ
เรื องราวอันมากมาย ทีทรงได้ ทาํ
เหนือยแบกภาระ ผู้คนบนผืนดิน
ได้ มีและได้ กิน มีความหวังงดงาม
บังคมกราบกราน ปฏิ ญาณตนจากใจ
กีชาติทีเกิดไป จักขอตาม
ขอเป็ นข้ ารองบาททุกชาติไป มอบชี วิต ด้ วยกายและใจ
จะต้ องเหนือยล้ า โรยแรงเท่ าไร
จะขอจงรั กภักดี ทุกชาติไป
ราชาแห่ งไหน ทีมีในนิทาน
ทีเด็กเด็กเคยอ่ าน อยู่สุขสันต์ สวยงาม
ราชาแห่ งนี 0 ท่ านทรงงานและงาน
หลายสิ บปี พ้ นผ่ าน ยังทรงสร้ างทํา
ขอทรงยิงยืนยงชัวฟ้ า พลานามัยเกษมสําราญ
ขอทรงยิงยืนยงชัวฟ้ า ยิงยงยืนยงชัวกาล
เพลง เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
บทเพลงเนื!องในโอกาสมหามงคลที!พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงเจริ ญพระชนมพรรษา 7 รอบ พุทธศักราช 2554
คําร้อง: ประภาส ชลสรานนท์
ทุกบ้ านทุกถิน ภูเขาทุกดอยทุกดง หุบเหวทุ่งนาไพรพง ทุกเขือนคลองทีทุกข์ ทน หาก
แผ่ นดินนั0นเป็ นไทย เสด็จไปถึงทุกชั0นชน ดังสายฝนโปรยปรายให้ คลายทุกข์ เข็ญ
นํา0 พระทัยกว้ างใหญ่ มหาศาล ทรงงานมิเคยว่ างเว้ น พระราชทานความร่ มเย็น
ด้ วยแนวคิดอันยัง ยืนพระองค์ ทรงเป็ น ตานํา0 ของแรงบันดาลใจ
ยามทุกข์ ยามท้ อเมือใด พระราชนิพนธ์ สอนสังเมือตกลงไปในนํา0
อย่ ามัวถามเมือไรจะถึงฝั งจงว่ ายไปด้ วยพลัง ว่ ายด้ วยธรรมของความเพียร
แม้ นยามใดบ้ านเมืองจะมืดมน เหลือแต่ หนทางเดินทีวนเวียน
พระราชดํารั สดังแสงเทียน ส่ องให้ เห็นถึงปลายทาง
ทุกย่ านทุกหย่ อมย่ อมมีบ้างความแตกต่ าง ศาสนาพูดจาท่ าทาง วัฒนธรรมท้ องถิน
หลากหลายในชาติเชื 0อพันธุ์ มารวมกันบนแผ่ นผืนดิน จงรั กต่ อพระภูมินทร์ และแผ่ นดินนี 0
แม้ ว่าความแตกต่ างจะมากมาย แต่ ในใจยังรั กและสามัคคี
หนึงคําทีทาํ ให้ คิดดี คือมีในหลวงองค์ เดียวกัน
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***ครองแล้ วทรงครองแผ่ นดิน ครองหัวใจไทยทั0งแผ่ นดิน
ธ ทรงเป็ นศูนย์ รวมดวงใจไทยทุกดวง
เราผองคนไทยจึงมารวมกัน เปล่ งเสี ยงจากใจถวายพระพร
ทรงพระเจริ ญ ยิงยืนนาน ทรงพระเจริ ญ ทรงพระเจริ ญ ทรงพระเจริ ญ
ตามรอยพระราชา
บทเพลงเนื!องในโอกาสมหามงคลที!พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงเจริ ญพระชนมพรรษา 7 รอบ พุทธศักราช 2554
บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี! จํากัด (มหาชน)
คําร้อง: ชนะ เสวิกุล และนิติพงษ์ ห่อนาค ทํานอง: ชนะ เสวิกุล และอภิไชย เย็นพูนสุ ข
เรี ยบเรี ยง: นันทพงศ์ ทศพร ขับร้อง: แมคอินไตย์ และคณะประสานเสี ยงเด็ก
ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั "ตามรอยพระราชา"
ทําไมพระราชาเดินไปในป่ าเขา
ท่ านทรงห่ วงใยคนที เขาอยู่ห่างไกล
ทําไมพระราชาถึงมีเหงือไหล
ท่ านทุ่มเทแรงกาย ทรงงานมาหลายปี
ทําไมพระราชาถือแผนทีเอาไว้
ท่ านอยากจะทรงเห็นเมืองไทยได้ ทุกที
เพราะอะไรพระราชาถึงต้ องทําแบบนี 0
ท่ านอยากให้ เรามีชีวิตที เป็ นสุข
ท่ านทรงเหนือยทรงทําเพือเราเรื อยมา
ถึงเวลาทําให้ ท่านสุขใจ
ร่ วมกันสร้ างความดีด้วยใจและกาย
ก้ าวตามรอยบาทองค์ พระราชา
เพราะอะไรพระราชาถึงต้ องเดินลุยนํา0
ท่ านลําบากเพือทําให้ พวกเราสบาย
ทําไมทุกๆบ้ านจึงมีรูปท่ านติดไว้
เป็ นหลักคอยเตือนใจให้ เราทําความดี
ทําไมพระราชาถึงไม่ หยุดพัก
ท่ านไม่ เคยหยุดพักเพราะรั กเราหนักหนา
หนูอยากจะเป็ นเด็กดีของพระราชา
ต้ องตั0งใจศึกษา ขยันและพอเพียง
ท่ านทรงเหนือยทรงทําเพือเราเรื อยมา
ถึงเวลาทําให้ ท่านสุขใจ
ร่ วมกันสร้ างความดีด้วยใจและกาย
ก้ าวตามรอยบาทองค์ พระราชา
จากวันนีส0 ักหมืนปี ต้ นไม้ ทีพ่อปลูก
ต้ องสวยต้ องงดงามและยิงใหญ่
บวกกันเป็ นดินเดียวให้ พ่อได้ สุขใจ
ไม่ ต้องเหนือยเกินไปอย่ างที แล้ วมา
จะขอตามรอยของพ่ อ
ท่ องคําว่ าเพียงและพอจากหั วใจ
เป็ นลูกทีดีของพ่ อ
ด้ วยความรั ก ด้ วยภักดี ตลอดไป
ร่ วมกันสร้ างความดีด้วยใจและกาย
ก้ าวตามรอยบาทองค์ พระราชา
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ผู้ปิดทองหลังพระ
บทเพลงเนื!องในโอกาสมหามงคลที!พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงเจริ ญพระชนมพรรษา 7 รอบ พุทธศักราช 2554
คําร้อง ทํานองและขับร้อง: แอ๊ด คาราบาว
เมือมายุสิบเก้ าพรรษา ทวยไทยทัวหล้ ากราบบังคมทูล
ด้ วยบุญญาบารมีเป็ นทีตั0ง ถึงกระนั0นยังไม่ พอ
พระราชกรณี ยากิจ หนักหน่ วงเหน็ดเหนือยปานใดไม่ ท้อ
ประเทศไทยมีวนั นีห0 นอ ก็ใครเล่ าพระเจ้ าแผ่ นดิน
พระองค์ ทรงเสี ยสละเพียงไหน มีใครได้ เห็นได้ ยิน
ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ ถวิลเป็ นผู้ปิดทองหลังพระ
ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
หกสิ บห้ าปี ทําเพือราษฎร์ ทวยไทยทั0งชาติสมควรภาคภูมิ
มีพระมหากษัตริ ย์เฝ้ าคอยห่ วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพือเรา
ค้ นคิดแนวทางพระราชดําริ ตลอดการครองราชย์ อันยืนยาว
ในนํา0 มีปลา ในนามีข้าว ล้ นเกล้ าชาวไทยมีพระองค์ ท่าน
พระองค์ ทรงเสี ยสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร
ก็ใครหนอใครคํา เช้ าเฝ้ าทรงงาน เป็ นผู้ปิดทองหลังพระ
ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิ ตลาธิ เบศรรามาธิ บดี จักรี นฤบดินทร สยามินทราธิ ราช บรมนาถบพิตร
ทรงสถิตเหนือเกล้ าชาวไทย เป็ นดวงใจของแผ่ นดิน
ทรงสถิตเหนือเกล้ าชาวไทย ศูนย์ รวมใจแผ่ นดิน
แปดสิ บสี พรรษา เฉลิมพระชนม์
บทเพลงเนื!องในโอกาสมหามงคลที!พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ทรงเจริ ญพระชนมพรรษา 7 รอบ พุทธศักราช 2554
คําร้องและทํานอง: นาวาโท พฤทธิธร สุ มิตร เรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน: กิตติคุณ สดประเสริ ฐ
มหามงคล ไทยทุกคนพร้ อมใจ
ถวายพระพรแด่ พ่อเป็ นหนึงในใจ
ใต้ ร่มบารมีค้ ุมไทยสุขถ้ วนทัว
รวมเป็ นครอบครั ว มีพ่อเป็ นหนึงในใจ
ย้ อนภาพวันวาน ครั0 งทรงดําเนิน
สร้ างความเจริ ญ ทุกภาคทัวไทย
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นําทางชี วิต ให้ ไทยหาเลีย0 งชี พได้
แปดสิ บสี พรรษา เฉลิมพระชนม์
เวลาผ่ านไป แม้ จะนานเท่ าใด
ท่ านทรงพรําสอน ด้ วยพระกรุ ณา
อยากจะตอบแทน พระคุณด้ วยคุณความดี
จากใจ ไทยทัวหล้ า
พรจากใจ รวมเป็ นพลัง
เวลาผ่ านไป แม้ จะนานเท่ าใด
ท่ านทรงพรําสอน ด้ วยพระกรุ ณา
อยากจะตอบแทน พระคุณด้ วยคุณความดี
เวลาผ่ านไป แม้ จะนานเท่ าใด
เวลาผ่ านไป นานแสนนานเท่ าใด

อย่ างสุขกาย สุขใจกันอย่ างพอเพียง
สถิตกมล ไทยทุกคนตระหนักกลางใจ
พ่ อยังคงห่ วงใย ลูกไทยให้ สุขนิรันดร์
สร้ างเสริ มปั ญญา ความรู้ ให้ ทุกชี วี
พร้ อมรั กสามัคคี ให้ พ่อสุขใจนิรันดร์
จากฟ้ า พรไหลหลัง
ถวายพระพร ทรงพระเจริ ญ
พ่ อยังคงห่ วงใย ลูกไทยให้ สุขนิรันดร์
สร้ างเสริ มปั ญญา ความรู้ ให้ ทุกชี วี
พร้ อมรั กสามัคคี ให้ พ่อสุขใจนิรันดร์
พ่ อยังคงห่ วงใย ลูกไทยให้ สุขนิรันดร์
เราทุกคนห่ วงใย ให้ พ่อสุขใจนิรันดร์

ในหลวงของแผ่ นดิน (ละครเวทีสี!แผ่นดิน)
เนื7อร้อง : วิเชียร ตันติพิมลพันธ์
ทํานองและเรี ยบเรี ยง : สราวุธ เลิศปัญญานุช
มอง เห็นพระเจ้ าอยู่หัว ท่ ามกลางคนมืดมัว เหมือนเห็นแสงทองส่ อง
ใจ ตืน0 ตันเพียงได้ มอง พนมมือทั0งสอง ก้ มลงกราบด้ วยหัวใจ
มอง พระผู้ทรงเมตตา เฝ้ าดูแลประชา ทัวอาณาใกล้ ไกล
เมือยามอ่ อนล้ า หมดหวังพระองค์ อยู่เป็ นหลักนําหัวใจ
ยึดเหนียวอยู่ภายในว่ าวันพรุ่ งนีย0 งั มีหวัง
ในหลวงของแผ่ นดิน หล่ อรวมให้ เม็ดดินทรายกลายเป็ นแผ่ นดินทียิงใหญ่
หยดนํา0 หยาดเหงือพระองค์ หยดลงทีไหน ทุกข์ ร้อนจะพลันสลายทุกข์ ภัยจะไม่ อาจแผ้ วพาน
ในหลวงของแผ่ นดิน ทรงเป็ นทีรักและทีพึงพิงให้ เราแสนนาน
ตั0งแต่ เล็กจนโตจําได้ ทุกอย่ าง ใต้ ร่มพระบริ บาล สุขสราญด้ วยความร่ มเย็น
แผ่ นดินนีค0 ือบ้ าน คือแดนสวรรค์ แสนสุขใจ
มีทุกอย่ างทีดีเพราะใคร ฉันจะไม่ ลืม
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เพลงนําC ใจไทย (มหาวิกฤตอุทกภัย 2554)
คําร้อง ทํานองและขับร้อง: แอ๊ด คาราบาว
นํ7าท่วมยิง! มากเท่าไร นํ7าใจไทยยิง! มากกว่านั7น
เราคนไทยไม่เคยทิง7 กัน
เราคนไทยไม่ทอดทิง7 กัน
จะฝ่ าวิกฤตนํ7าไปด้วยกัน
จะฝ่ าวิกฤตนี7ไปด้วยกัน
นํ7าใจท่วมท้น ร่ วมแก้ปัญหา
นํ7าเหนือไหลบ่า นาไร่ ล่มจม
ดินโคลมถล่ม ทลายลุ่มเจ้าพระยา ท่าจีน ปิ ง วัง ยม น่าน ยัน โขง ชี มูล
ร้อยวันพันปี ก็มีเพียงครั7งนี7
ที!น7 าํ ฝนไหลรี! นํ7าผีไหลบ่า
หลัง! เลือดนํ7าตา สู้แรงวารี
มีแต่เพียงศรัทธา แห่งความรักและผูกพัน
เขื!อนคาว่าสู ง ตลิ!งใจสู งกว่า
คนไทยทัว! หล้า ส่ งกําลังใจถึงกัน
ซื7อข้าวซื7อของ ใส่ กระสอบฝัน ต้องมีสักวัน จะผ่านพ้นมันได้เอง
มีสักวัน จะผ่านพ้นไปได้เอง จะฝ่ าวิกฤตนํ7าไปด้วยกัน จะฝ่ าวิกฤตนี7ไปด้วยกัน
เพลงถ้ าเรารักกันมากพอ (มหาวิกฤตอุทกภัย 2554)
คําร้อง: อาทิตย์ สาระจูฑะ
ทํานอง: เทียนชัย เกียรติปรุ งเวช
เรี ยบเรี ยง: กุญญ์ชาญ สวัสดี
ฟ้ าจะหมองมัวหม่นแต่คนไม่เคยทิง7 กัน เมฆฝนจะพ้นเลยผ่านถ้าเรารักกันมากพอ
เพียงสบตา พาสุ ขใจใจคนใกล้ชิดกัน
ยามห่างไกล ยังห่วงกัน กับวันที!น7 าํ ตาคลอ
ยังจดจํา คําว่าเรา เราจะคิดถึงกัน
ฉันกับเธอ เธอกับฉัน จะยังนับวันเฝ้ ารอ
จะกอด ลากัน จนตะวันลับไป
จะเก็บ คนไกล ไว้ในหัวใจคนรอ
ฟ้ าจะหมองมัวหม่น แต่คนไม่เคยทิง7 กัน
เมฆฝนจะพ้นเลยผ่าน ถ้าเรารักกันมากพอ
จะกอด ลากัน จนตะวันลับไป
จะเก็บ คนไกล ไว้ในหัวใจคนรอ
ฟ้ าจะหมองมัวหม่น แต่คนไม่เคยทิง7 กัน เมฆฝนจะพ้นเลยผ่าน ถ้าเรารักกันมากพอ
ฟ้ าจะหมองมัวหม่น แต่คนไม่เคยทิง7 กัน
เมฆฝนจะพ้นเลยผ่าน ถ้าเรารักกันมากพอ
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
นางสาวดวงกมล บางชวด เกิดเมือวันที 12 มิถุนายน พ.ศ.2521 ทีจงั หวัดกรุ งเทพมหานคร
สําเร็ จการศึกษาครุ ศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง ภาควิชาดนตรี ศึกษา คณะครุ ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี การศึกษา 2542 สําเร็ จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตจาก The University
of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ในหลักสู ตร Master in Music Studies (Performance and
Teaching) ในปี การศึกษา 2544
ในปี การศึกษา 2551 ได้เข้าศึกษาต่อหลักสู ตรครุ ศาสตรดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็ นผูน้ าํ ทางการศึกษา คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

