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ปริญญานิพนธ์ฉบับนี ้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวคิดชาตินิยมในเพลงไทยเนื ้อเต็มของ  
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เนือ้เต็ม ในการสรา้งจดุเดน่ ต่อสูก้บัจดุดอ้ยของเพลงไทยเดมิขณะนัน้ ท าใหเ้กิดความสนใจในดนตรีไทยเพิ่มมาก
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ของ ศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ นาคสวสัดิ์ จึงเป็นภาคปฏิบตัิการที่ตามทฤษฎีการผลิตซ า้ทางอุดมการณท์ี่เกิดขึน้
โดยใชบ้ทเพลงในการปฏิบตัิการ 
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The objectives of this thesis are to study the concept of nationalism in the lyrics in the 

Thai songs of Professor Dr. Udhis Narkswasdi, and to analyze the concept of nationalism by using 
the ideology as a framework for description. These lyrics arose amid the decline of Thai music, which 
was faced with western culture in terms of influence in Thailand. Professor Dr. Udhis Narkswasdi 
used lyrics in Thai songs to create the strengths and to limit the weaknesses of original Thai songs at 
that time, creating a growing interest in Thai music. A wide variety of concepts have been conveyed 
through the full lyrics of Thai songs, but there is an important concept which was that met in original 
Thai songs, which is nationalism. The nationalist concepts had the most visible nationalism, which is 
to promote unity with the people of the nation. Therefore, these songs are part of an operating sector 
based on ideological repetition theory that occurs by using the music in the operation. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 
 นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดนตรี ถือว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงภูมิ ปัญญาของ
มนุษยชาติที่แสดงออกมาในรูปแบบของเสียง เพื่อสื่ออารมณท์ี่เกิดขึน้จากตวัผูบ้รรเลง โดยบรรเลง
ออกมาในรูปแบบท านองที่คิดประดิษฐ์ขึน้เรียกกนัว่า เพลง โดยตวัเพลงนี ้มีปรากฏในหลากหลาย
รูปแบบ เช่น ล าน า ค าขบัรอ้ง อาจไม่มีเครื่องดนตรีประกอบอยู่ก็ได ้ดงัที่ อทุยั สินธุสาร (2520, น. 
3176) ไดก้ลา่วว่า 
 “เพลง หมายถึง ล าน า ท านอง ค าขบัรอ้ง ท านองดนตรี และยงัหมายถึงการมหรสพที่รอ้ง
แกก้ันเป็นการเล่นพืน้เมือง เช่น เพลงปรบไก่ เพลงฉ่อย เพลงอาจเกิดจากการบรรเลงดว้ยเครื่อง
ดนตรี หรือดว้ยการขบัรอ้งเพลง”  
 วฒันธรรมไทยเรานัน้ ก็มีเพลงที่เป็นเอกลกัษณแ์ละไดพ้ฒันาสงูสดุจนกระทัง้กลายเป็นสิ่ง
ที่เราเรียกว่า เพลงไทยเดิม ดงัที่ วชัราภรณ ์อาจหาญ (2535, น. 15) ไดก้ลา่วว่า  
 “เพลงไทยเดิม คือ เพลงไทยแบบฉบบั (Traditional Music) ที่มีความหมายอนัชีเ้ฉพาะไป
ที่ท านองและขบัรอ้ง อันเกิดแต่เครื่องดนตรีไทยเป็นหลกั เพลงไทยเดิมถือก าเนิดในภูมิภาคนีแ้ละ
คนไทยไดเ้ก่ียวขอ้งผูกพันมาแต่เดิม มีวิวัฒนาการจนถึงขัน้สูงสดุ ในระดับอันเป็นที่ยอบรบักนัอยู่
ทกุวนันี”้ 
 ดว้ยเหตุที่เกิดการวฒันาการจนถึงขัน้สูง จึงท าใหก้ารที่จะเขา้ถึงดนตรีไทย และเพลงไทย
เดิมนัน้เป็นไปไดย้าก ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพสงัคม จึงท าใหเ้พลงไทยเดิมเริ่ม
เสื่อมความนิยมลง วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีบทบาทในสังคมไทย จนเพลงไทยเดิมต้อง
ปรบัเปลี่ยนบริบทไปตามสภาพของกระแสสงัคม จนเกิดเป็น เพลงที่มีเครื่องดนตรีสากลบรรเลง
เป็นหลกั แต่มีเนือ้รอ้งเป็นภาษาไทย ที่เรียกกนัว่าเพลงไทยสากล ดงัที่ จ านง รงัสิกลุ (2517, น. 68) 
ไดก้ลา่วว่า 
 “เพลงที่ใช้ดนตรีสากลเป็นหลักในการบรรเลง ด าเนินตามแบบดนตรีตะวันตก ทั้ง ใน
กระบวนการสรา้งจังหวะ ท่วงท านอง การบนัทึก และเครื่องดนตรีที่ใชบ้รรเลงเพลงไทยสากลเป็น
เพลงขับรอ้ง ที่รบัเอารูปแบบลกัษณะของดนตรี ลกัษณะการบรรเลง การเรียบเรียงเสียงประสาน
และการขบัรอ้งมาจากดนตรีตะวนัตก แลว้น ามาใสเ่นือ้รอ้งเป็นภาษาไทย” 
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 ในยุคที่เพลงไทยสากลไดร้บัความนิยมนัน้ ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ์ น าลกัษณะ
รูปแบบของเพลงไทยสากล มาปรบัและประยุกตร์่วมกับเพลงไทยเดิม ทัง้ในรูปแบบวงที่บรรเลง 
และ ลกัษณะของบทรอ้ง จนเกิดเป็นเพลงในแนวทางเฉพาะตัวที่เรียกว่า เพลงไทยเนือ้เต็ม โดย 
ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ์ ใชเ้พลงไทยเนือ้เต็มเพื่อเผยแพร่ดนตรีไทยใหม้ีรูปแบบที่เขา้ถึง
ง่ายขึน้ และเพื่อที่จะเป็นหนทางในการเขา้ไปสูด่นตรีไทย ซึ่งมีความละเอียดและซบัซอ้นกว่า  
 นอกเหนือจากความมุ่งหวังในดา้นการเขา้ถึงดนตรีไทยแลว้ ยังมีการสอดแทรกแนวคิด
ด้านชาตินิยมเพื่อที่จะพยายามต้านทานกระแสของต่างชาติที่ เข้ามารุกล า้ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง และวฒันธรรมของชาติไทยใหอ่้อนก าลงัลง ซึ่งปรากฏใหเ้ห็นในเพลงไทยเดิมนอ้ยมาก 
 จากที่กล่าวมาขา้งต้น ผูว้ิจัยเห็นว่าเพลงไทยเนือ้เต็มในแนวทางของศาสตราจารย ์ดร.
อทิุศ นาคสวสัดิ์ เป็นจุดเปลี่ยนท่ีส าคญัของวงการดนตรีไทย ที่ท าใหเ้กิดการพฒันาทางดนตรีไทย
และเพลงไทยเดิม อีกทัง้ยงัมีแนวคิดชาตินิยมที่ปรากฏขึน้มาในบทเพลง ต่างจากเพลงไทยในขนบ
เดิม ดว้ยเหตนุีผู้ว้ิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาเพลงไทยเนือ้เต็มที่มีแนวคิด
ชาตินิยมของ ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ์ โดยมุ่งเนน้ในดา้นศึกษาลกัษณะเด่นของเนือ้รอ้ง
และท านองท่ีปรากฏแนวคิดชาตินิยมในเพลงไทยเนือ้เต็มของ ศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ ์
และแนวคิดชาตินิยมจากเพลงไทยเนือ้เต็มของ ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ์ เพื่อท่ีจะน าผล
ของการวิจัยไปใชใ้นการบนัทึกไวใ้นประวัติศาสตรก์ารใชเ้พลงไทยเดิมเพื่อหนุนแนวคิดชาตินิยม 
ส าหรบัเป็นขอ้มลูใหผู้ท้ี่สนใจน าไปศกึษาต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย  
 1. เพื่อศกึษาแนวคิดชาตินิยมในเพลงไทยเนือ้เต็มของ ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ ์
 2. เพื่อวิเคราะหบ์ทเพลงที่มีแนวคิดชาตินิยมในเพลงไทยเนือ้เต็มของ ศาสตราจารย ์ดร.
อทิุศ นาคสวสัดิ ์
 
ความส าคัญของการวิจัย  
 การศึกษาเพลงไทยเนือ้เต็มท่ีมีแนวคิดชาตินิยมของ ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ ์ท า
ใหท้ราบถึงแนวคิดชาตินิยมในประวติัศาสตร ์ที่สะทอ้นผ่านเพลงไทยเนือ้เต็ม และยงัเป็นการศกึษา
ถึงแนวคิดที่ท าใหเ้กิดเพลงไทยเดิมในรูปแบบที่แตกต่างจากที่ผ่านมา ปรบัตัวไปตามยุคสมัย จน
ท าใหเ้กิดบทเพลงแนวใหม่ขึน้ 
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ขอบเขตการวิจัย  
 การวิเคราะหบ์ทเพลงที่มีแนวคิดชาตินิยมในเพลงไทยเนือ้เต็มของ ศาสตราจารย ์ดร.อทุิศ 
นาคสวสัดิ ์ผูวิ้จยัมีขอบเขตในการศกึษา ดงันี ้
       1. ศึกษาเพลงไทยเนือ้เต็มที่เก่ียวขอ้งกับแนวคิดชาตินิยมจากหนังสือไหวค้รู ชมรม
ดนตรีไทย สโมสรนิสิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วนัอาทิตยท์ี่ 6 ธันวาคม 2524 
       2. การวิเคราะหบ์ทรอ้ง จะวิเคราะหบ์ทรอ้งในหนงัสือไหวค้รู ชมรมดนตรีไทย สโมสร
นิสิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วนัอาทิตยท์ี่ 6 ธันวาคม 2524 
       3. การวิเคราะหบ์ทเพลงจะวิเคราะหจ์ากไฟลเ์สียงที่คน้พบจ านวน 5 เพลง ไดแ้ก่ เพลง
แรงสามคัคี เพลงเลือดไทย เพลงพฒันาเด็กไทย เพลงมาลยัเศรษฐกิจ และเพลงสามคัคีไทย 
       4. การวิเคราะหบ์ทเพลงจะใชก้ารอธิบายและยกตวัอย่างในประเด็นที่กลา่วถึงเท่านัน้ 
       5. การศกึษาบทเพลง จะใชว้ิธีการบนัทกึเป็นโนต้ไทย 
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 1. ท านองสรอ้ย หมายถึง ลกัษณะการรอ้งหรือบรรเลง ในลกัษณะซ า้กนั 
 2. ประดิษฐการ หมายถึง ลักษณะการประพันธ์ของกวี ที่ไม่ตรงกับฉันทลักษณ์ที่ใชก้ัน
ทั่วไป 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาเพลงไทยเนือ้เต็มที่มีแนวคิดชาตินิยมของ 

ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ์ 

เพื่อศกึษาแนวคิดชาตินิยมจากเพลงไทยเนือ้เต็ม

ของ ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ์ 

เพื่อวิเคราะหบ์ทเพลงที่มีแนวคิดชาตินิยมใน

เพลงไทยเนือ้เต็มของ ศาสตราจารย ์ดร.อทุิศ 

นาคสวสัดิ์ 

ทฤษฎีการผลิตซ า้  

ทฤษฎีการวิเคราะห์

เพลงไทย โดย รอง

ศาสตราจารย ์ดร.

มานพ วิสทุธิแพทย ์

ไดท้ราบแนวคิดชาตินิยมที่ผ่านการใชท้ฤษฎีการผลิตซ า้ทาง

อดุมการณ ์และลกัษณะทางดนตรีที่สะทอ้นแนวคิดชาตินิยม

ผ่านเพลงไทยเนือ้เต็มที่มีแนวคิดชาตินิยมของ ศาสตราจารย ์

ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ์ 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 

 การศึกษาผลงานและแนวคิดเพลงไทยเนือ้เต็มในแนวทาง ศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ นาค
สวัสดิ์ผู ้วิจัยได้ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลมาจากต าราวิชาการ บทความ เอกสารต่าง ๆ และ
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง มาใชเ้ป็นขอ้มลูในการศกึษา โดยน าเสนอดงันี ้
 1. เอกสารและต าราทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง 
       1.1 แนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัเพลง 
       1.2 แนวคิดชาตินิยม 
       1.3 แนวคิดการผลิตซ า้ทางอดุมการณ ์
 2. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
 
1. เอกสารและต าราทางวิชาการทีเ่กี่ยวข้อง 

 1.1 แนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัเพลง 
       สงัด ภูเขาทอง (2532, น. 64) กล่าวถึงท านองเพลงว่าท านองเพลงเกิดจากการ
จดัเรียงเสียง ที่มีความแตกต่างกนัของระดบัเสียงและความยาวของเสียง องคป์ระกอบที่ท าใหเ้กิด
ท านองประกอบดว้ยระดับเสียง การเคลื่อนที่ของเสียง ความยาวท านอง ช่วงกวา้งของเสียงและ
ระบบของเสียงที่น ามาใชใ้นท านองเดียวกนั 
       ปัญญา รุง่เรือง (2521, น. 112-113) กล่าวถึงผลของรูปแบบเพลงไทยสากลที่สรา้งมา
จากเพลงไทยเดิม มีอยู่ 3 ประการคือ 
  1. ท าใหเ้พลงไทยคลาสสิค แพร่หลายในหมู่ชนทั่วไป โดยเฉพาะวนัรุน่ที่รอ้งเพลง
ไทยสากล 
  2. ท าใหเ้กิดความชื่อชอบขึน้ในหัวใจของคนฟังโดยไม่รูต้ัว เด็ก ๆ เขา้ใจว่าเป็น
ท านองเพลงไทยสากล ครัน้ฟังไปรอ้งไปจนคุน้ชินก็เท่ากบัฟังและรอ้งเพลงไทยเดิม 
  3. ท าให้ปลูกฝังเพลงไทยคลาสสิคลงในหมู่เยาวชนง่ายขึน้เพียงแต่แนะน าว่า 
เพลงที่เขาชอบอยู่นั้นเป็นเพลงไทยเดิมแลว้บรรเลงใหเ้ขาฟังก็จะเขา้ใจถึงความงดงามของเพลง
ไทยคลาสสิคไดดี้ทีเดียว 
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       ลกัขณา สขุสวุรรณ (2521, น. 302) ไดก้ลา่วถึงรูปแบบเพลงไทยสากลว่าเพลงไทยได้
คลี่คลายออกเป็นเพลงประเภทต่าง ๆ ด้วยเหตุผลทางวัฒนธรรม ซึ่งเพลงไทยแยกออกเป็น 3 
ประเภท คือ 
  1. เพลงพืน้เมือง 
  2. เพลงไทยเดิม 
  3. เพลงไทยสากล ซึ่งเกิดขึน้เพราะการน าเพลงไทยเดิม มาบรรเลงด้วยเครื่อง
ดนตรีสากล 

 1.2 แนวคิดชาตินิยม 
       สายชล สัตยานุรกัษ์ (2559, น. 2) กล่าวถึงแนวความคิดชาตินิยมไทยว่า แนวคิด
เก่ียวกับชาตินิยม เกิดขึน้และเติบโตในความคิดของประชาชนชาวสยามครั้งแรกในสมัย
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ รวมถึงชาตินิยมทางวัฒนธรรมดว้ยเช่นกัน กษัตริย์ผู ้ปกครองประเทศ
พยายามรวมอ านาจเขา้สู่ศนูยก์ลาง โดยการสรา้งภราดรภาพร่วมกนัว่าทุกคนในรัว้เขตแดนสยาม 
ไม่ว่าจะชาติพนัธุใ์ด มีสถานภาพและฐานะอย่างไร ลว้นเป็นคนชาติเดียวกนั  
       สายชล สัตยานุรกัษ์ (2559, น. 4) ไดก้ล่าวว่า เพื่อใหก้ระบวนการรวมอ านาจเขา้สู่
ศนูยก์ลางบรรลผุลสงูสดุ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ทรงเนน้การนิยาม “ความเป็น
ไทย” ไปที่ การสร้างความหมายแก่พระราชพิ ธี ต่าง  ๆ และการสร้างสัญลักษณ์ที่ ท า ให้
พระมหากษัตรยิท์รงเป็นศนูยก์ลางของรฐัที่มีอ  านาจเด็ดขาดสงูสดุ 
       สายชล สตัยานุรกัษ์ (2545, น. 45-53)ไดก้ล่าวถึงค าว่าชาตินิยมตามทศันะของหลวง
วิจิตรวาทการ ที่สรุปจากการอา้งงานเขียนของ คารต์นั เจ เอช เฮย ์(Car-ton J.H. Hayes) เก่ียวกบั
ชาตินิยมว่า เป็นลกัษณะลทัธิที่นิยมความรว่มแรงรว่มใจ เพ่งถึงสว่นรวมมากกว่าส่วนบคุคล โดยมี
จุดหมายที่ส่วนรวม โดยส่วนรวมจุดใหญ่คือชาติ โดยใช้วิธีการด าเนินจากกลุ่มเล็ก  ในระดับ 
หมู่บา้น, ต าบล, อ าเภอ, จงัหวดั เป็นลทัธิที่ชกัชวนรว่มใจจากคนกลุ่มเล็กขึน้มาเป็นล าดบัจนถึงคน
ทั่วประเทศ หลวงวิจิตรวาทการมีการใหค้วามหมายของค าว่า Nationalism โดยเทียบกบัความรกั
ชาติ Nationalism เป็นความรกัคน มาจากภาษาละติน Natus แปลว่าเกิด โดยหลวงวิจิตรวาทการ
ใช้ค านีว้่า ชาติ เพราะชาติ แปลว่าเกิด และแปลว่าความหมายของ Nationalism ว่า ความรัก
ประชาชาติ ลัทธิชาตินิยม เน้นการรักเคารพในตัวบุคคล  คือรักคนที่สืบสายโลหิตและมี
ประวัติศาสตรร์่วมกันมา โดยความรักชาติในทัศนะของหลวงวิจิตรวาทการ เป็นความรักที่
ปราศจากเงื่อนไข ไม่ต้องค านึงถึงความถูกต้อง ความเป็นธรรม หรือความยุติธรรมใด ๆ ลัทธิ
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ชาตินิยมท าใหเ้กิดสายสมัพันธ์บางอย่าง เปรียบเสมือนคนในชาติคือครอบครวัเดียวกนั ตอ้งดแูล
ปกปอ้ง หากมีผูใ้ดมารุกรานท ารา้ยชาติหรือคนในชาติ จะตอ้งเขา้ช่วยเหลือ  
       อจัฉราพร กมทุพิสมัย (2525, น. 4-5) ไดก้ล่าวถึงค านิยามชาตินิยม ไวว้่า การที่จะมี
แนวคิดชาตินิยมเกิดขึน้มาได ้จะตอ้งมีความเป็น “ชาติ” เกิดขึน้มาก่อนโดยมีขอ้สงัเกตถึงชาตินิยม
ที่ได้มาจากการรวบรวมความหมายของค าว่าชาตินิยม ที่มีผู ้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ ได้ให้
ความหมายว่า เป็นเรื่องของคนที่มี ความเป็นมา ความเชื่อ ความศรัทธา เห็นพ้องในคุณค่า 
ความส าคญั และภาคภมูิใจเหมือนกนั 
       เบน แอนเดอรส์ัน (2552, น. 9-13) กล่าวว่า ชาตินิยมมักถูกจ ากัดความว่าเป็นลัทธิ 
แต่จะเป็นการง่ายต่อความเขา้ใจมากกว่าหากเรามองและจ ากัดความชาตินิยมในแง่มมุที่มีความ
ใกล้ชิดกับเครือญาติ และศาสนา ผู้เขียนจึงให้ค าจ ากัดความของชาติ คือ ชุมชนจินตกรรม
การเมือง โดยจินตกรรมขึน้อย่างมีอธิปไตยและมีขอบเขตจ ากัด สาเหตุที่ชาติเป็นการจินตกรรม 
เพราะประชาชนในชาติไม่ไดรู้จ้กัผูร้ว่มชาติของตนทุกคน และถึงแมจ้ะไม่รูจ้กักนั แต่มีรูปแบบการ
เป็นชมุชนรว่มกนั  
       และหากพิจารณาชุมชนขนาดเล็กที่สมาชิกทุกคนรูจ้กัคุน้เคยกนั ก็ยงัถือว่าเป็นชุมชน
จินตกรรมเช่นกัน เพราะจินตกรรมไม่ไดก้ าหนดจากความรูจ้ักคุน้เคยของคนในชุมชน แต่ก าหนด
จากรูปแบบและขอบเขตของชมุชนนัน้ที่ไดร้บัการจินตกรรมขึน้มา 
       การจินตกรรม “ชาติ” ขึน้มานั้น มีขอบเขตอย่างจ ากัด แม้กระทั่งชาติที่มีพืน้ที่กวา้ง
ใหญ่ที่สดุ มีประชากรจ านวนมากที่สดุ ก็ยงัมีเขตแดนจ ากดัและมีชาติอ่ืนอยู่โดยรอบ ไม่มีชาติใดที่
สามารถจินตกรรมตนเองครอบคลมุพืน้ที่ทัง้หมดบนโลกได ้ซึ่งหากเปรียบเทียบกบัศาสนา ไม่ว่าจะ
เป็นศริสตศาสนา ศาสนาพทุธ หรือศาสนาอิสลาม ก็ตอ้งการใหทุ้กคนบนโลกหนัมานับถือศาสนา
เดียวกนักบัตน หากแต่ในทางปฏิบติัไม่มีทางเป็นไปได ้
       ชาติถูกจินตกรรมให้มีอธิปไตย เพราะแนวคิดต่าง ๆ เก่ียวกับชาติ เกิดขึน้มาพรอ้ม
ความเสื่อมถอยของสถาบนักษัตรยิ ์ชาติทัง้หลายต่างตอ้งการอิสรภาพ และเชื่อว่าแนวทางที่ท าให้
ชาติไดร้บัอิสรภาพมากท่ีสดุ คือ การเป็นรฐัอธิปไตย 
       สุดท้ายคือ ชาติถูกจินตกรรมเป็นชุมชน มีความเป็นภราดรภาพ และมีบางสิ่ง
บางอย่างร่วมกนัระหว่างคนในชาติ ถึงแมภ้ายในชาติจะมีการแบ่งชนชัน้ มีการขดูรีดและเอารดัเอา
เปรียบกนัภายในชาตินัน้เอง แต่ภราดรภาพบางอย่างท าใหค้นในชาติยอมสละชีพเพื่อชาติ ซึ่งเป็น
เพียงจินตกรรมอนัมีขอบเขตจ ากดั 
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       ธงชยั วินิจจะกลู (2556, น. 4-9) กล่าวว่า ความเป็นชาติมกัถูกมองว่ามีความเป็นองค์
รวม ที่ประกอบดว้ยส่วนย่อยหรือปัจเจก ก็คือประชาชน และมกัคิดว่าชาตินัน้สามารถระบุถึงการมี
อยู่ไดอ้ย่างแน่ชดั ปัจเจกซึ่งเป็นองคป์ระกอบของชาติมีแนวคิดรว่มกนั ยึดโยงกนัดว้ยผลประโยชน์
บางประการ ความรกัชาติ ความภาคภูมิใจและหวงแหนความเป็นชาตินีเ้ป็นสิ่งที่ก าเนิดขึน้ตาม
ธรรมชาติ นิยามส าหรบัชาติในยคุใหม่ จะนิยามใน 2 รูปแบบ คือ ทางตรง และทางกลบั 
  - การนิยามในทางตรงจะยึดถือลกัษณะ แนวคิด เอกลกัษณท์ี่มีร่วมกนัของคนใน
ชาติ 
  - การนิยามในทางกลับจะยึดถือความแตกต่าง การที่ชาติอ่ืนแตกต่างจากชาติ
ของเรา 
       คนไทยทั่วไปเขา้ใจว่า ความเป็นไทย หรือเอกลกัษณ์ไทย เป็นสิ่งที่ด  ารงอยู่คู่ประเทศ
ไทยมาอย่างชา้นาน เป็นสิ่งที่รกัษาหวงแหนไวต้ั้งแต่บรรพบุรุษ ไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ 
และคนไทยทุกคนล้วนตระหนักถึงคุณค่าของ “ความเป็นไทย” และคนไทยมักมี ความเชื่อว่า
พระมหากษัตรยิท์รงเลือกรบัเฉพาะดา้นที่ดีของชนชาติอ่ืนเขา้มา และยงัคงด ารงเอกลกัษณค์วาม
เป็นไทยอัน ดีงามเอาไว้ ตัวอย่างการเลือกรับ เฉพาะด้านที่ ดี  คือ  การที่ ยังคงยึดมั่ น ใน
พระพุทธศาสนาแต่ยอมรบัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศ และยังเคยมีค ากล่าว
ของกษัตรยิไ์ทยถึงการเลือกรบัเอาสิ่งที่ดีจากตะวนัตกมาปรบัใชใ้หม้ีความเหมาะสมกบัสยาม มิใช่
การยดึเอาตะวนัตกเป็นแบบอย่าง  
       แลว้จะนิยาม “สิ่งที่ดี” ที่เราตอ้งเลือกรบัมาไดอ้ย่างไร แทจ้ริงแลว้สิ่งใดดีหรือไม่ดีนัน้ 
ไม่สามารถนิยามและตัดสินไดอ้ย่างแทจ้ริง ครัง้หนึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว 
เคยต่อตา้นการมีพรรคการเมือง โดยใหเ้หตผุลว่าพรรคการเมืองเป็นสิ่งที่ขดัต่อผลประโยชนแ์ละไม่
เข้ากับประเทศสยาม อีกทั้งสั่ งห้ามเผยแพร่ต าราความรูเ้ก่ียวกับวิชาเศรษฐศาสตร ์และออก
กฎหมายหา้มสอนวิชาเศรษฐศาสตรอี์กดว้ย เหตุเพราะประชาชนทุกคนที่อยู่ใตร้่มพระบารมี มี
ความเป็นอยู่อย่างเท่าเทียมกัน ไม่จ าเป็นต้องมีการแบ่งแยกแข่งขันระหว่างคนรวยและคนจน 
ในทางกลบักนัพระองคไ์ดเ้สนอและเผยแพร่แนวความคิดที่ว่า “ประชาชนควรพอใจในสิ่งที่ตนเอง
ม”ี 
       สิ่งที่เราตอ้งหวงแหนรกัษาแทจ้ริงแลว้คือสิ่งใด นิยามความเป็นไทยยงัคงคลมุเครืออยู่
เช่นกัน เป็นที่ยอมรับกันดีว่าสิ่งที่ถูกน ามาผูกโยงกับความเป็นไทยอย่างหนาแน่นสองสิ่ง  คือ 
พระมหากษัตริยแ์ละพุทธศาสนา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว เคยตรสัเช่นกันว่า 
พระมหากษัตริยคื์อสิ่งที่ส  าคญัที่สดุส าหรบัความเป็นไทย ต่อมาในสมยัจอมพล ป. มีนโยบายเพื่อ
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ยกระดบัความเป็นไทยสู่ความเป็นสากล มีการตัง้คณะกรรมการเพื่อร่วมกนัก าหนดความเป็นไทย 
และดูแลความเป็นไทยนัน้ใหค้งอยู่ไปตลอด ประชาชนถูกสั่งใหป้ฏิบติัตนตามแบบแผนที่ก าหนด
ตัง้แต่เรื่องส่วนตัวไปจนถึงเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัสงัคม ส่วนใหญ่ขอ้ปฏิบติัเหล่านีจ้บสิน้ไปพรอ้มกับ
สมัยของจอมพล ป. แต่มีบางอย่างเช่นกันที่ปฏิบัติต่อกันมาจนคิดว่าเป็นความเป็นไทยที่มีการ
ปฏิบติัมาอย่างชา้นาน 
       คนไทยหลายคนมีความเชื่อว่าความเป็นไทยเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิด หม่อม
ราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช หน่ึงในปัญญาชนของไทย ได้ให้นิยามของเอกลักษณ์ ใจความว่า 
“เอกลกัษณข์องชนชาติหนึ่งชนชาติใด จะติดตวัผูท้ี่เกิดในชนชาตินัน้มาแต่ก าเนิด เช่น เกิดเป็นคน
ไทยก็มีเอกลกัษณค์วามเป็นไทย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแกไ้ขได”้  
       ในเมื่อ “ความเป็นไทย” ไม่สามารถนิยามในทางตรงได ้จึงมีการยกเอาความเป็นอ่ืน 
(otherness) หรือการนิยามในทางกลบัเพื่อเสริมสรา้งความเป็นไทยใหเ้ห็นภาพมากขึน้ เช่น การ
เรียกชาวตะวนัตกว่า “ฝรั่ง” ซึ่งหมายรวมถึงชาวตะวนัตกทุกชนชาติ การเรียกชาวมสุลิม ประชาชน
ในคาบสมุทรมลายู อินเดียตะวันออก เอเชียใตว้่า “แขก” จะเห็นไดว้่าผู้ เรียกไม่ได้ตอ้งการระบุ
อย่างจ าเพาะเจาะจง แต่ตอ้งการสื่อความหมายถึงความไม่ใช่ไทย 
       ความเป็นไทยถูกจัดวางไวต้รงขา้มกับ “คอมมิวนิสต”์ มีผูส้ื่อข่าวแกลง้พูดกับคนไทย
คนหนึ่งว่าเป็นคอมมิวนิสต ์คนไทยรีบตอบกลบัทนัทีว่า ผมไม่ใช่คอมมิวนิสต ์ผมเป็นคนไทย นี่เป็น
ตวัอย่างมมุมองของคนไทยที่มีต่อคอมมิวนิสต ์อยู่ในหลกัแนวคิดที่ว่า “คอมมิวนิสตไ์ม่ใช่ไทย” และ
ลทัธิคอมมิวนิสตใ์นสายตาคนไทยคือ พวกคอมมิวนิสตผ์นวกรวมกบัชาติอ่ืน อนัเป็นลทัธิที่มีความ
ชั่วรา้ย ซึ่งถือเป็นศตัรูของคนไทยในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคน (พ.ศ. 2516-1519) 
รวมถึงมีการกล่าวหาแกนน านักศึกษาว่ามีเชือ้สายเวียดนาม เพราะในสายตาชาวไทยขณะนั้น 
เวียดนามเป็นความชั่วรา้ยอนัรุนแรง  

 1.3 แนวคิดการผลิตซ า้ทางอดุมการณ ์
       หลยุส ์อลัธูแซร ์(2557, น. 36-51) กล่าวว่า แมว้่าทุกคนจะตระหนกักนัดีว่า การจะลง
มือปฏิบติัอะไรหรือการจะสรา้งอะไรขึน้มา จ าเป็นตอ้งมีกระบวนการผลิตขึน้มาเสมอ แต่หลายคน
ยังขาดความเขา้ใจว่านอกจากการผลิต ยังจ าเป็นตอ้งมีการผลิตซ า้ (reproduction) ของเงื่อนไข
การผลิต (conditions of production) เพื่อสืบทอดต่อไปอีกดว้ย โดยสาเหตทุี่ท าใหค้วามเขา้ใจใน
การผลิตซ า้ของเงื่อนไขการผลิตไม่อาจถูกยกระดับขึน้มาได ้เพราะความเขา้ใจในส่วนนีถู้กท าให้
กลายเป็นเรื่องนามธรรม หรือเป็นความเขา้ใจที่คลาดเคลื่อนไป  
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       ไม่ว่าจะเป็นนักเศรษฐศาสตรห์รือนายทุน มักจะมีมุมมองเรื่องการผลิตในแง่มุมที่
จ  ากัดอยู่เพียงแค่ในบริษัท เช่น การจดัการวตัถุดิบ อาคารสถานที่ และเครื่องมือการผลิต แต่หาก
มองใหล้กึลงไปยงัมีสิ่งอ่ืนที่ตอ้งจดัหาเพิ่มเติมนอกเหนือจากปัจจยัในแง่มมุของในบรษิัทที่กล่าวไว้
ขา้งตน้ มารก์ซก์ล่าวว่า การผลิตซ า้ไม่ไดจ้  ากดัอยู่เพียงแค่ในแง่มมุของบริษัทเท่านัน้ แต่มีขอบเขต
นอกเหนือกว่านั้น ตัวอย่างเช่น นาย ก. เป็นนายทุนผลิตผ้าขนสัตว์ เขาจะต้องท าการผลิตซ า้ 
เครื่องมือ วัตถุดิบ แต่กระบวนการผลิตยังเก่ียวเนื่องถึงผูอ่ื้นดว้ย เช่น นาย ข. เป็นผูเ้ลีย้งแกะราย
ใหญ่ นาย ค. เป็นนายทุนผลิตเครื่องจักร บรรดานายทุน นาย ก. นาย ข. นาย ค. นีจ้ะตอ้งคอย
ผลิตวตัถดิุบเพื่อเป็นเงื่อนไขใหน้าย ก. สามารถด าเนินการผลิตผา้ขนสตัวข์องเขาต่อไปได ้  
       ในการผลิตเพื่ อผลิตซ ้า เงื่อนไขการผลิตจะต้องมี 2 สิ่ง คือ พลังการผลิต และ 
ความสมัพนัธท์างการผลิตที่มีอยู่ขณะนัน้  
       การผลิตซ า้พลังการผลิต คือ การผลิตซ า้ก าลังแรงงาน กระบวนการผลิตซ า้ก าลัง
แรงงาน เกิดขึน้จากการตอบแทนทางวตัถุ เพื่อใหแ้รงงานสามารถด ารงชีวิตอยู่ต่อไป และสามารถ
ผลิตซ า้แรงงานของตนเองได ้การที่นายจา้ง มอบ “ค่าจา้ง” แก่แรงงาน เช่น นายจา้งมอบเงินเดือน
แก่แรงงาน เพื่อน าไปจ่ายค่าเช่าบา้น ค่าอาหาร ค่ายา ค่าเสือ้ผา้ ฯลฯ ท าใหแ้รงงานมีชีวิตรอดมา
ท างานไดอี้กในวนัรุ่งขึน้ นอกจากการมอบค่าจา้งแลว้ ยังอาจมีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของ
คนงาน เพื่อสืบทอดก าลังงานในรุ่นถัดไป โดยค่าจา้งถูกก าหนดจากความจ าเป็นขัน้ต ่าสุดซึ่งมี
ลกัษณะทางประวติัศาสตร ์เกิดขึน้เพราะการต่อสูข้องคนงานเพื่อต่อตา้นการเพิ่มชั่วโมงการท างาน 
และต่อตา้นการลดค่าตอบแทน 
       แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ตอ้งพิจารณาดว้ย คือ แรงงานจะตอ้งมีขีดความสามารถมากพอที่จะ
ท างานได ้สืบเนื่องมาจากกระบวนการในการแบ่งงาน สง่ผลใหม้ีความตอ้งการแรงงานที่มีต าแหน่ง
และหนา้ที่ที่แตกต่างกนัออกไป  ในส่วนของวิธีการผลิตซ า้แรงงานใหม้ีขีดความสามารถระดบัต่าง 
ๆ แตกต่างกนัออกไปของระบบทนุนิยมมกัเกิดขึน้ภายนอกกระบวนการผลิต เช่น ผ่านโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษา โรงเรียนจะสอนความรูพ้ืน้ฐานที่จ  าเป็น และทักษะต่าง ๆ เพื่อประกอบอาชีพ
ต่อไปในอนาคต (จะแตกต่างกนัไปตามอาชีพ ภาระหนา้ที่ของแต่ละบุคคล) นอกจากโรงเรียนจะ
เป็นสถานที่ที่จัดการเรียนการสอน ยังสอดแทรกให้เด็กเรียนรูท้ี่จะท าตามกฎเกณฑ์ที่ชนชั้น
ปกครองไดส้รา้งขึน้มา สรุปคือ กระบวนการผลิตซ า้ก าลงัแรงงานนัน้ นอกจากจะมีการผลิตซ า้ดา้น
ก าลงัแรงงานแลว้ ยงัตอ้งปลกูฝังแนวคิดใหค้นงานยอมรบัอดุมการณห์ลกัของสงัคมดว้ย (ผ่านทาง
โรงเรียนและสถาบันการศึกษา) ในเวลาเดียวกันก็ตอ้งฝึกฝนบรรดาครูในโรงเรียนใหเ้ป็นตัวแทน
ของการกดขี่ มีเทคนิคการครอบง าโดยใชค้ าพดู  
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       หากจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งในขณะที่โรงเรียนและสถาบันต่าง ๆ ท าการสอนเนือ้หา
ความรู ้สถาบันเหล่านั้นยังมีการใชรู้ปแบบการสอนเพื่อหล่อหลอมและค า้จุนอุดมการณ์ ดังนั้น 
ตวัแทนในทกุ ๆ หน่วยของสงัคมไม่ว่าจะเป็นหน่วยขดูรีด หน่วยผลิต หรือหน่วยปราบปราม จะตอ้ง
ถกูฝังจิตฝังใจใหย้ดึมั่นในอดุมการณห์ลกันัน้ 
       มารก์ซม์ีทัศนะว่าสังคมทุกสังคมประกอบดว้ย “ระดับ” ซึ่งไดแ้ก่โครงสรา้งส่วนล่าง 
หรือฐานเศรษฐกิจ (รวมถึงพลงัการผลิตและความสมัพนัธท์างการผลิต) และโครงสรา้งสว่นบน ซึ่ง
ประกอบด้วย 2 ระดับ คือ ระดับการเมือง-กฎหมาย และระดับอุดมการณ์ จากภาพอุปมา
เปรียบเทียบแบบมิติพืน้ที่ จะมองไดว้่าสงัคมประกอบดว้ยฐานขา้งล่าง (โครงสรา้งสว่นล่าง) และมี
ชัน้บนอยู่เป็นโครงสรา้งส่วนบน ซึ่งโครงสรา้งชัน้บนไม่สามารถลอยตวัอยู่ไดห้ากไม่มีโครงสรา้งชัน้
ล่างมารองรบั และจากการอปุมาเปรียบเทียบดงักล่าว จะเห็นไดว้่า ฐานเศรษฐกิจเป็นตัวก าหนด
ในวาระสดุทา้ย ดชันีวดัประสิทธิภาพที่ไดจ้ากการเปรียบเทียบ มีความหมายที่ว่า “จากการก าหนด
ในวาระสดุทา้ย สิ่งต่าง ๆ ที่บงัเกิดขึน้ที่ชัน้บน ถูกก าหนดมาจากฐานเศรษฐกิจส่วนล่าง” และจาก
ดชันีตวัหนึ่งที่อยู่ในวาระสดุทา้ย สิ่งที่อยู่ในโครงสรา้งชัน้บนตอ้งขึน้ต่อบรรดาดชันีวดัประสิทธิภาพ
ตวัต่าง ๆ กนั   
       ลัทธิมารก์ซใ์หค้  าจ ากัดความของ “รฐั” ว่า รฐัคือกลไกที่แสดงออกการกดขี่ออกมา
อย่างชดัเจน และรฐัเป็นเครื่องมือการกดขี่ที่ช่วยใหช้นชัน้ปกครองมีอ านาจเหนือคนงาน และช่วย
ค า้ประกนัการดดูกลืนมลูค่าสว่นเกินที่ชนชัน้ปกครองท าต่อชนชัน้แรงงาน ซึ่งรฐัไม่ไดห้มายถึงกลไก
รฐัเพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงกองทัพและบรรดากลุ่มหัวหน้ารฐัดว้ย สรุปแลว้ รฐั คือ การ
บริหาร ปราบปราม และแทรกแซง เพื่อรกัษาผลประโยชนข์องชนชัน้ปกครองในกระบวนการต่อสู้
ซึ่งกระท าต่อชนชัน้กรรมาชีพ    
       กาญจนา แก้วเทพ (2551, น. 218-227) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดหลักของอัลธูแซร:์ การ
วิเคราะห์อุดมการณ์  โดยอัลธูแซร์ได้ปฏิ เสธแนวคิดของมาร์กซิสม์แบบดั้งเดิมที่ ว่าสังคม
ประกอบด้วยส่วนบนและส่วนล่าง และโครงสรา้งเศรษฐกิจฐานล่างเป็นตัวก าหนดโครงสรา้ง
สว่นบน อลัธูแซรเ์ชื่อว่าโครงสรา้งส่วนบนเป็นเศษเสีย้วที่จ  าเป็นของโครงสรา้งสว่นล่าง เขาจึงเสนอ
แนวคิดใหม่ คือ อดุมการณแ์ละปฏิบติัการทางอดุมการณ ์มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
  1. นิยามของอุดมการณ์ อุดมการณ์ไม่ใช่ความคิดหรือแนวคิด แต่เป็นชุด
ความคิดหรือกรอบวิธีคิด ถ้าเทียบกับคอมพิวเตอร ์อุดมการณ์ไม่ใช่สิ่งที่เราพิมพ์ลงไป แต่เป็น
โปรแกรมหรือซอฟตแ์วรท์ี่ถูกติดตั้งไวใ้นเครื่อง ที่ส  าคัญคือ ถึงแม้โปรแกรม/ซอฟตแ์วรน์ั้นจะถูก
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ติดตัง้มาแลว้ก็ตามแต่เป็นตวัเราเองที่ยอมรบั หรือกดปุ่ มเซฟโปรแกรมนัน้ เช่น การที่เราเลือกรบัฟัง
อดุมการณผ์่านวิทย/ุโทรทศัน ์ 
  2. ประเภทของอุดมการณ์ มี  3 ชุดด้วยกัน คือ อุดมการณ์หลัก (dominant 
ideology) เป็นอดุมการณท์ี่ชนชัน้ปกครองผลิตและผลิตซ า้ เพื่อครอบง ามวลชนใหก้ลายเป็นกรอบ
ความคิดกระแสหลัก อุดมการณ์ทางเลือก (alternative ideology) เป็นกรอบความคิดที่ยอมรบั
อดุมการณห์ลกับนเงื่อนไขบางอย่าง เช่น ประโยคเพลง คนจนคนรวยไม่ชา้ก็มว้ยมรณา เป็นกรอบ
ความคิดที่เชื่อว่ามีความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจระหว่างคนในสงัคม แต่สดุทา้ยทุกคนตอ้งอยู่ใน
เงื่อนไขหรือกฎอริยสัจสี่ด้วยกันทั้งนั้น สุดท้ายคืออุดมการณ์ตรงข้าม/ต่อต้าน (oppositional / 
counter-ideology) เป็นอุดมการณ์ที่ปฏิเสธแนวความคิดของอุดมการณ์หลัก มักน าเสนอภาพ
สงัคมแบบใหม่ เพื่อเรียกรอ้งใหผู้ค้นมามีสว่นรว่มในการต่อตา้นอดุมการณห์ลกัของสงัคม 
  3. กลไกดา้นอดุมการณก์บักลไกดา้นการปราบปราม ในการผลิตซ า้ความสมัพนัธ์
ทางสงัคมตอ้งท าผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า กลไกทางสงัคม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ กลไกดา้นการ
ปราบปราม หมายถึง กลไกที่เก่ียวกบัการใชก้ าลงั ใชค้วามรุนแรง การบังคับกดขี่ และกลไกดา้น
อุดมการณ์ หมายถึงกลไกที่ก าหนดกรอบความเชื่อของคนในสังคม ในความเป็นจริงแลว้ กลไก
หนึ่งจะตอ้งประกอบทัง้กลไกดา้นการปราบปรามและกลไกดา้นอดุมการณ ์เพียงแต่ลกัษณะใดจะ
มีการจดัเป็นลกัษณะหลกัและลกัษณะรองเท่านัน้ 
  4. การท างานของอดุมการณ์ อุดมการณไ์ม่ไดเ้กิดขึน้มาแลว้อยู่ลอย ๆ แต่ตอ้งมี
การปฏิบัติการเพื่อให้อุดมการณ์นั้นถูกผลิตซ า้และด ารงรกัษาไว้ ซึ่งปฏิบัติการของอุดมการณ ์
(ideological practices) มีดงันี ้คือ การท าใหด้รูาวกบัเป็นธรรมชาติ (naturalization) การผสมกัน
ระหว่างความจริงกับจินตนาการ (real-and-seemingness) การสรา้งชุดโครงสรา้งความสัมพันธ ์
(structuralist set of relations) และการผลิตซ ้า เพื่ อสืบทอดอุดมการณ์  ( reproduction of 
ideology) 
  5. หน้าที่ของอุดมการณ์ ประกอบไปดว้ย หน้าที่ในการธ ารงสภาวะในปัจจุบัน 
ถึงแมส้ถานการณ์ในปัจจุบันจะเต็มไปดว้ยความเหลื่อมล า้ แต่อุดมการณ์มีหนา้ที่รกัษาความไม่
เท่าเทียมนัน้ใหค้งอยู่ต่อไป หนา้ที่ในการใหค้ าอธิบาย (explanation) ในแง่การผลิตความสมัพนัธ์
ทางสงัคม อุดมการณท์ าหนา้ที่อธิบายว่า ท าไมความสมัพันธ์จึงเป็น หรือไม่เป็นเช่นนัน้ หนา้ที่ใน
การเรียกเพื่อก าหนดตวัตน (interpellation) อัลธูแซรไ์ดน้ าเสนอแนวคิดเรื่อง การเรียกเพื่อก าหนด
ตวัตน ซึ่งภายหลงักลายมาเป็นพืน้ฐานส าคัญของการศึกษาอตัลกัษณ์ การเป็นตวัตนของคนคน
หนึ่ง ไม่ได้เกิดขึน้มาเอง แต่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์กับผูอ่ื้นและสิ่งรอบตัว เราก็จะถูกเรียกเพื่อ
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ก าหนดตัวตนในแบบต่าง  ๆ โดยอุดมการณ์จะท าหนา้ที่เรียกเรา้ใหค้นเป็นตัวตนเล็ก ๆ ที่ตอ้งขึน้
ตรงต่อตวัตนตวัใหญ่ เช่น การที่นกัการเมืองเรียกคนทั่วไปว่า พี่นอ้งประชาชน คือการที่ตวัตนใหญ่ 
(นกัการเมือง) พยายามเรียกตวัตนเล็กเขา้ไปในกรอบอา้งอิง และในปัจจบุนักลไกการเรียกเรา้และ
สรา้งอตัลกัษณท์ี่มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุกลไกหนึ่งก็คือ “สื่อมวลชน” นั่นเอง 
       กาญจนา แกว้เทพ (2555, น. 57-58) ไดส้รุปนิยามของอดุมการณต์ามวิธีคิดของอลัธู
แซร ์ดงันี ้อลัธูแซรเ์สนอว่าอดุมการณไ์ม่ใช่ความคิด แต่เป็นกระบวนการ เป็นปฏิบติัการที่สามารถ
พบไดใ้นทุกสถานการณ์ เมื่อวิเคราะหอ์ุดมการณ์ตามแนวความคิดของอัลธูแซรจ์ากผลผลิตของ
สื่อมวลชน จึงไม่วิเคราะหจ์ากตัวบทภาพยนตรเ์พียงอย่างเดียว แต่วิเคราะหไ์ปถึงกระบวนการใน
การน าภาพยนตรน์ัน้มาฉายใหค้นด ูอดุมการณคื์อปฏิบติัการที่อยู่ในชีวิตประจ าวนัทั่วไป เช่น การ
ขบัรถ การดหูนัง ฟังเพลง อ่านหนงัสือพิมพ ์โดยอดุมการณม์ีจุดเนน้หนักอยู่ที่ การสถาปนาตวัตน 
(interpellation of self) ของคนที่อยู่ในปฏิบติัการอดุมการณน์ัน้  
       ปัจจุบันไดม้ีการแปลงแนวความคิดของอัลธูแซรใ์หเ้ขา้ใจง่ายขึน้ว่า อุดมการณ์ไม่ใช่
ตัวความคิด แต่เป็นระบบคิด/วิธีคิด หากเปรียบกับคอมพิวเตอรแ์ล้ว อุดมการณ์จะเป็นตัว 
software (ไม่ใช่ตวัเนือ้หาแต่เป็นกระบวนการท างาน) และหากสงัคมสามารถสถาปนาตัวตนของ
ผูค้น คือติดตัง้ระบบวิธีคิดส าเรจ็ สงัคมจะสามารถด าเนินต่อไปได ้
 

2. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 จารุพิมพ์ นภายน (2540) ได้ท าวิจัยเรื่อง เพลงสังคีตสัมพันธ์: การวิเคราะห์เพลงไทย
สากลที่น าดนตรีไทยมาประยุกตใ์ชโ้ดยวงดนตรีสุนทราภรณใ์นปี พ.ศ.2497 จากการศึกษาพบว่า 
ค ารอ้งของเพลงสงัคีตสมัพนัธท์ี่มีลกัษณะเป็นเพลงขบัรอ้งคู่ มีการตดัพอ้ต่อว่า การพลอดรกัร  าพนั 
และอีกอย่างหนึ่งก็คือค ารอ้งของเพลงสงัคีตสมัพนัธท์ี่มีลกัษณะเป็นเพลงขบัรอ้งเดี่ยว ที่น าวิถีชีวิต
ของคนมาบรรยายเป็นเพลง เนือ้หาที่ปรากฏมีแนวโนม้ไปในการด ารงชีวิตใหข้อ้คิดในการด าเนิน
ชีวิต การที่เพลงสงัคีตสมัพันธน์ีม้ีเนือ้หาสาระมากมายย่อมเป็นที่จูงใจใหก้บัผูฟั้ง ทัง้ยงัเป็นขอ้คิด
และชี ้แนะแนวทางให้ผู้ฟังรูจ้ักด าเนินชีวิตไปในทางที่ดี นอกจากนั้นยังแฝงคุณธรรมอันเป็น
ประโยชนต่์อผูฟั้ง และมีคณุค่าทางวรรณศิลป์อีกดว้ย 
 ขจรพรรณ แก้วสุวรรณ์ (2546) ได้ท าวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ชีวประวัติและเทคนิคการ
ประพนัธเ์พลงไทยสากลของ สรุพล โทณะวณิก จากการศกึษาพบว่า เทคนิคการประพนัธเ์พลงไทย
สากล จากการศึกษาเพลงที่ไดร้บัพระราชทานแผ่นเสียงทองค าจ านวน 5 เพลง พบว่ารูปแบบการ
ประพันธ์เหมือนกับเพลงไทยสากลทั่ ว ๆ ไป ซึ่งผลงานทุกเพลงจะใช้แรงบัลดาลใจจาก
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ประสบการณช์ีวิตโดยตรงของตนมาก าหนดเนือ้หาเป็นเรื่องราวตามจินตนาการ การประพันธ์จะ
ประพนัธค์  ารอ้งและท านองไปพรอ้มกนั การเคลื่อนที่ของท านองเป็นแบบขั้นคู่เสียงแคบ ๆ สลบักบั
ขัน้คู่เสียงกวา้งซึ่งท่วงท านองก็สอดคลอ้งกัน มุ่งเนน้ในเรื่องของเนือ้หาสาระส าคัญ และทุกเพลง
จะตอ้งมีลกัษณะเด่นอยู่ 4 ประการ ซึ่งถือไดว้่าเป็นเอกลกัษณ์คือ 1) จุดดี 2) จุดเด่น 3) จุดดัง 4) 
จุดจับใจ ค ารอ้งใชภ้าษาในเชิงจินตนาการ และเรียบง่าย มีลักษณะแบบรอ้ยกรองมีสัมผัสนอก 
สมัผสัใน มีจดุมุ่งหมายในการประพนัธท์ี่แน่นอน เปรียบเทียบเรื่องราวใหเ้กิดภาพชดัเจน 
 มัยลา ศรีโมรา (2540) ได้ท าวิจัยเรื่องการวิเคราะห์บทเพลงของ สง่า อารัมภีร จาก
การศึกษาไดพ้บว่า รูปแบบค าประพันธ์ สง่า อารมัภีร มีความรอบรูแ้ละสามารถแต่งค าประพันธ์
ไทยไดเ้ป็นอย่างดี ทั้งยังสามารถวางค าไดอ้ย่างเหมาะสมกับลีลาและท านองเพลง รูปแบบรอ้ย
กรองที่น ามาใช ้คือ กลอนและกาพย ์ซึ่งมีรูปแบบเหมือนฉันทลกัษณเ์ดิมและรูปแบบที่คลา้ยฉันท
ลักษณ์เดิมดา้นการใชค้ า นับเป็นความสามารถเฉพาะตัวของ สง่า อารมัภีร ในการเลือกค ามา
ใชไ้ด้สอดคลอ้งกับท่วงท านองและลีลาของบทเพลง มีทั้งการซ า้ค า  การใชภ้าษาพูด การใชค้ า
ธรรมดา การใชค้ าศพัท ์การใชค้ าอทุาน และการหลากค า 
 ดา้นการใชโ้วหารภาพพจน ์สง่า อารมัภีร เป็นผูท้ี่มีความสามารถในการใชถ้อ้ยค าอย่างมี
ชัน้เชิง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ และความรูส้ึกนึกคิดในบทเพลง โดยมีการใชค้ าอุปมา อุปลักษณ ์
บุคลาธิษฐาน อติพจน ์ปฎิปุจฉา และสทัพจน ์เพื่อใหผู้ฟั้งเกิดอารมณ ์ความรูส้ึกและจิตนภาพได้
ชดัเจนขึน้ 
 ดา้นการใชส้ญัลกัษณป์รากฏนอ้ยมาก แต่บางเพลงที่มีการใชส้ญัลกัษณก์็มีความหมายที่
กระทบใจ ท าใหผู้ฟั้งเพลงไดร้บัอรรถรสที่สมบรูณด์ว้ยรสค าและรสความ 
 ดา้นแนวคิดที่ปรากฏในบทเพลงของ สง่า อารมัภีร ที่มีมากที่สดุคือ แนวคิดเก่ียวกบัความ
รกั รองลงมาคือ แนวคิดเก่ียวกับศาสนา แนวคิดเก่ียวกับผูห้ญิงและแนวคิดเก่ียวกับอ านาจสิ่ง
ศกัดิส์ิทธิ์ 
 จากการศกึษาครัง้นีพ้บว่า ผลงานของ สง่า อารมัภีร ถึงแมว้่าบทเพลงสว่นใหญ่จะเป็นบท
เพลงเก่ียวกบัความรกั แต่ สง่า อารมัภีร ไดแ้นะแนวทางในการประพฤติปฏิบติัที่ดีซึ่งผูฟั้งสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชีวิตได ้
 ประยูร ลิม้สุข (2542) ไดท้ าวิจัยเรื่องการวิเคราะหเ์พลงชีวิตวงคาราวาน จากการศึกษา
พบว่า 
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       1. เนือ้รอ้งเพลงเพื่อชีวิตวงคาราวาน ประพันธข์ึน้โดยมีจุดมุ่งหมายบรรยายใหเ้ห็นถึง
สภาพสังคมการเมือง ความรัก ความคิดถึง ความผูกพัน ปัญหาแรงงาน กรรมกร เสรีภาพ 
อิสรภาพ สงครามและสนัติภาพ โดยชีใ้หเ้ห็นถึงปัญหาและเสนอแนวทางแกไ้ข 
       2. คีตลกัษณ ์เพลงเพื่อชีวิตวงคาราวาน มีรูปแบบการประพนัธป์ระเภทท านองเดียวไบ
นารี่ฟอรม์และเทอรน์ารี่ฟอรม์ โดยยดึเนือ้รอ้งเป็นหลกัซึ่งถือเป็นเอกลกัษณข์องวงคาราวาน 
       3. ท านอง ในบทเพลงเพื่อชีวิตวงคาราวาน ไดม้ีการน าท านองเพลงพืน้บา้นอีสานมา
ใชใ้นการประพันธ์ บางบทเพลงใชบ้ันไดเสียงเพ็นตาโทนิค และบางบทเพลงใชบ้ันไดเสียงของ
ดนตรีตะวนัตก 
       4. คอรด์ คอรด์ที่น ามาใชก้บัแนวท านองไดแ้ก่คอร์ดชัน้เอกและคอรด์ชัน้โท มีลกัษณะ
การน ามาใชท้ี่เรียบง่าย 
       5. การประสานเสียง เพลงเพื่อชีวิตวงคาราวานไดร้บัอิทธิพลมาจากดนตรีพืน้บา้นของ
ชาวอเมริกนั และมีการน าเครื่องดนตรี อะคศูติกกีตาร ์ไวโอลิน และฮารโ์มนิกา้ มาบรรเลงผสมกับ
เครื่องดนตรีพืน้บา้นอิสานคือพิณและแคน ไดอ้ย่างกลมกลืน 
       6. บนัไดเสียง เพลงเพื่อชีวิตวงคาราวานใชบ้นัไดเสียงเมเจอร ์และไมเนอร ์และไดน้ า
บนัไดเสียงเพ็นตาโทนิคซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะของดนตรีเอเชียมาใชใ้นการประพนัธ์ 
       7. ลีลาจังหวะ ลีลาจังหวะในท านองประกอบดว้ยโนต้เสียงสัน้และเสียงยาว ในส่วน
ของลีลาจังหวะที่ใชใ้นบทเพลงเพื่อชีวิตวงคาราวาน ไดน้ าลีลาจังหวะแบบดนตรีตะวันตกมาใช ้
เช่น จงัหวะวอลทซ ์ช่า ช่า ช่า แต่ลกัษณะเด่น คือ การใชล้ีลาจงัหวะแบบพืน้บา้นอีสานในบทเพลง 
 นาฐคุณ ถาวรปิยกุล (2562) ไดท้ าวิจัยเรื่อง บทบาทดนตรีไทยเพื่อชีวิต วงตน้กลา้ หลัง
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 จากการศึกษาพบว่าวงตน้กลา้ ไดน้ าเสนอบทบาทอีกดา้นหนึ่งของ
ดนตรีไทย นอกเหนือจากเป็นดนตรีที่รบัใชก้ลุม่ชนชัน้สงู ดนตรีเพื่อพิธีกรรม กล่าวคือ วงตน้กลา้ ได้
น าดนตรีไทยมาท าใหเ้กิดเป็นดนตรีเพื่อการฟังอย่างแทจ้ริง เป็นดนตรีที่สามารถฟังไดทุ้กชนชัน้ มี
การใชภ้าษาที่สามารถเขา้ใจถึงความหมายของเนือ้เพลงได ้อีกทัง้แนวคิดในการเรียบเรียงบทเพลง
ของวงตน้กลา้ ไดร้บัอิทธิพลมาจากเพลงไทยเดิมหลากหลายประเภท เช่น เพลงประกอบโขนและ
ละครพนัทางของกรมศิลปากร การขับรอ้งประสานเสียงแบบละครดึกด าบรรพข์องสมเด็จพระเจา้
บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัติวงศ ์เพลงไทยเนือ้เต็ม เพลงพืน้บา้น เพลงแหล่ของพร  
ภิรมย ์ดว้ยแนวคิดทางดนตรีที่กล่าวมานี ้จึงท าใหเ้พลงของวงตน้กลา้กินใจและเขา้ถึงผูฟั้งไดง้่าย 
นอกจากนี ้วงตน้กลา้ เคยเป็นปรากฏการณท์ี่เคยเกิดขึน้ในระยะเวลาสัน้ ๆ และไดร้บัการยอมรบั
ว่ามีตัวตนอยู่จริง จากการศึกษางานวิจัยเรื่อง บทบาทดนตรีไทยเพื่อชีวิต วงต้นกล้า หลัง
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เหตุการณ ์14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ของนาฐคณุ  ถาวรปิยกุล พบว่า วงตน้กลา้นัน้เป็นวงดนตรีที่น า
แสดงผลงานเพลงเพื่อชีวิต ตามแนวคิดศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน ของ จิตร  ภูมิศกัดิ์ ซึ่ง
นบัว่าเป็นแนวคิดของปัญญาชนฝ่ายซา้ย แต่วงตน้กลา้ กลบัน าเสนอผลงานเพลงโดยไดร้บัอิทธิพล
จากบทเพลงของฝ่ายอนุรกัษ์นิยม (เพลงไทยเดิม) นับว่าเป็นการน าเสนอผลงานที่มีความขัดแยง้
ทางความคิดทางการเมืองอย่างชดัเจน 
 ผลงานวิจยัเรื่อง ก าเนิดและความเป็นมาของลทัธิชาตินิยมในประเทศไทย ของ ม.ล.จุลลา 
งอนรถ. (2513) พบว่า ลทัธิชาตินิยมไดเ้กิดขึน้ในประเทศไทยจรงิ โดยการน ามาใชใ้นการปกครอง
ประเทศของชนชัน้ผูน้  าในยุคศตวรรษที่ 20 ทัง้นีก้็เพื่อการหลุดพน้จากการตกเป็นประเทศอาณา
นิคมของตะวนัตก ซึ่งผลสรุปของานวิจยัเป็นไปในทางเดียวกบัวิจยัเรื่องพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวกับการสรา้งชาติไทย โดยกรรภิรมย์ สุวรรณานนท์. (2524) ผลการวิจัยพบว่า 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคิดริเริ่มที่จะสรา้งชาติด้วยลัทธิชาตินิยม ผ่าน
เครื่องมือต่าง ๆ อาทิ บทเพลง พระราชด ารสั พระบรมราโชวาท และดุสิตธานี แนวทางที่พระองค์
ทรงด าเนินยงัคงหลายประการที่ยงัคงด าเนินการเพื่อเป็นหลกัในการพฒันาประเทศเรื่อยมา 
 เย็นจิตร ถิ่นขาม (2552, น. 92-100) ไดก้ล่าวถึงการผลิตซ า้ทางวัฒนธรรม ในบทความ
เรื่องการผลิตซ า้ทางวัฒนธรรมขา้มพรมแดนในการแต่งงานขา้มวัฒนธรรมระหว่างหญิงไทยกับ
ชายญ่ีปุ่ น โดยกล่าวไวว้่า การผลิตซ า้ในฐานะที่น ามาอธิบายวัฒนธรรม คือ กระบวนการส่งผ่าน
มมุมองทางวฒันธรรมจากบุคคลหนึ่งสู่บุคคลหนึ่ง หรือจากสงัคมหนึ่งไปสู่อีกสงัคมหนึ่ง การผลิต
ซ า้ทางวัฒนธรรม หมายความถึง กระบวนการของความต่อเนื่องของการถ่ายทอดคุณค่า และ
ประเพณีวฒันธรรมสู่รุ่นต่อไป ใหว้ฒันธรรมยงัคงอยู่แมเ้วลาจะล่วงไป โดยผลการศึกษาพบว่า ผู้
หญิงไทยที่แต่งงานขา้มวัฒนธรรมมีการสรา้งหรือผลิตซ า้วัฒนธรรมไทยในประเทศญ่ีปุ่ น ไดแ้ก่ 
การท าอาหารไทย  การท าบุญที่วดัไทยในประเทศญ่ีปุ่ น การอปุโภคบริโภคสินคา้จากประเทศไทย 
การผลิตซ า้ทางวฒันธรรมของผูห้ญิงไทยทัง้ที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมแสดงใหเ้ห็นถึงการรกัษา
ความเป็นไทยในพืน้ที่วัฒนธรรมของต่างชาติต่างภาษา และการต่อรองทางความหมายของพืน้ที่
ทางวฒันธรรมที่ผูห้ญิงไทยไดส้รา้งขึน้ 
 รุจฬ์สวัตต์ ครองภูมินทร ์(2558, น. 237-248) ได้ท าวิจัยเรื่องมายาคติในบทเพลงของ
คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ อดุมการณท์ี่พบในบทเพลงมีดงัต่อไปนี ้ 
       1. อุดมการณ์ชาตินิยมของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จากการศึกษาพบสอง
แนวคิด คือ ความเป็นไทย และความรกัชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์โดยลักษณะ
ความเป็นไทยตามความหมายของ คสช. ที่ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหแ์ละตีความบทเพลง คือ ประชาชนที่



  17 

มีความไทยตอ้งเป็นผูเ้สียสละอดทน ความเป็นไทยเชื่อมโยงกบัเกษตรกรรม ท านุบ ารุงวฒันธรรม 
การเป็นพลเมืองดีและเห็นแก่ส่วนรวม ส่วนการจงรกัภักดีเชิดชูสถาบนัพระมหากษัตริยใ์นมมุมอง
ของ คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ผูว้ิจยัไดตี้ความบทเพลง หมายความถึง 1) ความรกัชาติและ
จงรกัภกัดีเชิดชูสถาบนัพระมหากษัตริย์ในรูปแบบที่ประชาชนสามารถน าไปปรบัใชไ้ด้ (practical) 
2) ความรกัชาติและจงรกัภักดีเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบศูนยร์วมจิตใจ (spiritual 
anchor) อุดมการณ์ชาตินิยมในแบบที่ คสช. ตอ้งการถ่ายทอดใหป้ระชาชนชาวไทยรบัทราบ จะ
เป็นการย า้เตือนบาดแผลเก่าทางการเมือง ใหก้ลายเป็นบทเรียนที่มีค่าเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้
เกิดความสามคัคี หยุดยัง้ความขดัแยง้ทางการเมือง เกิดความความหวงแหนประเทศชาติ เพื่อให้
บคุคลมุ่งปฏิบติัใหป้ระเทศชาติมีความเจรญิ และรกัษาความเป็นไทยไวส้ืบต่อไป 
       2. อุดมการณ์การปกครองแบบอ านาจนิยมในบทเพลงของคสช. จากการศึกษาพบ
สองแนวคิด คือ ความปรองดองสมานฉันท์ และความมีวินัยในตนเอง โดยความปรองดอง
สมานฉันทต์ามความหมายของ คสช. ที่ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหแ์ละตีความบทเพลง คือ ความปรองดอง
สมานฉันท์ที่เก่ียวเนื่องกับการเมืองและศาสนาในพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้ความมีวินัยใน
ตนเองตามความหมายของ คสช. ที่ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหแ์ละตีความบทเพลง คือ ความมีวินยัที่เอือ้ต่อ
รูปแบบการการบริหารประเทศภายใต้การน าของ คสช. และความมีวินัยส่วนบุคคล ดังนั้น
อุดมการณ์การปกครองแบบอ านาจนิยมเป็นฐานความคิดที่รองรบัและสนับสนุนการบริหารของ
คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ อ านาจนิยมเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังในสงัคมไทยทีละเล็กทีละนอ้ย จน
บางครัง้มองเห็นว่าเป็นเรื่องปกติและส่งผลประโยชน์ต่อสังคม ทั้งที่แนวคิดอ านาจนิยมไม่ใช่
แนวคิดส าหรบัประชาธิปไตยตามหลกัสากล การสื่อความหมายของบทเพลงจึงมีนยัส าคญัเพื่อท า
ให้สังคมไทยเชิดชู และรักษาความมั่นคงในฐานอ านาจการบริหารของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ 
 ผูว้ิจัยไดค้้นพบประเด็นต่าง ๆ  จากการวิเคราะห์ความหมายเชิงมายาคติของบทเพลง 
ภายใตบ้ริบททางการเมือง สงัคม และวัฒนธรรม รวมถึงมีการพิจารณาถึงนโยบาย ยุทธศาสตร ์
และการบงัคบัใชก้ฎหมาย สรุปประเด็นได ้ดงันี ้1. บทเพลงของ คสช. มีการใชภ้าษาเป็นสื่อกลาง 
โดยบทเพลงของ คสช. แตกต่างกับบทเพลงของคณะรฐัประหารที่ผ่านมาซึ่งมีภาษาที่แข็งกรา้ว 
แสดงออกถึงความฮึกเหิม แต่บทเพลงของ คสช. มีความรว่มสมยัมากขึน้ ไม่แข็งกรา้ว มีการใชบ้ท
เพลงประกอบภาพยนตรท์ี่ทันสมัย โดยมีเป้าหมายเพื่อใหป้ระชาชนและประชาคมโลกเห็นและ
รบัทราบนโยบาย และกลไกการแก้ปัญหาต่าง ๆ รวมถึงการวาดฝันถึงประเทศไทยที่ดีกว่าหาก
ประชาชนในประเทศร่วมมือกัน 2. บทเพลงของคสช. ต้องตีความโดยพิจารณาสถานการณ์
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บา้นเมืองควบคู่ไปดว้ย การถ่ายทอดความหมายของบทเพลงอาจไม่ไดส้ื่อความหมายผ่านทาง
ภาษาเพียงอย่างเดียว 3. บทเพลงของ คสช. เป็นการสรา้งวาทกรรมทางการเมือง วาทกรรมที่ถูก
สื่อผ่านบทเพลงจนกลายเป็นค าที่คุน้หูของคนในสงัคมคือ “คืนความสขุ” มีความหมายเชิงสญัญะ
ที่สรา้งความชอบธรรมในการเขา้สู่อ  านาจของรฐับาลทหารเพื่อมอบสิ่งที่ดีใหแ้ก่ประเทศ เช่น การ
แก้ปัญหาปากท้อง การท าให้บ้านเมืองสงบสุขปราศจากความขัดแย้ง และเมื่อพิจารณา
องคป์ระกอบต่าง ๆ ของเพลง ยังพบว่าแมร้ฐับาลของพลเอกประยุทธ์จะเป็นรฐับาลที่มาจากการ
ยึดอ านาจแต่ก็มีการบริหารแบบ ประชาธิปไตยแบบไทยไทย ที่ไม่ยึดถือประชาธิปไตยแบบ
ตะวันตก วาทกรรมข้างต้นนี ้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าจุดประสงค์ของการสรา้งวาทกรรม
เหลา่นีเ้กิดขึน้เพื่อความมั่นคงของฐานอ านาจของตน  
 เลอสันต์ บัณฑิตศักดา (2559, น. 140-141) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมเพลงเชียร ์
กรณีศึกษา: เชิงชาติพันธุ์วรรณางานประเพณีฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร ์โดยแสดงให้
เห็นถึงกระบวนการที่ส่งผลใหเ้กิดการปลกุใจของนกัศึกษา เป็นการแสดงตัวตนของนักศึกษาและ
มหาวิทยาลัยผ่านการรอ้งเพลงเชียร ์สิ่งเหล่านี ้ถูกปลูกฝังแก่นักศึกษาตั้งแต่วันแรกที่ เข้ารับ
การศึกษา โดยเพลงเชียรจ์ะมีเนือ้หาในการสอดแทรก ปลกูฝังอดุมการณใ์หเ้กิดความรกัและเชิดชู
สถาบัน โดยเพลงเชียรถ์ูกรวมเขา้กับการเชียรกี์ฬา เพื่อปลุกใจให้เกิดความฮึกเหิมระหว่างการ
แข่งขนั ใหเ้กิดความชื่นชมยินดี ภาคภมูิใจในสถาบนั และประกาศความยิ่งใหญ่ ขอ้คน้พบจากงาน
วิทยานิพนธ์นี ้ พบว่าเพลงเชียรเ์ป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนงานฟุตบอลประ เพณีจุฬาฯ-
ธรรมศาสตร ์โดยท าหนา้ที่ในการปลกุใจนกัศึกษา แต่เพลงเชียรน์ัน้สามารถแสดงใหเ้ห็นเพียงบาง
มมุมองเท่านัน้ ที่สะทอ้นเอกลกัษณแ์ละอตัลกัษณข์องมหาวิทยาลยั  
 โดยสรุปภาพสะท้อนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านการเชียร ์พบว่า จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัมีการสรา้งสรรคเ์พลงเชียรท์ี่หลากหลาย มีการเรียบเรียงเพลงขึน้มาใหม่ตามยุคสมยั 
โดยใชด้นตรีแบบตะวนัตกเขา้มาร่วม เพลงเชียรท์ี่ใชใ้นงานฟุตบอลประเพณีฯ มีทัง้หมด 6 เพลง 
แสดงให้เห็นว่ามีการสรา้งสรรคเ์พลงเชียรโ์ดยไม่ไดย้ึดติดตามแบบแผนดั้งเดิม แสดงใหเ้ห็ นถึง
ความหัวก้าวหน้า เป็นผูน้  าของยุคสมัย อีกทั้งจุฬาลงกรณ์มิไดมุ้่งเน้นไปที่เพลงเชียรเ์พียงอย่าง
เดียวเท่านัน้ แต่ใหค้วามส าคญักบัการรว่มแสดงอื่น ๆ ประกอบการเชียรเ์ป็นหลกั  
 โดยสรุปภาพสะทอ้นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรผ์่านการเชียร ์พบว่า เพลงเชียรข์อง
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรน์ัน้ มีเป็นจ านวนมากถึง 20 เพลง ใชรู้ปแบบเดิมเป็นส่วนใหญ่ มุ่งเน้น
การประกาศตัวตนและการเชิดชูมหาวิทยาลัยโดยยังคงรูปแบบดั้งเดิมเอาไว ้มีการลอ้การเมือง 
ขบวนลอ้การเมือง และการแปรอักษรทางการเมือง การเสียดสีสงัคม แต่ดว้ยมรสุมทางการเมือง 
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ท าใหน้กัศึกษาถูกตดัสิทธิ์ในการแสดงออกทางการเมือง ความกดดนัจึงถกูสง่ผ่านรูปแบบการเชียร ์
และการแสดงออกลอ้การเมืองผ่านงานฟตุบอลประเพณีฯ  
 ภูมินทร ์ภูมิรตัน์ (2549, น. 329-330) ได้ท าการสืบค้นวิเคราะห์เพลงปลุกใจของท่าน
ผูห้ญิงพวงรอ้ย (สนิทวงศ)์ อภัยวงศ ์โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 3 ดา้น คือ ท านอง จังหวะ และ
รูปแบบ 
 จากการวิเคราะหท์ านอง พบว่า ช่วงกวา้งของเสียงเมื่อเปรียบเทียบกับการรอ้งประสาน
เสียง เป็นช่วงกวา้งของเสียงอลัโต (Alto) เป็นเสียงต ่าของผูห้ญิง การซ า้ท านองเป็นการซ า้ท านอง
แบบบนัไดเสียง การเคลื่อนที่แบบตามขัน้ ส่วนใหญ่เป็นการเคลื่อนที่เป็นคู่ 2 เมเจอร ์การเคลื่อนที่
แบบกระโดดขา้มขัน้ เป็นการเคลื่อนที่แบบ 3 เมเจอร,์ คู่ 3 ไมเนอร,์ คู่ 4 เพอรเ์ฟคต,์ คู่ 4 อ็อกเมน
เต็ท, คู่ 5 ดิมินิชท,์ คู่ 6 เมเจอร,์ คู่ 6 ไมเนอร,์ คู่ 7 เมเจอร,์ คู่ 7 ไมเนอร ์และคู่ 8 เพอรเ์ฟคต ์ 
 จากการวิเคราะหจ์งัหวะ พบว่า การใชโ้นต้ประกอบอัตราจังหวะประกอบดว้ยโนต้ที่มีค่า
อัตราจังหวะแตกต่างกันและมีความหลากหลาย และมีการใชรู้ปแบบของจังหวะหลกั สองหอ้ง
เพลง สามหอ้งเพลง สี่หอ้งเพลง โดยใชรู้ปแบบสี่หอ้งเพลงมากที่สุด และใชจ้ังหวะมารช์ 7 เพลง 
แทงโก ้1 เพลง วอรซ์ 2 เพลง ปานกลาง 2 เพลง และชา้ปานกลาง 4 เพลง 
 จากการวิเคราะหรู์ปแบบ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นบทเพลงท่อนเดียว (Unitary Form) บาง
เพลงเป็นไบนารี (Binary Form) 
 สายชล สตัยานุรกัษ์ (2557, น. 35-36) ไดก้ล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของอดุมการณ์ ราชา
ชาตินิยม ในบทความอุดมการณ์ชาตินิยมกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของชนชั้นกลางไทย 
อดุมการณร์าชาชาตินิยมนัน้เป็นรากฐานความคิดของชนชัน้กลางในการเคลื่อนไหวทางการเมือง 
ในทศวรรษ 2510 ชนชัน้กลางเคลื่อนไหวภายใตอ้ดุมการณร์าชาชาตินิยมแบบราชประชาสมาสยั 
มีจุดประสงคเ์พื่อต่อตา้นแกนน าทหาร และในช่วงปีพ.ศ. 2530-2556 ประชาชนมีการขับเคลื่อน
ทางการเมืองด้วยแนวคิดรกัและเคารพกษัตริย์ กษัตริย์เปรียบเสมือนบิดาของคนไทยทั้งชาติ 
รวมถึงการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข สิ่งนีแ้สดงใหเ้ห็นว่า
อดุมการณท์างการเมืองสง่ผลต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชน 
 สยุมพร ฉันทสิทธิพร (2558, น. 225-233) ท าการศึกษาวิจัยต าราทั้งสี่กับการผลิตซ า้
อุดมการณ์ในการรกัษาเสถียรภาพของสังคมจีน จากการศึกษาจะแบ่งบทสรุปเป็นสองหัวข้อ
ส าคญั คือ อดุมการณท์ี่ผลิตซ า้ และความส าคญัของโครงสรา้ง อ านาจ และการผลิตซ า้  
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       1. อุดมการณ์ที่ผลิตซ า้ ต าราทั้งสี่ผลิตซ า้อุดมการณ์ใน 3 ดา้น คือ อุดมการณ์สรา้ง
เสถียรภาพแก่สงัคม อดุมการณส์รา้งชนชัน้ปกครอง และอดุมการณส์รา้งความชอบธรรมแห่งการ
ปกครอง 
    อุดมการณ์สรา้งเสถียรภาพแก่สังคม ประกอบไปด้วย อุดมการณ์เอกภาพที่
มุ่งหวังให้ประชาชนใฝ่ฝันถึงความเป็นปึกแผ่นแห่งใต้หลา้ มีเอกภาพทั้งทางด้านการเมืองการ
ปกครอง และวัฒนธรรม มีศูนย์กลางอ านาจเพียงหนึ่งเดียว โดยเอกภาพทางวัฒนธรรมอาศัย
วัฒนธรรมหวาเซี่ยเป็นหลัก อุดมการณ์ณ์หน้าที่ เป็นการประกอบสรา้งความสมัพันธ์ของคนใน
สงัคม ต าราอธิบายหลกัการในฐานะเป็นหลกัแห่งฟ้า เนน้ใหคู้่ความสมัพันธ์ต่าง ๆ ปฏิบัติต่อกัน
ด้วยคุณธรรมและจารีตที่ ได้ก ากับไว้ อุดมการณ์ความกลมกลืนเป็นหลักการคิดให้เข้ าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ สังคม และมนุษย ์โดยแท้จริงแล้วเป็นการเน้นให้มนุษย์อยู่ใน
ต าแหน่งหน้าที่ของตนเอง เน้นสรา้งความกลมเกลียว ลดความขัดแยง้ มีกษัตริยเ์ป็นแกนกลาง
อ านาจ ทัง้สามอุดมการณ์ย่อยนีเ้ป็นอุดมการณ์ที่ทับซอ้นกันและเชื่อมโยงกันจนไม่สามารถแยก
ออกจากกนัไดอ้ย่างชดัเจน ประกอบกนัเพื่อรกัษาเสถียรภาพในสงัคม 
  อุดมการณ์สร้างนักปกครอง เป็นการปลูกฝังบุคลิกและคุณธรรมแก่ชนชั้น
ปกครอง กษัตริยต์อ้งท าตนเป็นราชา มอบความเมตตาแก่ประชาชน สรรหาผูม้ีความสามารถมา
ท างาน ปัญญาชนมีหน้าที่รบัใช้กษัตริย์ด้วยจิตวิญญาณที่ยึดมั่ นในมรรควิธี เห็นปัญหาของ
ประชาชนเป็นเรื่องที่ตนเองตอ้งรบัผิดชอบ กลา้ทดัทานเมื่อเห็นว่ากษัตรยิป์ระพฤติปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง 
แต่ขอ้จ ากัดของปัญญาชน คือ ไม่อาจกา้วล่วงอ านาจของกษัตริยไ์ด ้ความคิดส าคัญอีกประการ
หนึ่ง คือ ลัทธิหรูมองว่าการปกครองแท้จริงแล้วคือการสั่งสอนประชาชนให้ปฏิบัติตามกรอบ
จริยธรรมและจารีต ดังนั้นอุดมการณ์สรา้งนักปกครองจึงไม่มุ่งเน้นความสามารถในการสรา้ง
ผลงาน 
  อุดมการณ์สรา้งความชอบธรรมในการปกครอง เป็นการรองรบัความศักดิ์สิทธิ์

ของอ านาจกษัตริย์ มีวาทกรรมว่ากษัตริย์ถูกมอบหมายมาจากฟ้าและได้รับการยอมรับจาก
ประชาชน ขณะเดียวกันอุดมการณ์นีก้็แฝงการต่อตา้นอ านาจกษัตริยไ์วด้ว้ย คือ สามารถท าการ
ลม้อ านาจของกษัตริยไ์ด ้โดยท าภายใตข้อ้อา้งการเปลี่ยนแปลงอาณัติแห่งฟ้าและการยอมรบัจาก
ประชาชน การเปลี่ยนแปลงอาณัติของฟ้าเป็นฟางเสน้สดุทา้ยเพื่อปลดแอกประชาชนจากอ านาจที่
ไม่ชอบธรรม 
       2. ความสมัพันธ์ของโครงสรา้ง อ านาจและการผลิตซ า้ การสอบรบัราชการเป็นศูนย์
รวมการผลิตซ า้ระบบการปกครอง ค่านิยม ตลอดจนความหวังของครอบครวัและความหวังของ
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ปัจเจกบุคคล การสอบรบัราชการเป็นการขดัเกลาสมาชิกในสงัคมใหม้ีคณุธรรม มีแนวคิดที่พรอ้ม
รบัใชก้ษัตรยิ ์และสืบทอดแนวความคิดลทัธิหรู โดยมีต าราเป็นสิ่งที่บรรจแุละสะทอ้นค่านิยมต่าง ๆ 
ที่ลทัธิหรูยึดถือ เป็นเครื่องมือที่ท าใหล้ทัธิหรูมีการสืบทอดและผลิตซ า้อดุมการณข์องลทัธิหรูต่อไป
อีกเรื่อย ๆ ความคิดและค่านิยมต่าง ๆ ที่สนับสนุนลัทธิหรูจึงได้รับการฝังรากลึกในสังคม จน
กลายเป็นจิตวิญญาณและรูปแบบการใชช้ีวิตของคนในยคุนัน้ ส าหรบัโครงสรา้งที่ค  า้จุนลทัธิหรู คือ 
อ านาจกษัตรยิ ์เพราะระบบการปกครองแบบนีก้ษัตริยเ์ป็นผูไ้ดป้ระโยชนแ์ละกมุอ านาจมากที่สดุ 
 แมว้่าในปัจจุบนัจะไม่ไดม้ีโครงสรา้งที่ค  า้จุนลทัธิหรู แต่ลทัธิหรูในฐานะที่เป็นอุดมการณ์
ของจีนแท ้ๆ ยงัคงอยู่ในสงัคมจีน และไดร้บัการผลิตซ า้ความคิดบางอย่างอย่างต่อเนื่อง 
 พีรพันธุ์ กาญจนโหติทัศ (2563, น. 175-176) ไดท้ าวิจัยเรื่อง การสืบทอดดนตรีไทยของ
ศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ จากการศึกษาพบว่า ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ์ เกิดวนัท่ี 29 มีนาคม 
พ.ศ. 2466 ไดร้บัการถ่ายทอดความสามารถดา้นดนตรีไทยมาจากบิดา (นายสงัวาลย ์นาคสวสัดิ์) 
ดร.อทุิศเป็นผูท้ี่สามารถเรียนรูไ้ดอ้ย่างรวดเรว็และมีความจ าที่เป็นเลิศ ต่อมาไดม้ีโอกาสเรียนดนตรี
ไทยเพิ่มเติมจากครูผูม้ีความสามารถอีกหลายท่าน ได้แก่ พระยาภูมีเสวิน และหลวงประดิษฐ
ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ท าใหด้ร.อทุิศ มีความสามารถโดดเด่นทางดา้นดนตรีไทยอย่างมาก  
 ต่อมาดร.อุทิศถ่ายทอดความรูท้างดนตรีไทยแก่บุตรและลูกศิษย์ โดยวิธีการสอนนั้น
เขม้งวดอย่างมาก ขณะที่สอนไม่มีการจดโนต้ดนตรี ผูเ้รียนตอ้งอาศัยความจ าและไหวพรบิในการ
เรียน อีกทัง้ยงัมีการถ่ายทอดความรูแ้ละแสดงความสามารถดา้นดนตรีไทยผ่านรายการวิทยุ ทาง
ช่องททบ. 5 รายการชื่อว่า “ดร.อทุิศ แนะดนตรีไทย” จากการวิเคราะหข์องผูว้ิจัยพบว่า ดร.อุทิศมี
การใชก้ลวิธี 5 ประการในการด าเนินรายการวิทยุ ไดแ้ก่ การด าเนินรายการดว้ยความสนุกสนาน 
การโตต้อบกับผูบ้รรเลงดนตรี การใชอ้ารมณ์ขันขณะมีการบรรยาย การใชอ้ารมณ์ขันสอดแทรก
ขณะให้ความรูด้้านดนตรีไทย การเลือกบรรเลงบทเพลงหลากหลายอารมณ์ อีกทั้งยังแสดง
ความสามารถ ถ่ายทอดความรูท้างดา้นดนตรีไทยทัง้ทางทฤษฎีและทางปฏิบติัไดอ้ย่างยอดเยี่ยม 
 



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาเพลงไทยเนือ้เต็มที่มีแนวคิดชาตินิยมของศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ 
นาคสวสัดิ์ ผูวิ้จยัใชก้ารวิจยัเชิงคณุภาพ โดยจะอธิบายเชิงพรรณนาโดยเริ่มจากศกึษาเอกสาร และ
การศึกษาภาคสนาม ดว้ยวิธีการสมัภาษณ ์การสงัเกต แลว้น ามาวิเคราะห ์เรียบเรียง เป็นรายงาน
การวิจยัในรูปแบบของการพรรณนา ซึ่งผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหข์อ้มลู และก าหนดแนวทางวิธีด าเนินการ
ศกึษาวิจยัไวเ้ป็นขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้ 
 
1. ขั้นรวบรวมข้อมูล  
       1.1 รวบรวมขอ้มลูเพลงไทยเนือ้เต็มจากหนงัสือไหวค้รูดนตรีไทย จากแหลง่ที่มาต่อไปนี ้
       - ประมวลบทรอ้งเพลงตับ และเพลงเนือ้เต็มต่าง  ๆ รวบรวมโดยศาสตราจารย ์ดร.
อทิุศ นาคสวัสดิ์ พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อสงัวาลย ์นาคสวัสดิ์ และพระอดุม 
นาคสวสัดิ ์วนัท่ี 23 ถึง 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2514  
       - หนังสือไหวค้รู สโมสรดุริยางคไ์ทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์15 ธันวาคม พ.ศ. 
2517 
       - หนงัสือไหวค้รู ชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วนัอาทิตยท์ี่ 
6 ธันวาคม พ.ศ. 2524 
       1.2 รวบรวมเอกสาร ต ารา งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัแนวคิดชาตินิยม ทฤษฎีการผลิตซ า้ทาง
อดุมการณ ์ทฤษฎีการผลิตซ า้ทางวฒันธรรม จากแหลง่ที่มาต่อไปนี ้
       - หอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร 
       - ศนูยม์านษุยวิทยาสิรนิธร 
       - หอ้งสมดุดนตรี จิ๋ว บางซื่อ 
       - หอสมดุแห่งชาติ 
       1.3 ลงพืน้ที่ภาคสนามเพื่อเก็บขอ้มูลเพลงไทยเนือ้เต็มที่มีแนวคิดชาตินิยม โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์จากบุคคลข้อมูลท่ีมีความเก่ียวข้องใกล้ชิดกับ ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ ์
ดงัต่อไปนี ้
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       - รองศาตราจารย์ ดร.สุรพล จันทราปัตย์ มีความเก่ียวข้องเป็นบุตรเขย และศิษย์
ทางดา้นดนตรี ของ ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ ์มีความเชี่ยวชาญดา้นดนตรีไทยและการขบั
รอ้ง 
       - ดร.อังสนา นาคสวัสดิ์ มีความเก่ียวข้องเป็นบุตร และศิษย์ทางด้านดนตรี ของ 
ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ ์มีความเชี่ยวชาญดา้นดนตรีไทยและการขบัรอ้ง 
       - คุณประสพ สงัฆธรรม มีความเก่ียวขอ้งเป็นศิษยท์างดา้นดนตรี ของ ศาสตราจารย ์
ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ ์มีความเชี่ยวชาญดา้นการขบัรอ้ง 
 
2. ขั้นศึกษาข้อมูล 
 ผูว้ิจัยไดท้ าการศึกษาเพลงไทยเนือ้เต็มที่มีแนวคิดชาตินิยมของศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ 
นาคสวสัดิ ์โดยมีขอบเขตเนือ้หาและขัน้ตอนการศึกษาดงันี ้
       2.1 ศกึษาขอ้มลูเพื่อก าหนดประเด็น 
  2.1.1 ศึกษาเพลงไทยเนือ้เต็มที่มีแนวคิดชาตินิยม ของศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ 
นาคสวสัดิจ์ากแหลง่ขอ้มลูท่ีรวบรวมไว ้ดงันี ้
           - ประมวลบทร้องเพลงตับ  และเพลงเนื ้อ เต็ม ต่างๆ  รวบรวม โดย
ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อสังวาลย ์นาค
สวสัดิ ์และพระอดุม นาคสวสัดิ ์วนัท่ี 23 ถึง 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2514  
           - หนังสือไหว้ครู สโมสรดุริยางค์ไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15 
ธันวาคม พ.ศ. 2517 
           - หนังสือไหวค้รู ชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
วนัอาทิตยท์ี่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2524 
           - ไฟลบ์นัทึกเสียง เพลงไทยเนือ้เต็ม จากซีดี 90 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย ์
ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ ์
           - ไฟลบ์ันทึกเสียง เพลงไทยเนื ้อเต็ม จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาณุภัค 
โมกขศกัดิ ์
  2.1.2 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์           
ดร.สรุศกัดิ ์จ านงคส์าร ในการก าหนดประเด็นการศึกษา โดย ก าหนดประเด็นการศกึษาดงันี ้
           - บทเพลงที่ปรากฏแนวคิดชาตินิยม 
           - บทรอ้งที่ปรากฏแนวคิดชาตินิยม 
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           - การผลิตซ า้แนวคิดชาตินิยมในเพลงไทยเนื ้อเต็มของ ศาสตราจารย ์     
ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ ์
           - ท านองดนตรีที่สะทอ้นแนวคิดชาตินิยมในกระบวนการผลิตซ า้ 
       2.2 ผูว้ิจยัศกึษาขอ้มลูจากการสมัภาษณ ์จากบคุคลที่เก่ียวขอ้ง 
       2.3 รวบรวมเรียบเรียงและจดัล าดบัเนือ้หาทัง้หมด ตามประเด็นที่ตัง้ไวเ้พื่อด าเนินการ
วิเคราะหข์อ้มลูในขัน้ต่อไปนี ้
 
3. เคร่ืองมือและอุปกรณท์ี่ใช้ในการวิจัย 
 3.1 อปุกรณจ์ดบนัทกึ  
 3.2 เครื่องบนัทกึเสียง 
 3.3 กลอ้งถ่ายภาพนิ่ง 
 
4. ขั้นวิเคราะหข์้อมูล 
 4.1 เพื่อศกึษาแนวคิดชาตินิยมในเพลงไทยเนือ้เต็มของ ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ ์
       4.1.1 บทเพลงที่ปรากฏแนวคิดชาตินิยม 
    - ที่มาของบทเพลง 
    - ท านองเพลง 
    - แนวคิดชาตินิยมที่ปรากฏในเพลง 
       4.1.2 บทรอ้งที่ปรากฏแนวคิดชาตินิยม 
    - การประพนัธบ์ทรอ้ง 
    - บทรอ้ง 
 4.2 เพื่อวิเคราะห์บทเพลงที่มีแนวคิดชาตินิยมในเพลงไทยเนือ้เต็มของ ศาสตราจารย ์    
ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ ์
       4.2.1 การผลิตซ า้แนวคิดชาตินิยมในเพลงไทยเนือ้เต็มของ ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ 
นาคสวสัดิ ์
    - ที่มาของการผลิตซ า้แนวคิดชาตินิยม 
    - กระบวนการการผลิตซ า้แนวคิดชาตินิยม 
       4.2.2 ท านองดนตรีที่สะทอ้นแนวคิดชาตินิยมในกระบวนการผลิตซ า้ 
    - การใชท้ านองดนตรีในการตอกย า้ความคิดชาตินิยม 
    - การใชรู้ปแบบจงัหวะดนตรีในการเรา้อารมณค์วามรกัชาติ 
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    - การบรรจแุนวคิดส าคญัไวใ้นท านองสรอ้ย 
 
5. ขั้นสรุป อภปิราย และเสนอแนะ  
 5.1 เรียบเรียงขอ้มลูที่ไดจ้ากการศกึษาและวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อจดัท าบทสรุป 
 5.2 อภิปรายผลและเสนอแนะ 



 

บทที ่4 
การวิเคราะหข์้อมูล 

 
1. เพ่ือศึกษาแนวคิดชาตินิยมในเพลงไทยเนือ้เต็มของ ศาสตราจารย ์ดร.อุทศิ นาคสวัสดิ ์
 1.1 บทเพลงที่ปรากฏแนวคิดชาตินิยม 
       - ที่มาของบทเพลง  
  เพลงไทยเนือ้เต็มท่ีมีแนวคิดชาตินิยม ของ ศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ ์
จากการสืบคน้เอกสารหลกัฐาน มีการปรากฏถึงการรวบรวมบทเพลงอยู่ในหนงัสือ ประมวลบทรอ้ง
เพลงตบั และเพลงเนือ้เต็มต่างๆ รวบรวมโดยศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ์ พิมพเ์ป็นอนุสรณ์
ในงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อสังวาลย์ นาคสวัสดิ์ และพระอุดม นาคสวัสดิ์  วันท่ี 23 ถึง 24 
กรกฎาคม พ.ศ. 2514 มีปรากฏเพลงไทยเนือ้เต็มที่มีแนวคิดชาตินิยม จ านวน 3 บทเพลง โดยบท
เพลงแรกที่เริ่มแต่งคือเพลง แรงสามัคคี เป็นการแต่งใหก้ับกระทรวงศึกษาธิการมีจุดประสงคใ์ช้
ส  าหรบัสอนนกัเรียน (องัสนา นาคสวสัดิ,์ ผูใ้หส้มัภาษณ,์ 2564) 
  รายชื่อบทเพลง 
        1. เพลงมารช์ชาวไทย  
        2. เพลงแรงสามคัคี  
        3. เพลงเลือดไทย  
  มีการปรากฏเพลงไทยเนือ้เต็มที่มีแนวคิดชาตินิยมจากหนังสือไหว้ครู สโมสร
ดรุยิางคไ์ทยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์15 ธันวาคม พ.ศ.2516 จ านวน 10 เพลง 
  รายชื่อบทเพลง 
        1. เพลงสง่เสรมิเศรษฐกิจไทยเพื่อไทย 
        2. เพลงมารช์ประชาไทย 
        3. เพลงแรงสามคัคี 
        4. เพลงต่ืนเถิดเพื่อนไทย 
        5. เพลงสรา้งเสรมิเศรษฐกิจไทย 
        6. เพลงมารช์พฒันาไทย 
        7. เพลงเลือดไทย 
        8. เพลงมารช์ชาวไทย 
        9. เพลงสง่เสรมิดนตรีไทย 
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        10. เพลงเตือนใจเยาวชน 
  มีการปรากฏเพลงไทยเนือ้เต็มที่มีแนวคิดชาตินิยมจากหนงัสือไหวค้รู ชมรมดนตรี
ไทย สโมสรนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วันอาทิตยท์ี่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2524 จ านวน 26 บท
เพลง 
  รายชื่อบทเพลง 
        1. เพลงกระต่ายเตน้ 2 ชัน้ 
        2. เพลงช่วยกนัด ารงไทย 
        3. เพลงตวัไทย-ใจฝรั่ง 
        4. เพลงไทยควรค านึง 
        5. เพลงไทยค านึง 
        6. เพลงไทยนิยม 
        7. เพลงเป็นไทยตอ้งสู ้
        8. เพลงผ่าตดั 
        9. เพลงฝรั่งร  าเทา้ 
        10. เพลงพฒันาเด็กไทย 
        11. เพลงเพื่อไทย 
        12. เพลงมองใหท้ั่ว 
        13. เพลงมารช์ชาวไทย 
        14. เพลงมารช์ประชาไทย 
        15. เพลงมารช์พฒันาไทย 
        16. เพลงมาลยัเศรษฐกิจ 
        17. เพลงแรงสามคัคี 
        18. เพลงลกุขึน้เถิดชาวไทย 
        19. เพลงเลือดไทย 
        20. เพลงวฒันธรรม 
        21. เพลงสง่เสรมิเศรษฐกิจไทยเพื่อไทย 
        22. เพลงสามคัคีไทย 
        23. เพลงสดุหวัใจ 
        24. เพลงสูภ้ยัสงัคม 
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        25. เพลงอย่าโกง 
        26. เพลงอย่าท าลายไทย 
  ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของบทเพลงไทยเนื ้อเต็มที่มีแนวคิด
ชาตินิยมของศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ ์อย่างต่อเน่ือง 
       - ท านองเพลง 
  จากเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเพลงไทยเนื ้อเต็มที่มีแนวคิดชาตินิยมของ 
ศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ นาคสวสัดิ์ มีการใชท้ านองเพลงไทยเดิม น ามาบรรจุเนือ้รอ้งใหม่ แต่มีบท
เพลงบางส่วนไม่ปรากฏท านองเพลง เนื่องดว้ยเหตุผลสองประการ 1. ไม่มีการระบุชื่อท านองใน
เอกสารหลักฐาน 2. เป็นเพลงท่ี ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ ประพันธ์ท านองขึน้ใหม่ 
(องัสนา นาคสวสัดิ,์ ผูใ้หส้มัภาษณ,์ 2564) 

รายชื่อท านองเพลงที่ปรากฏ 
ชื่อเพลง ท านองเพลง 

เพลงกระต่ายเตน้ 2 ชัน้ กระต่ายเตน้ 2 ชัน้ 
เพลงช่วยกนัด ารงไทย ไม่ปรากฏชื่อท านอง 
เพลงตวัไทย-ใจฝรั่ง ไม่ปรากฏชื่อท านอง 
เพลงไทยควรค านึง ไม่ปรากฏชื่อท านอง 
เพลงไทยค านึง ทองย่อน 
เพลงไทยนิยม ทวายเล็ก ทวายตดั ยอเรตดั 

เพลงเป็นไทยตอ้งสู ้ ไม่ปรากฏชื่อท านอง 
เพลงผ่าตดั ไม่ปรากฏชื่อท านอง 

เพลงฝรั่งร  าเทา้ ฝรั่งร  าเทา้ 
เพลงพฒันาเด็กไทย ยอเรตดั โพกผา้ มอญจบัชา้ง 

เพลงเพื่อไทย ไม่ปรากฏชื่อท านอง 
เพลงมองใหท้ั่ว การะเวก กระบอกทอง กระบอกเงิน 

ตลุม่โปง วรเชษฐ 
เพลงมารช์ชาวไทย ไม่ปรากฏชื่อท านอง 
เพลงมารช์ประชาไทย ไม่ปรากฏชื่อท านอง 
เพลงมารช์พฒันาไทย ไม่ปรากฏชื่อท านอง 
เพลงมาลยัเศรษฐกิจ ไม่ปรากฏชื่อท านอง 
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ชื่อเพลง ท านองเพลง 
เพลงแรงสามคัคี แรง้กระพือปีก 

เพลงลกุขึน้เถิดชาวไทย ไม่ปรากฏชื่อท านอง 
เพลงเลือดไทย ไม่ปรากฏชื่อท านอง 
เพลงวฒันธรรม ไม่ปรากฏชื่อท านอง 

เพลงสง่เสรมิเศรษฐกิจไทยเพื่อไทย ไม่ปรากฏชื่อท านอง 
เพลงสามคัคีไทย นกสีชมพ ู
เพลงสดุหวัใจ โสมสอ่งแสง ชัน้เดียว 
เพลงสูภ้ยัสงัคม เขมรขอทาน เขมรก าปอ นาคราช เขมร

เรว็ 
เพลงอย่าโกง ไม่ปรากฏชื่อท านอง 

เพลงอย่าท าลายไทย เจา้เซ็น แขกพราหมณ ์

       - แนวคิดชาตินิยมที่ปรากฏในเพลง  
  ในแต่ละเพลงจะปรากฏเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบัแนวคิดชาตินิยม ผูว้ิจยัไดถ้อดความ
จากเนือ้เพลงออกมาเพื่อสรุปแนวคิดชาตินิยมในแต่ละบทเพลงดงันี ้

 
เพลง กระต่ายเตน้ 2 ชัน้ 

แนวคิดชาตินิยมที่พบ: การส่งเสรมิความสามคัคี การอา้งถึงประวติัศาสตร/์บรรพบุรุษ การชกัชวน
ใหฝ่้ายตรงขา้มรฐับาลกลบัใจ การต่อตา้นแนวคิดต่างชาติ 
ตีความเนือ้เพลง: กล่าวถึงสายสัมพันธ์ของผูท้ี่เกิดบนแผ่นดินไทย ว่าทุกคนเปรียบเสมือนเป็น
ครอบครวัเดียวกนั ควรมีความสมคัรสมานสามคัคี รว่มแรงร่วมใจพฒันาประเทศใหเ้จรญิกา้วหนา้ 
การท่ีประเทศไทยรกัษาเอกราชและด ารงอยู่ไดจ้วบจนปัจจบุนั เป็นเพราะบรรพบรุุษของเรามีความ
สามคัคี หวงแหนปกปอ้งแผ่นดินเพื่อคนรุน่หลงั  
 แต่ในปัจจบุนัประชาชนในประเทศแตกความสามคัคี ไม่ไดค้  านึงถึงความเป็นชาติไทยและ
ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน แบ่งแยกเป็นฝ่ายซา้ยและฝ่ายขวา หากเป็นเช่นนีป้ระเทศไทยคงไม่
สามารถด ารงอยู่ได ้ดงันัน้ผูท้ี่ก  าลงัหลงผิด เลือกขา้งผิด ควรกลบัตวักลบัใจ เพราะไม่มีคนชนชาติ
ใดจะเห็นแก่ชาติไทยเท่ากับคนไทยดว้ยกัน หากทุกคนร่วมมือกันก็ยังไม่สายที่จะน าพาประเทศ
ไทยใหก้า้วหนา้ต่อไปได ้

 



  30 

 
 

เพลง ช่วยกนัด ารงไทย 
แนวคิดชาตินิยมที่พบ: การสง่เสรมิการอนรุกัษว์ฒันธรรมไทย 
ตีความเนื ้อเพลง: เริ่มต้นด้วยเพลงที่มีลักษณะคล้ายกลอนสุภาพ เล่นสัมผัสนอกสัมผัสในได้
ไพเราะ เนือ้หาเก่ียวกับการเชิญชวนใหฟั้งเพลงไทย เพราะเพลงไทยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
ไทยที่เราควรอนรุกัษใ์หอ้ยู่คู่ประเทศไทยสืบต่อไป  
 ความเป็นไทย คือ “เอกลกัษณแ์ละวฒันธรรมไทย” หากสญูสิน้เอกลกัษณแ์ละวฒันธรรม
ไปแลว้ ก็เปรียบเสมือนความเป็นไทยไดสู้ญสลายไปดว้ย โลกจะรูว้่าเราเป็นคนไทยหากเราแสดง
เอกลกัษณ์และวัฒนธรรมไทยใหเ้ขาเหล่านัน้ไดเ้ห็น เช่น การแต่งกายอย่างไทย การไหว ้การยิม้
แยม้ การมีวิถีการด ารงชีวิตอย่างไทย การเล่นละครนอก-ละครใน การเล่นดนตรีไทย การฟังเพลง
ไทย การเคารพผูม้ีพระคณุ อ่อนนอ้มถ่อมตน รวมถึงประเพณีไทย เราคนไทยคนควรท านุบ ารุง สืบ
สานวฒันธรรมประเพณีไทยเหลา่นีไ้ว ้
 

เพลง ตวัไทย-ใจฝรั่ง 
แนวคิดชาตินิยมที่พบ: การสง่เสรมิการซือ้สินคา้ไทย การสง่เสรมิการอนรุกัษว์ฒันธรรมไทย 
ตีความเนือ้เพลง: กล่าวถึงการที่คนไทยสว่นหนึ่งหนัไปชื่นชมวฒันธรรมของชาติตะวนัตก นิยมการ
ซือ้สินคา้ที่น าเขา้จากตะวนัตกแมจ้ะราคาสูง ดว้ยความเชื่อที่ว่าสินคา้จากตะวันตกเป็นสินคา้ที่มี
คุณภาพ สินคา้และวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่ไม่ทันสมัย ใชก้ารไม่ได ้หากคนไทยยังนิยมสิ่งที่เป็น
ตะวนัตกอยู่เช่นนี ้อาจเป็นหนทางสูค่วามพินาศของประเทศชาติได ้
 

เพลง ไทยควรค านึง 
แนวคิดชาตินิยมที่พบ: การส่งเสริมความสามคัคี การอา้งถึงประวติัศาสตร/์บรรพบุรุษ การชกัชวน
ใหฝ่้ายตรงขา้มรฐับาลกลบัใจ การต่อตา้นแนวคิดต่างชาติ การต่อตา้นแนวคิดฝ่ายตรงขา้มรฐับาล 
ตีความเนือ้เพลง: กล่าวถึงการที่บรรพบุรุษสละชีพเพื่อรกัษาชาติไทย ก่อนจะมีผืนแผ่นดินไทยให้
อาศยัเช่นทกุวนันี ้บรรพบุรุษตอ้งสูร้บท าศึกสงครามมากมาย แต่คนไทยบางกลุม่หลงลืมสิ่งที่บรรพ
บุรุษสรา้งไวใ้ห ้กลับมีแนวคิดและอุดมการณ์ที่เป็นผลรา้ยต่อประเทศ ท าใหค้นไทยตอ้งเข่นฆ่า
กนัเอง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึน้  
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 หากใครมีแนวคิดที่ผิดทาง เชื่อในค าของต่างชาติมากกว่าคนไทยด้วยกัน ขอให้คน
เหล่านัน้กลบัใจ พึงระลึกไวเ้สมอว่าไม่มีชนชาติใดจะเห็นแก่ประเทศไทยเท่าคนไทยดว้ยกัน หาก
เกิดปัญหาหรือสิ่งผิดพลาดเราสามารถแกไ้ขดว้ยตนเองได ้แต่หากเราหลงเชื่อถอ้ยค าหลอกลวง
ของพวกต่างชาติ ชาติไทยเราคงสญูสิน้  
 

เพลง ไทยค านึง 
แนวคิดชาตินิยมที่พบ: การสง่เสรมิความสามคัคี การต่อตา้นแนวคิดฝ่ายตรงขา้มรฐับาล 
ตีความเนือ้เพลง: “แมน้ชาติย่อยยบัอบัจน บุคคลจะมีสขุอย่างไรได้” ส่วนหนึ่งจากบทเพลงรกัชาติ
บ้านเมืองพระราชนิพนธ์โดยสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจา้อยู่หัว รชัการที่ 6 ทรงพระราชนิพนธ์เพลงนีข้ึน้เพื่อเป็นเพลงปลุกใจใหร้กัชาติและใหส้ามัคคี 
ส าหรบัรอ้งเล่นกนัในหมู่เสือป่าและลกูเสือ เพื่อช่วยใหเ้กิดความสนิทสนมกลมเกลียวกนั  และเป็น
เครื่องเตือนใจคนไทยทกุคนใหร้กัชาติบา้นเมือง 
 แต่ตอนนีม้ีคนไทยบางกลุม่ไม่รกัชาติบา้นเมือง คิดมุ่งหวงัท าลายชาติไทย สรา้งวาทกรรม
และข่าวลือหลอกลวงใหป้ระชาชนเกิดความสบัสน ตอ้งการใหป้ระชาชนแตกแยก โดยหวงัใชค้วาม
แตกแยกเป็นจุดอ่อนเขา้มาท าลายชาติ ดังนั้นพวกเราคนไทยตอ้งยึดมั่นสามัคคี ร่วมกันปกป้อง
ชาติไทย รวมทัง้ตอ้งระวงัผูก้่อความวุ่นวายหรือสรา้งความเสียหาย ถา้พบเจอจะไดป้ราบปรามทนั 
เท่านีช้าติไทยก็จะรอดปลอดภยั 
 

เพลง ไทยนิยม 
แนวคิดชาตินิยมที่พบ: การส่งเสรมิการซือ้สินคา้ไทย 
ตีความเนื ้อเพลง: กล่าวถึงการที่คนไทยลดความนิยมในการซือ้สินค้าไทย แต่นิยมสินค้าจาก
ต่างประเทศ ส่งผลใหโ้รงงานที่ผลิตสินคา้ของประเทศไทยหลายแห่งตอ้งปิดกิจการลง ผูท้ี่ไดร้บั
ผลกระทบก็คือพนกังานในโรงงานที่ถกูเลิกจา้งเนื่องจากการปิดตวัลงของโรงงาน เมื่อโรงงานปิดตวั
ลงหลายแห่ง พนักงานที่ว่างงานไม่สามารถหางานท าในประเทศได ้จึงจ าเป็นตอ้งท างานใหก้ับ
ต่างชาติ ตอ้งจ ายอมใหต่้างชาติกดขี่และใชแ้รงงานอย่าง อยติุธรรม  
 อีกทั้งเยาวชนที่ก าลังจะเติบโตเป็นแรงงานให้กับประเทศชาติคงไม่สามารถหางานได ้
เพราะโรงงานผลิตสินคา้ไทยไม่ไดร้บัความนิยมและจ าเป็นตอ้งปิดตวัลงจ านวนมาก สาเหตเุพราะ
คนไทยในปัจจบุนันิยมซือ้สินคา้จากต่างชาติ และเมื่อมีผูท้ี่เตือนว่าควรซือ้สินคา้ไทย ก็มกัจะอา้งถึง
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สิทธิมนุษยชนในการเลือกซือ้สินคา้ของตนเอง จนในที่สดุประเทศไทยเสียดลุการคา้แก่ต่างประเทศ
นบัหมื่นลา้นบาท เศรษฐกิจถดถอย จนทา้ยท่ีสดุผูท้ี่เสียผลประโยชนก์็คือคนในชาติ 
 หากจะยกตวัอย่างประเทศที่รกัชาติและมีความชาตินิยม คือ ประเทศญ่ีปุ่ น คนในประเทศ
ญ่ีปุ่ นนิยมซือ้สินคา้ทอ้งถิ่นของประเทศตนเอง ไม่นิยมการสั่งสินคา้จากชาติอ่ืนหากไม่มีเหตจุ าเป็น 
การเงินและเศรษฐกิจในประเทศจึงหมนุเวียนอย่างคล่องตวัและเติบโตต่อไปได ้
 

เพลง เป็นไทยตอ้งสู ้
แนวคิดชาตินิยมที่พบ: การส่งเสริมความสามัคคี การอทุิศตนเพื่อชาติ การสรา้งความฮึกเหิม การ
ยกย่องทหาร/ต ารวจ การต่อตา้นแนวคิดฝ่ายตรงขา้มรฐับาล 
ตีความเนือ้เพลง: กล่าวถึงการสรา้งความฮึกเหิมใหค้นในชาติ ชาติไทยตอ้งการความสมัครสมาน
สามัคคีของคนในชาติ การร่วมกนัต่อสูก้ับผูท้ี่คิดรุกรานประเทศ เพื่อใหป้ระเทศไทยสามารถด ารง
อยู่ต่อไป 
 

เพลง ผ่าตดั 
แนวคิดชาตินิยมที่พบ: การต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 
ตีความเนือ้เพลง: กล่าวถึงการผ่าตดั “เนือ้รา้ย” ออกจากประเทศ โดยเนือ้รา้ยเป็นค าอปุมาของผูท้ี่
ทุจริตคอรร์ปัชนั โดยมีการยกตวัอย่างพฤติกรรมของกลุ่มคนที่ทุจริต เช่น ขา้ราชการผูน้อ้ยบางคน
ขูดรีดประชาชน เพื่อตอ้งการเงินไปแลกกับค าชื่นชมจากผูบ้ังคับบัญชาของตน จึงกลายเป็นการ
ทุจริตร่วมกันของหน่วยงานนั้น ข้าราชการบางคนท างานแบบไรป้ระสิทธิภาพ ปฏิบัติงานตาม
หนา้ที่ของตนใหล้ลุว่งไปเพียงเท่านัน้ ไม่เกิดความเจรญิกา้วหนา้แก่องคก์ร และไม่เกิดผลประโยชน์
แก่ประชาชนอย่างสงูสดุ  
 

เพลง ฝรั่งร  าเทา้ 
แนวคิดชาตินิยมที่พบ: การส่งเสรมิความสามคัคี การอทุิศตนเพื่อชาติ 
ตีความเนือ้เพลง: กล่าวถึงความสามคัคีของประชาชนคนไทย คนไทยควรมีน า้ใจและสมคัรสมาน
สามัคคีเป็นหนึ่งเดียว หากแมน้มีขา้ศึกมารุกรานประเทศ เราจะตอ้งร่วมใจกันสู ้แมจ้ะตอ้งแลก
ดว้ยชีวิต แต่สิ่งที่ตอ้งธ ารงรกัษาไวคื้อ “ชาติไทย”  
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เพลง พฒันาเด็กไทย 
แนวคิดชาตินิยมที่พบ: การส่งเสริมการซือ้สินคา้ไทย การส่งเสริมการอนุรกัษ์วฒันธรรมไทย การ
ต่อตา้นการคอรร์ปัชนั เชิดชสูถาบนั 
ตีความเนือ้เพลง: กล่าวถึงเด็กและเยาวชน เด็กเกิดมาเปรียบเสมือนผา้ขาวบริสุทธิ์ ผา้ขาวผืนนัน้
จะถูกแต่งแตม้อย่างไร ขึน้อยู่กบัผูใ้หญ่เป็นผูก้  าหนดดว้ยวิธีการอบรมสั่งสอน พ่อแม่ถือเป็นครูคน
แรกของลกู จะตอ้งอบรมสั่งสอนลกูของตนอย่างดี จะกระท าสิ่งใด สอนสิ่งใด ควรพิจารณาอย่างถ่ี
ถว้น รวมถึงเหล่าเครือญาติที่มีส่วนในการช่วยเลีย้งดแูละอบรมบ่มนิสยัของเด็ก ตอ้งมีการอบรมที่
เกือ้หนนุสง่เสรมิใหเ้ด็กเติบโตมาอย่างมีคณุภาพ  
 เมื่อถึงวัยเรียน ผู้ที่มีบทบาทในชีวิตของเด็กเพิ่มเติมจากพ่อแม่และเครือญาติ คือ ครู
อาจารย์ ครูที่ดีจะต้องสอนทั้งด้านวิชาความรู ้คุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต เพื่อให้เด็ก
เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสงัคม รวมทัง้วฒันธรรมประจ าชาติไทยก็เป็นสิ่งที่ครูควรปลกูฝัง เพราะ
ในปัจจุบนัเต็มไปดว้ยผูท้ี่นิยมวฒันธรรมของต่างชาติจนหลงลืมวฒันธรรมอันดีงามของไทย นิยม
ซือ้สินคา้ต่างประเทศ อีกทั้งดูถูกสินค้าที่ผลิตโดยคนไทย สิ่งเหล่านีไ้ม่เป็นผลดีต่อประเทศไทย
ทั้งสิ ้น ดังนั้น ครูควรปลูกฝังให้เด็กมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักในความเป็นไทยและ
วัฒนธรรมประจ าชาติไทย รวมทั้งควรสอนใหเ้กลียดชังการทุจริตคอรร์ปัชัน เพื่อใหเ้ด็กเหล่านั้น
เติบโตมาเป็นประชากรที่ ดี มีคุณภาพ ร่วมกันต่อต้านผู้ที่ทุจริตคอรร์ัปชัน หากพ่อแม่และครู
อาจารยอ์บรมเยาวชนไทยไดเ้ช่นนี ้จะท าใหป้ระเทศมีพลเมืองที่ดี พรอ้มด ารงรกัษาไวซ้ึ่งความเป็น
ชาติไทยใหด้ ารงอยู่ตลอดไป 
 

เพลง เพื่อไทย 
แนวคิดชาตินิยมที่พบ: การส่งเสริมความสามัคคี การอทุิศตนเพื่อชาติ การอา้งถึงประวติัศาสตร/์
บรรพบรุุษ การสรา้งความฮึกเหิม การต่อตา้นแนวคิดฝ่ายตรงขา้มรฐับาล การยกย่องประเทศไทย 
ตีความเนือ้เพลง: กลา่วถึงเหตกุารณเ์สียกรุงครัง้ที่ 1 ถึงแมก้รุงศรีอยธุยาจะตกเป็นประเทศราชของ
อาณาจกัรตองอู แต่ดว้ยความกลา้หาญสามคัคีของบรรพบุรุษ และพระปรีชาสามารถของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ท าให้พระองค์ทรงกอบกู้เอกราชแก่กรุงศรีอยุธยาไดใ้นที่สุด ซึ่งยุคสมัยที่
สมเด็จพระนเรศวรครองราชย์ปกครองกรุงศรีอยุธยา กรุงศรอยุธยาเรืองอ านาจอย่างมาก 
อาณาจกัรอ่ืนต่างเกรงบารมี ซึ่งคาดว่าผูแ้ต่งตอ้งการชีใ้หเ้ห็นถึงประวัติศาสตรแ์ละความเสียสละ
ของบรรพบุรุษ รวมถึงการสมัครสมานสามัคคีของบรรพบุรุษเพื่อด ารงรักษาชาติไทยไว้ เมื่อ
เปรียบเทียบกบัในปัจจุบนักลบัมีคนไทยบางกลุ่มคิดทรยศต่อประเทศชาติของตน โดยการคบคิด
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กบัต่างชาติเพื่อร่วมกันสรา้งวาทกรรม ยุแยงใหค้นไทยแตกสามัคคี เพื่อหวังผลประโยชนจ์ากคน
ไทย ศตัรูของคนไทยมิไดม้ีเพียงศตัรูจากภายนอกประเทศเท่านัน้ แต่ยงัมีศตัรูภายในประเทศที่เป็น
ประชาชนคนไทยดว้ยกนัเอง ซึ่งสิ่งนีเ้ป็นสิ่งที่น่าอนาถใจอย่างมาก 
 จึงวอนขอใหช้าวไทยร่วมมือกันต่อตา้นกลุ่มคนที่คิดท าลายประเทศ ร่วมกันอุทิศตนเพื่อ
ด ารงรกัษาไวซ้ึ่งชาติไทย หากกลุ่มคนที่ทรยศต่อประเทศไดร้บัชัยชนะจะตอ้งมีประชาชนชาวไทย
เสียเลือดเนือ้และเสียชีวิตจ านวนมาก ชะตากรรมเฉกเช่นเดียวกบัประเทศเพื่อนบา้น 
 หากผูใ้ดกระท าการโกงกิน และทุจรติขอใหห้ยุดการกระท าเช่นนัน้ และร่วมกนัต่อตา้นผูท้ี่
ทุจริตใหห้มดไปจากประเทศ ผูท้ี่มีฐานะดีควรช่วยเหลือผูท้ี่มีฐานะดอ้ยกว่า ใหทุ้กคนในประเทศ
สามารถใชช้ีวิตต่อไปไดอ้ย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกนั หากท าไดเ้ช่นนีป้ระเทศไทยจะสามารถผ่าน
พน้ปัญหาต่าง ๆ ไปได ้
 

เพลง มองใหท้ั่ว 
แนวคิดชาตินิยมที่พบ: การต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 
ตีความเนือ้เพลง: กล่าวถึงการพิจารณาปัญหาอย่างถว้นทั่ว ไม่ละเลยประเด็นปัญหาใด เพ่งพินิศ
แต่ละเรื่องว่ามีความเป็นมาอย่างไร ผูใ้ดบงการหรือเกือ้หนุน บางครัง้อาจจะมีการตัง้องคก์รเป็น
ฉากหน้าเพื่อกระท าการในสิ่งที่ผิด หรือ ผู้ใต้บังคับบัญชาอาจก าลังคิดคดทรยศ จึงต้องสังเกต
อย่างถ่ีถว้นก่อนจะไวว้างใจผูใ้ด 
 เกิดปัญหาคนมีอ านาจในเมืองกดขี่ข่มเหงประชาชน นกัเลงในชนบทไม่เกรงกลวักฎหมาย 
อีกทั้งตอ้งระแวดระวังโจรในเครื่องแบบ คนเหล่านีส้มควรถูกปราบไม่ใหเ้หลือรอดมาเอาเปรียบ
ประชาชนในสงัคม 
 อีกทัง้มีการเปิดสถานบนัเทิงที่แฝงการคา้บริการหลายแห่งในประเทศ เปิดโรงแรมม่านรูด 
คา้ขายสื่ออนาจาร สิ่งเหล่านีเ้ป็นตน้เหตทุ าใหเ้กิดอาชญากรรมทางเพศ และลดทอนศีลธรรมในใจ
คน 
 ตอนนีก้ารคอรร์ปัชนัเกิดขึน้เป็นจ านวนมาก ตัง้แต่ระดบัชุมชน จนกระทั่งถึงระดบัประเทศ 
อีกทัง้มีนกัการเมืองที่เอาเปรียบประชาชนจนไดร้บัความเดือดรอ้น 
 อีกหนึ่งปัญหาคือการเกณฑท์หาร ชาวบา้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อถึง
ฤดูเก็บเก่ียวกลับมีการจัดเกณฑท์หารเพื่อเขา้ไปท างานในวัง ดังที่ ดร.อุทิศกล่าวในเพลงว่า “ถึง
หนา้ไถควายหายมนัรา้ยสิน้ ตอ้นเขา้โรงลกูชิน้มนัห า้หั่น” ประโยคที่ว่า ตอ้นเขา้โรงลกูชิน้มนัห า้หั่น 
หมายถึงผูช้ายที่ถกูเกณฑไ์ปจะตอ้งตดัผมจนศีรษะเหมือนกบัลกูชิน้ และถกูใชง้านอย่างหนกั 
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เพลง มารช์ชาวไทย 

แนวคิดชาตินิยมที่พบ: การเชิดชสูถาบนั การสง่เสรมิความสามคัคี 
ตีความเนือ้เพลง: กล่าวถึงการร่วมแรงร่วมใจ ความรกัความสามคัคีของคนในชาติ มีลกัษณะปลกุ
ใจใหฮ้ึกเหิม ต่อสูก้ับศัตรูที่มารุกรานชาติไทย ชาติไทยจะด าเนินต่อไปได ้หากคนในชาติสมัคร
สมานสามคัคีกนั ยดึมั่นในชาติ ศาสนา และภกัดีต่อพระมหากษัตรยิ ์ 
 

เพลง มารช์ประชาไทย 
แนวคิดชาตินิยมที่พบ: การเชิดชูสถาบัน การส่งเสริมความสามัคคี การส่งเสริมการอนุรักษ์
วฒันธรรมไทย 
ตีความเนือ้เพลง: กล่าวถึงการเชิญชวนใหป้ระชาชนชาวไทยมีความสามคัคี ร่วมมือกนัเพื่อพฒันา
ชาติไทย และกล่าวถึงการปกป้องชาติ ศาสนา การภกัดีต่อพระมหากษัตริยซ์ึ่งเป็นศนูยร์วมใจของ
ชาวไทยทัง้ชาติ รวมถึงสืบสานวฒันธรรมประจ าชาติใหค้งอยู่ต่อไป อีกทัง้ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยที่
เปรียบเสมือนเส้นโลหิตใหญ่ของชาติ หากใครมายึดครองฐานเศรษฐกิจของเราได้ ผู ้ที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างหนกัหนาสาหสัก็คือประชาชนคนไทย 
 

เพลง มารช์พฒันาไทย 
แนวคิดชาตินิยมที่พบ: การเชิดชูสถาบัน การส่งเสริมการซือ้สินคา้ไทย การส่งเสริมการอนุรกัษ์
วฒันธรรมไทย 
ตีความเนือ้เพลง: กล่าวถึงความส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์และวัฒนธรรมไทย ที่
เปรียบเสมือนสายใยที่ยึดโยงประชาชนชาวไทยไวด้ว้ยกัน ประชาชนชาวไทยจะตอ้งรกัษาความ
เป็นไทยเหล่านี ้ไว้ รวมถึงร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการนิยมสินค้าไทย จะไม่เป็นผลดีหาก
ประชาชนชาวไทยนิยมซือ้สินคา้ต่างประเทศ 
 

เพลง มาลยัเศรษฐกิจ 
แนวคิดชาตินิยมที่พบ: การส่งเสรมิการซือ้สินคา้ไทย การสง่เสรมิความสามคัคี 
ตีความเนือ้เพลง: กล่าวถึงการเชิญชวนใหซ้ือ้สินคา้ของไทย เพื่อใหเ้งินหมุนเวียนภายในประเทศ 
สรา้งเศรษฐกิจไทยใหเ้ขม้แข็งดว้ยความร่วมมือร่วมแรงกันซือ้สินคา้ไทยของประชาชน ขออย่าให้
ประชาชนนิยมสินคา้ต่างประเทศ เพราะเศรษฐกิจเราจะตกต ่าลง เสียดลุการคา้ใหแ้ก่ต่างประเทศ 
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ประเทศไทยจะไดร้บัผลเสียหากประชาชนในประเทศยงัคงนิยมสินคา้ต่างประเทศมากกว่าสินคา้
ในประเทศของตน 
 

เพลง แรงสามคัคี 
แนวคิดชาตินิยมที่พบ: การส่งเสรมิความสามคัคี 
ตีความเนือ้เพลง: กล่าวถึงการเชิญชวนใหป้ระชาชนชาวไทยมีความสามัคคี มีมิตรไมตรีต่อกัน 
ชาติไทยจะเจรญิกา้วหนา้ตอ้งอาศยัความสามคัคีของคนในชาติ 
 

เพลง ลกุขึน้เถิดชาวไทย 
แนวคิดชาตินิยมที่พบ: การยกย่องทหาร/ต ารวจ การต่อตา้นแนวคิดฝ่ายตรงขา้มรฐับาล การ
สง่เสรมิความสามคัคี การต่อตา้นแนวคิดต่างชาติ 
ตีความเนื ้อเพลง: กล่าวถึงการกระท าของฝ่ายตรงข้ามรฐับาล (บรรดาผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น
คอมมิวนิสต)์ คือ การเข่นฆ่าประชาชน ไม่เวน้แมแ้ต่เด็กหรือผูห้ญิง ท าการรบัสินบนจากต่างชาติ 
เพื่อเปิดทางใหต่้างชาติเขา้มาท าลายประเทศ ท าการปลอมแปลงบตัรประชาชนใหก้บัชาวต่างชาติ 
คา้อาวุธยุทโธปกรณ์ใหก้ับชาวต่างชาติ มีการสรา้งวาทกรรมเพื่อหลอกลวงใหป้ระชาชนชาวไทย
หลงเชื่อ สรา้งความแตกแยกและสั่นคลอนให้แก่ประเทศไทย เช่นนีจ้ึงขอใหป้ระชาชนชาวไทย
สมคัรสมานสามคัคี อย่าปล่อยใหบ้รรดาคอมมิวนิสตม์ารุกรานข่มเหงได ้หากพวกเราสามคัคี ร่วม
แรงรว่มใจกนั จะสามารถฟันฝ่าอปุสรรรคเหลา่นีไ้ปได ้
 

เพลง เลือดไทย 
แนวคิดชาตินิยมที่พบ: การอทุิศตนเพื่อชาติ การเชิดชสูถาบนั  
ตีความเนือ้เพลง: กล่าวถึงการปลกุใจใหป้ระชาชนคนไทยเกิดความรกัชาติ สมคัรสมานสามคัคี มี
การใชค้  าว่า “เลือดไทย” เพื่อยึดโยงความสัมพันธ์ของผูท้ี่เกิดในประเทศไทยว่าเปรียบเสมือนมี
สายเลือดเดียวกัน คือสายเลือดแห่งความเป็นไทย ควรต้องปกป้องรกัษาดินแดนของตน ด ารง
รกัษาไวซ้ึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์และวฒันธรรมอนัดีงามของชาติไทย หากมีผูใ้ดรุกรานสิ่ง
เหลา่นี ้ควรตอ้งปกปักษร์กัษาไวแ้มต้อ้งสละดว้ยชีวิต  
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เพลง วฒันธรรม 
แนวคิดชาตินิยมที่พบ: การส่งเสรมิการอนรุกัษว์ฒันธรรมไทย การยกย่องประเทศไทย 
ตีความเนือ้เพลง: วฒันธรรมถือเป็นสิ่งที่มีความส าคญั หากบา้นเมืองใดไรซ้ึ่งวฒันธรรมแลว้นัน้จะ
ถูกผูอ่ื้นดูแคลนเอาไดว้่าเป็นเมืองที่ก่อตัง้ขึน้ไดไ้ม่นานจึงไรว้ฒันธรรมประจ าชาติ ประชาชนไทย
ควรเห็นความส าคญัของวฒันธรรมและช่วยกนัอนรุกัษ์วฒันธรรมไทย หากคนไทยกระท าตนอย่าง
ชาติตะวันตกผู้อ่ืนจะดูแคลนว่าไม่มีความคิดของตนเอง ประหนึ่งเราตกอยู่ใต้อ  านาจของชาติ
ตะวนัตก  
 เมื่อเราได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย เป็นคนไทยแล้วนั้น ไม่ควรกระท าตนลอกเลียน
ชาวตะวนัตก การแต่งตวัไม่งดงาม การร่ายร  ารวดเร็วไม่น่าดชูม ต่างกับการร  าอย่างไทยที่ท่าทาง
อ่อนชอ้ยนุ่มนวล หากน าการเตน้ของชาวตะวนัตกมาเปรียบกบัการร่ายร  าของไทยแลว้นัน้ เปรียบ
เหมือนมวยชั้นครูต่อสู้กับมวยฝึกหัด เมื่ อพินิศพิจารณา จะเห็นว่าคนไทยได้รับการฝึก
กิรยิามารยาทมาตัง้แต่เยาว ์ผูใ้ดพบเห็นก็ต่างประจกัษว์่ามารยาทไทยนัน้เป็นสิ่งที่ดีงาม แต่คนไทย
บางกลุ่มกลบัไม่สนใจที่จะอนุรกัษ์สิ่งที่งดงามเหล่านีไ้ว ้เห็นว่าการเกิดเป็นคนไทยอยู่อย่างคนไทย
และมีกิริยาอย่างคนไทยนัน้เป็นสิ่งที่ไม่ทนัสมยั ตอ้งการท าสิ่งต่าง ๆ อย่างชาวตะวนัตก เรียกไดว้่า
เป็น “คนไทยใจฝรั่ง” โดยแทจ้ริง เช่น ชื่นชอบการเตน้ดิสโก ้การรอ้งเพลงสากล ฯลฯ เมื่อใจหมด
ความเป็นไทยแลว้ หากยงัตอ้งการอาศยัอยู่บนแผ่นดินไทย ก็ตอ้งช่วยกนัรกัษาวฒันธรรมอนัดีของ
ไทย ใหไ้ทยยงัคงเป็นไทย อย่าใหต่้างชาติมากลืนกินวฒันธรรมของไทย จงนึกอยู่เสมอว่าเกิดเป็น
ไทยมีสายเลือดแห่งความเป็นไทย ทกุคนในชาติเป็นดั่งนอ้งพี่ที่เชื่อมสมัพนัธก์นัดว้ยวฒันธรรม 
 

เพลง สง่เสรมิเศรษฐกิจไทยเพื่อไทย 
แนวคิดชาตินิยมที่พบ: การส่งเสรมิการซือ้สินคา้ไทย 
ตีความเนื ้อเพลง: กล่าวถึงการเชิญชวนให้ใช้สินค้าของไทยที่ผลิตในประเทศ เพื่อให้มี เงิน
หมุนเวียนในประเทศ เนื่องจากยุคนัน้มีการน าเขา้สินคา้ต่างประเทศและไดร้บัความนิยมจากคน
ไทยจ านวนมาก เพลงนีจ้ึงมีจุดประสงคเ์พื่อการส่งเสริมการซือ้สินคา้ไทย สินคา้ไทยนัน้มีคุณภาพ
ไม่ต่างจากสินค้าน าเข้า อีกทั้งการซือ้สินค้าไทยช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย ซึ่ง
เศรษฐกิจนัน้ถือเป็นหวัใจส าคญัของประเทศ ทัง้ภาครฐัและภาคประชาชนควรตอ้งร่วมมือกนัเพื่อ
รกัษาความมั่นคงของเศรษฐกิจไทย และหากเศรษฐกิจมีความมั่นคงแลว้นัน้ ผลประโยชนก์็จะตก
แก่ประชาชนคนไทย 
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เพลง สามคัคีไทย 
แนวคิดชาตินิยมที่พบ: การส่งเสรมิความสามคัคี  
ตีความเนือ้เพลง: กลา่วถึงการรว่มแรงรว่มใจพฒันาชาติไทย ประชาชนชาวไทยควรมีความสามคัคี 
ความสามคัคีนัน้สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ที่ประเทศตอ้งเผชิญได ้หากไรซ้ึ่งความสามคัคีของคนใน
ชาติ ประเทศไทยจะเจรญิกา้วหนา้ไดย้าก 
 

เพลง สดุหวัใจ 
แนวคิดชาตินิยมที่พบ: การเชิดชสูถาบนั การต่อตา้นแนวคิดฝ่ายตรงขา้มรฐับาล การส่งเสริมความ
สามคัคี การต่อตา้นแนวคิดต่างชาติ การสรา้งความฮึกเหิม 
ตีความเนือ้เพลง: กล่าวถึงการปลกุใจใหฮ้ึกเหิม พรอ้มต่อสูก้บัฝ่ายตรงขา้มรฐับาล มีการใหน้ิยาม
ของความเป็นไทยผูกโยงรวมกับ 3 สิ่ง คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 3 สิ่งนี ้เป็นสิ่งที่
ประชาชนชาวไทยต้องด ารงรักษาไว้ หากมีผู้ใดคิดการกบฏ ต้องการท าลายความเป็นไทย 
ประชาชนชาวไทยตอ้งรว่มมือร่วมแรงกนัต่อสูใ้หผู้ท้ี่คิดกบฏพ่ายแพไ้ป ร่วมกนักอบกูช้าติไทยดว้ย
ความกลา้หาญ 
 

เพลง สูภ้ยัสงัคม 
แนวคิดชาตินิยมที่พบ: การกลา่วถึงปัญหาในสงัคม 
ตีความเนือ้เพลง: กล่าวถึงปัญหาสังคมที่เกิดขึน้ เช่น การปล้นทรพัยต์ามท้องถนน การจี ้– ชิง
ทรพัยบ์นรถเมลอ์ย่างอกุอาจ ถึงแมม้ีผูพ้บเห็นการกระท าของคนรา้ยหลายคน แต่ไม่มีใครกลา้เขา้
ช่วยเหลือ เพราะเป็นการสุม่เสี่ยงต่อชีวิตของตน ถึงแมจ้ะช่วยเหลือไดส้  าเรจ็ แต่หากพลัง้มือฆ่าโจร
ผูร้า้ยจะกลายเป็นผูช้่วยเหลือนัน้มีความผิด ตอ้งถูกจ าคุก ทุกคนจึงไม่มีใครอยากช่วยเหลือผูอ่ื้น
เมื่อพบเห็นการกระท าเช่นนี ้ 
 อีกทัง้มีปัญหาการฉุดเด็กนกัเรียนไปข่มขืน รุมโทรม การคา้มนุษย ์การแสดงโชวเ์รือนร่าง
ของผูห้ญิงตามสถานที่บันเทิง การเปิดธุรกิจโรงแรมม่านรูดหลายแห่ง ซึ่งเป็นการสนับสนุนการ
กระท าที่ผิดประเวณี ปัญหาการคา้ยาเสพติดที่ ไม่สามารถเอาผิดผูค้า้ได ้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้
ตอนนีล้ดทอนศกัดิศ์รีคนในประเทศอย่างมาก ชาวต่างชาติขนานนามประเทศไทยว่า “ฟักกิง้ ซิทตี”้ 
จึงขอวิงวอนใหผู้ม้ีอ  านาจช่วยกนัจดัการปัญหาเหลา่นี ้ 
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เพลง อย่าโกง 
แนวคิดชาตินิยมที่พบ: การต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 
ตีความเนือ้เพลง: กลา่วถึงการโกงกินในหน่วยงานราชการของไทย มีการทจุรติโกงกินในหน่วยงาน
ตั้งแต่ระดับชุมชนจนกระทั่งทุจริตระดับประเทศ ความเสียหายนับพันล้าน การทุจริตมีในทุก
รูปแบบ ตัง้แต่การทุจรติเก่ียวกบัการก่อสรา้ง ทุจริตเก่ียวกบัการท าบุญ และอีกหลายรูปแบบ แต่ผู้
มีอ  านาจไม่เคยกล่าวถึงการทุจรติและไม่มีนโยบายในการปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจงั ท าให้
เกิดการปลุกระดมมวลชนเพื่อเรียกรอ้งความยุติธรรมจากรฐับาล สาเหตุมาจากการทุจริตของ
ขา้ราชการบางกลุ่ม รฐับาลควรมีการปราบปรามการทุจริตเพื่อความเขม้แข็งของประเทศ ป้องกัน
ไม่ใหฝ่ั้งคอมมิวนิสตใ์ชก้ารทจุรติเหลา่นีเ้ป็นจดุอ่อน 
 

เพลง อย่าท าลายไทย 
แนวคิดชาตินิยมที่พบ: การกลา่วถึงปัญหาในสงัคม 
ตีความเนือ้เพลง: กลา่วถึงการโนม้นา้วใหผู้ม้ีอ  านาจท่านหนึ่งในรฐับาลไทยขณะนัน้ปราบปรามยา
เสพติด (เฮโรอีน) ที่มีการลักลอบค้าอย่างผิดกฎหมายให้หมดไปจากประเทศ เพราะหากไม่
ปราบปรามแต่กลับรบัสินบน จะเป็นการท ารา้ยประชาชนในประเทศจนอาจลุกลามสรา้งความ
เสียหายอนัใหญ่หลวงแก่ประเทศได ้สกัวันหนึ่งบุตรและภรรยาของผูม้ีอ  านาจท่านนัน้อาจตกเป็น
เหยื่อของยาเสพติดที่ท่านรบัสินบนมาอย่างผิดกฎหมายดว้ยตนเอง ทั้งนีท้ั้งนัน้หากยาเสพติดนี ้
ท าลายเฉพาะครอบครวัของท่านยังพอท าเนา แต่หากยาเสพติดนีท้  าลายสงัคมและประเทศดว้ย
แลว้ จะเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงจนเกินจะแกไ้ขได ้
  แนวคิดชาตินิยมที่ปรากฏในเพลงไทยเนือ้เต็มของศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ นาค
สวัสดิ์ เมื่อท าการจัดหมวดหมู่ตามเนือ้หาท่ีปรากฏในเพลง พบแนวคิดที่เก่ียวขอ้ง 14 แนวคิด ดัง
ตาราง 
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รายชื่อเพลง 

(เรียงตาม

ตวัอกัษร) 

แนวคิดชาตินิยมที่พบในบทเพลง 

กา
รส่
งเส

รมิ
คว
าม
สา
มคั
คี 

กา
รอ
ทุิศ
ตน
เพ
ื่อช
าต
ิ 

กา
รย
กย
่อง
ทห
าร

/ต
 าร
วจ

 

กา
รต
่อต
า้น
แน
วค
ิดฝ่
าย
ตร
งข
า้ม
รฐั
บา
ล 

กา
รส
รา้
งค
วา
มฮ
ึกเ
หมิ

 

กา
รเช

ิดช
สูถ
าบ
นั 

กา
รย
กย
่อง
ปร
ะเท

ศไ
ทย

 

กา
รต
่อต
า้น
แน
วค
ิดต
่าง
ชา
ติ 

กา
รอ
า้ง
ถงึ
ปร
ะว
ตัศิ
าส
ตร

/์บ
รร
พบ

รุุษ
 

กา
รส่
งเส

รมิ
กา
รอ
นรุ
กัษ

์วฒั
นธ
รร
มไ
ทย

 

กา
รส่
งเส

รมิ
กา
รซ
ือ้สิ
นค
า้ไ
ทย

 

กา
รช
กัช
วน
ให
ฝ้่า
ยต
รง
ขา้
มร
ฐับ
าล
กล
บัใ
จ 

กา
รต
่อต
า้น
กา
รค
อร
ร์ปั
ชนั

 

กา
รก
ล่า
วถ
งึปั
ญ
หา
ใน
สงั
คม

 

1.กระต่ายเตน้ 2 

ชัน้ √       √ √   √   

2.ช่วยกนัด ารง

ไทย          √     

3.ตวัไทย-ใจฝรั่ง          √ √    

4.ไทยควรค านึง √   √    √ √   √   

5.ไทยค านึง √           √   

6.ไทยนิยม           √    

7.เป็นไทยตอ้งสู ้  √ √ √           

8.ผ่าตดั             √  

9.ฝรั่งร  าเทา้ √ √             

10.พฒันาเด็กไทย      √    √ √  √  

11.เพื่อไทย √ √  √ √  √  √      

12.มองใหท้ั่ว             √  

13.มารช์ชาวไทย √     √         
14.มารช์ประชา

ไทย √     √    √     

15.มารช์พฒันา

ไทย 
     √    √ √    



  41 

 

 

 

รายชื่อเพลง 

(เรียงตาม

ตวัอกัษร) 

แนวคิดชาตินิยมที่พบในบทเพลง 

กา
รส่
งเส

รมิ
คว
าม
สา
มคั
คี 
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ญ
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16.มาลยั

เศรษฐกิจ √          √    

17.แรงสามคัคี √              
18.ลกุขึน้เถิดชาว

ไทย √  √ √    √       

19.เลือดไทย  √    √         

20.วฒันธรรม       √   √     
21.ส่งเสริมเศรษฐกิจ

ไทยเพ่ือไทย 
          √    

22.สามคัคีไทย √              

23.สดุหวัใจ √   √ √ √  √       

24.สูภ้ยัสงัคม              √ 
25.อย่าโกง             √  
26.อย่าท าลาย

ไทย              √ 
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  สรุปแนวคิดที่ปรากฏในบทเพลง 
        1. การสง่เสรมิความสามคัคี  
        2. การอทุิศตนเพื่อชาติ  
        3. การยกย่องทหาร/ต ารวจ  
        4. การต่อตา้นแนวคิดฝ่ายตรงขา้มรฐับาล 
        5. การสรา้งความฮึกเหิม  
        6. การเชิดชสูถาบนั  
        7. การยกย่องประเทศไทย 
        8. การต่อตา้นแนวคิดต่างชาติ 
        9. การอา้งถึงประวติัศาสตร/์บรรพบรุุษ 
        10. การสง่เสรมิการอนรุกัษว์ฒันธรรมไทย 
        11. การสง่เสรมิการซือ้สินคา้ไทย 
        12. การชกัชวนใหฝ่้ายตรงขา้มรฐับาลกลบัใจ 
        13. การต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 
         14. การกลา่วถึงปัญหาในสงัคม 
  แนวคิดชาตินิยมที่ปรากฏในบทเพลง มีการกล่าวถึงแนวคิดชาตินิยมซ า้ในบท
เพลงอื่น ๆ อีกดว้ย และในบางบทเพลง มีแนวคิดชาตินิยมมากกว่าหนึ่งแนวคิด จึงสรุปรูปแบบการ
พบเจอแนวชาตินิยมออกมาในรูปแบบของตารางแสดงแนวคิดชาตินิยมและจ านวนครัง้ที่พบในบท
เพลงไทยเนือ้เต็มของศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ ์

แนวคิดชาตินิยม จ านวนคร้ังทีพ่บ 

การสง่เสรมิความสามคัคี 13 

การอทุิศตนเพื่อชาติ 4 

การยกย่องทหาร/ต ารวจ 2 

การต่อตา้นแนวคิดฝ่ายตรงขา้มรฐับาล 6 

การสรา้งความฮึกเหิม 3 

การเชิดชสูถาบนั 6 

การยกย่องประเทศไทย 2 
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แนวคิดชาตินิยม จ านวนคร้ังทีพ่บ 

การต่อตา้นแนวคิดต่างชาติ 4 

การอา้งถึงประวติัศาสตร/์บรรพบรุุษ 3 

การสง่เสรมิการอนรุกัษว์ฒันธรรมไทย 6 

การสง่เสรมิการซือ้สินคา้ไทย 6 

การชกัชวนใหฝ่้ายตรงขา้มรฐับาลกลบัใจ 2 

การต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 4 

การกลา่วถึงปัญหาในสงัคม 2 

แนวคิดชาตินิยมที่พบและจ านวนครัง้ เรียงล าดบัการพบเจอจากมากไปนอ้ย 
แนวคิดชาตินิยม จ านวนคร้ังทีพ่บเรียงล าดับจาก มากไปน้อย 

การสง่เสรมิความสามคัคี 13 

การต่อตา้นแนวคิดฝ่ายตรงขา้มรฐับาล 6 

การเชิดชสูถาบนั 6 

การสง่เสรมิการอนรุกัษว์ฒันธรรมไทย 6 

การสง่เสรมิการซือ้สินคา้ไทย 6 

การอทุิศตนเพื่อชาติ 4 

การต่อตา้นแนวคิดต่างชาติ 4 

การต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 4 

การสรา้งความฮึกเหิม 3 

การอา้งถึงประวติัศาสตร/์บรรพบรุุษ 3 

การยกย่องทหาร/ต ารวจ 2 

การยกย่องประเทศไทย 2 

การชกัชวนใหฝ่้ายตรงขา้มรฐับาลกลบัใจ 2 

การกลา่วถึงปัญหาในสงัคม 2 
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 1.2 บทรอ้งที่ปรากฏแนวคิดชาตินิยม 
       - การประพนัธบ์ทรอ้ง 
  บทรอ้งในเพลงเนือ้เต็มที่มีแนวคิดชาตินิยมของ ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาค
สวสัดิ์ นอกเหนือจาก ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ ์จะเป็นผูป้ระพนัธบ์ทรอ้งเอง บางบทเพลง
ยงัมีการใชบ้ทรอ้งที่นกัประพนัธท์่านอ่ืนไดป้ระพนัธ ์ดงัตารางขา้งลา่งนี ้

ชื่อเพลง ผูป้ระพนัธบ์ทรอ้ง 

เพลงกระต่ายเตน้ 2 ชัน้ ไม่ปรากฏชื่อผูป้ระพนัธ ์

เพลงช่วยกนัด ารงไทย ไม่ปรากฏชื่อผูป้ระพนัธ ์

เพลงตวัไทย-ใจฝรั่ง ไม่ปรากฏชื่อผูป้ระพนัธ ์
เพลงไทยควรค านึง ไม่ปรากฏชื่อผูป้ระพนัธ ์

เพลงไทยค านึง ไม่ปรากฏชื่อผูป้ระพนัธ ์

เพลงไทยนิยม ไม่ปรากฏชื่อผูป้ระพนัธ ์

เพลงเป็นไทยตอ้งสู ้ ไม่ปรากฏชื่อผูป้ระพนัธ ์

เพลงผ่าตดั ไม่ปรากฏชื่อผูป้ระพนัธ ์

เพลงฝรั่งร  าเทา้ ไม่ปรากฏชื่อผูป้ระพนัธ ์
เพลงพฒันาเด็กไทย ไม่ปรากฏชื่อผูป้ระพนัธ ์

เพลงเพื่อไทย ไม่ปรากฏชื่อผูป้ระพนัธ ์

เพลงมองใหท้ั่ว ไม่ปรากฏชื่อผูป้ระพนัธ ์

เพลงมารช์ชาวไทย ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ์ 

เพลงมารช์ประชาไทย ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ์ 

เพลงมารช์พฒันาไทย ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ์ 

เพลงมาลยัเศรษฐกิจ ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ์ 
เพลงแรงสามคัคี ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ ์ศาสตราจารย ์

ดร.ประเสรฐิ ณ นคร 

เพลงลกุขึน้เถิดชาวไทย ไม่ปรากฏชื่อผูป้ระพนัธ ์

เพลงเลือดไทย ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ์ 

เพลงวฒันธรรม ไม่ปรากฏชื่อผูป้ระพนัธ ์
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ชื่อเพลง ผูป้ระพนัธบ์ทรอ้ง 

เพลงสง่เสรมิเศรษฐกิจไทยเพื่อไทย ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ ์ปรบัปรุงจากบท
กลอนของ คณุบญุจนัทร ์ระยอง 

เพลงสามคัคีไทย ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ์ 

เพลงสดุหวัใจ ไม่ปรากฏชื่อผูป้ระพนัธ ์
เพลงสูภ้ยัสงัคม ไม่ปรากฏชื่อผูป้ระพนัธ ์

เพลงอย่าโกง ไม่ปรากฏชื่อผูป้ระพนัธ ์

เพลงอย่าท าลายไทย ไม่ปรากฏชื่อผูป้ระพนัธ ์

       - ลกัษณะการประพนัธ ์
  บทรอ้งในเพลงเนือ้เต็มที่มีแนวคิดชาตินิยมของ ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาค
สวสัดิ ์มีลกัษณะการประพนัธด์งัตารางดา้นลา่งนี ้

ชื่อเพลง ลกัษณะการประพนัธ ์
เพลงกระต่ายเตน้ 2 ชัน้ กลอนแปด 
เพลงช่วยกนัด ารงไทย กลอนแปด 
เพลงตวัไทย-ใจฝรั่ง กลอนแปด 
เพลงไทยควรค านึง ประดิษฐการ 
เพลงไทยค านึง กลอนแปด 
เพลงไทยนิยม กลอนแปด 

เพลงเป็นไทยตอ้งสู ้ กลอนหก 
เพลงผ่าตดั กลอนหก 

เพลงฝรั่งร  าเทา้ ประดิษฐการ 
เพลงพฒันาเด็กไทย กลอนแปด 

เพลงเพื่อไทย กลอนแปด 
เพลงมองใหท้ั่ว กลอนแปด 

เพลงมารช์ชาวไทย ประดิษฐการ 
เพลงมารช์ประชาไทย กลอนแปด 
เพลงมารช์พฒันาไทย ประดิษฐการ 
เพลงมาลยัเศรษฐกิจ ประดิษฐการ 
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ชื่อเพลง ลกัษณะการประพนัธ ์
เพลงแรงสามคัคี ประดิษฐการ 

เพลงลกุขึน้เถิดชาวไทย กลอนแปด 
เพลงเลือดไทย ประดิษฐการ 
เพลงวฒันธรรม กลอนแปด 

เพลงสง่เสรมิเศรษฐกิจไทยเพื่อไทย กลอนแปด 
เพลงสามคัคีไทย ประดิษฐการ 
เพลงสดุหวัใจ กลอนแปด 
เพลงสูภ้ยัสงัคม กลอนแปด 
เพลงอย่าโกง ประดิษฐการ 

เพลงอย่าท าลายไทย กลอนแปด 

ลกัษณะการประพนัธท์ี่พบและจ านวนครัง้ 
ลกัษณะการประพนัธ ์ จ านวนครัง้ที่พบ เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย 

กลอนแปด 15 
ประดิษฐการ 9 
กลอนหก 2 

  จากการจัดอันดับลักษณะการประพันธ์ ในบทรอ้งเพลงไทยเนือ้เต็มที่มีแนวคิด
ชาตินิยมของ ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ์ พบว่ามีลกัษณะการใชก้ลอนแปดมากท่ีสดุ และมี
การใชล้กัษณะการประพนัธท์ี่เรียกว่าประดิษฐการ โดยใชใ้นลกัษณะประดิษฐการเสรมิแบบ 
       - บทรอ้ง 
  บทรอ้งเพลงไทยเนือ้เต็มที่มีแนวคิดชาตินิยม ของ ศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ นาค
สวสัดิ ์เรียงตามล าดบัอกัษร 

เพลง กระต่ายเตน้ ๒ ชัน้ 
 (๑)  ชาวไทยเราคือนอ้งพี่    ปฐมพีอยู่ผืนเดียวกนั 
       เลือดไทยคือสายสมัพนัธ ์   ผกูจิตมั่นไม่มีวนัคลอนคลาย 
 (๒)  ทกุคนตอ้งรว่มมือกนั   ตอ้งสรา้งสรรจรรโลงชาติไทย 
        สามคัคียดึมั่นกนัไว ้    เพื่อชาติไทยจะยั่งยืนนาน 
 (๓)  แต่โบราณชาติไทยมีสามคัคี   จึงมิไดม้ีอนัใดมาแผว้พาล 
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        รกัษาเมืองไวใ้หล้กูหลาน    ไดส้  าราญไม่เป็นขีข้าใคร 
 (๑)  บดันีเ้ลือดไทยแยกสายสมัพนัธ ์  จึงมิเป็นอนัหมายมั่นรกักนัเพื่อไทย 
       ซา้ยขวาหาความวุ่นวาย    นี่แหละไทยมลายไม่รอดตวั  
 (๒)  ฉนัน้พี่นอ้งเผ่าผองของไทย   จะหวงัใหไ้ทยกา้วไปมิไดม้วัเมา 
        พวกหลงผิดคิดไปทางชั่ว    ตอ้งกลบัตวัอย่ากลวัมนัต่อไป  
 (๓)  กลบัใจกลบัใจกนัเสียเถิดเรา   อย่าหลงมวัเมาไปเขา้ขา้งอยู่ไย 
        ใครเขาจะเห็นแก่ไทย    ยงัไม่สายถา้เราจะกลบัตวั 

เพลง ช่วยกนัด ารงไทย 
  ของเชิญท่านฟังเพลงไทยอนัไพเราะ แสนเสนาะเพราะหมูิรูห้าย 
 ฟังแลว้พาใจใหส้บาย    ไดเ้คลื่อนคลายอารมณส์มใจปอง 
 เพลงไทยเป็นวฒันธรรมประจ าชาติ  รกัษาไวอ้ย่าใหข้าดเพื่อนทัง้ผอง 
 ตอ้งช่วยกนัพรอ้มสรรพประคบัประคอง  ใหล้องลอ่งละลิ่วฟ้ากา้วหนา้ไป 
  ความเป็นไทยจะด ารงคงอยู่มั่น  เอกลกัษณข์องเรานัน้เป็นเรื่องใหญ่ 
 จะสญูเสียเอกลกัษณไ์ปเมื่อใด   ชาติไทยก็ตอ้งสิน้ไปตามกนั 
 โลกจะรูว้่าเราเป็นคนไทย    เมื่อเราไซรแ้สดงเอกลกัษณน์ั่น 
 คือแสดงวฒันธรรมเป็นส าคญั   ใหโ้ลกนัน้รูว้่าเราเป็นคนไทย 
  เช่นพดูไทยแต่งกายไทยนบไหวก้นั สรวลสนัตย์ิม้แยม้แจ่มใส 
 กินอยู่หลบันอนแบบไทยไทย   ละครนอกละครในเราเลน่กนั 
 ดนตรีของไทยเลน่ไดท้ั่ว    ในเขตรัว้กรุงไทยหฤหรรษ์ 
 พอเอ่ยชื่อเพลงไทยเขา้ใจพลนั   รูก้นัไปทั่วทุกตวัคน 
  เคารพพ่อแม่แลครูบา   ท่านไดส้ั่งสอนมาจนเป็นผล 
 อย่าปลอ่ยใหเ้ด็กไทยอลวน   จนไม่รูจ้กัพ่อแม่ครูอาจารย ์
 ประเพณีทกุภาคของเราไซร ้   ตอ้งเขา้ใจฟมูฟักสมคัรสมาน 
 ความเป็นไทยจกัด ารงคงอยู่นาน   เพราะทกุท่านรูจ้กัเอกลกัษณไ์ทย 

เพลง ตวัไทย-ใจฝรั่ง 
 ตวัเป็นไทย แต่ใจไป ชื่นชมฝรั่ง   ชาติจะพงั เสียดอก จะบอกให ้
 ควรเป็นไทย ทัง้กาย และใจ   ใช่เป็นไทย แลว้ดถููกใจ ไทยดว้ยกนั 
 บพุการี ท่านสรา้ง สิ่งใดไว ้   ไม่เขา้ใจ ก็ดถููก ว่าเชยสบัน้ 
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 อย่างนี ้เป็นไทย ท าไมกนั    ดถูกูกนั กระทั่งตวั ของตวัเอง 
 ของสิ่งใด ไทยสรา้ง กนัขึน้มา   ก็รอ้งว่า ใชไ้ม่ได ้ไปเหยงเหยง 
 ตอ้งของนอก จึงบอกกนั ใหค้รืน้เครง  ช่วงละเลง เงินไซร ้จ่ายใหม้นั 
 วฒันธรรม ของไทย นัน้แสนดี   พวกเหลา่นี ้บอกว่า “เชยสบัน้” 
 คือตวัมนั นัน้แหละเชย ตวัส าคญั   เพราะเขานัน้ ก็คือไทย ใช่อื่นไกล 
 ถา้คน ของเรา เป็นเช่นนี ้    ก็ไม่มี ที่จะกู ้ประเทศได ้
 ใหป้ระหยดั ของนอก บอกกนัไป   กจูะใช ้เสียอย่าง ช่างหวักู 
 ระเบียบวินยั ไม่มีใคร น าพา   ขายคา้ ก็ตอ้งเลน่ เป็นกฎหมู่ 
 ถา้ท าอะไร ไดต้ามใจ ของตู   นัน้แหละด ูสวยแท ้แน่ไปเลย 

เพลง ไทยควรค านึง 
   โออ้นาถชาติไทยเรา  ช่างแสนเศรา้หนกัหนา 
  เราตอ้งถอยรน่ลงมา   สูอ่าณาสธุาแหลมทอง 
  ไทยตอ้งยากเข็ญ   โอแ้สนล าเค็ญ เราสรา้งกนัมา 
  กว่าจะบรรล ุ    เกิดศึกประทุกนัมามากมาย 
  บรรพบรุุษไทย    พลีชีพสลายเพื่อมั่นคง 
   เราจึงมีที่อาศยั   แต่ควรหรือไทยบางพวกลืมหลง 
  มกัคิดกนัผลาญชาติมั่นคง  เพื่อธ ารงอดุมการณช์ั่วรา้ย 
  ไทยเลยตอ้งฆ่าไทย   น่าเสียดายไม่น่าเป็นเลย 
  พวกไทยเราเอ๋ย    เพื่อนจงระงบัยอมรบักลบัใจ 
  คืนสูอ่อ้มออกไทย   ใครที่ไหนจะเห็นแก่เรา 
   มีแต่ชาติจะพินาศประลยั  เขาหวงัใหไ้ทยอบัเฉา 
  แมน้ไทยใจเบา    เชื่อเขาเราคงมลาย 
  ของเชิญท่านกลบัใจ   ประสาไทยเราอยู่ดว้ยกนั 
  หากมีผิดพลาด    ช่วยกนัแกไ้ขดว้ยไทยเราเอง 
  ไมตอ้งมากริ่งเกรง   ว่าชาตินกัเลงจะมาย ่ายี 
   เขามิใช่ไทยใยจะเห็นแก่เรา อย่ามวัเมาเศรา้ศกัดิศ์รี 
  แมน้ไทยไม่สามคัคี   คราวนีน้่าที่ที่จะอนัตราย 
  โอบ้รรพบรุุษไทย     ท่านคงเสียใจรกัษาเมืองมา 
  หากตกเป็นขา้    อนัดวงวิญญาคงแทบมลาย 
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  ขอเชิญท่านกลบัใจ   ปกป้องชาติไทยกนัไวเ้ถิดเอย 

เพลง ไทยค านึง 
ทองย่อน  แมน้ชาติย่อยยบัอบัจน  บคุคลจะมีสขุอย่างไรได ้
  พระมหาธีรราชเจา้นิพนธไ์ว ้  เป็นเคร่ืองเตือนใจไทยทุกคน 
  บนันีผ้องไทยท าลายชาติ   มกัอกุอาจใสไ่คลใ้หส้บัสน 
  สรา้งข่าวลือฮาฮือจนอลวน  ประชาชนหวัหมนุวุ่นกนัไป 
  มนัหวงัจะยแุยกใหแ้ตกกนั  เพื่อพวกมนัจะไดบ้กุรุกเขา้มาได ้
  ควรยึดมั่นสามคัคีไวใ้หดี้ไว ้  ถา้มนัรุกขึน้เมื่อใดไดเ้ห็นดี 
  ช่วยกนัปกป้องชาติไทย    ระวงัภยัวนิาศกรรมทกุแห่งที่ 
  การปราบปรามจะไดท้ ากนัทนัที  บนันีไ้ทยจะไดร้อดปลอดภยัเอย 

เพลง ไทยนิยม 
ทวายเล็ก  ของไทยผลิตกนัไปไทยไม่ซือ้ เศรษฐกิจฤาจะด ารงคงอยู่ได ้
  ถา้ท่านผลิตเขาไม่ซือ้ก็แย่ไป  คนอ่ืนไซรผ้ลิตขึน้มาก็เช่นกนั 
  ต่างคนต่างไม่ซือ้ของไทย   ไม่เท่าใดก็พินาศขาดสะบัน้ 
  โปรดระลกึขอ้นีไ้วใ้หส้  าคญั  ไทยเท่านัน้จะช่วยไทยใหย้ืนยง 
ทวายตดั  เมื่อโรงงานลม้ไปไทยก็ลม้ ตอ้งซานซมหางานใหม่อย่าใหลหลง 
  หาอย่างไรเมื่อผองไทยตอ้งลม้ลง  ในที่สดุตอ้งวิ่งตรงไปต่างแดน 
  ถกูเขาใชอ้ย่างทาสอนาถจิต  เป็นสดุคิดสดุช า้ระก าแสน 
  ของไทยดีต่างก็รูแ้ต่ดแูคลน  มนัน่าแพ่นใหรู้ส้กึส านึกตวั 
ยอเรตดั   ลกูหลานไทยอีกอกัโขโตขึน้มา ตอ้งวิ่งหางานท าจนช า้รั่ว 
  หาไม่ไดเ้พราะเราไทยใจเมามวั  ไม่นึกกลวัอนาคตไม่อดใจ 
  ขอใหข้า้เดินโกโ้ชวข์องนอก  ใครบอกก็พาลโกรธพิโรธใหญ่ 
  เงินของขา้จะเสือกยุ่งไปท าไม  ขา้จะใชต้ามสิทธิมนษุยชน 
   ในที่สดุเสียดลุเป็นหมื่นลา้น เศรษฐกิจก็เลยพาลจะป้ีป่น 
  ดลุการเงินก็เสียยบัลงอบัจน  นี่แหละคนของเราถึงเป็นเช่นนี ้
  ดตูวัอย่างคนญ่ีปุ่ นเขารกัชาติ  แทบทกุบาทเขาซือ้ของในพืน้ที่ 
  จ าเป็นจรงิจึงยอมสั่งจากนอกที  จึงมั่งมีไปไดส้วยร  ่ารวยเอย 
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เพลง เป็นไทยตอ้งสู ้
 (สรอ้ย…) มาพรอ้มใจสูก้นั   เราไม่หวั่นพรั่นพรงึผูใ้ด 
   เราขอมอบกายใจ  มิยอมใหใ้ครเขา้มาย ่ายี 
   ดวงจิตชีวิตเราพลี  มิใหใ้ครมารุกราน 
       (๑) ชาติไทยจะคงอยู่ได ้  เพราะเรารว่มใจสมคัรสมาน 
   ยอมตายหมายสูภ้ยัพาล  แมน้ใครรุกรานไม่ยั่นผูใ้ด 
   จะสูศ้กึหมายนึกเอาชยั  เพื่อใหช้าติไทยยืนนาน 
       (๒) เปรีย้งเปรีย้งเสียงเรายิงสู ้ เราไลศ่ตัรูที่จู่มาราญ 
   ครืนครืนเสียงปืนยืนนาน  น า้ใจทหารเรานัน้ยิ่งยง 
   เพื่อลกูหลานเหลนเราคง  ด ารงมั่นอยู่ในชาติไทย 

เพลง ผ่าตดั 
 สรอ้ย ผ่าตดักนัเถิดเหวย   ผ่าตดักนัเถิดวา 
  มนัโกงกนัเป็นบา้   จะเวทนามนัหาอะไร 
 (๑) ผ่าตดัยกโคตรมนัออก   อย่าบอกซดัมนัเขา้ไป 
  ทัง้ทีมกินกนับรรลยั   ก็ตอ้งขบัไสออกไปทุกคน 
  คนใหม่แมใ้จซื่อสตัย ์   เก่งฉกาจใชง้านไดผ้ล 
  เอาเขา้แทนเสียในบดัดล              อย่าปล่อยใหค้นชั่วชาติท าลาย (สรอ้ย) 
 (๒) บางพวกเลีย้งโจรไวพ้ึ่ง   มนัทะลึง่ชิงทรพัยเ์รื่อยไป 
  บางพวกหาเงินไปให ้   เจา้นายเพื่อแลกความดี 
  เลยขดูและรีดกนัใหญ่   เอาใจใสคิ่ดกนับา้งซิ 
  จะเลีย้งไวไ้ยอา้ยพวกอปัรีย ์  ผ่าตดัเสียทีชื่นใจชื่นใจ (สรอ้ย) 
 (๓) บางพวกไรผ้ลิตภาพ   ดีแต่งาบแลว้ไม่เอาไหน 
  เชา้ชามเย็นชามท าไป   บา้นเมืองประลยัไม่ใช่ของกู 
  บางพวกนัน้เอาใจเด็ก   มนัเขกใหต้ามเหมือนหม ู
  กฎหมายทิง้ไปไม่ด ู   ปลอ่ยใหก้ฎหมู่ว่าตามสบาย (สรอ้ย) 
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เพลง ฝรั่งร  าเทา้ 
 (๑)     แมน้ไทยเราไม่รกักนั   เราไม่มั่นใจ 
  ต่างเดินกนัไป    น า้ใจไมตรีไม่มีต่อกนั 
  ไม่ชา้พลนั    เรานัน้จะพากนัสลาย 
  ขอเตือนนอ้งพี่ชาวไทย   สมานจิตใจเป็นไทยรว่มกนั 
  ผกูพนั     เรานัน้ยึดมั่นสามคัคี 
  แมน้มีขา้ศกึต่อตี    จะรว่มชีวีไวล้ายชาติไทย 
 (๒)  เป็นไทยเราตอ้งรกัไทย   เรารว่มจิตใจ 
  ผกูพนักนัไป    มิยอมใหใ้ครเขา้มารุกราน 
  อดทน     เราไทยทกุคนไม่สะทา้น 
  ถึงคราวที่ชาติตอ้งการ   จะสมานจิตใจสูต้ายรว่มกนั 
  กลา้ผจญ    เราไทยทกุคนยึดมั่น 
  แมน้มีขา้ศกึขวางกัน้   ก็จะบกุบั่นจนชีพมลาย 

เพลง พฒันาเด็กไทย 
ยอเรตดั       เด็กเกิดมา เหมือนผา้ บริสทุธิ์      จะผ่องผุด ตลอดทั่ว หรือมวัหมอง 
       อยู่ที่ว่า ผูใ้หญ่ จะไตร่ตรอง      ตามครรลอง การอบรม ใหส้มควร 
       พ่อแม่ นัน้คือ บรุพจารย ์      ตอ้งคิดอ่าน บ่มนิสยั ใหถ่ี้ถว้น 
       ทัง้หมู่ญาติ ตอ้งเกือ้หนนุ รุนกระบวน     การอบรม ทุกทกุส่วน จึงจะดี 
       พน้จากบา้น เขา้โรงเรียน หดัเขียนอ่าน     ครูอาจารย ์ตอ้งรองรบั ใหถ้ึงที่ 
       อบรม ดา้นความรู ้บรรดามี      ทัง้คณุธรรม ความดี ใสเ่ขา้ไป 
       เด็กจึง จะเป็น พลเมืองดี      ท าหนา้ที่ ทกุอย่าง ส าเรจ็ได ้
       เพราะมี คณุธรรม ประจ าใจ      คอยยึดมั่น มิใหอ้อก นอกลูท่าง 
โผกผา้       ทัง้ดา้น วฒันธรรม ประจ าชาติ     อย่าใหข้าด ปลกูฝังไว ้อย่าใหห้่าง 
       อย่าปล่อยให ้ตวัเป็นไทย ใจเลือนราง     แทบจะสาง หาเลือดไทย ก็ไม่เจอ 
       ทกุคืนวนั ใฝ่ฝัน แต่ของนอก      ของไทย ดไูม่ออก มนัท าเห่อ 
       ถา้อบรม กนัเช่นนี ้ละ่ก็เออ      อย่าละเมอ ว่าชาติไทย จะถาวร 
        เพราะฉะนัน้ จงปลกูฝัง ความรกัชาติ      ศาสนก์ษัตริย ์ความส าคญั ตอ้งหมั่นสอน 
        เมื่อเด็กโต เป็นไทยแท ้ย่อมแน่นอน     จะช่วยสรา้ง เมืองมารดร กา้วหนา้ไป 
มอญจบัชา้ง คอรร์ปัชนั ความฉิบหาย สอนใหรู้ ้     ว่าจะอยู่ อย่างนี ้อีกไม่ได ้
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        ใหร้งัเกียจ มนัเสีย แต่เยาวว์ยั     โตขึน้ไซร ้ไดช้่วยกนั ก าจดัลง 
        อนัความชั่ว ทุกชนิด ใหคิ้ดหนี     สะสม แต่ความดี ไม่ไหลหลง 
        อบรม ดั่งว่านี ้ใหม้ั่นคง      ความเป็นไทย จะด ารง ชั่วกาลนาน 

เพลง เพื่อไทย 
  (๑)     โออ้นาถชาติเราแต่เก่ามา  มิเคยอบัดวงชะตาหม่นไหม ้
  ถึงเสียเมืองเคืองแคน้แน่นในจิต  ก็ยงัปราบปัจจามิตรข่มมนัได ้
  บรรพบรุุษสดุกลา้กลางสนาม  ท าสงครามกูเ้มืองคืนมาให ้
  สามคัคีเหนียวแน่นเหมือนดงัแผ่นเหล็ก ไม่ว่าศตัรูใหญ่เล็กมิไดก้รายใกล ้
  นเรศวรมหาราชท่านองอาจแทจ้รงิ ประชาชนชายหญิงลว้นมีเลือดไทย 
  ศกึเหนือเสือใตม้ิไดย้ ่ายี   ต่างก็เกรงบารมีกนัทั่วไป 
 ลง ทกุคนสูเ้พื่อชาติช่างองอาจเหลือใจ โอจ้ะหาเผ่าใดกลา้เหมือนไทยเราเอย 
  (๒)     มาบดันีม้ีพวกทรชน  มนัขายชาติป้ีป่นคนจญัไร 
  ยใุหร้  าต าใหร้ั่วมิไดก้ลวับาป  ดว้ยมนัหวงัไดล้าภปราบคนไทย 
  ทรยศคดคิดกบัต่างชาติ   หวงัใหไ้ทยพินาศอยากเป็นใหญ่ 
  มีทัง้ภยัรอบบา้นโอบ้า้นเรา  แถมยงัมีไฟเผาอยู่ภายใน 
  โอโ้อ๋แสนอนาถแทบขาดจิต  คนไทยกลบัเป็นพิษก็เป็นได ้
 ลง คิดถึงชาติขุ่นขอ้งใหห้มองใจ  โอค้นไทยไม่น่าเป็นเช่นนีเ้อย 
  (๓)     ขอวิงวอนคนไทยใหส้ามคัคี ช่วยกนัต่อตีอย่าใหเ้สียทีมนัได ้
  อทุิศตนเพื่อชาติกนัในคราวนี ้  แมน้พวกเราเสียทีคงตอ้งบรรลยั 
  ประชาชนจะตายยบัทบัถมกนั  เหมือนประเทศเพื่อนบา้นนัน้ประไร 
  เรื่องโกงกินขอทีอย่าไดม้ีอีก  ใหม้นัลีเ้รน้หลีกปลีกไปไกล 
  ทัง้ผูดี้มีทรพัยน์บัอนนัต ์   จงช่วยกนับ ารุงชาติใหม้ั่นไว ้
  ช่วยคนจนใหม้ั่งมีดีเท่ากนั  จะสขุสนัตช์าติก็จะรอดปลอดภยั 
 ลง อทุิศตนเพื่อชาติกนัใหข้าดใจ  ใหส้มที่เป็นไทยกนัเถิดเอย 
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เพลง มองใหท้ั่ว 
การเวก(ชัน้เดียว)เราควรมี สายตาไกล มองใหท้ั่ว  รอบรัว้ รมิเขต ประเทศใหญ่ 
  ทัง้นอกใน รัว้รอบ ขอบเวียงชยั  ดเูขา้ไป ถึงในเมือง อย่างเปลืองตา 
  ในป่า พนาดร อย่ายอ้นยอก  ดใูหอ้อก ว่าอะไร อยู่ในป่า 
  ทัง้สายสน กลใน ใครลา่มมา  ผกูผ่า ประสานเมือง เรื่องอะไร 
กระบอกทอง ในป่า ใครหนนุ จนุเจือมนั  จบัใหม้ั่น คัน้ใหอ้ยู่ สูใ้หไ้ด ้
  ในเมือง แนวร่วม นัน้มนัใคร  ตัง้องคก์าร บงัหนา้ไว ้อย่างไรมา 
  ใครบา้ง ใครหนอน บ่อนไส ้  จบัตาไว ้อย่าใหม้นั หนีหนา้ 
  จะคบใคร ก็คบไป เป็นกิรยิา  ในดวงหนา้ ตอ้งพินิจ คิดใหดี้ 
กระบอกเงิน ในเวลา เดียวกนั ตอ้งหมั่นตรวจ  คอยส ารวจ ดไูป ใหถ้ว้นถ่ี 
  พวกโจร ในเมือง เรืองฤทธี  มนัย า้ยี ประชาชน สดุทนมนั 
  ทัง้โจร บา้นนอก ตะคอกทั่ว  มนัไม่กลวั กฎหมาย อย่างไรนั่น 
  โจรเครื่องแบบ ดใูหท้ั่ว ตวัส าคญั  ตอ้งปราบมนั ใหร้าบ เป็นหนา้กลอง 
ตลุม่โปง ทัง้บาร ์ลามก จกเปรต   ทั่วประเทศ เหลือคณา มนัน่าถอง 
  โรงแรม ม่านรูด มีก่ายกอง  หนงัสือโป๊ เหลือคะนอง มีขายกนั 
  เลยเกิดการ ฉุดคร่า อนาจาร  เรียงคิว น่าสงสาร นอ้ยหรือนั่น 
  ตัง้หนา้ จะได ้ตามใจมนั   ศีลธรรมนัน้ สลายไป ไม่ใยดี 
วรเชษฐ  ทัง้โกงเล็ก โกงนอ้ย โกงย่อยยบั  มนัน่าสบั เรียงไซร ้ใหเ้ป็นผี 
  ทัง้รีดไถ สารพดั บรรดามี   ประชาชี เดือดรอ้น ไปทั่วกนั 
  ถึงหนา้ไถ ควายหาย มนัรา้ยสิน้  ตอ้นเขา้โรง ลกูชิน้ มนัห า้หั่น 
  ดใูหท้ั่ว แลว้จดัการ โดยฉบัพลนั  ไทยทัง้นัน้ จึงรอด ปลอดภยัเอย 

เพลง มารช์ชาวไทย 
  มาพวกเราชาวไทยรว่มใจสามคัคี  ชาติด าเนินเดินไปดว้ยใจภกัดี 
 ฝากดวงชีวีไวด้ว้ยชาติศาสนา   ภกัดีดงัชีวาแมใ้ครบีฑาตอ้งสูก้นั 
  ยามรบ (เรารบ) ยามรุก (เรารุก)  บกุบั่นประจนับาน 
 ไม่ยอมแพแ้ก่ศตัรูผูม้ารุกราน   ดว้ยไทยใจหาญสมานสมคัรสามคัคี 
  รปิฤูๅอาจมี    เพราะสามคัคีย่อมเป็นก าลงั 
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เพลง มารช์ประชาไทย 
   พวกเราชาวไทย   รว่มใจสมานไมตรี  
  เหมือนดงันอ้งพี่    มีแต่สมานฉนัท ์
  เพื่อชาติไทย    เราไทยตอ้งพรอ้มใจกนั 
  หมายผดงุมุ่งมั่น    รว่มกนัพฒันา 
   ขอเชิญไทย (ขอชวนไทย)  เผ่าไทยอย่าไดม้วัเฉย   
  อย่าละเลย     ช่วยชาติและศาสนา 
  อีกภกัดี     สมเด็จพระบรมราชา  
  เป็นศนูยร์วมทั่วหนา้   ประชาชาวไทย 
   ช่วยบ ารุง   ผดงุวฒันธรรม   
  ทัง้ศิลปกรรม    ประจ าชาติเราไว ้
  อย่าใหเ้สีย    เอกลกัษณข์องชาติไทย  
  เสียใดใดไม่เท่า    พวกเราจงจ า 
   ทัง้เศรษฐกิจ (ทัง้เศรษฐกิจ) เสน้ชีวิตพวกเราทัง้ผอง  
  แมน้ใครมาครอง (แมน้ใครมาครอง) คงตอ้งอกระก า 
  ชนทัง้ชาติ    จะอนาถชอกช า้   
  ขอจงจ ามั่นไว ้    พวกไทยเราเอย 

เพลง มารช์พฒันาไทย 
  ชาติ ศาสน ์กษัตรยิ ์วฒันธรรมประจ าไทย ดจุดงัใยผูกเราไวเ้ป็นไทยมั่นคง 
 พรอ้มใจไทยเราเฝา้พะวง    ไม่ลืมหลงคงส าคญัวฒันธรรม 
 ตอ้งจดจ าความเป็นไทยใจยึดมั่น   รว่มใจสรา้งสรรสารพนัพฒันา 
 พาชาวไทยหมายมุ่งจรุงเจริญ 
  รว่มใจกนัพฒันาเศรษฐกิจ  เสน้ชีวิตของเรานัน้พากนัรีบเดิน 
 นิยมของไทยไม่หมางเมิน               ชาติจะจ าเรญิเดินเพราะไทยนิยมไทย 
 ชาติจะบรรลยัไปเพราะไทยไรค้วามยึดมั่น  จงเรง่สรา้งสรรสารพนัพฒันา 
 ใหเ้หลา่ประชาน า้ใจเป็นไทยรว่มกนั 
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เพลง มาลยัเศรษฐกิจ 
สรอ้ย  เราเป็นไทยไฉนจะคลายรกัชาติ ตอ้งผดงุมุ่งมาดพรอ้มใจกนัสรา้งชาติเอย (ซ า้) 
       (๑) ขอเชิญพี่นอ้งผองไทย  มารว่มใจสรา้งชาติ 
  ไทยจะเรืองอ านาจ  เพราะไทยราษฎรร์ว่มใจ 
  เพื่อเศรษฐกิจภายใน  นิยมของไทยอย่าหน่ายแหนง 
  ช่วยกนัใชข้องไทย  เงินไม่ไหลเรารว่มแรง 
  เศรษฐกิจของเราจะแกรง่  ดว้ยแรงน า้ใจของไทยเอย (สรอ้ย) 
       (๒) ขอเชิญกนักา้วหนา้เดิน  อย่ามวัเพลินของนอก 
  เศรษฐกิจเราช า้ชอก  คา้ขายไม่ออกตอ้งเสียดลุย ์
  มาช่วยกนัเจือจนุ  อดุหนนุของไทยอย่าใหลหลง 
  เพื่อกอบกูเ้ศรษฐกิจ  ขอไทยเราคิดใหม้ั่นคง 
  ไทยจะลม่จมลง   หากเรามวัหลงใชข้องนอกเอย (สรอ้ย) 

เพลง แรงสามคัคี 
  รว่มใจไมตรีกนัเถิดพี่นอ้งไทย รว่มจิตกนัไวช้าติจะรุง่เรือง (ซ  า้) 
  ชาติประเทืองเพราะสามคัคี รว่มชีวีกนัเป็นก าลงั 
สรอ้ย  นอดทิงนองนอย ชา้   นอดทิงนองนอย (ซ า้) 
  กิจการใดใดส าเรจ็ดงัใจ  เสรมิสรา้งชาติไทยไวอ้ยู่ยืนยงั 
  เกิดพลงัดว้ยความสามคัคี (สรอ้ย) 

เพลง ลกุขึน้เถิดชาวไทย 
  ๑. ลกุขึน้เถิด ชาวไทย อย่าไดช้า้  ขา้ศกึมา ใกลบ้า้น มนัน่าเสียว 
  องอาจ หงัการ ์บา้จรงิเจียว  อย่างนีเ้ชียว ท่ีมนัท า ระย าจรงิ 
  เข่นฆ่า ประชาไทย ลม้ตายอนาถ  หีนชาติ ฆ่าทัง้เด็ก และผูห้ญิง 
  เผลอไม่ได ้ลอบกดั ฟัดเหมือนลิง  เอาเขา้จรงิ มนัก็หนี ชาติอีกา 
  ๒. สงสารแต่ ทหาร แลต ารวจ  ที่คอยตรวจ พิทกัษ ์รกัษา 
  ไปตัง้ฐาน ที่มั่น กนัมนัมา   ถกูอา้ยชาติ ขีข้า มนัลอบตี 
  ยกกนัมา มากมาย หลายเท่านกั  เห็นประจกัษ์ อา้ยขีข้ลาด น่าบดัสี 
  ตวัต่อตวั ก็มิกลา้ มาราวี   ถา้หมาหมู่ แลว้จึงรี่ เขา้ชิงชยั 
  ๓. ทหารไทย สูต้าย กนัทกุคน  ทัง้ต ารวจ ประชาชน ไม่หวั่นไหว 
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  นอนกลางดิน กินกลางหญา้ ว่ากนัไป หวงัใหไ้ทย คงอยู่ คู่ฟ้าดิน 
  ยอมตาย ไม่เสียดาย แก่ชีวา  เพื่อรกัษา แผ่นดินไทย มิใหส้ิน้ 
  เป็นหลายครัง้ ที่เลือดไทย ตอ้งไหลรนิ ทาแผ่นดิน ไวซ้ื่อ จนลือชา 
  ๔. แต่คนไทย บางจ าพวก ไม่สนใจ ดว้ยมนัเห็น แก่ได ้ไอช้าติขา้ 
  รบัสินบน ขนศตัรู จู่เขา้มา  ทัง้ปลอมแปลงบตัรประชา เป็นคนไทย 
  บา้งก็คา้ อาวธุ ยุทธภณัฑ ์  สง่ใหม้นั มาเข่นฆ่า ต่อไปใหม่ 
  บา้งก็เอา แต่สนกุ สขุเหลือใจ  ใครจะเป็น อย่างไร ช่างหวัมนั 
  ๕. บา้งก็สรา้ง ข่าวลือ ใหฮ้ือฮา  คนดีดี เลยเสียท่า ถกูห า้หั่น 
  พวกเดียวกนั ฟาดเสียยบั สบัเสียมนั เพื่อนไทยเอ๋ย อย่างไรกนั เป็นเช่นนี ้
  คนที่เคย ช่วยชาติ ศาสนก์ษัตรยิ ์  ก็ใสค่วาม วิบติั กนัสดุที่ 
  คนดี กลายเป็นชั่ว ชั่วเป็นดี  ในที่สดุ คงเสียที เขา้สกัวนั 
  ๖. พวกคอมฯ เลยหวัเราะ ชอบใจ  ปลอ่ยใหเ้รา ฟัดกนัไป ใหส้นั่น 
  ชิงเด่น ชิงดี รี่ใส่กนั   เมื่อถึงคราว ของมนั สบายใจ 
  ดว้ยพวกเรา ต่างก็แตก สามคัคี  ไม่ช่วยกนั ต่อตี ใหเ้ขา้ไส ้
  อนาคต ของชาติ จะอย่างไร  ก็ดว้ยเรา ชาวไทย เท่านัน้เอง 
  ๗. แมน้เรา รกัษา สามคัคี  คงไม่มี ใครกลา้ มาข่มเหง 
  แต่ถา้เรา มวัฟัด กดักนัเอง  ขา้ศกึ ก็ครืน้เครง สมใจมนั 
  ยิ่งมีคน เป็นใจ ใหศ้ตัรู   เราก็คง ตอ้งตายหมู่ เป็นแม่นมั่น 
  ถา้ทกุคน เห็นแก่ชาติ องอาจครนั  พวกเรานัน้ ก็คงรอด ปลอดภยัเอย 

เพลง เลือดไทย 
สรอ้ย   เลือดไทย ตอ้งไวล้ายไทย  เลือดไทย ตอ้งไวล้ายไทย 
   มิยอมใหใ้ครเขา้มาราวี  ทกุคนยอมพลีเพื่อไทย 
      (๑) เพื่อไทยทกุคนยอมพลี  แมจ้นชีวีพลีได ้
   ชาติศาสนก์ษัตริยว์ฒันธรรมไทย นอ้มน าจิตใจรว่มกนั 
   เพื่อไทยทกุคนมั่นใจ  มิยอมใหใ้ครขวางกัน้ 
   พฒันารุดหนา้ไปพลนั  ทกุคนร่วมกนัยึดมั่นไมตรี (สรอ้ย) 
       (๒) เพื่อไทยทกุคนยอมพลี  แมด้วงชีวีพลีได ้
   ขา้ศกึแมน้ล า้แดนไทย  ทกุคนมั่นหมายต่อดี 
   เพื่อไทยทกุคนรว่มใจ  มิยอมใหใ้ครย ่ายี 
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   เอกราชของชาติเรานี ้  มิยอมใหม้ีผูใ้ดแผว้พาน 
สรอ้ย   เลือดไทยตอ้งไวล้ายไทย  เลือดไทยตอ้งไวล้ายไทย 
   มิยอมใหใ้ครเขา้มารุกราน ทกุคนยอมปราณเพื่อไทย 

เพลง วฒันธรรม 
  เรามีชาติถา้ขาดวฒันธรรม  อยู่ประจ าบา้นเมืองประเทืองศรี 
  ใครเลา่เขาจะนบัว่าเราดี   ก็ตอ้งนบัว่าเรานีม้ีเพิ่งมีมา 
  ยิ่งเห็นประพฤติตนตามฝรั่ง  เขาก็ชงัว่าเรานีช้าติขีข้า้ 
  ใครปกครองก็ไดร้บัอย่างนัน้มา  นัน้แหละหนาจ าไวค้นไทยเรา 
  จงชวยกนับ ารุงวฒันธรรม  อย่าถล านึกว่าไทยดอ้ยกว่าเขา 
  เมื่อเป็นไทยความเป็นไทยนัน้ของเรา ไฉนไหนเลา่ตามฝรั่งน่าข าจริง 
  แต่งตวัหวัหูดไูม่ได ้   นี่หรือไทยเป็นเช่นนีเ้หมือนผีสิง 
  เตน้ร  าท าท่ากิรยิาลิง   โจ๊ะถีดทิงลิงเตน้ไม่น่าด ู
  จงร  าอย่างไทยเราจะดีกว่า  ทัง้ลีลา่ท่าร  าก็งามหรู 
  เปรียบมวยก็เหมือนขา้งอย่างชัน้ครู จงดเูอาเถิดเจา้จะเขา้ใจ 
  ทัง้กิรยิามารยาทประเพณี  ของไทยดีไม่หยอกจะบอกให ้
  ใครเห็นเขา้ก็ระรื่นชื่นใจ   วฒันธรรมไทยเรานีช้่างดีแท ้
  แต่คนไทยบางท่านไม่สนใจ  เห็นว่าเป็นคนไทยมนัไม่แน่ 
  ดีไม่ดีหญิงไทยไม่อยากแล  ว่าเฉยแทท้ าตนเป็นคนไทย 
  มนัตอ้งพ่อแม่ไทยใจฝรั่ง   กระซึ่งชั่งดิสโกโ้กเ้ขา้ไส ้
  รอ้งเพลงภาษาฝรั่งส  าเนียงไทย  เหวี่ยงกน้สวิงไปทเุรศดี 
  ถา้เช่นนัน้ก็แปลงชาติเป็นฝรั่ง  แลว้จะนั่งอยู่เมืองไทยท าไมนี่ 
  โน่นแน่เมืองนอกออกไปซี  ถา้จะอยู่อีกทีตอ้งช่วยกนั 
  รกัษาวฒันธรรมของเราไว ้  ใหไ้ทยคงเป็นไทยไม่ห า้หั่น 
  นึกเสมอว่าเราไทยใจผกูผนั  อยู่รว่มกนัดว้ยสายโซ่แห่งวัฒนธรรม 

เพลง สง่เสรมิเศรษฐกิจไทยเพื่อไทย 
สรอ้ย  มา มา มา มารว่มใจใชข้องไทยเถิด จะดีเลิศเงินหมนุเวียนไม่ไปไหน 
  สินคา้ไทยดี ดี มีถมไป   ไทยช่วยไทยไทยรอดตลอดกาล 
  เพื่อนเอยเพื่อนไทยไยมวัชา้  ช่วยกนัหาของไทยใชเ้ถิดหนา 
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  เพื่อสรา้งเสรมิเศรษฐกิจไซรใ้หว้ฒันา แลว้จะพาชาติรุง่เรืองเฟ่ืองไปไกล 
(สรอ้ย) 
  เศรษฐกิจเสน้โลหิตใหญ่ของชาติ  ตอ้งสมานหมายบ ารุงผดงุไว ้
  ตอ้งสรา้งเสรมิมิใหส้ิน้ดิน้ขาดใจ  ขอมวลไทยช่วยค า้จุนอดุหนุนกนั 
(สรอ้ย) 
  เศรษฐกิจเก่ียวเนื่องเรื่องของชาติ  ทัง้ราษฎรร์ฐัรว่มใจกนัขมนัขมี 
  รว่มพลงัสรา้งเสรมิเพิ่มทวี  หมายอยู่ดีกินดีของราษฎรช์าติไทย
(สรอ้ย) 
  เพื่อนเอยเพื่อนไทยไยมวัเฉย  เพื่อนเราเอ๋ยเราเคยแน่แผ่ไพศาล 
  ช่วยสรา้งเสรมิเศรษฐกิจไซรใ้หโ้อฬาร สขุส าราญไทยราษฎรเ์บิกบานเอย 
(สรอ้ย) 

เพลง สามคัคีไทย 
สรอ้ย   เชิญพี่นอ้งและพวกพอ้ง  รว่มใจหมายปอง ปองใจ 
   รว่มกนัไซรเ้รารว่มใจ  รว่มใจหมายช ูชาติไทย 
   ลา ลา ลา้ ลา ลา ลา้  เรามาพรอ้มใจ ใจกนั 
   รว่มสรา้งสรรตัง้ใจมั่น  รว่มพฒันาชาติไทย 
   เพื่อชาติไทยอทุิศกายใจ  หมายมั่น 
   เราจะรวมรว่มใจกนั  บกุบั่นพากนักา้วเดิน 
   สามคัคีจะน าไทย  พรอ้มเพรียงกนัไปเพื่อไทยเจรญิ 
   ถา้ต่างคนต่างคนต่างเดิน  แลว้เราจะเดินอย่างไรไทยเอ๋ย (สรอ้ย) 
   เพื่อชาติไทยอทุิศกายใจ  หมายมุ่ง 
   ตอ้งสรา้งเสรมิเพิ่มผดงุ  รว่มใจจรุงชาติไทย 
   สามคัคีเป็นพลงั   พรอ้มพรั่งพวกเรากา้วไป 
   อนัตรายแมน้มีใดใด  มิคงอยู่ไดด้ว้ยสามคัคี (สรอ้ย) 

เพลง สดุหวัใจ 
  สดุหวัใจของคนไทยก็คือชาติ  เราจะปลอ่ยใหพ้ินาศไปไม่ได ้
  ทัง้ศาสนก์ษัตริยต์อ้งมั่นคงด ารงไว ้ ไทยจะตอ้งคงเป็นไทยชั่วดินฟ้า 
  อา้ยและอีคนไหนใจทรยศ  คิดกบฏท าลายไทยอา้ยชาติขา้ 
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  ตอ้งช่วยกนัฟาดใหย้บัลงกบัตา  จึงจะสาแก่น า้ใจอา้ยคนพาล 
  ลกุขึน้เถิดพี่นอ้งไทยอย่าไดช้า้  พวกขีข้ามนัก าลงัจะสงัหาร 
  ชกัน าศตัรูจู่มาราญ   ช่วยกนัผลาญไทยใหย้บัดบัลงไป 
  มนัใชแ้ผนทหารป่าประสานเมือง  สรา้งความขุ่นเคืองหานอ้ยไม่ 
  ดีแต่เราตีมนัแตกแยกยา้ยไป  หาไม่ป่านฉะนีเ้สียทีมนั 
  เพราะฉะนัน้ชาวไทยตอ้งใจเด็ด  กลา้เหมือนเพชรอย่ายอมใหม้นัหั่น 
  เมื่อมนัรบเราก็รุกบกุประจญั  เขา้โรมรนัมนัใหย้บัลงกบัมือ 
  พวกท่ีอยู่แนวหลงัตัง้ใจช่วย  ไอพ้วกยเุอาใหม้ว้ยอย่าใหห้ือ 
  ช่วยกนักูช้าติไทยใหค้นลือ  ว่าเราคือนกัรบไทยไม่ถอยเลย 

เพลง สูภ้ยัสงัคม 
เขมรขอทาน ทอ้งถนน รนแคม ทกุวนันี ้   มีแต่พวก ปลน้จี ้อย่างไรนัน้ 
  จนกระทั่ง บนรถเมล ์มนัจีก้นั  ผูค้น ทัง้นัน้ ก็งนังง 
  ครัน้จะ เขา้ช่วยจบั อา้ยผูร้า้ย  ถา้เราตาย มนัก็คง หวัเราะส่ง 
  ถา้มนัตาย ดีรา้ย เราเขา้กรง  เลยนั่งงง ปลอ่ยมนัท า ตามชอบใจ 
เขมรก าปอ ประเด๋ียว ฉดุครา่ เด็กนกัเรียน  ผลดักนั เวียนเทียน จนตกัษัย 
  ประเด๋ียวฉดุ เขา้ซ่อง ขายคล่องไป ยงัแต่แม่ มนัไซร ้ไม่ฉดุมา 
  ยาเสพติด ขายกนั ไม่หวั่นเกรง  คยุโฉงเฉง ใครกลา้ท า คนอย่างขา้ 
  สอนเด็ก นกัเรียนไซร ้ใหติ้ดยา  แลว้เรงิรา่ ขายสะบัน้ มนัรวยไป 
นาคราช  ม่านรูด โรงแรม แซมอยู่ทั่ว  ส าหรบัให ้ชายมนัชั่ว มั่วกนัใหญ่ 
  ไม่ว่า ลกูเขา และเมียใคร   มนัชอบใจ หลอกเขา้ม่าน ส าราญจรงิ 
  ยงัมีโชว ์ลามก จกเปรต   แสนทเุรศ หากิน กบัผูห้ญิง 
  แต่อยู่ได ้ไม่เป็นไร ฉันแน่จรงิ  ไม่รูท้ิง้ ไวท้ าไม อา้ยพรรคน์ี ้
เขมรเรว็  ศกัดิศ์รี ของชาวไทย ไม่ตอ้งคิด  วิปรติ ผิดไป เป็นสดุที่ 
  จนต่างดา้ว ขนานนาม ความอปัปรีย ์ ว่า “ฟักกิง้” ซิทตี ้มนัน่าอาย 
  ขอวิงวอน ท่านผู ้มีอ  านาจ  จงพิฆาต พวกมนั ใหส้ลาย 
  คนจะ นบัถือกนั จนวนัตาย  ใหเ้ขาแช่ง จนมลาย ไม่ดีเอย 
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เพลง อย่าโกง 
 สรอ้ย  อย่าโกงๆๆ อย่ากินๆๆ  อย่าโกงๆอย่ากินแผ่นดินจะมลาย 
   ชาติไทยจะวอดวาย  เพราะไทยไม่ปราบคนกิน 
                         (ช) กินอิฐกินหินกินปนู  กระทั่งท าบญุก็ยงัโกงกิน 
   มนัโกงกระทั่งแผ่นดิน  ไม่รูจ้ะกินกนัสกัเท่าใด (สรอ้ย) 
               (ญ)  โกงเล็กโกงนอ้ยโกงกนั  เป็นพนัพนัลา้นก็ยงัโกงไป 
   โกงกนัจนชาติประลยั  แต่ตวัมนัไซรอ้ยู่ดีกินดี (สรอ้ย) 
                (ช) ผูม้ีอ  านาจก็ท าเฉยเมย  มิเคยไดเ้อ่ยเรื่องการโกงกิน 
   เลยโกงกนัไม่รูส้ิน้  พวกคอมมิวนิสตฮ์่ะๆชอบใจ (สรอ้ย) 
              (ญ)  มีแผลเอาไวใ้หตี้   มีคนอปัรียไ์วใ้หส้าวไส ้
   บา้นเมืองก็เลยวุ่นไป  เพราะไทยไม่ปราบคนกิน (สรอ้ย) 
                  (ช)  พวกยกุ็ยุกนัไป   เพราะมนัรูใ้จว่าไทยทัง้สิน้ 
   ยากจนแทบไม่มีกิน  เพราะพวกโกงกินมนัดดูเอาไป (สรอ้ย) 
               (ญ)  เลยเกิดระดมมวลชน  เพราะความยากจนเป็นเหตยุิ่งใหญ่ 
   หลงเชื่อถกูเขาน าไป  กว่าจะรูต้วัไซรก้็สายเกินกิน (สรอ้ย) 
                  (ช) รฐับาลตอ้งปราบคนโกง  ที่มนัเชื่อมโยงไปทัง้แผ่นดิน 
   นัน้แหละชาติไทยไม่สิน้  พวกคอมมิวนิสตไ์ม่อาจมาครอง 
(สรอ้ย) 
             (ญ)  ถา้ปล่อยกนัไปอย่างนี ้  ไม่มีผลดีจะมาสนอง 
   มีแต่ถอยหลงัเขา้คลอง  แลว้เราจะตอ้งเสียใจ (สรอ้ย) 
   อย่าโกงๆๆ   จะโกงกนัไปท าไม 
   โกงกนัจนชาติประลยั  ถา้เราเป็นไทยตอ้งไม่คิดโกง 

เพลง อย่าท าลายไทย 
เจา้เซ็น  อย่าท าลายไทยดว้ยกนัจงพรั่นจิต  ดวงชีวิตของไทยจะหดสัน้ 
  เรง่ปราบเฮโรอีนใหส้ิน้พลนั  ไทยทัง้นัน้จะปลอดภยัไรร้าคิน 
  ถา้ไม่ปราบกลบัไปรบัสินบนเขา้  ก็ใครเลา่ท าลายไทยใหส้ญูสิน้ 
  ท่านนัน้แหละลา้งผลาญทัง้แผ่นดิน เมื่อไดย้ินจงระงบัเรง่กลบัใจ 
แขกพราหมณ ์ ตวัท่านรวยไทยรอ่แร่แย่เพราะท่าน จะคิดอ่านแกก้นัอย่างไรไหว 
  สกัวนัหนึ่งลกูเมียท่านอาจบรรลยั  เพราะเฮโรอีนที่ท่านไซรก้ินสินบน 
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  แต่เท่านีก้็ยงัพอท าเนา   ถึงบทเศรา้ไทยทัง้ชาติฟาดกนัป่น 
  จนชาติไทยเสียเอกราชขาดผูค้น            ท่านเองแหละตอ้งวายชนมก์่อนใครใคร 
 
2. เพ่ือวิเคราะหบ์ทเพลงที่มีแนวคิดชาตินิยมในเพลงไทยเนือ้เต็มของ ศาสตราจารย ์ดร.
อุทศิ นาคสวัสดิ์ 
 2.1 การผลิตซ า้แนวคิดชาตินิยมในเพลงไทยเนือ้เต็มของ ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาค
สวสัดิ ์
       - ที่มาของการผลิตซ า้แนวคิดชาตินิยม 
  ศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ นาคสวสัดิ์ เป็นผูท่ี้มีแนวคิดชาตินิยมเป็นอย่างมาก เป็น
เพราะการได้รบัการปลูกฝังแนวคิดชาตินิยมมาจากบิดา โดยไดม้ีบันทึกถึงเรื่องนีไ้วใ้นหนังสือ 
ประมวลบทรอ้งเพลงตับ และ เพลงไทยเนือ้เต็มต่าง ๆ (อุทิศ นาคสวัสดิ์, 2514) โดยไดก้ล่าวถึง
แนวคิดชาตินิยม ที่บิดาสอนไว ้ใหม้ีความรกัชาติ เห็นแก่ชาติ อย่าดถููกพวกเรากนัเอง ไทยตอ้งช่วย
ไทยดว้ยกนั แนวคิดนีไ้ดส้ืบต่อมายงั ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ ์ภายหลงัศาสตราจารย ์ดร.
อทิุศ นาคสวสัดิ์ ยงัไดเ้ผยแพรแ่นวคิดนีไ้ปยงับุตรและลกูศิษย ์โดยยงัคงยึดหลกัแนวคิดชาตินิยมท่ี
บิดาไดส้อนไว้ (อังสนา นาคสวัสดิ์, ผูใ้หส้ัมภาษณ์, 2564) การสรา้งสรรคเ์พลงไทยเนือ้เต็มของ 
ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ์ มีสาเหตจุากการท่ีวฒันธรรมตะวนัตกเริ่มเขา้มามีอิทธิพล และ
เพลงไทยเดิมเสื่อมความนิยม ประกอบกับการท่ีศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ นาคสวสัดิ์ มีรายการ ดร.
อทุิศ แนะดนตรีไทย ทางสถานีโทรทัศน ์และการออกอากาศทางสถานีวิทยุต่าง ๆ เช่น สถานีวิทย ุ
ม.ก. เป็นช่องทางในการเผยแพร่ดนตรีไทย จึงไดคิ้ดวิธีในการจะท าใหเ้พลงไทยเดิมไดร้บัความ
นิยมอีกครัง้ จึงใชว้ิธีการปรบัปรุงดนตรีไทยเดิมใหม่ ปรบัการเอือ้นที่ไม่จ าเป็นออก เพิ่มบทรอ้งแทน
ค าเอือ้น ใชท้ านองเพลงกระชบั ท านองสัน้ จงัหวะสนุกสนาน เพื่อเป็นการจงูใจใหม้ีการกลบัมาฟัง
เพลงไทยเดิมอีกครัง้ ใหเ้มื่อเพลงไทยเนือ้เต็มเริ่มการใชใ้นงานต่าง ๆ ศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ นาค
สวสัดิ์ จึงตอ้งการท่ีจะใชบ้ทเพลงเพื่อเป็นการสอนเด็กและเยาวชน ใหม้ีความตระหนักในชาติ จึง
ไดเ้ริ่มสรา้งสรรคง์านเพลงไทยเนือ้เต็มที่มีแนวคิดชาตินิยมขึน้ เพิ่มเติมจากเพลงไทยเนือ้เต็มที่
สร้างสรรค์มาก่อน แรงบันดาลใจในการแต่งเพลงไทยเนื ้อเต็มที่มีแนวคิดชาตินิยมของ 
ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ มาจากการสังเกตรอบตัว เช่น ข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ 
หนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน ์จากบคุคลใกลช้ิด บตุรและลกูศิษย ์เมื่อสงัเกตเห็นอะไรที่น่าสนใจ ก็จะ
น าสิ่งนัน้สรา้งสรรคอ์อกมาเป็นบทเพลงไทยเนือ้เต็มเพื่อใชบ้รรเลงในงานต่าง ๆ ศาสตราจารย ์ดร.
อทิุศ นาคสวสัดิ์ เป็นผูท่ี้มีพรสวรรคใ์นการแต่งเพลงเป็นอย่างมาก จากค าบอกเลา่ของลกูศิษย ์ครัง้
หน่ึงขณะท่ีอยู่บนรถระหว่างการเดินทางไปท าธุระร่วมกับศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวัสดิ์ ท่าน
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ใช้เวลาเพียงชั่ วครู่ ก็สามารถประพันธ์เพลงออกมาได้เพลงหนึ่ง (ประสพ สัง ฆธรรม , ผู้ให้
สมัภาษณ,์ 2563) 
       - กระบวนการการผลิตซ า้แนวคิดชาตินิยม 
  กระบวนการและหลกัคิดในการใชเ้พลงไทยเนือ้เต็มของ ศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ 
นาคสวสัดิ์ คือการใหใ้นสิ่งท่ีชอบก่อน เพื่อสรา้งแรงจูงใจและสรา้งความคุน้เคย และเมื่อสนใจและ
คุน้เคยแลว้ จึงใส่สิ่งที่ตอ้งการเขา้ไป เปรียบเหมือนการที่เด็กชอบกินขนมปังมากกว่าขา้ว จึงใหก้ิน
ขนมปังก่อน แลว้ค่อยกินขา้ว ปรบัสดัส่วนในการบริโภค เพื่อใหคุ้น้เคย (สุรพล จันทราปัตย์, ผูใ้ห้
สมัภาษณ,์ 2562) โดย ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ์ ไดใ้ชแ้นวคิดนีใ้นรายการ ดร.อุทิศ แนะ
ดนตรีไทย ใชก้ารบรรเลงเพลงไทยเนือ้เต็มในช่วงตน้ของรายการ และ บรรเลงเพลงไทยเดิม ใน
ตอนทา้ย ในช่วงท่ีเป็นเพลงไทยเนือ้เต็ม ศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ ไดแ้ต่งเพลงออกมา
หลากหลายประเภท หนึ่งในนัน้คือเพลงไทยเนือ้เต็มที่มีแนวคิดชาตินิยม ที่มุ่งเนน้ในการสอนใหม้ี
ความรกัชาติ ศาสน ์กษัตริย ์นอกเหนือจากการใชเ้พลงไทยเนือ้เต็มที่มีแนวคิดชาตินิยมในรายการ 
ดร.อทุิศ แนะดนตรีไทย ยงัมีการผลิตซ า้การใชเ้พลงไทยเนือ้เต็มที่มีแนวคิดชาตินิยมในช่องทางอ่ืน
อีก เช่น สถานีวิทยุ ม.ก. การรบัเชิญบรรยายดนตรีไทยตามสถานที่ต่าง ๆ การจดัพิมพร์วบรวมไว้
ในหนังสือ การบนัทึกเสียงเพื่อจัดจ าหน่าย การใชใ้นการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อใหเ้ด็กระดับชั้นประถมไดข้ับรอ้ง ผ่านการฝึกอบรมครูเพื่อใชใ้นการปลูกฝังแนวคิดชาตินิยม 
ความรกัชาติ และการใชเ้ปิดในชมรมวิทยเุสรี ในส่วนของการใชเ้พลงไทยเนือ้เต็มชาตินิยมในชมรม
วิทยุเสรี เน่ืองจาก ศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ ไดร้บัค าชักชวน จาก พลต ารวจเอก สลา้ง 
บุนนาค ซึ่งมีความสมัพนัธใ์กลช้ิดเน่ืองจาก ศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์มีความเชื่อเร่ืองสิ่ง
ศักดิ์สิทธิและเป็นร่างทรงของปู่ ฤๅษีนารอด จึงได้มีการพบประพูดคุยสนทนาธรรมอยู่บ่อยครัง้ 
(องัสนา นาคสวสัดิ,์ ผูใ้หส้มัภาษณ,์ 2564) 
 2.2 ท านองดนตรีที่สะทอ้นแนวคิดชาตินิยมในกระบวนการผลิตซ า้ 
       - การใชท้ านองดนตรีในการตอกย า้แนวคิดชาตินิยม 
  กระบวนการใชท้ านองดนตรีเพื่อตอกย า้แนวคิดชาตินิยม ของศาสตราจารย ์ดร.
อทิุศ นาคสวัสดิ์ มีการใชวิ้ธีขับรอ้งท่ีเรียกว่า การรอ้งเนือ้เต็ม และเพื่อใหล้กัษณะการรอ้งเนือ้เต็ม
ออกมาสมบูรณ ์ท านองเพลงที่ใชจ้ึงมีลกัษณะกระชบั มีท านองไม่ซบัซอ้น และเพื่อตอกย า้แนวคิด
ชาตินิยม ลกัษณะของท านอง จะมีซ  า้ท านอง เพื่อเนน้ย า้เนือ้หาแนวคิดชาตินิยมที่ปรากฏในบท
เพลง 
การใชท้ านองดนตรีเพื่อตอกย า้แนวคิดชาตินิยม 
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เพลง สามคัคีไทย แนวคิด การสง่เสรมิความสามคัคี 
ท านองเพลง สามคัคีไทย (ท่อนสรอ้ย) 

---ซ -ล-ท ---ซ -ล-ท -ซ-ล -ท-ล ---ล ---ล 

---ร -ม-ซ ---ร -ม-ซ -ม-ซ -ล-ซ ---ซ ---ซ 

ท านองเพลง สามคัคีไทย (ท่อนสรอ้ย) เทียบกบับทรอ้ง 
บทร้อง ---เชิญ -พี่-น้อง ---และ -พวก-พ้อง -ร่วม-ใจ -หมาย-ปอง ---ปอง ---ใจ 

ท านอง ---ซ -ล-ท ---ซ -ล-ท -ซ-ล -ท-ล ---ล ---ล 

บทร้อง ---ร่วม -กนั-ไซร้ ---เรา -ร่วม-ใจ -ร่วม-ใจ -หมาย-ชู ---ชาติ ---ไทย 

ท านอง ---ร -ม-ซ ---ร -ม-ซ -ม-ซ -ล-ซ ---ซ ---ซ 

 

บทร้อง ---ลา -ลา-ล้า ---ลา -ลา-ล้า -เรา-มา -พร้อม-ใจ ---ใจ ---กนั 

ท านอง ---ซ -ล-ท ---ซ -ล-ท -ซ-ล -ท-ล ---ล ---ล 

บทร้อง ---ร่วม -สร้าง-สรรค์ ---ตั้ง -ใจ-ม่ัน -ร่วม-พัฒ -ทะ-นา ---ชาติ ---ไทย 

ท านอง ---ร -ม-ซ ---ร -ม-ซ -ม-ซ -ล-ซ ---ซ ---ซ 

เพลง เลือดไทย แนวคิด การอทุิศตนเพื่อชาติ การเชิดชสูถาบนั 
ท านองเพลง เลือดไทย (ท่อนสรอ้ย) 

---- -ม-ท --ร ม  -ร -ท ---- -ม-ท --ร ม  -ร -ท 

--ร ท -ล-ซ -ร-ซ -ล-ท --ร ท -ล-ซ ---ฟ ---ม 

ท านองเพลง เลือดไทย (ท่อนสรอ้ย) เทียบกบับทรอ้ง 
บทร้อง ---- -เลือด-ไทย --ต้องไว้ -ลาย-ไทย ---- -เลือด-ไทย --ต้องไว้ -ลาย-ไทย 

ท านอง ---- -ม-ท --ร ม  -ร -ท ---- -ม-ท --ร ม  -ร -ท 

บทร้อง --มิยอม -ให้-ใคร -เข้า-มา -รา-วี --ทุกคน -ยอม-พลี ---เพื่อ ---ไทย 

ท านอง --ร ท -ล-ซ -ร-ซ -ล-ท --ร ท -ล-ซ ---ฟ ---ม 

เพลง มาลยัเศรษฐกิจ แนวคิด การสง่เสรมิความสามคัคี การสง่เสรมิการซือ้สินคา้ไทย 
ท านองเพลง มาลยัเศรษฐกิจ (ท่อนสรอ้ย) 

---- ---ล ---ล ---ล --ทร  -ท-ล ---- -ซ-ม 
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---- -ซ-ล -ท-ล -ซ-ม -ซ -ม  -ร -ซ ---ล ---ท 

---- -ซ-ล -ท-ล -ซ-ม -ซ-ม -ร-ม -ซลท -ล-ซ 

ท านองเพลง มาลยัเศรษฐกิจ (ท่อนสรอ้ย) เทียบกบับทรอ้ง 
บทร้อง ---- ---เรา ---เป็น ---ไทย --ไฉน --จะคลาย ---- -รัก-ชาต ิ

ท านอง ---- ---ล ---ล ---ล --ทร  -ท-ล ---- -ซ-ม 

บทร้อง ---- -ต้อง-ผดุง -เองิ-เอย -มุ่ง-มาด -พร้อม-ใจ -กัน-สร้าง ---ชาติ ---เอย 

ท านอง ---- -ซ-ล -ท-ล -ซ-ม -ซ -ม  -ร-ซ ---ล ---ท 

บทร้อง ---- -ต้อง-ผดุง -เองิ-เอย -มุ่ง-มาด -พร้อม-ใจ -กัน-สร้าง ---ชาติ ---เอย 

ท านอง ---- -ซ-ล -ท-ล -ซ-ม -ซ-ม -ร-ม -ซลท -ล-ซ 

เพลง แรงสามคัคี แนวคิด การสง่เสรมิความสามคัคี 
ท านองเพลง แรงสามคัคี ท่อน 1 

--รม -ททท -ลซล -ททท --รม -ททท -ลซล ซมซม 

--รม -ททท -ลซล -ททท --รม -ททท -ลซล ซมซม 

---- -ทร ม  ซ ม ร ซ -ล-ท ---- -ซลท ร ทลซ -ฟ-ม 

ท านองเพลง แรงสามคัคี ท่อน 1 เทียบกบับทรอ้ง 
บทร้อง --ร่วมใจ -ไม-ตรี -กันเถอะพี่ -น้อง-ไทย --ร่วมจิต -กนั-ไว้ -ชาติ-ไทย จะรุ่ง-เรือง 

ท านอง --รม -ททท -ลซล -ททท --รม -ททท -ลซล ซมซม 

บทร้อง --ร่วมใจ -ไม-ตรี -กันเถอะพี่ -น้อง-ไทย --ร่วมจิต -กนั-ไว้ -ชาติ-ไทย จะรุ่ง-เรือง 

ท านอง --รม -ททท -ลซล -ททท --รม -ททท -ลซล ซมซม 

บทร้อง ---- 
-ชาติประเทอืง --เพราะสา -มัค-คี ---- -ร่วมชีว ี --กนัเป็น -ก า-ลัง 

ท านอง ---- -ทร ม  ซ ม ร ซ -ล-ท ---- -ซลท ร ทลซ -ฟ-ม 

       - การใช้รูปแบบจังหวะดนตรีเรา้อารมณ์เพื่อกระตุ้นให้คล้อยตามในบทเพลงที่มี
แนวคิดชาตินิยม 
  เพลงไทยเนือ้เต็มท่ีมีแนวคิดชาตินิยม ของ ศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ มี
การใชรู้ปแบบหนา้ทบัต่าง ๆ และจงัหวะในอตัราต่าง ๆ เพื่อปลกุเรา้อารมณข์องผูฟั้งใหค้ลอ้ยตาม
กบัท านองและเนือ้หาของบทเพลง 
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 การใชรู้ปแบบจงัหวะดนตรีในการเรา้อารมณค์วามรกัชาติ 
 เพลง แรงสามคัคี ท่อน 1 วรรค 1 และวรรค 2 
 หนา้ทบั: พม่า 
 เครื่องดนตรีที่ใชใ้นการบรรเลงหนา้ทบั : กลองยาว 
 อตัราจงัหวะ: ชัน้เดียว 

บทร้อง --ร่วมใจ -ไม-ตรี -กันเถอะพี่ -น้อง-ไทย --ร่วมจิต -กนั-ไว้ -ชาติ-ไทย จะรุ่ง-เรือง 

ท านอง --รม -ททท -ลซล -ททท --รม -ททท -ลซล ซมซม 

จังหวะหน้าทบั ---ป๊ะ -เพิง-ป๊ะ -เพิง-ป๊ะ -เพิง-ป๊ะ ---ป๊ะ -เพิง-ป๊ะ -เพิง-ป๊ะ -เพิง-ป๊ะ 

จังหวะฉิ่ง -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ 

บทร้อง --ร่วมใจ -ไม-ตรี -กันเถอะพี่ -น้อง-ไทย --ร่วมจิต -กนั-ไว้ -ชาติ-ไทย จะรุ่ง-เรือง 

ท านอง --รม -ททท -ลซล -ททท --รม -ททท -ลซล ซมซม 

จังหวะหน้าทบั ---ป๊ะ -เพิง-ป๊ะ -เพิง-ป๊ะ -เพิง-ป๊ะ ---ป๊ะ -เพิง-ป๊ะ -เพิง-ป๊ะ -เพิง-ป๊ะ 

จังหวะฉิ่ง -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ -ฉิ่ง-ฉับ 

กระสวนจงัหวะหนา้ทบั,ฉ่ิง เปรียบเทียบกระสวนจงัหวะท านอง,บทรอ้ง ของ เพลง แรงสามคัคี 
ท่อน 1 วรรค 1 และวรรค 2 

บทร้อง --xx -x-x -xxx -x-x --xx -x-x -x-x xx-x 

ท านอง --xx -xxx -xxx -xxx --xx -xxx -xxx xxxx 

จังหวะหน้าทบั ---x -x-x -x-x -x-x ---x -x-x -x-x -x-x 

จังหวะฉิ่ง -x-x -x-x -x-x -x-x -x-x -x-x -x-x -x-x 

บทร้อง --xx -x-x -xxx -x-x --xx -x-x -x-x xx-x 

ท านอง --xx -xxx -xxx -xxx --xx -xxx -xxx xxxx 

จังหวะหน้าทบั ---x -x-x -x-x -x-x ---x -x-x -x-x -x-x 

จังหวะฉิ่ง -x-x -x-x -x-x -x-x -x-x -x-x -x-x -x-x 

 เพลง เลือดไทย ท่อนสรอ้ย 
 หนา้ทบั: ฝรั่ง สองชัน้ 
 เครื่องดนตรีที่ใชบ้รรเลงหนา้ทบั: กลองเล็ก (Snare Drum) 
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 อตัราจงัหวะ: สองชัน้ 

บทร้อง ---- -เลือด-ไทย --ต้องไว้ -ลาย-ไทย ---- -เลือด-ไทย --ต้องไว้ -ลาย-ไทย 

ท านอง ---- -ม -ท --ร ม  -ร -ท ---- -ม -ท --ร ม  -ร -ท 

จังหวะหน้าทบั -ติงติงติง -ติง-ทั่ม -ติง-ทั่ม -ติง-ทั่ม -ติงติงติง -ติง-ทั่ม -ติง-ทั่ม -ติง-ทั่ม 

จังหวะฉิ่ง ---- ---ฉิ่ง ---ฉิ่ง ---ฉิ่ง ---- ---ฉิ่ง ---ฉิ่ง ---ฉิ่ง 

บทร้อง --มิยอม -ให้-ใคร -เข้า-มา -รา-ว ี --ทุกคน -ยอม-พล ี ---เพื่อ ---ไทย 

ท านอง --ร ท -ล-ซ -ร-ซ -ล-ท --ร ท -ล-ซ ---ฟ ---ม 

จังหวะหน้าทบั -ติงติงติง -ติง-ทั่ม -ติง-ทั่ม -ติง-ทั่ม -ติงติงติง -ติง-ทั่ม -ติง-ทั่ม -ติง-ทั่ม 

จังหวะฉิ่ง ---- ---ฉิ่ง ---ฉิ่ง ---ฉิ่ง ---- ---ฉิ่ง ---ฉิ่ง ---ฉิ่ง 

กระสวนจงัหวะหนา้ทบั,ฉ่ิง เปรียบเทียบกระสวนจงัหวะท านอง,บทรอ้ง ของเพลง เลือดไทย ท่อน
สรอ้ย 

บทร้อง ---- -x-x --xx -x-x ---- -x-x --xx -x-x 

ท านอง ---- -x-x --xx -x-x ---- -x-x --xx -x-x 

จังหวะหน้าทบั -xxx -x-x -x-x -x-x -xxx -x-x -x-x -x-x 

จังหวะฉิ่ง ---- ---x ---x ---x ---- ---x ---x ---x 

บทร้อง --xx -x-x -x-x -x-x --xx -x-x ---x ---x 

ท านอง --xx -x-x -x-x -x-x --xx -x-x ---x ---x 

จังหวะหน้าทบั -xxx -x-x -x-x -x-x -xxx -x-x -x-x -x-x 

จังหวะฉิ่ง ---- ---x ---x ---x ---- ---x ---x ---x 

 เพลง แรงสามัคคี มีการใชอ้ัตราจังหวะชัน้เดียว และหนา้ทับพม่า ซึ่งบรรเลงจังหวะหน้า
ทบัดว้ยกลองยาว ท าใหม้ีอารมณข์องบทเพลง มีความสนกุสนานคกึคกั  
 เพลง เลือดไทย มีการใชอ้ตัราจงัหวะสองชัน้ หนา้ทบัฝรั่ง บรรเลงจงัหวะหนา้ทบัดว้ยกลอง
เล็ก (Snare Drum) ท าใหอ้ารมณเ์พลงนีม้ีความฮึกเหิม เขม้แข็ง  
 ทัง้สองเพลงเมื่อเปรียบเทียบจงัหวะหนา้ทบั จงัหวะฉ่ิง กบับทรอ้ง จะเห็นว่าจงัหวะหนา้ทบั 
จังหวะฉ่ิง ตรงกับบทรอ้งในช่วงค าที่เนน้แนวคิดชาตินิยม เช่นค าว่า ชาติไทย เลือดไทย ลายไทย 
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ยอมพลี ท าใหจ้งัหวะกระตุน้ท านองใหโ้ดดเด่น และยังกระตุน้ตัวบทรอ้ง ท าใหเ้กิดการเรา้อารมณ์
ของบทเพลงและบทรอ้งมากย่ิงขึน้ 
       - การผลิตซ า้แนวคิดส าคญัไวใ้นท านองสรอ้ย 
  จากการวิเคราะหโ์ครงสรา้งการบรรเลงของบทเพลง ศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ นาค
สวัสดิ์ มักจะใชท้ านองสรอ้ยเขา้มาใส่ในการสรา้งสรรคบ์ทเพลง  เป็นความนิยมโดยส่วนบุคคล 
โดยใชก้ารผลิตซ า้ในตวับทเพลงดว้ยวิธีการบรรเลงซ า้เพื่อเนน้ย า้แนวคิดส าคญั นอกจากใชท้ านอง
สรอ้ยในการบรรจแุละผลิตซ า้แนวคิดส าคญัของตวับทเพลง ยงัมีการใชท้ านองสรอ้ยเพื่อเพิ่มความ
น่าสนใจของบทเพลงอีกดว้ย 
การผลิตซ า้แนวคิดส าคญัไวใ้นท านองสรอ้ย 
 เพลง แรงสามคัคี 
 ผูป้ระพันธบ์ทรอ้ง: ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ์ และ ศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ ณ 
นคร 
 โครงสรา้ง และท านองเพลง 
 แนวคิด การสง่เสรมิความสามคัคี 

โครงสรา้ง 
ดนตรีน า 

บทร้อง 1 (วรรค 1) *1 

บทร้อง 1 (วรรค 1) 

บทร้อง 1 (วรรค 2) 

สร้อย 

สร้อย 

บทร้อง 1 (วรรค 1) 

บทร้อง 1 (วรรค 1) 

บทร้อง 1 (วรรค 2) 

สร้อย 

สร้อย 

บทร้อง2 
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สร้อย 

บทร้อง2 

สร้อย *2 

(กลับต้นตั้งแต่ *1 ถึง *2) 

ดนตรีลงจบ 

บทรอ้ง 1 (วรรค 1) 
--ร่วมใจ -ไม-ตรี -กนัเถอะพี่ -น้อง-ไทย --ร่วมจิต -กนั-ไว้ -ชาติ-ไทย จะรุ่ง-เรือง 

--รม -ททท -ลซล -ททท --รม -ททท -ลซล ซมซม 

บทรอ้ง 1 (วรรค 2) 
---- -ชาติประเทอืง --เพราะสา -มัค-คี ---- -ร่วมชีวี --กนัเป็น -ก า-ลัง 

---- -ทร ม  ซ ม ร ซ -ล-ท ---- -ซลท ร ทลซ -ฟ-ม 

บทรอ้ง 2 
-กจิ-การ -ใด-ใด -ส า-เรจ็ -ดัง-ใจ -เสริม-สร้าง -ชาติ-ไทย -ไว้-อยู่ -ยืน-ยัง 

-ล-ท -ร -ม  -ฟ -ท -ร -ม  -ล-ท -ร -ม  -ร -ซ -ล-ท 

---- -เกดิพลัง -ด้วย-ความ -สามัคคี 

---- -ซลท ร ทลซ -ฟ-ม 

สรอ้ย 
---นอด -ทงินองนอย -ช้า-นอด -ทงินองนอย ---นอด -ทงินองนอย -ช้า-นอด -ทงินองนอย 

--ลฟ -มมม -รมฟ -มมม --ลฟ -มมม -รมฟ -มมม 

 เพลง เลือดไทย 
 ผูป้ระพนัธบ์ทรอ้ง: ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ ์
 โครงสรา้ง และท านองเพลง 
 แนวคิด การอทุิศตนเพื่อชาติไทย การเชิดชสูถาบนั 
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โครงสรา้ง 
ดนตรีน า 

สร้อย 

บทร้อง 1 

สร้อย 

บทร้อง 2 

สร้อย 

บทร้อง 1 

สร้อย 

บทร้อง 2 

สร้อย 

สรอ้ย 
---- -เลือด-ไทย --ต้องไว้ -ลาย-ไทย ---- -เลือด-ไทย --ต้องไว้ -ลาย-ไทย 

---- -ม-ท --รม -ร-ท ---- -ม-ท --รม -ร-ท 

--มิยอม -ให้-ใคร -เข้า-มา -รา-วี --ทุกคน -ยอม-พลี ---เพื่อ ---ไทย 

--รท -ล-ซ -ร-ซ -ล-ท --รท -ล-ซ ---ฟ ---ม 

บทรอ้ง 1 
 -เพื่อ-ไทย -ทุก-คน -ยอม-พลี -แม้-จน -ชี-วี ---พลี ---ได้ 

---- -ร -ม  -ฟ -ม  -ร -ม  -ฟ -ม  -ร -ม  ---ร  ---ท 

-ชาติ-ศาสน ์ -กะ-ษัตริย์ -วัฒน -ธรรม-ไทย -น้อม-น า -จิต-ใจ ---ร่วม ---กนั 

-ม-ม -ม-ม -ม ร ม  -ท-ล -ท-ล -ซ-ล ---ท ---ร  

---- -เพื่อ-ไทย -ทุก-คน -มั่น-ใจ -มิ-ยอม -ให้-ใคร ---ขวาง ---กั้น 

---- -ร -ม  -ฟ -ม  -ร -ม  -ฟ -ม  -ร -ม  ---ร  ---ท 

---- -พัฒนา -รุด-หน้า -ไป-พลัน -ทุก-คน -ร่วม-กนั  -ยึด-มั่น -ไม-ตรี 

---- -มมม -ม -ร  -ท-ล -ท-ล -ซ-ฟ -ม-ร -ม-ม 
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บทรอ้ง 2 
---- -เพื่อ-ไทย -ทุก-คน -ยอม-พลี -แม้-ดวง -ชี-วี ---พลี ---ได้ 

---- -ร -ม  -ฟ -ม  -ร -ม  -ฟ -ม  -ร -ม  ---ร  ---ท 

---- -ข้า-ศึก -แม้น-ล า้ -แดน-ไทย -ทุก-คน -มั่น-หมาย ---ต่อ ---ตี 

---- -ม-ม -ม -ร  -ท-ล -ท-ล -ซ-ล ---ท ---ร 

---- -เพื่อ-ไทย -ทุก-คน -ร่วม-ใจ -มิ-ยอม -ให้-ใคร ---ย ่า ---ยี 

---- -ร -ม  -ฟ -ม  -ร -ม  -ฟ -ม  -ร -ม  ---ร  ---ท 

---- -เอกราช -ของ-ชาต ิ -เรา-นี้  -มิ-ยอม -ให้-มี --ผู้ใด -แผ้ว-พาน 

---- -มมม -ม -ร  -ท-ล -ท-ล -ซ-ฟ --มร -ม-ม 

 เพลง มาลยัเศรษฐกิจ 
 ผูป้ระพนัธบ์ทรอ้ง : ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ์ 
 โครงสรา้ง และท านองเพลง 
 แนวคิด การสง่เสรมิการซือ้สินคา้ไทย การสง่เสรมิความสามคัคี 

โครงสรา้ง 
ดนตรีน า 

สร้อย 

สร้อย 

บทร้อง 1 

สร้อย 

สร้อย 

บทร้อง 2 

สร้อย 

สร้อย 

บทร้อง 1 

สร้อย 

สร้อย 

บทร้อง 2 

สร้อย 
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สร้อย 

บทรอ้ง 
สรอ้ย 

---- ---เรา ---เป็น ---ไทย --ไฉน --จะคลาย ---- -รัก-ชาต ิ

---- ---ล ---ล ---ล --ทร  -ท-ล ---- -ซ-ม 

---- -ต้อง-ผดุง -เองิ-เอย -มุ่ง-มาด -พร้อม-ใจ -กนั-สร้าง ---ชาติ ---เอย 

---- -ซ-ล -ท-ล -ซ-ม -ซ -ม  -ร-ซ ---ล ---ท 

---- -ต้อง-ผดุง -เองิ-เอย -มุ่ง-มาด -พร้อม-ใจ -กนั-สร้าง ---ชาติ ---เอย 

---- -ซ-ล -ท-ล -ซ-ม -ซ-ม -ร-ม -ซลท -ล-ซ 

บทรอ้ง 1 
---- -ขอ-เชิญ --พี่น้อง -ผอง-ไทย --มาร่วม ---ใจ ---- -สร้าง-ชาติ 

---- -ซ -ม  --ร ท -ซ-ล --ซม ---ล ---- -ซ-ม 

---ไทย --จะเรือง ---อ า -นาจ-- --เพราะไทย ---ราษฎร ์ ---ร่วม -ใจ--- 

---ร  --ร ร  ---ร  -ท-- --ซ ม  ---ซ ---ล -ท-- 

--เพื่อเศรษ --ฐกจิ ---ภาย -ใน-- --นิยม ---ไทย --อย่างหนาย -แหนง-- 

--ซม --ซม ---ซ -ล-- --ทล ---ล --ซท -ร -- 

---ช่วย --กนัใช้ ---ของ -ไทย-- ---เงิน --ไม่ไหล --เราร่วม -แรง-- 

---ท --ร ม  ---ซ  -ร -- ---ท --ลท --ร ล -ล-- 

---เศรษ --ฐกจิ -ของ-เรา จะแกร่ง- -ด้วย-แรง -น า้-ใจ -ของ-ไทย ---เอย 

---ซ --ลซ -ท-ล -ซ-ม -ซ-ม -ซ-ล -ร -ท ---ซ 

บทรอ้ง 2 
---- -ขอ-เชิญ --กนัก้าว -หน้า-เดิน- ---อย่า --มัวเพลิน ---- -ของ-นอก 

---- -ซ-ม --รท -ซ-ล ---ม --ซล ---- -ซ-ม 

---เศรษ --ฐกจิ --เราช า้ -ชอก-- -ค้า-ขาย -ไม่-ออก --เราเสยี -ดุลย์-- 

---ท --รท --รม -ท-- -ซ-ม -ร-ซ --ลซ -ท-- 

--มาช่วย ---กนั ---เจือ -จุน- --อุดหนุน -ของ-ไทย --อย่าใหล -หลง-- 

--ซม ---ม ---ซ -ล-- --ซท -ร-ล --ซท -ร-- 

--เพื่อกอบ ---กู้ --เศรษ ฐกจิ-- -ของ-ไทย -เรา-คิด --ให้ม่ัน -คง-- 
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--รท ---ท --ท รท-- -ซ-ม -ร-ท --ลซ -ล--   

---ไทย -จะ-ล่ม -เองิหือเอย -จม-ลง -หาก-เรา -มัว-หลง -ใช้-ของ -นอก-เอย 

---ล -ล-ล -ทรล -ซ-ม -ร-ซ -ล-ท -ร-ท -ล-ซ 

 เพลง สามคัคีไทย 
 ผูป้ระพนัธเ์นือ้รอ้ง: ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ์ 
 โครงสรา้ง และท านองเพลง 
 แนวคิด การสง่เสรมิความสามคัคี  

ดนตรีน า (Intro) 

สร้อย 1 

สร้อย 2 

*เนือ้ร้อง 1 

สร้อย 1 

สร้อย 2 

เนือ้ร้อง 2 

สร้อย 1 

สร้อย 2 

(กลับไปที ่*) 

ท านองเพลง: ใชท้ านองเพลงนกสีชมพ ูจากตบันกสีชมพ ูของจางวางทั่ว พาทยโกศล ในช่วงสรอ้ย 
และเพิ่มเติมท านอง โดยศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ ์ใชก้ลุม่เสียงเดียวกบัเพลงนกสีชมพ ู

สรอ้ย 1 
---เชิญ -พี่-น้อง ---และ -พวก-พ้อง -ร่วม-ใจ -หมาย-ปอง ---ปอง ---ใจ 

---ซ -ล-ท ---ซ -ล-ท -ซ-ล -ท-ล ---ล ---ล 

---ร่วม -กนั-ไซร้ ---เรา -ร่วม-ใจ -ร่วม-ใจ -หมาย-ชู ---ชาติ ---ไทย 

---ร -ม-ซ ---ร -ม-ซ -ม-ซ -ล-ซ ---ซ ---ซ 
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สรอ้ย 2 

---ลา -ลา-ล้า ---ลา -ลา-ล้า -เรา-มา -พร้อม-ใจ ---ใจ ---กนั 

---ซ -ล-ท ---ซ -ล-ท -ซ-ล -ท-ล ---ล ---ล 

---ร่วม -สร้าง-สรรค ์ ---ตั้ง -ใจ-มั่น -ร่วม-พัฒ -ทะ-นา ---ชาติ ---ไทย 

---ร -ม-ซ ---ร -ม-ซ -ม-ซ -ล-ซ ---ซ ---ซ 

เนือ้รอ้ง 1 
---- ---เพื่อ ---- -ชาติ-ไทย -อุ-ทศิ -กาย-ใจ ---หมาย ---มั่น 

---- ---ท ---- -ร-ม -ซ-ล -ซ-ม ---ร ---ท 

---เรา -จะ-รวม -ร่วม-ใจ -กนั-- -บุก-บั่น -พา-กนั -ก้าว-เดิน ---- 

---ร -ม-ซ -ร-ม -ซ-- -ร-ม -ซ-ล -ซ-ล ---- 

---สา --มัคคี --จะน า -ไทย-- -พร้อม-เพรียง -กนั-ไป -เพื่อ-ไทย --เจริญ 

---ร  --ร ท --ทท -ท-- -ม -ร  -ท-ล -ซ-ล --ลล 

--ถ้าต่าง ---คน -ต่าง-คน -ต่าง-เดิน -แล้ว-เรา -จะ-เดิน -อย่าง-ไร -ไทย-เอย๋ 

--รร ---ม -ร-ม -ซ-ล -ท-ล -ซ-ม -ซ-ร -ม-ซ 

เนือ้รอ้ง 2 
---- ---เพื่อ ---- -ชาติ-ไทย -อุ-ทศิ -กาย-ใจ ---หมาย ---มุ่ง 

---- ---ท ---- -ร-ม -ซ-ล -ซ-ม ---ร ---ท 

---ต้อง -สร้าง-เสริม -เพื่อ-ผะ -ดุง-- -ร่วม-ใจ -จ-รุง -ชาติ-ไทย ---- 

---ร -ม-ซ -ร-ม -ซ-- -ร-ม -ซ-ล -ซ-ล ---- 

---สา --มัคคี --เป็นพะ -ลัง-- -พร้อม-พรั่ง -พวก-เรา -ก้าว-ไป ---- 

---ร  --ร ท --ทท -ท-- -ม -ร  -ท-ล -ซ-ล ---- 

---อนั --ตราย -แม้น-มี -ใด-ใด -มิ-คง -อยู่-ได้ -ด้วย-สา -มัค-คี 

---ร --รร -ม-ร -ท-ล -ท-ล -ซ-ม -ซ-ร -ม-ซ 

 



 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาเพลงไทยเนื ้อเต็มที่มีแนวคิดชาตินิยมของ ศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ นาค
สวสัดิ์ โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ ด าเนินการเก็บขอ้มลูดว้ยวิธีการศึกษาจากเอกสาร ต ารา
วิชาการ และการสมัภาษณส์ว่นบคุคล มีความมุ่งหมายในการวิจยั ดงันี ้
 1. เพื่อศกึษาแนวคิดชาตินิยมในเพลงไทยเนือ้เต็มของ ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ ์ 
 2. เพื่อวิเคราะหบ์ทเพลงที่มีแนวคิดชาตินิยมในเพลงไทยเนือ้เต็มของ ศาสตราจารย ์ดร.
อทิุศ นาคสวสัดิ ์
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัเป็น 2 สว่น ดงันี ้

       1. การศึกษาแนวคิดชาตินิยมในเพลงไทยเนือ้เต็มของ ศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ นาค
สวสัดิ ์
             1.1 บทเพลงที่ปรากฏแนวคิดชาตินิยม 
              จากการสืบค้นเอกสารหลักฐาน มีการรวบรวมบทเพลงอยู่ใน  “หนังสือ
ประมวลบทรอ้งเพลงตับ และเพลงเนือ้เต็มต่างๆ รวบรวมโดยศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ ์
พิมพเ์ป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อสงัวาลย ์นาคสวัสดิ์ และพระอุดม นาคสวัสดิ์ วนัท่ี 
23 ถึง 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2514” ปรากฏเพลงไทยเนือ้เต็มที่มีแนวคิดชาตินิยม จ านวน 3 บทเพลง 
โดยบทเพลงแรกที่ เริ่มแต่งคือเพลง แรงสามัคคี เป็นการแต่งให้กับกระทรวงศึกษาธิการมี
จดุประสงคใ์ชส้  าหรบัสอนนกัเรียน “หนงัสือไหวค้รู สโมสรดรุิยางคไ์ทยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
15 ธันวาคม พ.ศ. 2516” ปรากฏเพลงไทยเนือ้เต็มที่มีแนวคิดชาตินิยม จ านวน 10 บทเพลง และ 
“หนังสือไหวค้รู ชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วันอาทิตยท์ี่  6 ธันวาคม 
พ.ศ. 2524” ปรากฏเพลงไทยเนือ้เต็มที่มีแนวคิดชาตินิยม จ านวน 26 บทเพลง 
        จากเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเพลงไทยเนื ้อเต็มที่มีแนวคิดชาตินิยมของ 
ศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ นาคสวสัดิ์ มีการใชท้ านองเพลงไทยเดิมน ามาบรรจุเนือ้รอ้งใหม่ บทเพลง
บางสว่นไม่ปรากฏท านองเพลง เนื่องดว้ยเหตผุลสองประการ 1) ไม่มีการระบุชื่อท านองในเอกสาร
หลกัฐาน 2) เป็นเพลงท่ีศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ ์ประพนัธท์ านองขึน้ใหม่  
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        จากการวิเคราะห์เพลงที่ปรากกฎแนวคิดชาตินิยมในเพลงไทยเนือ้เต็มของ 
ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ์ มีแนวคิดชาตินิยมทัง้สิน้ 14 แนวคิด โดยแนวคิดชาตินิยมที่พบ
มากที่สดุคือ การสง่เสรมิความสามคัคี ที่แสดงดงัตาราง 

แนวคิดชาตินิยม จ านวนคร้ังทีพ่บเรียงล าดับจากมากไปน้อย 

การสง่เสรมิความสามคัคี 13 

การต่อตา้นแนวคิดฝ่ายตรงขา้มรฐับาล 6 

การเชิดชสูถาบนั 6 

การสง่เสรมิการอนรุกัษว์ฒันธรรมไทย 6 

การสง่เสรมิการซือ้สินคา้ไทย 6 

การอทุิศตนเพื่อชาติ 4 

การต่อตา้นแนวคิดต่างชาติ 4 

การต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 4 

การสรา้งความฮึกเหิม 3 

การอา้งถึงประวติัศาสตร/์บรรพบรุุษ 3 

การยกย่องทหาร/ต ารวจ 2 

การยกย่องประเทศไทย 2 

การชกัชวนใหฝ่้ายตรงขา้มรฐับาลกลบัใจ 2 

การกลา่วถึงปัญหาในสงัคม 2 

  1.2 บทรอ้งที่ปรากฏแนวคิดชาตินิยม 
        บทรอ้งในเพลงเนือ้เต็มที่มีแนวคิดชาตินิยมของ ศาสตราจารย ์ดร.อทุิศ นาค
สวสัดิ์ นอกเหนือจาก ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ ์จะเป็นผูป้ระพนัธบ์ทรอ้งเอง บางบทเพลง
ยงัมีการใชบ้ทรอ้งที่นักประพันธ์ท่านอ่ืนไดป้ระพันธ์ เช่น เพลงส่งเสริมเศรษฐกิจไทยเพื่อไทย บท
รอ้งปรบัปรุงจากบทกลอนของ คณุบญุจนัทร ์ระยอง 
        บทรอ้งเพลงไทยเนือ้เต็มที่มีแนวคิดชาตินิยมของ ศาสตราจารย ์ดร.อทุิศ นาค
สวสัดิ์ มีลกัษณะการใชก้ลอนสุภาพหรือกลอนแปดมากที่สุด แมบ้างช่วงจะมีฉันทลกัษณ์ไม่ตรง
ตามแบบแผน แต่โดยรวมมีความใกลเ้คียงอย่างมาก และมีการใชล้กัษณะการประพันธท์ี่เรียกว่า
ประดิษฐการ โดยใชใ้นลกัษณะประดิษฐการเสรมิแบบ  
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        จากการตีความบทร้องเพลงไทยเนื ้อ เต็มที่ มี แนวคิดชาตินิ ยมของ 
ศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ สามารถสะทอ้นเหตุการณ์ รวมถึงสถานการณ์บา้นเมืองของ
ประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2515-2520 ไดแ้ก่ สถานการณ์การเสียดุลการค้าทางเศรษฐกิจของ
ญ่ีปุ่ นในช่วงทศวรรษที่  2510 สถานการณ์การเมืองในช่วง พ .ศ. 2516-2519 ยุคทดลอง
ประชาธิปไตย โดยแนวคิดดา้นการเมืองของศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ มีแนวคิดต่อตา้น
คอมมิวนิสต ์สง่เสรมิชาตินิยมและความเป็นไทย รวมถึงภกัดีต่อพระมหากษัตรยิ ์
       2. การวิเคราะหบ์ทเพลงที่มีแนวคิดชาตินิยมในเพลงไทยเนือ้เต็มของ ศาสตราจารย ์
ดร.อทุิศ นาคสวสัดิ์ 
        2.1 การผลิตซ า้แนวคิดชาตินิยมในเพลงไทยเนือ้เต็มของ ศาสตราจารย ์ดร.อทุิศ 
นาคสวสัดิ ์
        แนวคิดชาตินิยมของศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ มี ท่ีมาจากการ
ปลูกฝังจากบิดา ปรากฏค าบอกเล่าในประมวลบทรอ้งเพลงตับ และเพลงเนือ้เต็มต่าง ๆ รวบรวม
โดยศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ์ พิมพเ์ป็นอนุสรณใ์นงานฌาปนกิจศพ คณุพ่อสงัวาลย ์นาค
สวสัดิ ์และพระอดุม นาคสวสัดิ ์วนัที่ 23 ถึง 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 ศาสตราจารย ์ดร.อทุิศ นาค
สวสัดิ์ ไดก้ล่าวถึงการปลูกฝังอุดมการณ์แนวคิดชาตินิยมท่ีบิดาไดส้ั่งสอนมาในช่วงเยาวว์ัย และ
เมื่อ ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ์ เติบโตขึน้ประกอบกบัความสามารถดา้นดนตรีท่ีมี จึงมีการ
สะท้อนแนวคิดชาตินิยมผ่านเพลงไทยเนื ้อเต็ม ที่สรา้งสรรค์ขึน้ในช่วงยุคที่ดนตรีไทยตกต ่า 
เนื่องจากอิทธิพลของวฒันธรรมตะวนัตกเขา้มามีบทบาทในประเทศไทย  
        ศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ นาคสวสัดิ์ ใชห้ลกัคิดในการใหใ้นสิ่งท่ีชอบเพื่อสรา้ง
แรงจงูใจและสรา้งความคุน้เคย จึงค่อยใสส่ิ่งที่ตอ้งการ ในการสรา้งสรรคเ์พลงไทยเนือ้เต็ม โดยการ
ผลิตซ า้เพลงไทยเนือ้เต็มของ ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ ในหลากหลายช่องทาง โดย
ช่องทางหลกัที่ใช ้คือ “รายการ ดร.อทุิศ แนะดนตรีไทย” ใชบ้รรเลงในช่วงตน้ของรายการ ช่องทาง
อ่ืน ๆ เช่น สถานีวิทย ุม.ก. การรบัเชิญบรรยายดนตรีไทยตามสถานที่ต่าง ๆ การจดัพิมพร์วบรวมไว้
ในหนังสือ การบนัทึกเสียงเพื่อจัดจ าหน่าย การใชใ้นการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อใหเ้ด็กประถมไดข้ับรอ้ง ผ่านการฝึกอบรมครูเพื่อใชใ้นการปลูกฝังแนวคิดชาตินิยม ความรกั
ชาติ และการใชเ้ปิดในชมรมวิทยเุสรี ในสว่นของการใชเ้พลงไทยเนือ้เต็มชาตินิยมในชมรมวิทยเุสรี 
  2.2 ท านองดนตรีที่สะทอ้นแนวคิดชาตินิยมในกระบวนการผลิตซ า้      
         จากการวิเคราะหท์ านองดนตรีที่สะทอ้นแนวคิดชาตินิยมในกระบวนการผลิต
ซ า้ ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ ์ไดใ้ชล้กัษณะกระบวนการผ่านทางบทเพลง 3 ลกัษณะ 
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               1) ท านองดนตรีในการตอกย า้แนวคิดชาตินิยม  
       กระบวนการใช้ท านองดนตรีเพื่ อตอกย ้าแนวคิดชาตินิยม ของ
ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ์ มีการใชวิ้ธีขบัรอ้งท่ีเรียกว่า การรอ้งเนือ้เต็ม และเพื่อใหล้กัษณะ
การรอ้งเนือ้เต็มออกมาสมบรูณ ์ท านองเพลงที่ใช้จึงมีลกัษณะกระชบั มีท านองไม่ซบัซอ้น และเพื่อ
ตอกย า้แนวคิดชาตินิยม ลกัษณะของท านอง จะมีซ  า้ท านอง เพื่อเนน้ย า้เนือ้หาแนวคิดชาตินิยมที่
ปรากฏในบทเพลง 
              2) การใชรู้ปแบบจงัหวะดนตรีเรา้อารมณเ์พื่อกระตุน้ใหค้ลอ้ยตามในบท
เพลงที่มีแนวคิดชาตินิยม 
       เพลงไทยเนือ้เต็มที่มีแนวคิดชาตินิยม ของ ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ 
นาคสวัสดิ์ มีการใชรู้ปแบบหนา้ทับต่าง ๆ และจงัหวะในอตัราต่าง ๆ เพื่อปลกุเรา้อารมณข์องผูฟั้ง
ใหค้ลอ้ยตามกบัท านองและเนือ้หาของบทเพลง เช่น เพลงเลือดไทย มีการใชอ้ัตราจงัหวะสองชัน้ 
หนา้ทับฝรั่ง บรรเลงจงัหวะหนา้ทับดว้ยกลองเล็ก (Snare Drum) ท าใหอ้ารมณเ์พลงนีม้ีความฮึก
เหิม เขม้แข็ง เมื่อเปรียบเทียบจงัหวะหนา้ทบั จงัหวะฉ่ิง กบับทรอ้ง จะเห็นว่าจงัหวะหนา้ทบั จงัหวะ
ฉ่ิง ตรงกับบทรอ้งในช่วงค าที่เน้นแนวคิดชาตินิยม เช่นค าว่า เลือดไทย ลายไทย ยอมพลี ท าให้
จังหวะกระตุน้ท านองใหโ้ดดเด่น และยังกระตุน้ตัวบทรอ้ง ท าใหเ้กิดการเรา้อารมณ์ของบทเพลง
และบทรอ้งมากย่ิงขึน้ 
              3) การผลิตซ า้แนวคิดส าคญัไวใ้นท านองสรอ้ย 
       จากการวิเคราะห์โครงสรา้งการบรรเลงของบทเพลง ศาสตราจารย ์
ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ์ มักจะใชท้ านองสรอ้ยเขา้มาใส่ในการสรา้งสรรคบ์ทเพลง  เป็นความนิยมโดย
ส่วนบุคคล โดยใช้การผลิตซ า้ในตัวบทเพลงด้วยวิธีการบรรเลงซ า้เพื่อเน้นย ้าแนวคิดส าคัญ 
นอกจากใชท้ านองสรอ้ยในการบรรจุและผลิตซ า้แนวคิดส าคัญของตวับทเพลง ยงัมีการใชท้ านอง
สรอ้ยเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของบทเพลงอีกดว้ย  
 
อภปิรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิเคราะห์เพลงไทยเนือ้เต็มที่มีแนวคิดชาตินิยมของ ศาสตราจารย ์ดร.อทุิศ 
นาคสวสัดิ์ โดยมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาแนวคิดชาตินิยมในเพลงไทยเนือ้เต็ม และเพื่อวิเคราะหบ์ท
เพลงที่มีแนวคิดชาตินิยมในเพลงไทยเนือ้เต็มของ ศาสตราจารย ์ดร.อทุิศ นาคสวัสดิ์ ผูว้ิจยัจึงขอ
อภิปรายผลในประเด็นที่โดดเด่น ดงัต่อไปนี ้
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       1. การใชท้ฤษฎีการผลิตซ า้ทางอุดมการณ์ในเพลงไทยเนือ้เต็มที่มีแนวคิดชาตินิยม
ของ ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ ์
        การวิเคราะหเ์พลงไทยเนือ้เต็มที่มีแนวคิดชาตินิยมของ ศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ 
นาคสวสัดิ์ เพื่อท่ีจะมองใหเ้ห็นถึงกลไกท่ีเกิดขึน้ ผูวิ้จยัจึงใชท้ฤษฎีการผลิตซ า้ทางอุดมการณข์อง 
Loise Althusser นักเศรษฐศาสตรก์ารเมืองชาวฝรั่งเศสในการอธิบาย หากมองเพียงผิวเผินอาจ
เขา้ใจว่าตวัแนวคิดอดุมการณช์าตินิยมเป็นเพียง “ความคิด” แต่ในทศันะของ Loise Althusser จะ
เห็นไดว้่าอุดมการณ์เป็นมากกว่า “ความคิด” แต่เป็นกระบวนการที่ตอ้งอาศัย “ภาคปฏิบัติ” โดย 
“เพลงไทยเนือ้เต็ม” คือ “ภาคปฏิบติั” ที่จะน าไปสู่ “แนวคิดชาตินิยม” ดังแผนภาพแสดงความคิด
ดา้นลา่งนี ้

 
         ทา้ยสดุของการติดตัง้แนวคิดชาตินิยม คือการ “เลือกรบั” หรือไม่ “ไม่เลือกรบั” ซึ่ง
ปัจจัยในการจะเลือกนั้น เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลในการตัดสินใจ เพลงไทยเนือ้เต็มที่มีแนวคิด
ชาตินิยมของ ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ ์จึงเป็นเพียงหน่ึงในหลากหลายวิธีการท่ีจะปลกูฝัง
แนวคิดชาตินิยมเท่านัน้ 
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       2. การสะท้อนภาพสถานการณ์บ้านเมืองและสถานการณ์ทางการเมือง ผ่านการ
ตีความบทรอ้งเพลงไทยเนือ้เต็มท่ีมีแนวคิดชาตินิยมของ ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ ์
  แนวคิดชาตินิยมที่ปรากฏในบทรอ้งเพลงไทยเนือ้เต็มของศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ 
นาคสวัสดิ์ เป็นภาพสะทอ้นสงัคมผ่านมุมมองของศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ ท่ามกลาง
สถานการณบ์า้นเมืองอนัรอ้นระอ ุและความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างรุนแรง ศาสตราจารย์
ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ ถือเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความหาญกลา้และยึดมั่นในอุดมการณ์ชาตินิยม ยืน
หยดัเพื่อถ่ายทอดแนวคิดชาตินิยมอย่างต่อเนื่อง แนวทางการประพนัธ์บทเพลงของศาสตราจารย์
ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ์ เริ่มเขม้ขน้ยึดโยงกบัสถานการณบ์า้นเมืองและการถ่ายทอดแนวคิดชาตินิยม
ตัง้แต่ พ.ศ. 2516 (องัสนา นาคสวสัดิ์, ผูใ้หส้มัภาษณ์, 2564) ในช่วงเวลานัน้ผลงานการประพันธ์
เพลงไทยของศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ ์ลว้นเก่ียวขอ้งกบัสถานการณบ์า้นเมืองแทบทัง้สิน้ 
สว่นการประพนัธเ์พลงไทยที่มีลกัษณะชมนกชมไมแ้ทบไม่ปรากฏใหเ้ห็น ("สมัภาษณ ์ดร.อทุิศ นาค
สวสัดิ์ (เราจะไปทางไหนกนั)," 2519) ซึ่งแนวคิดชาตินิยมที่ปรากฏในบทรอ้งเพลงไทยเนือ้เต็มของ
ศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ สามารถสะทอ้นเหตุการณ์ รวมถึงสถานการณ์บา้นเมืองของ
ประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2515-2520 โดยผู้วิจัยสรุปออกมาเป็น 4 ดา้น ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ 
ดา้นการเมือง ดา้นสงัคม และดา้นวฒันธรรม ดงันี ้
        1) ด้านเศรษฐกิจ ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์  กล่าวถึงแนวคิด
ชาตินิยมด้านเศรษฐกิจผ่านบทรอ้งเพลงไทยเนือ้เต็ม เช่น เพลงไทยนิยม เพลงมาลัยเศรษฐกิจ  
เพลงมารช์พฒันาไทย และเพลงสง่เสริมเศรษฐกิจไทยเพื่อไทย เป็นตน้ เนือ้หาในเพลงเก่ียวกบัการ
เชิญชวนใหค้นไทยนิยมสินคา้ไทยเพิ่มมากขึน้ เนื่องจากสถานการณ์ขณะนั้นคนไทยนิยมสินคา้
ต่างประเทศเป็นจ านวนมาก ส่งผลใหเ้กิดการขาดดุลทางการคา้ มีการน าเขา้มากกว่าการส่งออก 
อีกทัง้ยังระบุถึงการปิดตัวลงของโรงงานผลิตสินคา้ในไทยหลายแห่ง ส่งผลใหภ้าวะเศรษฐกิจใน
ประเทศเริ่มตกต ่า ซึ่งตรงกับสถานการณ์ในประเทศไทยช่วงทศวรรษ 2510 ที่ประสบปัญหาการ
ครอบง าทางเศรษฐกิจของญ่ีปุ่ น มีการขาดดลุการคา้ใหป้ระเทศญ่ีปุ่ นในอตัราที่สงู  
        สถานการณเ์ศรษฐกิจไทยขาดดุลการคา้ใหแ้ก่ญ่ีปุ่ นเริ่มตน้ตัง้แต่ พ.ศ. 2499 
เนื่องจากขอ้ตกลงการคา้ระหว่างไทยและญ่ีปุ่ นถูกยกเลิก และญ่ีปุ่ นด าเนินนโยบายแบบมุ่งเน้น
ดา้นเศรษฐกิจและการสง่ออก โดยไม่ยุ่งเก่ียวดา้นการเมืองของประเทศคู่คา้ และญ่ีปุ่ นเขา้มาลงทุน
ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากอยู่ในยุคเฟ่ืองฟูทางอุตสาหกรรม ต้นทุนใน
ประเทศมีราคาที่สูง ประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีต้นทุนและ
ทรพัยากรราคาต ่ากว่าจึงเป็นหนึ่งในตวัเลือกที่เหมาะแก่การลงทุน (พชัรี สิโรรส, 2510, น. 71-72) 
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ส าหรบัมุมของประเทศไทยในยุคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รัฐบาลภายใต้การน าของจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์มีการก าหนดนโยบายสนับสนุนใหต่้างชาติเขา้มาลงทุนในไทย (พ.ศ. 2505) 
ดว้ยเหตุนีจ้ึงมีนักลงทุนเขา้มาลงทุนในประเทศมากมาย โดยเฉพาะนักลงทุนชาวญ่ีปุ่ น เกิดการ
หลั่งไหลเขา้มาของสินคา้ญ่ีปุ่ น มีการจดัตัง้ศนูยก์ารคา้ญ่ีปุ่ น รวมถึงหอการคา้ญ่ีปุ่ น ประเทศไทยมี
การน าเขา้สินคา้ญ่ีปุ่ นมากขึน้ แต่การส่งออกสินคา้กลบันอ้ยลงมาก เพราะญ่ีปุ่ นมีมาตรการการ
น าเข้า การบีบบังคับให้มีการท าประกันภัย ควบคุมอ านาจการขนส่ง การด าเนินนโยบายทาง
เศรษฐกิจของญ่ีปุ่ นเช่นนีส้ง่ผลใหป้ระเทศไทยขาดดลุการคา้แก่ญ่ีปุ่ นในเม็ดเงินที่มหาศาล (ทวี ธีร
วงศเ์สรี, 2524, น. 221) 
        กระแสความไม่พึงพอใจต่ออิทธิพลทางเศรษฐกิจญ่ีปุ่ น เริ่มแพร่หลายตัง้แต่
ใน แ วด ว งนั ก วิ ช าก า ร  นั ก ห นั ง สื อ พิ ม พ์  ปั ญ ญ าชน  รวม ถึ ง นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ า  นิ สิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรม์ีการรวมตัวก่อตั้ง “ชมรมต่อตา้นสินคา้ญ่ีปุ่ น” มีจุดประสงคใ์นการ
สง่เสรมิใหใ้ชส้ินคา้ไทยและเผยแพรแ่นวคิดชาตินิยมซึ่งเป็นชาตินิยมทางเศรษฐกิจ ไปยงันกัศึกษา
สถาบนัอ่ืน ถือเป็นจุดเริ่มตน้การรวมตวัของนิสิตนกัศึกษามหาวิทยาลยัต่าง ๆ ต่อต่านอิทธิพลทาง
เศรษฐกิจของญ่ีปุ่ นในปีพ.ศ. 2515 (อจัฉราพร แสนอาทิตย,์ 2556, น. 112) ส าหรบัปัจจยัที่ส่งผล
ให้ญ่ีปุ่ นมี อิทธิพลทางเศรษฐกิจ ถูกน าเสนอผ่านการสัมมนาความสัมพันธ์ไทย-ญ่ีปุ่ น ณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยปัจจัยที่ส  าคญั คือ “ความชาตินิยม” และกุญแจส าคญัที่แกปั้ญหา
การขาดดุลทางการค้า คือ การสร้าง “ความชาตินิยม” ให้เกิดขึน้ในหมู่ประชาชนชาวไทย
("Nationalism key to trade with japanese," 1972, August, 1) ซึ่งตรงกับการตีความบทรอ้ง
เพลงไทยเนือ้เต็มท่ีประพันธ์โดยศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ เพลงไทยนิยม ใจความส่วน
หนึ่งของเพลง “หากจะยกตวัอย่างประเทศที่รกัชาติและมีความชาตินิยม คือ ประเทศญ่ีปุ่ น คนใน
ประเทศญ่ีปุ่ นนิยมซือ้สินคา้ทอ้งถิ่นของประเทศตนเอง ไม่นิยมการสั่งสินคา้จากชาติอ่ืนหากไม่มี
เหตจุ าเป็น การเงินและเศรษฐกิจในประเทศจึงหมนุเวียนอย่างคล่องตวัและเติบโตต่อไปได”้ 
        การเคลื่อนไหวครัง้ใหญ่ของกลุ่มนักศึกษาเพื่อต่อตา้นอิทธิพลทางเศรษฐกิจ
ของญ่ีปุ่ น เกิดขึน้ในเดือนพฤศจิกาคม พ.ศ. 2515 น าโดยนายธีรยุทธ บุญมี เลขาธิการ ศนท. มี
การร่างจดหมายเพื่อส่งถึงนายกรฐัมนตรีญ่ีปุ่ น จดักิจกรรมเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดความชาตินิยม การ
แจกโปสเตอรแ์ละจ าหน่ายสติกเกอร ์การน าแผ่นป้ายประทว้งไปติดหนา้หา้งสรรพสินคา้ไดมารู ซึ่ง
เป็นหา้งสรรพสินคา้ที่จ  าหน่ายสินคา้น าเขา้จากประเทศญ่ีปุ่ น อีกทั้งมีการร่างจดหมายถึงคณะ
ปฏิวติัในขณะนัน้ดว้ย (อจัฉราพร แสนอาทิตย,์ 2556, น. 114-121) 
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        เห็นได้ว่าปัญหาการขาดดุลการค้าถือเป็นปัญหาส าคัญในประเทศ และ
ศาสตราจารยด์ร.อทิุศ นาคสวสัดิ์ ก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ตระหนักถึงปัญหาส าคัญในประเด็นนี ้และมี
ส่วนช่วยในการรณรงคซ์ือ้สินคา้ไทยและเผยแพร่ความชาตินิยมทางเศรษฐกิจดว้ยการประพันธ์
เพลงและถ่ายทอดบทเพลงสูป่ระชาชน 
        2) ด้านการเมือง ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์  กล่าวถึง แนวคิด
ชาตินิยมดา้นการเมืองผ่านบทรอ้งเพลงไทยเนือ้เต็ม เช่น เพลงกระต่ายเตน้ 2 ชั้น เพลงไทยควร
ค านึง เพลงเป็นไทยตอ้งสู ้เพลงเพื่อไทย และเพลงสุดหัวใจ เป็นตน้ จากการตีความบทรอ้งเพลง
ไทยเนื ้อเต็มซึ่งประพันธ์โดยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ ปรากฏทัศนะทางการเมืองท่ี
สนับสนุนรฐับาลและต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ ซึ่งคนไทยจ านวนไม่น้อยมีแนวคิดเช่นนี ้เชื่อว่า
ความเป็นไทยถูกจัดวางไวต้รงขา้มกับ “คอมมิวนิสต”์ และลทัธิคอมมิวนิสตใ์นสายตาคนไทยคือ 
กลุ่มคอมมิวนิสตผ์นวกรวมกับชาติอ่ืน อันเป็นลัทธิที่มีความชั่วรา้ย และกลุ่มนักศึกษามีความ
เก่ียวข้องกับลัทธิคอมมิวนิสต์ (ต้นตอมาจากการรายงานข่าวของกลุ่มฝ่ายขวา) ซึ่งลัทธิ
คอมมิวนิสตถื์อเป็นศัตรูของคนไทยในยุคการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคน (พ.ศ. 2516-
2519) (ธงชยั วินิจจะกลู, 2556)  
        ทัศนะทางการเมืองของศาสตราจารย์  ดร.อุทิศ นาคสวัส ดิ์  สะท้อน
สถานการณท์างการเมือง ในช่วง พ.ศ. 2516-2519  
        พ.ศ. 2516 เกิดเหตุการณส์ าคัญ คือ เหตกุารณ ์14 ตลุา หรือ วนัมหาวิปโยค 
เป็นการปราบปรามผู้ประท้วงบริเวณพระบรมมหาราชวังและถนนราชด าเนินอย่างรุนแรงโดย
รฐับาลภายใตก้ารน าของจอมพลถนอม กิตติขจร (นายกรฐัมนตรี) สาเหตเุกิดจากการที่ประเทศอยู่
ภายใตก้ารปกครองของระบอบเผด็จการทหารมานับตัง้แต่ พ.ศ. 2501 มีการสืบทอดอ านาจของ
ระบอบเผด็จการทหารเรื่อยมา จนกระทั่งจอมพลถนอม กิตติขจร ปฏิวัติตนเองใน พ.ศ. 2514 
ประชาชนมองว่าเป็นการสืบทอดอ านาจ และกุมอ านาจเบ็ดเสร็จ ส่งผลใหป้ระชาชนไรซ้ึ่งเสรีภาพ
ทางการเมือง และมีข่าวการทุจริตของรฐับาลอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับข่าวการพบซากสตัวป่์า
สงวน จากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอรท์หาร เกิดอุบัติเหตุตกกลางทุ่งนาที่อ  าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม ในเฮลิคอปเตอรพ์บซากสตัวจ์ านวนมาก ส่วนใหญ่เป็นกระทิงที่ล่ามาจากพืน้ที่ป่าสงวน 
สรา้งความไม่พอใจแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก อีกทัง้มีการจ าหน่ายหนงัสือชื่อว่า “บนัทึกลบัจาก
ทุ่งใหญ่” เพื่อเปิดโปงกรณีนี ้("14 ต.ค. ครบรอบ 41 ปี 'วนัมหาวิปโยค' เรียกรอ้งประชาธิปไตยไทย
," 2557, ตุลาคม, 14) ในวันที่ 6 ตุลาคม มีผูล้งชื่อเรียกรอ้งการแก้ไขรฐัธรรมนูญ 100 คน บุคคล
ส่วนหนึ่งราว 20 คน เดินแจกใบปลิวเรียกรอ้งรฐัธรรมนูญตามสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร 
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ต่อมาโดนจบั 13 คน และตัง้ขอ้หารา้ยแรงว่าเป็นคอมมิวนิสต ์ต่อมาวนัที่ 13 ตลุาคม พ.ศ. 2516 มี
การรวมตัวของประชาชนและนักศึกษากว่าสี่แสนคนเพื่อเรียกรอ้งใหป้ล่อยตัวผูท้ี่เดินแจกใบปลิว
เรียกรอ้งรฐัธรรมนูญทัง้ 13 คน รฐับาลตกลงรบัขอ้เรียกรอ้ง ท าใหป้ระชาชนบางส่วนยอมสลายตวั 
แต่นักศึกษาราวสองแสนคน ยังคงเดินขบวนต่อไปยังพระพระบรมมหาราชวังเพื่อขอเข้าเฝ้า
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั (รชักาลที่ 9) เมื่อเคลื่อนขบวนถึงพระบรมมหาราชวงั พระเจา้อยู่หวั
ถ่ายทอดพระราชกระแสผ่านผูแ้ทนพระองคข์อใหน้ักศึกษาสลายตัว นักศึกษายินยอมจะเดินทาง
กลับ แต่ต ารวจมีการตั้งสิ่งกีดขวางท าใหม้ีทางออกเพียงทางเดียว ยากแก่การสลายตัวของคน
จ านวนมาก ไม่ทราบแน่ชัดว่าความรุนแรงเริ่มต้นเมื่อใด แต่ช่วงเช้าตรู่เกิดเหตุระเบิดใกล้กับ
พระบรมมหาราชวัง รัฐบาลระดมรถถังและเฮลิคอปเตอรท์หาร (Kraiyudht Dhiratayakinant, 
1975) ท าใหม้ีผูเ้สียชีวิต 77 คน และบาดเจ็บกว่า 800 คน ต่อมามีผูเ้ดินทางมาเขา้รว่มการชุมนมุนี ้
มากกว่าหา้แสนคนท าใหท้หารถอนก าลงัในเวลาเย็น ต่อมาเวลา 19.15 น. สถานีวิทยกุระจายเสียง
แห่งประเทศไทยประกาศว่า จอมพล ถนอม กิตติขจร ขอลาออกจากต าแหน่ง และมีพระบรมราช
โองการแต่งตัง้สญัญา ธรรมศกัดิ์ ใหด้  ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรี (แปลก เข็มพิลา, 2543) ในช่วง 
สญัญา ธรรมศกัดิ์ขึน้ด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรี ถือเป็นยุคทดลองประชาธิปไตย แต่การบริหาร
ไม่ราบร่ืนนกัเน่ืองจากประสบปัญหาวิกฤตการณน์ า้มนัและภาวะเงินเฟ้อ ท าใหส้ญัญา ธรรมศกัดิ์

ลาออกและมีการเลือกตัง้ใหม่ในวันที่ 26 มกราคม 2518 ผูท้ี่ชนะการเลือกตั้งและไดร้บัต าแหน่ง
นายกรฐัมนตรี คือ หม่อมราชวงศค์กึฤทธิ์ ปราโมช โดยเป็นรฐับาลผสม 12 พรรค (Ben Anderson, 
1977) บรรยากาศการเมืองมีเสรีภาพมากขึน้ แต่ฝ่ายทหารพยายามสรา้งสถานการณ์ใหเ้กิดการ
รฐัประหารอีกครัง้ โดยฝ่ายหนึ่งวางแผนใหจ้อมพลถนอม กิตติขจร กลบัมายงัประเทศไทยในวนัที่ 
19 กันยายน 2519 และบวชเป็นภิกษุที่วัดบวรนิเวศวิหาร ประชาชนและนักศึกษาจึงร่วมกัน
ประท้วง ณ  สนามหลวง และในวันที่  30 กันยายนเปลี่ยนสถานที่ มาจัดการประท้วง ณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์วิทยาเขตท่าพระจันทร์ วันที่  4 ตุลาคม นักศึกษาท าการแสดงเพื่อ
ล้อเลียนเหตุฆ่าคนงานฝ่ายซ้ายที่ เกิดขึน้ที่จังหวัดนครปฐม ต่อมาวันที่  5 ตุลาคม สื่อฝ่ายขวา
ตีพิมพ์ข่าวว่าบุคคลที่ถูกแขวนคอมีใบหน้าคล้ายกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร เป็นผลใหเ้กิดการปะทะในวนัที่ 6 ตลุาคม เกิดการชิงทรพัย ์ข่มขืน ทุบตีจนเสียชีวิต 
โดยอา้งเหตุผลนักศึกษาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ หลงัสิน้สุดเหตุการณ์ 6 ตุลา ถือเป็นจุดสิน้สุด
ของยคุทดลองประชาธิปไตย (ใจ อึง๊ภากรณ,์ 2544) 
        3) ดา้นสังคม ศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ กล่าวถึง แนวคิดชาตินิยม
ดา้นสงัคมผ่านบทรอ้งเพลงไทยเนือ้เต็ม เช่น เพลงเลือดไทย เพลงสุดหวัใจ เพลงผ่าตดั เพลงสูภ้ัย
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สังคม และเพลงอย่าท าลายไทย เป็นต้น จากการตีความบทร้องเพลงไทยเนื ้อเต็มของ
ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ์ พบว่า ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ เป็นผูท่ี้เห็นแก่ความเป็นชาติไทย
และยึดประโยชนข์องประเทศชาติ (ภายใตแ้นวคิดชาตินิยม) เป็นหลกั เช่น การต่อตา้นการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ รัฐและรัฐบาลเนื่ องจากไม่ เป็นผลดีแก่ประเทศชาติ การภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์ส่งเสริมการสืบทอดพระพุทธศาสนา เนื่องจากสองสิ่งเป็นสิ่งที่ยึดโยงผูกพันกับ
ความเป็นไทย อา้งอิงจากการตีความบทรอ้งเพลงสดุหวัใจ มีใจความท่อนหนึ่งกลา่วว่า “นิยามของ
ความเป็นไทยผูกโยงรวมกบั 3 สิ่ง คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย”์ การตีความบทรอ้งเพลง
มารช์พัฒนาไทย มีใจความท่อนหนึ่งกล่าวว่า “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์และวัฒนธรรมไทย 
เปรียบเสมือนสายใยยึดโยงประชาชนชาวไทยไวด้ว้ยกนั ประชาชนชาวไทยจะตอ้งรกัษาความเป็น
ไทยเหล่านีไ้ว”้ แนวคิดชาตินิยมของศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ จึงถือเป็นการด ารงไวซ้ึ่ง 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมไทย อีกทั้งในบทรอ้งบางเพลงยังมีการกล่าวถึง
ปัญหาสงัคมที่เกิดขึน้ในสงัคมไทย และลดทอนความเป็นไทย เช่น ปัญหาการแพร่ระบาดของยา
เสพติด การค้าประเวณี การปล้นทรพัย ์ฯลฯ และต่อตา้นปัญหาสังคมที่ลดทอนความเป็นไทย
เหลา่นี ้
        4) ด้านวัฒนธรรม ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ กล่าวถึง แนวคิด
ชาตินิยมดา้นวฒันธรรมผ่านบทรอ้งเพลงไทยเนือ้เต็ม เช่น เพลงตัวไทย-ใจฝรั่ง เพลงช่วยกันด ารง
ไทย เพลงพัฒนาเด็กไทย เพลงมารช์ประชาไทย เป็นตน้ ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ มี
แนวคิดส่งเสริมเก่ียวกับ “วฒันธรรมแห่งชาติ” และการอนุรกัษ์เอกลกัษณแ์ละวัฒนธรรมไทย ซึ่ง
เป็นชุดความคิดที่ถูกปลกูฝังมาอย่างชา้นาน คนไทยหลายคนมีความเชื่อว่าความเป็นไทยเป็นสิ่งที่
ติดตวัมาตัง้แต่ก าเนิด หม่อมราชวงศค์ึกฤทธิ์ ปราโมช หน่ึงในปัญญาชนของไทย ไดใ้หนิ้ยามของ
เอกลกัษณ ์ใจความว่า “เอกลกัษณข์องชนชาติหนึ่งชนชาติใด จะติดตวัผูท้ี่เกิดในชนชาตินัน้มาแต่
ก าเนิด เช่น เกิดเป็นคนไทยก็มีเอกลกัษณค์วามเป็นไทย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแกไ้ขได”้ (ธงชัย 
วินิจจะกลู, 2556, น. 4-9) 
        ในช่วงพ.ศ. 2516-2519 แมส้ถานการณ์ในขณะนั้นจะถูกมองว่าประชาชน
แบ่งแยกออกเป็น 2 ฝ่ายอย่างชดัเจน คือ ฝ่ายซา้ย และฝ่ายขวา แต่ส าหรบัศาสตราจารย ์ดร.อทุิศ 
นาคสวสัดิ์ นัน้ไม่ไดเ้ขา้กบัฝ่ายใดอย่างชดัเจน เพียงแต่ยดึมั่นในอดุมการณช์าตินิยม ตอ้งการด ารง
รกัษาไว้ซึ่งชาติและสถาบัน หากสิ่งไหนฝ่ายซ้ายท าดีก็สนับสนุน หากสิ่งไหนฝ่ายขวาท าดีก็
สนับสนุน อีกทัง้ยังกล่าวว่าฝ่ายขวาจัดเป็นกลุ่มที่อนุรกัษ์นิยมเกินไป ความคิดเก่าคร  ่าครึยากแก่
การพัฒนา ตนจึงขออยู่ตรงกลางและเดินทางสายกลาง แนวคิดการต่อต้านคอมมิวนิสต์ของ
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ศาสตราจารยด์ร.อทิุศ นาคสวสัดิ์ จึงไม่ไดม้ีท่ีมาจากการสนบัสนุนฝ่ายขวาจัด แต่ตอ้งการปกป้อง
ประเทศชาติ เพราะแหล่งข่าวบางแห่งเสนอว่าคอมมิวนิสตแ์ละนักศึกษามีการคบคิดเขา้ร่วมกับ
ต่างชาติเพื่อท าลายชาติบา้นเมือง ("สมัภาษณ ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ ์(เราจะไปทางไหนกนั)," 2519) 
       3. การเลือกใชเ้พลงไทยเนือ้เต็มในการถ่ายทอดแนวคิดชาตินิยมของ ศาสตราจารย ์
ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ์ 
             ผู้วิจัยท าการตีความและวิเคราะห์สาเหตุการเลือกใช้เพลงไทยเนือ้เต็มในการ
ถ่ายทอดแนวคิดชาตินิยมของศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ์ จากการตีความและวิเคราะหส์รุป
ไดว้่าศาสตราจารย ์ดร.อุทิศ นาคสวสัดิ์ มีแนวคิดส่งเสริมเก่ียวกับ “วัฒนธรรมแห่งชาติ” และการ
อนรุกัษเ์อกลกัษณแ์ละวฒันธรรมไทย “เพลงไทย” ถือเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมไทยที่ควรสืบสาน
และด ารงไว ้ดงัท่ีศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ์ กล่าวถึงในเพลง ช่วยกนัด ารงไทย การตีความ
ตอนหนึ่งมีใจความว่า “ เชิญชวนใหฟั้งเพลงไทย เพราะเพลงไทยเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมไทยที่
เราควรอนุรกัษ์ใหอ้ยู่คู่ประเทศไทยสืบต่อไป ความเป็นไทย คือ เอกลกัษณแ์ละวฒันธรรมไทย หาก
สญูสิน้เอกลกัษณแ์ละวฒันธรรมไปแลว้ ก็เปรียบเสมือนความเป็นไทยไดส้ญูสลายไปดว้ย” อีกทัง้
มีความสามารถโดดเด่นในการแต่งเพลงไทย จึงเลือกถ่ายทอดแนวคิดชาตินิยมผ่านเพลงไทย  
             และสาเหตุที่เลือกใช ้“เพลงไทยเนือ้เต็ม” เนื่องจาก เพลงไทยเนือ้เต็มเป็นเพลงที่
เขา้ถึงไดง้่าย การสื่อสารและถ่ายทอดแนวคิดจะมีคณุภาพและมีประสิทธิผลเมื่อผูร้บัสารสามารถ
ฟังเข้าใจได้โดยง่าย จุดประสงค์ของศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ ในการประพันธ์และ
เผยแพร่เพลงเหล่านีเ้พื่อใชใ้นการรณรงค ์และถ่ายทอดแนวคิดชาตินิยม เพลงไทยเนือ้เต็มจึงถือ
เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม เพราะเป็นการอนุรกัษ์เพลงไทย อีกทัง้ผูฟั้งยังสามารถเขา้ใจเนือ้หาของ
เพลงที่ผูป้ระพนัธต์อ้งการสื่อไดโ้ดยง่าย 
             การเลือกใช้บทเพลงและดนตรีในการถ่ายทอดแนวคิดชาตินิยม สอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของกุลิสร ์บญุญะสนั (2559) ซึ่งไดศ้กึษาวิจยัเรื่อง เรือตรีสนัติลนุเผ่กบัเพลงชาตินิยม จาก
การศึกษาวิจัยพบว่า เพลงที่รอ้งโดยเรือตรีสันติลุนเผ่มีความเก่ียวข้องกับชาตินิยม มีนัยยะ
เก่ียวข้องกับสังคมและการเมืองอย่างเด่นชัด อีกทั้งบทเพลงยังถูกใช้เป็นเครื่องมือของรฐั และ
ส่งผลกระทบต่อสังคมตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 10 เป็นตน้มา โดยเฉพาะในปีพ.ศ. 2516-2519 และ
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของรุจฬ์สวัตต์ ครองภูมินทร ์(2558, น. 237-248) ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
มายาคติในบทเพลงของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ จากการศึกษาวิจัยพบว่าคณะรกัษาควา
สงบแห่งชาติมีการใชบ้ทเพลงในการถ่ายทอดอดุมการณบ์างประการ อดุมการณท์ี่พบในบทเพลง 
คือ อุดมการณ์ชาตินิยมเก่ียวกับความเป็นไทย และความจงรกัภักดีต่อพระมหากษัตริย ์รวมถึง
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อดุมการณ์แบบอ านาจนิยม ส่งเสริมใหป้ระชาชนสามัคคีปรองดองกัน ประเด็นที่พบในเพลง คือ 
คสช.มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนและประชาคมโลกเห็นและรบัทราบนโยบาย และกลไกการ
แกปั้ญหาต่าง ๆ รวมถึงการวาดฝันถึงประเทศไทยที่ดีกว่าหากประชาชนในประเทศรว่มมือกนั และ
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ จิณณวัตร ชยัวณิชยา (2557) ซึ่งไดศ้ึกษาวิจยัเรื่อง กระบวนการสรา้ง
ขบวนการชาตินิยมอินโดนีเซียผ่าน เพลงชาติอินโดนีเซีย: Indonesia Raya จากการศึกษาวิจัย
พบว่า เมื่อสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มคนอินโดนีเซียพลดัถิ่น ส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ยว่ามิว
สิควิดีโอของเพลงชาติอินโดนีเซียมีสว่นช่วยในการสรา้งชาติและท าใหเ้กิดความเป็นชาตินิยมได ้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ศึกษาผลงานเพลงท่ีประพันธขึ์น้ใหม่ท่ีน่าสนใจของ ศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ ์
เช่น เพลงยนูนานร าลกึ  
 2. ศึกษาผลงานด้านอ่ืน ๆ ของ ศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ เช่น เคร่ืองดนตรี
ประดิษฐ์ของศาสตราจารย ์ดร.อทิุศ นาคสวสัดิ ์
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