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The role of Thai traditional music in the Tonkla ensemble, following the 

14th October 1973 are as follows: (1) to study Tonkla and Thai Music for Life; and (2) to 
analyze songs for life, as performed by a Tonkla ensemble. This research used an 
anthropological process and the results revealed that Thai Music for Life in a Tonkla 
ensemble is a Thai music ensemble formed by an assembly of students. The purpose of 
the Tonkla ensemble was to use Thai music as a form of mediation to represent the 
political ideas and satirize society with the idea of “Art for Life’s sake, Art for the People", 
proposed by Jit Poomsak, so the Tonkla ensemble was called Thai Music for Life. The 
role of the Tonkla band was bringing music as a mediator for social justice and satirizing 
politics at that time. Songs for life of the Tonkla ensemble, there are also various 
composing concepts in the Tonkla band. They were influenced by Khon and Lakorn 
Panthang from the Fine Arts Department, The choir in the Lakhon deuk dum ban style of 
the Prince Narisara Nuwattiwong, syllabic Thai songs, folk songs, and the Lhae songs of 
Porn Phirom. These musical concepts are the models for the creation of the Tonkla 
ensemble with enjoyable and accessible songs for listeners. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ปัญหาความเหลื่อมล า้ด้านชนชั้นในสังคมนั้น เป็นปัญหาที่เกิดขึน้ในทุกยุคทุกสมัย 
กระทั่งในปัจจุบนัปัญหาทางนีก้็ยงัคงอยู่ในสงัคม แมว้่าจะมีความตอ้งการที่จะแกไ้ขปัญหาเรื่องชน
ชัน้มาเพียงใด ก็ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ความเหลื่อมล า้นีเ้ป็นปัญหาที่มีอยู่ทั่ วไปทุกวงการ 
ไม่เวน้กระทั่งในวงการศิลปะเองก็ยงัเกิดปัญหาความเหลื่อมล า้ ซึ่งความเหลื่อมล า้ทางศิลปะนัน้จะ
เห็นได้จาก ชนชั้นน าในสังคมนั้นจะมีโอกาสที่จะเขา้ถึงศิลปะได้มากกว่าชนชั้นล่างของสังคม 
เนื่องจากชัน้ชนสงูมีคณุสมบติัต่าง ๆ เช่น ความรู(้สามารถท าใหเ้ขา้ใจความหมายทางวรรณกรรม) 
ทรพัยส์ิน(สามารถสรรหาผูท้ี่มีความรูม้าสอน และไม่ตอ้งดิน้รนหาเลีย้งชีพ) เวลา(ไม่ตอ้งท างาน
เลีย้งชีพเท่าคนชนล่าง จึงมีเวลาศึกษาเรียนรูศิ้ลปะ) เป็นต้น คุณสมบัติเหล่านีเ้องที่ชนชั้นล่าง
มักจะไม่มี และท าให้ศิลปะในสมัยโบราณอาจจะถูกจ ากัดวงอยู่ในแค่กลุ่มบางกลุ่มของสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วรรณกรรม และดนตรี  

ดนตรีไดถ้กูน ามาใชเ้ป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความมีอ านาจของชนชัน้สงู จะเห็นไดจ้าก บา้น
ของขุนนางชัน้ผูใ้หญ่หรือวงัของเจา้นาย จะตอ้งมีวงดนตรี คณะละคร ประจ าบา้นหรือวงันัน้ ดังที่  
สงบศกึ ธรรมวิหาร (2540, น. 26) กลา่วว่า  

 
ครัน้เมื่อพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัสวรรคตในปี พ.ศ.2411 นัน้ ปรากฏวา่ มีวง
ดนตรีของขา้ราชการผูม้ีบรรดาศกัดิ์มากมายหลายวงไดสื้บทอดดนตรีไทยต่อมาจนถงึสมยั
รชักาลที่ 5 อาทิ วงป่ีพาทยข์องสมเดจ็เจา้ฟ้ามหามาลากรมพระยาบ าราบปรปักษ์ (ราชสกลุ
มาลากลุ) วงพระองคเ์จา้สิงหนาทราชดรุงคฤทธ์ิ (ราชสกลุกญุชร) วงป่ีพาทยข์องสมเด็จ
เจา้พระยาพระมหาศรีสรุยิวงศ ์(ช่วง  บนุนาค) วงของเจา้พระยามหินทรศกัดิ์ธ ารง (เพ็ง  เพ็ญ
กลุ) ... 
 

ส าหรบัในประเทศไทยแลว้ในยคุก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475นัน้ 
ดนตรีส่วนใหญ่จะดูเหมือนเป็นความบนัเทิงที่มีไวเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มคนเฉพาะ
กลุ่ม เพียงแค่คนชั้นกลางไปทางค่อนขา้งสูงจนถึงกลุ่มชนชัน้สูง และดนตรียังถูกพัฒนาขึน้ตาม
ความตอ้งการของชนชัน้สงูเพียงเท่านัน้ดงัที่ พงษศิ์ลป์  อรุณรตัน ์(2550, น. 43) ไดก้ล่าวว่า ต่อมา
ในพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัรชักาลที่ 5 ทรงมีพระราชด าริในการพฒันาบา้นเมือง
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เพื่อใหท้ดัเทียมกบัอารยะประเทศ พระองคท์รงส่งพระราชโอรสหลายพระองคไ์ปศึกษายงัประเทศ
ในแถบยโุรป จึงมีพระราชโอรสหลายพระองคท์ี่ส  าเรจ็การศกึษาจากต่างประเทศ และจึงมีการรเิริ่ม
น าเอาศิลปะการแสดงของยุโรปเขา้มาผสมผสานกับศิลปะการแสดงของไทยดว้ย เช่น การแสดง
ละครดกึด าบรรพ ์พรอ้มทัง้ไดม้ีการปรบัปรุงวง ป่ีพาทยข์ึน้ใหม่ เรียกว่า วงป่ีพาทยด์กึด าบรรพ  ์

ดว้ยเหตทุี่ยกมาขา้งตน้นีจ้ะเห็นไดว้่า ในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475 
นัน้เรื่องของการดนตรีนั้นจะไดร้บัอิทธิพลส่วนใหญ่มาจากราชส านักหรือแนวคิดของชนชั้นสูงที่
ไดร้บัอิทธิพลทางความคิดมาจากชาติตะวนัตกอีกทอดหนึ่ง ในยุคของการล่าอาณานิคม จึงส่งผล
ใหม้ีวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกเขา้มามีบทบาทผสมผสานอยู่ในดนตรีไทย ที่เรียกว่า ละครดึกด า
บรรพ ์และต่อมากลายมาเป็นตน้เคา้ของเพลงไทยสากลในภายหลงั 

เพลงไทยสากลนัน้มีตน้เคา้มาจากการผสมผสานวฒันธรรมตะวันตกแบบโอเปราเขา้มา
ในการแสดงละครดึกด าบรรพข์องเจา้พระยาเทเวศรวงศว์ิวฒัน ์ซึ่งในระยะแรกแพร่หลายอยู่แต่ใน
หมู่ชนชัน้สงู แลว้กลายมาเป็นละครรอ้งโดยการรเิริ่มของกรมพระนราธิปพนัธพ์งศ ์สง่ผลใหเ้กิดการ
รอ้งเพลงแบบเนือ้เต็ม การแสดงละครรอ้งกึ่งฝรั่งแบบนีแ้มภ้ายหลงัจะขยายวงออกไปสู่โรงละคร
แบบเก็บเงิน แต่อตัราค่าดูนัน้ก็มีราคาค่อนขา้งแพง จึงจ ากดัผูดู้ไวใ้นหมู่ชนชัน้สูงหรือชนชัน้กลาง
เท่านัน้ แต่หลงัจากนัน้การเผยแพร่เพลงไทยสากล ก็เป็นไปอย่างกวา้งขวาง ดว้ยพัฒนาการของ
เทคโนโลยี ด้วยแผ่นเสียง ด้วยภาพยนตร ์และการออกอากาศผ่านสถานีวิ ทยุ ซึ่งจากความ
หลากหลายของกลุ่มผูฟั้งที่เกิดขึน้นี ้บวกกบัอดุมการณข์องคณะราษฎร น่าจะเป็นสิ่งที่ท าใหเ้พลง
ไทยสากลพวกหนึ่ง ที่มกัเรียกกนัว่า เพลงชีวิต หนัไปจบัเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบัความล าบากยากแคน้
ของชนชัน้ลา่งที่เป็นฐานผูฟั้งจ านวนมาก (อติภพ  ภทัรเดชไพศาล, 2553, น. 55)  

ความต่ืนตวัในวงการเพลงที่มีสถานีวิทยุและธุรกิจแผ่นเสียงเป็นแรงกระตุน้ส าคญั ท าให้
รูปแบบและเนือ้หาเพลงชีวิตในทศวรรษ 2490 พัฒนาไปในทิศทางที่มีความหลากหลายมากขึน้ 
แพร่กระจายไปสู่ความรบัรูข้องมวลชนระดับกวา้งขวางขึน้ จนถึงช่วงทศวรรษที่ 2500 เป็นยุคที่
สงัคมไทยอยู่ภายใตก้ารปกครองแบบเผด็จการของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรตัน ์และจอมพลถนอม  
กิตติขจร ซึ่งนับเป็นช่วงที่เพลงชีวิตซบเซาถึงขีดสุด ในขณะที่เพลงลูกทุ่งเริ่มเฟ่ืองฟูพรอ้ม  ๆ กับ
เพลงชีวิตอีกแนวหน่ึงโดย “จิตร  ภูมิศักดิ์” ท่ีประพันธ์ขึน้ในก าแพงคุก ในช่วงที่เขาถูกจองจ าใน
ฐานะ “นักโทษการเมือง” และเพลงของจิตรนี ้เองได้พัฒนาเป็นต้นแบบของ “เพลงเพื่อชีวิต” 
ภายหลังเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 โดยนิสิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย (ธีรภาพ  
โลหิตกลุ, 2540, น. 101-102) 
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ในช่วงปี พ.ศ.2510-2514 ความกดดันทางการเมืองเพิ่มมากขึน้ นิสิตนักศึกษาใน
วิทยาลยัและมหาวิทยาลยัเริ่มมีบทบาททางการเมืองมากขึน้ มีผูป้ระพนัธเ์พลงขบัรอ้งเลน่ เพื่อเป็น
การระบายทุกขข์องประชาชน เรียกรอ้งความเป็นธรรมแก่ชีวิต จึงเรียกเพลงเหล่านีว้่า “เพลงเพื่อ
ชีวิต” มีวงดนตรีเพื่อชีวิตไดเ้กิดขึน้ในยคุนี ้อาทิ “วงคาราวาน” (สงบศกึ ธรรมวิหาร, 2540, น. 44) 

นอกจากวงดนตรีเพื่ อชีวิตที่ เป็น ศิลปินอาชีพแล้ว ก็ยังมี วงดนตรีที่ ก่อตั้งในรั้ว
มหาวิทยาลัยโดยการรวมตัวของนิสิตนักศึกษาจากหลายสถาบันที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง
เดียวกนั และมีความรกัในดนตรีไทยเช่นเดียวกนั จึงเป็นเหตใุหเ้ป็นจุดเริ่มตน้ของ “วงดนตรีไทยตน้
กลา้” 

วงดนตรีไทย “ต้นกล้า” ได้เริ่มก่อตั้งหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 มีสมาชิก
บางส่วนมาจากวงดนตรีไทยเจ้าพระยา ซึ่งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์เพื่อ
ตอ้งการเรียกรอ้งความเท่าเทียมกันในสังคม สะทอ้นความทุกขข์องชนชัน้แรงงาน และชีใ้หเ้ห็น
ปัญหาของประเทศในขณะนัน้ ผ่านบทเพลงเพื่อชีวิตในรูปแบบของวงดนตรีไทย แต่มีเนือ้หาเพลง
ในลกัษณะเพลงเพื่อชีวิตตามแนวคิดของจิตร  ภูมิศกัดิ์ ท่ีว่า “ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน” 
วงดนตรีไทยตน้กลา้มีบทบาทในขบวนการดนตรีเพื่อชีวิตเรื่อยมาจนกระทั่งถึงจุดสิน้สดุเมื่อครัง้ที่มี
การแสดงครัง้สดุทา้ยบนเวทีประทว้งบริเวณสนามฟตุบอลมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์เมื่อคืนวนัที่ 5 
ตลุาคม พ.ศ.2519 จนถึง วนัที่ 6 ตลุาคม พ.ศ.2519 (วิศรุต  ภาคใหม่, 2553, น. 18-20) 

ในช่วงยุคของการเรียกรอ้งประชาธิปไตยพ.ศ.2516 - พ.ศ.2519 วงดนตรีไทยตน้กลา้ ถือ
ไดว้่าเป็นวงดนตรีโดยนิสิตนักศึกษาที่มีชื่อเสียงและบทบาทส าคัญในการสรา้งบรรยากาศการ
ชุมนุมเรียกรอ้งประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตที่มีเอกลักษณ์วงหนึ่ง
ของเมืองไทย เนื่องจากว่าเป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตที่มีการน าเครื่องดนตรีไทยมาใชบ้รรเลงทัง้สิน้ ย่ิงไป
กว่านัน้บทเพลงเพื่อชีวิตของวงดนตรีไทยตน้กลา้ไดม้ีการปลกูฝังอดุมการณท์างการเมือง ค่านิยม
ต่าง ๆ ผ่านบทเพลง ซึ่งยังส่งผลต่ออุดมการณ์และค่านิยมในการชุมนุมเรียกรอ้งทางการเมืองใน
ปัจจบุนั 

บทเพลงของวงดนตรีไทยตน้กลา้นีเ้ป็นบทเพลงที่มีคณุค่าทางประวติัศาสตรก์ารเมืองไทย 
เป็นการแสดงออกถึงอุดมการณ์ทางการเมือง มุมมองของปัญญาชนต่อสภาพสงัคมในขณะนั้น 
และความรกัที่มีต่อดนตรีไทย เสียงเพลงที่อยู่ในจิตใจ ที่ส  าคญัยิ่งไปกว่านัน้ยงัเป็นการสรา้งมิติใหม่
ในการสรา้งสรรคแ์ละการรบัฟังดนตรีไทย ทัง้เพลงไทยเดิม เพลงพืน้บา้น จึงเป็นเหตุใหบ้ทเพลง
ของวงดนตรีไทยตน้กลา้ควรค่าแก่การศกึษา 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้
1. เพื่อศกึษาบทบาทของดนตรีไทยเพื่อชีวิตของวงตน้กลา้ 
2. เพื่อวิเคราะหบ์ทเพลงดนตรีไทยเพื่อชีวิตของวงตน้กลา้ 
 

ความส าคัญของการค้นคว้าวิจัย 
บทเพลงของวงดนตรีไทยต้นกล้านั้น นับว่าเป็นบทเพลงที่มีความน่าสนใจในแง่ของ

ประวติัศาสตรท์างการเมืองไทย และยงัเป็นบทเพลงที่สะทอ้นสภาพของสงัคมไทยจากมมุมองของ
ปัญญาชนในยคุของการเรียกรอ้งสิทธิเสรีภาพ และประชาธิปไตยในประเทศไทย นอกจากนีแ้นวใน
การสรา้งสรรคบ์ทเพลงเพื่อชีวิตโดยใชท้ านองเพลงไทยเดิม และใชว้งดนตรีในการบรรเลงนั้นยัง
สามารถน าแนวคิดนีม้าปรบัใชใ้ห้เหมาะสมกับยุคสมัยของดนตรีไทยในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็น
แนวทางในการศึกษาดนตรีซึ่งมีส่วนช่วยในการอนุรกัษ์ความเป็นตัวตนของชนชาติไวใ้หม้ีความ
เจรญิ และเขม้แข็ง 

 
ขอบเขตของงานวิจัย 

การศกึษาครัง้นีผู้ว้ิจยัไดก้ าหนดขอบเขตการศึกษาคน้ควา้ในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้
1. ศกึษาบทบาทของวงดนตรีไทยของวงตน้กลา้ 
2. วิเคราะห์องค์ประกอบบทเพลงของวงดนตรีไทยต้นกล้า ได้แก่ แนวคิดในการ

สรา้งสรรคบ์ทเพลง โครงสรา้งบทเพลง และลกัษณะการบรรเลง 
3. การศกึษาท านองเพลง ผูว้ิจยัใชว้ิธีการบนัทกึเป็นโนต้ไทย 

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. เพลงไทยสากล หมายถึง การบรรเลงเพลงไทยโดยใชรู้ปแบบจากดนตรีตะวนัตก เช่น 
การขบัรอ้งเพลงลกูกรุง (ไม่มีการเอือ้น)  

2. เพลงชีวิต หมายถึง เพลงที่มีวตัถปุระสงคจ์ะบรรยายวิถีชีวิตของคนไทยชนชัน้แรงงาน 
3. เพลงเพื่อชีวิต หมายถึง เพลงที่มีวัตถุประสงคจ์ะบรรยายถึงความไม่เท่าเทียมกันใน

สงัคม และความแตกต่างกนัทางชนชัน้ 
4. ดนตรีไทยเพื่อชีวิต หมายถึง การน าวงดนตรีไทยมาบรรเลงเพลงไทย โดยใชแ้นวคิด

ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน 
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5. แนวคิดการเรียบเรียงบทเพลง หมายถึง การน าแนวคิดในการเรียบเรียงบทเพลงจาก
วงดนตรีอ่ืน ๆ มาปรบัใชเ้ป็นแนวทางในการเรียบเรียงบทเพลงขึน้ใหม่ โดยใชพ้ืน้ฐานจากดนตรี
ไทย เพลงพืน้บา้น และเพลงแหล ่ 

6. การเรียบเรียงบทเพลง หมายถึง การน าบทเพลงมาเรียบเรียง หรือ จัดวางโครงสรา้ง
ของเพลงขึน้ใหม่ โดยใชพ้ืน้ฐานจากดนตรีไทย เพลงพืน้บา้น และเพลงแหล่ 

7. ยุค 14 ตุลาฯ หมายถึง ช่วงเวลาที่ครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ถึง 
วนัที่ 6 ตลุาคม พ.ศ.2519 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การศึกษาดนตรีไทยเพ่ือชีวิต วงต้นกล้า 

บทบาทของดนตรีไทยเพ่ือชีวิต วงต้นกล้า หลังเหตุการณ ์14 ตุลาคม พ.ศ.2516  

1.1 ศึกษาวงดนตรีไทยตน้กล้า 

 1.1.1 ประวตัขิองวงดนตรีไทยตน้

 กลา้ 

 1.1.2 สมาชิกของวง 

 1.1.3 ผลงานและประวตัิเพลงเพื่อ

 ชีวิตของวงดนตรีไทยตน้กลา้ 
1.2 บทบาทของดนตรีไทยเพือ่ชีวติ วงต้น
กล้า 

 1.2.1 บทบาทของดนตรีไทยเพื่อชีวิต 

วงตน้กลา้ 

 1.2.2 เนือ้หาของบทเพลงต่อการ

เมืองไทย  

 1.2.3 การน าบทเพลงกลบัมาใช้

หลงัจากวงตน้กลา้ยตุิบทบาท  

 

2.1 วิเคราะหอ์งคป์ระกอบบทเพลง
ของวงดนตรีไทยตน้กล้า  

 - แนวคดิในการสรา้งสรรคบ์ท

เพลง 

 - โครงสรา้ง และท านองเพลง 

ลกัษณะของเพลง 
  

 



 
 
 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
ในการศึกษาวิเคราะหเ์พลงเพื่อชีวิตของวงดนตรีไทยตน้กลา้ ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาเอกสารและ

งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัเพลงเพื่อชีวิต ประวติัศาสตรก์ารเมืองช่วงปีพ.ศ.2516 ถึง ปีพ.ศ.2519 วนัที่ 
และการวิเคราะหเ์พลงไทย โดยขอ้มลูที่ไดม้าจากการสืบคน้หนงัสือและการสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญ 
น าเสนอเป็นหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

1. เอกสารและต าราทางวิชาการที่เก่ียวขอ้ง 
1.1 ความเป็นมาของเพลงเพื่อชีวิต 
1.2 บทบาทของเพลงเพื่อชีวิตในช่วง 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 - 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 

และยคุปัจจบุนั 
1.3 การวิเคราะหเ์พลง 

2. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
2.1 งานวิจยัที่เก่ียวกบัการเพลงเพื่อชีวิต 
2.2 งานวิจยัที่เก่ียวกบัการวิเคราะหเ์พลง 
2.3 งานวิจยัที่เก่ียวกบัการศกึษาวงดนตรี 

3. ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง 
3.1 แนวคิดศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน ของจิตร  ภมูิศกัดิ ์
3.2 แนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบับทบาท 
 

1. เอกสารและต าราทางวิชาการทีเ่กี่ยวข้อง 
1.1 ความเป็นมาของเพลงเพ่ือชีวิต  

ธีรภาพ  โลหิตกุล (2540, น. 11) ได้กล่าวเก่ียวกับเพลงเพื่อชีวิตไวว้่า ก่อนปีพ.ศ.
2475 ค าว่า “เพลงไทย” แบ่งกวา้งๆเป็น 1.เพลงไทยเดิม และ2.เพลงพืน้บา้น เช่น เพลงเรือ เพลง
ฉ่อย เพลงขอทาน เป็นตน้ แต่หลงัปีพ.ศ.2475 เมื่อการละครรอ้งต่ืนตวัพรอ้ม ๆ กบัการก าเนิดขึน้
ของอุตสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย เริ่มมีคนไทยที่คิดสรา้งภาพยนตรอ์ย่างจริงจังจึงท าใหเ้กิดเพลง
ไทยอีกประเภทหนึ่ง คือ “เพลงไทยสากล”  

แนวเนือ้หาของเพลงไทยสากลยุคแรก ช่วงทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2490 ครูนารถ  
ถาวรบุตร ครูนักประพันธ์เพลง ไดแ้บ่งเพลงไทยออกเป็น 1.กลุ่มเพลงปลุกใจ ใหร้กัชาติ รกัความ
เป็นไทย 2.กลุ่มเพลงรกั (ครูนารถ เรียกว่า เพลงประโลมโลกย)์ และ3.กลุ่มเพลงชีวิต (ยุคนั้นไม่



 8 
 
เรียกว่า เพลงเพื่อชีวิต) คือ เพลงที่หยิบยกเอารายละเอียดชีวิตของคนในอาชีพต่าง ๆ มาพรรณนา
ดว้ยค ารอ้งที่เรียบง่ายแต่กินใจ มุ่งสะทอ้นสภาพสงัคมและเสียดสีการเมืองบา้งพอสมควร 

เพลงชีวิตนี ้ถือว่าเป็นรากฐานของ เพลงลูกทุ่ง และเพลงเพื่อชีวิตในเวลาต่อมา 
หลงัจากปีพ.ศ.2500 มาแลว้ จึงมีการแบ่งเพลงไทยสากลออกเป็น  

1.เพลงลกูกรุง เช่น เพลงของวงสนุทราภรณ ์สเุทพ  วงศก์ าแหง ฯลฯ 
2.เพลงลกูทุ่ง เช่น เพลงของสรุพล  สมบติัเจรญิ ฯลฯ 

ทศวรรษ 2480 คือ จุดก าเนิดของเพลงไทยสากลในแนวเพลงชีวิต และเพลงเสียดสี
สงัคม ซึ่งนับเป็นครัง้แรกในประวติัศาสตรท์ี่ ศิลปินมีบทบาทสะทอ้นภาพความทุกขย์ากของผูค้น 
การโกงกินของผูแ้ทนราษฎร นักการเมือง ออกมาเป็นบทเพลง โดยมีสภาพสงัคมในช่วงระหว่าง
สงครามและหลงัสงครามเป็นปัจจยัเกือ้หนนุ 

ทศวรรษ 2500 ถือเป็นยุคที่เพลงชีวิตซบเซาถึงขีดสุด เนื่องจากประเทศไทยตกอยู่
ภายใตก้ารปกครองของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรตัน ์และจอมพลถนอม  กิตติขจร จนกระทั่งหลงัจาก
เหตุการณ ์14 ตลุาคม พ.ศ.2516 เมื่อประชาธิปไตยเบ่งบาน จึงเริ่มมีเพลงเพิ่มขึน้อีกประเภทหนึ่ง 
เรียกว่า “เพลงเพื่อชีวิต” เกิดขึน้จากแนวคิด “ศิลปะตอ้งรบัใชป้ระชาชน” ปรากฏในหนงัสือ “ศิลปะ
เพื่อชีวิต เพื่อประชาชน” ของจิตร  ภมูิศกัดิ ์ 

นอกจากนีแ้ล้ว สงบศึก ธรรมวิหาร (2540, น. 44) ได้กล่าวถึงเพลงเพื่อชีวิตไวว้่า 
เพลงเพื่อชีวิต เป็นผลมาจากความกดดันทางการเมืองที่เพิ่มมากขึน้ในช่วงระหว่างปีพ.ศ.2510 - 
2514  นิสิตนักศึกษาในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเริ่มเขา้มามีบทบาททางการเมืองมากขึน้ มี
ผู ้ประพันธ์เพลงขับร้องเล่นเป็นการระบายความทุกข์ของประชาชน เพลงเหล่านี ้ต้องการ
ความหมายจากเนือ้รอ้งเป็นส าคญั ไม่พิถีพิถนัในเทคนิคการรอ้งหรือเทคนิคการบรรเลงมากนกั แต่
ก็สามารถจบัใจหนุ่มสาวในยุคนีไ้ดม้าก เนือ้หาสาระเพื่อเรียกรอ้งความเป็นธรรมแก่ชีวิต จึงไดช้ื่อ
ว่า “เพลงเพื่อชีวิต” เพลงประเภทนี ้มีอายุการใช้งานในช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ประเทศไทยเกิด
วิกฤติการณ์ทางการเมือง แต่ก็ยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี ้ และมีเนื ้อหาที่ อ่อนลงในทาง
เรียกรอ้ง นอกจานีแ้ลว้สงบศึก  ธรรมวิหาร ยังใหน้ิยามโดยสรุปเก่ียวกับเพลงชีวิตและเพลงเพื่อ
ชีวิตไวว้่า เพลงชีวิต คือ เพลงที่มีวตัถุประสงคจ์ะบรรยายชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะคนที่มีรายได้
นอ้ย เป็นชาวนา ชาวสวนหรือกรรมกร และเพลงเพื่อชีวิต คือ เพลงที่สรา้งขึน้เพื่อบรรยายชีวิตที่
ไดร้บัการกดขี่ เพื่อเรียกรอ้งสิทธิเสรีภาพ เพื่อความเป็นอยู่ที่เสมอภาคของประชาชน 

เพลงเพื่อชีวิตจากการศึกษาของมนตส์วรรค ์ จินดาแสง (2532, น. 99) ไดก้ล่าวถึง
ลักษณะดนตรีของเพลงเพื่อชีวิตไว้อย่างน่าสนใจ ว่า เมื่อศึกษาเนื ้อเพลงกับสังคมในยุคที่
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ประชาธิปไตยเบ่งบานนีแ้ลว้จะพบว่า เนือ้เพลงและท่วงท านอง จะมีการพฒันาไปตามความรุนแรง
ของเหตกุารณท์างการเมือง และจะมีลกัษณะวงดนตรี แนวเพลงที่มีท่วงท านองที่เหมาะสมกบัเนือ้
รอ้ง สามารถจะแบ่งโดยสงัเขปเป็นกลุม่ดงันี ้

แบบที่ 1 มีลกัษณะแบบเพลงโฟลก์ตะวนัตก ที่น าท านองมาใส่เนือ้รอ้งภาษาไทย 
ใชเ้ครื่องดนตรีง่ายๆ เช่น กีตา้รโ์ปร่ง ไวโอลิน บางครัง้ก็ใชเ้ครื่องดนตรี เช่น ซอบรรเลงประกอบ ใน
ผลงานของวงคาราวาน 

แบบที่ 2 มีลกัษณะท านองแบบเพลงพืน้บา้นภาคอีสาน เพลงร  าวง เพลงไทยเดิม 
เช่น เพลงเต่ากินผักบุง้ เพลงเซิง้อีสาน หรือ ท านองเพลงลกูทุ่ง ดงัผลงานของวงตน้กลา้ ลกูทุ่งสจั
จธรรม 

แบบที่ 3 มีลกัษณะท านองและจังหวะปลุกเรา้อารมณ์ ช่วงแรกหลงัจากยุคโฟล์
กซองจะเป็นเพลงประเภทอนัเดอรก์ราวดใ์ชเ้ครื่องดนตรีไฟฟ้า ต่อมา เปลี่ยนเป็นวงประเภทสตริง 
แนวมารช์ เช่น วงกรรมาชน วงโคมฉาย 

แบบที่ 4 มีลกัษณะท านองเพลงเศรา้ ใชจ้ังหวะเพลงสากลทั่วไป เช่น เพลงแสง
ดาวแห่งศรทัธา  

ลกัษณะของเนือ้เพลงเพื่อชีวิตที่เป็นที่นิยม จะตอ้งมีลกัษณะดงันี ้
1. ใชค้  า หรือ ภาษาง่ายๆ ไดค้วามหมายที่ชดัเจน ผูฟั้งสามารถจดจ าไดท้นัทีที่ได้

ยินมีความหมายกินใจ ตรงกบัความรูส้กึของคนสว่นใหญ่ในขณะนัน้ 
2. เนือ้เพลงที่ดีจะตอ้งสะทอ้นอารมณท์ี่มาจากเหตกุารณจ์รงิ ๆ ที่เกิดขึน้ในสงัคม

ขณะนั้น ซึ่งผูฟั้งจะสามารถเข้าใจ เห็นด้วยกับขอ้มูลหรือเนือ้รอ้งซึ่งมักจะเก่ียวกับเหตุการณ์ที่
เกิดขึน้จริง ๆ ที่เห็นไดใ้นสงัคม และเหตกุารณน์ัน้กระทบต่อผลประโยชนห์รือความรูส้ึกของคนสว่น
ใหญ่ในขณะนัน้ 

3. เนือ้เพลงควรจะเหมาะกบัจังหวะ และท่วงท านอง เพื่อท าใหผู้ฟั้งเกิดอารมณ์
คลอ้ยตาม เช่น ถา้เป็นเพลงปลกุใจใหฮ้ึกเหิม คึกคกัก็จะตอ้งใชจ้งัหวะเรว็ อาทิ ท านองเพลงมารช์ 
เป็นตน้ 

4. เนือ้เพลงควรมีโครงเรื่อง หรือ สาระในเพลงตรงกบัชื่อเพลงและเรื่องที่กล่าวถึง
ในบทเพลง ควรเป็นเรื่องที่ผูฟั้งเขา้ใจดีอยู่แลว้ เช่น ความกลา้หาญของชาวบา้นบางระจนั อยุธยา 
จิตร  ภมูิศกัดิ ์ความแหง้แลง้ของภาคอีสาน  

เนือ้หาของบทเพลงเพื่อชีวิต สามารถสะทอ้นเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในสงัคม ทัง้ใน
สว่นที่เป็นความจรงิ และสว่นที่เป็นจิตนาการ ซึ่งสามารถจ าแนกเนือ้หาของบทเพลงไดด้งันี ้
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1. การสะทอ้นปัญหาของชาติ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา เอกราช
อธิปไตย ความเดือดรอ้น ความทุกขย์ากอนัเกิดจากการเอารดัเอาเปรียบของนายทุน ภยัธรรมชาติ 
เป็นตน้ 

2. การสะท้อนความคิดและอุดมการณ์  ได้แก่  การสร้างเป้าหมายในการ
ด าเนินการไปสูค่วามหวงัใหม่ ค่านิยมใหม่  อนัไดแ้ก่ เสรีภาพทางการเมือง อิสรภาพของความเป็น
ไทย ความใฝ่ฝันในสนัติภาพ การสรา้งสงัคมใหม่ 

3. แสดงถึงวิถีทางการต่อสูท้ี่สอดคล้องกับอุดมการณ์อย่างมีเป้าหมาย ได้แก่ 
การเรียกรอ้งใหผู้ฟั้งสนใจปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นจริงในสงัคม ใหเ้กิดความสามัคคีในกลุ่มคนโดยไม่
จ ากดัชนชัน้ ต่อตา้นอ านาจรฐัโดยเรียกรอ้งใหแ้กปั้ญหาดว้ยวิธีจบัอาวธุขึน้ต่อสู ้

4. การย า้หรือการแสดงเจตนารมณอ์นัมีจุดยืนร่วมกนั เช่น การเสียสละชีวิต 
5. กล่าวยกย่องกลุ่มบุคคล เช่น ผู้ที่ เสียชีวิตทางการเมือง ชาวนา กรรมกร 

ปัญญาชน สตรี เยาวชน ขา้ราชการ ครู แม่ ประชาชน เป็นตน้ 
6. อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ความรกั ความแคน้ ความสิน้หวงั ปัญหาทอ้งถิ่น  เป็นตน้  

ขอ้สงัเกต : เพลงเพื่อชีวิตของนกัศึกษาส่วนมากจะมีท านองเพลงพืน้บา้น และมกัจะ
เป็นเพลงที่บนัไดเสียง 5 เสียง (Pentatonic Scale) ซึ่งเป็นบนัไดเสียงที่เป็นพืน้ฐานของเพลงไทย 
จึงสง่ผลใหเ้ขา้ถึงอารมณข์องผูฟั้งไดเ้ป็นอย่างดี เพราะคนไทยเคยฟังมาตัง้แต่เด็ก 

วงดนตรีที่มีบทบาทจริง ซึ่งแบ่งตามลักษณะการเกิด และสถานภาพของนักดนตรี 
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุม่ ไดแ้ก่ 

1. วงดนตรีเพื่อชีวิตของปัญญาชนนอกมหาวิทยาลยั เช่น วงคาราวาน 
2. วงดนตรีเพื่อชีวิตของนกัศึกษาที่ก าลงัศึกษาในมหาวิทยาลยั เช่น วงกรรมาชน 

วงกงลอ้ วงครุุชน วงตน้กลา้ ฯลฯ 
นอกจากนีแ้ลว้ยังมีการกล่าวถึงของพงษ์ศิลป์  อรุณรตัน ์(2556 : 251) ไดก้ล่าวถึง

เพลงเพื่อชีวิตไวว้่า เพลงเพื่อชีวิตเป็นเพลงที่แตกย่อยออกมาจากเพลงตลาดและเพลงชีวิต ซึ่งเป็น
แนวเพลงลูกทุ่งในอดีตที่สะท้อนปัญหาของสังคมไทยในยุคนั้ น ๆ รวมถึงเป็นเหมือนปาก
กระบอกเสียงของชนชัน้แรงงานและเกษตรกร จนกระทั่งเกิดเหตกุารณท์างการเมืองตัง้แต่ปีพ.ศ.
2514 - 2516 เป็นต้นมา มีการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มอ านาจรฐักับกลุ่มประชาชนและนิสิต
นกัศกึษา 

ในขณะที่มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องทางการเมืองของกลุ่มประชาชนและนิสิต
นักศึกษานั้น ก็ไดม้ีการละเล่น โขน ลิเก งิว้เก่ียวกับการเมือง รวมไปถึงการเกิดวงดนตรีเพื่อชีวิต
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ของนกัศึกษาในปีพ.ศ.2513 โดยบทเพลงทัง้หมดจะสะทอ้นปัญหาสงัคม ต่อตา้นรฐับาลเผด็จการ
และการครอบง าประเทศไทยโดยประเทศสหรฐัอเมรกิา     

ลือชัย  จิรวินิจนนัท ์(2532, น. 102) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของเพลงเพื่อชีวิตในช่วง 14 
ตุลาคม 2516 - 6 ตุลาคม 2519 เพลงเพื่อชีวิต เป็นสื่อที่ส  าคัญตัวหนึ่งในการต่อตา้นระบบเผด็จ
การ ในช่วงตน้ไดร้บัอิทธิพลมาจากประเทศตะวันตก ทั้งเครื่องดนตรี รูปแบบการแสดง และการ
ประพนัธก์าย จากนัน้ไดม้ีการปรบัเปลี่ยนรูปแบบโดยใชเ้พลงพืน้บา้น เพลงไทยเดิม จนในที่สดุก็มี
แนวทางของตนเอง เนือ้หาของเพลงได้สะท้อนปัญหาในเรื่อง ความยากจน การถูกเอารดัเอา
เปรียบ  ระบบการศึกษา การต่อต้านลัทธิจักรวรรดินิยม เรียกรอ้งเอกราชอธิปไตย และเสนอ
แนวทางต่อสูเ้พื่ออดุมการณส์งัคมนิยม 

ส าหรบัที่มาของเพลงเพื่อชีวิตนัน้ อติภพ  ภัทรเดชไพศาล (2553, น. 55) ไดก้ล่าวไว้
ว่า มีเพลงไทยสากลพวกหนึ่ง ที่มกัเรียกว่า “เพลงชีวิต” เกิดจากการเผยแพรเ่พลงไทยสากลเป็นไป
อย่างกวา้งขวาง เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยี แผ่นเสียง การออกอากาศผ่านวิทยุ และการ
ขยายตัวของธุรกิจภาพยนตร ์บวกกบัอุดมการณ์ของคณะราษฎร เพลงชีวิตนี ้มีเนือ้หาที่เก่ียวกับ
ความล าบากยากแคน้ของชนชัน้ล่างที่เป็นฐานผูฟั้งจ านวนมาก จึงเกิดงานเพลงมากมายที่โตต้อบ
ความอยติุธรรมของสงัคม 

นอกจากนีแ้ลว้ อติภพ  ภัทรเดชไพศาล (2556, น. 163) ไดก้ล่าวเก่ียวกับเพลงเพื่อ
ชีวิตในหนังสือ เสียงเพลง วัฒนธรรม อ านาจ ไวว้่า เพลงเพื่อชีวิตได้รบัแนวคิดศิลปะเพื่อชีวิต 
ศิลปะเพื่อประชาชนของจิตร  ภูมิศักดิ์ ท่ีมีแนวคิดในแบบสังคมนิยม ว่าด้วย ศิลปะทุกแขนงมี
หน้าที่รบัใชป้ระชาชน และสะท้อนสภาพสังคม ซึ่งแนวคิดนีจ้ะน าไปสู่การสรา้งสรรค์สังคมที่ดี
กว่าเดิม 

จากการศึกษาขอ้มลูเก่ียวกบัความเป็นมาของเพลงเพื่อชีวิต พบว่า เพลงเพื่อชีวิตนัน้
มีความเป็นมาจาก เพลงไทยสากล ในยคุหลงัจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475 ซึ่งเป็น
ช่วงที่สื่อวิทย ุแผ่นเสียง และธุรกิจภาพยนตร ์ก าลงัไดร้บัความนิยม และแพร่ขยายในทกุชนชัน้ แต่
ในช่วงแรกนัน้จะเรียกว่า เพลงชีวิต มีเนือ้หากล่าวถึงการใชช้ีวิตของชาวนา กรรมกร ผูท้ี่มีรายได้
นอ้ย หรือ ความเป็นอยู่ที่ยากล าบากของชนชัน้ล่าง เพลงชีวิตนีไ้ดเ้ฟ่ืองฟูมากในทศวรรษที่ 2480 - 
2490 และไดซ้บเซาลงในช่วงพ.ศ.2500 ในยุคการปกครองของจอมพลสฤษดิ์  ธนะรตัน ์และจอม
พลถนอม  กิตติขจร จนกระทั่งหลงัจากเหตุการณก์ารเรียกรอ้งประชาธิปไตยวนัที่ 14 ตลุาคม พ.ศ.
2516 เพลงเพื่อชีวิตนีเ้ป็นเพลงประเภทหนึ่งที่มีลกัษณะการบรรเลงที่เรียบง่าย ไม่จ าเป็นตอ้งใชว้ง
ดนตรีที่มีขนาดใหญ่ในการบรรเลง สิ่งที่ส  าคญัส าหรบัเพลงเพื่อชีวิตนัน้ก็คือ เนือ้หาของตวับทเพลง
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เอง ซึ่งเพลงเพื่อชีวิตตามในคติแนวคิดศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชนของจิตร  ภูมิศักดิ ์
จะต้องไม่มีเนือ้หาไปในทางชูส้าว ต้องเป็นการสะท้อนความจริงของสังคม มีเนือ้หาไปในทาง
เรียกรอ้งสิทธิเสรีภาพ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันในสงัคม บรรยายถึงการกดขี่ชนชัน้
แรงงานจากนายทนุ เป็นตน้  

เพลงเพื่อชีวิตได้เปลี่ยนรูปแบบของเนื ้อหาเพลงไป จากการที่บรรยายแค่ความ
ยากล าบากในการใชช้ีวิตของชนชัน้ล่าง เป็นการเรียกรอ้งสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย ความไม่เท่า
เทียมในสังคมและชนชั้น การต่อตา้นจักรวรรดินิยม รวมไปถึงการเชิญชวนใหรุ้กขึน้สูก้ับอ านาจ
ของรฐั เครื่องดนตรีที่ใชใ้นช่วงแรกของวงดนตรีเพื่อชีวิตนั้นจะเป็นเครื่องดนตรีที่หาได้ง่าย เช่น 
กีต้าร ์รูปแบบเพลงจึงออกมาในลักษณะของเพลงโฟล์ก ต่อมาเมื่อการชุมนุมเริ่มขยายตัวมี
ผู ้เข้าร่วมมากขึน้จึงท าให้รูปแบบของวงเพื่อชีวิตเปลี่ยนไป เป็นวงดนตรีร็อก และวงสตริงไป 
นอกจากนีแ้ลว้ยงัมีการน าเอาวงดนตรีไทย และวงดนตรีพืน้บา้น มาบรรเลงเป็นในแนวทางดนตรี
เพื่อชีวิต เพื่อใหเ้ขา้ถึงผูฟั้งมากขึน้ และเป็นการดึงมวลชนใหเ้ขา้ร่วมกบันักศึกษาอีกดว้ย วงดนตรี
เพื่อชีวิตนัน้มีทัง้ที่เป็นปัญญาชนนอกมหาวิทยาลยั เช่น วงคาราวาน และวงที่เป็นนกัศึกษาที่ก าลงั
ศกึษาในมหาวิทยาลยั เช่น วงกรรมาชน วงกงลอ้ วงครุุชน วงตน้กลา้ ฯลฯ ต่อมาเหตกุารณว์นัที่ 6 
ตลุาคม พ.ศ.2519 นกัศกึษาไดถ้กูรฐับาล นายธานินทร ์ กรยัวิเชียร ลดบทบาททางการเมืองลง จึง
ส่งผลใหว้งดนตรีเพื่อชีวิต ทัง้วงดนตรีเพื่อชีวิตตามมหาวิทยาลยัต่าง ๆ และวงดนตรีเพื่อชีวิตของ
ปัญญาชนนอกมหาวิทยาลัย ค่อยๆยุบตัวลง หรือ ลดบทบาททางการเมืองลงตามไปดว้ย แต่ก็
ยงัคงมีผลงานเพลงออกมาอีกมากมาย เนือ้หาเพลงก็เป็นการปลอบใจ ใหค้วามหวงั มีพลงัในการ
ต่อสูไ้ม่ทอ้ถอย มีความจริงใจในสงัคม บ่งบอกถึงปัญหาที่ก าลงัเผชิญอยู่อย่างตรงไปตรงมาแฝง
ดว้ยแนวปรชัญา  
 

1.2 บทบาทของเพลงเพ่ือชีวิตในช่วง 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 - 6 ตุลาคม พ.ศ.
2519 และยุคปัจจุบัน 

เพลงเพื่อชีวิตไดเ้ริ่มเขา้มามีบทบาทมากในการเรียกรอ้งสิทธิ เสรีภาพ ประชาธิปไตย 
ในช่วง 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 - 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 และเพลงเพื่อชีวิตนีย้ังคงมีบทบาทในการ
เรียกรอ้ง ชุมนุมประทว้ง มาจนถึงยุคปัจจุบนั โดยจะแบ่งบทบาทของเพลงเพื่อชีวิตออกเป็น 2 ยุค
ใหญ่ ไดแ้ก่ 

ยคุที่ 1 ช่วง 14 ตลุาคม พ.ศ.2516 - 6 ตลุาคม พ.ศ.2519 
ยคุที่ 2 ช่วงหลงัจากปีพ.ศ.2519 - ปัจจบุนั  



 13 
 

ยคุที่ 1 ช่วง 14 ตลุาคม พ.ศ.2516 - 6 ตลุาคม พ.ศ.2519 
ในหนังสือของมนตส์วรรค ์ จินดาแสง (2532, น. 94) ไดก้ล่าวเก่ียวกับบทบาท

ของเพลงเพื่อชีวิตในช่วง 14 ตลุาคม พ.ศ.2516 - 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 ไวว้่า น่าจะมีจุดเริ่มตน้มา
จากแนวคิดเรื่องศิลปะกบัการต่อสูข้องจีน การต่อตา้นสงัคมของประเทศสหรฐัอเมริกา จากส านึก
ที่ว่าเพลงสามารถเป็นเครื่องมือในการรวบรวมพลงัและเปลี่ยนแนวคิดของคนในสงัคมได ้แนวคิดนี ้
ไดม้ีบทบาทต่อการเกิดบทเพลงเพื่อชีวิตของนักศึกษาและปัญญาชน โดยเพลงเพื่อชีวิตจึงน่าจะ
แบ่งเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ 

ช่วงที่ 1 ยุคกระแสตะวนัตก (ปลายปีพ.ศ.2516 - ตน้ปีพ.ศ.2517) ไดร้บัอิทธิพล
มาจาก บ็อบ  ไดแลน โจอัน  เบซ และกลุ่มศิลปินที่รอ้งเพลงประทว้งของประเทศสหรฐัอเมริกา 
บรรเลงในลกัษณะเพลงโฟลก์ และเพลงพืน้บา้นอเมรกิัน เครื่องดนตรี คือ กีตา้รโ์ปรง่ การประพนัธ์
กายแบบฮิปปีใส่กางเกงยีน ถือย่าม ใส่รองเทา้ยาง ไวผ้มยาว ต่อมาการประพนัธ์กายลกัษณะนีจ้ึง
เป็นสญัลกัษณข์องปัญญาชนไทยยุคนัน้  ผลงานเพลงในช่วงนีเ้ป็นการกล่าวถึงปัญหาความทุกข์
ยากของชาวนา กรรมกร สภาพความแหง้แลง้ในภาคอีสาน ความไม่เป็นธรรมในสงัคม ลกัษณะ
เนือ้เพลงยงัไม่รุนแรงถึงขัน้ใหจ้บัปืนลกุขึน้สู ้หรือ ต่อสูใ้นเขา้ป่าเพื่อทา้ทายอ านาจรฐั 

ช่วงที่ 2 ยุคแสวงหาตนเอง (ปลายปีพ.ศ.2517 - 2518) ในช่วงนีส้ถานการณ์
ทางการเมืองไดรุ้นแรงมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ชัยชนะของคอมมิวนิสตใ์นอินโดจีน
ตอนต้นปีพ.ศ.2518 ท าให้เกิดการโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายรัฐบาลที่กลัวภัยจากขบวนการ
คอมมิวนิสต์ที่แฝงมาในรูปแบบของขบวนการนักศึกษา เป็นผลให้ภาพลักษณ์ของนักศึกษา
เสียหาย จนกระทั่งถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2518 กลุ่มกระทิงแดงบุกเผามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
จึงมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการองคก์ารนักศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์วงดนตรีเพื่อชีวิต
จึงต้องปรับปรุงแนวความคิด และรูปแบบของวง ท านอง จังหวะ เป็นแบบอนุรักษ์นิยมตาม
สถานการณ ์แต่เนือ้หาของเพลงก็ยงัคงรูปแบบแนวคิดอุดมการณ์เดิม ไดเ้กิดวงดนตรีเพื่อชีวิตขึน้
หลายวง เช่น วงกรรมาชน วงไดอะเลคติค วงกงลอ้ เป็นตน้ เพลงในยุคนีม้ีทัง้ประพนัธเ์พลงเองและ
การน าเพลงของจิตร  ภูมิศกัดิ์ มาบรรเลงใหม่ เป็นการเริ่มยุคของการปลกุเรา้อดุมการณต์ามแนว
ศิลปะเพื่อชีวิต พฒันาการดา้นวงดนตรี เนื่องจากวงดนตรีแบบโฟลก์ไม่เหมาะสมกบัการชุมนุมที่มี
จ านวนคนหลายหมื่นคน จึงมีการเพิ่มเครื่องดนตรีเขา้มาเพื่อใหเ้หมาะสมกับการชุมชุนประทว้ง 
แนวเพลงจึงเปลี่ยนแปลงไปเป็น เพลงรอ็กบา้ง เพลงสตรงิบา้ง มีการประพนัธเ์พลงปลกุใจ หรือ น า
เพลงปลกุใจประเภทเพลงมารช์ ของจิตร  ภมูิศกัดิ ์ออกมาแสดง  
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ช่วงที่ 3 ยุคฟ้ืนฟูวฒันธรรม (ปลายปีพ.ศ.2518 – 2519) หลงัจากเหตกุารณก์ลุ่ม
กระทิงแดงบุกเผามหาวิทยาลยัธรรมศาสตรแ์ลว้ ไดม้ีการเลือกตัง้นายกสโมสร หรือ นายกองคก์ร
มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ท่าทีของนกัศกึษาดีขึน้ดว้ยการประพนัธเ์พลงที่มีความรุนแรงนอ้ยลง การแต่ง
กายสุภาพ มีการจัดงานปีใหม่ งานลอยกระทง เป็นการพยายามลดความกดดันทางการเมือง
ขณะนั้นด้วยการปรบัภาพลักษณ์ให้มีแนวทางอิงประเพณีนิยมมากขึน้ ด้วยความหวังที่ว่าจะ
สามารถดงึมวลชนใหส้นบัสนนุขบวนการนกัศกึษาอยู่ต่อไปได ้

หลงัจากยุคฟ้ืนฟ ูไดม้ีการส่งเสรมิวฒันธรรมและประเพณีของกลุม่นกัศึกษา ไดม้ี
น าเพลงพืน้บา้น เพลงไทยเดิม มาท าเป็นเพลงในแนวเพลงเพื่อชีวิต นอกจากนีไ้ดม้ีการน าเครื่อง
ดนตรีพืน้บา้น เช่น แคน ไห พิณ กระดึง ฯลฯ ท าใหบ้รรยากาศของการประทว้งเป็นแบบไทยๆ เป็น
ที่พึงพอใจของกรรมกร ชาวนา และนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง พัฒนาการเพลงในช่วงนีไ้ดเ้ห็นความ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบ จงัหวะท่วงท านอง แต่แนวความคิดหรือเนือ้เพลงยงัคงเรียกรอ้งปลกุใจให้
เกิดการต่อสู ้เพื่อเอกราชอธิปไตย และท าลายลา้งจกัรวรรดินิยมเช่นเดิม วงดนตรีที่เกิดขึน้ในยุคนี ้
ได้แก่ วงต้นกล้า (วงดนตรีไทย) วงแคน อีสาน (วงหมอล า) วงลูกทุ่งสัจ -จธรรม (วงลูกทุ่ง
มหาวิทยาลยัรามค าแหง) วงครุุชน (วงของนกัศกึษาวิทยาลยัครู) 

ส่วนวงดนตรีประเภทสตริงหรือเพลงมารช์ก็ยังคงอยู่  เพราะมีการประท้วง
มากมาย เพลงของจิตร  ภมูิศกัดิ ์ซึ่งแสดงโดยวงกรรมาชนไดร้บัความนิยมมาก  

เพลงเพื่อชีวิตหลัง 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 ยังคงมีบทบาทในหมู่นักศึกษามาก 
ถึงแม้กระแสการเมืองจะถูกรฐับาลชุด นายธานินทร ์ กรยัวิเชียร ปิดกั้นก็ตาม ผลงานเพลงก็มี
ออกมามากมาย เนือ้หาเพลงก็เป็นการปลอบใจ ใหค้วามหวงั มีพลงัในการต่อสูไ้ม่ทอ้ถอย มีความ
จรงิใจในสงัคม บ่งบอกถึงปัญหาที่ก าลงัเผชิญอยู่อย่างตรงไปตรงมาแฝงดว้ยแนวปรชัญา วงดนตรี
ในมหาวิทยาลยัก็มีอยู่บา้ง แต่ไม่มีการด าเนินงานอย่างเปิดเผย  

เพลงเพื่อชีวิต ในช่วง 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 - 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 เป็นเพลงที่
ตอบสนองความตอ้งการในการเรียกรอ้งสิทธิความเท่าเทียมกันในสังคม สะทอ้นความทุกขย์าก
ของชนชัน้แรงงาน ซึ่งไม่มีจุดประสงคเ์พื่อการแสวงหาผลประโยชนแ์ก่กลุม่ใดกลุม่หนึ่ง ที่ส  าคญัไป
กว่านัน้ยังเป็นการตอบสนองและตอกย า้แนวคิดของจิตร  ภูมิศักดิ์ เร่ืองศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อ
ประชาชน อย่างจรงิจงั 
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ยคุที่ 2 ช่วงหลงัจากปีพ.ศ.2519 - ปัจจบุนั 
หลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 เพลงเพื่อชีวิตได้มีการเปลี่ยนแปลง

บทบาท และแนวคิดของการสรา้งสรรคผ์ลงานเพลงไป จากในหนงัสือของอติภพ  ภทัรเดชไพศาล 
(2556, น.171)ไดก้ล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของเพลงเพื่อชีวิตไวว้่า การเปลี่ยนแปลงของบทบาท
และแนวคิดของเพลงเพื่อชีวิตน่าจะเริ่มขึน้เมื่อพ.ศ.2522 จากการน าเพลง บินหลากูเ้สรี ผลงาน
ประพนัธข์องวิสา  คญัทพั และขบัรอ้งโดยวงกรรมาชนช่วงพ.ศ.2519 มาดดัแปลงเนือ้รอ้งใหม่ โดย
การเปลี่ยนเนือ้หาของเพลงในส่วนที่เป็นการเรียกรอ้งทางการเมืองที่รุนแรง ใหม้ีความอ่อนโยนลง 
ซึ่งจะมีเนือ้หาไปในทางบรรยายความเก่ียวกบัการตายของนกตวัหนึ่ง 

นอกจากนีแ้ลว้ยงัมีปรากฏการณท์ี่เกิดขึน้กบัวงการเพลงเพื่อชีวิตในช่วงหลงัพ.ศ.
2519 เรียกว่า ปรากฏการณค์าราบาว ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของวงการเพลงเพื่อชีวิตที่ส  าคญั ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงนีเ้ป็นการเปลี่ยนลักษณะของเนือ้เพลง และที่ส  าคัญคือการเปลี่ยนแปลงทาง
แนวคิดในการรบัใชส้งัคมของเพลงเพื่อชีวิต เนื่องจากว่า เพลงเพื่อชีวิตในยุคก่อนหนา้นี ้ถือไดว้่า
เป็นเพลงใตดิ้น เป็นที่รูจ้กักนัในกลุม่คนเฉพาะกลุ่ม แต่วงคาราบาวไดท้ าใหเ้พลงเพื่อชีวิตกลบัมามี
บทบาทในสังคม โดยผ่านกระบวนการของนายทุน ซึ่งที่สังเกตได้อย่างเด่นชัดก็คือ การที่มี
เครื่องด่ืมน า้อัดลมอย่าง โคคาโคล่า ซึ่งเป็นสัญลกัษณ์หนึ่งของลทัธิทุนนิยม และเป็นผูส้นับสนุน
อย่างเป็นทางการที่หนา้ปกเทป 

เนือ้หาของเพลงก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางแนวคิด จากแต่เดิมนั้นเป็นการน า
แนวคิดศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชนของจิตร  ภมูิศกัดิ์ มาสรา้งสรรคผ์ลงานเพลง ซึ่งแนวคิด
นีจ้ะเป็นไปในทางการเรียกรอ้งความเท่าเทียมกันในสงัคม ไม่มีเนือ้หาในการมอมเมา เรื่องเชิงชู้
สาว แต่วงคาราบาวไดม้ีการสรา้งสรรคบ์ทเพลงที่มีเนือ้หาที่หลากหลายมากขึน้ มิไดจ้  ากัดเนือ้หา
อยู่เพียงแค่การเรียกรอ้งทางการเมืองเท่านัน้ เป็นมีทัง้การบรรยายสภาพชีวิตความเป็นอยู่ สภาพ
ปัญหาของสังคม บุคคล และสอดแทรกอารมณ์ขันไวใ้นบทเพลง ลักษณะของการบรรเลงและ
รูปแบบของวงดนตรีก็มีการเปลี่ยนไปจากในช่วงของยคุการเรียกรอ้ง 14 ตลุาคม พ.ศ.2516 และ 6 
ตลุาคม พ.ศ.2519 กล่าวคือ ลกัษณะของการบรรเลงเพลงมีการใชเ้ทคนิคที่มีความซบัซอ้นในการ
บรรเลง รูปแบบของวงดนตรีก็เป็นวงดนตรีที่มีขนาดใหญ่ขึน้ มีการน าเครื่องดนตรีต่างๆเพิ่มเขา้มา
ในการบรรเลงมาขึน้ เช่น แซกโซโฟน ทรมัเป็ต ทรอมโบน เป็นตน้ 

นอกจากนีแ้ลว้วงคาราบาวยังสรา้งความจ ากัดความใหม่ให้กับค าว่า จังหวะ
สามช่า ซึ่งแต่เดิมนัน้ จงัหวะสามช่า นีม้าจากค าว่า cha-cha-cha เป็นจงัหวะเพลงของคิวบา เป็น
เพียงแค่ชื่อบอกจงัหวะของเพลง (เปรียบเทียบไดก้บัค าว่า หนา้ทบัของเพลงไทย) แต่ค าว่า จงัหวะ
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สามช่า ของวงคาราบาวนีก้ลายเป็นสญัลกัษณข์องเพลงคาราบาว เรียกว่า สามช่าแบบคาราบาว 
ซึ่งมีความชดัเจนมากขึน้ในพ.ศ.2532 จากการที่วงคาราบาวไดร้่วมรอ้งเพลงกับสุรชยั  จันทิมาธร 
(หงา  คาราวาน) ในอลับัม้ชุดที่ 2 ชื่อเพลงว่า เพลงสรุชยัสามช่า ซึ่งมีการใชจ้งัหวะ สามช่าแบบคา
ราบาว ดังนั้นเพลงเพื่อชีวิตของวงคาราบาวจึงเหลือความเป็นเพื่อชีวิตแค่ภาพลักษณ์ของการ
ประพนัธเ์พลง และการแต่งกายเท่านัน้ 

อีกปรากฏการณข์องเพลงเพื่อชีวิตช่วงหลงัจากปีพ.ศ.2519 คือมีการน าเพลงเพื่อ
ชีวิตตามแนวคิดของจิตร  ภูมิศักดิ์กลบัมาบรรเลงบทเวทีการประทว้งของกลุ่มท่ีเรียกรอ้งทางการ
เมืองท่ีมีแนวคิดทางการเมืองแตกต่างกันคนละขั้ว โดยการใช้เพลงของจิตร  ภูมิศักดิ์ เป็นเชิง
สญัลกัษณใ์นการเรียกรอ้งทางการเมืองมากกว่าเป็นการแสดงออกทางแนวคิดแบบสงัคมนิยมของ
จิตร  ภมูิศกัดิ ์เน่ืองจากว่าสถานภาพของจิตร ในยคุปัจจบุนันัน้ เปรียบเสมือนกบัสญัลกัษณใ์นการ
เรียกรอ้ง สิทธิเสรีภาพ อีกทัง้ยงัมีภาพลกัษณเ์ป็นนกัวิชาการหวักา้วหนา้ อีกดว้ย (อติภพ  ภทัรเดช
ไพศาล, 2556, น. 173-187 ) 

สถานการณ์เพลงเพื่อชีวิตหลังจากช่วงเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด จากปรากฏการณ์ที่ อติภพ  ภัทรเดชไพศาล ได้เรียกว่า 
ปรากฏการณ์คาราบาว ที่มีแนวคิดในการสรา้งสรรคบ์ทเพลงที่ต่างจากช่วงก่อนหน้านี ้เป็นการ
สรา้งสรรค์บทเพลงที่ตอบสนองระบบทุนนิยมอย่างเต็มตัว หลงเหลือแค่ภาพลักษณ์ของการ
ประพนัธเ์พลง และการแต่งกายเท่านัน้ 

นอกจากนีแ้ล้ว ภาพลักษณ์ของจิตร  ภูมิศักดิ์ ท่ีเป็นผูเ้ร่ืองรอ้งฝ่ายสังคมนิยม 
และเป็นผูเ้สนอแนวคิดศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน ในประเทศไทย ก็ไดถู้กลดทอนลงเหลือ
เพียงแค่สญัลกัษณ์แห่งการเรียกรอ้งสิทธิเสรีภาพ และนักวิชาการหัวกา้วหนา้ อีกประการหนึ่งที่
ส  าคญั ไดม้ีการน าเพลงของจิตร  ภูมิศกัดิ์ มาขบัรอ้งบนเวทีท่ีเรียกรอ้งภายใตร้ะบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย ซึ่งมิใช่การเรียกรอ้งเพื่อน าไปสูก่ารเปลี่ยนแบบในยุคของจิตร  ภมูิศกัดิ ์
 

1.3 การวิเคราะหเ์พลง 
ณัชชา  พันธุ์เจริญ (2551, น. 1-28) ไดก้ล่าวเก่ียวกับการวิเคราะหเ์พลงไวว้่า การ

วิเคราะหเ์พลงมีความส าคญัอย่างยิ่งที่จะเขา้ใจบทเพลง การวิเคราะหเ์พลงนัน้ตอ้งมีการวิเคราะห์
ภาพรวมภายนอก ประวติัของเพลง และประวัติของผูป้ระพันธ์เพลง นอกจากนีแ้ลว้ยังตอ้งมีการ
วิเคราะหใ์นเชิงลึกอีกดว้ย ซึ่งการวิเคราะหเ์พลงทัง้ภาพรวมภายนอกและการวิเคราะหเ์ชิงลึก ผู้
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วิเคราะหต์อ้งมีความระมัดระวงัและตอ้งใชว้ิจารณญาณในการที่จะเชื่อขอ้มลู ซึ่งแหล่งขอ้มลูที่ใช้
ในการวิเคราะหเ์พลงของณชัชา  พนัธุเ์จรญินีป้ระกอบไปดว้ย 

1. การบรรยายภาพรวมโดยทั่วไป จะแบ่งออกเป็น 2 อย่าง ไดแ้ก่ 
1.1 ประวติัเพลง ไดแ้ก่  

1.1.1 ชื่อเพลง  
1.1.2 ชื่อผูป้ระพนัธ ์ 
1.1.3 ปีเกิดและปีตายของผูป้ระพนัธ ์ 
1.1.4 ปีที่ประพนัธ ์ 
1.1.5 ยุคดนตรี เพื่อการเปรียบเทียบลีลาของเพลงระหว่างเพลงในยุค

เดียวกนั 
1.1.6 จ านวนผลงานเพลง เพื่อการเปรียบเทียบลีลาเพลงของผูป้ระพันธ์

เดียวกนัว่าควรมีลีลาอย่างไร 
1.1.7 ความส าคัญของเพลง เพื่อใหเ้ห็นถึงความส าคัญของเพลงที่มีต่อ

ประวติัศาสตร ์เช่น เป็นเพลงแรกที่ใชท้รอมโบน เป็นเพลงสดุทา้ยที่ประพันธส์มบูรณท์ุกท่อนก่อน
เสียชีวิต เป็นเพลงที่แต่ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เป็นตน้ 

1.1.8 ชีวิตของผูป้ระพนัธ ์
1.2 ภาพรวมภายนอก จะประกอบไปดว้ยขอ้มลูต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

1.2.1 ประเภทของเพลง  
1.2.2 เครื่องดนตรีที่ใช ้
1.2.3 จ านวนท่อน 
1.2.4 อตัราจงัหวะ และลีลา 
1.2.5 ความยาวเป็นนาทีและวินาที 
1.2.6 ความยาวเป็นจ านวนหอ้ง 
1.2.7 ความยาวเป็นจ านวนจงัหวะ 

2. การวิเคราะหส์่วนประกอบหลกัของเพลง ประกอบไปดว้ยท านอง จงัหวะ เสียง
ประสาน และสีสนัเสียง  

3. การวิเคราะห์ประโยคเพลง บทเพลงทุกบทเพลงจะต้องประกอบไปด้วย
ประโยคเพลง และประโยคเพลงเหลา่นีก้็จะถกูน ามาผกูเรียงรอ้ยเขา้จนเป็นเพลงที่สมบรูณ์ 

4. การวิเคราะหส์งัคีตลกัษณ ์การวิเคราะหโ์ครงสรา้งของเพลง 
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การวิเคราะหเ์พลงของณัชชา  พันธุ์เจริญนัน้ เป็นการวิเคราะหใ์นรูปแบบของดนตรี
ตะวันตก ซึ่งสามารถเทียบเคียงไดก้ับการวิเคราะหเ์พลงของ มานพ  วิสุทธิแพทย ์(2556, น. 35-
62) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัการวิเคราะหเ์พลงไทยไวว้่า การวิเคราะหเ์พลงไทยนัน้เนือ้หาหลกัหรือหัวใจ
ของการวิเคราะหอ์ยู่ที่ท านองเพลง แต่ขอ้มูลที่เป็นบริบทแวดลอ้มอ่ืน ๆ ของเพลงแต่ละเพลงก็มี
ความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าท านองเพลงนั้น ๆ ดังนั้นการวิเคราะห์เพลงที่สมบูรณ์จึงตอ้งน า
ขอ้มูลที่เป็นบริบทแวดลอ้มต่าง ๆ เหล่านั้นมาเป็นส่วนประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
วิเคราะหด์ว้ยเสมอ ขอ้มลูอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับทเพลง ประกอบดว้ย 

1. ขอ้มลูเบือ้งตน้ของบทเพลง 
ขอ้มูลเบือ้งตน้ของบทเพลงนั้นจะท าใหส้ามารถเห็นความสมัพันธ์หรือการ

เชื่อมโยงกบัปัจจยัหรือเหตกุารณต่์าง ๆ ที่มีผลหรือส่งผลต่อเนื่องมายงับทเพลงนัน้ ขอ้มลูเบือ้งตน้
ของบทเพลง ไดแ้ก่ 

- ประวติัที่มาของเพลง เพลงแต่ละเพลงมีประวติัที่มาแตกต่างกนั 
- ประวติัผูป้ระพนัธ ์ผูป้ระพนัธน์บัเป็นปัจจยัส าคญัอีกประการหนึ่งในการ

วิเคราะหบ์ทเพลง จะตอ้งศึกษาขอ้มลูในหลายประเด็น เช่น วนั เดือน ปีเกิด ของผูป้ระพนัธ ์เพื่อจะ
ไดท้ราบถึงบริบทและสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ในสมัยนั้น การศึกษาของผู้ประพันธ์เพลง ความช า
นานของในการบรรเลงเครื่องดนตรี เป็นตน้ 

2. โครงสรา้งของบทเพลง 
เป็นขอ้มลูเก่ียวกบับทเพลง เป็นขอ้มลูที่เป็นองคป์ระกอบภายนอก เป็นขอ้มลู

ที่สามารถใชก้ารสังเกตซึ่งเป็นการวิเคราะหเ์บือ้งตน้เท่านั้น เช่น ประเภทของเพลง อัตราจังหวะ
หนา้ทบัที่ใช ้จ านวนท่อน หนา้ที่ของเพลง ประเภทของวงที่ใชบ้รรเลง โอการสที่บรรเลง เป็นตน้ 

3.รายละเอียดในการวิเคราะห ์
เมื่อได้ศึกษาข้อมูลเบื ้องต้นของบทเพลงแล้ว ขั้นต่อไปคือการวิเคราะห์

ท านองเพลง ซึ่งมีรายละเอียดเชิงทฤษฎีหลายอย่างที่เป็นประเด็นในการวิเคราะห ์ดงัต่อไปนี ้
1) คีตลกัษณ ์(Form) 

Form ของเพลงไทยสามารถจ าแนกไดต้ามท่อนโดยยึดหลกัจ านวน
ท่อนเพลงเป็นหลกั และนิยมใชอ้กัษรโรมนัแทนท่อนเหล่านัน้ (การใช้อกัษรโรมนัมิไดเ้ป็นกฎเกณฑ์
ที่ตายตวั) เช่น เพลงท่อนเดียวมี form เป็น A, เพลง 2 ท่อน มี form เป็น AB, เพลง 3 ท่อน มี form 
เป็น ABC เป็นตน้ อย่างไรก็ตามท่อนเพลงยังสามารถจ าแนกตามท านองเพลงไดห้ลายอย่าง โดย
จะยกตวัอย่างดงันี ้
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- เพลง 1 ท่อน หรือเพลงท่อนเดียว สามารถอธิบายโดยใช้
ตวัอกัษรโรมนั คือ A ซึ่งมีความหมายว่า เป็น บทเพลงที่มีท่อนเดียว 

- ท่อนเดียวบรรเลง 2 เที่ยว ท านองเหมือนกนั form เพลง คือ 
//:A:// 

- ท่อนเดียวบรรเลง 2 เที่ยว ท านองต่างกัน form เพลง คือ 
AA’ 

- เพลง 2 ท่อน มี form เพลงหลายอย่าง เช่น 
- เพลง 2 ท่อน ท านองเพลงไม่เหมือนกนั form เพลง คือ AB 
- เพลง 2 ท่อน มีสว่นแรกต่างกนั แต่ส่วนทา้ยของท่อนเพลงมี

ท านองเหมือนกนั form เพลง คือ A (ac) B (bc)  
A และ B หมายถึง ท่อน 1 และท่อน 2 
a และ b หมายถึง ท านองเพลงที่เหมือนกนั  
c หมายถึง ท านองเพลงสว่นหลงัที่เหมือนกนัทัง้ 2 ท่อน 

- เพลง 2 ท่อน ที่มีท านองแรกเหมือนกัน แต่ท านองท้าย
ต่างกนั form เพลง คือ A (oa) B (ob)  

A และ B หมายถึง ท่อน 1 และท่อน 2  
o หมายถึง ท านองแรกที่เหมือนกนั 
a และ b หมายถึง ท านองเพลงที่ต่างกนั 

- เพลง 2 ท่อน ที่มีท านองเพลงเพิ่มเติมในท่อน 2 form เพลง 
คือ A (ab) B (aob) 

A และ B หมายถึง ท่อน 1 และท่อน 2  
a และ b หมายถึง ท านองเพลงที่ทัง้ 2 ท่อนเหมือนกนั 
o หมายถึง ท านองที่เพิ่มเติมเขา้มา 

- เพลง 3 ท่อน มี form เพลงหลายอย่าง เช่น 
- เพลง 3 ท่อน ที่มีท านองต่างกนั form เพลง คือ ABC 
- เพลง 3 ท่อน ที่มีท านองเพลงบางส่วนเหมือนกัน form 

เพลง คือ A (ao) B (bo) C (co) 
A B และC หมายถึง ท่อน 1 ท่อน 2 และท่อน 3  
a และ b หมายถึง ท านองเพลงที่ต่างกนั 
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o หมายถึง ท านองที่เหมือนกนั 
2) บนัไดเสียง 

บนัไดเสียงเป็นองคป์ระกอบหนึ่งที่มีความส าคัญทางดนตรี สามารถ
บ่งบอกถึงเอกลกัษณ์ของบทเพลง และยังสามารถอธิบายความสมัพันธ์ระหว่างท านองเพลงกับ
เครื่องดนตรีที่บรรเลงเพลงนัน้ ๆ บนัไดเสียงที่ต่างกันก็ย่อมมีความหมายที่ต่างกนัดว้ย และเครื่อง
ดนตรีต่างชนิดกนัก็มีความสมัพนัธก์บับนัไดเสียงที่ต่างกนัดว้ย 

บนัไดเสียงในดนตรีไทย หมายถึง เสียงต่าง ๆ จากเครื่องดนตรีไทยที่
ถกูจดัระบบและใชร้ะบบเสียงนัน้ในเพลงไทย เพลงไทยเป็นเพลงที่ใชเ้สียง 7 เสียง เสียงทัง้ 7 เสียง
นั้นมีบทบาท หน้าที่ และความส าคัญแตกต่างกัน เสียงทั้ง 7 เสียงนั้นสามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 
กลุม่ ไดแ้ก่ 

- กลุ่มเสียงหลกั 5 เสียง ไดแ้ก่ เสียงที่ 1 2 3   5 6 ท าหนา้ที่เป็น
เสียงส าคญัในท านองของบทเพลง 

- กลุ่มเสียงรอง 2 เสียง ไดแ้ก่ เสียงที่          4      7 มีหนา้ที่และ
บทบาทส าคญัหลายประการ  

- ท าหนา้ที่เป็นโนต้จรในทางหลกั 
- ท าหนา้ที่เป็นโนต้จรในทางแปร 
- ท าหนา้ที่เป็นเสียงประสานในทางฆอ้ง 
- ท าหนา้ที่บอกส าเนียงภาษา 
- ท าหนา้ที่ในการเปลี่ยนบนัไดเสียง 

การก าหนดชื่อบนัไดเสียงในเพลงไทย 
ล าดบัขัน้ของบนัไดเสียง 1 2 3 4 5 6 7 

บนัไดเสียง โด ด ร ม ฟ ซ ล ท 
บนัไดเสียง เร ร ม ฟ ซ ล ท ด 
บนัไดเสียง มี ม ฟ ซ ล ท ด ร 
บนัไดเสียง ฟา ฟ ซ ล ท ด ร ม 
บนัไดเสียง ซอล ซ ล ท ด ร ม ฟ 
บนัไดเสียง ลา ล ท ด ร ม ฟ ซ 
บนัไดเสียง ที ท ด ร ม ฟ ซ ล 
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3) เพลงเปลี่ยนบนัไดเสียง 
เพลงไทย สามารถมีการเปลี่ยนบันไดเสียงได ้ซึ่งการเปลี่ยนบันได

เสียงนัน้มีหลายลกัษณะและหลายกรณี ไดแ้ก่ 
ลกัษณะที่ 1 การเปลี่ยนบนัไดเสียงทัง้เพลง  สามารถแบ่งไดอี้กหลาย

กรณี ดงันี ้
- เปลี่ยนตามระเบียบวิธีการบรรเลง เช่น เพลงเหาะ เพลงกลม 
- เปลี่ยนตามหน้าที่ เช่น เพลงแขกบรเทศ เมื่อน ามาบรรเลงรบั

รอ้งในเพลงเถา จะใชบ้นัไดเสียง โด แต่เมื่อน ามาบรรจุในการแสดงโขน ละคร มกัจะใชบ้นัไดเสียง 
ซอล 

- เปลี่ยนตามวงดนตรีที่บรรเลง เช่น เพลงโหมโรงไอยเรศ 
ลกัษณะที่ 2 การเปลี่ยนบนัไดเสียงบางช่วงของเพลง สามารถแบ่งได้

อีกหลายกรณี ดงันี ้
- เปลี่ยนทันที เป็นการเปลี่ยนบันไดเสียงใหม่ในวรรคต่อไปโดย

โครงสรา้งเสียงใหม่ 
- เปลี่ยนโดยมีโนต้เสียงจรปรากฏในต าแหน่งลูกตก เป็นตัวบอก

ว่าจะมีการเปลี่ยนเสียง 
- เปลี่ยนโดยมีโนต้เสียงจร แต่มิไดป้รากฏในต าแหน่งลกูตก 
- เปลี่ยนบนัไดเสียงแค่วรรคเดียว เช่น เพลงสาธุการ ท านองเพลง 

2 วรรคสดุทา้ยตอนจบเพลง 
- เปลี่ยนบนัไดเสียงโดยมีวรรคเชื่อม เป็นการเปลี่ยนบนัไดเสียงที่

ราบเรียบ จนบางครัง้ฟังดแูลว้เหมือนไม่มีการเปลี่ยนบนัไดเสียงเกิดขึน้ 
4) วรรคเพลงและลกูตก 

วรรคเพลงและลูกตกเป็นรายละเอียดเชิ งทฤษฎี  ซึ่ งอ ธิบาย
ความหมายเชิงไวยกรณท์างดนตรีไดล้ึกซึง้มากขึน้ องคป์ระกอบที่ส  าคัญอย่างหนึ่งของดนตรีไทย
คือ ท านองเพลง การวิเคราะห์วรรคเพลงและลูกตกท าให้สามารถเข้าใจท านองเพลง และ
โครงสรา้งของท านองเพลงไดอ้ย่างชดัเจน 

วรรคเพลง หมายถึง ท านองเพลงที่มีความยาว 1 หน้าทับ การ
ก าหนดความยาวของท านองเพลงหรือการแบ่งท านองเพลงออกเป็นสว่นๆ ควรดทูี่ตวัท านองเพลง
เป็นหลกั  



 22 
 

ลกูตก หมายถึง เสียงสดุทา้ยของท านองเพลงในแต่ละวรรค 
5) ลกัษณะท านองเพลงและลกัษณะเด่นของท านอง 

ท านองทางพื ้น คือ ท านองเพลงที่ให้อิสระในการประดิษฐ์ท านอง
เพลงส าหรบัเครื่องดนตรีที่ด  าเนินท านองได ้ท าเพลงประเภทนีฆ้อ้งวงใหญ่มีหนา้ที่บรรเลง “ท านอง
หลกั หรือ ทางพืน้” สว่นเครื่องดนตรีอ่ืนบรรเลงตามหนา้ที่และลกัษณะการบรรเลงของเครื่องดนตรี
นัน้ ๆ 

ท านองทั่วไป คือ ท านองเพลงทางพืน้ที่บรรเลงดว้ยมือฆอ้งธรรมดา 
ท านองทั่วไปมีลกัษณะส าคญั 2 อย่างคือ 1.ความหลากหลายของท านองตามลกูตกเสียงต่าง ๆ 2.
ทิศทางของท านอง ซึ่งท านองเพลงทั่วไปที่มีลูกตกเสียงเดียวกันและมีทิศทางไปในทางเดียวกัน
สามารถใชแ้ทนกนัได ้

ท านองเฉพาะ คือ ท านองเพลงทางพืน้ที่มีลกัษณะการบรรเลงที่เป็น
เอกเฉพาะตวั มือฆอ้งของท านองเฉพาะหลายๆท านองดดัแปลงไปจากมือฆอ้งของท านองที่ท าให้
เป็นท านองที่ซบัซอ้น ท านองเฉพาะ มีทัง้ที่เป็นท านองเฉพาะเพลงและเป็นท านองเฉพาะกลุม่เพลง 

ท านองทางกรอ และท านองบงัคับทาง คือ ท านองเพลงที่ผูป้ระพันธ์
ไดก้ าหนดท านองไวแ้ลว้ ผูบ้รรเลงควรบรรเลงตามท านองที่ผูป้ระพนัธก์ าหนดไว ้ไม่ควรบรรเลงเป็น
ท านองเก็บ หรือ ประดิษฐ์ท านองใหผ้ิดเพีย้นไปจากเดิม 

6) รูปแบบท านอง รูปแบบจงัหวะ 
รูปแบบท านอง หรือ กระสวนท านอง คือ ทิศทางการเคลื่อนที่ของ

ท านองเพลง ซึ่งรูปแบบหรือทิศทางของท านองเพลงนีม้ีหลายอย่าง เช่น ท านองเพลงที่ใหเ้สียงเรียง
กนั ท านองเพลงที่ใชเ้สียงสลบัขึน้-ลงหรือสลบัฟันปลา ท านองเพลงที่ใชเ้สียงกระโดดขา้ม เป็นตน้ 
การน าเสนอรูปแบบท านองโดยการลากเสน้ตามเสียงสูง-ต ่าของท านองเพลงนัน้ท าใหม้องเห็นทิศ
ทางการเคลื่อนที่ของท านองเพลงไดช้ดัเจนเป็นรูปธรรมมากกว่าโนต้เพลง ท าใหส้ามารถวิเคราะห์
ไดล้ะเอียดลกึซึง้กว่า 

รูปแบบจงัหวะ หรือ กระสวนจงัหวะ คือ การจดัเรียงต าแหน่งของตัว
โนต้ต่างๆ เพื่อท าใหเ้กิดท านองที่ตอ้งการ เมื่อบนัทึกบทเพลงเป็นโนต้แลว้สามารถมองเห็นรูปแบบ
จงัหวะไดช้ดัเจนจากโนต้เพลงเหลา่นัน้ ต าแหน่งที่มีโนต้ใชเ้ครื่องหมาย “X” และต าแหน่งที่ไม่มีโนต้ 
ใชเ้ครื่องหมาย “-”  
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นอกจากการวิเคราะหเ์พลงของณัชชา  พันธุ์เจริญ และมานพ  วิสุทธิแพทย ์ยังมี  
พิชิต  ชัยเสรี (2559, น. 2-41) ที่ไดก้ล่าวถึงการวิเคราะหเ์พลงไทยไวว้่า วิธีการวิเคราะหเ์พลงไทย
อาจจะท าได ้3 วิธี ไดแ้ก่ 

1. วิเคราะหโ์ดยระบบ  
วิธีนี ้จะใช้ระบบของดนตรี คือ ท่วงท านอง จังหวะ เสียงประสาน สั งคีต

ลกัษณ ์ท่วงทีลีลา และการแสดงอารมณ ์
2. วิเคราะหโ์ดยการเลือกประเด็น 

วิธีนีเ้ป็นการเลือกประเด็นอย่างใดอย่างหนึ่งของเพลงมาท าการวิเคราะห ์เช่น 
วิเคราะหเ์ฉพาะบนัไดเสียง วิเคราะหเ์ฉพาะเสียงประสาน วิเคราะหเ์ฉพาะเทคนิคในการบรรเลง 
เป็นตน้ 

3. วิเคราะหโ์ดยแจง้พลนั 
วิธีนี ้สังเกตจากการปรากฏของเพลงนั้น  ๆ ว่ามีลักษณะเด่นชัด ปรากฏ

เหนือกว่าองคป์ระกอบอ่ืน ๆ เช่น เพลงเยย้จะมีการตีฉ่ิงที่เด่นชัด ก็พึงวิเคราะหเ์รื่องจังหวะ เพลง
พญาฝันมีการเปลี่ยนบนัไดเสียงและสการใชเ้สียงเชื่อมที่เด่นชดั ก็ควรจะวิเคราะหเ์รื่องการเปลี่ยน
บนัไดเสียง เป็นตน้ 

พิชิต  ชัยเสรียังได้แบ่งความรูพ้ืน้ฐานในการวิเคราะห์เพลงไทยไว ้3 ประเด็นใหญ่ 
ไดแ้ก่ 

1. ใชท้างฆอ้งเป็นหลกัในการวิเคราะห ์เนื่องจากว่าทางฆอ้งมีท านองที่เป็นแก่น
โครงสรา้งของกลุม่เสียง 

2. กลุ่มเสียงปัญจมูล ค าว่าปัญจมูลนี ้พิชิต  ชัยเสรีไดต้อ้งการที่ จะเลี่ยงความ 
Penta Tonic โดยใหเ้หตุผลว่า ดนตรีไทยนั้นมีดนตรีไทยนั้นมีเสียงครบ 7 เสียง แต่อาจจะมีการ
เลี่ยงการใชเ้สียงที่ 4 และเสียงที่ 7 จนบางครัง้อาจจะท าใหเ้พลงนัน้ฟังแลว้มีเสียงเพียงแค่ 5 เสียง 

3. องคป์ระกอบของดนตรี สามารถแบ่งได ้3 สว่นใหญ่ๆ ดงันี ้
3.1 ท านอง 
3.2 การประสานเสียง 
3.3 จงัหวะ  

การวิเคราะหเ์พลงของทัง้ณัชชา  พันธุ์เจริญ มานพ  วิสุทธิแพทย ์และพิชิต  ชัยเสรี
นัน้มีแตกต่างกนัในรายละเอียดบางประการ ซึ่งความแตกต่างนีเ้กิดจากบริบทของวฒันธรรมดนตรี 
และทัศนะบางประการ แต่โดยภาพรวมแล้วมีความคล้ายคลึงกันในหัวข้อการพิจารณาเพื่อ
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วิเคราะห์เพลง ทั้งในเรื่องการพิจารณาประวัติเพลง การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลักของเพลง
(ท านอง จังหวะ เสียงประสาน และสีสนัเสียง) การวิเคราะหป์ระโยคเพลง(ซึ่งในส่วนนีจ้ะแตกต่าง
กนับางเล็กนอ้ยขึน้อยู่กบับรบิทของวฒันธรรมเพลง)  

นอกจากการวิเคราะหเ์พลงแลว้ผูว้ิจยัยงัไดท้ าการศึกษาองคป์ระกอบของดนตรี เพื่อ
เป็นประกอบการวิจัย โดยไดศ้ึกษาองคป์ระกอบดนตรีตะวันตกของ ณรุทธ์  สุทธจิตต ์(2554, น. 
23) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบดนตรีตะวันตกไวว้่า องคป์ระกอบของดนตรี คือ สิ่งพืน้ฐานที่ท าให้
ดนตรีเป็นรูปเป็นร่างขึน้มา และเป็นสิ่งที่ท าใหผู้ฟั้งดนตรีเขา้ใจและซาบซึง้ในบทเพลงมากขึน้ ซึ่ง
องคป์ระกอบของดนตรีนัน้มีองคป์ระกอบ ดงันี ้

1. เสียง (Tone) ในที่นีจ้ะแตกต่างจากเสียงทั่วๆไป (Noise) ตรงที่เสียงของดนตรี
นัน้จะเป็นการสั่นสะเทือนที่มีระบบระเบียบ มีความสม ่าเสมอ และที่ส  าคญัคือ เสียงของดนตรีเป็น
เสียงที่เกิดจากความตัง้ใจ และเสียงจะมีคณุสมบติัที่ส  าคญัอยู่ 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1.1 ระดบัเสียง (Pitch) คือ ความสงู-ต ่าของเสียง 
1.2 ความยาวของเสียง (Duration) คือ ความสัน้-ยาวของเสียง 
1.3 ความเขม้ของเสียง (Intensity) คือ ความดงั-เบาของเสียง 
1.4 คุณภาพของเสียง (Quality) เป็นเรื่องพืน้ฐานของดนตรี ซึ่งเครื่องดนตรี

แต่ละชนิดก็จะมีคณุภาพของเสียงที่แตกต่างกนั เรียกว่า สีสนั ( Tone Color) 
2. เวลา (Time) คือการเคลื่อนที่ของเสียงที่เคลื่อนไปในช่วงเวลา องคป์ระกอบ

ของเรื่องเวลานัน้จะมีทัง้หมด 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
2.1 ความเร็วจังหวะ (Tempo) เป็นภาษาอิตาลี ซึ่งในทางดนตรีหมายถึง 

ความเรว็ 
2.2 อัตราจังหวะ (Meter) โดยปกติแลว้ในทางดนตรีจะมีการจะกลุ่มจังหวะ

ตบเป็น  2,3,4,... กลุม่ของอตัราจงัหวะอาจแบ่งเป็น  
2.2.1 กลุม่จงัหวะธรรมดา (Simple meters) เช่น  24   34    44  
2.2.2 กลุม่จงัหวะผสม (Compound meters) เช่น 68   98   128 
2.2.3 กลุม่จงัหวะผสมพิเศษ (Complex meters) เช่น 54 

2.3 จงัหวะ (Rhythm) จะประกอบดว้ย 2 สว่น ไดแ้ก่ 
2.3.1 การเน้น (Accent) คือ จังหวะหนัก โดยจังหวะหนักก็คือจังหวะที่

หนึ่ง เช่น ในกลุม่ 3 จงัหวะ จงัหวะหนกัจะไดแ้ก่ จงัหวะที่หนึ่ง ซึ่งจะมีจงัหวะหนกักว่าจงัหวะที่สอง 
และสาม 
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2.3.2 ความยาว (Duration) คือ ความสัน้-ยาวของจังหวะ เช่น โนต้บาง
ตวัอาจจะมีจงัหวะยาวบา้ง โนต้บางตวัอาจจะมีจงัหวะสัน้บา้ง ในเพลงเดียวกนั 

3. ท านอง (Melody) คือ การจัดเรียงเสียงที่มีความแตกต่างของระดับเสียง 
คณุสมบติัของท านอง ไดแ้ก่  

3.1 จังหวะของท านอง (Melodic Rhythm) คือ ความสัน้ยาวของระดับเสียง
แต่ละเสียงที่ประกอบกนัเป็นท านอง 

3.2 มิติ (Melodic Dimensions) มิติของท านองประกอบดว้ย 2 สว่น คือ 
3.2.1 ความยาว (Length) ท านองบางท านองอาจจะสัน้ เรียกว่า Motive 

สว่นท านองที่ยาว เรียกว่า ประโยค (Sentence) 
3.2.2 ช่วงกวา้ง (Range) คือ ระยะห่างระหว่างระดับเสียงที่ต  ่าที่สุดถึง

ระดบัเสียงที่สงูที่สดุของบทเพลงนัน้ๆ 
3.3 ช่วงเสียง (Register) ท านองอาจจะอยู่ในช่วงเสียงใดช่วงเสียงหนึ่ง เช่น 

ท านองอาจจะอยู่ในช่วงเสียงต ่าถึงช่วงเสียงกลาง  
3.4 ทิศทางของท านอง (Direction) การเคลื่อนที่ของท านองนัน้อาจจะมีการ

เคลื่อนที่หลายทิศทาง เช่น ขึน้ ลง หรือ อยู่กับที่ การเคลื่อนที่ของท านองอาจจะเป็นการเคลื่อนที่
แบบกระโดด หรือ อาจจะเป็นการเคลื่อนที่แบบเรียงกนัก็ได ้

4. เสียงประสาน (Harmony) คือ องค์ประกอบของดนตรีที่ เกิดขึน้จากการ
ผสมผสานของเสียงมากกว่า 1 เสียงในเวลาเดียวกนั  

5. ระบบเสียง (Tonality)  คือ เสียงที่ผ่านการจดัระบบแลว้ เรียกว่า Tonal Music 
ซึ่งมีอยู่หลายลกัษณะ ดงันี ้

5.1 ดนตรีที่มีระบบเสียงหลัก (Tonal Music) เป็นการประพันธ์เพลงโดยใช้
เสียง Tonic เป็นเสียงหลกัและการประสานเสียงก็มีความเก่ียวพนักบัเสียง Tonic เช่นกนั 

5.2 ดนตรีระบบทวิภาพ (Polytonality) คือ ดนตรีที่ใชบ้ันไดเสียงตั้งแต่สอง
บนัไดเสียงขึน้ไปในการประพนัธเ์พลง 

5.3 ดนตรีระบบพหุภาพ (Multitonality) คือ ดนตรีที่มีการเปลี่ยนบนัไดเสียง
อยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเรว็  

5.4 ดนตรีระบบเสมอภาพ (Atonality) คือ ดนตรีที่ไม่มีความรูส้ึกของเสียง
หลกั แต่ใชเ้สียงทัง้ 12 เสียงเท่าเทียมกนั 
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5.5 ดนตรีระบบอนุภาพ (Microtonality) คือ ดนตรีที่ใชร้ะบบเสียงย่อยกว่า
ระบบครึ่งเสียงปกติของระบบเสียงอย่างดนตรีตะวันตก ซึ่งมีดนตรีบางชนชาติที่มีเสียงย่อยกว่า
ครึง่เสียง เช่น ดนตรีอินเดีย 

6. สีสัน (Tone Color) คือ คุณสมบติัของเสียงของเครื่องดนตรี รวมทัง้เสียงรอ้ง
ของมนุษย ์ซึ่งก็มีความแตกต่างกัน ขึน้อยู่กับหลายปัจจัยทั้งขนาด รูปร่าง วัสดุของเครื่องดนตรี 
เป็นตน้ 

7. ลักษณะของเสียง (Characteristics of Sound) เป็นเรื่องที่ เก่ียวข้องกับ
รายละเอียดหรือคณุสมบติัของเสียงที่มีการแปรเปลี่ยนไปเพื่อการถ่ายทอดอารมณ ์ความรูส้ึกของ
เพลง ลกัษณะของเสียง เช่น เสียงดัง-เบา หรือ เสียงที่ใหค้วามรูส้ึกกลวั หงอยเหงา สบายใจ เป็น
ตน้  

8. รูปพรรณ (Texture) เป็นความสมัพนัธก์นัระหว่างท านองกบัการประสานเสียง 
ซึ่งอาจจะเป็นการรอ้งหรือบรรเลงดว้ยแนวท านองเดียว หรือ มีแนวประสานเสียงโดยใชค้อรด์ หรือ 
อาจจะเป็นการประสานเสียงกนัตัง้แต่สองแนวขึน้ไปก็ได ้

9. รูปแบบ (Form) คือ แบบแผนที่ผู ้ประพันธ์ได้คิดไว้ตามกรอบแนวคิดของ
ตนเอง และไดป้ระพนัธเ์พลงตามกรอบแนวคิดนัน้ ๆ ของตนเอง 

ในเรื่ององคป์ระกอบของดนตรีนัน้ นอกจากองคก์อบของดนตรีตะวนัตกแลว้ยงัมีการ
กล่าวถึงองค์ประกอบของดนตรีไทยโดย สงัด  ภูเขาทอง (2532, น. 27) ได้กล่าวเก่ียวกับ
องคป์ระกอบของดนตรีไทยไวว้่า ดนตรีของทุกชนชาติย่อมมีองคป์ระกอบที่คลา้ยคลึงกนั ต่างกนัก็
แต่เพียงในรายละเอียดเล็กนอ้ย ซึ่งองคป์ระกอบของดนตรีไทยนัน้สามารถแบ่งแยกองคป์ระกอบ
เป็นหลกัใหญ่ได ้4 อย่าง ดงันี ้

1. จังหวะ (Beat) จังหวะเป็นปัจจยัหนึ่งที่มีความส าคัญ เพลงที่ไม่มีท านองมีแต่
จังหวะนั้นก็ยังพอฟังได้ แต่เพลงที่มีแต่ท านองแต่ไม่มีจังหวะ กล่าวคือ เป็นเพลงที่ไม่มีจังหวะ
สัดส่วนของเพลงคงที่ หรือ จังหวะของเพลงไม่คงที่นั้นเอง อาจจะฟังแล้วรูส้ึกขัดหู ซึ่งจังหวะ
สามารถแบ่งองคป์ระกอบไดเ้ป็น 4 อย่างดงันี ้

1.1 Beat คือ การเคาะที่ท าใหน้กัดนตรีไดย้ิน  
1.2 Time คือ การก าหนดเวลาที่เท่าๆกนั สม ่าเสมอ  
1.3 Tempo คือ การก าหนดความช้า-เร็วของเพลง ทั้งนีข้ึน้อยู่กับข้อตกลง

ของผู้บรรเลง ในการบรรเลงดนตรีไทยนั้นมักจะมีการบรรเลงด้วยความเร็วที่คงที่ เวน้แต่การ
บรรเลงบางประเภท เช่น เพลงประเภทเพลงเถา ที่มีการก าหนดอตัราจงัหวะจากชา้ไปถึงเรว็ 
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1.4 Rhythm คือ ลีลา อนัหมายถึง เสียงยาว-สัน้  
จงัหวะของดนตรีไดแ้บ่งเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

- จงัหวะฉ่ิง ไดแ้บ่งแยกย่อยไดอี้ก 2 แบบ ดงันี ้
1. จังหวะยืน (จังหวะทั่วไป) หมายถึง การที่ฉ่ิงตียืน สม ่าเสมอ ระหว่าง 

เสียงฉ่ิง และฉบั  
2. จังหวะพิเศษ หมายถึง จังหวะที่ปรุงประพันธ์การตีฉ่ิงให้เข้ากับบท

เพลง เช่น จงัหวะฉ่ิงตดั จงัหวะเพลงภาษาจีน ภาษาฝรั่ง จงัหวะเพลงฉ่ิง เป็นตน้ 
- จงัหวะกลอง (จงัหวะหนา้ทบั) สามารถแบ่งไดเ้ป็นอีก 2 แบบ ดงันี ้

1. หนา้ทับหลัก คือ หน้าทับที่ใชก้ับเพลงทั่ว ๆ ไป ไดแ้ก่ หน้าทับปรบไก่ 
และหนา้ทบัสองไม ้ 

2. หน้าทับพิเศษ คือ หน้าทับที่ใชก้ับเพลงเฉพาะ เช่น เพลงหน้าพาทย ์
เพลงส าหรบัฟ้อนร า เพลงส าเนียงภาษาต่าง ๆ 

2. ท านองเพลง (Melody) คือ เสียงสูง ต ่า ที่น ามาจัดเรียงกัน จะมีความหนัก -
เบา หรือ สั้น-ยาว ก็ขึน้อยู่กับผู้ประพันธ์ ซึ่งท านองเพลงนั้นก็เปรียบได้กับภาษาที่พูด และมี
คณุสมบติัของเสียง ดงันี ้

2.1 ขนาดสั้น-ยาวของเสียง ซึ่งสามารถเทียบกับภาษาพูดได ้คือ เรื่องของ
สระเสียงสัน้ และสระเสียงยาว ถา้ในทางดนตรีจะแสดงออกมาในรูปของจงัหวะบา้ง รูปของตวัโนต้
บา้ง 

2.2 ระดบัเสียง คือ เสียงสงู เสียงต ่า 
2.3 กระแสเสียง เป็นเรื่องของคณุสมบติัเฉพาะของเครื่องดนตรี เช่น เสียงซอ

ดว้ง มีเสียงแหลมสงู ซออูจ้ะมีเสียงทุม้ต ่า หรือ ความสามารถในการท าเสียงที่สัน้-ยาวของเครื่องตี
กบัเครื่องสี 

2.4 การเนน้เสียง ไดแ้ก่ ความดงั-เบา 
ท านองเพลงประกอบดว้ยองคป์ระกอบดงัต่อไปนี ้

- ระดบัเสียง คือ เสียงสงูเสียงต ่า 
- การเคลื่อนที่ของเสียง คือ การน าเสียงสงูเสียงต ่ามาจดัเรียงกนั เพื่อให้

เกิดเป็นท านองเพลง 
- ความยาว คือ ประโยคของเพลงโดยใชห้นา้ทบัเป็นตวัก ากบั 
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- พิสยั คือ ช่วงความกวา้งของเสียง จากเสียงต ่าที่สุดของเพลงไปจนถึง
เสียงที่สงูที่สดุของเพลง 

- ระบบของเสียงหลัก คือ การก าหนดเสียงของเพลงแต่ละบทเพลงว่า 
ควรจะจบลงที่เสียงอะไร หรือ เรียกว่า Tonic 

3. พืน้ผิว (Texture) หมายถึง การประสานเสียง ซึ่งการประสานเสียงของดนตรี
ไทยนัน้ มกัจะนิยม 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

3.1 การบรรเลงท านองเพลงที่เหมือนกนัทกุเครื่องมือ 
3.2 การประสานเสียงท านองทางแปรตามความเหมาะสมของแต่ละ

เครื่องมือ 
3.3 การประสานเสียงโดยอาศัยเทคนิคการบรรเลง เช่น ลูกล้อ ลูกขัด ลูก

เหลื่อม เป็นตน้ 
4. คณุภาพทางดนตรี (Tone color) คือ คณุสมบติัเฉพาะตวัของเครื่องดนตรี 
5. คีตลักษณ์ (Form) หมายถึง รูปแบบหรือโครงสรา้งของเพลง เช่น เพลงแสน

ค านึง เป็นเพลงมีการเกริ่นน า มี 2 ท่อน เป็นตน้  
 

จากการศึกษาองค์ประกอบของดนตรีตะวันตกของณ รุทธ์  สุทธจิตต์ และ
องคป์ระกอบดนตรีไทยของสงดั  ภูเขาทอง พบว่า องคป์ระกอบของดนตรีทัง้สองวัฒนธรรมนัน้มี
ความคลา้ยคลึงกนั อาจจะเนื่องมาจากลกัษณะตามธรรมชาติของดนตรี ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ
ท านอง จงัหวะ เสียงประสาน คณุลกัษณะเสียงเฉพาะของเครื่องดนตรี คีตลกัษณ ์อีกประเด็นหนึ่ง
อาจจะเป็นเพราะการที่ดนตรีไทยไดน้ าหลกัทฤษฎีของดนตรีตะวันตกมาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกับ
วฒันธรรมดนตรีไทย จึงสง่ผลใหอ้งค์ประกอบของดนตรีของทัง้สองท่านมีความคลา้ยคลึงกนั ส่วน
ดา้นที่แตกต่างกัน ไดแ้ก่ ค าศัพท์เฉพาะที่มีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย และในส่วนของการ
นิยามค าศพัทน์ัน้มีความแตกต่างกนัในลกัษณะของค าที่ใชน้ิยาม เนื่องจากว่าตอ้งการที่จะอธิบาย
ใหก้ลุม่คนที่มีความแตกต่างกนัทางวฒันธรรมดนตรีไดร้บัรูแ้ละเขา้ไดง้่าย  
 

2. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง  
2.1 งานวิจัยทีเ่กี่ยวกับเพลงเพ่ือชีวิต 

ประยูร  ลิม้สุข (2542, น. 176) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหเ์พลงเพื่อชีวิตวง
คาราวาน” เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ เพื่อวิเคราะหเ์พลงเพื่อชีวิตของวงคาราวาน ผลวิจยัพบว่า เนือ้
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เพลงบรรยายถึงสภาพสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง รูปแบบการจดัวงดนตรี เครื่อง
ดนตรี และการประพันธ์ ในระยะแรกไดร้บัอิทธิพลจากเพลงประทอ้งของศิลปินชาวอเมริกัน เช่น 
บ๊อบ  ดีแลน ต่อมาได้น าเครื่องดนตรี ท านองเพลง และภาษาพื ้นบ้านอีสานเข้ามาใช้ในการ
ประพันธ์เพลง ในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบการบรรเลง การจัดวงโดยน าเครื่องดนตรีประเภท
อิเล็กทรอนิกสเ์ขา้มาร่วมบรรเลง บทเพลงของวงคาราวานอกจากจะมาจากการประพนัธเ์พลงของ 
สรุชยั  จนัทิมาธร นัน้ยงัมีบคุคลอื่นไดป้ระพนัธเ์พลงใหว้งคาราวาน เช่น วิสา  คญัทพั สมคิด  สิงสง 
วินัย  อุกฤษณ์ เป็นตน้ ในปัจจุบนัสมาชิกวงคาราวานไดแ้ยกตัวออกไปประกอบอาชีพตามความ
ถนดัของตนเอง แต่ไดม้ีการรวมตวักนัเพื่อเลน่ดนตรีกนัในบางโอกาส 

วรุณ  ฮอลลิงกา้ (2536, น. 413) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหเ์พลงเพื่อชีวิต
ระหว่าง พ.ศ.2516 - 2534” เพื่อวิเคราะห ์เนือ้หา รูปแบบการประพนัธ์ ค ารอ้ง กลวิธีการใชภ้าษา
ในเพลงเพื่อชีวิต ระหว่างพ.ศ.2516 - 2534 รวมประมาณ 1000 เพลงจากวงดนตรีต่างๆ โดยได้
แบ่งช่วงเวลาเป็น 2 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงแรก พ.ศ.2516 - 2519 พบว่า เนือ้หาเพลงในช่วงนีเ้ป็นการชีน้  า
ทางการเมือง และช่วงที่สอง พ.ศ.2519 - 2534 พบว่า เนือ้หาเพลงเป็นการสะทอ้นปัญหาสงัคม
เศรษฐกิจมากกว่าดา้นการเมืองการปกครอง ซึ่งที่น่าสนใจคือ ตัง้แต่พ.ศ.2530 เป็นตน้ไป เนือ้หา
เพลงมิไดส้ะทอ้นสภาพปัญหาของชาวนา ชนชั้นแรงงาน แต่ว่าเป็นการสะทอ้นปัญหาของผูใ้ช้
แรงงานที่ตอ้งต่อสูก้บัการครองชีพในสงัคมเมือง และมีแนวโนม้ว่าเป็นการปลอบใจในการต่อสูก้บั
ปัญหาชีวิตประจ าวนั และเพลงเพื่อชีวิตมิใช่จะไดค้วามนิยมเพียงเพราะว่าเนือ้หาที่แฝงดว้ยขอ้คิด 
และคณุธรรม หากแต่เป็นเพลงที่มีคณุค่าทางวรรณศิลป์ โดยรอ้ยกรองขึน้ดว้ยกลวิธีการใชถ้อ้ยค า 
และโวหารที่หลากหลาย ซึ่งสามารถสรา้งบรรยากาศ และกระทบอารมณค์วามรูส้กึของผูฟั้งไดเ้ป็น
อย่างดี 

สาวิตรี  พฤกษาชีวะ (2550, น. 126) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหบ์ท
เพลงเพื่อชีวิตของวงคาราบาว” ตัง้แต่พ.ศ.2524 - 2548 ผลการวิจยัพบว่า บทเพลงเพื่อชีวิตของวง
คาราบาวมีเนือ้หาในบทเพลงที่ถ่ายทอดชีวิตความเป็นอยู่ของชนชัน้ล่าง เช่น ชาวนา กรรมกร หรือ
คนยากจน จึงมีการใชค้  าที่ง่ายๆ เป็นภาษาระดบัปาก สื่ออารมณค์วามรูส้กึแบบตรงไปตรงมา ส่วน
ใหญ่เป็นการใชค้ าหยาบ มีการใชโ้วหารภาพพจนช์นิดอปุมาและบุคคลวตัมากกว่าภาพพจนช์นิด
อ่ืน เพื่อต้องการบรรยายความอารมณ์รูส้ึกให้ผู ้ฟังเข้าใจและเกิดจินตนาการคลอ้ยตาม มีการ
สะท้อนดา้นความเชื่อเรื่องเวรกรรม นรก สวรรค์ รวมถึงวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย เพื่อใหผู้ ้ฟัง
เขา้ใจสภาพเหตกุารณข์องสงัคมในสมยันัน้  
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ลือชัย  จิรวินิจนันท์ (2532, น. 101) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “เพลงเพื่อชีวิต :  การ
น าเสนออุดมการณ์ใหม่(ศึกษาเฉพาะช่วง 14 ตุลาคม 2516 - 6 ตุลาคม 2519) เป็นการศึกษา
เพลงเพื่อชีวิตโดยใชแ้นวคิดเรื่อง Hegemony ของ อันโตนิโอ กรมัชี  ผลการวิจัยพบว่า ประเทศ
ไทยไดใ้นช่วงนัน้ถูกครอบง าดว้ยอดุมการณย์คุเก่า โดยอาศยัเพลงปลกุใจเป็นสื่อถ่ายทอดความรกั
ชาติ จนกระทั่งไดเ้กิดนักศึกษาปัญญาชน ไดน้ าเสนออดุมการณใ์หม่ คือ อุดมการณต่์อตา้น โดย
ผ่านทางวรรณกรรม ศิลปกรรม และบทเพลงเพื่อ เนือ้หาของเพลงไดส้ะทอ้นปัญหาในเรื่อง ความ
ยากจน การถูกเอารดัเอาเปรียบ  ระบบการศึกษา การต่อตา้นลทัธิจกัรวรรดินิยม เรียกรอ้งเอกราช
อธิปไตย และเสนอแนวทางต่อสูเ้พื่ออุดมการณ์สงัคมนิยม ในลกัษณะนีต้ามทัศนะของกรมัชี คือ 
การพยายามสรา้งความยอมรบัใหเ้กิดในกลุ่มคนชนชัน้ต่าง ๆ ในประชาคม เป็นสงครามแย่งชิง
พืน้ที่ทางความคิด เพราะฝ่ายท่ีไดร้บัชยัชนะ จะสามารถปกครองประชาสงัคมไวไ้ดอ้ย่างสมบรูณ์ 

ธีระวฒัน ์ ประกอบบุญ (2546, น. 83) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง “เพลงเพื่อชีวิตกบัภาพ
สะทอ้นทางสงัคมไทย : วิเคราะหเ์นือ้หาเพลงเพื่อชีวิต ในช่วงปี พ.ศ.2535 - 2540 เป็นการศึกษา
เนือ้หาเพลงเพื่อชีวิตที่สะทอ้นภาพสงัคม และเปรียบเทียบระหว่างเพลงเพื่อชีวิตในช่วงพ.ศ.2516 - 
2519 กับ พ.ศ.2535 - 2540ผลการศึกษาพบว่า เนือ้หาหลกัยังเป็นการสะทอ้นปัญหาต่าง ๆ ใน
ประเทศ แต่เนื ้อหาที่ เปลี่ยนแปลงไปคือ มี เนื ้อหาการสร้างความศรัทธ าในชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์และภยัจากการปกครองในระบบคอมมิวนิสต ์การใชภ้าษาก็มีความแตกต่างกัน 
จากในช่วงปีพ.ศ.2516 - 2519 ภาษาที่ใชม้าจากบทกวีของนักคิด นักเขียน จึงท าใหม้ีความกินใจ
นกัศึกษามากกว่ากรรมกร ส่วนบทเพลงที่มีเนือ้หาง่ายๆมักจะมีลกัษณะที่รุนแรง ซึ่งในช่วงปีพ.ศ.
2535 - 2540 จะใชภ้าษาที่เรียบง่าย ตรงไปตรงมา บางครัง้มีการเสียดสีที่รุนแรง แต่ก็เป็นสว่นนอ้ย
กว่าในช่วงแรก  

ภทัรินทร ์ สว่างอารมณ ์(2553, น. 215) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง “วิเคราะหล์กัษณะการ
ใชภ้าษา เนือ้หา และแนวคิดในเพลงเพื่อชีวิต” ระหว่างปีพ.ศ.2548 - 2549 ผลการศึกษาพบว่า มี
การใชค้  าที่สามารถสื่ออารมณไ์ดอ้ย่างชดัเจน เพื่อใหผู้ฟั้งมีความรูส้ึกคลอ้ยตาม มีการใชภ้าษาที่
ตรงไปตรงมา เพื่อความหมายที่เขา้ใจง่าย มีการใชภ้าษาถิ่น ใชค้  าพงัเพย สภุาษิต ค าคม มีการใช้
โวหารภาพพจน ์ไดแ้ก่ อุปมา อุปลกัษณ์ นามนัย ปฏิปุจฉา บุคลาธิษฐาน และอธิพจน ์ไดม้ีการ
แบ่งเนือ้หาเพลงออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1.ความรกั ความผิดหวัง 2.คติธรรมสอนใจ 3.สะทอ้น
ภาพสงัคม 4.มีการบรรยายเก่ียวกบัธรรมชาติ 

ดสุิต  ศิริรกัษ์ (2547, น. 126-128) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง “วิเคราะหภ์าพสะทอ้นทาง
สงัคมและวฒันธรรมที่ปรากฏในเพลงเพื่อชีวิตของแสง  ธรรมดา” ผลการศกึษาพบว่า ภาพสะทอ้น
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ทางสงัคมและวฒันธรรมมีประเด็นส าคัญ 6 ประเด็น ไดแ้ก่ 1.ภาพสะทอ้นดา้นครอบครวั ปัญหา
ครอบครวั ส่วนใหญ่กล่าวถึงครอบครวัในชนบท ครอบครวัชนชั้นกลาง และชนชั้นกรรมาชีพ 2.
ภาพสะทอ้นดา้นเศรษฐกิจโดยรวมทัง้ประเทศ และมีการสะทอ้นภาพของสงัคมภาพใต ้เช่น อาชีพ
ประมง การท าสวนยางพารา เป็นตน้ 3.ภาพสะทอ้นดา้นการเมืองการปกครองที่คนใตส้่วนหนึ่งได้
หนัไปเขา้ร่วมกับพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย มีการเขา้ป่าเพื่อจับปืนสูก้ับอ านาจรฐั โดยมี
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนเป็นผู้ชี ้น า  4.ภาพสะท้อนด้านภาษา มีการใช้ภาษาที่
ตรงไปตรงมา เพื่อใหผู้ฟั้งเกิดอารมณ์คลอ้ยตาม และมีการใชภ้าษาถิ่นภาคใต ้นับว่าเป็นจุดเด่น
ของแสง  ธรรมดา 5.ภาพสะทอ้นดา้นค่านิยม มีการสรา้งค่านิยมทั้งรูปธรรมและนามธรรม เพื่อ
คุณประโยชนต่์อการด ารงชีวิตที่สงบสุข สรา้งความเจริญแก่ตนเองและสังคมของชาวภาคใต ้6.
ภาพสะท้อนด้านประเพณี ในรูปแบบแนวคิดอย่างคอมมิวนิสต์ เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลง
การเมืองการปกครอง 

รตันา  บางนิ่มนอ้ย (2532, น. 389) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหเ์พลง
เพื่อชีวิตของวงคาราบาว” ผลการศึกษาพบว่า พบเพลงของวงคาราบาว มีความโดดเด่นเฉพาะตวั 
คือ บทเพลงส่วนใหญ่มีเนือ้หาที่เขา้ใจง่าย ผสานกับลกัษณะเพลงพืน้เมือง มีจังหวะลีลาง่ายๆ มี
ความสนุกสนานและเขา้ถึงผูฟั้งง่ายย่ิงขึน้ นอกจากนีย้งัมีลกัษณะเหมือนการบนัทึกประวติัศาสตร์
สงัคมไทย โดยมีการประพันธ์เพลงที่เฉพาะหน้าทันท่วงที มีเนือ้หาเพลงที่ทันสมัย อยู่ในกระแส
สงัคมขณะนัน้ ท าใหผู้ฟั้งเกิดอารมณร์ว่ม 

ธนพล  ยงคโ์พธิ์ (2557, น. 81) ไดท้ าการวิจยัเรื่อง “วิเคราะหอ์งคป์ระกอบของดนตรี
พื ้นบ้านไทยที่ปรากฏในบทเพลงคาราบาว” ผลการวิจัยพบว่า เพลงของวงคาราบาวที่มี
องคป์ระกอบของดนตรีพืน้บา้นไทยนั้น ครอบคลุมดนตรีพืน้บา้นจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
ไทย โดยน าองคป์ระกอบต่างๆของดนตรีพืน้บา้นมาประยุกต ์ทัง้เรื่องของประพันธ์ค ารอ้ง ท านอง 
จงัหวะ และเครื่องดนตรีพืน้บา้น น ามาผสมผสานกบัดนตรีแบบตะวนัตก เพื่อใหเ้กิดสีสนัทางดนตรี
ที่แตกต่างออกไปจากดนตรีเพื่อชีวิตที่มีแต่ดนตรีตะวนัดก  

อนุชา  ชาติรกัษา (2543, น. 104) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง “โลกทัศนท์างการเมืองของ
ศิลปินเพื่อชีวิตในสงัคมไทย” ผลการศึกษาพบว่า ใชบ้ทเพลงเพื่อชีวิตในการกระตุน้ใหเ้กิดจิตส านึก
ทางการเมือง เป็นผลใหม้วลชนเกิดจิตส านึกทางการเมืองจนถึงขัน้รวมตวัเคลื่อนไหว แต่ในปัจจบุนั
เพลงเพื่อชีวิตไดม้ีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็นการเขา้สู่ระบบทุนนิยม เป็นรูปแบบของการสรา้ง
ความบันเทิง เพื่อให้ผูฟั้งได้เลือกเสพ แต่ยังมีศิลปินบางส่วนยังคงท างานเพื่อสรา้งสรรค์สังคม
ต่อไป  
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บงการ  อ่ิมส าอาง (2554, น. 82) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง“อุดมการณ์ทางการเมืองใน
บทเพลงคาราบาว” ผลการศึกษาพบว่า บทเพลงของวงคาราบาวมีอดุมการณท์างการเมือง 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1.อุดมการณ์ทางการเมืองสังคมนิยม ปรากฏในช่วงเวลาพ.ศ.2524 - 2526 เป็นผลจาก
เหตกุารณท์างการเมืองก่อนหนา้นี ้2.อดุมการณก์ารทางเมืองชาตินิยม ปรากฏในช่วงพ.ศ.2527 - 
2533 ซึ่งเป็นช่วงที่ วงคาราบาวเริ่มเป็นที่ รู ้จักของคนทั่ วไป เป็นข่วงที่ วงคาราบาวประสบ
ความส าเร็จสูงสุดจากอัลบั้มเมดอิมไทยแลนด ์ประกอบกับสถานการณ์ทางการสังคม การเมือง 
และที่ส  าคญัคือปัญหาทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยก าลงัประสบการลดค่าเงินบาทของรฐับาลสมยั
นั้น และรฐับาลมีนโยบายส่งเสริมให้ใชส้ินค้าของไทย 3.อุดมการณ์การทางเมืองชาตินิยมและ
อดุมการณท์างการเมืองประชาธิปไตย ปรากฏในช่วงพ.ศ.2534 - ปัจจุบนั ซึ่งเป็นเวลาที่คาดเก่ียว
กนัระหว่างอดุมการณก์ารทางเมืองชาตินิยมและอดุมการณท์างการเมืองประชาธิปไตย  

 
จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกบัเพลงเพื่อชีวิตนัน้ พบว่า เพลงเพื่อชีวิต จะมีเนือ้หา

เพลงที่เป็นการปลูกจิตส านึกทางการเมือง สะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาพความทุกขย์ากของชนชัน้ล่าง 
สภาพการใชช้ีวิตของกรรมกร ผูใ้ชแ้รงงาน เรียกรอ้งความเท่าเทียมกนัในสงัคม ปลกูฝังจิตส านึกให้
เกิดความรกัชาติ เรียกรอ้งประชาธิปไตย นอกจากนีย้ังเป็นการบนัทึกประวติัศาสตรท์างการเมือง
ผ่านบทเพลงเพื่อชีวิตอีกดว้ย ส่วนดา้นของการใชภ้าษานัน้ จะเป็นภาษาที่เรียบง่าย ตรงไปตรงมา 
เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มผูฟั้งไดห้ลากหลาย อีกทัง้ผูฟั้งสามารถเขา้ถึงใจถึงเนือ้หาของบทเพลงไดง้่ายจึง
ท าใหเ้กิดอารมณท์ี่คลอ้ยตาม และในดา้นดนตรีนัน้ มีการน าท านองเพลงพืน้บา้น เทคนิคการรอ้ง
เพลงแบบเพลงพืน้บา้น มาใชก้ับบทเพลงเพื่อชีวิต และน าเครื่องดนตรีพืน้บา้นมาบรรเลงร่วมกับ
เครื่องดนตรีตะวนัตก ทัง้นีเ้พื่อใหเ้กิดความเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั  
  

2.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะหเ์พลง 
ธีระศักดิ์  วดีศิริศักดิ์ (2540, น. 215) ไดท้ าวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหเ์พลงไทยสากล

ของบริษัท อาร.์เอส.โปรโมชั่น 1992 จ ากดั ระหว่างปีพ.ศ.2537 ถึง พ.ศ.2539” พบว่า เนือ้หาของ
เพลงไทยสากลของบริษัท อาร.์เอส.โปรโมชั่น 1992 จ ากัด ในช่วงระหว่างปีพ.ศ.2537 ถึง พ.ศ.
2539 ไดแ้บ่งออกเป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ 1.เพลงที่สะทอ้นปัญหาของชีวิตเด็กวัยรุ่น 2.เพลงที่เกิดจาก
การผิดหวงัจากความรกั 3.เพลงที่น าเอาธรรมชาติมาเปรียบเทียบกบัอารมณค์วามรูส้ึกของมนุษย์ 
4.เพลงที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรกัแท ้5.เพลงที่สะทอ้นชีวิตระหว่างความมีและจนของมนุษย ์6.
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เพลงที่ใหค้วามส าคัญต่อคนรกั 7.เพลงที่สะทอ้นใหเ้ห็นความเป็นสุภาพบุรุษ 8.เพลงที่สะทอ้นให้
เห็นถึงการใชส้ว่นของรา่งกายเป็นสื่อในการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างมนษุย ์ 

สขุุมาล  จนัทวี (2536, น. 236) ไดศ้กึษาเรื่อง “การวิเคราะหเ์พลงไทยสากลแนวใหม่
ในช่วงปีพ.ศ.2524 ถึง พ.ศ.2534” พบว่า เพลงไทยสากลแนวใหม่ในช่วงปีพ.ศ.2524 ถึง พ.ศ.2534 
ดา้นของภาษา นิยมใชภ้าษาง่ายๆ เป็นภาษาที่ใชก้ันในชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะภาษาที่นิยมใช้
กันในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งชื่นชอบความแปลกใหม่สะดุดหู เนื่องจากว่าเป็นกลุ่มเป้าหมาย ส่วนในดา้น
คณุค่าของเพลงนัน้ พบว่า บทเพลงใหค้วามบนัเทิง เพลิดเพลิน สะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหาของสงัคม 
ผูป้ระพันธ์ไดบ้นัทึกเรื่องราวผ่านบทเพลง ส่วนค ารอ้งนัน้ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงศิลปะในการแปลงค า 
และการใชโ้วหารที่แปลกใหม่ทันสมัย ซึ่งท าใหเ้กิดอรรถรสในการฟัง และท าใหเ้ห็นภาพพจนไ์ด้
อย่างชดัเจนมากขึน้ 

สธีุศกัดิ์  ภกัดีเทวา (2542, น. 180) ไดท้ าวิจยัเรื่อง “การวิเคราะหเ์พลงในละครเพลง
ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ” พบว่า ผูป้ระพันธ์ใชภ้าษาที่เรียบง่าย เพื่อใหเ้ข้าถึงผู้ฟังไดง้่าย 
รูปแบบของโครงสรา้งเพลงมีความชดัเจนและแน่นอน รูปแบบของประโยคเพลงนัน้ถูกประพนัธข์ึน้
แบบตะวันตก ลีลาของบทเพลงมีการผสมผสานระหว่างลีลาอย่างดนตรีไทยและลีลาอย่างดนตรี
ตะวนัตก ผูป้ระพนัธม์ีการเพิ่มความเรา้ใจหรือเรา่อารมณใ์หบ้ทเพลงตัง้แต่ตน้เพลงจนจบเพลง 

อรินยา  บุณยรตัพันธุ์ (2541, น. 97) ไดท้ าวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์เพลงประกอบ
ละครโทรทัศน”์ พบว่า ผูป้ระพันธเ์พลงและผูส้รา้งละครจะตอ้งวางแนวทางและตัง้จุดมุ่งหมายใน
การประพันธ์โดยยึดเนื ้อเรื่องจากละครโทรทัศน์ ส่วนเรื่องเนื ้อเพลงและท านองเพลง นั้นมี
ความส าคญัที่สง่เสรมิใหเ้พลงเกิดความน่าฟัง แมแ้ต่เพลงที่มีแต่ท านองเพลง ก็ยงัสามารถแสดงถึง 
ความรา่เรงิ ลกึลบั เจ็บปวดได ้

วฒันา  อ่อนส าลี (2559, น. 170) ไดท้ าการวิจยัเรื่อง “การศึกษาเพลงโหมโรงทยอย
เดี่ยว” พบว่า เพลงโหมโรงทยอยเด่ียวนัน้ เป็นผลงานประพันธข์องครูส าราญ  เกิดผล ซึ่งมีใชก้าร
ยืดขยายเพลง การตดัทอนเพลง การใชอ้ตัราจงัหวะหนา้ทบัไดอ้ย่างเหมาะสม และผูป้ระพนัธย์งัมี
ความเขา้ใจท านองเพลง และธรรมชาติของเสียงดนตรีไทยเป็นอย่างดี อีกทัง้ยงัสามารถประพันธ์
ทางบรรเลงของแต่ละเครื่องดนตรีไดไ้พเราะเหมาะสมกบัเครื่องดนตรี  

จารุพิมพ ์ นภายน (2540, น. 290) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง “เพลงสงัคีตสมัพันธ์ : การ
วิเคราะหเ์พลงไทยสากลที่น าดนตรีไทยมาประยุกตใ์ชโ้ดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ในปีพ.ศ.2497” 
พบว่า ลกัษณะของเพลงสงัคีตสมัพนัธน์ัน้แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1.ลกัษณะเพลงคู่ เนือ้หา
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ของเพลงมีการตัดพอ้เรื่องความรกั 2.ลกัษณะเพลงเด่ียว เนือ้หาของเพลงกล่าวถึงการด ารงชีวิต
ประจะวนั และใหข้อ้คิดในการด าเนินชีวิต  

ญาณเทพ  อารมยอ์ุ่น (2554, น. 267) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง “วิเคราะหบ์ทเพลง จรลั  
มโนเพ็ชร” พบว่า การประพันธ์เพลงของจรลั  มโนเพ็ชร ได้ใชภ้าษาที่งดงาม และลักษณะการ
ประพันธ์เพลงนัน้จะใชเ้รื่องราว มุมมอง ทัศนคติ ที่เกิดขึน้จากประสบการณ์จริงที่ผ่านเขา้มาใน
ชีวิตทัง้เรื่องที่ดีและเลวรา้ย แลว้ถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลง โดยใชก้ารผสมผสานภาษาค าเมือง 
ซึ่งสามารถสะทอ้นถึงสภาพสงัคม ชีวิต วฒันธรรม  

พงศธร  รุจิวิวัฒนกุล (2549, น. 337) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง “วิเคราะหเ์พลงวงบอย
ไทย” พบว่า ดนตรีเพลงของวงบอยไทยนัน้เป็นเพลงมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของ
ดนตรีไทยในอดีตมาผสมผสานกันกับอิทธิพลของดนตรีสากลในปัจจุบนัโดยการใชเ้ครื่องดนตรี
ไทยผสมกบัเครื่องดนตรีสากล เพื่อเป็นแรงผลกัดนัในการสรา้งสรรคผ์ลงานเพลง 

ภูมินทร ์ ภูมิรตัน ์(2549, น. 329) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง “วิเคราะหเ์พลงปลุกใจของ
ท่านผูห้ญิงพวงรอ้ย (สนิทวงศ)์ อภยัวงศ”์ พบว่า ดา้นท านองมีการใชช้่วงเสียงที่ต  ่าที่สดุของผูห้ญิง 
(Alto) ส่วนดา้นจังหวะเพลงนัน้ จะมีการใชจ้งัหวะที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นจงัหวะมารช์ จังหวะ
แทงโก ้จงัหวะวอลซ์ จงัหวะปานกลาง จงัหวะชา้ปานกลาง และจะมีการใชจ้งัหวะหลกั 4 หอ้งเพลง
มากที่สุด และในส่วนของรูปแบบ (Form) จะมีลกัษณะส่วนใหญ่เป็นเพลงท่อนเดียว แต่จะมีบาง
เพลงที่เป็นลกัษณะเพลงสองท่อน 

รฐัภูมิ  ช่างเจรจา (2546, น. 248) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง “วิเคราะหเ์พลงของไพบูลย์  
บุตรขัน” พบว่า ไพบูลย ์ บุตรขนั ไดป้ระพันธเ์พลงตามหลกัวิชาการ เช่น มีการขยายจากวลีเพลง
เป็นประโยคเพลงและจากประโยคเพลงเป็นท่อนเพลงตามล าดับ ในส่วนของค าประพันธ์ค ารอ้ง 
ไพบูลย ์ บุตรขัน เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ค าประพันธ์ที่ง่ายต่อการสื่อความหมาย มี
ความไพเราะเชิงภาษา ท าใหผู้ฟั้งเกิดจิตนาภาพ อีกทัง้ยงัการเลือกใชค้ ารอ้งที่สอดคลอ้งกบัท านอง
เพลงอีกดว้ย 

 
จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับการวิเคราะห์เพลงนั้น พบว่า บทเพลงที่ไดน้ ามา

วิเคราะหน์ัน้ เป็นบทเพลงที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของผูป้ระพนัธ ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของการเลือกลกัษณะค าประพันธท์ี่เหมาะสมกบัท านองและง่ายต่อความเขา้ใจของผูฟั้ง ส่วนการ
เลือกใชอ้ัตราจงัหวะนัน้ขึน้อยู่กับความนิยมของยุคสมัยนัน้ ๆ และในดา้นเนือ้หาของบทเพลงนัน้ 
เป็นการสะทอ้นถึงสภาพสงัคม จิตใจของมนษุย ์เพื่อสรา้งความจรรโลงใจใหก้บัผูฟั้ง 
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2.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาวงดนตรี 
จุฑามาส  หิรญักูล (2554, น. 148) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง “การศึกษาแตรวงชาวบา้น 

ในจังหวัดสุพรรณบุรี” ได้ท าการศึกษาในแง่มุมของประวัติ สภาพทั่วไป บทบาทของวงแตรวง 
บทบาทของเพลง พบว่า การทอดเพลงนั้นจะเป็นแบบมุขปาฐะ มีการแบ่งประเภทงานเป็น 2 
ลักษณะ ได้แก่ 1.งานมงคล โดยส่วยใหญ่แล้วจะมีงานมงคล คือ งานบวช 2.งานอวมงคล 
นอกจากนีแ้ลว้ยังมีการรบังานประเพณีต่าง ๆ จึงส่งผลใหว้งแตรวงชาวบา้นจังหวะสุพรรณบุรีมี
ความเขม้แข็ง  

ปิยะพงษ์  ยานะวาส (2554, น. 74) ไดว้ิจัยเรื่อง “การศึกษาวงตอยอฮอรน์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน” พบว่า วงตอยอฮอรน์เป็นวงดนตรีพืน้บา้นที่ยังคงใชบ้ทเพลงดัง้เดิม มี
ความเรียบง่ายดา้นถ่อยค า การรอ้ง และการเลน่ เนน้ความสนกุสนานเป็นหลกั 

อารีรตัน ์ เรืองก าเนิด (2543, น. 119) ไดท้ าการวิจัยเรื่อง “การศึกษาวงโหม่งครึ่ม : 
ดนตรีส  าหรบังานศพในจังหวดัชุมพร” พบว่า วงโหม่งครึ่ม เป็นวงส าหรบังานศพในจังหวัดชุมพร 
เรียกอีกหนึ่งว่า วงป่ีโทนย าหยวก ที่ปรากฏแน่ชัดว่าเกิดขึน้สมยัใด และใหค้วามส าคญักับ การย า
หยวก เป็นการบูชาครู ซึ่งถือว่าเป็นเอกลกัษณห์นึ่งที่ยงัคงรกัษามาจนถึงปัจจุบนั และในการศกึษา
ครัง้นีย้ังพบอีกว่า ไดม้ีปัจจัยท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นผลกระทบต่อวงดนตรี ไดแ้ก่ การ
ขาดผูส้ืบทอด 

เฉลิมพล  อะทาโส (2557, น. 187) ได้ท าวิจัยเรื่อง “การศึกษาวงพิณพาทย์เมือง
จ าปาศักดิ์ สปป.ลาว : กรณีศึกษาบา้นพระพิน” พบว่า สภาพในปัจจุบัน มีการรบังานเป็นวงป่ี
พาทยท์ี่มีเครื่องตีเป็นหลกั บทบาทของวงพิณพาทยบ์า้นพระพิน เป็นวงดนตรีที่มีความส าคญัต่อ
เมืองจ าปาศกัดิ์ ทัง้ในแง่ของการเมือง และประวติัศาสตร ์เน่ืองจากกว่า วงพิณพาทยบ์า้นพระพิน
เป็นวงดนตรีท่ีอยู่คู่กบัเมืองจ าปาศกัดิม์าชา้นาน โดยมีการสืบทอดแบบรุน่สู่รุน่  

กฤดิ์มณี  พลประถม (2558, น. 146) ไดท้ าวิจัยเรื่อง“การศึกษาวงดนตรีหล่อโก้ว
สมาคมฮั่ วเคี ้ยวเฮียบหวย อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร” พบว่า ชาวจีนโพ้นทะเลได้น า
วฒันธรรมดนตรีมีเผยแผ่ในเมืองตะพานหิน แต่เดิมใชบ้รรเลงเพื่อผ่อนคลา้ย ต่อมาไดร้่วมบรรเลง
อญัเชิญเทพยดาฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในงานเทศกาลไหวเ้จา้ประจ าปี ในปัจจุบนัความกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยี และความเจริญทางวัตถุ ส่งผลใหจ้ านวนของผูท้ี่สนใจฝึกหัดหล่อโกว้นอ้ยลง ขาด
ความเอาใจใสข่องเยาวชนในการสืบทอดและรว่มบรรเลง 
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จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับการศึกษาวงดนตรีนัน้ พบว่า วงดนตรีนั้นมีหนา้ที่
เพื่อรบัใชส้งัคมตามทอ้งถิ่นของตนเอง ซึ่งมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตัว ขึน้อยู่กับวัฒนธรรมและค่านิยม
ของแต่ละทอ้งถิ่น แต่ก็ไดพ้บปัญหาในเรื่องของการสืบทอดวงดนตรี ที่เป็นผลกระทบมาจากความ
เปลี่ยนแปลงของสงัคม และความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี ท าใหเ้ยาวชนไม่มีความใส่ใจในการสืบ
ทอดวงดนตร ี
 

3. ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
3.1 แนวคิดศิลปะเพ่ือชีวิต ศิลปะเพ่ือประชาชน ของจิตร  ภูมิศักดิ ์

แนวคิดศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชนนี ้เป็นแนวคิดท่ีจิตร  ภูมิศักดิ์ไดท้ าการ
เผยแพรโ่ดยใชน้ามปากกาว่า ทีปกร และถือไดว้่าแนวคิดศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน เป็น
แนวคิดตน้แบบที่มา และมีอิทธิพลต่อการสรา้งผลงานเพลงเพื่อชีวิตในช่วง 14 ตลุาคม พ.ศ.2516 
- 6 ตลุาคม พ.ศ.2519  

ทีปกร (2541, น. 42) หรือ จิตร  ภูมิศักดิ์ ได้กล่าวเก่ียวกับศิลปะไว้ว่า ศิลปะมิได้
สูงส่งมีคุณค่า เพราะความศักดิ์สิทธิ์ หรือ เป็นสิ่งท่ีลึกลับอันเกิดจากจิตวิญญาณท่ีซับซอ้น แต่
ศิลปะจะสูงส่งและมีคุณค่าก็ต่อเมื่อมันรบัใช้ชีวิตของประชาชนผูทุ้กข์ยาก และเป็นสมบัติของ
ประชาชน  

นอกจากนีแ้ลว้จิตร  ภมูิศกัดิ ์ไดแ้บ่งคติทางศิลปะออกเป็น 2 กลุม่ กวา้งๆไวด้งันี ้ 
กลุม่ท่ี 1 ศิลปะเพื่อศิลปะ และศิลปะบรสิทุธิ์  
กลุม่ที่ 2 ศิลปะเพื่อชีวิต และศิลปะเพื่อประชาชน  

จิตร  ภูมิศกัดิ์ไดม้ีการกล่าวถึงคติทางศิลปะกลุ่มท่ี 1 ว่าเป็นคติท่ีโบราณลา้หลงั เป็น
แนวคิดศิลปะของลทัธิศักดินา ลทัธิกอดของเก่าทางศาสนา ลทัธิมือใครยาวสาวไดส้าวเอาของชัน้
กลาง และลัทธิตัวใครตัวมันของจักรวรรดินิยม จิตร ได้มีการวิจารณ์ศิลปะกลุ่มนี ้ว่า ไม่ได้
สรา้งสรรคผ์ลงานขึน้เพื่อประชาชนโดยแทจ้ริง เพียงแต่สรา้งผลงานขึน้เพื่อผลประโยชนข์องตัว
ศิลปินเอง ผลงานของศิลปะกลุ่มนีม้ีเนือ้หาไปในทางที่ลามก ฝันหวานอยู่กบัความหลอกลวง ชกัจูง
ใหป้ระชาชนลืมสภาพความเป็นจริงในสงัคม ไม่มีพลงัในการกระตุน้ใหเ้กิดการสรา้งสรรคพ์ัฒนา
ไปสูส่ภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม  

ในขณะท่ี จิตร  ภูมิศักดิ์ ไดก้ล่าวถึงคติทางศิลปะกลุ่มท่ี 2 ไวว่้า เป็นคติที่เหมาะสม
กับเงื่อนไขเวลา โดยศิลปะเพื่อชีวิต คือ ศิลปะที่ไม่ไดม้ีการผลิตออกมาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ใหแ้ก่ตวัศิลปินเอง แต่สรา้งสรรคอ์อกมาเพื่อคนทุกชนชัน้ และศิลปะเพื่อชีวิตนีจ้ะตอ้งท าหนา้ที่ใน
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การรบัใชช้ีวิตของประชาชนส่วนมากที่ท างาน (ชนชั้นแรงงาน) จึงเรียกว่า ศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะ
เพื่อประชาชน (ทีปกร, 2541, น. 103-164) 

นอกจากในหนงัสือศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน ของจิตร  ภูมิศกัดิ์แลว้ ก็ยงัมี
ผูท่ี้เขียนถึงแนวคิดนีข้องจิตร  ภูมิศักดิ์ ดังท่ี อติภพ  ภัทรเดชไพศาล (2556, น. 107) ไดก้ล่าวว่า 
หนังสือศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชนของจิตร  ภูมิศักดิ์ ได้วิจารณ์เพลงไทยในยุคนั้นว่า 
เนือ้หาเพลงมีแต่เรื่องของการสงัวาส ยั่วเยา้ทางกามารมณ ์โดยเนน้เรื่องความรกัในเชิงชูสาว เป็น
การแสวงหารผลก าไรของพวกทุนนิยม ดงันัน้ เพลงเพื่อชีวิต จากแนวคิดของจิตร  ภูมิศกัดิ ์จึงตอ้ง
ไม่มีเนือ้หาไปทางชูส้าว มุ่งเขียนเพลงสะทอ้นสภาพของสงัคมและปลดปล่อยมวลชลจากความ
ทกุขย์ากดว้ยอดุมการณแ์บบสงัคมนิยม ดนตรีก็มีลกัษณะการบรรเลงที่เรียบง่าย  

 
ในงานเขียนของจิตร  ภูมิศักดิ์ เร่ือง ศิลปะเพื่อชีวิต  ศิลปะเพื่อประชาชน นี้เป็น

แนวคิดที่ค่อนขา้งไปในทางสงัคมนิยม ซึ่งมีอิทธิพลและถูกน ามาปรบัใชใ้นการสรา้งสรรคผ์ลงาน
เพลง และวรรณกรรมต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการเรียกรอ้งทางการเมือง ของนิสิตนักศึกษา ในช่วง 14 
ตลุาคม พ.ศ.2516 - 6 ตลุาคม พ.ศ.2519 

 
3.2 แนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกับบทบาท 

บทบาท ตามความหมายของในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2556) ได้ให้
ความหมายไวว้่า การท าท่าตามบท, การร  าตามบท, โดยปริยายหมายความว่า การท าตามหนา้ที่ที่
ก  าหนดไว ้เช่น บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของครู 

ส่วน จ านงค ์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ (2548, น. 37-38) ไดก้ล่าวถึง บทบาท ไวว้่า 
บทบทบาท จะมาพรอ้มกับสถานภาพ ดังนัน้การที่บุคคลปฏิบติัหนา้ที่ตามสถานภาพของตนเอง
นัน้ เรียกว่า การแสดงบทบาท และผูท้ี่มีสถานภาพเหมือนกนัย่อมแสดงบทบาทแบบเดียวกนั ตาม
บรรทัดฐานที่ก าหนดไว ้เช่น เด็กทุกคนมีสถานภาพ คือ นักเรียน ย่อมแสดงบทบาท ที่เหมือนกัน 
คือ ตอ้งไปโรงเรียน เรียนหนงัสือ สอบ อ่านหนงัสือ เป็นตน้ นอกจากนีแ้ลว้ ยงัไดม้ีการแบ่งลกัษณะ
ของบทบาท ซึ่งมีความสอดคลอ้งกับอัมพร  สุคันธวณิช ; และ พวงเพชร  สุรตันกวีกุล (2560, น. 
60-61) ไวด้งันี ้

ลักษณะของบทบาท 
1. บทบาทในอดุมคติ (ideal role) คือ บทบาทที่ก าหนดไวเ้ป็นกฎหมาย หรือ 

ตามความคาดหวงัของบคุคลทั่วไปในสงัคม ที่บคุคลควรกระท า แต่ก็อาจจะไม่มีใครท าตามก็ได ้
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2. บทบาทตามที่บุคคลเขา้ใจหรือรบัรู ้(perceived role) เป็นบทบาทที่ขึน้อยู่
กับบุคคลนั้น ๆ จะคาดคิดด้วยตนเองว่าควรเป็นอย่างไร ซึ่งขึน้อยู่กับทัศนคติ ค่านิยม หรือ 
บคุลิกภาพ และประสบการณส์ว่นบคุคล 

3. บทบาทที่แสดงออกจรงิ (actual/enacted role) คือ การกระท าที่บุคคลได้
ปฏิบติัจริง ทัง้นีจ้ะขึน้อยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้า อาจเป็นสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ หรือ 
สภาพแวดล้อมตามสังคม ที่ มี อิท ธิพลต่อสถานการณ์ขณะนั้น  เช่น  การถูกกดดันจาก
สภาพแวดลอ้ม สิ่งที่แสดงออกก็อาจจะสอดคลอ้งหรือไม่สอดคลอ้งกับบทบาทที่บุคคลรบัรู ้ก็ได ้
ดงันัน้ บางคนที่มีสถานภาพเหมือนกนั แต่แสดงบทบาทต่างกนันัน้ จะถกูบทบาทที่แสดงออกจรงินี ้
เป็นตวัก าหนดความแตกต่าง แต่ก็จะอยู่บนขอบเขตที่สงัคมยอมรบัได ้เช่น เด็กทุกคนเป็นนกัเรียน 
มีบทบาทคือ ไปโรงเรียน เรียนหนังสือ สอบ แต่นักเรียนที่เป็นหัวหน้าห้อง ก็ต้อ งแสดงออกถึง
บทบาทที่เป็นผูน้  ามากกว่านกัเรียนคนอ่ืน  

 
จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับบทบาท พบว่า บทบาท นั้นมีความหมายว่า  การท า

ตามบท หรือ การท าตามหนา้ที่ที่ไดถู้กก าหนดไว ้และบทบาทนัน้จะขึน้อยู่กบัสถานภาพของแต่ละ
บุคคล ตามบรรทดัฐานที่ไดถู้กก าหนดไว ้และบทบาทไดถู้กแบ่งไว ้3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1.บทบาทใน
อุดมคติ (ideal role) 2.บทบาทตามที่บุคคลเข้าใจหรือรบัรู ้(perceived role) และ3.บทบาทที่
แสดงออกจรงิ (actual/enacted role) 



 
 
 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

การด าเนินการวิจยัเรื่องบทบาทดนตรีไทยเพื่อชีวิต วงตน้กลา้ หลงัเหตกุารณ ์14 ตลุาคม 
พ.ศ.2516 ผูว้ิจัยด าเนินการรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสมัภาษณ์จากสมาชิกวงดนตรีไทยตน้กลา้ 
และได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ เอกสารงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง โดยมี
วิธีด าเนินการวิจยั ดงันี ้

 
1. ขั้นรวบรวมข้อมูล 

1.1 แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
1.1.1 ความเป็นมาของเพลงเพื่อชีวิต และบทบาทในช่วงพ.ศ.2516 ถึง พ.ศ.2519 
1.1.2 การวิเคราะหเ์พลงไทย 
1.1.3 งานวิจยัที่เก่ียวกบัการศกึษาเพลงเพื่อชีวิต 
1.1.4 งานวิจยัที่เก่ียวกบัการวิเคราะหเ์พลง 
1.1.5 งานวิจยัที่เก่ียวกบัการศกึษาวงดนตรี 
1.1.6 แนวคิดศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน ของจิตร  ภมูิศกัดิ ์
1.1.7 แนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบับทบาท 

1.2 เก็บรวบรวมข้อมูล 
1.2.1 รวบรวมศกึษาเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะหเ์พลงเพื่อชีวิต 
1.2.2 รวบรวมและบนัทกึโนต้บทเพลงเพื่อชีวิตของวงดนตรีไทยตน้กลา้ 

การรวบรวมบทเพลงของวงตน้กลา้ จะท าการรวบรวมบทเพลงจากซีดี “ดนตรี
ไทยเพื่อชีวิต ตน้กลา้” เป็นซีดีที่จดัท าขึน้เนื่องจากร  าลกึครบรอบ 30 ปี เหตกุารณ ์14 ตลุาคม พ.ศ.
2516 และเอกสารที่ไดร้วบรวมเนือ้รอ้งบางสว่น 

1.2.3 สมัภาษณส์มาชิกวงดนตรีไทยตน้กลา้ 
การสมัภาษณส์มาชิกในวงตน้กลา้ เป็นการสมัภาษณอ์ย่างไม่เป็นทางการ ไดแ้ก่

สมาชิกดงันี ้
1.2.3.1 อาจารยเ์นาวรตัน ์ พงษไ์พบลูย ์ 
1.2.3.2 อาจารยร์งัสิต  จงฌานสิทโธ  
1.2.3.3 อาจารยอ์านนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ ์ 
1.2.3.4 อาจารยพ์งษศ์กัดิ ์ เกตจุรูญ  
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1.2.3.5 อาจารยน์ิธินนัท ์ ยอแสงรตัน ์ 
ผลที่ไดจ้ากการสมัภาษณส์มาชิกในวงตน้กลา้ สามารถแบ่งเป็นหวัขอ้ดงันี ้

- ประวติัของเพลงของวงดนตรีไทยตน้กลา้ 
- สมาชิกของวงดนตรีไทยตน้กลา้ 
- ผลงาน 
- บทบาทของวงดนตรีไทยตน้กลา้ที่มีต่อการเรียกรอ้งทางการเมือง 
- แนวคิดในการสรา้งสรรคบ์ทเพลงของวงดนตรีไทยตน้กลา้ 

 

2. ขั้นศึกษาข้อมูล 
น าขอ้มูลที่ไดม้าจัดล าดับ หมวดหมู่ พรอ้มกับเรียงขัน้ตอนใหเ้ป็นระเบียบอย่างต่อเนื่อง

โดยเรียงล าดบัดงันี ้
2.1 ขอ้มลูดา้นเนือ้หา ความรู ้เก่ียวกบัเพลงเพื่อชีวิต ตลอดจนแนวคิด 

2.1.1 น าขอ้มลูที่ไดจ้ากการสมัภาษณแ์ละการศกึษาคน้ควา้จากเอกสารและงานวิจยั 
ดา้นเพลงเพื่อชีวิต การวิเคราะหเ์พลง มาเรียบเรียงและจดัหมวดหมู่ 

2.2 ขอ้มลูดา้นการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบดนตรีเพลงเพื่อชีวิตของวงตน้กลา้ 
2.2.1 ท าการบันทึกโนต้เพลงเพื่อชีวิตของวงตน้กลา้ โดยบนัทึกท านองเครื่องดนตรี

เป็นทางกลาง และท านองรอ้ง 
2.2.2 ศึกษาขอ้มลูจากการสมัภาษณส์มาชิกวงดนตรีไทยตน้กลา้ ในดา้นประวติัของ

เพลงของวงดนตรีไทยตน้กลา้ 
2.2.3 วิเคราะหอ์งคป์ระกอบบทเพลงดนตรีไทยเพื่อชีวิตของวงตน้กลา้ ดงันี ้

2.2.3.1 แนวคิดในการสรา้งสรรคผ์ลงานเพลงเพื่อชีวิต 
2.2.3.1.1 แนวคิดในการประพนัธเ์นือ้รอ้ง 
2.2.3.1.2 วิธีการเลือกท านองเพลง 
2.2.3.1.3 วิธีในการเรียบเรียงบทเพลง 

2.2.3.2 แนวคิดในการสรา้งสรรคบ์ทเพลง  
2.2.3.3 โครงสรา้ง และท านองเพลง  
2.2.3.4 ลกัษณะการบรรเลง 
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3. อุปกรณ ์

3.1 เครื่องบนัทกึเสียง 
3.2 กลอ้งถ่ายภาพนิ่ง 

 

4. ขั้นวิเคราะหข์้อมูล  
ในการวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัจะท าการศกึษาตามความมุ่งหมายของการวิจยั ดงันี ้
4.1 ศกึษาวงดนตรีไทยตน้กลา้และแนวคิดในการสรา้งสรรคบ์ทเพลงของวงดนตรีไทยตน้

กลา้ 
4.1.1 ประวติัของวงดนตรีไทยตน้กลา้ 
4.1.2 สมาชิกของวง 
4.1.3 ผลงานและประวติัเพลงเพื่อชีวิตของวงดนตรีไทยตน้กลา้ 
4.1.4 บทบาทของวงดนตรีที่มีต่อการเรียกรอ้งทางการเมือง 

4.2 วิเคราะหอ์งคป์ระกอบบทเพลงของวงดนตรีไทยตน้กลา้ 
4.2.1 แนวคิดในการสรา้งสรรคผ์ลงานเพลงเพื่อชีวิต 

4.2.1.1 แนวคิดในการประพนัธเ์นือ้รอ้ง 
4.2.1.2 วิธีการเลอืกท านองเพลง 
4.2.1.3 วิธีในการเรียบเรียงบทเพลง 

4.2.2 แนวคิดในการสรา้งสรรคบ์ทเพลง  
4.2.3 โครงสรา้ง และท านองเพลง  
4.2.4 ลกัษณะการบรรเลง 

 

5. ขั้นสรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
เมื่อไดท้ าการวิเคราะหข์อ้มลูแลว้ ผูว้ิจยัจึงไดน้ าเสนองานวิจยัดงันี ้

บทท่ี 1 ภมูิหลงั 
บทท่ี 2 เอกสาร งานวิจยั และทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง 
บทท่ี 3 วิธีด าเนินการวิจยั 
บทท่ี 4 วิเคราะหข์อ้มลู 
บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 
 



 
 
 

บทที ่4 
การวิเคราะหข์้อมูล 

 
การศึกษาบทบาทดนตรีไทยในยุค 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 กรณีศึกษาดนตรีไทยเพื่อชีวิต 

วงตน้กลา้ ผูว้ิจยัไดก้ าหนดหวัขอ้ในการศกึษาและวิเคราะหข์อ้มลูไว ้2 หวัขอ้ดงันี ้
1. ศกึษาบทบาทของดนตรีไทยเพื่อชีวิต วงตน้กลา้ 
2. วิเคราะหบ์ทเพลงดนตรีไทยเพื่อชีวิตของวงตน้กลา้ 
 

1. ศึกษาบทบาทของดนตรีไทยเพ่ือชีวิต วงต้นกล้า 
1.1 วงดนตรีไทยต้นกล้า 

1.1.1 ประวัติของวงดนตรีไทยต้นกล้า 
วงดนตรีไทยตน้กลา้ ก่อตัง้ขึน้ดว้ยใจรกัในเสียงของดนตรีไทยของนักศึกษาจาก 

2 สถาบนั ไดแ้ก่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลยัศิลปากร ในช่วงปีพ.ศ.2513 เริ่มแรก
ไดใ้ชช้ื่อวงว่า วงเจา้พระยา เนื่องจากทัง้ 2 มหาวิทยาลยัไดม้ีที่ตัง้อยู่บรเิวณติดกบัแม่น า้เจา้พระยา 
วงเจ้าพระยา มีสมาชิกแรกตั้ง ได้แก่ อาจารย์เนาวรตัน์  พงษ์ไพบูลย์ อาจารย์สุจิตต ์ วงษ์เทศ 
อาจารยไ์พศาล  อินทรวงศ ์จากนัน้เริ่มมีสมาชิกรุน่นอ้งเขา้มาสมทบภายหลงั 

พงษ์ศักดิ์  เกตุจรูญ กล่าวว่า หลังจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ซึ่ง
สามารถเรียกไดว้่าเป็นยุคที่ประชาธิปไตยเริ่มเบ่งบาน วงเจา้พระยาไดร้บัเชิญไปบรรเลงดนตรีใน
สถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงหนงัเฉลิมเขตร ์(บรรเลงเปิดหนงัเรื่องหุ่นไร่กา) สถานีโทรทศันช์่อง 4 บางขุน
พรหม โดยน าเสนอเนือ้หาเพลงสดดีุวีรชน 14 ตลุาคม พ.ศ.2516  

เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ กล่าวว่า เนื ้อหาของเพลงที่ใช้ในการบรรเลงของวง
เจา้พระยา นัน้เกิดขึน้จากความคิดที่ว่า เบื่อเนือ้หาเดิม ๆ ของเนือ้รอ้งในดนตรีไทย ที่จะมีที่มาจาก
วรรณคดี เช่น ขุนช้างขุนแผน อิเหนา ราชาธิราช เป็นต้น อาจารยเ์นาวรตัน์  พงษ์ไพบูลย์ และ
อาจารยส์จุิตต ์ วงษ์เทศ จึงไดร้เิริ่มประพนัธเ์นือ้เพลงขึน้ใหม่ส  าหรบัวงโดยเฉพาะ ซึ่งในช่วงแรกนัน้
เนือ้หาของเพลงเป็นไปในทางเสียดสีสงัคม วงเจา้พระยามีเพลงหลกัๆ เช่น เพลงเจา้พระยาฮาเฮ 
เพลงเจา้การะเกด เพลงเจา้ขนุทอง เป็นตน้  

ภายหลงัเนือ้หาเพลงของวงเจา้พระยา เริ่มมีการเสียดสีสงัคม และการเมืองมาก
ขึน้ จึงเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของวง ซึ่งสมาชิกวงบางส่วนมีความเห็นว่าดนตรีไทยไม่ควรเขา้ไปยุ่ง
เก่ียวกับการเมือง ส่วนสมาชิกอีกบางส่วนมีความคิดว่าดนตรีไทยตอ้งมีบทบาทรบัใชส้งัคม อีกทัง้
สมาชิกบางส่วนของวงเจา้พระยาไดม้ีภาระหนา้ที่ส่วนตัวเพิ่มขึน้ ดังนั้นจึงส่งผลใหว้งเจา้พระยา
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เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วงตน้กลา้ แต่ก็ยังคงไวซ้ึ่งแนวคิดเดิมที่ไดร้บัมาจากวงเจา้พระยา คือ บรรเลง
ดนตรีไทยเดิม โดยใช้เครื่องดนตรีไทย แต่การใช้เนื ้อร้องนั้นเป็นการประพันธ์ขึน้ใหม่ ตาม
เหตุการณ์ที่ เกิดขึน้ในสังคม ณ ขณะนั้น และเนื ้อรอ้งที่ประพันธ์ขึน้เพื่อสะท้อนสภาพสังคม 
การเมือง เป็นหลกั  

วงตน้กลา้ เป็นวงดนตรีไทยที่บรรเลงเพลงไทยเดิม แต่ใชเ้นือ้เพลงที่ประพันธข์ึน้
ใหม่ มีเนือ้หาเป็นไปในทางเสียดสีสังคมและการเมือง กล่าวถึงความไม่เท่าเทียมกันในสังคม 
ความเหลื่อมล า้กนัของสงัคม และปัญหาการเขา้มาของลทัธิจกัรวรรดินิยมอเมรกินั 

อานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ์ ไดเ้ล่าถึงที่มาของชื่อวงตน้กลา้ไวว้่า เริ่มมาจากการ
ประชุมกนัของสมาชิกในวง เพื่อหาชื่อใหม่แทนที่ชื่อวงเจา้พระยา และสดุทา้ยมาลงตวัที่ชื่อ วงตน้
กลา้ ตามที่ทันพงศ ์ รศันานนัท ์นักศึกษามหาวิทยาลยัศิลปากร ไดเ้สนอ โดยตอ้งการสื่อถึงว่า วง
ตน้กลา้เป็นวงที่ไดร้บัอิทธิพลทางความคิดต่อจากวงเจา้พระยา ซึ่งแม่เจา้พระยาเป็นแม่น า้ที่หล่อ
เลีย้งตน้กลา้ก่อนที่จะเจริญงอกงามเป็นตน้ขา้ว และตน้กลา้ เปรียบเสมือนกบักลุ่มนกัศึกษาที่เป็น
สมาชิกของวง ชื่อวงตน้กลา้นัน้ถา้ไดน้ าไปเปรียบเทียบกับชื่อของวงดนตรีเพื่อชีวิตในยุคเดียวกัน
นัน้ เช่น วงกรรมาชน ครุุชน เป็นตน้ วงตน้กลา้จะไม่มีความหมายที่สื่อไปในทางการเมือง หรือ ทาง
ชนชัน้ แต่อย่างใด 

วงตน้กลา้ไดเ้ริ่มบทบาทของวงจากเหตุการณ์ โดยรงัสิต  จงฌานสิทโธ เล่าว่า 
การชุมนุนของชาวนาบา้นหนองวัวแดง ที่บริเวณทอ้งสนามหลวง ในช่วงประมาณเดือนกันยายน 
พ .ศ .2517 ขณ ะนั้นมี ฝนตกหนัก  ชาวบ้านจึ งได้ เข้ามาหลบฝนใน โรงยิม เน เซียมของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ซึ่งบริเวณชั้น 3 ของโรงยิมเนเซียมนั้นเป็นที่ตั้งของชุมนุมดนตรีไทย
ธรรมศาสตร ์ณ เวลานั้น และไดม้ีกลุ่มนักศึกษาประกอบไปดว้ย นายรงัสิต  จงฌานสิทโธ นาย
พงษ์ศักดิ์  เกตุจรูญ นายอานันท ์ หาญพาณิชยพ์ันธ์ ซึ่งในขณะนัน้ยังไม่ไดใ้ชช้ื่อ วงตน้กลา้ เป็น
เพียงสมาชิกชุมนุมดนตรีไทยธรรมศาสตร ์อีกทัง้ยังไม่มีเพลงของวง แต่เนื่องจากนักดนตรีของวง
ตน้กลา้ไดเ้ป็นสมาชิกรุ่นเล็กของวงเจา้พระยาจึงไดน้ าเพลงของวงเจา้พระยามาบรรเลงเพื่อเป็น
การแกส้ถานการณเ์ฉพาะหนา้ ไดน้ าเครื่องดนตรีไทยเท่าที่จะพอหาได ้และตามที่ตนเองถนัด มา
บรรเลงเพลงของวงเจา้พระยา ตลอดไปจนขึน้เพลงร  าวงในสมยัของจอมพลป. พิบูลสงคราม เหตทุี่
เลือกใชเ้พลงของวงเจา้พระยา และเพลงร  าวงในสมัยของจอมพลป. พิบูลสงคราม เนื่องจากว่า 
สมาชิกในวงสามารถบรรเลงเพลงเหล่านีไ้ด ้อีกทัง้ยงัเป็นเพลงที่ติดหู เนือ้หาเขา้ใจไดง้่าย สามารถ
เขา้ถึงใจของผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมไดง้่ายกว่าเพลงไทยเดิมแบบในขนบดั้งเดิม เพื่อเป็นขับกล่อมและ
ปลอบขวญัก าลงัใจของผูร้่วมชุมนุมที่ก าลงัตกอยู่ในความสิน้หวัง ใหเ้กิดความสนุกสนาน คลาย
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จากความสิน้หวงั หลงัจากเกิดเหตุการณก์ารชุมนุนของชาวนาบา้นหนองววัแดงนัน้ ก็ท าใหว้งตน้
กลา้เริ่มมีบทบาทชดัเจนขึน้ในเวทีของการชมุนมุ 

วงดนตรีไทยตน้กลา้ ไดเ้ปิดการแสดงอย่างเป็นทางการครัง้แรกในงาน “มหกรรม
ดนตรีเพื่อชีวิต” เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2518 ณ สวนลมุพินี หลงัจากนัน้วงตน้กลา้ ก็ไดบ้รรเลง
ในงานชมุนมุไม่ว่าจะเป็นตามสถาบนัทางการศกึษา โรงงาน และหมู่บา้นตามต่างจงัหวดั โดยสว่น
ใหญ่วงตน้กลา้ จะท าหนา้ที่เป็นวงดนตรีที่บรรเลงในขณะที่มีการชุมนุม ร่วมกบัวงดนตรีเพื่อชีวิตที่
มีชื่อเสียงในยคุนัน้ เช่น วงคาราวาน วงกรรมาชน วงครุุชน เป็นตน้  

นิธินันท์  ยอแสงรัตน์ กล่าวว่า ภายหลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 
สมาชิกวงต้นกล้าได้มีการประชุมกันถึงบทบาทของวง ว่าจะเดินไปในทิศทางใด เนื่องจากว่า
สถานการณท์างการเมืองในช่วงนัน้มีความรุน่แรง สมาชิกในวงจึงแบ่งออกเป็น 2 สว่น คือ สว่นที่ 1 
เดินทางเขา้ป่า เพื่อหนีการตามตัวของต ารวจสนัติบาล ไดแ้ก่ อาจารยร์งัสิต  จงฌานสิทโธ และ
อาจารยอ์านันท ์ หาญพาณิชยพ์ันธ ์และส่วนที่ 2 ยังคงอาศยัอยู่ที่กรุงเทพฯตามเดิม และบทบาท
ทางการเมืองของวงตน้กลา้ก็ไดถู้กยุติลงหลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 ภายหลังจาก
เหตุการณ์การเมืองสงบลงแล้วสมาชิกวงต้นกล้าได้กลับมารวมตัวกัน และได้ตั้งวงใหม่ชื่อ วง
การะเกด 

 
1.1.2 สมาชิกของวงต้นกล้า 

วงต้นกล้า เป็นวงดนตรีไทยที่มีก่อตั้งขึ ้นโดยสมาชิกที่ เป็นนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์กับมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหลัก และยังมีสมาชิกจากต่างสถาบัน 
ต่างอาชีพ แต่มีอุดมการณ์เดียวมาร่วมบรรเลงเป็นครัง้คราวตามโอกาสที่เหมาะสม โดยสมาชิก
ของวงตน้กลา้นัน้ผูว้ิจยัไดแ้บ่งออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้

1.1.2.1 สมาชิกประจ าวง 
สมาชิกประจ าวง เป็นสมาชิกที่อยู่ตัง้แต่ก่อตัง้วง จนถึงเหตุการณ ์วนัที่ 6 

ตลุาคม พ.ศ.2519 ไดแ้ก่ 
- อาจารยเ์นาวรตัน ์ พงษไ์พบลูย ์ต าแหน่ง ประพนัธเ์นือ้รอ้ง,ขลุย่ 
- อาจารยร์งัสิต  จงฌานสิทโธ ต าแหน่ง นกัรอ้ง,ซอ 
- อาจารยพ์งษศ์กัดิ ์ เกตจุรูญ ต าแหน่ง ระนาดเอก 
- อาจารยส์นัธวิทย ์ อณุหสวุรรณ ์ต าแหน่ง ประพนัธเ์นือ้รอ้ง,ขิม 
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- อาจารยอ์านนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ ์ต าแหน่ง ประสานงานวง,ขลุ่ย,
เครื่องประกอบจงัหวะ 

- อาจารยน์ิธินนัท ์ ยอแสงรตัน ์ต าแหน่ง โฆษก,นกัรอ้ง 
- ดร.ชาญ  ธาระวาส ต าแหน่ง ซอดว้ง 

1.1.2.2 สมาชิกไม่ประจ าวง 
สมาชิกไม่ประจ าวง เป็นสมาชิกที่มาร่วมบรรเลงกับวงตน้กลา้เป็นครัง้

คราว มีจ านวนไม่แน่นนอน ขึน้อยู่กบัลกัษณะของงานที่บรรเลง และภาระหนา้ที่ของสมาชิกแต่ละ
คน ซึ่งในวงต้นกล้านั้นมีสมาชิกที่มาจากต่างสถาบัน ต่างอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนมัธยม 
เกษตรกร พนกังานโรงงาน ที่มีความสามารถทางดา้นดนตรีไทย และมีอดุมการณเ์หมือนกนั 

สมาชิกจากสถาบนัการศกึษา 
1.1.2.2.1 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
1.1.2.2.2 มหาวิทยาลยัมหิดล 

- รจพร  ถาวรเศรษฐ 
1.1.2.2.3 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
1.1.2.2.4 โรงเรียนวดับวร 

- ดร.สชุาติ  ศรียารณัย ต าแหน่ง นกัรอ้ง 
- ภาณ ุ อินทวงศ ์ต าแหน่ง เครื่องประกอบจงัหวะ 

สมาชิกอ่ืน ๆ 
1.1.2.2.5 ผูใ้ชแ้รงงาน 

- สมบรูณ ์ ชลชนะ ต าแหน่ง ระนาดเอก 
1.1.2.2.6 ชาวบา้นที่มีความสามารถดา้นดนตรีไทย 

 
1.1.3 ผลงานและประวัติเพลงเพ่ือชีวิตของวงดนตรีไทยต้นกล้า 

บทเพลงของวงดนตรีไทยตน้กลา้นัน้ ไดร้บัอิทธิพลจากวงเจา้พระยา ซึ่งเพลงของ
วงเจา้พระยาที่ใชบ้รรเลงเป็นประจ า ไดแ้ก่ เพลงเจา้พระยาฮาเฮ (ท านองคางคกปากสระ) เพลงขอ
ขา้วสาร (ท านองเพลงลาวดวงเดือน) เพลงกลอ่มวีรชน (ท านองเพลงตบัลาวเจริญศรี) และเพลงตา
ลงุท่าชา้ง (ท านองเพลงกราวตะลงุ) 
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วงดนตรีไทยตน้กลา้ เป็นวงดนตรีที่มีอายุประมาณ 1 ปี ซึ่งบทเพลงส่วนมากจะ
ถูกใชเ้พื่อออกแสดงตามสถาบนัการศึกษา หมู่บา้นตามต่างจงัหวดั และงานชุมนุมต่าง ๆ ร่วมกับ
วงดนตรีเพื่อชีวิตอ่ืน เช่น วงคาราวาน วงกรรมาชน วงครุุชน เป็นตน้ 

ภายหลงัจากเหตกุารณ ์6 ตุลาคม พ.ศ.2519 บทบาทบรรเลงดนตรีเพื่อชีวิตของ
วงกลา้ไดยุ้ติลง แต่บทเพลงของวงดนตรีไทยตน้กลา้ไดถู้กบนัทึกเสียงในรูปแบบของเทปคาสเซ็ท 
เมื่อปีพ.ศ.2519 แต่ผลงานตน้ฉบบัไดส้ญูหาย ต่อมา พ.ศ.2546 ไดบ้นัทึกเสียงรูปแบบซีดี เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 30 ปี การเกิดเหตการณ ์14 ตลุาคม พ.ศ.2516 โดยไดใ้ชช้ื่อว่า ดนตรีไทยเพื่อชีวิต 
“ตน้กลา้” มีบทเพลงทัง้หมด 14 เพลง ไดแ้ก่ 

1. เพลง หนุ่มสาวเสรี 
ผูป้ระพนัธเ์นือ้รอ้ง : สจุิตต ์ วงษเ์ทศ 
ประวติั : เพลง หนุ่มสาวเสรี ประพนัธเ์มื่อพ.ศ.2518 โดยเนือ้หาของเพลงกลา่วถึง

เหตกุารณว์นัที่ 14 ตลุาคม พ.ศ.2516 เดิมเพลงหนุ่มสาวเสรี ใชช้ื่อว่า เพลงตบัวีรชน เนื่องจากเดิม
ไดป้ระพนัธเ์นือ้รอ้งไวค้รบทัง้ตบั โดยใชท้ านองเพลงตบัลาวเจรญิศรี (ตบัพระลอ) แต่ภายหลงัเพลง
ที่ไดร้บัความนิยมที่สดุ คือ เพลงหนุ่มสาวเสรี จึงเหลือเพียงแค่เพลงหนุ่มสาวเสรี  

 
2. เพลง เจ้าการะเกด 

ผูป้ระพนัธเ์นือ้รอ้ง : อานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ ์
ประวัติ : เพลง เจา้การะเกด ประพันธ์เมื่อพ.ศ.2518 เพื่อเป็นเพลงที่ใชต่้อตา้น

การเขา้มาของลทัธิจักวรรดินิยมอเมริกา ที่เขา้มาแทรกแซงในประเทศไทย และเขา้มาใชป้ระเทศ
ไทยเป็นฐานทพัเพื่อไปทิง้ระเบิดในประเทศลาว เวียดนาม และกมัพชูา 

 
3. เพลง ซัดอเมริกัน 

ผูป้ระพนัธเ์นือ้รอ้ง : ประพนัธร์ว่ม 
ประวัติ : เพลง ซัดอเมริกัน ประพันธ์เมื่อพ.ศ.2518 เดิมชื่อเพลง แร่ไทยแร่ใคร 

เป็นเพลงที่มี เนื ้อหาในการต่อต้านบริษัท บิลลิตัน และบริษัท เทมโก้ ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติ
อเมรกินั ที่ไดร้บัสมัปทานในการท าเหมืองแรท่างภาคใตข้องประเทศไทย 
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4. เพลง กระทุ่มแบน 
ผูป้ระพนัธเ์นือ้รอ้ง : เนาวรตัน ์ พงษไ์พบลูย ์
ประวติั : เพลง กระทุ่มแบน ประพนัธเ์มื่อพ.ศ.2518 เป็นเพลงที่ประพนัธข์ึน้เพื่อไว้

อาลยั และสะทอ้นถึงปัญหาความรุนแรงของนายจา้งและสภาพปัญหาทางสงัคม ซึ่งประพันธข์ึน้
ในงานฌาปนกิจศพของนางสาวส าราญ  ค ากลั่น เป็นพนกังานโรงงานกระเบือ้งเคลือบวฒันาวินิล
ไทล ์กระทุ่มแบน ซึ่งไดท้ าการเรียกรอ้งสิทธิขัน้พืน้ฐานส าหรบัผูใ้ชแ้รงงาน เรียกว่า “สิทธิเสรีภาพ
ขัน้พืน้ฐาน” หรือ “สามแปด” คือ คนงานตัง้ท างาน 8 ชั่วโมง พกัผ่อน 8 ชั่วโมง หาความรูเ้พิ่มเติม 8 
ชั่วโมง แต่สดุทา้ยเจา้ของโรงงานไดว้่าจา้งอนัธพาลมายิงนางสาวส าราญ  ค ากลั่น  

 
5. เพลง คนท าทาง 

ผูป้ระพนัธเ์นือ้รอ้ง : เนาวรตัน ์ พงษไ์พบลูย ์
ประวัติ : เพลงคนท าทาง เป็นเพลงที่ เนาวรตัน ์ พงษ์ไพบูลย ์ได้ประพันธ์เพลง 

คนท าทาง ขึน้เพื่อส่งประกวดเพลงประจ าของกรมทางหลวงในพ.ศ.2513 แต่ได้อันดับที่  2 
ภายหลงัวงตน้กลา้ไดเ้ห็นว่า เนือ้หาของเพลงเป็นการสะทอ้นสภาพของคนท าทาง กรรมกร จึงได้
น ามาบรรเลงในงานต่าง ๆ และไดบ้นัทกึเสียง 

 
6. เพลง ใบไม้ป่า 

ผูป้ระพนัธเ์นือ้รอ้ง : เนาวรตัน ์ พงษไ์พบลูย ์
ประวัติ : เพลง ใบไม้ป่า ประพันธ์เมื่อปีพ.ศ.2518 เพื่อร  าลึกถึงการจากไปของ

จิตร  ภูมิศักดิ์ ซึ่งเป็นแรงบนัดาลใจในการเรียกรอ้ง สิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียม ใหแ้ก่คนในยุค
หลงั 

 
7. เพลง ใครคือครู 

ผูป้ระพนัธเ์นือ้รอ้ง : เนาวรตัน ์ พงษไ์พบลูย ์
ประวติั : เพลง ใครคือครู ประพนัธ์เมื่อวนัที่ 16 มกราคม พ.ศ.2519 เพื่อชีใ้หเ้ห็น

ถึงคณุค่าของครูในฐานะที่เป็นผูช้ีน้  าทางความคิดที่ถูกตอ้งแก่เยาวชน 
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8. เพลง กฎหมายมวลชน 
ผูป้ระพนัธเ์นือ้รอ้ง : เนาวรตัน ์ พงษไ์พบลูย ์
ประวติั :เพลง กฎหมายมวลชน ประพนัธเ์มื่อวนัที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2518 ซึ่งเป็น

วนัรพี เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความยติุธรรมของกฎหมายในสมยันัน้  
 

9. เพลง คนเหมือนกัน 
ผูป้ระพนัธเ์นือ้รอ้ง : เนาวรตัน ์ พงษไ์พบลูย ์
ประวัติ : เพลง คนเหมือนกัน ประพันธ์เมื่อพ.ศ.2519 เพื่อปลุกเรา้และยืนยัน

ความเชื่อมั่นในศกัดิศ์รีแห่งความเป็นคนของทกุชนชัน้ 
 

10. เพลง เต่าคลองหลอด 
ผูป้ระพนัธเ์นือ้รอ้ง : เนาวรตัน ์ พงษไ์พบลูย ์ 
ประวัติ : เพลง เต่าคลองหลอด ประพันธ์เมื่อพ.ศ.2518 แสดงครั้งแรกที่ท้อง

สนามหลวง เพื่อต่อต้านค าสั่งห้ามขับรอ้งและเผยแพร่เพลงเพื่อชีวิต 2 เพลง คือ “เพลงคนกับ
ควาย” และ “เพลงข้าวคอยฝน” ของวงดนตรีคาราวาน เนื ้อหาเพลงจะว่า รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย คือ นายบญุเท่ง  ทองสวสัดิ ์เปรียบเป็น เต่า ท่ีอาศยัอยู่บรเิวณคลองหลอด 

 
11. เพลง สาวเอยจะบอกให้ 

ผูป้ระพนัธเ์นือ้รอ้ง : เนาวรตัน ์ พงษไ์พบลูย ์
ประวัติ : เพลง สาวเอยจะบอกให ้ประพันธ์เมื่อพ.ศ.2519 เพื่อใหผู้ห้ญิงไดเ้ห็น

คณุค่าในตนเอง ความเสมอภาคกนัสงัคม 
 

12. เพลง เต้นร าก าเคียว 
ผูป้ระพนัธเ์นือ้รอ้ง : พงษศ์กัดิ ์ เกตจุรูญ 
ประวติั : เพลง เตน้ร  าก าเคียว ประพันธ์ขึน้เมื่อพ.ศ.2519 เนื่องจากในช่วงเดือน

กรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม ไดม้ีการประทว้งของชาวนามากขึน้ และไดม้ีการลอบสงัหารชาวนา
หลายศพ จึงไดม้ีการประพนัธเ์นือ้เพลงขึน้ เพื่อสะทอ้นถึงปัญหาของชาวนา และนายทนุ 
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13. เพลง แด่กรรมกร 
ผูป้ระพนัธเ์นือ้รอ้ง : นายขม ขื่นเขียวคาว (นามปากกา) 
ประวัติ : เพลง แด่กรรมกร ประพันธ์ขึน้เมื่อพ.ศ.2519 ประพันธ์ขึน้ดว้ยเหตุผล

เดียวกนักบัเพลงเตน้ร  าก าเคียว เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาพของกรรมกร 
 
14. เพลง เจ้าขุนทอง 

ผูป้ระพนัธเ์นือ้รอ้ง : สจุิตต ์ วงษเ์ทศ 
ประวติั : เพลง เจา้ขนุทอง ไดน้ าเนือ้รอ้งมาจากบทกวีของสจุิตต ์ วงษเ์ทศ ที่เขียน

ลงในหนังสือพิมพ์ไทยรฐั ฉบับวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2516 เพื่อเป็นการสดุดีการต่อสู้ของนิสิต
นกัศกึษา ในช่วงวนัที่ 14 ตลุาคม พ.ศ.2516 

 
1.2 บทบาทของวงดนตรีไทยต้นกล้าทีม่ีต่อการเรียกร้องทางการเมือง 

วงตน้กลา้ไดม้ีผลงานสรา้งสรรคม์ากมาย แต่ผูว้ิจัยไดย้กมา 14 เพลง เนื่องจากเป็น
เพลงที่ไดร้บัการบนัทกึเสียงเป็นในรูปแบบของซีดี ซึ่งเป็นไปตามยคุสมยัในการบนัทกึเสียง 

ในการน าเสนอบทเพลงดนตรีไทยในรูปแบบใหม่ของวงตน้กลา้นัน้ จะเป็นการเนน้ไป
ที่เนือ้หาหรือความหมายของเนือ้รอ้งโดยใชท้ านองเพลงไทยเดิมในการน าเสนอ ซึ่งเป็นที่คุน้ชิน 
และสามารถกลา่วไดว้่า เป็นการน าบทเพลงทัง้เนือ้รอ้งและท านองมารบัใชม้นษุยไ์ดอ้ย่างเต็มที่ 

ส าหรบัการก าหนดบทบาทของวงตน้กลา้นั้น จะใชล้ักษณะของบทบาทตามหลัก
สงัคมวิทยา มาเป็นเคร่ืองมือในการก าหนดบทบาทของบทเพลงวงตน้กลา้ ดงันี ้

1. บทบาทในอุดมคติ  
ผลงานเพลงของวงตน้กลา้นัน้มีไดม้ีบทเพลงที่แสดงบทบาทที่ถกูคาดหวงัโดย

บุคคลในสงัคม โดยเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอุดมการณ์ที่แฝงอยู่ในบทเพลงของวงตน้กลา้ ไม่ว่า
จะเป็นความต้องการให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม การสรา้งประโยชน์แก่ส่วนรวม ซึ่งเป็น
แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นอดุมคติที่อยากใหเ้กิดขึน้จรงิในสงัคม 

2. บทบาทตามทีบุ่คคลเข้าใจหรือรับรู้ 
บทเพลงของวงตน้กลา้นั้น ไดม้ีบทบาทที่ผูฟั้ง หรือ บุคคลในสังคมสามารถ

รับรูไ้ด้ คือ เพลงนั้นย่อมมีหน้าที่ในการบรรเลง เพื่อความสนุกสนาน ความผ่อนคลาย เป็น
เครื่องมือสื่อสารอารมณจ์ากผูบ้รรเลงถึงผูฟั้ง ส่งผ่านความคิดต่าง ๆ ซึ่งทัง้หมดนีเ้ป็นสิ่งที่มีอยู่ใน
บทเพลงของวงตน้กลา้ทกุเพลง 
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3. บทบาททีแ่สดงออกจริง 
บทบาทที่แสดงออกจริงนั้น เป็นการแสดงออกที่เกิดจากความกดดันของ

สภาวะแวดล้อมทางสังคม จึงผลงานให้บทเพลงของวงตน้กลา้นั้นได้แสดงออกถึงการสะท้อน
สภาพปัญหาต่าง ๆ ในสงัคม 

นอกจากการจัดบทบาททางสงัคมวิทยาแลว้ ผูว้ิจัยยังไดแ้บ่งบทบาทโดยใช้
ความหมายของเนือ้รอ้งเป็นเกณฑใ์นการแบ่งบทบาท ซึ่งในแต่ละบทเพลงอาจจะมีบทบาทที่ ทับ
ซอ้นกนัอยู่โดยจะสามารถแบบออกไดเ้ป็น 7 ดา้น ดงันี ้

1. เพลงหนุ่มสาวเสรี 
เนือ้รอ้ง 

(เกริ่น เสภาลาว) 
คราวนัน้นิสิตนกัศกึษา  บรรดานกัเรียนทัง้เหนือใต ้

สามคัคีประชาชนทั่วไป  ลกุฮือขบัไลท่รชน 
(เนือ้รอ้ง 1) 
คกึคกัหนกัแน่นดงัแผ่นผา กลมเกลียวแกลว้กลา้สดใส 

ฟันเฟืองฟาดฟันบรรลยั  กนกหา้สิบใหช้ีวิตพลี 
(สรอ้ย) 
เจา้หนุ่มเจา้สาวเอย  เจา้เคยแลว้หรือยงั 

เจา้หนุ่มเจา้สาวเอย   เจา้เคยแลว้หรือยงั 
ตายเพื่อสรา้ง   ตายเพื่อสรา้งเสรี 

(เนือ้รอ้ง 2) 
มือเปลา่ตีนเปลา่กา้วหนา้  ถึงจะถกูเข่นฆ่าไปเป็นผี 

ถือหลกัศกัดิส์ิทธิ์เสรี   พดูกนัดี ๆ แลว้ตัง้นาน 
(เนือ้รอ้ง 3) 
กดขี่ข่มเหงคะเนงรา้ย  เผด็จการกา้วก่ายเสียทกุดา้น 

ชาวนาเป็นศพกบดาน  ชาวบา้นเป็นซากยากจน 
(เนือ้รอ้ง 4) 
มือเปลา่ตีนเปลา่หา้วหาญ แกว่งกระบองคลกุคลานกลางถนน 

นี่คือพลงัของประชาชน  ทกุคนสืบเลือดบางระจนั 
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(เนือ้รอ้ง 5) 
มาเถิดมาสรา้งเมืองใหม่  สรา้งประเทศเราใหเ้ป็นสวรรค ์

ใครมาข่มเหงรงัแกกนั  ประชาชนเท่านัน้ลกุฮือเลย 
 

เกริ่นเสภาลาว กล่าวถึง การต่อสูข้องนิสิตนักศึกษา นกัเรียน ประชาชน เพื่อ
ตอ้งการขบัไลท่รชน 

สรอ้ย กล่าวถึง เป็นการตัง้ค าถามและการเชิญชวนคนหนุ่มสาวออกมาต่อสู ้
อีกทัง้เสียสละเพื่อสรา้งเสรีทางความคิด ทางการต่อสู ้ 

เนื ้อรอ้ง 1 กล่าวถึง การรวมตัวกันต่อสู้ของกลุ่มนักเรียนอาชีวะ คือ กลุ่ม
ฟันเฟือง และกลุม่กนกหา้สิบ คือ โรงเรียนกนกอาชีวะศกึษา 

เนือ้รอ้ง 2 กล่าวถึง นิสิตนักศึกษาที่มีหัวกา้วหนา้ยอมตายเพื่อสิทธิเสรีภาพ 
และท าการต่อสู ้ดว้ยมือเปลา่โดยไม่มีอาวธุ  

เนือ้รอ้ง 3 กล่าวถึง รฐับาลเผด็จการทหารที่กดขี่ข่มเหงในทุก ๆ ดา้น และอุม้
ฆ่าประชาชน คนยากจน ชาวนา แลว้ปิดบงัไว ้

เนือ้รอ้ง 4 กล่าวถึง วีรกรรมของนายประพฒัน ์ ปัญญาชาติรกัษ์ (ประพัฒน ์ 
แซ่ฉั่ว) ฉายา ไอกา้นยาว ที่ถือไมก้ระบองท่อนเดียวเพื่อป้องกนัตนเองจากทหารบรเิวณหนา้โรงแรม
รตันโกสินทร ์โดยไดเ้ปรียบเทียบความกลา้หาญของนายประพัฒน ์ว่า ไดส้ืบเชื่อสายความกลา้
หาญจากชาวบา้นบางระจนั 

เนือ้รอ้ง 5 กล่าวถึง การเชิญชวนประชาชนมาร่วมกันสรา้งสรรคป์ระเทศให้
เป็นประเทศใหม่ ใหเ้ป็นประเทศของประชาชนโดยแทจ้รงิ 

 
เพลงหนุ่มสาวเสรี ได้เล่าถึง การต่อสู้ของนักเรียนนิสิตนักศึกษา และ

ประชาชนที่รว่มกนัออกมาเดินขบวนในเหตกุารณว์นัที่ 14 ตลุาคม พ.ศ.2516 เพื่อแสดงถึงสิทธิขัน้
พืน้ฐานในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ที่ประชาชนพึงไดร้บั  อีกทัง้ยงัเป็นการแสดงออก
ถึงการต่อสูข้องนิสิตนักศึกษา และประชาชน ที่มีต่อรฐับาลที่มาจากทหาร และเป็นการต่อสูก้ับ
อ านาจเผด็จการทหาร ซึ่งปัญหาเผด็จการทหารถือว่าเป็นปัญหาส าคญัในสงัคมยุคพ.ศ.2516  

ในบทเพลงจะมีความหมายถึง การออกมาแสดงพลงัของนิสิตนักศึกษาและ
ประชาชน ผูท้ี่ซึ่งไม่มีอาวธุ มีเพียงแค่ความคิดที่ตอ้งการเปลี่ยนแปลงสงัคมใหดี้ขึน้ เรียกไดว้่า เป็น
คนหวักา้วหนา้ เหตกุารณ ์14 ตลุาคม พ.ศ.2516 ซึ่งเป็นเพลงที่ถูกใชใ้นเชิงสญัลกัษณก์ารต่อสู้กบั
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อ านาจเผด็จการทหาร อีกทัง้ยงัเป็นการเชิญชวนคนรุน่ใหม่ ใหม้าร่วมกนัสรา้งสรรคส์งัคมที่ดีขึน้มา
ใหม่ 

จะเห็นได้ว่า เพลงหนุ่มสาวเสรี จะมีบทบาททั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1)การ
น าเสนอดนตรีไทยในรูปแบบเพื่อชีวิต 2)การเรียกรอ้งประชาธิปไตย 3)การสะทอ้นปัญหาของสงัคม 
4)การแสดงออกเชิงสญัลกัษณข์องต่อตา้นหรือต่อสู้ 5)การบนัทึกประวติัศาสตรท์างการเมือง และ
สภาพสงัคมในขณะนัน้ 

 
การน าบทเพลงกลับมาใช้หลังจากวงต้นกล้ายุติบทบาท  

- เพลง หนุ่มสาวเสรี ไดผู้น้  ามาบรรเลงอีกครัง้ในงานมหกรรมศิลปวฒันธรรม
เพื่อประชาธิปไตย 30 ปี 14 ตุลาฯ วันประชาธิปไตย ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
วนัที่ 14 ตลุาคม พ.ศ.2546 ขบัรอ้งโดย ไวพจน ์ เพชรสพุรรณ เพื่อเป็นการร  าลึกถึงเหตกุารณว์นัที่ 
14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 

 
2. เพลงเจ้าการะเกด 

เนือ้รอ้ง 
(สรอ้ย 1) 
เจา้การะเกดเอย เจา้ขี่มา้เทศ จะไปทา้ยวงั 
ชกักรชิออกมาแกว่ง ว่าจะแทงฝรั่ง 
ใครหา้มก็ไม่ฟัง เจา้การะเกดเอย 
(เนือ้รอ้ง 1) 
เจา้การะเกดเขาไปแลว้  เป็นทิวเป็นแถวทกุแห่ง 

ไปตามตะวนัสีแดง   ที่สาดทั่วแผ่นดินไทย 
ไปกบักรชิคู่มือ   กระชบัถือดว้ยมั่นใจ 
เลือดใครก็เลือดใคร   คงจะไดน้องปฐพี 
แผ่นดินถิ่นก าเนิด   ก็ตัง้แต่เกิดจนมาเป็นผี 
ไอกนัมนักลา้มาราวี   ท าย ่ายี วุ่นวาย 

(สรอ้ย 2) 
ออกไปเหย้ไป ออกไปเหย้ไป ไสหวั 
(เนือ้รอ้ง 2) 
จากอบุลราชธาน ี  มาถึงตาคลี อู่ตะเภา 
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น า้พองนั่นเป็นของเรา  แต่มนัท าเป็นซ่องโจร 
จากระเบิดมหาภยั   เป็นเปลวไฟที่ลกุโชน 
ดินชอุ่มเป็นหลมุโคน   ทกุตารางบนแผ่นดิน 
บา้นแตกสาแหลกขาด  ดว้ยอบุาทวจ์ากเครื่องบิน 
เสียงรอ้งไห ้จะมีใครยิน  นอกจากเรา ประชาชน 

(เนือ้รอ้ง 3) 
ประเทศไรเ้อกราช  เพราะถกูต่างชาติมนัมาครอบง า 

ฐานทพันั่นเลวระย า   มนัเหยียบย ่ามนัท าลาย 
จกัรพรรดินิยมชั่ว   เถอะไสหวัมนัออกไป 
ชธูงประชาไทย   ผสานใจเป็นสายธาร 
ไปเถิด เจา้การะเกด   ไปเพื่อประเทศ ไม่เกินนาน 
ใครฤา จะตา้นทาน   แรงมหาประชาชน 

 
สรอ้ยที่ 1 กล่าวถึง กลอนกล่อมเด็ก ซึ่งเป็นการตีความของสมาชิกในวงตน้

กลา้ ว่า เป็นการเทา้ความในยุคอยุธยา สมัยปลายรชัสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่มีชาว
ฝรั่งเศสเขา้มารบัราชการ และกดขี่คนไทย เจา้การะเกด ซึ่งตีความว่าเป็นชนชั้นสูง เนื่องจากว่า 
ขีม้า้เทศ มีกริช และออกมาจากวงั จึงน่าจะเป็นชนชัน้สงู ออกมาไล่แทงฝรั่ง เพื่อตอ้งการขับไล่ให้
ฝรั่งออกจากอยธุยา  

สรอ้ยที่ 2 กลา่วถึง การขบัไลฐ่านทพัสหรฐัอเมรกิา ใหอ้อกไปจากประเทศ 
เนือ้รอ้ง 1 กล่าวถึง การเปรียบเทียบคนรุ่นใหม่เป็นเจา้การะเกด ออกไปต่อสู้

กบัจักวรรดินิยมอเมริกา โดยในเนือ้วรรคนีไ้ดม้ีสญัลกัษณข์อง คอมมิวนิสต ์ค าว่า ตะวนัสีแดง ซึ่ง
ใชส้ญัลกัษณน์ีแ้ทนการต่อสูก้บัอ านาจของจกัวรรดินิยมอเมรกิา  

เนือ้รอ้ง 2 กล่าวถึง การเขา้มาตัง้ฐานทัพอากาศของสหรฐัอเมริกาที่บริเวณ
จังหวัดอุบลราชธานี ตาคลี อู่ตะเภา น า้พอง เพื่อเป็นฐานบินลาดตระเวร และทิง้ระเบิดในช่วง
สงครามเวียดนาม และที่ประเทศลาว ซึ่งเป็นผลใหก้ารความเดือดรอ้นแก่ประชาชน 

เนือ้รอ้ง 3 กล่าวถึง การเขา้มาครอบง าประเทศของลทัธิจักรวรรดินิยม โดย
การที่รฐับาลไทยยินยอมใหป้ระเทศสหรฐัอเมริกาเขา้มาตัง้ฐานทพัอากาศ ซึ่งส่งเป็นผลใหป้ระเทศ
ไรเ้อกราช และสุดทา้ยไดเ้ป็นการเชิญชวนใหค้นรุ่นใหม่ คือ เจา้การะเกด ออกมาร่วมกันต่อตา้น
อ านาจจกัรวรรดินิยม 
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เพลงเจ้าการะเกด ได้เล่าถึง การเข้ามาใชป้ระเทศไทยเป็นฐานทัพอากาศ 
เพื่อปล่อยเครื่องบินทิง้ระเบิดในช่วงสงครามเวียดนาม ซึ่งการที่ประเทศสหรฐัอเมริกาเขา้มาขอตัง้
ฐานทัพในประเทศไทยท าให้บางฝ่ายเกิดความกังวลในการเขา้มาแทรกแซงทางการเมืองของ
ประเทศไทย อาจท าใหเ้กิดการขาดเสถียรภาพทางการเมืองทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อีกทัง้
ยงัอาจจะกระทบความสมัพมัธก์บัประเทศเพื่อนบา้นอีกดว้ย  

ในบทเพลงได้แสดงออกถึงการต่อต้านการเข้ามาตั้งฐานทัพของประเทศ
สหรฐัอเมริกา ซึ่งไดถู้กมองว่าเป็นการเขา้มาของลักทธิจักรวรรดินิยมอเมริกา โดยยกตัวละคร
สมมติชื่อ การะเกด ไดร้บัการตีความว่าเป็นผูท้ี่ไม่ชอบฝรั่งในสมัยรชักาลของสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช จึงไดใ้ชเ้พลงเจา้การะเกด เป็นสญัลักษณ์ของการต่อตา้นฝรั่งอเมริกันเช่นกัน เป็นการ
บรรยายถึงการเขา้มาตัง้ฐานทพัอากาศประเทศสหรฐัอเมริกาในประเทศไทย 

จะเห็นได้ว่า เพลงเจ้าการะเกด จะมีบทบาททั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1)การ
น าเสนอดนตรีไทยในรูปแบบเพื่อชีวิต  2)การสะท้อนปัญหาของสังคม 3)การแสดงออกเชิง
สัญลักษณ์ของต่อต้านหรือต่อสู้ 4)การบันทึกประวัติศาสตรท์างการเมือง และสภาพสังคมใน
ขณะนัน้ 

 
การน าบทเพลงกลับมาใช้หลังจากวงต้นกล้ายุติบทบาท  

- เพลง เจา้การะเกด ไดผู้น้  ามาบรรเลงอีกครัง้ในงานมหกรรมศิลปวฒันธรรม
เพื่อประชาธิปไตย 30 ปี 14 ตุลาฯ วันประชาธิปไตย ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2546 ขับรอ้งโดย ชินกร  ไกรลาศ เพื่อเป็นการร  าลึกถึงเหตุการณ์วันที่ 14 
ตุลาคม พ.ศ. 2516 แต่ในการบรรเลงครั้งนี ้ได้มีการปรับเปลี่ยนเนื ้อร้องใหม่ เพื่อให้เข้ากับ
สถานการณปั์จจบุนั จากการขบัไล่ฐานทพัอากาศสหรฐัอเมริกา มาเป็นการเชิญชวนใหค้นรุ่นใหม่
หนัมาเล่นดนตรีไทยแทน และไดเ้ปลี่ยนชื่อเพลงจาก เจา้การะเกด เป็น การะเกด เพื่อแสดงใหเ้ห็น
ถึงเนือ้หาของเพลงที่ไม่ยุ่งเก่ียวกบัการเมือง 

โดยเนือ้รอ้งเพลงการะเกด ในงานมหกรรมศิลปวฒันธรรมเพื่อประชาธิปไตย 30 
ปี 14 ตลุาฯ วนัประชาธิปไตย ไดน้ ามาจากเพลงการะเกด ของวงการะเกด ซึ่งเป็นวงที่ตัง้ขึน้มาใหม่
โดยสมาชิกวงตน้กลา้เดิม หลงัจากไดย้ติุเหตกุารณว์นัที่ 6 ตลุาคม พ.ศ.2519 
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3. เพลงซัดอเมริกัน 
เนือ้รอ้ง : เพลงซดัอเมรกินั (แรไ่ทยแรใ่คร) 

(เนือ้รอ้ง 1) 
แรเ่อยแรไ่ทยทางภาคใตล้ว้นมากมี 

ลว้นแรดี่ดี ดีดีมีราคา 
(แรเ่อยแรไ่ทยทางภาคใตล้ว้นมากมี ลว้นแรดี่ดี ดีดีมีราคา) 
ป่าไมห้ลายอย่าง (ป่าไมห้ลายอย่าง) 
ทัง้ยางพารา (ทัง้ยางพารา) 
หากุง้หาปลา (หาปลามานมนาน) 

(เนือ้รอ้ง 2) 
มะรกินัเขา้มา เขา้มาพาลพาโล 

บิลลิตนั เทมโก ้โอโ้ห 
เทมโกม้โหฬาร 
(มะรกินัเขา้มา เขา้มาพาลพาโล บิลลิตนั เทมโก ้โอโ้ห เทมโกม้โหฬาร) 
กอบโกยแรไ่ทย (กอบโกยแรไ่ทย) 
มนัเอาไปเบิกบาน (มนัเอาไปเบิกบาน) 
เลีย้งถึงลกูหลาน มะรกินัมนัผลาญชาติไทย 

(เนือ้รอ้ง 3) 
เขา้มาคกุคาม คกุคามเอย้วางกา้มโต 

ฐานทพัอกัโข อกัโขมนัมาตัง้ไว ้
(เขา้มาคกุคาม คกุคามเอย้วางกา้มโต ฐานทพัอกัโข อกัโขมนัมาตัง้ไว)้ 
เขา้มาอวดเบ่ง (เขา้มาอวดเบ่ง) 
ข่มเหงคนไทย (ข่มเหงคนไทย) 
เจ็บแคน้แน่นใจ เจ็บใจตอ้งไลม่นั 

(เนือ้รอ้ง 4) 
มาเถิดเพื่อนไทย เพื่อนเอ๋ยอย่ารอชา้ 

พี่นอ้งรีบมา รีบมา มารว่มใจ 
(มาเถิดเพื่อนไทย เพื่อนเอ๋ยอย่ารอชา้ พี่นอ้งรีบมา รีบมา มารว่มใจ) 
ขบัมะรกินั ขบัมะรกินั (ขบัมะรกินั) 
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ไลม่นัออกไป (ไลม่นัออกไป) 
เอกราชชาติไทย (ชาติไทยจึงสมบรูณ)์ 

 
เนือ้รอ้ง 1 กล่าวถึง ความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากรทางภาคใต ้ทั้งป่าไม ้

ยางพารา สตัวน์ า้ และที่ส  าคญั คือ แรดี่บกุ ที่สามารถขายไดร้าคา 
เนื ้อร้อง 2 กล่าวถึง การได้สัมปทานในการท าเหมืองแร่ดีบุกของบริษัท

สัญชาติอเมริกา ได้แก่  บริษัท บิลลิตัน และบริษัท เทมโก้ ซึ่งถูกมองว่าเป็นการกอบโกย
ทรพัยากรธรรมชาติของประเทศไทย 

เนือ้รอ้ง 3 กล่าวถึง การขอเขา้มาตัง้ฐานทัพสหรฐัอเมริกาในประเทศไทย ซึ่ง
ถูกมองว่าเป็นการเขา้มาแสวงหาผลประโยชน ์และอาจจะน าไปสู่การสญูเสียเอกราชการปกครอง
ของประเทศไทย 

เนือ้รอ้ง 4 กล่าวถึง การเชิญชวนคนไทยมาร่วมกันขับไล่อเมริกันออกจาก
ประเทศไทย จึงเป็นการที่ท าใหป้ระเทศมีเอกราชอย่างสมบรูณ ์

 
เพลงซัดอเมริกัน ได้เล่าถึง การเขา้ไดร้บัสัมปทานขุดแร่ของบริษัทสัญชาติ

อเมริกา ไดแ้ก่ บริษัทบิลลิตนั และบริษัทเทมโก ้ซึ่งถูกมองว่า สมัปทานนีจ้ะท าใหเ้กิดความสญูเสีย
ต่อประเทศ และนบัว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการเขา้มาของลทัธิจกัวรรดินิยมอเมริกา ที่ตอ้งการ
เขา้มาแสวงหาผลประโยชน ์และมีอิทธิพลทางการเมืองในประเทศไทย  การใหส้มัปทานเหมืองแร่
แก่บริษัทสัญชาติอเมริกา โดยถูกมองว่าเป็นการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ทางด้าน
ทรพัยากรธรรมชาติ และรฐับาลก็ยงัสนบัสนนุฝ่ายบรษิัทสญัชาติอเมรกิา  

เพลงซดัอเมริกนั จึงเป็นเพลงที่มีเนือ้หากลา่วถึงภยัคกุคามทางดา้นเศรษฐกิจ 
อีกทั้งเป็นยงัคุกคามทางดา้นความมั่นคงของคนไทย เห็นไดจ้ากเหตุการณ์นายเทพ  แก่นกลา้ ที่
ไดร้บัการเพิกเฉยจากรฐับาล เพลงซดัอเมริกันจึงเป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีบทบาทเชิงสญัลกัษณ์ของ
การต่อตา้นลกัธิจกัรวรรดินิ์ยมอเมรกิา  

จะเห็นได้ว่า เพลงซัดอเมริกัน จะมีบทบาททั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1)การ
น าเสนอดนตรีไทยในรูปแบบเพื่อชีวิต  2)การสะท้อนปัญหาของสังคม 3)การแสดงออกเชิง
สัญลักษณ์ของต่อต้านหรือต่อสู้ 4)การบันทึกประวัติศาสตรท์างการเมือง และสภาพสังคมใน
ขณะนัน้ 
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การน าบทเพลงกลับมาใช้หลังจากวงต้นกล้ายุติบทบาท  
- หลังจากยุค 14 ตุลาฯ เพลงซัดอเมริกัน ไม่ได้ถูกน ามาบรรเลงในการ

เรียกร้องทางการเมือง แต่เนื ้อรอ้งของเพลงซัดอเมริกัน ถูกใช้ในการเรียกร้องเรื่องสัมปทาน
ปิโตรเลียม โดยชีใ้หถ้ึงการเสียผลประโยชนข์องประเทศเป็นหลกั และไดโ้ยงเรื่องสมัปทานแร่ดีบุก
เปรียบเทียบกบัสมัปทานปิโตรเลียม ในหนงัสือ เสน้ทางเพลงชีวิต ความคิด ความใฝ่ฝัน ของ ชาญ
วิทย ์ อรา่มฤทธิ์  

 

 

ภาพประกอบ 1 ภาพการใชเ้พลงซดัอเมรกินั ในเชิงสญัลกัษณ ์ 

เพื่อเรียกรอ้งเรื่องสมัปทานปิโตรเลียม  

ในหนงัสือ เสน้ทางเพลงชีวิต ความคิด ความใฝ่ฝัน ของ ชาญวิทย ์ อร่ามฤทธิ์ 

ถ่ายวนัที่ 10 มีนาคม 2563 โดย นายนาฐคณุ  ถาวรปิยกุล 
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4. เพลงกระทุม่แบน 
เนือ้รอ้ง 
เมื่อความเลวรา้ยเขา้ครองโลก ความวิโยคก็จะเยือนทกุหย่อมหญา้ 

คนกบัคนที่เคยอยู่คู่กนัมา  คนกบัคนก็หนัหนา้ฆ่ากนัเอง 
อ านาจความเลวรา้ยในวนันี ้  อปัยศกดขี่และข่มเหง 

เหมือนยกัษม์ารไม่เคยกลวัไม่เคยเกรง คอยแต่เรง่ใหร้อ้นรุม่ทุ่มใหแ้บน 
เธอตายเพื่อจะปลกุใหค้นต่ืน  เธอตายเพื่อผูอ่ื้นอีกหมื่นแสน 

เธอคือดินกอ้นเดียวในดินแดน  แต่จะหนกัและจะแน่นเต็มแผ่นดิน 
เราจะยืนหยดัเหยียดใหเ้สียดฟ้า เราจะลกุขึน้ทา้ภผูาหิน 

กระชากฟ้าห่าโหดโขมดทมิฬ  ฉีกเป็นชิน้กระทุ่มขยีใ้หบ้ีแ้บน 
 

เป็นการเล่าถึงเหตกุารณข์อง นางสาวส าราญ  ค ากลั่น เป็นคนงานโรงงานท า
กระเบือ้ง ที่อ  าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร ซึ่งเป็นแกนน าการประทว้ง เพื่อเรียกรอ้งสิทธิขัน้
พื ้นฐานของแรงงาน เมื่อพ.ศ.2518 แต่สุดท้ายเหตุการณ์จบลงด้วยการเสียชีวิตของนางสาว
ส าราญ  ค ากลั่น โดยการถูกยิง นับว่าเป็นความอยุติธรรมของสังคม ระหว่างชนชั้นแรงงานกับ
นายทุน อย่างเห็นไดช้ัด และยังเป็นเรื่องปัญหาทางดา้นสวัสดิภาพขั้นพืฐ้านของประชาชน คือ 
เรื่องความปลอดภยัในการด ารงชีวิตประจ าวนั อีกดว้ย  

เหตุการณ์การเสียชีวิตของนางสาวส าราญ  ค ากลั่น ที่ต่อสูก้ับกลุ่มนายทุน 
เรื่องสิทธิขัน้พืน้ฐานของแรงงาน เนือ้หาของเพลงกล่าวถึงความโหดรา้ยของสงัคมที่มีนายทุนเป็น
ให ้และไดก้ล่าวว่าการตายของนางสาวส าราญ  ค ากลั่น นีจ้ะเป็นแรงบนัดาลใจใหผู้อ่ื้นลุกขึน้มา
ต่อกบักลุม่นายทนุ เพลงกระทุ่มแบนจึงเป็นสญัลกัษณข์องการต่อสูก้บักลุม่นายทุน 

จะเห็นได้ว่า เพลงกระทุ่มแบน จะมีบทบาททั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1)การ
น าเสนอดนตรีไทยในรูปแบบเพื่อชีวิต 2)การเรียกรอ้งความเป็นธรรมในสงัคม 3)การสะทอ้นปัญหา
ของสังคม 4)การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของต่อตา้นหรือต่อสู้ 5)การบันทึกประวัติศาสตรท์าง
การเมือง และสภาพสงัคมในขณะนัน้ 

 
การน าบทเพลงกลับมาใช้หลังจากวงต้นกล้ายุติบทบาท  

- ไม่มี 
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5. เพลงคนท าทาง 
เนือ้รอ้ง : เพลงคนท าทาง 

(บทล าน า) 
ประวติัศาสตรน์ัน้อาจมี  ในทกุที่และทกุสถาน 

แต่คนที่ท างาน   มกัไม่เคยจะเอ่ยนาม 
ฝ่าฟันและดัน้ดน้   คนลยุโคลนคนแบกหาม 
เอาเหงื่อแลกงานงาม  และคือคนผูส้รา้งสรรค ์
จากป่าจนเป็นเมือง   อนัรุง่เรืองอยู่ลาวลัย ์
ดว้ยแรงแห่งคนนัน้   แหละคือคน ผูท้  าทาง 
ชีพเขา คือบทเพลง   อนัครืนเครง กระหึ่มคราง 
ใหจ้ า บ่ห่อนจาง   ณ กลางใจ กลางแผ่นดิน 
ชีพเขาคือใบไม ้   อนัควา้งไหว กลางลมรนิ 
ใหเ้นือ้ แก่ธรณินทร ์   และใหน้ม แก่ลกูนอ้ย 
คนแลว้ และคนเลา่   อนัรว่งแลว้ ใช่ลบัลอย 
ถกัถกั ทยอย ทอย   คือสายเลือด ที่สืบแทน 
คือธาต ุอนัเป็นทิพย ์   ที่ตายสิบ จกัเกิดแสน 
คือแก่นและคือแกน   จกัแกรง่อยู่ กูย้คุสมยั 
นีคื้อ ประวติัศาสตร ์   ประชาชาติ ประชาธิปไตย 
คนไทย ที่เป็นไท   ผูท้  าทาง ใหเ้ราเดินฯ 
 (เนือ้รอ้ง 1) 

ประวติัศาสตรอ์าจมีในหลายดา้น  แต่คนที่ท างาน ไม่เคย จะเอ่ยออกนาม 
คนที่แบกหามลยุน า้ลยุโคลน คนที่สรรสรา้ง จากป่าเป็นเมืองรุง่เรืองงามเพียงเวียง 
วงัดว้ยเลือด ดว้ยเนือ้ ของคนท าทาง  ถางทาง ตัง้ตน้ ใหค้นต่อไป 

(เนือ้รอ้ง 2) 
จากป่าเปลี่ยว เที่ยวไป ในทกุถ่ิน  ดงัโบกโบยบิน พืน้ดิน เป็นถิ่นอาศยั 

หนาวเหน็บเจ็บใจ ภยัรา้ยนานา ชีวาวา้เหว่ เชา้ค ่าจ าเจ เรไ่ป ใหค้นเดินตาม 
ทกุย่างเทา้เขา เหมือนเงา เรืองราม  ฝังนาม ฝังรา่ง อยู่กลาง แผ่นดิน 
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บทล าน า กล่าวถึง คนท างาน หรือ ผู้ที่ใช้แรงงาน ที่ถูกลืมและไม่เคยถูก
กล่าวถึงในประวัติศาสตร ์ซึ่งผูท้ี่ใชแ้รงงานนัน้ ลุยน า้ลุยโคลน ใชเ้หงื่อ และความยากล าบากนั้น 
เปลี่ยนป่าใหเ้ป็นเมืองสวยงาม คนเหล่านัน้เรียกว่า คนท าทาง ชีวิตของคนท าทาง เปรียบเหมือน 
บทเพลง ใหจ้ดจ าไวท้ี่กลางแผ่นดิน ชีวิตของคนท าทาง เปรียบเหมือน ใบไมท้ี่ลอยอยู่กลางลม มี
ความเสี่ยงในการท างาน ตอ้งเสียสละชีพในการท างาน และชีวิตหลงัการท างาน คือ หนา้ที่ของการ
เป็นพ่อแม่เลีย้งดูบุตร การเสียสละชีวิตของคนท าทางนัน้ เป็นวีรกรรมที่น่ายกย่องสรรเสริญ ควร
บนัทกึในหนา้ประวติัศาสตร ์ว่า คนท าทางใชช้ีวิตของตนเองเป็นสว่นหนึ่งในการสรา้งชาติ เพราะมี
คนท าทางนัน้ ท าถนนหนทางใหเ้ราเดิน 

เนื ้อรอ้ง 1 เป็นการกล่าวถึงประวัติศาสตร ์อาจมีในหลายด้าน แต่ว่าคน
ท าทางไม่เคยไดร้บัการกล่าวถึง เป็นคนที่ลุยน า้ลุยโคลน เพื่อสรา้งหนทาง สรา้งเมืองใหส้วยงาม 
คนท าทางนัน้ตอ้งเสียสละเลือดเนือ้ แมก้ระทั่งชีวิตในการสรา้งทางถนนหนทาง 

เนือ้รอ้ง 2 กล่าวถึง คนท าทางนัน้จะตอ้งเที่ยวไปทุกแห่ง แมว้่าที่แห่งนัน้จะมี
อนัตราย จะเป็นสถานที่เป็นป่าเขา คนท าทางก็ตอ้งใชช้ีวิตอยู่กลางป่ากลางเขา จนถึงวาระสดุทา้ย
ของชีวิต 

 
เพลงคนท าทาง ได้เล่าถึง ความยากล าบากของชีวิตของกรรมกรในพ.ศ.

2518 ที่ท าเพื่อพฒันาบา้นเมือง สรา้งถนนหนทางใหม้ีความเจริญ ตอ้งเผชิญกบัความทุกขย์ากใน
การท าทาง เช่น ถางป่าเพื่อเปิดทาง ไขป่้า สตัวร์า้ยในป่า เป็นตน้ แต่กลบัไม่ไดร้บัการจดจ าหรือ
บนัทกึชื่อในประวติัศาสตร ์เนื่องดว้ยเป็นเพียงแค่ผูใ้ชแ้รงงาน  

จะเห็นได้ว่า เพลงคนท าทาง จะมีบทบาททั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ 1)การ
น าเสนอดนตรีไทยในรูปแบบเพื่อชีวิต 2)การสะทอ้นปัญหาของสงัคม 3)การบนัทึกประวัติศาสตร์
ทางการเมือง และสภาพสงัคมในขณะนัน้ 

 
การน าบทเพลงกลับมาใช้หลังจากวงต้นกล้ายุติบทบาท  

- เพลงคนท าทาง ได้ถูกน ามาใชใ้นหลายโอกาส และถูกน ามาท าดนตรีใหม่
หลายครัง้ ทัง้โดยอาจารยเ์นาวรตัน ์ พงษ์ไพบูลย ์เองหรือโดยศิลปินอ่ืน เช่น เดช  อสัดง วงคีตาญ
ชลี เป็นตน้  
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แต่ที่ถูกใชใ้นทางการเมือง คือ ถูกใชใ้นการชุมนุมบนเวทีพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย วันที่  22 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 ณ ท าเนียบรฐับาล เพื่อเป็นการขับกล่อม
ผูเ้ขา้รว่มชมุนมุใหม้ีความรูส้กึผ่อนคลาย 

 
6. เพลงใบไม้ป่า 

เนือ้รอ้ง 
ใบไมร้ว่งหนึ่งใบในราวป่า  ยงัดีกว่าใบไมเ้หลืองในเมืองหลวง 

ที่รอปลิดหลน่เปลา่ประโยชนป์วง  เป็นด่างดวงด าเป้ือนในป่าคน 
ใบไมป่้ารว่งแลว้ไดเ้ลีย้งป่า  ทิง้ลงมาเลีย้งรากเลีย้งล าตน้ 

เหมือนแม่ใหน้มลกูปลกูฝังจน  ลกูเติบตนโตแทนเต็มแผ่นดิน 
เมื่อเมืองคนคั่งคบัดว้ยคนป่า  คนดีก็ดอ้ยค่าเหมือนกรวดหิน 

เมื่อสตัวป่์าสรา้งป่าไวห้ากิน  สตัวเ์มืองก็ตอ้งสิน้วิสยัเมือง 
ใบไมป่้าชื่อจิตร  ภมูิศกัดิ ์  ไดร้ว่งแลว้ลงเป็นหลกัใหโ้ลกเลื่อง 

ดั่งเทียนป่าปลกุแสงขึน้แรงเรือง  ไม่เปลา่เปลืองลมปราณที่ตา้นลม 
ลมประสานเสียงแคนว่าแค่นแคน้  เปิบขา้ทกุคราวแค่นความขื่นขม 

เหงื่อกรูนิตากแูลง้น า้แหง้ตรม  รา่งกซูมซานไขจ้นเขียวคาว 
เสียงปืนดงัเปรีย้งกว่าเสียงปาก ก็ปิดฉากชีวิตมือมิดหนาว 

แต่วิญญาณคือทิพยท์ี่ยืนยาว  ดงัดวงดาวยิ่งดกึย่ิงดื่นตา 
กาลเวลาฆ่าจิตร  ภมูิศกัดิ ์  กาลเวลาก็ตระหนกัประจกัษค่์า 

การเวลาฆ่าคนดีทกุทีมา   กาลเวลาก็ทนูเทิดเชิดคนดี 
ใบไมร้ว่งหนึ่งใบในราวป่า  เพื่อแตกมาเป็นใบใหม่ในทกุที่ 

จิตรหน่ึงดวงดบัาไปในวนันี ้  เพื่อจะมีจิตรใหม่มากมายดวง 
ถา้สตัวเ์มืองสรา้งเมืองเป็นป่าได ้ เราก็เหมือนใบไมเ้หลืองในเมืองหลวง 

ที่โหยหาป่าเขาเปลี่ยวเปลา่ปวง  จิตรจะรว่งลงทัง้ป่าเขา้มาเมือง 
 

ช่วงที่ 1 เป็นการเปรียบเทียบระหว่างใบไมท้ี่อยู่ในป่ากบัใบไมท้ี่อยู่ในเมืองว่า 
ใบไมท้ี่อยู่ในป่าเมื่อแหง้และร่วงลงในผืนป่าก็ยังสามารถสรา้งประโยชนใ์หก้ับพืน้ดินได ้โดยการ
ปรกคล ่าหนา้ดินใหเ้กิดความชุ่มชื่น และสดุทา้ยก็ยงัย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ ยบ ารุงพืน้ดินต่อไป แต่
ใบไมท้ี่อยู่ในเมือง เมื่อแหง้แลว้รว่งลงที่พืน้ ก็กลายเป็นขยะไม่มีประโยชน ์ 
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ช่วงที่ 2 เป็นการเปรียบเทียบจิตร  ภูมิศกัดิ์ เหมือนกบัใบไมป่้าท่ีเมื่อเสียชีวิต
ไปแลว้ก็ยังทิง้ความคิดที่เป็นเหมือนแสงเทียนกลางป่าที่มืดมิด เพื่อเป็นอดุมการณใ์นการต่อสูใ้น
การต่อสูก้ับอ านาจเผด็จการ ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม แก่คนรุ่นหลัง และบรรยายถึงความ
ยากล าบากของจิตร  ภูมิศักด ์ที่ตอ้งเผชิญกับความเหนื่อยยากในการต่อสู้เรียกรอ้งภายในป่า 
สดุทา้ยเสียงของเรียกรอ้งจากในป่าก็แพเ้สียงปืน ชีวิตของจิตร  ภูมิศกัดิ์ ก็ตอ้งจบสิน้ลงท่ีกลางป่า 
จงัหวดัสกลนคร สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือ อดุมการณใ์นการต่อสูก้บัความไม่ยุติธรรม 

ช่วงที่ 3 กล่าวถึง กาลเวลาฆ่าจิตร  ภูมิศักดิ์ กาลเวลา ในท่ีนีห้มายถึง ช่วง
พ.ศ.2505 เป็นปีท่ีจิตร  ภูมิศักดิ์เสียชีวิต ซึ่งในช่วงเวลานั้นความคิดของจิตร  ภูมิศักดิ์ เป็นท่ีถูก
หลงลืมไป จนมาถึงในช่วงประมาณพ.ศ.2516 แนวคิดของจิตร  ภูมิศักดิ์ ไดถู้กน ามาใชใ้นการ
เรียกรอ้งความยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นบทกวี บทเพลงของจิตร  ภูมิศักดิ์ แมว่้าเวลาจะผ่านมานาน
เพียงใดแนวคิดของจิตร  ภูมิศักดิ์ก็ยังคงอยู่ แล้วยังสามารถท่ีจะแพร่กระจายแนวคิดไปได้อีก
มากมาย ดงันัน้คนที่อยู่ในเมืองก็ควรท าตวัใหเ้หมือนใบไมท้ี่อยู่ในป่าที่สามารถสรา้งประโยชนไ์ด ้

เพลงใบไมป่้า ไดเ้ล่าถึง จิตร  ภูมิศักดิ์ ซึ่งเป็นนักคิดคนส าคัญคนหน่ึงของ
ไทย โดยไดใ้ชใ้บไมเ้ป็นสื่อไวว้่า ใบไมท้ี่อยู่ในเมืองเมื่อร่วงจากตน้แลว้ก็ไม่สามารถสรา้งประโยชน์
ได ้แต่เปรียบเทียบจิตร  ภูมิศกัดิ์ แมต้วัตายไปแลว้ แต่ความคิดท่ีตอ้งการสรา้งสรรคส์งัคมใหดี้ขึน้ 
เพียงแค่มีจดุยืนในการต่อสูต่้างจากรฐับาลและความเห็นของสงัคมในขณะนัน้ เหมือนใบไมป่้าเมื่อ
รว่งลงมาก็ยงัสามารถปกคลมุดินใหค้วามชุ่มชื่นและเป็นปุ๋ ยได ้เพลงใบไมป่้า จึงเป็นเพลงที่ปลกูฝัง
ใหค้นรุน่หลงัมีจิตใจท าเพื่อสว่นรวมเหมือนจิตร  ภมูิศกัดิ ์

 
การน าบทเพลงกลับมาใช้หลังจากวงต้นกล้ายุติบทบาท  

- เพลงใบไมป่้า ไดถู้กน ามาบรรเลงในคอนเสิรต์ "เพลงของจิตร" วิทยาลยัดุริ
ยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล ร่วมกับรายการดนตรี กวี ศิลป์ ทางสถานีโทรทัศนไ์ทย TPBS วัน
อาทิตยท์ี่ 26 ตลุาคม พ.ศ.2551 ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลยัดรุิยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล โดย
ในคอนเสิรต์นีเ้ป็นการรวบรวมเพลงของจิตร  ภูมิศักดิ์ ซึ่งเป็นเพลงท่ีแสดงออกถึงอดุมการณ ์และ
ความคิดทางการเมืองของจิตร  ภมูิศกัดิ ์ ในการบรรเลงครัง้นี ้ไม่ไดเ้ป็นการขับรอ้งแบบเพลงหุ่น
กระบอกแบบของวงต้นกลา้ แต่เป็นการอ่านล าน า โดยอาจารย์เนาวรตัน์  พงษ์ไพบูลย์  และมี
อาจารยธ์นิสร ์ ศรีกลิ่นดี เป่าขลุ่ยในรูปแบบล าลอง เพื่อเป็นการเปิดรายการคอนเสิรต์ “เพลงของ
จิตร” 
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7. เพลงใครคือครู 
เนือ้รอ้ง 
ใครคือครู ครูคือใคร ในวนันี ้

ใช่อยู่ที่ปรญิญา มหาศาล 
ใช่อยู่ที่เรียกว่า ครูอาจารย ์
ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน 

ครูคือผูช้ีน้  าทางความคิด 
ใหรู้ถ้กูรูผ้ิดคิดอ่านเขียน 
ใหรู้ท้กุขรู์ย้ากรูพ้ากเพียร 
ใหรู้เ้ปลี่ยนแปลงสูรู้ส้รา้งงาน 

ครูคือผูย้กระดบัวิญาณมนษุย ์
ใหส้งูสดุกว่าสตัวเ์ดรจัฉาน 
ปลกุส านึกสั่งสมอดุมการณ ์
มีดวงมานเพื่อมวลชนใช่ตนเอง 

ครูจึงเป็นนกัสรา้งผูใ้หญ่ยิ่ง 
สรา้งคนจรงิสรา้งคนกลา้สรา้งคนเก่ง 
สรา้งคนใหไ้ดเ้ป็นตวัของตวัเอง 
ขอมอบเพลงนีบ้ชูาครู 
 

เนือ้รอ้ง 1 เป็นการตัง้ค าถาม หาความหมายของค าว่า ครู โดยการถามว่า ครู 
นัน้ขึน้อยู่กบัปรญิญา หรือ ค าเรียกว่า ครู อาจารย ์หรือ ขึน้อยู่กบัว่าสอนมานานในโรงเรียน  

เนือ้รอ้ง 2 เป็นการกล่าวถึงหนา้ที่ของครู ว่า ครูตอ้งสอนใหรู้จ้ักอ่านเขียนให้
ถกูตอ้ง ใหรู้จ้กักบัความเหนื่อยยาก ความพากเพียรในการท างาน และสอนใหรู้จ้กัการน าความรูท้ี่
เรียนไปใชใ้นการท างานและชีวิตประจ าวนั 

เนือ้รอ้ง 3 เป็นการกลา่วถึงหนา้ที่ของครู แต่เป็นหนา้ที่ที่เป็นนามธรรม คือ ครู
ตอ้งเป็นผูท้ี่สอนใหน้ักเรียนมีจิตใจที่สูงส่งกว่าสตัวเ์ดรจัฉาน คือ เป็นมนุษย ์และมีจิตใจที่ท าเพื่อ
ผูอ่ื้นมากกว่าท าเพื่อตนเอง 

เนือ้รอ้ง 4 เป็นการสรุปว่า ครูนัน้คือ ผูส้รา้งที่ยิ่งใหญ่ และขอมอบเพลงนีม้า
เพื่อบชูาครู ในวนัครู (วนัที่ 16 มกราคม พ.ศ.2518)  
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เพลงใครคือครู ไดก้ลา่วถึง คณุค่าของความเป็นครูว่าขึน้อยู่กบัอะไร ไม่ว่าจะ
เป็นใบปริญญา หรือ การที่สอนมานาน ซึ่งเป็นการเสียดสีคณุค่าความเป็นครู โดยวงตน้กลา้ไดใ้ห้
ความเห็นว่า แทจ้ริงแลว้ครูตอ้งเป็นผูท้ี่สอนใหลู้กศิษยม์ีใจสูงกว่าสตัว ์เรียกว่า มนุษย ์และตอ้ง
ปลกูจิตส านึกใหม้ีอดุมการณท์ี่ท าเพื่อประชาชนมากกว่าตนเอง  

จะเห็นได้ว่า เพลงใบไม้ป่า และเพลงใครคือครู ทั้ง 2 เพลง จะมีบทบาท
ทัง้หมด 2 ดา้น ไดแ้ก่ 1)การน าเสนอดนตรีไทยในรูปแบบเพื่อชีวิต 2)ปลกูฝังอดุมการณเ์พื่อสงัคม
สว่นรวม 

 
การน าบทเพลงกลับมาใช้หลังจากวงต้นกล้ายุติบทบาท  

- เพลงใครคือครู ถูกน ามาท าเพลงใหม่หลายรูปแบบ ส่วนใหญ่เป็นการท า
ท านองดนตรีใหม่ และไดถ้กูน าไปบรรเลงในสถานศกึษา เนื่องในวนัครู 

แต่ที่ถูกใช้ในทางการเมือง คือ การชุมนุมบนเวทีพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย วนัที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2551 ณ บรเิวณสะพานมฆัวานรงัสรรค ์แต่การครัง้นนีเ้ป็น
การแสดงร  าประกอบเพลงใครคือครู โดย คณะร าชัดชาตรี จังหวดัเพชรบุรี เพื่อเป็นการขบักล่อม
ผูเ้ขา้รว่มชมุนมุใหม้ีความรูส้กึผ่อนคลาย 

 
8. เพลงกฎหมายมวลชน 

เนือ้รอ้ง 
(เนือ้รอ้ง 1) 
ก าแพงแข็งแกรง่กัน้บงัตะวนัไวฉ้นัใด 

ความโหดในหวัใจ ๆ 
บงัความจรงิสิ่งที่เที่ยงธรรม 

(เนือ้รอ้ง 2) 
กฎหมายไม่ศกัดิส์ิทธิ์ เพราะคนคิดใช่คนท า 

กฎหมายไม่อาจน า ๆ 
ยติุธรรมใหเ้กิดมี 

(เนือ้รอ้ง 3) 
กฎหมายท่ีหมายกดขี่ขู่อยู่ตาปี 

จะเป็นเช่นคมัภีร ์ๆ 
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แห่งปีศาจอ านาจรา้ย 
(เนือ้รอ้ง 4) 
มวลชนคือตน้บทขอ้ก าหนดแห่งกฎหมาย 

มวลชนไม่เคยตาย ๆ 
กฎหมายตายทกุมาตรา 

(เนือ้รอ้ง 5) 
กฎหมายตอ้งหมายมุ่ง เพื่อผดงุคนทัง้หมาย 

คือ รพี ที่สอ่งมา ๆ 
มุ่งโค่นลน้สงัคมทราม 
 
เนือ้รอ้ง 1 กล่าวเปรียบเทียบความเลวรา้ยที่มีในจิตใจของคนนัน้ เหมือนกับ

ก าแพงที่บดบงัแสงตะวนั ที่เปรียบเสมือนความจรงิ และความเที่ยงธรรม 
เนือ้รอ้ง 2 กลา่วถึง กฎหมายท่ีไม่มีความศกัดิ์สิทธิ์ ก็คือ กฎหมายท่ีไม่มีความ

ยุติธรรม เนื่องจากผู้ที่ออกกฎหมายนั้น เป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้รบัรูถ้ึงปัญหาที่แท้จริงของผู้ที่ถูก
กฎหมายบงัคบัใช ้จึงไม่ไดอ้อกกฎหมายมาเพื่อรบัใชป้ระชาชนอย่างแทจ้รงิ 

เนื ้ อ ร้อ ง  3 กล่ าวถึ ง  กฎหมายที่ ถู ก ใช้อยู่ ใน ขณ ะนั้ น  (พ .ศ .2518) 
เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ใชก้ดขี่ประชาชน โดยกลุม่ผูม้ีอ  านาจ 

เนื ้อร้อง 4 กล่าวถึง การออกกฎหมายนั้นต้องคิดถึงผลประโยชน์ของ
ประชาชนส่วนใหญ่ เนื่องจากประชาชนนัน้มีชีวิตจิตใจ แต่กฎหมายเป็นของตาย ไม่มีส  านึกคิดได้
เอง ดงันัน้ผูอ้อกกฎหมายควรตอ้งค านึงถึงประชาชนเป็นหลกัส าคญั  

เนือ้รอ้ง 5 กลา่วถึง กฎหมายที่แทจ้รงิ ตอ้งท าเพื่อผดงุความยุติธรรม และโคน
ลม้ความอยูติธรรม ดงัเช่นอดุมการณข์องพระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้รพีพฒันศกัดิ ์กรมหลวง
ราชบรีุดิเรกฤทธิ ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทย พระองคท์รงหมายมุ่งเพื่อสรา้งความยติุธรรมใหเ้กิดใน
สงัคมไทย 

 
เพลงกฎหมายมวลชน ไดก้ล่าวถึงกฎหมาย ตอ้งมีความเที่ยงธรรม มิเช่นนัน้

กฎหมายก็จะกลายเป็นเครื่องมือของคนไม่ดีที่ใชท้ าลายคนดี ดงันัน้ผูท้ี่ออกกฎหมายควรค านึกถึง
ประชาชนส่วนใหญ่ และหน้าที่ที่แทจ้ริงของกฎหมายที่มุ่งผดุงความยุติธรรมในสงัคม  ความเป็น
เที่ยงธรรมของกฎหมาย  
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ดังนั้นเพลงกฎหมายมวลชน เป็นเพลงที่สะทอ้นใหผู้อ้อกกฎหมายค านึกถึง
ความเป็นธรรม และประชาชน  การออกกฎหมายที่ เอือ้ประโยชน์ต่อชนชั้นปกครองมากกว่า
ประชาชนสว่นใหญ่ของประเทศ จึงท าใหเ้กิดปัญหาความเหลื่อมล า้ทางสงัคมขึน้มา 

จะเห็นไดว้่า เพลงกฎหมายมวลชน จะมีบทบาททัง้หมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1)การ
น าเสนอดนตรีไทยในรูปแบบเพื่อชีวิต 2)การเรียกรอ้งประชาธิปไตย  3)การเรียกรอ้งความเป็นธรรม
ในสงัคม 4)การสะทอ้นปัญหาของสงัคม 5)ปลกูฝังอดุมการณเ์พื่อสงัคมสว่นรวม 

 
การน าบทเพลงกลับมาใช้หลังจากวงต้นกล้ายุติบทบาท  

- ไม่มี 
 

9. เพลงคนเหมือนกัน 
เนือ้รอ้ง 

(สรอ้ย) 
เกิดเป็นคนแลว้ เราตอ้งอยู่กนัเหมือนคน 
อย่าแยกคนแลว้ เรียงลดหลั่นเป็นชัน้ชน 
(เนือ้รอ้ง 1) 
คนนัน้บา้นใหญ่โต  คนหิวโซมีบา้นผพุงั 

คนโนน้โกเ้ด่นดงั   จ่ายสตางคเ์ขา้คลบัเขา้บาร ์
คนนีไ้ดด้กัดาน   ท าการงานทกุขย์ากหนกัหนา 
คนโนน้หอ้ยปรญิญา   นี่อยู่นาแบกไถจ าทน 

(เนือ้รอ้ง 2) 
คนชั่วชา้ต ่าทราม  คอยประณามคนหยามเหยียดคน 

คนชอบวดัค่าคน   ดว้ยรถยนตย์าวสามสี่วา 
คนไม่ยกย่องคน   คนจน ๆ จึงเหมือนผกัปลา 
บญุและวาสนา   อา้งขึน้มาแบ่งชัน้ชนคน 

(เนือ้รอ้ง 3) 
คนคือผูส้รา้งคน   คนทกุคนลว้นไม่ต่างกนั 

คนคือผูส้รา้งสรรค ์   ช่วยกนัท ากนัเลีย้งเยี่ยงคน 
คนคือผูส้รา้งสรรค ์   คนดว้ยกนัตอ้งยกย่องคน 
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คนไม่ยกย่องคน   กดขี่คนคนนัน้ใช่คน 
(เนือ้รอ้ง 4) 
ใครไม่เหนือกว่าใคร  มีหวัใจเลือดเนือ้เหงื่อแรง 

อ านาจนัน้อาจแรง   เปรียบแรงคนจะเหนือกว่าใคร 
คนไม่รูจ้กัพอ   คนคนเดียวอยู่ไดอ้ย่างไร 
ใครจะเหนือกว่าใคร   เมื่อรวมใจหมื่นลา้นพนัคน 

 
สรอ้ย กล่าวว่า เมื่อเราเกิดเป็นคนแลว้ก็ควรตอ้งมีความเป็นอยู่ใหเ้หมือนกัน 

อย่าแบ่งแยกชนชัน้ 
เนือ้รอ้ง 1 กลา่วถึง สภาพในสงัคม คนรวยนัน้มีบา้นใหญ่โต มีปริญญา มีเงิน

เที่ยวคลบัเที่ยวบาร ์สว่นคนที่จนนัน้มีบา้นผพุงั ท านามีความทกุขย์ากแต่ก็ตอ้งทน 
เนือ้รอ้ง 2 กลา่วถึง คนที่คอยประณามเหยียดหยามคนอ่ืน โดยการวดัค่าของ

คนด้วยวัตถุภายนอกนั้นเป็นคนชั่วชา้ ดว้ยเหตุนีค้นจน ๆ จึงกลายเป็นเหมือนผักปลา และบุญ
วาสนานัน้ ถกูอา้งขึน้มาเพื่อเป็นการแบ่งชนชัน้ในสงัคม 

เนือ้รอ้ง 3 กล่าวถึง ความเท่าเทียมกนัของคน คนนัน้คือผูส้รา้ง ดงันัน้จึงตอ้ง
ไดร้บัการยกย่องใหเ้ท่าเทียมกนั ส่วนคนที่ไม่ยกย่องคนดว้ยกนั คนเหล่านัน้ไม่สมควรไดร้บัการยก
ย่อง 

เนือ้รอ้ง 4 กล่าวถึง คนนัน้มีหวัใจ เลือดเนือ้ ดงันัน้จึงไม่มีใครเหนือความใคร 
สว่นผูท้ี่มีอ  านาจนัน้ จะมีมากเพียงใด แต่ก็ไม่อาจสูแ้รงของคนได ้เมื่อเรารวมใจกนัต่อสูก้บัอ านาจ
ที่ไม่ถกูตอ้ง 

 
เพลงคนเหมือนกนั ไดก้ลา่วถึง ความไม่เท่าเทียมกนัระหว่างคนรวยกบัคนจน 

โดยจะเป็นการเสียดสีสงัคมในเรื่องการวดัคุณค่าของคน และการใชช้ีวิตของคนรวยกบัคนจน ที่มี
ความแตกต่างกนัอย่างชดัเจน โดยวงตน้กลา้ไดย้กประเด็นนี ้เพื่อตอ้งการเรียกรอ้งความเป็นธรรม
ใหแ้ก่คนจน และตอ้งการสื่อใหเ้ห็นถึงคณุค่าความเป็นมนษุย ์ 

อีกทั้งยังสะทอ้นปัญหาระหว่างคนรวยกับคนจน ที่มีความเหลื่อมล า้กันใน
ดา้นชีวิตความเป็นอยู่ มีความแตกต่างกันมาก และคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์ท่ีวัดค่าเพียง
คณุสมบติัภายนอกเท่านัน้ 
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จะเห็นได้ว่า เพลงคนเหมือนกัน จะมีบทบาททั้งหมด 3 ด้าน ไดแ้ก่ 1)การ
น าเสนอดนตรีไทยในรูปแบบเพื่อชีวิต 2)การเรียกรอ้งความเป็นธรรมในสงัคม 3)การสะทอ้นปัญหา
ของสงัคม 5)ปลกูฝังอดุมการณเ์พื่อสงัคมสว่นรวม 

 
การน าบทเพลงกลับมาใช้หลังจากวงต้นกล้ายุติบทบาท  

- ไม่มี 
 

10. เพลงเต่าคลองหลอด 
เนือ้รอ้ง 

(สรอ้ย) 
เฮย้ ๆ ๆ ๆ 
(เนือ้รอ้ง 1) 
ฝนที่นี่ดีนกั ดีนกัตกหนกัหนา ทกุทอ้งนาน า้มา โอโ้ฮ (โอโ้ฮ) 
เจา้เอย เหมือนใจหมาย  
(สรอ้ย) 
เฮย้ ๆ ๆ ๆ 
(เนือ้รอ้ง 2) 
กแูบกจอบจ า้มา จ า้มาเอ๋ยตาลาย เฮย้สตัวร์า้ยมนัเขา้มา 
โอโ้ฮ ้ๆ เจา้เอย ในนาของก ู 
(สรอ้ย) 
เฮย้ ๆ ๆ ๆ 
(เนือ้รอ้ง 3) 
ไปแหวกกอขา้วกลา้ ขา้วกลา้หาทั่ว นัน้แน่ะตวัเต่านะ 
อูฮู้ ้ๆ เจา้เอย ตัง้ท่าขู่ 
(สรอ้ย) 
เฮย้ ๆ ๆ ๆ 
(เนือ้รอ้ง 4) 
ไอเ้ต่าด ากระดองใหญ่ กระดองใหญ่ไลป่ลาป ูตวัเองชคูอยาว 
อือ้ฮือ ๆ เจา้เอย แย่งขา้วเขากิน  
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(สรอ้ย) 
เฮย้ ๆ ๆ ๆ 
(เนือ้รอ้ง 5) 
เฮย้ ไอเ้ต่าพนัปี พนัปีมีบาป ตอ้งค าสาป หรือจั๋งได๋ 
เออเอ่ย ไอเ้ต่าเอยเอ่อเอ่ยไอเต่าหิน  
(สรอ้ย) 
เฮย้ ๆ ๆ ๆ 
(เนือ้รอ้ง 6) 
เขาเดือดรอ้นกนัอย่างใด อย่างไรมงึไม่ยิน กระตกุลิน้แต่ละคราว 
อือ้ฮือเจา้เอย เหม็นขีฟั้น 
(สรอ้ย) 
เฮย้ ๆ ๆ ๆ 
(เนือ้รอ้ง 7) 
เอา้กจูะจบัเต่ารา้ย เต่ารา้ยแห่งคลองหลอด ไม่ใหร้อดออกมา 
เออเอ่ย เอ่ยออกเอย จนอาสญั  
(สรอ้ย) 
เฮย้ ๆ ๆ ๆ 
(เนือ้รอ้ง 8) 
สรา้งรูปป้ันใหเ้ต่า ใหเ้ต่าอยู่ตรงนัน้ เป็นของขวัญไดโนเสาร ์
เจา้เอย ไอเ้ต่าเอย เต่าพนัปี 
(สรอ้ย) 
เฮย้ ๆ ๆ ๆ 

 
เนือ้รอ้ง 1 กล่าวถึง ฝนที่หนักในวันที่วงตน้กลา้ไดป้ระทว้งนายบุญเท่ง  ทอง

สวัสดิ์ ซึ่งด ารงต าแหน่ง รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่องการออกค าสั่งหา้มขับรอ้งและ
เผยแพรเ่พลงเพื่อชีวิต 2 เพลง ไดแ้ก่ เพลงคนกบัควาย และเพลงขา้วคอยฝน ของวงคาราวาน 

เนือ้รอ้ง 2 กล่าวเปรียบเทียบว่าผูท้ี่มาประทว้งเป็นชาวนา แลว้ฝ่ายรฐับาล
เป็นเหมือนสตัวร์า้ย ที่เขา้มาอยู่ในนา 

เนือ้รอ้ง 3 เลา่เรื่องว่า เมื่อชาวนาไดแ้หวกกอขา้ว ก็ไดเ้จอเต่าอยู่ตวัหนึ่ง 
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เนือ้รอ้ง 4 เล่าเรื่องว่า เต่าที่ชาวนาไดเ้จอนั้น เป็นเต่ากระดองใหญ่ที่ชอบไล่
จบัปลาจบัป ูอีกทัง้ยงัชอบแย่งขา้วคนอ่ืนกิน 

เนือ้รอ้ง 5 ชาวนา (ผูป้ระทว้ง) ไดว้่า เต่า (ฝ่ายรฐับาล) ว่าเป็นเต่าพันปีที่มี
บาป ตอ้งค าสาป หรือ อีกนยัหนึ่งคือตอ้งการสื่อว่า ฝ่ายรฐับาลนัน้เป็นฝ่ายคนรุน่เก่าหวัโบราณ 

เนือ้รอ้ง 6 กลา่วว่า เมื่อชาวบา้นมีความเดือดรอ้น แต่รฐับาลกลบัไม่ไดย้ิน 
เนือ้รอ้ง 7 กลา่วว่า ชาวนา (ผูป้ระทว้ง) จะท าการจบัเต่ารา้ยแห่งคลองหลอด 

(ฝ่ายรฐับาล) (คลองหลอด คือ คลองที่อยู่ใกลก้บักระทรวงมหาดไทย)  
เนือ้รอ้ง 8 กล่าวว่า จะสรา้งรูปป้ันใหเ้ต่า เพื่อเป็นของขวญัไดโนเสาร ์เพื่อเป็น

การย า้ว่า รฐับาลขณะนัน้ (พ.ศ.2518) มีความคิดที่โบราณเหมือนไดโนเสาร ์
 
เพลงเต่าคลองหลอด ไดเ้ล่าถึง เหตกุารณท่ี์นายบุญเท่ง  ทองสวสัดิ์ ที่ไดอ้อก

ประกาศกระทรวงหาดไทย เรื่อง ค าสั่งหา้มขบัรอ้งและเผยแพร ่เพลงเพื่อชีวิตของวงคาราวาน เมื่อ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2518 ซึ่งถือว่าเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงออก
ทางการเมือง ท าใหเ้กิดการออกมาประทว้งประกาศฉบบันีข้องกลุ่มศิลปินเพื่อชีวิต โดยถือว่าเป็น
การใชอ้  านาจแบบเผด็จการ และเพลงเต่าคลองหลอดถูกใช้ในเชิงสัญลักษณ์ของการต่อต้าน
ประกาศฉบบันัน้อีกดว้ย 

จะเห็นไดว้่า เพลงเต่าคลองหลอด จะมีบทบาททัง้หมด 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1)การ
น าเสนอดนตรีไทยในรูปแบบเพื่อชีวิต 2)การเรียกรอ้งประชาธิปไตย 3)การสะทอ้นปัญหาของสงัคม 
4)การแสดงออกเชิงสญัลกัษณข์องต่อตา้นหรือต่อสู้ 5)การบนัทึกประวติัศาสตรท์างการเมือง และ
สภาพสงัคมในขณะนัน้ 

 
การน าบทเพลงกลับมาใช้หลังจากวงต้นกล้ายุติบทบาท  

- ไม่มี 
 

11. เพลงสาวเอยจะบอกให้ 
เนือ้รอ้ง 

(ชาย) สาวเอยมาเถิดมาจะบอกให ้ มาลยัคลอ้งคอลอ่แมลง 
ลิน้ลมชื่นชมเคลือบแคลง  แฝงค าลวงลอ่พอใหเ้จา้ติดลม 
เขาก็ชม เขาก็เชย   เขาก็เยย้ ก็เหยียดเรา 
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ไมง้ามก็จะอบัเฉา  เขาเมินเดินตามเหยียบหยามไม่อยากมอง 
มาลยัไม่มีคนปอง   นอ้งเอยสาวเอย ค าหวานมนัฆ่าคน 
(หญิง) หญิงงามใช่ว่างามเรืองรา่ง นวลนางมิใช่มวลหนา้มล 
หญิงงามตอ้งงามอย่างคน พรอ้มพจญฟันฝ่าเทียมหนา้เทียมไหลก่นั 
สูด้ว้ยกนัตายดว้ยกนั   ไม่มีชัน้มาแบ่งชน 
สาวเอยเจา้เกิดเป็นคน   ทกุขท์นท าไมใหเ้ขาเอาเปรียบแรง 
สาวเอยเจา้อย่าคลางแคลง  สองมือคือแรงเลีย้งโลกตลอดมา 
(ชาย) ผูช้ายไม่ใช่คนก าหนด   วางเกณฑเ์ขียนกฎมาตรา 
หญิงชายใช่มีสี่ขา   เหมือนชา้งเทา้หนา้เทา้หลงัที่เคยทน 
หญิงก็คนชายก็คน   ทกุคนลว้นเป็นสว่นเดียว 
สองแรงประสานมดัเกลียว เหมือนใจดวงเดียวเสน้เหนียวและเหนี่ยวน า 
ชีท้างรว่มสรา้งรว่มท า   อย่าหลงค าเยินยอลวงลอ่กนัอยู่เลย 
(หญิง) สาวเอยมาเถิดมาเป็นเพื่อน ดวงเดือนไม่ใช่งามอย่างเคย 
หนทางคงยากเปิดเผย   สาวเอยจงมาเถิดหนามาช่วยกนั 
หญิงประจญชายประจนั   ช่วยกนัสรรคก์นัสรา้งสม 
พืน้ดินก็จะอดุม    สงัคมสมบรูณเ์ราหนนุเราช่วยน า 
สาวเอยเจา้จงจดจ า   ถา้แมน้ใครมาท าจงไลม่นัออกไป 

 
เนือ้รอ้ง 1 กล่าวถึง การสอนผูห้ญิงภัยอันตรายจากสังคม โดยเปรียบเทียบ

ผูห้ญิงเป็นเหมือนพวงมาลยัที่ล่อแมลง เมื่อยงัสาวงามก็มีคนมาชมเชย แต่พอเริ่มอบัเฉาก็มีแต่คน
เมิน ค่อยเหยียดหยาม ไม่มีใครอยากได ้และเตือนผูห้ญิงว่าค าหวานนัน้ฆ่าคนได ้

เนื ้อร้อง 2 กล่าวถึง ความงามของผู้หญิ งนั้นขึ ้นอยู่ กับการที่ ต้องใช้
ความสามารถเลีย้งตนเองได ้ไม่ใช่ความงามบนเรือนร่างหรือใบหน้า และตอ้งไม่ใหผู้อ่ื้นมาเอา
เปรียบได ้  

เนือ้รอ้ง 3 กลา่วถึง กฎหมายนัน้ผูช้ายไม่ใช่เป็นคนก าหนดแต่เพียงผูเ้ดียว แต่
ตอ้งความเท่าเทียมกนัระหว่างผูช้ายกบัผูห้ญิง ตอ้งรว่มมือร่วมใจกนัสรา้งสรรคส์งัคม และกลา่วอีก
ว่า ผูห้ญิงและผูช้ายเป็นคนเหมือนกัน ไม่ไดม้ีสี่เทา้ ดังนัน้จึงไม่ควรน าไปเปรียบเทียบว่าเป็นชา้ง
เทา้หนา้และชา้งเทา้หลงั  
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เนื ้อรอ้ง 4 กล่าวถึง การเตือนสติผู้หญิงว่า โลกไม่ได้สวยงามเหมือนเคย 
ดังนั้นผูห้ญิงและผูช้ายตอ้งร่วมแรงร่วมใจกันสรา้งสรรคส์ังคมใหเ้ป็นสังคมที่สมบูรณ์ และถ้ามี
ความมาขดัขวาง เราจงไลอ่อกไป 

 
เพลงสาวเอยจะบอกให ้ไดก้ลา่วถึง ปัญหาการกดขี่ทางเพศ ระหว่างชายและ

หญิง ซึ่งที่จริงผูห้ญิงมิไดม้ีความดีเพียงแค่รูปร่างหนา้ตา แต่ผูห้ญิงก็มีความสามารถไม่ต่างจาก
ผูช้าย โดยในเนือ้หาของเพลงไดใ้หค้วามเห็นไวว้่า ผูห้ญิงก็สามารถเป็นผูก้  าหนดสิทธิของตนเองได ้
เช่น การรว่มกนัออกกฎหมายท่ีคณุครองสิทธิ์ของตน ถา้หากผูห้ญิงและผูช้ายร่วมมือกนัก็สามารถ
สรา้งสรรคส์งัคมที่สวยงามได ้ 

อีกทัง้ยังเป็นการบรรยายถึงความสามารถของผูห้ญิงที่มีเท่าเทียมกับผู้ชาย 
และซึ่งสถานการณ์ในขณะนั้น การเรียกรอ้งสิทธิต่าง ๆ เกิดขึน้อย่างแพร่หลาย รวมไปถึงการ
เรียกรอ้งสิทธิสตรีใหเ้กิดความเสมอภาคในสงัคมไทย  

จะเห็นไดว้่า เพลงสาวเอยจะบอกให้ จะมีบทบาททั้งหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1)
การน าเสนอดนตรีไทยในรูปแบบเพื่ อชีวิต  2) การสะท้อนปัญหาของสังคม  3)การบันทึก
ประวติัศาสตรท์างการเมือง และสภาพสงัคมในขณะนัน้ 

 
การน าบทเพลงกลับมาใช้หลังจากวงต้นกล้ายุติบทบาท  

- ไม่มี 
 

12. เพลงเต้าก าร าเคียว 
เนือ้รอ้ง 
มาเถิดนางเอย 

เอยรา แม่มา มารมึา แม่มา พวกเราชาวนา เราจงมารว่มกนัเอย 
(เออ เยอ เอย กนัเอย พวกเราชาวนา เราจงมารว่มกนัเอย) 

มากนัเถิดนายเอย 
เอยรา พ่อมา มารมึา พ่อมา อย่ามวัรอชา้ จงรีบมากนัเอย 
(เอย เยอ เอย กนัเอย อย่ามวัรอชา้ จงรีบมากนัเอย) 

แถกนัเถิดนางเอย 
เอยรา แม่แถ แถรแึถ แม่แถ ท านาแต่หมุ่นจนแก่ แต่นาที่แทไ้ม่มีเอย 
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(เอย เยอ เอย ไม่มีเอย ท านาแต่หนุ่มจนแก่ แต่นาที่แทไ้ม่มีเอย)  
แถกนัเถิดนายเอย 

เอยรา พ่อแถ แถรแึถ พ่อแถ นายทนุมนัท าเราแย่ อย่าเชือนแชไอเ้พื่อนเอย 
(เอย เยอ เอย ไอเ้พื่อนเอย นายทนุมนัท าเราแย่ อย่าเชือนแชไอเ้พื่อนเอย) 

รอ่นกนัเถิดนางเอย 
เอยรา แม่รอ่น รอ่นรรึอ่น แม่รอ่น ปวดเมื่อยเหนื่อยอ่อน ทัง้แดดก็รอ้นเสียจรงิเอย 
(เอย เยอ เอย จรงิเอย ปวดเมื่อยเหนื่อยอ่อน ทัง้แดดก็รอ้นเสียจรงิเอย) 

รอ่นกนัเถิดนายเอย 
เอยรา พ่อรอ่น รอ่นรรึอ่น พ่อรอ่น สบูเลือดเขาเดือดรอ้น อย่ามวันอนอยู่เอย 
(เอย เยอ เอย อยู่เอย สบูเลือดเขาเดือดรอ้น อย่ามวันอนอยู่เอย) 

ร  ากนัเถิดนางเอย  
เอยรา แม่ร  า ร  ารรึ  า แม่ร  า  
ชะละวา ชา ฉ่า ชา ฉ่า ชา ชา ชา ฉ่า ชา ชา 
ร  ารรึ  า แม่ร  า ร  าเถิด ร  าเถิดแม่ร  า ร  ารรึ  า แม่ร  า  
ทัง้ไถ ทัง้หว่าน ทัง้ด า ล าบากตรากตร าท านากนัวุ่น 
(ทัง้ไถ ทัง้หว่าน ทัง้ด า ล าบากตรากตร าท านากนัวุ่น) 
แต่เจา้กรรมซ า้นายทนุ ยงักลบัมาโกงเราเอย 
(เอย เยอ เอย เราเอย แต่เจา้กรรมซ า้นายทนุ ยงักลบัมาโกงเราเอย) 

คิดกนัเถิดนางเอย 
เอยรา แม่คิด คิดรคิึด แม่คิด เจา้ที่นามาขดูรีด จนเราซูบซีดกนัหมดเอย 
(เอย เยอ เอย เราเอย เจา้ที่นามาขดูรีด จนเราซูบซีดกนัหมดเอย) 

คิดกนัเถิดนายเอย 
เอยรา พ่อคิด คิดรคิึด พ่อคิด ท านาทัง้ชีวิต ขา้วกินสกันิดไม่มีเอย 
(เอย เยอ เอย เราเอย ท านาทัง้ชีวิต ขา้วกินสกันิดไม่มีเอย) 

ถองกนัเถิดนางเอย 
เอยรา แม่ถอง ถองรถึอง แม่ถอง  
ชีวิตเราสดุขื่นขม มนัแสนระทมจนอกกลดัหนอง 
(ชีวิตเราสดุขื่นขม มนัแสนระทมจนอกกลดัหนอง) 
ลกุขึน้เถิดพี่นอ้ง อย่ามวัร  ่ารอ้งอยู่เอย 
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(เอย เยอ เอย อยู่เอย ลกุขึน้เถิดพี่นอ้ง อย่ามวัร  ่ารอ้งอยู่เอย) 
ถองกนัเถิดนายเอย 

เอยรา พ่อถอง ถองรถึอง พ่อถอง  
เลือดเรามนัหลั่งมนัรนิ ทาแผ่นดินเสียจนเนืองนอง 
(เลือดเรามนัหลั่งมนัรนิ ทาแผ่นดินเสียจนเนืองนอง) 
เพราะพวกชนชัน้ปกครอง เหยียบย ่าพี่นอ้งเราเอย 
(เอย เยอ เอย เราเอย เพราะพวกชนชัน้ปกครอง เหยียบย ่าพี่นอ้งเราเอย) 

ลกุขึน้เถิดนางเอย 
เอยรา แม่ลกุ ลกุรลึกุ แม่ลกุ  
ชะละวา โจ๊ะติง ติงทั่ง ติงติง 
ชะละวา โจ๊ะติง ติงทั่ง ติงติง 
ววัขี่ควาย กระต่ายขี่ลิง 
ลกุรลึกุ แม่ลกุ ลกุเถิด ลกุเถิดแม่ลกุ ลกุรลึกุ แม่ลกุ 
ดิน้รนทนทกุข ์จนกว่าความทกุขจ์ะหมดเอย 
(เอย เยอ เอย หมดเอย ดิน้รนทนทกุข ์จนกว่าความทกุขจ์ะหมดเอย) 

ลกุขึน้เถิดนายเอย 
เอยรา พ่อลกุ ลกุรลึกุ พ่อลกุ ถือเคียวมาเปลี่ยนยคุ ใหม้ีความสขุสบายเอย 
(เอย เยอ เอย สบายเอย ถือเคียวมาเปลี่ยนยคุ ใหม้ีความสขุสบายเอย) 

รว่มกนัเถิดนางเอย 
เอยรา แม่ร่วม ร่วมรึร่วม แม่ร่วม พวกเราชาวนาจงมาร่วมปลดแอกที่สวม ออก

เอย 
(เอย เยอ เอย ออกเอย พวกเราชาวนาจงมารว่มปลดแอกที่สวม ออกเอย) 

รว่มกนัเถิดนายเอย 
เอยรา พ่อรว่ม รว่มรรึว่ม พ่อรว่ม ถึงวนัที่เชือดเลือดเราท่วม เราก็จะรว่มกนัสูเ้อย 
(เอย เยอ เอย สูเ้อย ถึงวนัที่เชือดเลือดเราท่วม เราก็จะรว่มกนัสูเ้อย) 

ไปกนัเถิดนางเอย 
เอยรา แม่ไป ไปรไึป แม่ไป  
รว่มใจกนัอย่ารูร้า้ง พวกเราจะสรา้งสงัคมกนัใหม่ 
(รว่มใจกนัอย่ารูร้า้ง พวกเราจะสรา้งสงัคมกนัใหม่) 
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จะชา้อยู่ใย มะมารีบไปกนัเอย 
(เอย เยอ เอย กนัเอย จะชา้อยู่ใย มะมารีบไปกนัเอย) 

ไปกนัเถิดนายเอย 
เอยรา พ่อไป ไปรไึปพ่อไป 
ไปเถิด ไปเถิดพี่นอ้ง ขอบฟ้าสีทองนัน้อยู่ใกล้ๆ  
(ไปเถิด ไปเถิดพี่นอ้ง ขอบฟ้าสีทองนัน้อยู่ใกล้ๆ ) 
สรา้งเวลาฟ้าใหม่ ใหส้ดใสทั่วไทยเอย 
(เอย เยอ เอย ไทยเอย สรา้งเวลาฟ้าใหม่ ใหส้ดใสทั่วไทยเอย) 
 

เพลงมา เป็นการเชิญชวนให้ชาวนาออกมาร่วมกันต่อสูก้ับอ านาจของทุน
นิยม นายทนุ เจา้ที่นา 

เพลงแถ กล่าวถึง สภาพความเป็นจรงิของชาวนา ที่ท านามาตัง้แต่หนุ่มจนแก่ 
แต่กลบัยงัไม่มีที่นาเป็นของตวัเอง เป็นเพราะนายทนุค่อยแต่ขึน้ค่าเช่าที่นา  

เพลงร่อน กล่าวถึง ชาวนาท านาสูแ้ดด จนเหนื่อยลา้ ปวดเมื่อย แต่กับถูก
พวกนายทนุกดขี่ เอาเปรียบ สรา้งความแดดรอ้นใหก้บัชาวนาเป็นอย่างมาก  

เพลงร  า กล่าวถึง การท างานหนกัของชาวนา แต่กลบัถูกนายทุนโกง ไม่ว่าจะ
เป็นค่าที่นา การถกูกดราคาขา้ว 

เพลงคิด กล่าวถึง การที่ชาวนาท านามาทัง้ชีวิต แต่ไม่มีขา้วจะกิน เพราะถูก
เจา้ที่นาขดูเลือดขดูเนือ้ จนไม่เหลืออะไรเลย 

เพลงถอง กล่าวถึง ชีวิตอันขื่นขมของชาวนา ที่แสนล าบาก ต้องเสียเลือด
เสียชีวิต ก็เพราะชนชัน้ปกครอง ไม่ใส่ใจดแูลชาวนา อีกทัง้ยงัมีการอุม้ฆ่าแกนน าชาวนา แต่ชาวนา
อย่ามวัแต่ร  ่ารอ้ง ตอ้งลกุขึน้สูก้บันายทนุ เจา้ที่นา และชนชัน้ปกครอง 

เพลงลกุ กลา่วถึง การที่ชาวนาตอ้งอดทนจนกว่าสงัคมจะดีขึน้ จึงเชิญชวนให้
ชาวนาต้องลุกขึน้สู้กับทุกข์ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เพื่อชาวนาจะได้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่สขุสบายมากขึน้ 

เพลงร่วม กล่าวถึง การใหช้าวนาร่วมแรงร่วมใจกันปลดแอก ต่อใหจ้ะถูกฆ่า
เราก็ตอ้งรว่มกนัต่อสูก้บัอ านาจของนายทนุ เจา้ที่นา และชนชัน้ปกครอง 

เพลงไป กล่าวถึง ได้เวลาแล้วที่จะต้องสรา้งร่วมกันสรา้งสังคมใหม่ เพื่อ
ประเทศไทยที่สดใส 
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เพลงเตน้ก าร  าเคียว ไดก้ล่าวถึง เป็นการบรรยายถึงสถานการณ์ และปัญหา
ของชาวนา ที่ถูกกดขี่โดยเจ้าที่ดิน และนายทุน จึงส่งผลให้ชาวนารบัความยากล าบากในการ
ด ารงชีวิต ซึ่งเป็นผลมาจากระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยม  

เพลงเตน้ก าร  าเคียวของวงตน้กลา้นี ้ยังถูกใชเ้ชิงสัญลักษณ์ในการต่อสูก้ับ
กลุ่มนายทุน อีกทั้งไดเ้ชิญชวนใหช้าวนาและประชาชนออกมาต่อสูก้ับกลุ่มนายทุน และร่วมกัน
สรา้งสงัคมที่ดีงามขึน้ใหม่  

จะเห็นไดว้่า เพลงเตน้ก าร  าเคียว จะมีบทบาททั้งหมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1)การ
น าเสนอดนตรีไทยในรูปแบบเพื่อชีวิต  2)การสะท้อนปัญหาของสังคม 3)การแสดงออกเชิง
สัญลักษณ์ของต่อต้านหรือต่อสู้ 4)การบันทึกประวัติศาสตรท์างการเมือง และสภาพสังคมใน
ขณะนัน้ 

 
การน าบทเพลงกลับมาใช้หลังจากวงต้นกล้ายุติบทบาท  

- ไม่มี 
 

13. เพลงแด่กรรมกร 
เนือ้รอ้ง 
แต่เชา้จรดเย็นค ่า   ตอ้งตรากตร าดว้ยน า้ตา 

ผิดหรือกเูกิดมา    แลว้ถกูตราเป็นกรรมกร 
กทูนถกูกดขี่    นายทนุชีเ้ฝา้เห่าหอน 
เอาเปรียบกทูกุตอน   แมก้ินนอนคอยจีไ้ช 

ความรูก้กู็ต ่า   นายทนุซ า้คอยผลกัไส 
กอูยู่ดว้ยจ าใจ    หมดทางไปเพราะไรเ้งิน 
กทูกุขก์เูหนื่อยยาก   กลู าบากมนัเที่ยวเพลิน 
กินนอนบนกองเงิน   ดว้ยสว่นเกิดแรงงานก ู

ลกูเมียกยูากไร ้   จะอดตายใครบา้งรู ้
หวงัรฐัคอยแลด ู   กลบัค า้ชพูวกนายทนุ 
อนิจจารฐัของชาติ   ตกเป็นทาสน า้เงินทนุ 
ทรยศเพื่อนายทนุ   เพียงเกือ้หนนุพวกพอ้งตวั 

พวกกอูดตายแน่   หมดทางแกด้ว้ยมืดมวั 
ตราบใดที่คนชั่ว    ยงัฝังตวับนหลงัก ู
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ทนทกุขม์าชา้นาน   ทนทรมานแสนอดส ู
ตอ้งลกุขึน้ต่อสู ้    เพื่อเชิดชโูลกของคน 
 

เนือ้รอ้ง 1 กล่าวถึง ชีวิตของกรรมกร ที่ต้องท างานตั้งแต่เช้าจ าถึงค ่า ดว้ย
ความตรากตร า อีกทั้งยังตัดพอ้ว่า เป็นความผิดหรือที่เกิดมามีชีวิตที่ยากล าบาก แลว้ยังถูกกดขี่ 
ถกูเรียกว่า กรรมกร และแมก้ระทั่งตอนกินตอนนอนก็ยงัตอ้งถูกนายทนุคอยกดขี่ และเอาเปรียบ  

เนือ้รอ้ง 2 กล่าวถึง ความรูข้องกรรมกรที่เรียนไม่สงู จึงเป็นผลใหน้ายคนเอา
เปรียบ แต่ก็ตอ้งจ าใจท า เพราะว่า ไม่มีเงิน กรรมกรตอ้งท างานดว้ยความเหนื่อยยาก แต่กลบัได้
ผลตอบแทนที่นอ้ย สว่นนายทนุนัน้กลบัไดส้บายโดยที่ไม่รูถ้ึงความเหนื่อยยากของกรรมกร 

เนือ้รอ้ง 3 กลา่วถึง ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครวักรรมกรนัน้ มีความยากไร ้
โดยจะหวังการดูแลของภาครฐั แต่ภาครฐักลบัไม่สนใจปัญหาของกรรมกร โดยเอาใจใส่แต่พวก
นายทนุ และยอมทรยศอดุมการณเ์พื่อนายทุนที่เกือ้หนนุผลประโยชนพ์วกพอ้งตนเอง 

เนือ้รอ้ง 4 กล่าวถึง ถา้กรรมกรไม่ลกุขึน้ต่อสูก้บัอ านาจทุนนิยม ก็จะส่งผลให้
กรรมกรยงัคงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากล าบากเช่นเดิม ดงันัน้กรรมกรตอ้งลกุขึน้ต่อสู ้เพื่อชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึน้ 

 
เพลงแด่กรรมกร ได้กล่าวถึง กรรมกรหรือผูใ้ชแ้รงงาน ถูกกดขี่ โดยนายทุน 

และหวังว่าจะได้รบัการดูแลจากภาครฐั แต่ซ า้รา้ยภาครฐับาลยังไม่สนใจที่จะแก้ปัญหาอย่าง
จริงจงั จึงสง่ผลใหก้รรมกรหรือผูใ้ชแ้รงงาน ไม่ไดร้บัความเป็นธรรมจากนายทนุหรือภาครฐั ปัญหา
คลา้ยกบัเพลงอื่น ๆ ที่กล่าวมาก่อนหนา้ แต่เพลงแด่กรรมกรนี ้เป็นเพลงที่เล่าถึง ปัญหาความทุกข์
ยากในการด ารงชีพของกรรมกร ที่มีความจ าเป็นดา้นต่าง ๆ เช่น ตอ้งหาเลีย้งครอบครวั จึงตอ้ง
ยอมใหถ้กูชนชัน้นายทนุกดขี่  

อีกทัง้ยังเป็นการบรรยายถึงสถานการณข์องความไม่เท่าเทียมกันของชนชัน้ 
คลา้ยกนัเพลงคนเหมือนกนั แต่เพลงแด่กรรมกร เป็นการเจาะจงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างระหว่าง
ชนชัน้แรงงานกบันายทนุ 

จะเห็นได้ว่า เพลงแด่กรรมกร จะมีบทบาททั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1)การ
น าเสนอดนตรีไทยในรูปแบบเพื่อชีวิต 2)การเรียกรอ้งความเป็นธรรมในสงัคม 3)การสะทอ้นปัญหา
ของสงัคม 4)การบนัทกึประวติัศาสตรท์างการเมือง และสภาพสงัคมในขณะนัน้ 
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การน าบทเพลงกลับมาใช้หลังจากวงต้นกล้ายุติบทบาท  
- ไม่มี 
 

14. เพลงเจ้าขุนทอง 
เนือ้รอ้ง 

(เพลงกลอ่มเด็ก) 
วดัเอ๋ยวดัโบสถ ์   ตาลโตนดเจ็ดตน้ 

ขนุทองเจา้ไปปลน้   ป่านฉะนีไ้ม่เห็นมา 
คดขา้วใสห่อ   ถ่อเรือไปตามหา 
เขาก็ร  ่าลือมา   ว่าเจา้ขนุทองตายแลว้ 

(เนือ้รอ้ง 1) 
นั่งรถยนตเ์รไร   นั่งรถไฟนกแกว้ 

สง่เสียงแจว้แจว้   ว่าเจา้ขนุทอง เจา้ขนุทอง 
เจา้ออกจากบา้น   เมื่อตตอนะวนัเรืองรอง 
เจา้หนัมาสั่งนอ้งนอ้ง   ว่าพี่จะไปหลายวนั 
(เจา้หนัมาสั่งนอ้งนอ้ง  ว่าพี่จะไปหลายวนั) 

(เนือ้รอ้ง 2) 
ไปเพื่อสิทธิเสรี   เพื่อศกัดิศ์รีบางระจนั 

โอเ้จา้นกเขาขนั   แลว้เจา้ขนุทองก็ลงเรือน 
สะพายย่ามหาดเสีย้ว  ซึ่งใสหนงัสือแสงเดือน 
ทัง้สมดุที่ลบเลือน   ดว้ยรอยน า้ตาแต่เมื่อคืน 
(ทัง้สมดุที่ลบเลือน   ดว้ยรอยน า้ตาแต่เมื่อคืน) 

(เนือ้รอ้ง 3) 
ขนุทองเจา้รอ้งไห ้  อยู่ในเรือนจนดกึด่ืน 

ว่าดอกจ าปีถกูปืน   ตายอยู่เกลื่อนเจา้พระยา 
ลกูเอ๋ยหนอลกูเอ๋ย   เขา้อย่าเฉนเชือนชา 
แม่มารอ้งเรียกหา   นี่พ่อมาตัง้ตาคอย 
(แม่มารอ้งเรียกหา   นี่พ่อมาตัง้ตาคอย) 

(เนือ้รอ้ง 4) 
เจา้มิใช่นกัรบ   ที่เคยประสบริว้รอย 
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รูปรา่งก็นอ้ยนอ้ย   เพราะเรียนหนงัสือหลายปี 
แม่ก็รูว้่าลกูรกั   นัน้มีความภกัดี 
พ่อก็รูว้่าลกูมี   กตญัญตู่อแผ่นดิน 
(พ่อก็รูว้่าลกูมี   กตญัญตู่อแผ่นดิน) 

(เนือ้รอ้ง 5) 
แต่ใครเขาจะรู ้   เพราะเขามิใช่พระอินทร ์

มนษุยอ์าจไดย้ิน   แต่อ านาจมาบงัตา 
ลกูบอกว่าลกูรู ้   จึงสูแ้บบอหิงสา 
แม่กบัพ่อก็รอมา   หลายเพลาหลายเพล 
(แม่กบัพ่อก็รอมา   หลายเพลาหลายเพล) 

(เนือ้รอ้ง 6) 
ดอกโสนบานเชา้   ดอกคดัเคา้บานเย็น 

ออกพรรษามาตระเวน  ที่อนสุาวรียท์นู 
ไม่มีรา่งเจา้ขนุทอง   มีแต่รฐัธรรมนญู 
แม่กบัพ่อก็อาดรู   แต่ภมูิใจลกูชายเอย 
(แม่กบัพ่อก็อาดรู   แต่ภมูิใจลกูชายเอย) 

 
เพลงกล่อมเด็ก กลา่วถึง เจา้ขนุทองเป็นโจร ออกปลน้เหมือนทุกครัง้ที่ผ่านมา 

แต่ในครัง้นีไ้ปนานกว่าทกุครัง้ คนที่บา้นจึงเป็นห่วง ไดค้ดขา้วใสห่่อ และไดอ้อกตามหาเจา้ขนุทอง 
เนือ้รอ้ง ไดเ้ล่าถึง พ่อแม่ของเจา้ขุนทอง เดินทางมาจากต่างจงัหวดั เพื่อออก

มาตามหาเจ้าขุนทอง ระหว่างทางไดเ้ล่าถึง สาเหตุในการออกจากบ้านของเจา้ขุนทองว่า เป็น
ออกมาเพื่อเรียกรอ้งสิทธิเสรีภาพใหแ้ก่ประชาชน โดยไดเ้ปรียบเทียบตนเองเป็นนกัสู้ชาวบางระจนั 
พอตอนเวลารุ่งเชา้ เจา้ขุนทองไดห้นัมาบอกกนั นอ้ง ๆ ที่บา้นว่า พี่จะไปหลายวนั จากนัน้ก็สะพาย
ย่ามหาดเสืย้ว (เป็นลกัษณะการแต่ตัวของนักศึกษาในช่วงพ.ศ.2516) ในย่ามมีหนังสือแสงเดือน 
(หนังสือแสงเดือน คือ นิตยสารปกแสงเดือน  แมน้วงศ ์นางสาวไทย พ.ศ.2511) นอกจากนีย้ังมี
สมุดจดที่เลือนรางจากการรอ้งไหข้องเจา้ขุนทอง เนื่องจากเหตุการณ์ก่อนวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.
2516 ท าใหเ้จา้ขนุทองเกิดความโศกเศรา้ 

เมื่อพ่อแม่ มาถึงกรุงเทพฯแลว้ ไดร้อ้งเรียกหาเจา้ขุนทอง และไดบ้รรยายถึง
ลักษณะของเจ้าขุนทองว่า รูปร่างเล็ก ๆ ไม่มีริว้รอย เนื่องจากเจ้าขุนทองเป็นนักศึกษา ที่ เข้า
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กรุงเทพฯมาเพื่อเรียนหนงัสืออย่างเดียว แต่เมื่อเกิดเหตกุารณว์นัที่ 14 ตลุาคม พ.ศ.2516 ท าใหเ้จา้
ขนุทองตอ้งต่อสู ้ซึ่งเป็นต่อสูแ้บบอหิสา  

ซึ่งพ่อแม่ของเจา้ขุนทองก็รบัรู ้และเขา้ใจถึงการต่อสูค้รัง้นี ้เนื่องจากว่า เจา้
ขนุทองมีความกตญัญตู่อแผ่นดิน แต่กลบัถกูมองโดยรฐับาลว่าเป็น โจร 

เมื่อพ่อแม่ของเจ้าขุนทอง ที่ออกตามหาอยู่หลายวัน ก็ไม่เจอเจ้าขุนทอง 
แมแ้ต่ร่างก็ไม่เจอ เจอแต่อนุสาวรียป์ระชาธิปไตย พ่อแม่ก็เสียใจที่ไม่เจอเจา้ขุนทอง แต่ก็ภูมิใจใน
วีรกรรมของเจา้ขนุทอง  

เพลงเจา้ขนุทองนี ้เป็นเพลงที่สมาชิกวงตน้กลา้ไดตี้ความจากเนือ้เพลงกลอ่ม
เด็ก และไดข้ยายความ ผูกโยงเรื่องราวใหเ้ขา้กับเหตุกาณ์วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 โดยใหเ้จา้
ขนุทอง เป็นตวัแทนของนิสิต นกัศกึษา ที่ออกมาต่อสูก้บัอ านาจของรฐับาลเผด็จการทหาร 

 
เพลงเจา้ขุนทอง เป็นเพลงที่มีเนือ้หาคลา้ยคลึงกบัเพลงหนุ่มสาวเสรี แต่จะมี

เนือ้หาไปในทางเศรา้โศก เป็นการเล่าถึง ตวัละครสมมติ ที่แทนใหเ้ป็นเจา้ขุนทอง โดยการตีความ
จากเพลงกลอ่มเด็ก ของเดิมเจา้ขนุทองไดไ้ปปลน้คนรวยเพื่อช่วยคนจน (การตีความของสมาชิกวง
ตน้กลา้) แต่ในบทเพลงไดเ้ปลี่ยนให ้เจา้ขุนทอง เป็นตวัแทนของนิสิตนักศึกษาไดเ้สียสละชีพ เพื่อ
การเรียกรอ้งประชาธิปไตย และการต่อสูก้ับอ านาจเผด็จการทหารในเหตุการณ์วันที่ 14 ตุลาคม 
พ.ศ.2516 ในเหตการณว์นัที่ 14 ตลุาคม พ.ศ.2516  

จะเห็นได้ว่า เพลงเจ้าขุนทอง จะมีบทบาททั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1)การ
น าเสนอดนตรีไทยในรูปแบบเพื่อชีวิต 2)การเรียกรอ้งประชาธิปไตย 3)การสะทอ้นปัญหาของสงัคม 
4)การบนัทกึประวติัศาสตรท์างการเมือง และสภาพสงัคมในขณะนัน้ 

 
การน าบทเพลงกลับมาใช้หลังจากวงต้นกล้ายุติบทบาท  

- ไม่มี 
 
จากการน าเสนอ จะเห็นว่าแต่ละบทเพลงอาจจะมีบทบาทที่ทับซอ้นกันอยู่

โดยจะสามารถแบบออกไดเ้ป็น 7 ดา้น ดงันี ้
1. บทบาทดา้นการน าเสนอดนตรีไทยในรูปแบบเพื่อชีวิต 
2. บทบาทดา้นการเรียกรอ้งประชาธิปไตย 
3. บทบาทดา้นการเรียกรอ้งความเป็นธรรมในสงัคม 
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4. บทบาทดา้นการสะทอ้นปัญหาของสงัคม 
5. บทบาทดา้นการปลกูฝังอดุมการณเ์พื่อสงัคมสว่นรวม 
6. บทบาทดา้นการแสดงออกเชิงสญัลกัษณข์องต่อตา้นหรือต่อสู ้
7. บทบาทดา้นการบนัทึกประวัติศาสตรท์างการเมือง และสภาพสงัคม

ในขณะนัน้ 
 

1. บทบาทด้านการน าเสนอดนตรีไทยในรูปแบบเพ่ือชีวิต 
จิตร  ภมูิศกัดิ ์ไดก้ลา่วถึงการน าศิลปะมารบัใชม้นษุย ์หรือ ศิลปะเพื่อ

ชีวิต ว่า เป็นศิลปะที่มิไดท้ าเพื่อแสวงหาเงินตรา หรือ รบัใชค้นกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง โดยเฉพาะชนชัน้สงู 
แต่ศิลปะนัน้ตอ้งท าหนา้ที่เพื่อเป็นการสะทอ้นความเลวรา้ยของชีวิตในสงัคมไปยงัประชาชน และ
ท าใหเ้กิดประโยชนต่์อสว่นรวม ไม่ว่าจะผ่านการด ูการฟัง การอ่าน 

จากแนวคิดศิลปะเพื่อชีวิต ท่ีจิตรภูมิศักดิ์ได้น าเสนอนั้น ท าให้เกิด
กลุ่มศิลปินที่เรียกตนเองว่า เพื่อชีวิต คือ ไม่ไดท้ าเพื่อแสวงหาผลก าไร แต่เป็นการใชศิ้ลปะสะท้อน
ความความจริงอนัเลวรา้ยของสงัคม โดยเฉพาะความไม่เท่าเทียมกนัระหว่างชนชัน้ และความไม่
เป็นธรรมในสังคม ดังนั้นศิลปะที่ถูกสรา้งสรรค์ขึน้โดยศิลปินเพื่อชีวิต จึงจะมีความว่า เพื่อชีวิต
ต่อทา้ยเสมอ รวมไปถึงเพลงเพื่อชีวิต 

ซึ่งถา้ใชห้ลกัเกณฑแ์นวคิดศิลปะเพื่อชีวิต มาตัดสินผลงานเพลงของ
วงตน้กลา้ ที่จะใชท้ านองเพลงไทยเดิม เพลงพืน้บา้น เพลงลกูทุ่ง ท านองตัง้ตน้ของผลงาน แต่ไดม้ี
การประพนัธเ์นือ้รอ้งใหม้ีการสะทอ้นความเลวรา้ยในสงัคม อีกทัง้ไม่มีมีการแสวงหาผลก าไร และ
น าบทเพลงมาเพื่อรบัใชป้ระชาชนส่วนรวม จึงนบัไดว้่า บทเพลงของวงตน้กลา้ทัง้ 14 เพลง ที่ผูว้ิจยั
ไดท้ าการศึกษาลว้นเป็นจดัเป็นเพลงเพื่อชีวิตทัง้สิน้ แต่ก็ยงัคงไวซ้ึ่เอกลกัษณ ์และอตัลกัษณข์องวง
ตน้กลา้ ที่มีการใชเ้ครื่องดนตรีไทย และใชท้ านองเพลงไทยเดิม เพลงพืน้บา้น เพลงลกูทุ่ง  

โดยจะยกตวัอย่างมา 1 บทเพลงที่เป็นมีการสะทา้นความเลวรา้ยของ
สังคม ได้แก่ เพลงแด่กรรมกร เนื ้อรอ้งของเพลงนี ้เป็นการจะใช้ภาษาที่ฟังเข้าใจง่าย ผู้ฟังไม่
จ าเป็นตอ้งมีความรูท้างดา้นค าศัพทท์ี่สูง ซึ่งถือว่าเป็นจุดประสงคส์  าคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตวง
ตน้กลา้ โดยมีการแสดงถึงความไม่เท่าเทียมกนัในสงัคมระหว่างคนชนชัน้แรงงานกับชนชัน้นายทุน 
ว่า ชนชัน้แรงงานตอ้งท าทุกอย่างเพื่อการด ารงชีวิต และความอยู่รอดของตนเองและครอบครวั แต่
นายทุนนัน้กลบัไดอ้ยู่สขุสบายบนความเหนื่อยยากที่ไม่เป็นธรรมต่อชนชัน้แรงงาน คือไม่มีสิทธิขัน้
พืน้ฐานเท่าที่ควร ซ า้รา้ยท่ีรฐับาลยงัใหก้ารสนบัสนนุนายทนุที่เอือ้ประโยชนใ์ห ้ 



 82 
 

ดงันัน้จะเห็นไดว้่าบทเพลงทัง้ 14 เพลงของวงตน้กลา้ เป็นมีบทบาท
ในการตอ้งการน าเสอนดนตรีไทยใหเ้ป็นรูปแบบเพื่อชีวิต กล่าวคือ การน าศิลปะที่แต่เดิมเป็นการ
รบัใชก้ลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสงัคม มาเปลี่ยนแปลงบทบาท มาเป็นการรบัใชป้ระชาชนทั่วไป 
และเพื่อเป็นการประหยัดทรยัากร รวมไปถึงเวลาในการสรา้งสรรคผ์ลงาน จึงไดม้ีการน าท านอง
เพลงไทยเดิม เพลงพืน้บา้น รวมไปถึงเพลงลูกทุ่ง ที่เป็นตน้ทุนเดิมของสมาชิกทุกคนในวงน ามา
ประพันธ์เนื ้อรอ้งขึน้ใหม่ ให้มีเนื ้อที่ เข้าใจง่าย สามารถเข้าถึงคนได้ทุกชนชั้น มีความหมาย
แสดงออกในทางเสียดสีการเมืองทัง้ในประเทศและต่างประเทศ สะทอ้นใหเ้ห็นความไม่เท่าเทียม
กนัในสงัคม และความทกุขย์ากของชนชัน้แรงงานที่ถกูกดขี่จากนายทนุ 

 
2. บทบาทด้านการเรียกร้องประชาธิปไตย 

ในยุคพ.ศ.2500 เป็นตน้มาจนถึงช่วงเวลาที่วงตน้กลา้ ไดก้่อตัง้ขึน้นัน้
เป็นช่วงที่สามารถเรียกไดว้่าเป็นยุคที่ประชาธิปไตยเริ่มเบ่งบาน และเบ่งบานมากในช่วง ประมาณ
พ.ศ.2516 หลังจากการเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 นั้นนิสิตนักศึกษา รวมไปถึง
ประชาชนทั่วไปได ้เกิดความต่ืนตวัในเรื่องประชาธิปไตยมากขึน้ 

จากการที่ประชาธิปไตเบ่งบาน ไดส้่งผลต่อบทบาทของดนตรีไทย 
จากเดิม คือ เพื่อการขบักล่อม เพื่อความบนัเทิง หรือ เพื่อใชป้ระกอบพิธีกรรม ไดเ้ปลี่ยนเป็นการใช้
ดนตรีเป็นสื่อเพื่อเรียกรอ้งประชาธิไตยใหเ้กิดขึน้ในประเทศไทย โดยวงตน้กลา้ เป็นกลุม่นกัศกึษาที่
มีความสามารถทางด้านดนตรีไทย ได้รวมตัวก่อตั้งเป็นวงดนตรีไทยในรูปแบบเพื่อชีวิต โดย
ตอ้งการใชด้นตรีไทยเป็นสื่อในการเรียกรอ้งประชาธิปไตย  

บทเพลงของวงต้นกล้า ได้แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงใน
บทบาทของดนตรีไทยที่เปลี่ยนไปจากเดิม ที่ไดร้บัใชก้ลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง ซึ่งมีบทบาทแค่การขบั
กล่อม ความเพื่อความบนัเทิง และเพื่อประกอบพิธีกรรม มาเป็นบทบาทในการเรียกรอ้งประชาธิ
ไตย และท าใหเ้กิดจิตส านึกดา้นสิทธิของประชาชนตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

 
3. บทบาทด้านการเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคม 

เนื่องจากในช่วงที่วงต้นกล้าได้ท าการแสดง เป็นยุคที่ เรียกว่า ยุค
ประชาธิปไตยเบ่งบาน จึงเป็นเหตุใหป้ระชาชนเกิดการเรียกรอ้งสิทธิขั้นพืน้ฐาน และความเป็น
ธรรมใหเ้กิดขึน้ในสงัคม 

วงตน้กลา้ ยังไดม้ีบทบาทดา้นการเรียกรอ้งความเป็นธรรมในสงัคม
ผ่านการใชบ้ทเพลงเป็นสื่อ เพื่อใหผู้ฟั้งไดเ้กิดความรูส้ึกถึงความอยุติธรรม โดยจะตอ้งการสะทอ้น
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ใหเ้ห็นถึงความอยุติธรรมที่เกิดขึน้ในด้านต่าง ๆ ของสงัคม ที่ไม่ใหค้วามส าคญัต่อประชาชน และ
ชนชัน้แรงงานเท่าที่ควร รวมไปถึงเรื่องของชนชัน้ สิทธิขัน้พืน้ฐานของผูใ้ชแ้รงงาน และความเสมอ
ภาคของสตรี  

บทเพลงของวงตน้กลา้ ไดต้อ้งการแสดงออกถึงความไม่เป็นธรรมใน
สงัคม และตอ้งการสื่อสารไปถึงผูท้ี่มีส่วนเก่ียวข้องกับการปกครองใหค้ านึงถึงความเป็นธรรมต่อ
ประชาชนส่วนรวมของประเทศ มิใหเ้กิดความเหลื่อมล า้ระหว่างชนชัน้ หรือ มิใหเ้กิดประโยชนแ์ก่
กลุม่คนใดกลุม่หนึ่งเพียงฝ่ายเดียว  

 
4. บทบาทด้านการสะท้อนปัญหาของสังคม 

เพลงเพื่อชีวิตของวงตน้กลา้นัน้ ไดส้ะทอ้นสภาพปัญหาของสงัคมในช่วง
พ.ศ.2516 – 2519 ซึ่งระยะเวลาดงักลา่วเป็นถึงแมว้่าจะเป็นเวลาสัน้ ๆ แต่ก็มีความเขม้ขน้ทางดา้น
การเมือง ความคิด รวมไปถึงปัญหาสงัคมก็เช่นกนั 

ดว้ยการเขา้มาของลทัธิคอมมิวนิสตใ์นภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ส่งผลท าใหเ้กิดความคิดเรื่องของชนชัน้ ความเสมอภาค จึงกลายมาเป็นปัญหาของสงัคมไทยใน
ยุคนั้น ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นความเหลี่ยมล า้ระหว่างชนชัน้ในสงัคม ปัญหาเรื่องแรงงาน และปัญหา
สิทธิขัน้ฐานของแรงงาน  

ความคิดแบบลทัธิคอมมิวนิสตน์อกจากจะส่งผลในระดบัประชาชน ก็ยัง
สง่ผลให ้เกิดเป็นปัญหาทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อสงัคมอีก 2 ปัญหา ไดแ้ก่ ปัญหาการเขา้มา
ของลทัธิจกัรวรรดินิยมอเมริกา ปัญหาเผด็จการทหาร เนื่องจากว่า ลทัธิคอมมิวนิสตน์ัน้ถูกมองว่า
เป็นขัว้ตรงขา้งของความคิดแบบเสรีนิยมและเผด็จการ โดยเฉพาะประเทศสหรฐัอเมรกิา  

บทบาทด้านการสะท้อนปัญหาของสังคม  ของบทเพลงวงต้นกล้า 
สามารถแบ่งย่อยไดเ้ป็น 3 ดา้น ดงันี ้

 
ปัญหาด้านความเหล่ียมล า้ระหว่างชนชั้นในสังคม 

ปัญหาดา้นความเหลี่ยมล า้ระหว่างชนชัน้ในสังคม ปัญหาเรื่อง
แรงงาน และปัญหาสิทธิขัน้ฐานของแรงงาน เป็นปัญหาส าคญัของประเทศที่ยงัไม่ไดร้บัการแกไ้ขดี
เท่าที่ควร จึงท าใหเ้กิดบทเพลงเพื่อชีวิต ที่เป็นการเสนอใหเ้ห็นถึงปัญหาดา้นนีแ้ก่สงัคม เพื่อกระตุน้
ใหผู้ท้ี่มีสว่นรบัผิดชอบไดห้นัมาสนใจแกปั้ญหาอย่างจรงิจงั  
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ปัญหาการเข้ามาของลัทธิจักรวรรดินิยมอเมริกา 
ปัญหาการเข้ามาของลัทธิจักรวรรดินิยมอเมริกา เป็นปัญหาที่

เป็นประเด็นอย่างมากในช่วงสงครามเวียดนาม (พ.ศ.2498 – พ.ศ.2518) เนื่องจากประเทศ
สหรฐัอเมริการไดเ้ห็นว่า ประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตรส์  าคญัในการต่อสูก้บัลทัธิคอมมิวนิสตใ์น
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้จึงไดใ้ชป้ระเทศไทยเป็นฐานทัพ และสิ่งที่ตามมานอกเหนือจาก
การตัง้ฐานทพัแลว้ คือเรื่องของการแทรกแซงทางการเมือง เศรฐกิจ และการครอบครองสมัปทาน
ทางทรพัยากรธรรมในประเทศไทย อีกทัง้ยงัเกิดเหตุการณ์ที่กองทัพสหรฐัอเมริกาไดใ้ชก้ฎอัยการ
ศึกประหารชีวิตนายเทพ  แก่นกล้า ในคดียิงนายทหารอเมริกันเสียชีวิต โดยที่คดีไม่ได้รบัการ
พิจารณาดว้ยศาลยุติธรรมของไทย จึงยิ่งเป็นเหตุใหป้ระชาชนคิดว่า การที่ประเทศสหรฐัอเมริกา
เขา้มาตัง้ฐานทพัในประเทศไทยนัน้เป็นภยัคกุคาม และยงัส่งปัญหาในเรื่องที่อาจจะท าใหป้ระเทศ
ไทยขาดเสถียรภาพทางการเมือง เศรฐกิจ และความสมัพนัธก์บัประเทศเพื่อนบา้น วงตน้กลา้จึงได้
เสนอความคิด และสะท้อนความจริงบ้างแง่มุมผ่านบทเพลง ให้เห็นว่าการเขา้มาของประเทศ
สหรฐัอเมรกิารเป็นภยัและเป็นปัญหาที่สง่ผลต่อประเทศ 

ปัญหาเผด็จการ 
ปัญหาเผด็จการ ถือว่าเป็นปัญหาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เมื่อ

รฐับาลใชอ้ านาจที่มีเพื่อลิดรอนสิทธิเสรีของประชาชน เป็นเหตใุหเ้กิดกลุม่ที่ไม่พอใจในการกระท า
ของรฐับาล วงตน้กลา้ไดเ้ป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกถึงความไม่พอใจนัน้ จึงไดใ้ชเ้พลงเป็นสื่อ
ในการต่อตา้นอ านาจเผด็จการ 

วงตน้กลา้ ไดน้ าเพลงเพื่อชีวิตของวงมาใชเ้ป็นสื่อกลางทางความคิด และ
มีบทบาทดา้นการสะทอ้นปัญหาของสงัคมในสมยันัน้ เนื่องดว้ยวงตน้กลา้เป็นวงดนตรีที่จะบรรเลง
ในงานชุมนุมทางการเมือง และงานประทว้งของผูท้ี่ไม่ไดร้บัความเป็นธรรมจากภาครฐับาล จึงท า
ใหบ้ทเพลงจะมีเนือ้หาออกไปในแง่ของปัญหาของประชาชน โดยเฉพาะผูใ้ชแ้รงงาน และปัญหา
ทางการเมืองที่สง่ผลต่อชีวิตของคนในสงัคม  

 
5. บทบาทด้านการปลูกฝังอุดมการณเ์พ่ือสังคมส่วนรวม 

การปลูกฝังอุดมการณ์ เพื่ อสังคมส่วนรวมนั้น  เป็นสิ่ งหนึ่ งที่ เป็น
จดุประสงคห์ลกัของวงตน้กลา้ นอกจากการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเลวรา้ยในสงัคมแลว้ วงตน้กลา้
ยังสามารถใหบ้ทเพลงในการปลูกฝังใหผู้ฟั้งมีความคิดที่จะเพื่อสงัคมส่วนรวม และประเทศชาติ
เป็นส าคญั  
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ในระหว่างพ.ศ.2518 – 2519 วงตน้กลา้ไดม้ีงานแสดงดนตรีตามสถาบนั
การ ศึกษาทัง้ในกรุงเทพฯ และตามต่างจังหวัด รวมไปถึงตามหมู่บา้นในชนบท นอกจากจะเป็น
การบรรเลงดนตรีเพื่อความบนัเทิง เพื่อสะทอ้นแง่มุมในสงัคมแลว้ ยังเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์
การต่อสูก้บัความอยุติธรรมที่มีในสงัคม และกระตุน้ใหป้ระชาชนที่ไดร้บัฟังเพลงเกิดส านึกในการ
ท าเพื่อสว่นรวมมากขึน้  

 
6. บทบาทเชิงเป็นสัญลักษณข์องต่อต้านหรือต่อสู้ 

อย่างที่ไดก้ล่าวในขา้งตน้ว่า ในช่วงพ.ศ.2516 – 2519 เป็นช่วงเวลาที่เกิด
กระแสลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงกว่าช่วงเวลาก่อนหน้านี ้ การเผยแพร่ความคิดแบบลัทธิ
คอมมิวนิสตน์ีเ้ป็นตน้เหตุแห่งความคิดเปรียบเทียบ และแบ่งแยก ระหว่างนายทุนกบัผูใ้ชแ้รงงาน 
ซึ่งความคิดแบบคอมมิวนิสต์กลายเป็นความคิดของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ส่วนความคิดแบบ
ประชาธิปไตย โดยมีลัทธินายทุนเป็นผูข้ับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจนัน้กลายเป็นความคิดของกลุ่ม
นายทนุ  

เมื่อเกิดความคิดแบบผูใ้ชแ้รงงานและความคิดแบบนายทนุแลว้ จึงส่งผล
ใหเ้กิดความแตกแยกที่เป็นขั่วตรงกนัขา้มกนั ส่วนอ านาจของเผด็จการในประเทศไทยขณะนัน้เป็น
การเอือ้ประโยชนแ์ก่กลุ่มนายทนุ เนื่องจากมีผลประโยชนร์่วมกนั จึงท าใหช้นชัน้ปกครองใชอ้  านาจ
อย่างเบ็ดเสร็จ เพื่อปกป้องผลประโยชน ์และดแูลจัดการความเรียบรอ้ยของประเทศ แต่มิไดเ้ป็น
การมุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาอย่างจริงจัง จึงท าให้เกิดการเดินขบวน และประท้วงอยู่บ่อยครัง้ใน
ช่วงเวลานัน้ 

วงตน้กลา้ เป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตที่เป็นการรวมสมาชิกที่มีความคิดและ
อุดมการณ์เดียวกัน ได้แก่ ความคิดที่รกัความถูกต้องในกฎเกณฑ์ของสังคม คือ เชื่อว่าการได้
อ านาจมาจากการใชก้ าลงั นัน้เป็นสิ่งที่ไม่ควรท า และเชื่อมั่นในสิทธิของมนุษย ์คือ เชื่อว่ามนุษย์
ทุกคนมีสิทธิขัน้พืน้ฐานท่ีควรจะไดร้บั และความศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษยท่ี์เท่าเทียมกัน วงตน้
กลา้จึงไดส้รา้งสรรคบ์ทเพลงที่มีบทบาทดา้นการเป็นสัญลักษณ์ของต่อตา้นหรือต่อสูจ้  านวน 6 
เพลง ไดแ้ก่ 

เพลงที่มีบทบาทเชิงสญัลกัษณข์องต่อตา้นหรือต่อสูข้องวงตน้กลา้นี ้เป็น
เพลงที่มีเนือ้หาแสดงออกถึงการเชิญชวนใหผู้ท้ี่มีอุดมการณ์เดียวกันออกมาร่วมกันต่อตา้นหรือ
ต่อสูก้บักลุ่มคนที่มีอิทธิพลในสงัคม 3 กลุม่ ไดแ้ก่ กลุ่มรฐับาล (เป็นผูใ้ชอ้  านาจตดัสินปัญหา) กลุ่ม
นายทุน (เป็นผู้ใช้เงินและผลประโยชน์ส่วนตนตัดสินปัญหา) และกลุ่มชาวต่างชาติ (เป็นผู้ใช้
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อ านาจทางการเมืองระหว่างประทเศกดดนัรฐับาล) อีกทัง้ยังไดเ้ชิญชวนใหร้่วมกนัสรา้งสงัคมที่ดี
ขึน้มาใหม่  

 
7. บทบาทการบันทึกประวัติศาสตรท์างการเมือง และสภาพสังคมใน

ขณะน้ัน 
ดนตรีนั้นมีบทบาทในการรบัใช้มนุษย์ โดยเฉพาะดนตรีไทยเดิมนั้นมี

บทบาทไม่ก่ีบทบาท เช่น การบรรเลงขบักลอ่ม การประกอบพิธีกรรม บรรเลงเพื่อความบนัเทิง เป็น
ตน้ ซึ่งบทเพลงของวงตน้กลา้นัน้ ไดร้บั “แนวคิดศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน” จึงท าใหบ้ท
เพลงของวงตน้กลา้มีบทบาทในการรบัใชม้นษุยเ์พิ่มขึน้ อีกทัง้ยงัมีบทบาทเป็นตวัช่วยในการบนัทึก
ความทรงจ าและบอกเล่าเหตุการณส์ าคัญทางประวติัศาสตรก์ารเมืองของประเทศไทย รวมไปถึง
สภาพสงัคมในขณะนัน้ ระหว่างพ.ศ.2516 – 2519  

บทบาทการบันทึกประวัติศาสตรท์างการเมือง และสภาพสังคมใน
ขณะนัน้ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงความโหดรา้ยในสงัคมอ านาจของกลุม่นายทุนที่มีอยู่เหนือกฎหมาย อีก
ทัง้ความกดดนัทางการเมืองจากทัง้ภายในและภายนอกประเทศ และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความไม่เท่า
เทียมกนัในสงัคม โดยวงตน้กลา้ไดส้ะทอ้นภาพผ่านทางบทเพลงเหล่านี ้เพื่อท าใหผู้ฟั้งไดเ้กิดความ
เขา้ใจในเหตกุารณ ์และสถานการณท์ี่เกิดขึน้ขณะนัน้ 

 
จากบทบาทการศึกษาบทบาทที่ไดจ้ากความหมายของเนือ้รอ้ทัง้ 7 ดา้น เมื่อ

น ามาจดักลุ่ม โดยใชล้กัษณะของบทบาททางสงัคมวิทยามาเป็นเครื่องมือในการจดัประเภทจะได้
ดงันี ้

บทบาทในอดุมคติ ไดแ้ก่ 
บทบาทดา้นการปลกูฝังอดุมการณเ์พื่อสงัคมสว่นรวม 

บทเพลงที่เป็นการปลกูฝังอดุมการณข์องวงตน้กลา้นัน้ ถือไดว้่าเป็นเรื่อง
ที่ทุกคนในสังคมย่อมมีความคาดหวังให้เกิดขึน้จริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเท่าเทียมกันใน
สงัคม เรื่องอดุมการณข์องความเป็นครู อดุมการณข์องการท าเพื่อสงัคมส่วนรวม ทัง้หมดนีล้ว้นแต่
เกิดจากอดุมคติของคนในสงัคมทัง้สิน้ 
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บทบาทตามที่บคุคลเขา้ใจหรือรบัรู ้ไดแ้ก่ 
ทุกบทเพลงของวงตน้กลา้นัน้ บุคคลทั่วไปสามารถเขา้ใจถึงบทบาท

ของเพลงได้ ว่า เพลงนั้นสามารถขับกล่อม สรา้งความสนุกสนาน สรา้งอารมณ์ร่วม ถ่ายทอด
ความคิดระหว่างผูบ้รรเลงถึงผูฟั้ง 

บทบาทที่แสดงออกจรงิ ไดแ้ก่ 
บทบาทดา้นการน าเสนอดนตรีไทยในรูปแบบเพื่อชีวิต 
บทบาทดา้นการเรียกรอ้งประชาธิปไตย 
บทบาทดา้นการเรียกรอ้งความเป็นธรรมในสงัคม 
บทบาทดา้นการสะทอ้นปัญหาของสงัคม 
บทบาทดา้นการแสดงออกเชิงสญัลกัษณข์องต่อตา้นหรือต่อสู ้
บทบาทดา้นการบนัทึกประวติัศาสตรท์างการเมือง และสภาพสงัคม

ในขณะนัน้ 
บทบาททั้ง 6 ด้านนี ้ เป็นบทบาทที่ เกิดจากการถูกกดดันจากสภาวะ

แวดลอ้มทางสังคมที่มากระท าต่อดนตรี จึงท าใหเ้กิดเป็นบทเพลงเพื่อชีวิตของวงตน้กลา้ ซึ่งแรง
กดดนัจากสงัคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมือง ปัญหาสงัคมในดา้นต่าง ๆ ก็ย่อมมีผลต่อบทเพลง
ของวงตน้กลา้ทัง้สิน้ 

 
2. วิเคราะหบ์ทเพลงดนตรีไทยเพ่ือชีวิตของวงต้นกล้า 

บทเพลงเพื่อชีวิตของวงดนตรีไทยตน้กลา้ที่ผูว้ิจยัไดน้ ามาท าการศึกษานัน้ เป็นบทเพลงที่
น ามาจากซีดีเพลง ดนตรีไทยเพื่อชีวิต “ตน้กลา้” มีบทเพลงทัง้หมด 14 เพลง โดยผูว้ิจยัไดท้ าการ
แบ่งหวัขอ้การวิเคราะหเ์พลงไวด้งันี ้

- แนวคิดในการสรา้งสรรคบ์ทเพลงของตน้กลา้ 
- โครงสรา้ง ท านองเพลง และลกัษณะการบรรเลง 
 

2.1 แนวคิดในการสร้างสรรคบ์ทเพลงของวงต้นกล้า 
จากการศึกษาข้อมูลโดยการสัมภาษณ์สมาชิกวงต้นกล้าพบว่า แนวคิดในการ

สรา้งสรรคบ์ทเพลงของวงตน้กลา้นั้น เป็นการตกผลึกทางความคิดของสมาชิกในวง ซึ่งเป็นการ
รวมกนัระหว่างความคิดที่ตอ้งการสื่อสารใหผู้ฟั้งเขา้ใจถึงเนือ้เพลงที่ตอ้งการสื่อโดยการใชภ้าษาที่
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ง่าย และเขา้ถึงกลุ่มคนทกุชนชัน้ร่วมกบัอิทธิพลทางดนตรีในช่วงตัง้แต่พ.ศ.2500 เป็นตน้มา จึงจะ
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 สว่น ดงันี ้ 

- แนวคิดในการประพนัธเ์นือ้รอ้ง 
- แนวคิดและวิธีการเรียบเรียงบทเพลงของวงตน้กลา้ 

  
2.1.1 แนวคิดในการประพันธเ์นือ้ร้อง 

โดยบทเพลงของวงตน้กลา้จะยดึแนวคิด “ศิลปะเพื่อชีวิต” ของจิตร  ภูมิศกัดิ์ เป็น
หลกัในการสรา้งสรรคบ์ทเพลง ดังนัน้เนือ้เพลงนัน้เป็นการประพันธ์เนือ้เพลงขึน้ใหม่ โดยในส่วน
ของเนือ้เพลงนัน้จะเลือกใชเ้นือ้หาที่เป็นเหตกุารณท์ี่เกิด ณ ขณะนัน้ หรือ เป็นปัญหาของสงัคม อีก
ทั้งจะใช้ภาษาที่สามารถเข้าใจได้ง่าย จึงท าให้เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังที่ เป็นชนชั้นแรงงาน หรือ ไม่
จ าเป็นตอ้งเป็นผูท้ี่มีความรูเ้รื่องค าศพัทย์าก ๆ ก็สามารถเขา้ใจได ้  

 
แนวคิดในการประพนัธเ์นือ้รอ้งของวงตน้กลา้นัน้ สามารถแบ่งได ้3 ลกัษณะ ดงันี ้

1) ได้แรงบันดาลใจจากสถานการณท์างการเมือง ระหว่างพ.ศ.2516 - 
2519 ได้แก่  

เหตกุารณว์นัที่ 14 ตลุาคม พ.ศ.2516  
เหตกุารณท์ี่ประเทศสหรฐัอเมรกิาขอเขา้มาตัง้ฐานทพัในประเทศไทย 
เหตุการณ์ท่ีนายบุญเท่ง  ทองสวัสดิ์ ออกค าสั่งหา้มขับรอ้งและเผยแพร่

เพลงเพื่อชีวิต 2 เพลง คือ “เพลงคนกบัควาย” และ “เพลงขา้วคอยฝน” ของวงดนตรีคาราวาน  
 

2) สภาพปัญหาของสังคม วันส าคัญ และเหตุการณท์ี่เพ่ิงเกิดขึน้แล้ว
เป็นกระแสสังคม ระหว่างพ.ศ.2516 – 2519 ได้แก่  

ปัญหาสมัปทานเหมืองแร่ของบริษัทสญัชาติอเมริกา คือ บริษัท บิลลิตัน 
และบรษิัท เทมโก ้

ปัญหาความเหลื่อมล า้ทางชนชัน้  
ปัญหาแรงงาน 
เหตุการณ์การลอบสังหารนางสาวส าราญ  ค ากลั่น ระหว่างการชุมนุม 

เมื่อพ.ศ.2519 ที่กระทุ่มแบน 
เหตกุารณก์ารเสียชีวิตของจิตร  ภมูิศกัดิ ์วนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ.2505 
วนัครู ตรงกบัวนัที่ 16 มกราคม ของทกุปี เพื่อระลกึถึงพระคณุครู 
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วนัสตรีไทย ตรงกบัวนัที่ 1 สิงหาคม ของทกุปี 
วันรพี ตรงกับวันที่  7 สิงหาคม ของทุกปี เพื่อระลึกถึงพระบิดาแห่ง

กฎหมายไทย 
 

3) การตีความจากเพลงกล่อมเด็ก ได้แก่ 
การตีความจากเพลงกล่อมเด็ก คือ การน าเอาเพลงกล่อมเด็กมาตีความ

โดยการโยงเรื่องราวให้มีความเก่ียวข้องเชิงประวัติศาสตร ์ซึ่งเป็นการตีความใหม่ และผูกโยง
เรื่องราวใหเ้ขา้กบัการเมืองในขณะนัน้  

วงต้นกล้าได้เลือกใช้เพลงกล่อมเด็กจ านวน 2 เพลง ได้แก่ เพลงเจ้า
การะเกด, เพลงเจา้ขนุทอง น ามาตีความใหม่ และใชต้ัง้เป็นชื่อเพลงของวงอีกดว้ย  

โดยเพลงเจ้าการะเกด สมาชิกในวงต้นกล้าได้ร่วมกันตีความว่า เจ้า
การะเกด เป็นเพศชาย มียศสงูศกัดิ์ เน่ืองจากว่า เจา้การะเกด ไดข่ี้มา้เทศ ซึ่งเป็นพาหนะที่มีค่าสูง 
ซี่งได้สันนิษฐานว่า เป็นเหตุการณ์ที่ เกิดขึน้ช่วงปลายรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
เนื่องจากว่า เป็นช่วงที่ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวฝรั่งเศสเขา้มีอิทธิพลทางการเมืองในอยุธยา จึง
สง่ผลใหเ้จา้การะเกดเกิดความไม่พอใจ และไดน้ ากรซิไปไลแ่ทงชาวต่างชาติ โดยที่วงตน้กลา้ไดท้ า
การผูกโยงเรื่องใหเ้ขา้กบัเหตุการณท์ี่ประเทศสหรฐัอเมริกาขอเขา้มาตัง้ฐานทพัในประเทศไทย ซึ่ง
เป็นเหตกุารณท์ี่ท าใหช้าวไทยเกิดความไม่พอใจในการเขา้มาของทหารอเมริกนั เนื่องจากว่า ทหาร
อเมรกินัไดเ้ขา้มาข่มเหงคนไทย โดยมีเหตกุารณท์ี่กองทพัสหรฐัอเมรกิาไดใ้ชก้ฎอยัการศึกประหาร
ชีวิตนายเทพ  แก่นกลา้ ในคดียิงนายทหารอเมริกันเสียชีวิต โดยที่คดีไม่ไดร้บัการพิจารณาดว้ย
ศาลยติุธรรมของไทย 

เพลงเจา้ขุนทอง เป็นการตีความโดยที่สมาชิกในวงตน้กลา้ไดตี้ความว่า 
เจ้าขุนทอง เป็นโจรที่ปล้นคนรวยเพื่อช่วยคนจน แต่ในครั้งนี ้เจ้าขุนทองไม่ได้กลับมาบ้าน จึง
สนันิษฐานว่าตายแลว้ โดยไดผู้กโยงเรื่องราวใหเ้ขา้กับเหตุการณ์วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ที่มี
นิสิต นกัศกึษาแทนเป็น เจา้ขนุทอง ที่ออกมาเรียกรอ้งประชาธิไตย และไดเ้สียสละชีวิตของตน เพื่อ
ประชาธิปไตย ต่อมาพ่อแม่ไดอ้อกมาตามหา เจา้ขุนทอง กลบัไม่พบลกูของตน แต่ก็ยงัภมูิใจในตวั
ลกูของตน ที่ไดท้ าเพื่อประเทศชาติ 

นอกจากนีแ้ลว้ วงตน้กลา้ยงัไดน้ าเอาบทประพนัธจ์ากหนังสือพิมพ ์และ
นิตยสาร มาบรรจทุ านองเพลงอีกดว้ย ไดแ้ก่ 
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กลอนของอาจารยส์จุิตต ์ วงษ์เทศ เขียนลงหนงัสือพิมพไ์ทยรฐั ฉบบั
วนัที่ 13 ตลุาคม พ.ศ.2516 เพื่อสดดีุการต่อสูข้องนิสิต นกัศกึษา 

กลอนของนายขม  ขื่นเขียวคาว (นามปากกา) ประพันธ์ลงนิตยสาร
ฉบบัหน่ึง ประมาณพ.ศ.2518 

 
ซึ่งแนวคิดของวงตน้กลา้ในการเลือกใช ้แรงบนัดาลใจจากสถานการณท์ี่เพิ่ง

เกิดขึน้และยังเป็นกระแสของสังคม ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางการเมือง ระหว่างพ.ศ.2516 – 
2519, ปัญหาสงัคม, วนัส าคญัต่าง ๆ รวมไปถึงการตีความจากเพลงกล่อมเด็ก จะส่งผลใหเ้พลงมี
ความกินใจผูฟั้ง เนื่องจากว่า ผูฟั้งจะเขา้ใจถึงเหตกุารณใ์นขณะนัน้ไดเ้ป็นอย่างดี และเกิดอารมณ์
ร่วมไปกับบทเพลงได้ง่าย นอกจากนีย้ังเป็นการส่งข่าวสารไปยังผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดให้รบัรูถ้ึง
สถานการณท์ี่เกิดขึน้ขณะนัน้อีกดว้ย 

 
2.1.2 แนวคิดและการเรียบเรียงบทเพลงของวงต้นกล้า 

โดยวงตน้กลา้ มีความคิดที่ตอ้งการน าเสนอดนตรีไทยในรูปแบบเพลงไทยเนือ้
เต็ม เช่นเดียวกับวงสุนทราภรณ ์วงดนตรีไทยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรข์องดร.อุทิศ  นาคสวสัดิ ์
เนื่องจากว่าตอ้งการใหด้นตรีไทยฟังง่ายขึน้ ติดหูผูฟั้ง และเป็นดนตรีไทยเพื่อการฟังที่ทุกคนทุกชน
ชัน้สามารถฟังเขา้ใจไดง้่าย โดยจะเลือกเพลงที่มีท านองคุน้หูฟัง ซึ่งเป็นเพลงที่มีอตัราจังหวะสอง
ชั้น และชั้นเดียว ในบทเพลงของวงต้นกลา้นั้น ไดเ้ลือกใช้เพลงเนือ้เต็มแบบคุณหญิงชิน้  ศิลป
บรรเลง และการน าท านองเพลงลิเกของครูบญุยงค ์ เกตคุง มาบรรจเุนือ้รอ้งเป็นแบบเพลงเนือ้เต็ม 

นอกจากเพลงเนือ้เต็มแลว้ วงตน้กลา้ยังไดใ้ชแ้นวคิดในการสรา้งสรรค์ท านอง
เพลงมาจากเพลงละครของกรมศิลปากร เพลงละครดึกด าบรรพแ์บบของสมเด็จพระเจา้บรมวงศ์
เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เพลงพื ้นบ้าน และท านองเพลงที่ได้รบัความนิยม ณ 
ขณะนัน้ คือ เพลงของพร  ภิรมย ์

 
2.1.2.1 แนวคิดการเรียบเรียงบทเพลงของวงต้นกล้า 

บทเพลงของวงตน้กลา้นั้นจะไดร้บัแนวคิดหรืออิทธิพลในการเรียบเรียง
บทเพลงมาจาก เพลงเนือ้เต็มแบบของคุณหญิงชิน้  ศิลปบรรเลง ท านองเพลงลิเกของครูบุญยงค ์  
เกตคุง เพลงละครของกรมศิลปากร การขบัรอ้งเพลงละครดกึด าบรรพแ์บบของสมเด็จพระเจา้บรม
วงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ์เพลงพืน้บา้น และท านองเพลงของพร  ภิรมย ์โดย
ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะหต์ามล าดบั ดงันี ้
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1) เพลง หนุ่มสาวเสรี 
ไดร้บัแนวคิดการเรียบเรียงเพลง ซึ่งสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1. ไดร้บัแนวคิดจากขนบของการเล่นเพลงสิบสองภาษา ที่ตอ้งมี
การเกริ่นเสภาลาวก่อน จึงจะออกเพลงส าเนียงลาว 

2. ไดร้บัแนวคิดจากการเรียบเรียงเพลงตบัลาวเจริญศรี ในละคร
พนัทางเรื่อง พระลอ ของหม่อมหลวงต่วนศรี  วรวรรณ 

 
2) เพลง เจ้าการะเกด  

ไดร้บัแนวคิดการเรียบเรียงเพลง ซึ่งสามารถแบ่งได ้เป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
1. ไดร้บัแนวคิดจากเพลงพืน้บา้น คือ เพลงแอ่วเคลา้ซอ 
2. ไดร้บัแนวคิดจากละครพนัทาง เรื่องพญาผานองตอน ศภุนิมิต 

ฉากกระท่อมลา้ง กลางไร่ ซึ่งเป็นแนวคิดในการน าวงป่ีพาทยไ์ม้นวมมาบรรเลงร่วมกับการแอ่ ว
เคลา้ซอ และมีวงป่ีพาทยไ์มน้วมรบัรอ้งตอนทา้ย 

 

ภาพประกอบ 2 ภาพบทละครพนัทาง เรื่อง พญาผานอง  

ตอน ตอน ศภุนิมิต ฉากกระท่อมลา้ง กลางไร่ 

ในหนงัสือ บทละครพนัทาง เรื่อง พญาผานอง 

ถ่ายเมื่อวนัที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2563 ถ่ายโดย นายนาฐคณุ  ถาวปิยกลุ 
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3. ไดร้บัแนวคิดจากเพลงเห็นใจสาวลาว ของพร  ภิรมย ์โดยเป็น
การน าแนวคิดในการแบ่งสดัส่วนของกลอนที่เท่า ๆ กันตลอดทั้งเพลง กล่าวคือ เพลงเห็นใจสาว
ลาวจะมี 2 บท เท่ากนัในทุก ๆ ช่วง สว่นเพลงเจา้การะเกดจะมี 3 บท เท่ากนัในทุก ๆ ช่วง ถึงแมว้่า
เพลงเจา้การะเกดจะมีจ านวนกลอนที่มีกว่าเพลงเห็นใจสาวลาว แต่จะแตกต่างจากการแอ่วเคลา้
ซอโดยทั่วไป ที่จะมีการแบ่งสดัส่วนของกลอนไม่เท่ากันในแต่ละช่วง ซึ่งจะใชค้ ามากหรือนอ้ยนัน้ 
ขึน้อยู่กบัปฏิภาณของผูข้บัรอ้ง 

 
ตาราง 1 การเปรียบเทียบเนือ้เพลง 

เนือ้เพลงเจา้การะเกด เนือ้เพลง เห็นใจสาวลาว 
ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 1 

เจา้การะเกดเขาไปแลว้        เป็นทิวเป็นแถวทกุแห่ง 
ไปตามตะวนัสีแดง              ท่ีสาดทั่วแผ่นดินไทย 
ไปกบักริชคู่มือ                    กระชบัถือดว้ยมั่นใจ 
เลือดใครกเ็ลือดใคร      คงจะไดน้องปฐพ ี
แผ่นดินถิ่นก าเนิด      ก็ตัง้แต่เกิดจนมาเป็นผ ี
ไอกนัมนักลา้มาราว ี      ท าย ่าย ีวุ่นวาย 

ลาวไทยใช่ใครอื่น               อยู่ในภาคพืน้ผืนดินแดน 
เป็นพี่นอ้งรว่มพงษ์เผ่า        แหล่มทองของเราอย่าดแูคลน 
ขอ้ยไดเ้คยไปเบิ่งมา            รูก้บัตาเป็นมั่นแม่น 
ไม่เคลื่อนคลายหวัใจแคน   ในแว่นแควน้กนัดานเอย 

ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 2 
จากอบุลราชธานี      มาถงึตาคลี อู่ตะเภา 
น า้พองนั่นเป็นของเรา     แต่มนัท าเป็นซ่องโจร 
จากระเบิดมหาภยั     เป็นเปลวไฟท่ีลกุโชน 
ดินชอุ่มเป็นหลมุโคน    ทกุตารางบนแผ่นดิน 
บา้นแตกสาแหลกขาด      ดว้ยอบุาทวจ์ากเครื่องบิน 
เสียงรอ้งไห ้จะมใีครยิน    นอกจากเรา ประชาชน 

อย่าเหยียดหยามนามชน      เขาก็คน คนคือกนั 
เป็นแต่ส าเนียงเสียงภาษา    การพดูการจาและผิวพรรณ 
การศึกษาสมาคม                เขาก็อมรมมาทกุชน 
ความรูข้องเขาเท่าเทียมทนั   อย่าเยย้อย่ายั่นกนัเอย 

ช่วงที่ 3 ช่วงที่ 3 
ประเทศไรเ้อกราช             เพราะถกูต่างชาติมนัมาครอบง า 
ฐานทพันั่นเลวระย า          มนัเหยยีบย ่ามนัท าลาย 
จกัรพรรดินิยมชั่ว    เถอะไสหวัมนัออกไป 
ชธูงประชาไทย    ผสานใจเป็นสายธาร 
ไปเถิด เจา้การะเกด         ไปเพื่อประเทศ ไม่เกินนาน 
ใครฤา จะตา้นทาน   แรงมหาประชาชน 

อย่ามองสาวลาวเห็นเป็นเหยื่อ เขาชาติเชื่อเชื่อเฉกเช่น 
อย่าเป็นคนป้อยอ              ไปเท่ียวลวงลอ้เขาหลงเล่น 
เขาหลงกล ยากจนกลบั      ข่มขืนบงัคบั โอย้กรรมเวร 
อย่าเห็นหญิงลาวเป็นชาวเขมร    อยา่เล่นพิเรนทรเ์ลยเอย 

 
3) เพลง ซัดอเมริกัน 

ไดร้บัไดร้บัแนวคิดการเรียบเรียงเพลง ไดแ้ก่ 
1. ไดร้บัแนวคิดจากเพลงเนือ้เต็มของคุณหญิงชิน้  ศิลปบรรเลง 

คือ เพลงกวาดขยะ เนื่องจากสมาชิกในวงต้นกล้า คือ อาจารย์สันธวิทย์  อุณหสุวรรณ์ ได้จบ
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การศกึษาจากโรงเรียนวดับวร ซึ่งขณะนัน้เป็นช่วงที่คณุหญิงชิน้  ศิลปบรรเลง ไดเ้ป็นอาจารยพ์ิเศษ
ชมรมดนตรีไทยพอดี และท าน าเพลงกราวตะลงุ มาประพนัธแ์ปลงใหม่ทัง้ท านองและทางรอ้งเป็น
แบบเพลงเนือ้เต็ม จึงเรียกว่า เพลงตะลงุแปลง 

  

ภาพประกอบ 3 ภาพเนือ้เพลงกวาดขยะ 

ซึ่งเป็นเพลงเนือ้เต็มส าหรบัเด็ก ประพนัธเ์นือ้รอ้งโดยคณุหญิงชิน้  ศิลปบรรเลง 

ในหนงัสือ ที่ระลกึ 80 ปี คณุหญิงชิน้  ศิลปบรรเลง ของ รองศาสตราจารยณ์รงค ์ เขียนทองกลุ 

ถ่ายวนัที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดย นายนาฐคณุ  ถาวรปิยกลุ 

 

2. โดยเพลงซดัอเมริกัน เลือกใชก้ารซัดชาตรี มาท าเป็นท่อนน า 
เนื่องจากตอ้งการใชค้วามหมายค าว่า ซดั ไปในทางใชก้ าลงั นอกจากนัน้จะแสดงถึง ลกัษณะทาง
ดนตรีแลว้ ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงความไม่พอใจประเทศสหรฐัอเมรกิาอีกดว้ย 

 
4) เพลง กระทุ่มแบน 

ไดร้บัไดร้บัแนวคิดการเรียบเรียงเพลง ไดแ้ก่ 
การละเล่นโขน ละคร โดยการเลือกใชท้ านองเพลงแขกลพบุรี 2 

ชัน้ ซึ่งเป็นเพลงประเภททยอย หน้าที่ของเพลง คือ ใชก้ับบทโศกเศรา้ เนื่องจากว่าเพลงกระทุ่ม
แบน มีเนื ้อหาไปในทางโศกเศรา้ ดังนั้นการเลือกใช้ท านองเพลงแขกลพบุรี 2 ชั้น จึงเป็นการ
เลือกใชเ้พลงไดต้รงกบัหนา้ที่ของเพลง และแสดงใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของเพลงละครที่มีต่อวงตน้กลา้
อย่างเห็นไดช้ดั  
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5) เพลง คนท าทาง 
ไดร้บัไดร้บัแนวคิดการเรียบเรียงเพลง ไดแ้ก ่

แนวคิดการน าท านองเพลงไทยเดิมมาท าเป็นเพลงเนือ้เต็ม ซึ่ง
ตรงกบัความคิดของสมาชิกในวงตน้กลา้ ที่ตอ้งการท าบทเพลงใหฟั้งง่าย จึงไดเ้ลือกใชว้ิธีการแบบ
เพลงเนือ้เต็มมาเรียบเรียงบทเพลง 

 
6) เพลง ใบไม้ป่า 

ไดร้บัไดร้บัแนวคิดการเรียบเรียงเพลงจากเพลงพืน้บา้น ไดแ้ก่ 
เพลงหุ่นกระบอก โดยใชใ้นการเล่าเรื่องถึงอุดมการณ์การต่อสู้

ของจิตร  ภมูิศกัดิ ์
 

7) เพลง ใครคือครู 
ไดร้บัไดร้บัแนวคิดการเรียบเรียงเพลงจากเพลงพืน้บา้น ไดแ้ก่ 

เพลงเทพทอง โดยใชเ้ป็นสื่อในการน าเสนออุดมการณ์ดา้นหนึ่ง
ของความเป็นครู ซึ่งเพลงเทพทองนีม้ีจังหวะที่กระชับ สนุกสนาน อีกทั้งยังสะดวกต่อการบรรจุ
กลอนเพลงใครคือครู อีกดว้ย 

 
8) เพลง กฎหมายมวลชน 

ไดร้บัไดร้บัแนวคิดการเรียบเรียงเพลง ไดแ้ก่ 
แนวคิดการขับรอ้งประสานเสียงละครดึกด าบรรพ์แบบของ

สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ ์คือ เพลงเวสสกุรรม เรื่องสงัขศิ์ลป
ชยั 

ในเพลง กฎหมายมวลชน ไดใ้ชก้ารประสานเสียงแบบละครดึก
ด าบรรพ์แบบของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติว งศ์ คือ เพลง
เวสสกุรรม แต่ไดเ้ปลี่ยนท านองเพลงเป็น เพลงโยสลมั และไดม้ีระนาดเอกบรรเลงเคลา้ 

 
9) เพลง คนเหมือนกัน 

ไดร้บัไดร้บัแนวคิดการเรียบเรียงเพลง ไดแ้ก่ 
แนวคิดการน าเพลงลิเกของครูบุญยงค ์ เกตุคง คือ เพลงภารตะ

ดนตรี ชัน้เดียว และน ามาบรรจเุนือ้รอ้งแบบเพลงเนือ้เต็ม 
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10) เพลง เต่าคลองหลอด 
ไดร้บัไดร้บัแนวคิดการเรียบเรียงเพลง ซึ่งสามารถแบ่งได ้เป็น 2 ลกัษณะ 

ไดแ้ก่ 
1. ไดร้บัแนวคิดมาจากการขบัรอ้งเพลงไทยเดิม โดยเพลงเขมรไล่

ควาย พบใชบ้รรเลงทั่วไป เช่น ตบัเรื่องพระลอ ตอนลงสวนเมืองสรวง 
2. แนวคิดการน าท านองเพลงไทยเดิมมาท าเป็นเพลงเนือ้เต็ม 

โดยการตดัส่วนท านองการเอือ้นออก เช่นเดียวกบัเพลงอ่ืน ๆ ของวงตน้กลา้ แต่ที่มาของการเลือก
ท านองเพลงจะใชช้ื่อเพลงไทยเดิมไดแ้ก่ เพลงเขมรไล่ควาย เนื่องจากการตีความของสมาชิกในวง
ค าว่า ไล่ควาย หมายถึง การขับไล่ จึงใชเ้ป็นท านองเพลงเขมรไล่ควาย เพื่อสื่อถึ งการขับไล่ หรือ 
ต่อตา้นนโยบายของรฐับาลในขณะนัน้ (พ.ศ.2518) 

 
11) เพลง สาวเอยจะบอกให้ 

ไดร้บัไดร้บัแนวคิดการเรียบเรียงเพลง ไดแ้ก่ 
แนวคิดการน าท านองเพลงไทยเดิมมาท าเป็นเพลงเนือ้เต็ม ซึ่ง

ตรงกบัความคิดของสมาชิกในวงตน้กลา้ ที่ตอ้งการท าบทเพลงใหฟั้งง่าย จึงไดเ้ลือกใชว้ิธีการแบบ
เพลงเนือ้เต็มมาเรียบเรียงบทเพลง  

เพลงสาวเอยจะบอกให ้ไดเ้ลือกใชท้ านองเพลงคางคกปากสระ 
เนื่องจากตอ้งการท าเพลงที่มีท านองกระชบั สนกุสนาน ง่ายต่อการจดจ าทัง้เนือ้รอ้งและท านอง 

 
12) เพลง เต้นก าร าเคียว 

ไดร้บัไดร้บัแนวคิดการเรียบเรียงเพลง ซึ่งสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ 
ไดแ้ก่ 

1. แนวคิดการใช้เพลงพื ้นบ้าน คือ เพลงเต้นก าร  าเคียว น ามา
บรรจเุนือ้รอ้งใหม่ที่เก่ียวขอ้งกบัการสะทอ้นปัญหาและคณุภาพชีวิตของชาวนา โดยเนน้ที่กลุม่ผูฟั้ง
ที่เป็นชาวนา และชาวบา้นทั่วไป 

2. การเรียบเรียงเพลงเต้นก าร  าเคียวนี ้ ได้ใช้รูปแบบของกรม
ศิลปากร คือ มีวงป่ีพาทยไ์มน้วมบรรเลงเป็นท่อนน า และบรรเลงเป็นท่อนจบ 

 
 
 



 96 
 

13) เพลง แด่กรรมกร 
ไดร้บัไดร้บัแนวคิดการเรียบเรียงเพลง ไดแ้ก่ 

แนวคิดจากเพลงของพร  ภิรมย ์คือ เพลงพรหมทัต ซึ่งเป็นเพลง
ท านองแหล่แบบของพร  ภิรมย ์มาบรรจุเนือ้รอ้งใหม่ ให้มีเนือ้หาไปในเรียกรอ้งความเป็นธรรม
ใหแ้ก่กรรมกร และตอ้งการสรา้งความเท่าเทียมใหเ้กิดขึน้ในสงัคม 

 
14) เพลง เจ้าขุนทอง 

ไดร้บัไดร้บัแนวคิดการเรียบเรียงเพลง ไดแ้ก่ 
แนวคิดจากเพลงของพร  ภิรมย ์คือ เพลงชาละวัน ซึ่งเป็นเพลง

ท านองแหล่แบบของพร  ภิรมย ์น ามาบรรจุเนือ้รอ้งใหม่ ใหม้ีเนือ้หาไปในทางการเมือง และเล่าถึง
การต่อสูข้องนิสิต นกัศกึษา 

 
จากการวิเคราะหจ์ะเห็นไดว้่าลักษณะของเพลงที่มีอิทธิพลต่อแนวคิด

ของวงตน้กลา้นัน้ จะเป็นเพลงที่ลกัษณะเด่นเฉพาะตวั และยงัเป็นเพลงที่ไดร้บัความนิยม จึงส่งผล
ใหบ้ทเพลงของวงตน้กลา้ มีคุณสมบติั คือ ฟังง่าย ติดหู และเขา้ใจถึงความหมายของเนือ้เพลงได้
ง่าย จึงสามารถใชเ้ป็นสื่อกลางทางความคิดได ้เช่นเดียวการใชส้ื่อสิ่งพิมพ ์ซึ่งถา้จะเปรียนเทียบให้
เห็นภาพ คือ การรอ้งเพลงก็เหมือนกบัการเลา่เรื่อง เพียงแค่เป็นการเลา่เรื่องที่มีท านองและจงัหวะ 

  
2.1.2.2 วิธีการเรียบเรียงเพลงของวงต้นกล้า 

วิธีการเรียบเรียงเพลงของวงตน้กลา้มีลกัษณะเป็นเพลงเนือ้เต็ม และจะ
ปรบัปรุงเพื่อใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบของการบรรเลงในที่ชุมนุม คือ มีการเพิ่มนกัรอ้งลกูคู่ในเพลงที่
ตอ้งการสรา้งความหนักแน่น ของเนือ้หาเพลง และเพิ่มใหม้ีอัตราจังหวะที่เร็วขึน้จากการบรรเลง
เพลงไทยเดิมแบบทั่ วไป เพื่อให้เกิดความฮึกเหิม อีกทั้งยังเรียบเรียงตามความคุ้นชิน และ
ความชอบของสมาชิกในวง ซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบการเรียบเรียงเพลงได ้4 รูปแบบ ดงันี ้

2.1.2.2.1 เรียบเรียงโดยมีท่อนน า มีจ านวน 6 เพลง ไดแ้ก ่
- เพลงหนุ่มสาวเสรี ใชก้ารขับเสภาลาว(เกริ่น) เป็นท่อนน า แลว้

จึงออกเพลงลาวเฉียง 
- เพลงเจา้การะเกด ใชเ้พลงละวา้ เป็นท่อนน า แลว้จึงออกเพลง

แอ่วเคลา้ซอ 
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- เพลงซัดอเมริกัน ใชก้ารตีกลองชาตรี เป็นท่อนน า แลว้ต่อดว้ย
การใชโ้ทนซดัชาตรี และจึงออกเพลงตลงุแปลง  

- เพลงคนท าทาง ใชก้ารอ่านล าน าประกอบการดน้ขลุ่ย แลว้จึง
ออกเพลงขอมทรงเครื่อง สองชัน้ 

- เพลงเต้นก าร  าเคียว ใช้ระนาดเอกตีส่งร้องแบบของกรม
ศิลปากร เป็นท่อนน า แลว้จึงออกเพลงเตน้ก าร  าเคียว 

- เพลงเจา้ขุนทอง ใชท้ านองกล่อมเด็ก เป็นท่อนน า แลว้จึงออก
เพลงชาละวนั ของพร  ภิรมย ์

 
2.1.2.2.2 เพลงที่บรรเลงตามรูปแบบของดนตรีไทยเดิม คือ การ

บรรเลงรอ้งเป็นเพลงเนือ้เต็ม และรอ้งจนกว่าจะหมดเนือ้รอ้ง  
บทเพลงในลกัษณะนีม้ีจ  านวนทัง้หมด 7 เพลง ไดแ้ก่ เพลงหนุ่ม

สาวเสรี เพลงซัดอเมริกัน เพลงกระทุ่มแบน เพลงคนท าทาง เพลงกฎหมายมวลชน เพลงคน
เหมือนกนั เพลงเต่าคลองหลอด เพลงสาวเอยจะบอกให ้เพลงแด่กรรมกร 

 
2.1.2.2.3 เพลงที่บรรเลงหรือใชท้ านองตามรูปแบบของเพลงพืน้บา้น 

โดยใชเ้พลงแอ่วเคลา้ซอ เพลงเทพทอง เพลงหุ่นกระบอก เพลงเตน้ก าร  าเคียว 
บทเพลงในลกัษณะนีม้ีจ  านวน 3 เพลง ไดแ้ก่ เพลง เจา้การะเกด 

เพลงใบไมป่้าเพลงใครคือครู เพลงเตน้ก าร  าเคียว 
 

จากการวิเคราะห์จะพบว่า วิธีการเรียบเรียงเพลงของวงตน้กลา้ นั้นจะ
ตัง้อยู่บนลกัษณะของเพลงไทยเนือ้เต็มเป็นสว่นใหญ่ เนื่องจากเพลงไทยเนือ้เต็มนัน้จะมีเทคนิคใน
การขบัรอ้งที่เรียบง่าย ไม่สลับซบัซอ้นมากนัก จึงท าใหผู้ฟั้งสามารถจดจ าไดง้่าย และรอ้งตามได้
ง่ายเวลารว่มงานชุมนุม ซึ่งยกเวน้เพลงกระทุม้แบน ที่ขบัรอ้งในรูปแบบเพลงไทยเดิม เพื่อตอ้งการ
ใชห้นา้ที่ของเพลงแขกลพบรุี 2 ชัน้ ในการสื่อถึงความโศกเศรา้ 

เพลงของวงตน้กลา้ยงัมีการเรียบเรียงแบบที่มี ท่อนน า เพื่อเป็นการสรา้ง
แรงกระตุน้อารมณห์ก้บัผูฟั้ง เช่น เพลงซดัอเมริกนั มีการใชก้ารตีกลองชาตรี เป็นท่อนน า นอกจะ
เป็นการบ่งบอกว่าเป็นเพลงซดัชาตรีแลว้ ยงัสามารถสรา้งอารมณห์กึเหิมใหก้บัผูฟั้งไดอี้กดว้ย หรือ 
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เป็นการแสดงใหผู้ฟั้งเขา้ใจถึงแนวคิดของเพลงนั้น เช่น เพลงหนุ่มสาวเสรี ไดม้ีการขับเสภาลาว 
เนือ้หาเก่ียวกบัการออกมาของนิสิตนกัศึกษา เพื่อต่อสูก้บัอ านาจเผด็จการ  

นอกจากเพลงที่มี ท่อนน า แล้วยังมีเพลงที่ได้ท าการขับรอ้งแบบเพลง
พืน้บา้น เนื่องจากท านองของเพลงพืน้บา้นนัน้เป็นท านองเพลงที่ฟังง่าย สามารถเขา้ถึงกลุม่ผูฟั้งได้
ง่าย ซึ่งกลุ่มผูฟั้งของวงตน้กลา้นัน้ก็มีบางส่วนเป็นผูใ้ชแ้รงงาน และชาวนาตามต่างจงัหวดั อีกทัง้
เพลงพื ้นบ้านเป็นการละเล่นที่อาศัยเครื่องดนตรีเพียงไม่ ก่ีชิ ้น จึงเป็นการง่ายต่อการแสดง 
เนื่องจากวงตน้กลา้ไดอ้อกท าการแสดงตามต่างจงัหวดัอยู่บ่อยครัง้ 

 
2.1.3 การเลือกท านองเพลง 

การเลือกท านองเพลงของวงตน้กลา้ จะเลือกเพลงไทยเดิมอัตราจังหวะสองชั้น 
และชัน้เดียว อีกทัง้ยงัตอ้งมีท านองเพลงที่ติดหผููฟั้งไดง้่าย ไม่มีความยาวมากจนเกินไป นอกจากนี ้
ยังเลือกใชท้ านองเพลงซึ่งเป็นเพลงที่ไดร้บัความนิยมในสมัยนั้น เนื่องจากติดหูผูฟั้งไดง้่าย  เช่น 
เพลงของพร  ภิรมย ์

ท านองที่วงตน้กลา้เลือกใชส้ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงันี ้
2.1.3.1 ท านองจากเพลงไทยเดิม  

ประเภทเพลงเกรด็สองชัน้ และชัน้เดียว ไดแ้ก่  
- เพลงตะลงุแปลง ประพนัธเ์ป็น เพลงซดัอเมรกินั 
- เพลงแขกลพบรุี สองชัน้ ประพนัธเ์ป็น เพลงกระทุ่มแบน 
- เพลงขอมทรงเครื่อง สองชัน้ ประพนัธเ์ป็น เพลงคนท าทาง 
- เพลงโยสลมั สองชัน้ ประพนัธเ์ป็น เพลงกฎหมายมวลชน 
- เพลงภารตะดนตรี ประพนัธเ์ป็น เพลงคนเหมือนกนั 
- เพลงเขมรไลค่วาย ประพนัธเ์ป็น เพลงเต่าคลองหลอด 
- เพลงคางคกปากสระ(เพลงคางคกขอบสระ) ประพนัธเ์ป็น เพลงสาวเอย

จะบอกให ้
ประเภทเพลงตบั (เลือกเฉพาะสว่น) ไดแ้ก่  
- ตบัลาวเจรญิศรี ประพนัธเ์ป็น หนุ่มสาวเสรี (ตบัวีระชน) 

 
2.1.3.2 ท านองจากเพลงพืน้บ้าน 

- เพลงแอ่วเคลา้ซอ ประพนัธเ์ป็น เพลงเจา้การะเกด 
- เพลงหุ่นกระบอก ประพนัธเ์ป็น เพลงใบไมป่้า 
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- เพลงเทพทอง ประพนัธเ์ป็น เพลงใครคือครู 
- เพลงเตน้ก าร  าเคียว ประพนัธเ์ป็น เพลงเตน้ก าร  าเคียว 
 

2.1.3.3 ท านองจากเพลงของพร  ภริมย ์
- เพลงพรหมทตั ประพนัธเ์ป็น เพลงแด่กรรมกร 
- เพลงชาละวนั ประพนัธเ์ป็น เพลงเจา้ขนุทอง 

 
จากการวิเคราะหจ์ะเห็นว่า การเลือกท านองเพลงของวงตน้กลา้ นัน้เป็นการเลือก

เพลงมาจาก 3 ประเภท ไดแ้ก่ 1.เพลงไทยเดิม 2.เพลงพืน้บา้น 3.เพลงของพร  ภิรมย ์และเพลงทัง้ 
3 ประเภทนี ้มีเงื่อนไขว่า ตอ้งมีท านองที่จดจ าง่าย สามารถบรรจุเนือ้รอ้งแบบเพลงเนือ้เต็มไดง้่าย 
หรือ ตอ้งเป็นท านองที่มาจากเพลงที่ผูฟั้งมีความคุน้เคยแต่เดิมอยู่แลว้ เช่น เพลงเตน้ก าร  าเคียว 
เพลงของพร  ภิรมย ์เนื่องจากตอ้งการสรา้งความกินใจใหก้บัผูฟั้ง และตอ้งการท าใหผู้ฟั้งเขา้ถึงบท
เพลงไดง้่าย อีกทัง้ยงัเป็นการสะดวกต่อการปลกูฝังอดุมการณต่์าง ๆ และบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดใน
สงัคมผ่านบทเพลงของวงตน้กลา้  

 
2.2 โครงสร้าง ท านองเพลง และลักษณะการบรรเลง 

2.2.1 เพลง หนุ่มสาวเสรี 
ผู้ประพันธเ์นือ้ร้อง : สุจิตต ์ วงษเ์ทศ 
โครงสร้าง และท านองเพลง  

โครงสร้าง : ขึน้เพลงดว้ยการเกริ่นเสภาลาว แลว้ต่อดว้ยท านองเพลงลาว
เฉียงเนือ้วรรค 1 จากนัน้ต่อดว้ยท่อนสรอ้ย ในส่วนของท่อนสรอ้ยนี ้ส่วนของท่อนสรอ้ยนัน้จะมีการ
รอ้งโดยลูกคู่ เพื่อใหเ้กิดความหนกัแน่น ในเนือ้หาของเพลง และเกิดอารมณร์่วมที่ฮึกเหิมของผูฟั้ง 
และจะบรรเลงในรูปแบบเนือ้เพลงสลบัไปกบัสรอ้ยจนหมดเนือ้เพลง และจบปิดทา้ยดว้ยท่อนสรอ้ย 

เกริ่น เสภาลาว 
เนือ้รอ้ง 1 
สรอ้ย 

เนือ้รอ้ง 2 
สรอ้ย 

เนือ้รอ้ง 3 
สรอ้ย 
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เนือ้รอ้ง 4 
สรอ้ย 

เนือ้รอ้ง 5 
สรอ้ย 

 

ท านองเพลง : เพลงตบัลาวเจริญศรี (เลือกใชส้ว่นที่เป็นเสภาลาว น ามา
ท าเป็นเกริ่นน า และออกเพลงลาวเฉียง) (หมายเหตุ: โนต้เพลงพิมพต์ัวหนา หมายถึง ทางเครื่อง
ดนตรี) 

เกริ่นเสภาลาว 
ครานัน้นิสิตนกัศกึษา บรรดานกัเรียนทัง้เหนือใต ้

สามคัคีประชาชนทั่วไป  ลกุฮือขบัไลท่รชน 
ท านองเครื่องดนตรี 

---- ดลซม --ซล ซลดซ ลซดล ซม-ซ ---ล ดซลด 
---- ดลซม --ซล ซลดซ ลซดล ซม-ซ ---ล ดซลด 
---- -ซ-ด ----ร -ม-- -ด-ร- -ม-ซ -ล-ซ -ม-ร 
---- ---- ซลซม ซรมซ ---- ---- ลซดม -ซ-ล 
---- ---- ลซดล -ซ-ม ---- ---- มรซม -ร-ด 
---- ---ด ---- ---ด ---- ---ด -ดดด -ด-ด 

เนือ้รอ้ง 1  

-คกึ-คกั -หนกั-แน่น --ดงัแผ่น -ผา-- -กลม-เกลียว -แกลว้-กลา้ ---สด -ใส-- 
-ด-ด -ม-ซ --ซม -ด-- -ซ-ซ -ซ-ซ ---ล -ด-- 
---- ดลซม --ซล ซลดซ ลซดล ซม-ซ ---ล ดซลด 

-ฟัน-เฟือง -ฟาด-ฟัน ---บรร -ลยั-- --กนก -หา้สิบให ้ ---ชีวิต ---พลี 
-ด-ด -ล-ด ---ม -ม-- -รด-ร -ด-ร ด-รม ---ร 
---- -ซ-ด ----ร -ม-- -ด-ร- -ม-ซ -ล-ซ -ม-ร 

สรอ้ย 

---- -เจา้-หนุม่ -เจา้-สาว ---เอย ---- -เจา้-เคย ---แลว้ -ร-ึยงั 
---- -ซ-ม -ซ-ล ---ซ ---- -ล-ด ---ร -ร-ด 
---- ดลซม --ซล ซลดซ ลซดล ซม-ซ ---ล ดซลด 
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---- -เจา้-หนุม่ -เจา้-สาว ---เอย ---- -เจา้-เคย ---แลว้ -ร-ึยงั 
---- -ซ-ม -ซ-ล ---ซ ---- -ล-ด ---ร -ร-ด 
---- ดลซม --ซล ซลดซ ลซดล ซม-ซ ---ล ดซลด 
---- ---ตาย ---- -เพื่อ-สรา้ง ---ตาย -เพื่อ-สรา้ง ---เส ---รี 
---- ---ด ---- -ร-ม ---ด -ร-ม ---ซ -ม-ร 
---- -ซ-ด ----ร -ม-- -ด-ร- -ม-ซ -ล-ซ -ม-ร 

เนือ้รอ้ง 2 

-มือ-เปล่า -ตีน-เปล่า ---กา้ว -หนา้-- -ถึงจะถกู -เข่น-ฆ่า ---ไป --เป็นผี 
-ซ-ม -ซ-ม ---ล -ซ-- -ดซม -ม-ซ --ม --ดด 
---- ดลซม --ซล ซลดซ ลซดล ซม-ซ ---ล ดซลด 

-ถือ-หลกั -ศกัด์ิ-สิทธ์ิ ---เส -รี-- -พดู-กนั -ดี-ดี -แลว้-ตัง้ ---นาน 
-ร-ล -ล-ล ---ซ -ม-- -ด-ร -ร-ร -ม-ด ---ร 
---- -ซ-ด ----ร -ม-- -ด-ร- -ม-ซ -ล-ซ -ม-ร 

เนือ้รอ้ง 3 

-กด-ขี่ -ข่ม-เหง --คะเนง -รา้ย-- -เผด็จ-การ -กา้ว-ก่าย ---เสีย --ทกุดา้น 
-ม-ม -ม-ด -ล-ล -ด-- -ซม-ซ -ซ-ม ---ล --ดด 
---- ดลซม --ซล ซลดซ ลซดล ซม-ซ ---ล ดซลด 

-ชาว-นา -เป็น-ศพ ---กบ -ดา้น-- -ชาว-บา้น -เป็น-ซาก ---ยาก ---จน 
-ด-ด -ด-ล ---ร -ม-- -ร-ร --รด ---ด ---ร 
---- -ซ-ด ----ร -ม-- -ด-ร- -ม-ซ -ล-ซ -ม-ร 

เนือ้รอ้ง 4 

-มือ-เปล่า -ตีน-เปล่า ---หา้ว -หาญ-- -แกว่งกระบอง -คลกุ-คลาน -กลาง-- ---ถนน 
-ซ-ม -ซ-ม ---ซ -ด-- -มซซ -ด-ซ -ล-- --ดด 
---- ดลซม --ซล ซลดซ ลซดล ซม-ซ ---ล ดซลด 

-นี่-คือ ---พลงั -ของ-ประชา -ชน-- -ทกุ-คน -สืบ-เลือด ---บาง --ระจนั 
-ล-ด --ดด -ด-มม -ม-- -ม-ร -ด-ร ---ซ --มร 
---- -ซ-ด ----ร -ม-- -ด-ร- -ม-ซ -ล-ซ -ม-ร 
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เนือ้รอ้ง 5 

-มา-เถิด -มา-สรา้ง ---เมือง -ใหม่-- -สรา้งประเทศ -เรา-ให ้ -เป็น-- ---สวรรค ์
-ซ-ม -ซ-ซ ---ม -ซ-- -มซม -ซ-ม -ด-- ---ดด 
---- ดลซม --ซล ซลดซ ลซดล ซม-ซ ---ล ดซลด 

-ใคร-มา -ข่ม-เหง -รงั-แก -กนั-- -ประชาชน -เท่า-นัน้ -ลกุ-อือ ---เลย 
-ด-ด -ล-ด -ม-ม -ม-- -รรร -ด-ม -ม-ร ---ร 
---- -ซ-ด ----ร -ม-- -ด-ร- -ม-ซ -ล-ซ -ม-ร 

 
รูปแบบวง : วงป่ีพาทยไ์มน้วมผสมเครื่องสาย 
ลักษณะการบรรเลง 

1. บรรเลงแบบเพลงเนือ้เต็ม มีลูกคู่ โดยเลือกตัดบางส่วนของเพลงตับลาว
เจริญศรีออกมาบรรเลงตามความเหมาะสมของกลอน และตามความคุน้ชินของสมาชิกในวง ใน
สว่นที่เลือกเอามาบรรเลงนัน้ เป็นสว่นของเสภาลาว และเพลงลาวเฉียง 

2. เพลงจะมีการใชลู้กคู่เพื่อเร่งจงัหวะ ในส่วนที่เป็นสรอ้ยของเพลงจะมีการ
เร่งจังหวะเพื่อความสนุกสนาน และเพื่อท าใหเ้กิดความฮึกเหิม  โดยเฉพาะการบรรเลงท่อนสรอ้ย
รอบสดุทา้ยมีการเพิ่มค ารอ้งในสว่นนี ้ดงันี ้

ท่อนสรอ้ย (รอบปกติ) 

---- -เจา้-หนุม่ -เจา้-สาว ---เอย ---- -เจา้-เคย ---แลว้ -ร-ึยงั 
---- -เจา้-หนุม่ -เจา้-สาว ---เอย ---- -เจา้-เคย ---แลว้ -ร-ึยงั 
---- ---ตาย ---- -เพ่ือ-สรา้ง ---ตาย -เพ่ือ-สรา้ง ---เส ---รี 

ท่อนสรอ้ย (รอบสดุทา้ย) 

-เจา้-หนุม่ -เจา้-หนุม่ -เจา้-สาว ---เอย -เจา้-เคย -เจา้-เคย ---แลว้ -ร-ึยงั 
-เจา้-หนุม่ -เจา้-หนุม่ -เจา้-สาว ---เอย -เจา้-เคย -เจา้-เคย ---แลว้ -ร-ึยงั 
-ตายตายตาย ---ตาย ---- -เพ่ือ-สรา้ง ---ตาย -เพ่ือ-สรา้ง ---เส ---รี 

 
3. เพลงจะมีท่อนสรอ้ย เป็นเอกลกัษณข์องเพลง ดงันี ้

สรอ้ย 

---- -เจา้-หนุม่ -เจา้-สาว ---เอย ---- -เจา้-เคย ---แลว้ -ร-ึยงั 
---- -ซ-ม -ซ-ล ---ซ ---- -ล-ด ---ร -ร-ด 
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---- ดลซม --ซล ซลดซ ลซดล ซม-ซ ---ล ดซลด 
---- -เจา้-หนุม่ -เจา้-สาว ---เอย ---- -เจา้-เคย ---แลว้ -ร-ึยงั 
---- -ซ-ม -ซ-ล ---ซ ---- -ล-ด ---ร -ร-ด 
---- ดลซม --ซล ซลดซ ลซดล ซม-ซ ---ล ดซลด 
---- ---ตาย ---- -เพื่อ-สรา้ง ---ตาย -เพื่อ-สรา้ง ---เส ---รี 
---- ---ด ---- -ร-ม ---ด -ร-ม ---ซ -ม-ร 
---- -ซ-ด ----ร -ม-- -ด-ร- -ม-ซ -ล-ซ -ม-ร 

 
2.2.2 เพลง เจ้าการะเกด 

ผู้ประพันธเ์นือ้ร้อง : อานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ ์
โครงสร้าง และท านอง  

โครงสร้าง : ขึน้เพลงด้วยท่อนน า เพลงละวา้ จากนั้นออกท่อนเชื่อม แล้ว
ออกท านองสรอ้ยเพลงแอ่วเคลา้ซอ แลว้จึงเขา้รอ้งท่อนสรอ้ย  1 ท านองแอ่วเคลา้ซอ จากนั้นจึง
เขา้เนือ้เพลงวรรค 1 แลว้ออกสรอ้ยเพลง 2 ต่อดว้ยสรอ้ยเพลง 1 ส่วนของท่อนสรอ้ยนัน้จะมีการ
รอ้งโดยลูกคู่ เพื่อใหเ้กิดความหนกัแน่น ในเนือ้หาของเพลง และเกิดอารมณร์่วมที่ฮึกเหิมของผูฟั้ง 
และจะบรรเลงในรูปแบบเนือ้เพลงสลบัไปกบัท่อนสรอ้ย 2 ต่อกบัท่อนสรอ้ย 1 จนหมดเนือ้เพลง จบ
ปิดทา้ยดว้ยท่อนสรอ้ย 2 ต่อกบัท่อนสรอ้ย 1 และซ า้ท่อนสรอ้ย 1 อีกครัง้หนึ่ง เพื่อเป็นการปลกุเลา้
อารมณผ์ูฟั้ง และเป็นสญัญาณว่าก าลงัจะจบเพลง จากนัน้ใชท้ านองสรอ้ยเพลงแอ่วเคลา้ซอ เป็น  
ท่อนจบ 

ท่อนน า เพลงละวา้ 
ท านองเชื่อม 

วงบรรเลงสรอ้ยเพลงแอ่วเคลา้ซอ 
สรอ้ย 1 

วงบรรเลงสรอ้ยเพลงแอ่วเคลา้ซอ 
เนือ้รอ้ง 1 
สรอ้ย 2 
สรอ้ย 1 

วงบรรเลงสรอ้ยเพลงแอ่วเคลา้ซอ 
เนือ้รอ้ง 2 
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สรอ้ย 2 
สรอ้ย 1 

วงบรรเลงสรอ้ยเพลงแอ่วเคลา้ซอ 
เนือ้รอ้ง 3 
สรอ้ย 2 
สรอ้ย 1 
สรอ้ย 1 

วงบรรเลงสรอ้ยเพลงแอ่วเคลา้ซอ 
ท านองเพลง : เพลงละวา้ ออกเพลงแอ่วเคลา้ซอ 

เพลงละวา้  

---- ซดมซ --ลซ มซลด --รม รดลด -ด-ซ ลซมซ 
---- ซดมซ --ลซ มซลด --รม รดลด -ด-ซ ลซมซ 
---- ลซลด --รม ซ-รม --ซม รดลซ มซลซ -ล-ด 
---- ลซลด --รม ซ-รม --ซม รดซล -ร-ล -ท-ด 

ท านองเชื่อม 

ดดดด -ล-ล ซซซซ -ม-ม รรรร -ม-ม ซลทดรม ---ม 

---- ---- มรดร -ม-ด 
สรอ้ยแอ่วเคลา้ซอ 

---ซ ---ล ---ร -ล-- -ซ-ล -ร-ล -ซ-ด ---ด 
สรอ้ย 1 

---- -เจา้-กา -ระ-เกด ---เอย ---- -เจา้-ขี่ ---มา้ ---เทศ 
---- -ด-ม -ม-ร ---ม ---- -ซ-ด ---ม ---ร 
---- -จะ-ไป ---ทา้ย ---วงั ---- -ชกั-กรชิ ---ออก --มาแกว่ง 
---- -ล-ด ---ร ---ด ---- -ซ-ร ---ร -ม-ร 

---ว่า -จะ-แทง ---- ---ฝรั่ง ---- -ใคร-หา้ม ---ก็ -ไม่-ทนั 
---ซ -ด-ร ---- ---ดล ---- -ด-ล ---ล -ด-ร 

---เจา้ ---กา -ระ-เกด ---เอย 
---ล ---ด -ด-ล ---ด 
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เนือ้รอ้ง 1 

-เจา้-กา --ระเกด --เขาไป ---แลว้ -เป็น-ทิว -เป็น-แถว ---- -ทกุ-แห่ง 
-ซ-ล --ซม --ดล ---ด -ซ-ล -ซ-ด ---- -ล-ด 

-ไป-ตาม -ตะ-วนั ---- --สีแดง --ที่สาด -ทั่ว-- -แผ่น-ดิน ---ไทย 
-ซ-ล -ซ-ล ---- --ดล --ดซ ---ด -ซ-ล ---ล 
---ไป -กบั-กรชิ ---- -คู่-มือ --กระซบั ---ถือ ---ดว้ย -มั่น-ใจ 
---ล -ซ-ม ---- -ซ-ล --ลด ---ด ---ด -ซ-ล 

---เลือด ---ใคร --ก็เลือด ---ใคร --คงจะ --ไดน้อง ---ป -ฐะ-พี 
---ซ ---ล --ดซ ---ล --ดด --ซล ---ด -ซ-ล 
---- -แผ่น-ดิน ---ถิ่น -ก า-เนิด ---ตัง้ -แต่-เกิด -มา-จน -เป็น-ผี 
---- -ซ-ล ---ม -ซ-ม ---ซ -ม-ม -ซ-ล -ซ-ด 

--ไอกนั -มนั-กลา้ -มา-รา -วี-- -ท า-ย ่า ----ยี -ให-้วุ่น ---วาย 
-ล-ด -ด-ล -ม-ม -ม-- -ร-ด ---ร -ม-ม ---ด 

สรอ้ย 2  

---ออก ---ไป ---เหอ้ -ไป-- -ออก-ไป -เหย้-ไป -เหย้-ไส ---หวั 
---ซ ---ล ---ด -ร-- -ซ-ล -ร-ล -ซ-ด ---ด 

เนือ้รอ้ง 2  

---จาก -อ-ุบล -ราช-ชะ -ธา-นี -มา-ถึง -ตา-คลี ---อู่ --ตะเภา 
---ม -ซ-ล -ซ-ด -ล-ล -ด-ร -ด-ด ---ล --ดด 
---- -น า้-พอง -นัน้-เป็น -ของ-เรา ---แต่  --มนัท า -เป็น-ซ่อง ---โจร 
---- -ด-ล -ซ-ล -ด-ล ---ล --ดด -ด-ล ---ด 

---จาก -ระ-เบิด ---ม -หา-ภยั --เป็นเปลว ---ไฟ ---- ที่ลกุ-โชน 
---ม -ซ-ม ---ด -ด-ล ---ด -ด-ด ---- ลด-ล 

---ดิน ---ชอุ่ม --เป็นหลมุ -โคลน-- ---ทกุ --ตาราง -บน-แผ่น ---ดิน 
---ด ---ดล --ลร -ด-- ---ด --ลล -ด-ซ ---ล 
---- -บา้น-แตก ---สา -แหลก-ขาด ---ดว้ย --อบุาทว ์ -จาก-- -เครื่อง-บิน 

---- -ซ-ม ---ด -ม-ม ---ซ --มม -ล-- -ด-ด 
---เสียง -รอ้ง-ไห ้ --จะมี -ใคร-ยิน ---นอก -จาก-เรา -ประ-ชา ---ชน 

---ร -ร-ด --มม -ม-ม ---ร -ด-ร -ด-ม ---ด 
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เนือ้รอ้ง 3 

---- --ประเทศ -ไร-้เอก -กะ-ราช -เพราะ-ถกู -ต่าง-ชาติ -มนั-มา -ครอบ-ง า 
---- --มซ -ด-ม -ซ-ม -ร-ล -ล-ด -ด-ด -ล-ด 
---- -ฐาน-ทพั -นัน้-เลว -ระ-ย า --มนัเหยียบ ---ย ่า -มนั-ท า -ลาย-- 
---- -ด-ด -ซ-ล -ซ-ล -ด-ล ---ด -ด-ด -ด-- 

---จกัร -กะ-พรรดิ --นิยม -ชั่ว-- -เถอะ-- -ไส-หวั -มนั-ออก ---ไป 
---- -ด-ด -ซ-ล -ซ-ล -ด-ล ---ด -ด-ด ---ด 
---- -ช-ูธง -ประ-ชา ---ไทย ---ผสาน ---ใจ --เป็นสาย ---ธาร 
---- -ด-ด -ซ-ล -ซ-ล -ด-ล ---ด -ด-ด ---ด 
---- -ไป-เถิด -เจา้-กา -ระ-เกด --ไปเพื่อ --ประเทศ -ไม่-เกิน ---นาน 
---- -ซ-ม -ซ-ล -ซ-ม --ซซ --มซ -ล-ด ---ด 

---ใคร ---ฤา --จะตา้น ---ทาน ---แรง ---มหา -ประ-ชา ---ชน 
---- -ซ-ม -ซ-ล -ซ-ม --ซซ --มซ -ล-ด ---ด 

 
รูปแบบวง : วงป่ีพาทยไ์มน้วมผสมเครื่องสาย และซออูส้ีแอ่วเคลา้ซอ 
ลักษณะการบรรเลง 

1. บรรเลงแบบเพลงเนือ้เต็ม มีลกูคู่  
2. ขึน้ตน้เพลงดว้ยท่อนน า โดยใชเ้พลงละวา้ เหตุที่ใชเ้พลงละวา้เป็นท่อนน า

นัน้ เนื่องจากไดร้บัอิทธิพลมาจากการเล่นละครพันทาง เรื่อง พญาผานอง อีกทัง้เพลงละวา้อยู่ใน
บันไดเสียงเดียวกันกับเพลงแอ่วเคล้าซอ คือ บันไดเสียงโด อีกทั้งยังเป็นเพลงที่อยู่ในส าเนียง
เดียวกนั คือ ส าเนียงลาว  

เพลงละวา้  

---- ซดมซ --ลซ มซลด --รม รดลด -ด-ซ ลซมซ 
---- ซดมซ --ลซ มซลด --รม รดลด -ด-ซ ลซมซ 
---- ลซลด --รม ซ-รม --ซม รดลซ มซลซ -ล-ด 
---- ลซลด --รม ซ-รม --ซม รดซล -ร-ล -ท-ด 

บนัไดเสียงโด (ดรม ซล) และมีเสียง ที เป็นเสียงจร 
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สรอ้ยเพลงแอ่วเคลา้ซอ 

---ซ ---ล ---ร -ล-- -ซ-ล -ร-ล -ซ-ด ---ด 
บนัไดเสียงโด (ดรม ซล) 

 
3. มีการใชท้ านองเชื่อมระหว่างเพลงละวา้กนัเพลงแอ่วเคลา้ซอ 

ท านองเชื่อม 

ดดดด -ล-ล ซซซซ -ม-ม รรรร -ม-ม ซลทดรม ---ม 

---- ---- มรดร -ม-ด 
 

4. สรอ้ยเพลงแอ่วเคล้าซอ นั้นมีบทบาทอยู่  2 อย่าง ได้แก่ การแสดงถึง
เอกลกัษณข์องเพลงแอ่วเคลา้ซอ และการท าหนา้ที่ สรอ้ยเพลง 

5. มีการเปลี่ยนท่อนสรอ้ยของเพลงแอ่วเคลา้ซอของเดิม จากการเอือ้น เป็น
การใชค้ าที่มีความหมายในเชิงขบัไล ่ดงันี ้

สรอ้ยเพลงแอ่วเคลา้ซอ 

---โอ่ ---นอ ---โอ๊ -นอ-- -โอ่-นอ -โอ๊-นอ -นอ-นาง ---เอย 
 

สรอ้ยที่ 2 เพลงเจา้การะเกด 

---ออก ---ไป ---เหย้ -ไป-- -ออก-ไป -เหย้-ไป -เหย้-ไส ---หวั 
 

6. เพลงจะมีการใชลู้กคู่เพื่อเร่งจังหวะ โดยเฉพาะส่วนที่เป็นสรอ้ยของเพลง
จะมีการเรง่จงัหวะเพื่อความสนกุสนาน และเพื่อท าใหเ้กิดความฮึกเหิม 

7. มีการใชค้  าว่า เอา้ ในการกระทุง้จงัหวะ เป็นช่วง ๆ  
8. มีการบรรเลงสรอ้ยที่ 1 ซ า้ 2 รอบในตอนทา้ยก่อนจบเพลง โดยการบรรเลง

ซ า้รอบที่ 2 นัน้จะเร่งจงัหวะใหเ้ร็วขึน้ เพื่อความสนุกสนาน และเป็นสญัญาณว่าก าลงัจะจบเพลง
แลว้ 
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9. เพลงจะมีท่อนสรอ้ย ทั้งสรอ้ย 1 และสรอ้ย 2 เป็นเอกลักษณ์ของเพลง 
ดงันี ้

สรอ้ย 1 

---- -เจา้-กา -ระ-เกด ---เอย ---- -เจา้-ขี่ ---มา้ ---เทศ 
---- -ด-ม -ม-ร ---ม ---- -ซ-ด ---ม ---ร 
---- -จะ-ไป ---ทา้ย ---วงั ---- -ชกั-กรชิ ---ออก --มาแกว่ง 
---- -ล-ด ---ร ---ด ---- -ซ-ร ---ร -ม-ร 

---ว่า -จะ-แทง ---- ---ฝรั่ง ---- -ใคร-หา้ม ---ก็ -ไม่-ทนั 
---ซ -ด-ร ---- ---ดล ---- -ด-ล ---ล -ด-ร 

---เจา้ ---กา -ระ-เกด ---เอย 
---ล ---ด -ด-ล ---ด 

สรอ้ย 2  

---ออก ---ไป ---เหย้ -ไป-- -ออก-ไป -เหย้-ไป -เหย้-ไส ---หวั 
---ซ ---ล ---ร -ล-- -ซ-ล -ร-ล -ซ-ด ---ด 

 
2.2.3 เพลง ซัดอเมริกัน (แร่ไทยแร่ใคร) 

ผูป้ระพนัธเ์นือ้รอ้ง : ประพนัธร์ว่ม 
โครงสร้าง และท านองเพลง  

โครงสร้าง : กลองชาตรี และโทนชาตี ตีซดั เป็นท่อนน า จากนัน้วงป่ีพาทยไ์ม้
แข็งบรรเลงเพลงกราวตะลงุแปลง และส่งรอ้ง จากนัน้ขบัรอ้งเนือ้รอ้ง 1 เมื่อรอ้งจนหมดเนือ้แลว้ วง
ป่ีพาทยไ์มแ้ข็งบรรเลงเพลงกราวตะลงุแปลงขัน้ก่อนส่งรอ้งเขา้เนือ้รอ้ง 2 เป็นเช่นนีจ้นหมดเนือ้รอ้ง
ทัง้ 4 เนือ้ แต่ในรอบสุดทา้ยจะขับรอ้งซ า้เนือ้รอ้ง 3 และ4 แลว้วงป่ีพาทยไ์มน้วมจึงบรรเลงเพลง
กราวตะลงุแปลง เป็นท่อนจบ 

 ท่อนน า ซดัชาตรี  
เพลงกราวตะลงุแปลง 

เนือ้รอ้ง 1  
เพลงกราวตะลงุแปลง 

เนือ้รอ้ง 2 
เพลงกราวตะลงุแปลง 
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ซ า้ 

เนือ้รอ้ง 3 
เพลงกราวตะลงุแปลง 

เนือ้รอ้ง 4 
เพลงกราวตะลงุแปลง 

 
ท านอง : เพลงกราวตะลงุแปลง  

ท านองเครื่องดนตรี 

ดดดด ดดดด -รมร ดล-ด -มซล ซลดร -มรด มรดล 
ซมมม ซมมม ดรมร ดลรด ซมมม ซมมม ดรมร ดล-ด 
-ซ-ล -ซ-ม ----ร ---ด 

สง่รอ้ง 

-ดดด -ด-ด 
เนือ้รอ้ง 1  

---- ---- -แร-่เอย -แร-่ไทย ---- -ภาค-ใต ้ ---ลว้น -มาก-มี 
---- ---- -ล-ด -ล-ด ---- -ด-ร ---ร -ด-ด 
---- ---- -ลว้น-แร่ -ดี-ดี ---- -ดี-ดี ---ม ี -รา-คา 
---ร ดล-- -ซ-ซ -ม-ม ---- -ม-ด ---ด -ด-ด 
---- ---- -แร-่เอย -แร-่ไทย ---- -ภาค-ใต ้ ---ลว้น -มาก-มี 
---- ---- -ล-ด -ล-ด ---- -ด-ร ---ร -ด-ด 
---- ---- -ลว้น-แร่ -ดี-ดี ---- -ดี-ดี ---ม ี -รา-คา 
---ร ดล-- -ซ-ซ -ม-ม ---- -ม-ด ---ด -ด-ด 
---- ---- -ป่า-ไม ้ -หลาย-อย่าง -ป่า-ไม ้ -หลาย-อย่าง -ทัง้-ยาง -พา-รา 
---- ---- -ม-ล -ล-ม -ม-ล -ล-ม -ร-ด -ด-ด 

-ทัง้-ยาง -พา-รา -หา-กุง้ -หา-ปลา ---- -หา-ปลา ---มา -นม-นาน 
-ร-ด -ด-ด -ซ-ร -ซ-ม ---- -ร-ด ---ด -ด-ด 

ท านองเครื่อง 

รดมร ซมลซ (รดมร ซมลซ) ซมลซ ดลรด (ซมลซ ดลรด) 
ซลทด ทดรม (ทดรด ทลซม) ซมมม ซมมม ดรมร ดลรด 
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ซมมม ซมมม ดรมร ดลรด รมซล ซลดร มรดท ลซ-ด 

เนือ้รอ้ง 2 

---- ---- -มะรกินั -เขา้-มา ---- -เขา้-มา ---พาล -พา-โล 
---- ---- -มรด -ล-ด ---- -ด-ร ---ด -ด-ด 
---- ---- -บิลลิตนั -เทม-โก ้ -โอ-้โห -เทม-โก ้ ---ม -โห-ฬาร 
---ร ดล-- -มมม -ม-ม -ล-ม -ม-ด ---ด -ร-ด 
---- ---- -มะรกินั -เขา้-มา ---- -เขา้-มา ---พาล -พา-โล 
---- ---- -มรด -ล-ด ---- -ด-ร ---ด -ด-ด 
---- ---- -บิลลิตนั -เทม-โก ้ -โอ-้โห -เทม-โก ้ ---ม -โห-ฬาร 
---ร ดล-- -มมม -ม-ม -ล-ม -ม-ด ---ด -ร-ด 
---- ---- -กอบ-โกย -แร-่ไทย -กอบ-โกย -แร-่ไทย -มนัเอาไป -เบิก-บาน 

---- ---- -ด-ร -ม-ซ -ด-ร -ม-ซ -ดดด -ล-ด 
-มนัเอาไป -เบิก-บาน -เลีย้ง-ถึง -ลกู-หลาน ---- -มะรกินั ---มนั -ผลาญ-ไทย 

-ดดด -ล-ด -ซ-ซ -ซ-ม ---- -มรด ---ด -ล-ด 
เนือ้รอ้ง 3  

---- ---- -เขา้-มา -คกุ-คาม ---- -คกุ-คาม -เอย้-วาง -กา้ม-โต 
---- ---- -ล-ด -ร-ด ---- -ร-ด -ซ-ด -ด-ด 
---- ---- -ฐาน-ทพั -อกั-โข ---- -อกั-โข -มนั-มา -ตัง้-ไว ้
---ร ดล-- -ม-ซ -ด-ม ---- -ด-ร -ด-ด -ล-ร 
---- ---- -เขา้-มา -คกุ-คาม ---- -คกุ-คาม -เอย้-วาง -กา้ม-โต 
---- ---- -ล-ด -ร-ด ---- -ร-ด -ซ-ด -ด-ด 
---- ---- -ฐาน-ทพั -อกั-โข ---- -อกั-โข -มนั-มา -ตัง้-ไว ้
---ร ดล-- -ม-ซ -ด-ม ---- -ด-ร -ด-ด -ล-ร 
---- ---- -เขา้-มา -อวด-เบ่ง -เขา้-มา -อวด-เบ่ง -ข่ม-เหง -คน-ไทย 
---- ---- -ด-ร -ม-ม -ด-ร -ม-ม -ด-ร -ด-ด 

-ข่ม-เหง -คน-ไทย -เจ็บ-แคน้ -แน่น-ใจ ---- -เจ็บ-ใจ ---ตอ้ง -ไล-่มนั 
-ด-ร -ด-ด -ด-ซ -ซ-ม ---- -ด-ร ---ด -ด-ด 
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เนือ้รอ้ง 4 

---- ---- -มา-เถิด -เพื่อน-ไทย ---- -เพื่อน-เอย ---อย่า -รอ-ชา้ 
---- ---- -ด-ล -ด-ด ---- -ด-ร ---ล -ด-ร 
---- ---- -พี่-นอ้ง -รีบ-มา ---- -รีบ-มา ---มา -รว่ม-ใจ 
---ร ดล-- -ด-ซ -ซ-ม ---- -ด-ร ---ด -ล-ด 
---- ---- -มา-เถิด -เพื่อน-ไทย ---- -เพื่อน-เอย ---อย่า -รอ-ชา้ 
---- ---- -ด-ล -ด-ด ---- -ด-ร ---ล -ด-ร 
---- ---- -พี่-นอ้ง -รีบ-มา ---- -รีบ-มา ---มา -รว่ม-ใจ 
---ร ดล-- -ด-ซ -ซ-ม ---- -ด-ร ---ด -ล-ด 
---- ---- -ขบั-มะ -ร-ิกนั -ขบั-มะ -ร-ิกนั -ไล-่มนั -ออก-ไป 
---- ---- -ด-ร -ม-ซ -ม-ล -ล-ซ -ด-ด -ล-ด 

-ไล-่มนั -ออก-ไป -เอกราช -ชาต-ิไทย ---- -ชาต-ิไทย ---จึง -สม-บรูณ ์
-ด-ด -ล-ด -ดรม -ม-ม ---- -ด-ร ---ด -ร-ด 

ท านองท่อนจบ 

รดมร ซมลซ (รดมร ซมลซ) ซมลซ ดลรด (ซมลซ ดลรด) 
ซลทด ทดรม (ทดรด ทลซม) ซมมม ซมมม ดรมร ดลรด 
ซมมม ซมมม ดรมร ดลรด รมซล ซลดร มรดท ลซ-ด 
-ด-ร -ม-ซ (-ด-ร -ม-ซ) ซมลซ ดลรด ซมลซ ดลรด 
-มซล ซลดร -มรด มรดล ซมมม ซมมม ดรมร ดล-ด 
ซมมม ซมมม ดรมร ดล-ด -ซ-ล -ซ-ม ----ร ---ด 

หมายเหตุ :  

 โนต้เพลงในช่องที่แรงเงา คือ สว่นของลกูคู่รอ้ง 
(----) โนต้เพลงในวงเล็บ คือ สว่นของเครื่องตามบรรเลง 

 

รูปแบบวง : ป่ีพาทยไ์มแ้ข็ง 
ลักษณะการบรรเลง  

1. มีการตีกลองชาตรี ท าเป็นท่อนน า มาก่อน แล้วจึงเข้าเพลงกราวตะลุง
แปลง 

2. มีลกูคู่ รอ้งซ า้เพื่อเนน้เนือ้หาของเพลง ซึ่งแบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ดงันี ้
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2.1 ลูกคู่รอ้งซ า้ทีละ 2 บรรทัด จะพบในส่วนตน้ของวรรค เช่นตัวอย่าง
เนือ้รอ้ง 1 ดงันี ้
รอ้งน า 

---- ---- -แร-่เอย -แร-่ไทย ---- -ภาค-ใต ้ ---ลว้น -มาก-มี 
---- ---- -ล-ด -ล-ด ---- -ด-ร ---ร -ด-ด 
---- ---- -ลว้น-แร่ -ดี-ดี ---- -ดี-ดี ---ม ี -รา-คา 
---ร ดล-- -ซ-ซ -ม-ม ---- -ม-ด ---ด -ด-ด 

ลกูคู่ 

---- ---- -แร-่เอย -แร-่ไทย ---- -ภาค-ใต ้ ---ลว้น -มาก-มี 
---- ---- -ล-ด -ล-ด ---- -ด-ร ---ร -ด-ด 
---- ---- -ลว้น-แร่ -ดี-ดี ---- -ดี-ดี ---ม ี -รา-คา 
---ร ดล-- -ซ-ซ -ม-ม ---- -ม-ด ---ด -ด-ด 

 
2.2 ลูกคู่ร ้องซ ้าทีละ 2 ห้องเพลง จะพบในส่วนกลางของวรรค เช่น

ตวัอย่างเนือ้รอ้ง 1 ดงันี ้
รอ้งน า 

-ป่า-ไม ้ -หลาย-อย่าง 

-ม-ล -ล-ม 
ลกูคู่ 

-ป่า-ไม ้ -หลาย-อย่าง 

-ม-ล -ล-ม 
 

2.3 นักรอ้งน ารอ้ง 2 ห้อง แล้วลูกคู่รอ้งรับ 3 ห้อง พบในส่วนท้ายของ
วรรค เช่นตวัอย่างเนือ้รอ้ง 1 ดงันี ้
รอ้งน า 

-หา-กุง้ -หา-ปลา 
-ซ-ร -ซ-ม 
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ลกูคู่ 

-หา-ปลา ---มา -นม-นาน 
-ร-ด ---ด -ด-ด 

 

3. เมื่อขับรอ้งจนหมดเนือ้รอ้งในแต่ละท่อนแลว้ วงป่ีพาทยไ์มแ้ข็งจะบรรเลง
ขัน้ก่อนที่จะขบัรอ้งเนือ้ต่อไป เช่นตวัอย่างเนือ้รอ้ง 1 และเนือ้รอ้ง 2 ดงันี ้
เนือ้รอ้ง 1  

---- ---- -แร-่เอย -แร-่ไทย ---- -ภาค-ใต ้ ---ลว้น -มาก-มี 
---- ---- -ล-ด -ล-ด ---- -ด-ร ---ร -ด-ด 
---- ---- -ลว้น-แร่ -ดี-ดี ---- -ดี-ดี ---ม ี -รา-คา 
---ร ดล-- -ซ-ซ -ม-ม ---- -ม-ด ---ด -ด-ด 
---- ---- -แร-่เอย -แร-่ไทย ---- -ภาค-ใต ้ ---ลว้น -มาก-มี 
---- ---- -ล-ด -ล-ด ---- -ด-ร ---ร -ด-ด 
---- ---- -ลว้น-แร่ -ดี-ดี ---- -ดี-ดี ---ม ี -รา-คา 
---ร ดล-- -ซ-ซ -ม-ม ---- -ม-ด ---ด -ด-ด 
---- ---- -ป่า-ไม ้ -หลาย-อย่าง -ป่า-ไม ้ -หลาย-อย่าง -ทัง้-ยาง -พา-รา 
---- ---- -ม-ล -ล-ม -ม-ล -ล-ม -ร-ด -ด-ด 

-ทัง้-ยาง -พา-รา -หา-กุง้ -หา-ปลา ---- -หา-ปลา ---มา -นม-นาน 
-ร-ด -ด-ด -ซ-ร -ซ-ม ---- -ร-ด ---ด -ด-ด 

ท านองเครื่อง 

รดมร ซมลซ (รดมร ซมลซ) ซมลซ ดลรด (ซมลซ ดลรด) 
ซลทด ทดรม (ทดรด ทลซม) ซมมม ซมมม ดรมร ดลรด 
ซมมม ซมมม ดรมร ดลรด รมซล ซลดร มรดท ลซ-ด 

เนือ้รอ้ง 2 

---- ---- -มะรกินั -เขา้-มา ---- -เขา้-มา ---พาล -พา-โล 
---- ---- -มรด -ล-ด ---- -ด-ร ---ด -ด-ด 
---- ---- -บิลลิตนั -เทม-โก ้ -โอ-้โห -เทม-โก ้ ---ม -โห-ฬาร 
---ร ดล-- -มมม -ม-ม -ล-ม -ม-ด ---ด -ร-ด 
---- ---- -มะรกินั -เขา้-มา ---- -เขา้-มา ---พาล -พา-โล 
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---- ---- -มรด -ล-ด ---- -ด-ร ---ด -ด-ด 
---- ---- -บิลลิตนั -เทม-โก ้ -โอ-้โห -เทม-โก ้ ---ม -โห-ฬาร 
---ร ดล-- -มมม -ม-ม -ล-ม -ม-ด ---ด -ร-ด 
---- ---- -กอบ-โกย -แร-่ไทย -กอบ-โกย -แร-่ไทย -มนัเอาไป -เบิก-บาน 

---- ---- -ด-ร -ม-ซ -ด-ร -ม-ซ -ดดด -ล-ด 
-มนัเอาไป -เบิก-บาน -เลีย้ง-ถึง -ลกู-หลาน ---- -มะรกินั ---มนั -ผลาญ-ไทย 

-ดดด -ล-ด -ซ-ซ -ซ-ม ---- -มรด ---ด -ล-ด 
 

4. มีการขับรอ้งเนือ้ที่ 3 และ4 ซ า้ 2 รอบ เนื่องจากตอ้งการใหเ้ห็นถึงภัยของ
การเขา้มาขอตั้งฐานทัพ และจักรวรรดินิยมอเมริกา อีกทั้งตอ้งการเชิญชวนใหป้ระชาชนคนไทย
ออกมาต่อสู ้เพื่อขบัไลจ่กัรวรรดินิ์ยมอเมรกินัอีกดว้ย 

5. มีการบรรเลงท่อนจบ 
รดมร ซมลซ (รดมร ซมลซ) ซมลซ ดลรด (ซมลซ ดลรด) 
ซลทด ทดรม (ทดรด ทลซม) ซมมม ซมมม ดรมร ดลรด 
ซมมม ซมมม ดรมร ดลรด รมซล ซลดร มรดท ลซ-ด 
-ด-ร -ม-ซ (-ด-ร -ม-ซ) ซมลซ ดลรด ซมลซ ดลรด 
-มซล ซลดร -มรด มรดล ซมมม ซมมม ดรมร ดล-ด 
ซมมม ซมมม ดรมร ดล-ด -ซ-ล -ซ-ม ----ร ---ด 

 

2.2.4 เพลง กระทุ่มแบน 
ผู้ประพันธเ์นือ้ร้อง : เนาวรตัน ์ พงษไ์พบลูย ์
โครงสร้าง และท านองเพลง  

โครงสร้าง : เป็นเพลงท่อนเดียว บรรเลงในลักษณะเพลงละคร คือ รอ้งไป
เรื่อยจนหมดเนือ้รอ้ง เมื่อหมดเนือ้รอ้งแลว้ นักรอ้งจะรอ้งเอือ้น มีความยาว 6 จังหวะหน้าทับ ซึ่ง
การบ่งบอกว่าก าลงัจะหมดเนือ้รอ้ง จากนัน้เป็นเคร่ืองวงป่ีพาทยไ์มน้วมจะรบัรอ้ง 

เพลง แขกลพบรุี 2 ชัน้ 
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ท านองเพลง : เพลงแขกลพบรุี 2 ชัน้ 
สง่รอ้ง 

-ร-ซ -ล-ท ลซลท -ด-ร ---- ---ร รรรร -ร-ร 
เพลง กระทุม้แบน 

-เมื่อ-ความ ---เลว ---ความ -รา้ย-- ---- ---- -เขา้-ครอง -โลก-- 
-ซ-ล ---ล ---ล -ท-- --ลท ลซ-ด -ด-ร -ร-ด 

---ความ ---วิโยค ---ก็ -จะ-เยือน ---- ---- -ทกุ-หย่อม -หญา้-- 
-ร-ล -ลซ ---ซ -ล-ล --ลท ลซ-ด -ม-ด -ร-- 
---คน -กบั-คน -ที่-เคย -อยู่-- ---- ---- ---คู่ -กนั-มา 
---ฟ -ม-ฟ -ร-ม -ร-- ม-ซม รมร- ---ด -ร-ร 

---คน -กบั-คน -ก็-หนั -หนา้-- ---- ---- ---ฆ่า -กนั-เอง 
---ล -ซ-ล -ซ-ร -ลซ-- --ลท ลซ-ด ---ด -ร-ร 

--อ านาจ ---ความ ---เลว -รา้ย-- ---- ---- -ใน-วนั -นี-้- 
--ลซ ---ล ---ล -ท-- --ลท ลซ-ด -ร-ร -ม-ร 
---อปั --ปะยศ ---กด -ขี่-- ---- ---- -และ-ขม -เหง-- 
---ซ --ลท ---ซ -ซ-- --ลท ลซ-ด -ม-ด -ร-- 

--เหมือนยกัษ์ ---มาร -ไม่-เคย -กลวั-- ---- ---- -ไม่-เคย -เกรง-- 
--ลล ---ฟ -ร-ม -ฟ-- --ซฟ รมร- -ด-ร -ร-- 

---คอย -แต่-เรง่ --ใหร้อ้น ---รุม่ ---- ---- ---ทุ่ม -ให-้แบน 
---ล -ซ-ล --ซท ---ล --ลท ลซ-ด ---ด -ร-ร 

--เธอตาย ---เพื่อ ---จะ -ปลกุ-- ---- ---- -ให-้คน -ต่ืน-- 
-ล-ล ---ร ลซ-ซ -ซ-- --ลท ลซ-ด -ด-ร -ร-- 

--เธอตาย ---เพื่อ ---ผู ้ -อ่ืน-- ---- ---- -อีก-หมื่น -แสน-- 
-ล-ล ---ร ลซ-ล -ซ-- --ลท ลซ-ด -ด-ด -ร-- 
---เธอ -คือ-ดิน ---กอ้น ---เดียว ---- ---- -ใน-ดิน -แดน-- 
ล--ฟ -ฟ-ฟ ---ล ---ฟ --ซฟ รมร- -ร-ร -ร-- 
---แต่ --จะหนกั ---และ -จะแน่น-- ---- ---- -เต็ม-แผ่น -ดิน-- 
---ซ --ซซ ---ท -ซลซ --ลท ลซ-ด -ร-ด -ร-- 

---เรา --จะยืน ---หยดั -เหยียด-- ---- ---- -ให-้เสียด -ฟ้า-- 
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---ล --ลล ---ซ -ซ-- --ลท ลซ-ด -ร-ด -ม-- 
---เรา --จะลกุ ---ขึน้ -ทา้-- ---- ---- -ภ-ูผา -หิน-- 
ร--ล --ลท ---ซ -ท-- --ลท ลซ-ด -ร-ม -ร-- 

--กระชาก ---ฟ้า ---ห่า -โหด-- ---- ---- --โขมด --ทมิฬ 
ล-ฟฟ ---ล ---ฟ -ม-- --ซฟ รมร- --รด --รร 
---ฉีก -เป็น-ชิน้ --กระทุ่ม --ขยี ้ ---- ---- ---- ---- 
---ด -ร-ม --รด --รร --ซม -ร-ด ---ร -ร-- 
---- ---- ---- ---- ---- ---- -ให-้บี ้ ---แบน 
---ด --รม --รซ ---- ---- ---- -ร-ร ---ม 

รบัรอ้ง 

---- ---- ซลดล ซฟ-ซ ทลรซ ลทดร -รรร -ร-ร 
ท านองวงป่ีพาทยไ์มน้วม 

ดดดด -ท-ด รรรร -ม-ร ซลซม -รรร มดรม -รรร 
ดดดด -ท-ด รรรร -ม-ร ซลซม -รรร ซลซม -ร-ด 
ทลซร ซรซล ทลซล ทดรด รมรด รดทล ทลซล ทดรด 
รมรด รดทล ทลซล ซฟ-ซ -ฟซล ดลซฟ ซลซฟ -ม-ร 
-ม-ร -ด-ท ลซลท -ด-ร 

 
รูปแบบวง : ป่ีพาทยไ์มน้วม 
ลักษณะของการบรรเลง 

1. ลักษณะการบรรเลงเหมือนกับการบรรเลงเพลงแขกลพบุรี 2 ชั้น ทั่วไป 
เปลี่ยนเพียงแค่เนือ้รอ้ง 

2. การรอ้งจะรอ้งไปเรื่อยจนหมดเนือ้รอ้ง เมื่อหมดเนือ้รอ้งแลว้ นกัรอ้งจะรอ้ง
เอือ้น มีความยาว 6 จังหวะหนา้ทบั ซึ่งการบ่งบอกว่าก าลงัจะหมดเนือ้รอ้ง จากนัน้เป็นเครื่องวงป่ี
พาทยไ์มน้วมจะรบัรอ้ง ดงันี ้

---ฉีก -เป็น-ชิน้ --กระทุ่ม --ขยี ้ ---- ---- ---- ---- 
---ด -ร-ม --รด --รร --ซม -ร-ด ---ร -ร-- 
---- ---- ---- ---- ---- ---- -ให-้บี ้ ---แบน 
---ด --รม --รซ ---- ---- ---- -ร-ร ---ม 



 117 
 

ส่วนที่แรงเงานี ้เป็นส่วนของการเอือ้น เพื่อบ่งบอกใหรู้ว้่าก าลังจะหมดเนือ้
รอ้ง 

 
3. มีการใชข้ลุย่เพียงออในการคลอรอ้ง 

 
2.2.5 เพลง คนท าทาง 

ผู้ประพันธเ์นือ้ร้อง : เนาวรตัน ์ พงษไ์พบลูย ์
โครงสร้าง และท านองเพลง  

โครงสร้าง : ขึน้ตน้ดว้ยขับล าน าประกอบการดน้ขลุ่ยเพียงออ จากนัน้ออก
เพลงขอมทรงเครื่อง สองชัน้ โดยใชว้งเครื่องสายบรรเลงก่อน 1 รอบ ไม่มีกลบัตน้ จากนัน้นกัรอ้งจะ
รอ้งในรูปแบบเพลงเนือ้เต็ม มีท่อนเดียว รอ้งวนจนหมดเนือ้รอ้ง ซึ่งเนือ้รอ้งมี 2 วรรค จะรอ้งวน
ทั้งหมด 4 รอบ รอบแรก ผู้ชายรอ้งทั้งท่อน รอบที่ 2 ผูห้ญิงรอ้งทั้งท่อน ส่วนรอบที่ 3 และ4 รอ้ง
พรอ้มกนั 

ขบัล าน า 
วงเครื่องสายบรรเลง เพลงขอมทรงเครื่อง 2 ชัน้ 

หญิงรอ้ง เนือ้วรรคที่ 1 ซออูค้ลอรอ้ง 
ชายรอ้ง เนือ้วรรคที่ 2 ขลุย่เพียงออคลอรอ้ง 

รอ้งพรอ้มกนั เนือ้วรรคที่ 1 
รอ้งพรอ้มกนั เนือ้วรรคที่ 2 

 
ท านองเพลง : ขบัล าน าประกอบดน้ขลุย่ ออกเพลงขอมทรงเครื่อง 2 ชัน้ 

(หมายเหต:ุ โนต้เพลงพิมพต์วัหนา หมายถึง ทางเครื่องดนตรี) 
ทางเครื่องดนตรี 

---- ---ร -รรร -ร-ร ---ร ---ฟ ---ซ -ล-ร 
---- ---- -ฟ-ร -ฟ-ซ -รดล -ซ-ฟ --ลซ ฟซ-ล 
---- ---- ดลซฟ -ซ-ล -ด-ร -ด-ล ซฟ-ซ -ล-ร 
---- ---- -ฟ-ร -ฟ-ซ ---- -ด-ล --ซฟ -ม-ร 
---ด ---ฟ -ลซฟ -ม-ร -ม-ร -ด-ล --รด ลด-ร 
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เนือ้รอ้ง 1 

---- ---ประ ---วติั ---ศาสตร ์ ---- -อาจ-มี ---ใน -หลาย-ดา้น 

---- ---ร ---ร ---ร ---- -ร-ฟ ---ซ -ล-ร 
---- ---ร -รรร -ร-ร ---ร ---ฟ ---ซ -ล-ร 
---- ---- -แต่-คน -ที่ท างาน ---- -ไม่-เคย --จะเอ่ย -ออก-นาม 

---- ---- -ฟ-ร -ฟ-ซ ---- -ด-ล --ซฟ -ซ-ล 
---- ---- -ฟ-ร -ฟ-ซ -รดล -ซ-ฟ --ลซ ฟซ-ล 
---- ---- -คน-ที่ -แบก-หาม -ลยุ-น า้ -ลยุ-โคลน --คนที่ -สรร-สรา้ง 

---- ---- -ซ-ฟ -ซ-ล -ด-ร -ด-ล --ฟซ -ล-ร 
---- ---- ดลซฟ -ซ-ล -ด-ร -ด-ล ซฟ-ซ -ล-ร 
---- ---- -จาก-ป่า -เป็น-เมือง ---- -รุง่-เรือง --งามเพียง -เวียง-วงั 
---- ---- -ฟ-ร -ฟ-ซ ---- -ด-ล --ซฟ -ม-ร 
---- ---- -ฟ-ร -ฟ-ซ ---- -ด-ล --ซฟ -ม-ร 

--ดว้ยเลือด --ดว้ยเนือ้ -ของ-คน -ท า-ทาง -ถาง-ทาง -ตัง้-ตน้ --ใหค้น -ต่อ-ไป 
--รด --รฟ -ซ-ฟ -ม-ร -ม-ร -ด-ล --รด -ด-ร 
---ด ---ฟ -ลซฟ -ม-ร -ม-ร -ด-ล --รด ลด-ร 

เนือ้รอ้ง 2 

---- ---จาก ---ป่า ---เปลี่ยว ---- -เที่ยว-ไป ---ใน -ทกุ-ถิ่น 
---- ---ร ---ร ---ร ---- -ร-ฟ ---ซ -ล-ร 
---- ---ร -รรร -ร-ร ---ร ---ฟ ---ซ -ล-ร 
---- ---- -ดงั-โบก -โบย-บิน ---- -พืน้-ดิน --เป็นถิ่น -อา-ศยั 
---- ---- -ฟ-ร -ฟ-ซ ---- -ด-ล --ลซ -ซ-ล 
---- ---- -ฟ-ร -ฟ-ซ -รดล -ซ-ฟ --ลซ ฟซ-ล 
---- ---- -หนาว-เหนบ็ -เจ็บ-ใจ -ภยั-รา้ย -นา-นา -ชี-วา -วา้-เหว่ 
---- ---- -ซ-ฟ -ซ-ล -ด-ร -ด-ล ซฟ-ซ -ล-ร 
---- ---- ดลซฟ -ซ-ล -ด-ร -ด-ล ซฟ-ซ -ล-ร 
---- ---- -เชา้-ค ่า -จ า-เจ ---- -เร-่ไป --ใหค้น -เดิน-ตาม 

---- ---- -ฟ-ร -ฟ-ซ ---- -ด-ล --ซฟ -ม-ร 
---- ---- -ฟ-ร -ฟ-ซ ---- -ด-ล --ซฟ -ม-ร 

--ทกุย่าง -เทา้-เขา -เหมือน-เงา -เรือง-ราม -ฝัง-นาม -ฝัง-รา่ง -อยู่-กลาง -แผ่น-ดิน 
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--รด -ร-ฟ -ซ-ฟ -ม-ร -ม-ร -ด-ล -ร-ด -ด-ร 
---ด ---ฟ -ลซฟ -ม-ร -ม-ร -ด-ล --รด ลด-ร 

 
รูปแบบวง : วงเครื่องสาย 
ลักษณะการบรรเลง 

1. ส่วนตน้ของเพลงใชก้ารขับล าน าประกอบการดน้ขลุ่ยเพียงออ เป็น ท่อน
น า 

2. การบรรเลงเป็นลกัษณะแบบเพลงเนือ้เต็ม 
3. การบรรเลงในส่วนของรอบแรก นัน้ จะใชเ้ฉพาะซออูบ้รรเลงคลอไปพรอ้ม

กบันกัรอ้ง 
4, การบรรเลงในส่วนของรอบที่ 2 นัน้ จะใชเ้ฉพาะขลุ่ยเพียงออบรรเลงคลอ

ไปพรอ้มกบันกัรอ้ง 
5. การบรรเลงในส่วนของรอบที่ 3 และรอบที่ 4 นัน้ นกัรอ้งจะรอ้งไปพรอ้มกบั

วงเครื่องสายทัง้วง โดยรอ้งซ า้เนือ้วรรคที่ 1 และวรรคที่ 2 
 

2.2.6. เพลง ใบไม้ป่า 
ผู้ประพันธเ์นือ้ร้อง : เนาวรตัน ์ พงษไ์พบลูย ์
โครงสร้าง และท านองเพลง  

โครงสร้าง : เป็นเพลงมีท่อนเดียว ไม่มีกลบัตน้ 
เพลงหุ่นกระบอก 

 

ท านองเพลง : เพลงหุ่นกระบอก 
-ใบไมร้ว่ง -หน่ึง-ใบ -ใน-ราว -ป่า-- -ยงัดีกว่า -ใบไมเ้หลือง -ใน-เมือง -หลวง-- 

-ทดด -ซ-ท -ซ-ซ -ม-- -ฟฟม -ฟซฟ -ฟ-ฟ -ซ-ท 
-ที่รอปลิด -หล่น-เปล่า -ประ-โยชน ์ -ปวง-- -เป็นด่างดวง -ด า-เป้ือน -ใน-ป่า -คน-- 

-ททซ -ซ-ซ ทท-ด -ฟ-- -ฟมฟ -ฟ-ฟ -ซ-ฟ -ซ-- 
-ใบไมป่้า -รว่ง-แลว้ -ได-้เลีย้ง -ป่า-- -ทิง้ลงมา -เลีย้ง-ราก --เลีย้งล า -ตน้-- 

-ทดซ -ท-ท -ซ-ท -ดม- -ฟมม -ฟ-ด ม-ทซ -ฟ-- 
-เหมือนแม่ให ้ -นม-ลกู -ปลกู-ฝัง -จน-- -ลกูเติบตน -โต-แทน -เต็ม-แผ่น -ดิน-- 
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-ดทซ -ท-ซ -ด-ท -ฟ-- -ฟมฟ -ฟ-ฟ -ซ-ฟ -ซ-- 
-เม่ือเมืองคน -คั่ง-คบั --ดว้ยคน -ป่า-- -คน-ดี -ก็ดอ้ยค่า -เหมือน-กรวด -หิน-- 

-ซทท -ด-ม ด-ทท -ซ-- -ฟ-ฟ -มฟฟ -ซ-ฟ -ซ-ท 
-เมื่อสตัวป่์า -สรา้ง-ป่า -ไว-้หา -กิน-- -สตัว-์เมือง -ก็ตอ้งสิน้ -วิ-สยั -เมือง-- 
-ทดด -ม-ด -ซ-ท -ฟ-- -ม-ฟ -ฟฟฟ -ซ-ท -ซ-- 

-ใบไมป่้า -ชื่อ-จิตร ---ภ ู -มิศกัดิ-์- -ไดร้ว่งแลว้ -ลงเป็นหลกั -ให-้โลก -เลื่อง-- 
-ทดซ -ท-ซ ---ฟ -ฟม- -มฟซ -ฟฟม -ซ-ท -ซ-- 

-ดั่งเทียนป่า -ปลกุ-แสง -ขึน้-แรง -เรือง-- -ไม่เปล่าเปลือง -ลม-ปราณ -ที่-ตา้น -ลม-- 
-ซทซ -ซ-ท -ม-ซ -ฟ-- -ฟมฟ -ฟ-ฟ -ซ-ท -ซ-- 

-ลมประสาน -เสียง-แคน -ว่า-แค่น -แคน้-- -เปิบ-ขา้ว -ทกุคราวแค่น -ความ-ขื่น -ขม-- 
-ททด -ด-ท -ซ-ท -ม-ด -ซ-ท -ดทฟ -ซ-ฟ -ซ-ท 

-เหงื่อกรูนิ -ตากแูลง้ -น า้-แหง้ -ตรม-- -รา่งกซูม -ซาน-ไข ้ -จน-เขียว -คาว-- 
-ฟซซ -ซซท -ท-ซ -ฟ-- -มฟฟ -ฟ-ฟ -ซ-ท -ซ-- 

-เสียง-ปืน -ดงั-เปรีย้ง -กว่า-เสียง -ปาก-- -ก็ปิดฉาก -ชี-วิต -มืด-มิด -หนาว-- 
-ด-ท -ท-ท -ซ-ท -ม-- -ฟมม -ซ-ท -ซ-ท -ท-- 

-แต่วิญญาณ -คือ-ทิพย ์ -ที่-ยืน -ยาว-- -ดงัดวงดาว -ยิ่ง-ดกึ -ยิ่ง-ด่ืน -ตา-- 
-ดซซ -ซ-ท -ม-ซ -ฟ-- -มฟฟ -ฟ-ม -ซ-ฟ -ซ-- 

-กาลเวลา -ฆ่า-จิตร ---ภ ู -มิศกัดิ-์- -กาลเวลา -ก็ตระหนกั -ประ-จกัษ ์ -ค่า-- 
-ททท -ท-ซ ---ท -ทซ- -ฟฟฟ -ฟฟม -ซ-ฟ -ซ-- 

-กาลเวลา -ฆ่าคนดี -ทกุ-ที -มา-- -แต่เวลา -ก็ทนูเทิด -เชิด-คน -ดี-- 
-ททท -ดทท -ซ-ซ -ฟ-- -มฟฟ -ฟฟม -ฟ-ซ -ซ-- 

-ใบไมร้ว่ง -หน่ึง-ใบ -ใน-ราว -ป่า-- -เพื่อแตกมา -เป็นใบใหม ่ -ใน-ทกุ -ที่-- 
-ทดด -ซ-ท -ซ-ซ -ม-- -ฟมฟ -ฟฟม -ซ-ท -ซ-- 

-จิตรหนึ่งดวง -ดบั-ไป -ใน-วนั -นี-้- -เพื่อจะมี -จิตร-ใหม ่ -มาก-มาย -ดวง-- 
-ซซท -ซ-ท -ซ-ซ -ท-ฟ -มฟฟ -ม-ม -ฟ-ซ -ซ-- 

-ถา้สตัวเ์มือง -สรา้ง-เมือง -เป็น-ป่า -ได-้- -เราก็เหมือน -ใบ-ไม ้ -ใน-เมือง -หลวง-- 
-ทซท -ซ-ท -ซ-ด -ฟ-- -ฟฟฟ -ฟ-ซ -ซ-ซ -ท-- 

-ที่โหยหา -ป่า-เขา -เปลี่ยว-เปล่า -ปวง-- -จิตรจะรว่ง -ลงทัง้ป่า -เขา้-มา -เมือง-- 
-ซดด -ซ-ท -ซ-ด -ฟ-- -มฟฟ -ฟซด -ฟ-ซ -ซ-- 
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รูปแบบวง : ซออู ้สีเพลงหุน้กระบอก 
ลักษณะการบรรเลง 

1. ซออูก้บันกัรอ้ง บรรเลงไปพรอ้มกนัเป็นลกัษณะแบบการเคลา้รอ้ง ในเพลง
หุ่นกระบอก  
 

2.2.7 เพลง ใครคือครู 
ผู้ประพันธเ์นือ้ร้อง : เนาวรตัน ์ พงษไ์พบลูย ์
โครงสร้าง และท านองเพลง  

โครงสร้าง : เป็นเพลงมีท่อนเดียว จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ 1. ท านอง
เครื่องดนตรี 2. สว่นเนือ้รอ้ง ทัง้ 2 สว่นนีจ้ะบรรเลงสลบักนั เริ่มตน้ดว้ย ท านองเครื่องดนตรีสลบักบั
ท านองรอ้ง และจบดว้ยท านองเครื่องดนตรี  

ท านองเครื่องดนตรี 
เนือ้รอ้ง 

ท านองเครื่องดนตรี 
เนือ้รอ้ง 

ท านองเครื่องดนตรี 
เนือ้รอ้ง 

ท านองเครื่องดนตรี 
เนือ้รอ้ง 

ท านองเครื่องดนตรี 
 
ท านองเพลง : เพลงเทพทอง 

ท านองเครื่องดนตรี 

-ทลซ ทลรท (-ทลซ ทลรท) -ทลซ ทลรท (-ทลซ ทลรท) 
ซลทร ซลทร มรทล มรทล ทลซม ทลซม รมซล รมซล 
ทรมซ -ล-ท รมรท -ล-ซ     

เนือ้รอ้ง 1 (เที่ยวแรก) 

---- ---- ---ใคร -คือ-ครู ---- ---- ---ครู -คือ-ใคร 
--รท --รท รทลซ ทลรท --รท --รท รทลซ ทลรท 
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---- ---ใน ---วนั -นี-้- -ใช่-อยู่ ---ที่ ---ปรญิ ---ญา 
ซลทร ซลทร มรทล มรทล ทลซม ทลซม รมซล รมซล 
---- ---มหา ---- ---ศาล     
ทรมซ -ล-ท รมรท -ล-ซ     

เนือ้รอ้ง 1 (เที่ยวกลบั) 

---- ---- ---ใช่ -อยู่-ที่ ---- ---- ---เรียก ---ว่า 
--รท --รท รทลซ ทลรท --รท --รท รทลซ ทลรท 
---- ---ครู ---อา -จารย-์- -ใช่-อยู่ ---นาน ---สอน ---นาน 
ซลทร ซลทร มรทล มรทล ทลซม ทลซม รมซล รมซล 
---- --ในโรง ---- ---เรียน     
ทรมซ -ล-ท รมรท -ล-ซ     

เนือ้รอ้ง 2 (เที่ยวแรก) 

---- ---- ---ครู -คือ-ผู ้ ---- ---- ---ชี ้ ---น า 
--รท --รท รทลซ ทลรท --รท --รท รทลซ ทลรท 
---- ---ทาง ---ความ -คิด-- -ให-้รู ้ ---ถกู ---รู ้ ---ผิด 
ซลทร ซลทร มรทล มรทล ทลซม ทลซม รมซล รมซล 
---- --คิดอ่าน ---- ---เขียน     
ทรมซ -ล-ท รมรท -ล-ซ     

เนือ้รอ้ง 2 (เที่ยวกลบั) 

---- ---- ---ให ้ -รู-้ทกุข ์ ---- ---- ---รู ้ ---ยาก 
--รท --รท รทลซ ทลรท --รท --รท รทลซ ทลรท 
---- ---รู ้ ---พาก -เพียร-- -ให-้รู ้ ---เปลี่ยน ---แปลง ---สู ้
ซลทร ซลทร มรทล มรทล ทลซม ทลซม รมซล รมซล 
---- --รูส้รา้ง ---- ---งาน     
ทรมซ -ล-ท รมรท -ล-ซ     

เนือ้รอ้ง 3 (เที่ยวแรก) 

---- ---- ---ครู -คือ-ผู ้ ---- ---- ---ยก --ระดบั 
--รท --รท รทลซ ทลรท --รท --รท รทลซ ทลรท 
---- --วิญญาณ ---มะ -นษุย-์- -ให-้สงู ---สดุ ---กว่า ---สตัว ์
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ซลทร ซลทร มรทล มรทล ทลซม ทลซม รมซล รมซล 
---- ---เด ---- --รจัฉาน     
ทรมซ -ล-ท รมรท -ล-ซ     

เนือ้รอ้ง 3 (เที่ยวกลบั) 

---- ---- ---ปลกุ --ส านึก ---- ---- ---สั่ง ---สม 
--รท --รท รทลซ ทลรท --รท --รท รทลซ ทลรท 
---- ---อ ุ ---ดม -การณ-์- -ม-ีดวง ---มาน ---เพื่อ --มวลชน 
ซลทร ซลทร มรทล มรทล ทลซม ทลซม รมซล รมซล 
---- --ใช่ตน ---- ---เอง     
ทรมซ -ล-ท รมรท -ล-ซ     

เนือ้รอ้ง 4 (เที่ยวแรก) 

---- ---- ---ครู -จึง-เป็น ---- ---- ---นกั ---สรา้ง 
--รท --รท รทลซ ทลรท --รท --รท รทลซ ทลรท 
---- ---ผู ้ ---ใหญ่ -ยิ่ง-- ---สรา้ง -คน-จรงิ ---สรา้ง -คน-กลา้ 
ซลทร ซลทร มรทล มรทล ทลซม ทลซม รมซล รมซล 
---- --สรา้งคน ---- ---เก่ง     
ทรมซ -ล-ท รมรท -ล-ซ     

เนือ้รอ้ง 4 (เที่ยวกลบั) 

---- ---- ---สรา้ง -คน-ให ้ ---- ---- ---ได ้ -เป็น-ตวั 
--รท --รท รทลซ ทลรท --รท --รท รทลซ ทลรท 
---- ---ของ ---ตวั -เอง-- -ขอ-มอบ ---เพลง ---นี ้ ---มา 
ซลทร ซลทร มรทล มรทล ทลซม ทลซม รมซล รมซล 
---- --บชูา ---- ---ครู     
ทรมซ -ล-ท รมรท -ล-ซ     

ท านองเครื่องดนตรี (เที่ยวจบ) 

-ทลซ ทลรท (-ทลซ ทลรท) -ทลซ ทลรท (-ทลซ ทลรท) 
ซลทร ซลทร มรทล มรทล ทลซม ทลซม รมซล รมซล 
-ร-ม -ร-ท ---ล ---ซ     
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รูปแบบวง : ป่ีพาทยไ์มน้วม 
ลักษณะการบรรเลง 

1. การรอ้งเป็นการรอ้งแบบเพลงเทพทอง ซึ่งเป็นเพลงพื ้นบ้าน และเป็น
ลกัษณะเพลงเนือ้เต็ม 

2. ใชก้ารบรรเลงแต่ท านองเครื่องดนตรีโดยไม่มีรอ้ง  1 รอบ แล้วจึงเขา้เนือ้
รอ้ง 

3. การรอ้งนั้น จะรอ้งทั้งหมด 4 รอบ (1 รอบ เท่ากับ บรรเลงเที่ยวแรกและ
กลบัตน้เรียกว่า 1 รอบ) โดยเนือ้รอ้ง 1 วรรค สามารถแบ่งเป็น 2 เที่ยว คือ เที่ยวแรก และเที่ยวกลบั 
แลว้คั่นดว้ยท านองเครื่องดนตรี 1 เที่ยว (ไม่กลบัตน้) 

4. ใชก้ารบรรเลงแต่ท านองเครื่องดนตรีโดยไม่มีรอ้งอีก 1 เที่ยว (ไม่กลบัตน้) 
เป็นการจบเพลง ดงัที่แสดงในตาราง 

ท านองเครื่องดนตรี 
เนือ้รอ้งรอบที่ 1  

ท านองเครื่องดนตรี 
เนือ้รอ้งรอบที่ 2 

ท านองเครื่องดนตรี 
เนือ้รอ้งรอบที่ 3 

ท านองเครื่องดนตรี 
เนือ้รอ้งรอบที่ 4 

ท านองเครื่องดนตรี 
 

2.2.8 เพลง กฎหมายมวลชน 
ผู้ประพันธเ์นือ้ร้อง : เนาวรตัน ์ พงษไ์พบลูย ์
โครงสร้าง และท านองเพลง  

โครงสร้าง : เป็นเพลงมีท่อนเดียว จะรอ้งวนไปเรื่อย ๆ จนหมดเนือ้รอ้ง โดย
เพลงกฎหมายมวลชน มีเนื ้อรอ้งทั้งหมด 5 เนื ้อรอ้ง เมื่อรอ้งจบเนื ้อรอ้ง 1 ก็จะรอ้งเนื ้อรอ้ง 2 
ต่อเนื่อง เป็นเช่นนีจ้นครบทัง้ 5 เนือ้รอ้ง จากนัน้วงป่ีพาทยไ์มน้วมบรรเลงเพลงโยสลมั 2 ชัน้ รอบ
เดียวเป็นท่อนจบ 

เนือ้รอ้ง 1 
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เนือ้รอ้ง 2 
เนือ้รอ้ง 3 
เนือ้รอ้ง 4 
เนือ้รอ้ง 5 
ท่อนจบ 

 

ท านอง : เพลงโยสลัม 2 ชั้น (หมายเหตุ: โน้ตเพลงพิมพ์ตัวหนา หมายถึง 
ทางเครื่องดนตรี) 
เนือ้รอ้ง 1 

---- ---- ---ก า ---แพง ---- ---- -แข็ง-แกรง่ ---กัน้ 
 ---- ---- ---ด ---ม ---- ---- -ซ-ม -ร-ด 
---ด ---ด -ซ-ด -ร-ม ---ม ---ม -ซ-ม -ร-ด 
---- ---- ---บงั -ตะ-วนั ---- ---ไว ้ ---ฉนั ---ใด 
---- ---- ---ร -ม-ซ ---- ---ล ---ล ---ซ 
---ด ---ด -ร-ม -ฟ-ซ ---- -ซ-ล -ซ-ล -ด-ซ 
---- ---- ---ความ ---โหด ---- ---ใน ---- -หวั-ใจ 
---- ---- ---ซ ---ด ---- ---ซ ---- -ฟ-ม 
---ซ ---ซ -ม-ซ -ล-ด ---- -ซ-ซ -ล-ซ -ฟ-ม 
---- -ความ-โหด ---ใน -หวั-ใจ -บงั-ความ ---จรงิ -สิ่ง-เที่ยง ---ธรรม 
---- -ด-ร ---ซ -ฟ-ม -ร-ด ---ร -ซ-ม ---ด 
---- -ด-ร -ม-ซ -ฟ-ม --รด -ม-ร -ซ-ม -ร-ด 

เนือ้รอ้ง 2 

---- ---- ---กฎ ---หมาย ---- ---- -ไม่-ศกัดิ์ ---สิทธิ์ 
 ---- ---- ---ด ---ม ---- ---- -ซ-ม -ร-ด 
---ด ---ด -ซ-ด -ร-ม ---ม ---ม -ซ-ม -ร-ด 
---- ---- -เพราะ-คน ---คิด ---- ---ใช่ ---คน ---ท า 
---- ---- -ร-ร ---ซ ---- ---ล ---ล ---ซ 
---ด ---ด -ร-ม -ฟ-ซ ---- -ซ-ล -ซ-ล -ด-ซ 
---- ---- ---กฎ ---หมาย ---- ---ไม่ ---อาจ ---น า 
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---- ---- ---ซ ---ด ---- ---ซ ---ฟ ---ม 
---ซ ---ซ -ม-ซ -ล-ด ---- -ซ-ซ -ล-ซ -ฟ-ม 
---- -กฎ-หมาย ---ไม่ -อาจ-น า ---ยุ --ติธรรม -ให-้เกิด ---ม ี
---- -ด-ร ---ซ -ฟ-ม ---ด ---ร -ซ-ม ---ด 
---- -ด-ร -ม-ซ -ฟ-ม --รด -ม-ร -ซ-ม -ร-ด 

เนือ้รอ้ง 3 

---- ---- ---กฎ ---หมาย ---- ---- -ที่-หมาย ---กด 
 ---- ---- ---ด ---ม ---- ---- -ซ-ม -ร-ด 
---ด ---ด -ซ-ด -ร-ม ---ม ---ม -ซ-ม -ร-ด 
---- ---- -กด-ขี่ ---ขู่ ---- ---อยู่ ---ตา ---ปี 
---- ---- -ร-ร ---ซ ---- ---ล ---ล ---ซ 
---ด ---ด -ร-ม -ฟ-ซ ---- -ซ-ล -ซ-ล -ด-ซ 
---- ---- ---จะ ---เป็น ---- ---เช่น ---คมั ---ภีร ์
---- ---- ---ซ ---ด ---- ---ซ ---ฟ ---ม 
---ซ ---ซ -ม-ซ -ล-ด ---- -ซ-ซ -ล-ซ -ฟ-ม 
---- -จะ-เป็น ---เช่น -คมั-ภีร ์ ---แห่ง -ปี-ศาจ -อ า-นาจ ---รา้ย 
---- -ด-ร ---ซ -ฟ-ม ---ด -ม-ร -ซ-ม ---ด 
---- -ด-ร -ม-ซ -ฟ-ม --รด -ม-ร -ซ-ม -ร-ด 

เนือ้รอ้ง 4 

---- ---- ---มวล ---ชน ---- ---- -คือ-ตน้ ---บท 
 ---- ---- ---ด ---ม ---- ---- -ซ-ม -ร-ด 
---ด ---ด -ซ-ด -ร-ม ---ม ---ม -ซ-ม -ร-ด 
---- ---- ---ขอ้ --ก าหนด ---- ---แห่ง ---กฎ ---หมาย 
---- ---- -ร-ร ---ซ ---- ---ล ---ล ---ซ 
---ด ---ด -ร-ม -ฟ-ซ ---- -ซ-ล -ซ-ล -ด-ซ 
---- ---- ---มวล ---ชน ---- ---ไม่ ---เคย ---ตาย 
---- ---- ---ซ ---ด ---- ---ซ ---ฟ ---ม 
---ซ ---ซ -ม-ซ -ล-ด ---- -ซ-ซ -ล-ซ -ฟ-ม 
---- -มวล-ชน ---ไม่ -เคย-ตาย -กฎ-หมาย ---ตาย -ทกุ-มาด ---ตรา 
---- -ด-ร ---ซ -ฟ-ม ---ด ---ร -ซ-ม ---ด 
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---- -ด-ร -ม-ซ -ฟ-ม --รด -ม-ร -ซ-ม -ร-ด 
เนือ้รอ้ง 5 

---- ---- ---กฎ ---หมาย ---- ---- -ตอ้ง-หมาย ---มุ่ง 
 ---- ---- ---ด ---ม ---- ---- -ซ-ม -ร-ด 
---ด ---ด -ซ-ด -ร-ม ---ม ---ม -ซ-ม -ร-ด 
---- ---- ---เพื่อ --ผดงุ ---- ---คน ---ทัง้ ---หลา้ 
---- ---- ---ร --ฟซ ---- ---ล ---ล ---ซ 
---ด ---ด -ร-ม -ฟ-ซ ---- -ซ-ล -ซ-ล -ด-ซ 
---- ---- ---คือ --รพี ---- ---ที่ ---สอ่ง ---มา 
---- ---- ---ซ ---ด ---- ---ซ ---ฟ ---ม 
---ซ ---ซ -ม-ซ -ล-ด ---- -ซ-ซ -ล-ซ -ฟ-ม 
---- --รพี ---ที่ -สอ่ง-มา ---มุ่ง -โค่น-ลม้ -สงั-คม ---ทราม 
---- -ด-ร ---ซ -ฟ-ม ---ด -ม-ร -ซ-ร ---ด 
---- -ด-ร -ม-ซ -ฟ-ม --รด -ม-ร -ซ-ม -ร-ด 

ท่อนจบ ท านองเพลงโยสลมั 

---ด ---ด -ซ-ด -ร-ม ---ม ---ม -ซ-ม -ร-ด 
---ด ---ด -ร-ม -ฟ-ซ ---- -ซ-ล -ซ-ล -ด-ซ 
---ซ ---ซ -ม-ซ -ล -ด ---- -ซ-ซ -ล-ซ -ฟ-ม 
---- -ด-ร -ม-ซ -ฟ-ม --รด -ม-ร -ซ-ม -ร-ด 

 
รูปแบบวง : ป่ีพาทยไ์มน้วม 
ลักษณะการบรรเลง 

1. เป็นเพลงมีท่อนเดียว แต่มีเนือ้รอ้งทัง้หมด 5 เนือ้รอ้ง  
2. นกัรอ้งจะขบัรอ้งต่อกนัไปเรื่อย ๆ จนหมดทัง้เนือ้รอ้ง 5 เนือ้รอ้ง 
3. ระหว่างการขบัรอ้ง ระนาดเอกจะตีในลกัษณะเคลา้รอ้ง จนถึงท่อนจบ 
4. การขบัรอ้งเพลงกฎหมายมวลชนนี ้จะมีการประสานเสียงในลกัษณะการ

ขบัรอ้งแบบละครดกึด าบรรพ ์ของสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานวุดัติวงศ ์
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2.2.9 เพลง คนเหมือนกัน 
ผู้ประพันธเ์นือ้ร้อง : เนาวรตัน ์ พงษไ์พบลูย ์
โครงสร้าง และท านองเพลง  

โครงสร้าง : ขึน้ตน้เพลงดว้ยการบรรเลงเพลงภารตะดนตรี ชัน้เดียว 1 เที่ยว 
เป็นท่อนน า จากนัน้รอ้งสรอ้ย แลว้จึงรอ้งเนือ้เพลง จะบรรเลงสลบักนัไประหว่างสรอ้ยกบัเนือ้เพลง 
เป็นเช่นจนหมดเนือ้รอ้ง ซึ่งเนือ้เพลงมีทัง้หมด 4 เนือ้ และจบเพลงดว้ยสรอ้ย 

ท่อนน า 
สรอ้ย 

เนือ้รอ้ง 1 
สรอ้ย 

เนือ้รอ้ง 2 
สรอ้ย 

เนือ้รอ้ง 3 
สรอ้ย 

เนือ้รอ้ง 4 
สรอ้ย 
ท่อนจบ 

 

ท านอง : เพลงภารตะดนตรี ชัน้เดียว (หมายเหต:ุ โนต้เพลงพิมพต์วัหนา 
หมายถึง ทางเครื่องดนตรี) 
ท านองเครื่องท่อนน า 

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

สรอ้ย  

---- ---เกิด ---เป็น -คน-แลว้ ---เรา -ตอ้ง-อยู่ ---กนั -เหมือน-คน 

---- ---ล ---ด -ร-ฟ ---ร -ม-ด ---ร -ม-ร 
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---- ---ล ---ด -ร-ฟ ---ร -ม-ด ---ร -ม-ร 
---- ---อย่า ---แยก -คน-แลว้ ---เรียง -ลด-หลั่น ---เป็น -ชัน้-ชน 
---- ---ล ---ด -ร-ฟ ---ร -ม-ด ---ร -ม-ร 
---- ---ล ---ด -ร-ฟ ---ร -ม-ด ---ร -ม-ร 

เนือ้รอ้ง 1 

---- ---คน -นัน้-บา้น -ใหญ่-โต ---คน -หิว-โซ -มี-บา้น -ผ-ุพงั 
---- ---ร -ม-ม -ด-ร ---ด -ท-ล -ล-ท -ซ-ล 
---- ---ร -ร-ม -ด-ร ---ด -ท-ล -ล-ท -ซ-ล 
---- ---คน -โนน้-โก ้ -เด่น-ดงั ---จ่าย --สตางค ์ -เขา้-คลบั -เขา้-บาร ์
---- ---ซ -ล-ล -ฟ-ซ ---ฟ -ซ-ล -ล-ท -ซ-ล 
---- ---ซ -ซ-ล -ฟ-ซ ---ฟ -ซ-ล -ล-ท -ซ-ล 
---- ---คน -นี-้ได ้ -ดกั-ดาน ---ท า -การ-งาน -ทกุข-์ยาก -หนกั-หนา 

---- ---ร -ม-ม -ด-ร ---ด -ท-ล -ล-ท -ซ-ล 
---- ---ร -ร-ม -ด-ร ---ด -ท-ล -ล-ท -ซ-ล 
---- ---คน -โนน้-หอ้ย --ปรญิญา ---นี่ -อยู่-นา -แบก-ไถ -จ า-ทน 
---- ---ซ -ล-ล -ซซซ ---ด -ซ-ล -ด-ฟ -ม-ร 
---- ---ซ -ซ-ล -ฟ-ซ ---ฟ -ซ-ล -ด-ฟ -ม-ร 

เนือ้รอ้ง 2 

---- ---คน -ชั่ว-ชา้ -ต ่า-ทราม ---คอย -ประ-ณาม -คน-หยาม -เหยียด-คม 

---- ---ร -ม-ม -ด-ร ---ด -ท-ล -ล-ท -ซ-ล 
---- ---ร -ร-ม -ด-ร ---ด -ท-ล -ล-ท -ซ-ล 
---- ---คน -ชอบ-วดั -ค่า-คน ---ดว้ย -รถ-ยนต ์ -ยาว-สาม -สี่-วา 
---- ---ซ -ล-ล -ฟ-ซ ---ฟ -ซ-ล -ล-ท -ซ-ล 
---- ---ซ -ซ-ล -ฟ-ซ ---ฟ -ซ-ล -ล-ท -ซ-ล 
---- ---คน -ไม่-ยก -ย่อง-คน ---คน -จน-จน -จึง-เหมือน -ผกั-ปลา 
---- ---ร -ม-ม -ด-ร ---ด -ท-ล -ล-ท -ซ-ล 
---- ---ร -ร-ม -ด-ร ---ด -ท-ล -ล-ท -ซ-ล 
---- ---บญุ -และ-วาด สนา-- ---อา้ง -ขึน้-มา -แบ่ง-ชัน้ -ชน-คน 
---- ---ซ -ล-ล ซซ-- ---ด -ซ-ล -ด-ฟ -ม-ร 
---- ---ซ -ซ-ล -ฟ-ซ ---ฟ -ซ-ล -ด-ฟ -ม-ร 
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เนือ้รอ้ง 3 

---- ---คน -คือ-ผู ้ -สรา้ง-คน ---คน -ทกุ-คน -ลว้น-ไม่ -ต่าง-กนั 
---- ---ร -ม-ม -ด-ร ---ด -ท-ล -ล-ท -ซ-ล 
---- ---ร -ร-ม -ด-ร ---ด -ท-ล -ล-ท -ซ-ล 
---- ---คน -คือ-ผู ้ -สรา้ง-สรรค ์ ---ช่วย -กนั-ท า -กนั-เลีย้ง -เยี่ยง-คน 
---- ---ซ -ล-ล -ฟ-ซ ---ฟ -ซ-ล -ล-ท -ซ-ล 
---- ---ซ -ซ-ล -ฟ-ซ ---ฟ -ซ-ล -ล-ท -ซ-ล 
---- ---คน -คือ-ผู ้ -สรา้ง-สรรค ์ ---คน -ดว้ย-กนั -ตอ้ง-ยก -ย่อง-คน 
---- ---ร -ม-ม -ด-ร ---ด -ท-ล -ล-ท -ซ-ล 
---- ---ร -ร-ม -ด-ร ---ด -ท-ล -ล-ท -ซ-ล 
---- ---คน -ไม่-ยก -ย่อง-คน ---กด -ขี่-คน -คน-นัน้ -ใช่-คน 
---- ---ซ -ล-ล -ซ-ซ ---ด -ซ-ล -ด-ฟ -ม-ร 
---- ---ซ -ซ-ล -ฟ-ซ ---ฟ -ซ-ล -ด-ฟ -ม-ร 

เนือ้รอ้ง 4 

---- ---ใคร -ไม่-เหนือ -กว่า-ใคร ---ม ี -หวั-ใจ -เลือด-เนือ้ -เหงื่อ-แรง 

---- ---ร -ม-ม -ด-ร ---ด -ท-ล -ล-ท -ซ-ล 
---- ---ร -ร-ม -ด-ร ---ด -ท-ล -ล-ท -ซ-ล 
---- ---อ า -นาจ-นัน้ -อาจ-แรง ---เปรียบ -แรง-คน -จะ-เหนือ -กว่า-ใคร 
---- ---ซ -ล-ล -ฟ-ซ ---ฟ -ซ-ล -ล-ท -ซ-ล 
---- ---ซ -ซ-ล -ฟ-ซ ---ฟ -ซ-ล -ล-ท -ซ-ล 
---- ---คน -ไม่-รู ้ -จกั-พอ ---คน -คน-เดียว -อยู่-ได ้ -อย่าง-ไร 
---- ---ร -ม-ม -ด-ร ---ด -ท-ล -ล-ท -ซ-ล 
---- ---ร -ร-ม -ด-ร ---ด -ท-ล -ล-ท -ซ-ล 
---- ---ใคร -จะ-เหนือ -กว่า-ใคร ---เมื่อ -รวม-ใจ -หมื่น-ลา้น -พนั-คน 
---- ---ซ -ล-ล -ซ-ซ ---ด -ซ-ล -ด-ฟ -ม-ร 
---- ---ซ -ซ-ล -ฟ-ซ ---ฟ -ซ-ล -ด-ฟ -ม-ร 

ท านองเครื่องท่อนจบ 

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

 
รูปแบบวง : ป่ีพาทยไ์มน้วม 
ลักษณะการบรรเลง 

1. วงป่ีพาทยไ์มน้วมบรรเลงเพลงภารตะดนตรี ชัน้เดียว 1 เที่ยว เป็นท่อนน า 
2. ท่อนสรอ้ยจะมีเสียงลูกคู่ผู ้หญิง เพื่อท าให้เกิดความหนักแน่นของเสียง 

และท าใหเ้กิดอารมณส์นกุสนาน 
3. ทกุครัง้ที่ก่อนรอ้งท่อนสรอ้ย นกัรอ้งน าจะรอ้งค าว่า เอา้ เป็นสญัญาณ และ

เพื่อเป็นการเรา้อารมณเ์พลง 
---เอา้ ---เกิด ---เป็น -คน-แลว้ ---เรา -ตอ้ง-อยู่ ---กนั -เหมือน-คน 

---- ---ล ---ด -ร-ฟ ---ร -ม-ด ---ร -ม-ร 
 

4. ท านองท่อนน า กบั ท่อนจบ มีท านองที่เหมือนกนั แต่มีความยาวไม่เท่ากนั 
ดงันี ้
ท่อนน า 

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

ท่อนจบ 

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

เนื่องจากท่อนจบมีการเอาท านองจากบรรทดัแรกมาบรรเลงซ า้อีก 4 รอบ อีก
ทั้งท านองเพลงภารตะดนตรี ชั้นเดียว ส่วนของบรรทัดแรกนี ้ นับได้ว่าเป็นท านองที่แสดงถึง
เอกลกัษณข์องเพลง นอกจากจะเป็นเอกลกัษณข์องเพลงแลว้ ยงัท าหนา้ที่เป็นสรอ้ยเพลงอีกดว้ย 
ท านองในบรรทดัแรก 

---- ---ล ---ด -ร-ฟ ---ร -ม-ด ---ร -ม-ร 
 

5. ท านองในบรรทดัแรกนอกจากจะเป็นเอกลกัษณข์องเพลงแลว้ ยงัท าหนา้ที่
เป็นสรอ้ยเพลงอีกดว้ย ทัง้ทางเครื่อง และทางรอ้ง ดงันี ้

สรอ้ยเพลงทางเครื่อง 

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

สรอ้ยเพลงทางรอ้ง 

---- ---เกิด ---เป็น -คน-แลว้ ---เรา -ตอ้ง-อยู่ ---กนั -เหมือน-คน 

---- ---ล ---ด -ร-ฟ ---ร -ม-ด ---ร -ม-ร 
---- ---อย่า ---แยก -คน-แลว้ ---เรียง -ลด-หลั่น ---เป็น -ชัน้-ชน 
---- ---ล ---ด -ร-ฟ ---ร -ม-ด ---ร -ม-ร 

หมายเหต ุ:  
  โนต้เพลงในช่องที่แรงเงา คือ ท านองสรอ้ย 



 133 
 

2.2.10 เพลง เต่าคลองหลอด 
ผู้ประพันธเ์นือ้ร้อง : เนาวรตัน ์ พงษไ์พบลูย ์
โครงสร้าง และท านองเพลง  

โครงสร้าง : ขึน้ตน้เพลงดว้ยการบรรเลงเพลงเขมรไลค่วาย 1 เที่ยว เป็นท่อน
น า จากนัน้รอ้งสรอ้ย แลว้จึงรอ้งเนือ้เพลง จะบรรเลงสลบักนัไประหว่างสรอ้ยกบัเนือ้เพลง เป็นเช่น
จนหมดเนือ้รอ้ง ซึ่งเนือ้เพลงมีทั้งหมด 8 เนือ้ และจบเพลงดว้ยบรรเลงเพลงเขมรไล่ควายอีก 1 
เที่ยว 

ท่อนน า 
สรอ้ย 

เนือ้รอ้ง 1 
สรอ้ย 

เนือ้รอ้ง 2 
สรอ้ย 

เนือ้รอ้ง 3 
สรอ้ย 

เนือ้รอ้ง 4 
สรอ้ย 

เนือ้รอ้ง 5 
สรอ้ย 

เนือ้รอ้ง 6 
สรอ้ย 

เนือ้รอ้ง 7 
สรอ้ย 

เนือ้รอ้ง 8 
สรอ้ย 

เพลงเขมรไลค่วาย 
 

ท านอง : เพลงเขมรไลค่วาย (หมายเหต:ุ โนต้เพลงพิมพต์วัหนา หมายถึง 
ทางเครื่องดนตรี) 
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ท านองทางเครื่องดนตรี 

---ม --รม ซมรด -ร-ด ---ด -ดดด มรดล -ด-ร 
--รซ ลทดร รรรร -ร-ร --ดล -ด-ด -ล-ร ดดดด 
---ล -มรด -ล-ด ---ด -ลดล ซลดร -ม-ร -ด-ล 
-ล-ด ---- -ล-ด ---ร --ซม -ร-ด ลลซล ดร-ด 

---เฮย้ ---- -เฮย้-เฮย้ ---เฮย้ 
สรอ้ย 

---ด ---- -ด-ด ---ด 
เนือ้รอ้ง 1 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
---ม --รม ซมรด -ร-ด ---ด -ดดด มรดล -ด-ร 
---- ---- ---- ---- ---ฝน -ที่-นี่ ---ดี ---นกั 
---- ---- ---- ---- ---ล -ด-ด ---ร ---ด 
--รซ ลทดร รรรร -ร-ร --ดล -ด-ด -ล-ร ดดดด 
---- -ดี-นกั -ตก-หนกั ---หนา ---ทกุ -ทอ้ง-นา ---น า้ ---มา 
---- -ร-ด -ล-ด ---ด ---ล -ล-ร ---ร -ด-ล 
---ล -มรด -ล-ด ---ด -ลดล ซลดร -ม-ร -ด-ล 

-โอ-้โฮ -โอ-้โฮ ---เจา้ ---เอย ---- ---- --เหมือนใจ ---หมาย 
-ล-ด -ล-ด ---ด ---ร ---- ---- --ซล ---ด 
-ล-ด ---- -ร-ด ---ร --ซม -ร-ด ลลซล ดร-ด 
---เฮย้ ---- -เฮย้-เฮย้ ---เฮย้ 
---ด ---- -ด-ด ---ด 
---ด ---- -ด-ด ---ด 

เนือ้รอ้ง 2 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
---ม --รม ซมรด -ร-ด ---ด -ดดด มรดล -ด-ร 
---- ---- ---- ---- ---กู -แบก-จอบ ---จ า้ ---มา 
---- ---- ---- ---- ---ล -ด-ด ---ร ---ด 
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--รซ ลทดร รรรร -ร-ร --ดล -ด-ด -ล-ร ดดดด 
---- -จ า้-มา -เอ๋ย-ตา ---ลาย ---เฮย้ -สตัว-์รา้ย -มนั-เขา้ ---มา 
---- -ร-ด -ล-ด ---ด ---ล -ล-ร ---ร -ด-ล 
---ล -มรด -ล-ด ---ด -ลดล ซลดร -ม-ร -ด-ล 

-โอ-้โฮ -โอ-้โฮ ---เจา้ ---เอย ---- ---- --ในนา -ของ-กู 
-ล-ด -ล-ด ---ด ---ร ---- ---- --ซล ---ด 
-ล-ด ---- -ร-ด ---ร --ซม -ร-ด ลลซล ดร-ด 
---เฮย้ ---- -เฮย้-เฮย้ ---เฮย้ 
---ด ---- -ด-ด ---ด 
---ด ---- -ด-ด ---ด 

เนือ้รอ้ง 3 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
---ม --รม ซมรด -ร-ด ---ด -ดดด มรดล -ด-ร 
---- ---- ---- ---- ---ไป -แหวก-กอ ---ขา้ว ---กลา้ 
---- ---- ---- ---- ---ล -ด-ด ---ร ---ด 
--รซ ลทดร รรรร -ร-ร --ดล -ด-ด -ล-ร ดดดด 
---- -ขา้ว-กลา้ ---หา ---ทั่ว       --นั่นแน่ะ ---ตวั ---เต่า ---นะ 
---- -ร-ด -ล-ด ---ด ---ล -ล-ร ---ร -ด-ล 
---ล -มรด -ล-ด ---ด -ลดล ซลดร -ม-ร -ด-ล 
-อู่-ฮู ้ -อู่-ฮู ้ ---เจา้ ---เอย ---- ---- --ตัง้ท่า ---ขู่ 
-ล-ด -ล-ด ---ด ---ร ---- ---- --ซล ---ด 
-ล-ด ---- -ร-ด ---ร --ซม -ร-ด ลลซล ดร-ด 
---เฮย้ ---- -เฮย้-เฮย้ ---เฮย้ 
---ด ---- -ด-ด ---ด 
---ด ---- -ด-ด ---ด 

เนือ้รอ้ง 4 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
---ม --รม ซมรด -ร-ด ---ด -ดดด มรดล -ด-ร 
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---- ---- ---- ---- ---ไอ -เต่า-ด า ---กระดอง ---ใหญ่ 
---- ---- ---- ---- ---ล -ด-ด ---ร ---ด 
--รซ ลทดร รรรร -ร-ร --ดล -ด-ด -ล-ร ดดดด 
---- -กระดอง-ใหญ่ -ไล-่ปลา ---ป ู --ตวัเอง ---ช ู ---คอ ---ยาว 
---- -ร-ด -ล-ด ---ด ---ล -ล-ร ---ร -ด-ล 
---ล -มรด -ล-ด ---ด -ลดล ซลดร -ม-ร -ด-ล 

-อือ้-ฮือ -อือ้-ฮือ ---เจา้ ---เอย ---- ---- --แย่งขา้ว -เขา-กิน 
-ล-ด -ล-ด ---ด ---ร ---- ---- --ซล -ร-ด 
-ล-ด ---- -ร-ด ---ร --ซม -ร-ด ลลซล ดร-ด 
---เฮย้ ---- -เฮย้-เฮย้ ---เฮย้ 
---ด ---- -ด-ด ---ด 
---ด ---- -ด-ด ---ด 

เนือ้รอ้ง 5 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
---ม --รม ซมรด -ร-ด ---ด -ดดด มรดล -ด-ร 
---- ---- ---- ---- ---เฮย้ -ไอ-เต่า ---พนั ---ปี 
---- ---- ---- ---- ---ล -ด-ด ---ร ---ด 
--รซ ลทดร รรรร -ร-ร --ดล -ด-ด -ล-ร ดดดด 
---- -พนั-ปี -มนั-ม ี ---บาป ---ตอ้ง -ค า-สาป ---หรือ --จั๋งได๋ 
---- -ร-ด -ล-ด ---ด ---ล -ล-ร ---ร -ด-ล 
---ล -มรด -ล-ด ---ด -ลดล ซลดร -ม-ร -ด-ล 

-เออ-เอ่ย ---- -ไอ-เต่า ---เอย ---- ---- --ไอเต่า ---หิน 
-ล-ด -ล-ด ---ด ---ร ---- ---- --ซล ---ด 
-ล-ด ---- -ร-ด ---ร --ซม -ร-ด ลลซล ดร-ด 
---เฮย้ ---- -เฮย้-เฮย้ ---เฮย้ 
---ด ---- -ด-ด ---ด 
---ด ---- -ด-ด ---ด 
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เนือ้รอ้ง 6 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
---ม --รม ซมรด -ร-ด ---ด -ดดด มรดล -ด-ร 
---- ---- ---- ---- -เขา-เดือด ---รอ้น ---กนั -อย่าง-ใด 
---- ---- ---- ---- ---ล -ด-ด ---ร ---ด 
--รซ ลทดร รรรร -ร-ร --ดล -ด-ด -ล-ร ดดดด 
---- -อย่าง-ไร -มงึ-ไม ่ -ยิน-- --กระตกุ ---ลิน้ ---แต่ --ละคราว 
---- -ร-ด -ล-ด ---ด ---ล -ล-ร ---ร -ด-ล 
---ล -มรด -ล-ด -ด-- -ลดล ซลดร -ม-ร -ด-ล 

-อือ้-ฮือ -อือ้-ฮือ ---เจา้ ---เอย ---- ---- --เหม็นขี ้ ---ฟัน 
-ล-ด -ล-ด ---ด ---ร ---- ---- --ซล ---ด 
-ล-ด ---- -ร-ด ---ร --ซม -ร-ด ลลซล ดร-ด 
---เฮย้ ---- -เฮย้-เฮย้ ---เฮย้ 
---ด ---- -ด-ด ---ด 
---ด ---- -ด-ด ---ด 

เนือ้รอ้ง 7 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
---ม --รม ซมรด -ร-ด ---ด -ดดด มรดล -ด-ร 
---- ---- ---- ---- --เอา้กู -จะ-จบั ---เต่า ---รา้ย 
---- ---- ---- ---- ---ล -ด-ด ---ร ---ด 
--รซ ลทดร รรรร -ร-ร --ดล -ด-ด -ล-ร ดดดด 
---- -เต่า-รา้ย -แห่ง-คลอง ---หลอด -ไม่-ให ้ ---รอด ---ออก ---มา 
---- -ร-ด -ล-ด ---ด ---ล -ล-ร ---ร -ด-ล 
---ล -มรด -ล-ด ---ด -ลดล ซลดร -ม-ร -ด-ล 

-เออ-เอ่ย ---- -เอ่ย-ออก ---เอย ---- ---- --จนอา ---สญั 
-ล-ด -ล-ด ---ด ---ร ---- ---- --ซล ---ด 
-ล-ด ---- -ร-ด ---ร --ซม -ร-ด ลลซล ดร-ด 
---เฮย้ ---- -เฮย้-เฮย้ ---เฮย้ 
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---ด ---- -ด-ด ---ด 
---ด ---- -ด-ด ---ด 

เนือ้รอ้ง 8 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
---ม --รม ซมรด -ร-ด ---ด -ดดด มรดล -ด-ร 
---- ---- ---- ---- ---สรา้ง -รูป-ป้ัน ---ให ้ ---เต่า 
---- ---- ---- ---- ---ล -ด-ด ---ร ---ด 
--รซ ลทดร รรรร -ร-ร --ดล -ด-ด -ล-ร ดดดด 
---- -ให-้เต่า -อยู่-ตรง ---นัน้ ---เป็น -ของ-ขวญั ---ได -โน-เสาร ์
---- -ร-ด -ล-ด ---ด ---ล -ล-ร ---ร -ด-ล 
---ล -มรด -ล-ด ---ด -ลดล ซลดร -ม-ร -ด-ล 

-เจา้-เอย ---- -ไอ-เต่า ---เอย ---- ---- --เต่าพนั ---ปี 
-ล-ด ---- -ล-ด ---ร ---- ---- --ซล ---ด 
-ล-ด ---- -ร-ด ---ร --ซม -ร-ด ลลซล ดร-ด 
---เฮย้ ---- -เฮย้-เฮย้ ---เฮย้ 
---ด ---- -ด-ด ---ด 
---ด ---- -ด-ด ---ด 

 
รูปแบบวง : วงป่ีพาทยไ์มน้วมผสมเครื่องสาย 
ลักษณะการบรรเลง 

1. วงป่ีพาทย์ไม้นวมบรรเลงเพลงเขมรไล่ควาย 1 เที่ยว เป็นท่อนน า และ
บรรเลงอีก 1 เที่ยว เป็นท่อนจบ 

2. ท่อนสรอ้ยจะมีเสียงลูกคู่ผู ้หญิง เพื่อท าให้เกิดความหนักแน่นของเสียง 
และท าใหเ้กิดอารมณส์นกุสนาน 

3. ท่อนสรอ้ยของเพลงเขมรไล่ควาย เป็นท านองส่วนหนึ่งของเพลง ดงันัน้จะ
รอ้งว่า เฮ้ย เฮ้ย เฮ้ย เฮ้ย ทุกครั้งเมื่อบรรเลงถึงท านองส่วนนี ้ และยังเป็นเอกลักษณ์ของเพลง 
ดงัเช่นในตวัอย่าง 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
---ม --รม ซมรด -ร-ด ---ด -ดดด มรดล -ด-ร 
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---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
--รซ ลทดร รรรร -ร-ร --ดล -ด-ด -ล-ร ดดดด 
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
---ล -มรด -ล-ด ---ด -ลดล ซลดร -ม-ร -ด-ล 
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

-ล-ด ---- -ร-ด ---ร --ซม -ร-ด ลลซล ดร-ด 
---เฮย้ ---- -เฮย้-เฮย้ ---เฮย้ 
---ด ---- -ด-ด ---ด 

หมายเหต ุ:  

 โนต้เพลงในช่องที่แรงเงา คือ ท านองสรอ้ย 
 

2.2.11 เพลง สาวเอยจะบอกให้ 
ผู้ประพันธเ์นือ้ร้อง : เนาวรตัน ์ พงษไ์พบลูย ์
โครงสร้าง และท านองเพลง  

โครงสร้าง : ขึน้เพลงดว้ยท่อนน า โดยมีกลองตีขึน้ก่อน และวงป่ีพาทยไ์ม้
นวมบรรเลงรบัเพลงคางคกขอบสระ 1 เที่ยว จากนัน้นักรอ้งจึงรอ้งเนือ้เพลง มีทัง้หมด 4 เนือ้ โดย
แบ่งกันระหว่างนักรอ้งชายกบันักรอ้งหญิง ซึ่งนกัรอ้งชายจะรอ้งในส่วนของเนือ้รอ้ง 1 และ3 ส่วน
นกัรอ้งหญิงจะรอ้งในสว่นของเนือ้รอ้ง 2 และ4 

ท่อนน า 
เนือ้รอ้ง 1 
เนือ้รอ้ง 2 
เนือ้รอ้ง 3 
เนือ้รอ้ง 4 

 

ท านอง : เพลงคางคกขอบสระ (หมายเหต:ุ โนต้เพลงพิมพต์ัวหนา หมายถึง 
ทางเครื่องดนตรี) 
เนือ้รอ้ง 1 

---- -สาว-เอย -มาเถิดมา -จะบอกให ้ ---- -มา-ลยั -คลอ้ง-คอ -ล่อ-แมลง 

---- -ล-ล -ซฟซ -ลลร ---- -ล-ล -ร-ด -ฟซล 



 140 
 

---- -ลลล -ซฟซ -ล-ร ---- -ลลล -ร-ด -ฟซล 
---- -ลิม้-ลม -ชื่น-ชม -เคลือบ-แคลง -แฝง-ค า -ลวง-ลอ่ -พอ-ให ้ -เจา้ติดลม 

---- -ร-ร -ซ-ท -ด-ร -ม-ร -ด-ท -ซ-ท -ลลล 
---- -รรร -ซลท ลทดร -ม-ร -ด-ท ลซลท -ลลล 

-เขาก็ชม -เขาก็เชย -เขาก็เยย้ ก็เหยียด-เรา ---- -ไม-้งาม --ก็จะ --อบัเฉา 
-ซฟซ -ฟมฟ -มรม รด-ร ---- -ซ-ซ --รม --ฟซ 
-ซฟซ -ฟมฟ -มรม -รดร ---- -ซซซ -ดรม รมฟซ 

-เขา-เมิน -เดิน-ตาม -เหยียด-หยาม ไม่อยาก-มอง ---- -มา-ลยั --ไม่มี --คนปอง 
-ล-ซ -ฟ-ม -ร-ม รร-ร ---- -ซ-ซ --รม --ฟซ 
-ล-ซ -ฟ-ม รดรม -รรร ---- -ซซซ -ดรม รมฟซ 

-นอ้ง-เอย -สาว-เอย -ค า-หวาน มนัฆ่า-คน     
-ล-ซ -ฟ-ม -ร-ม รร-ร     
-ล-ซ -ฟ-ม รดรม -รรร     

เนือ้รอ้ง 2 

---- -หญิง-งาม -ใช่ว่างาม -เรือง-รา่ง ---- -นวล-นาง -มิใช่นวล -หนา้-มล 
---- -ล-ล -ซฟซ -ล-ร ---- -ล-ล -รรด -ซ-ล 
---- -ลลล -ซฟซ -ล-ร ---- -ลลล -ร-ด -ฟซล 
---- -หญิง-งาม -ตอ้ง-งาม -อย่าง-คน -พรอ้ม-ผจญ -ฟัน-ฝ่า -เทียม-หนา้ เทียมไหล่-กนั 

---- -ร-ร -ซ-ท -ด-ร ม-รร -ด-ท -ซ-ท ลล-ล 
---- -รรร -ซลท ลทดร -ม-ร -ด-ท ลซลท -ลลล 

-สูด้ว้ยกนั -ตายดว้ยกนั -ไม่มีชัน้ มาแบ่ง-ชน ---- -เจา้-เอย --เจา้เกิด --เป็นคน 
-ซฟซ -ฟมฟ -มรม รด-ร ---- -ซ-ซ --รม --ฟซ 
-ซฟซ -ฟมฟ -มรม -รดร ---- -ซซซ -ดรม รมฟซ 

-ทกุข-์ทน -ท า-ไม -ให-้เขา เอาเปรียบ-แรง ---- -สาว-เอย --เจา้อย่า --คลางแคลง 

-ล-ซ -ฟ-ม -ร-ม รร-ร ---- -ซ-ซ --รม --ฟซ 
-ล-ซ -ฟ-ม รดรม -รรร ---- -ซซซ -ดรม รมฟซ 

-สอง-มือ --คือแรง --เลีย้งโลก ตลอด-มา     
-ล-ซ --ฟม --รม รร-ร     
-ล-ซ -ฟ-ม รดรม -รรร     
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เนือ้รอ้ง 3 

---- -ผู-้ชาย -ไม่ใช่คน -ก า-หนด ---- -วาง-เกณฑ ์ -เขียน-กฎ -มาต-ตรา 

---- -ล-ล -ซฟซ -ล-ร ---- -ล-ล -ร-ด -ฟ-ล 
---- -ลลล -ซฟซ -ล-ร ---- -ลลล -ร-ด -ฟซล 
---- -หญิง-ชาย --ใช่มี -สี่-ขา -เหมือน-ชา้ง --เทา้หนา้ --เทา้หลงั -ที่เคยทน 
---- -ร-ร --ซท -ด-ร -ม-ร --ดท --ซท -ลลล 
---- -รรร -ซลท ลทดร -ม-ร -ด-ท ลซลท -ลลล 

-หญิงก็คน -ชายก็คน -ทกุคนลว้น เป็นส่วน-เดียว ---- -สอง-แรง -ประ-สาน -มดั-เกลียว 

-ซฟซ -ฟมฟ -มรม รด-ร ---- -ซ-ซ -ร-ม -ฟ-ซ 
-ล-ซ -ฟ-ม -ร-ม รร-ร ---- -ซ-ซ --รม --ฟซ 

-เหมือน-ใจ -ดวง-เดียว --เสน้เหนียว และเหนี่ยว-น า ---- -ชี-้ทาง -รว่ม-สรา้ง -รว่ม-ท า 
-ล-ซ -ฟ-ม --รม รร-ร ---- -ซ-ซ -ร-ม -ฟ-ซ 
-ล-ซ -ฟ-ม รดรม -รรร ---- -ซซซ -ดรม รมฟซ 

-อย่า-หลง -ค าเยินยอ --ลวงลอ่ กนัอยู่-เลย     
-ล-ซ -ฟมม --รม รร-ร     
-ล-ซ -ฟ-ม รดรม -รรร     

เนือ้รอ้ง 4 

---- -สาว-เอย -มาเถิดมา -เป็น-เพ่ือน ---- -ดวง-เดือน -ไม่ใช่งาม -อย่าง-เคย 

---- -ล-ล -ซฟซ -ล-ร ---- -ล-ล -รรด -ฟ-ล 
---- -ลลล -ซฟซ -ล-ร ---- -ลลล -ร-ด -ฟซล 
---- -หน-ทาง --คงยาก -เปิด-เผย -สาว-เอย -จง-มา -เถิด-หนา -มาช่วยกนั 

---- -ร-ร --ซท -ด-ร -ม-ร --ดท --ซท -ลลล 
---- -รรร -ซลท ลทดร -ม-ร -ด-ท ลซลท -ลลล 

-หญิงประจญ -ชายประจญั -ช่วยกนัสรรค ์ กนัสรา้ง-สม ---- -พืน้-ดิน --ก็จะ --อดุม 
-ซฟซ -ฟมฟ -มรม รด-ร ---- -ซ-ซ --รม --ฟซ 
-ล-ซ -ฟ-ม -ร-ม รร-ร ---- -ซ-ซ --รม --ฟซ 

-สงั-คม -สม-บรูณ ์ -เรา-หนนุ เราช่วย-น า ---- -สาว-เอย -เจา้-จง --จดจ า 
-ล-ซ -ฟ-ม -ร-ม รร-ร ---- -ซ-ซ -ร-ม --ฟซ 
-ล-ซ -ฟ-ม รดรม -รรร ---- -ซซซ -ดรม รมฟซ 
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-ถา้-แม่น -ใครมาท า -จง-ไล ่ -มนัออกไป     

-ล-ซ -ฟ-ม -ร-ม -รรร     
-ล-ซ -ฟ-ม รดรม -รรร     

 
รูปแบบวง : วงป่ีพาทยไ์มน้วมผสมเครื่องสาย 
ลักษณะการบรรเลง 

1. ขึน้เพลงด้วยท่อนน า โดยมีกลองตีขึน้ก่อน จากนั้นวงป่ีพาทย์ไม้นวม
บรรเลงรบัเพลงคางคกขอบสระ 1 เที่ยว 

2. จะมีการรอ้งสลบักนัระหว่างนกัรอ้งชายกบันกัรอ้งหญิง โดยนกัรอ้งชายจะ
รอ้งในสว่นของเนือ้รอ้ง 1 และ3 สว่นนกัรอ้งหญิงจะรอ้งในสว่นของเนือ้รอ้ง 2 และ4 

3. วงป่ีพาทยไ์มน้วมจะบรรเลงรบัตอนท้ายทุกเนือ้รอ้ง โดยใชท้ านองสดุทา้ย
ของเพลงคางคกขอบสระมาบรรเลงรบั ดงัตวัอย่าง 

---- -สาว-เอย -มาเถิดมา -เป็น-เพ่ือน ---- -ดวง-เดือน -ไม่ใช่งาม -อย่าง-เคย 

---- -ล-ล -ซฟซ -ล-ร ---- -ล-ล -รรด -ฟ-ล 
---- -หน-ทาง --คงยาก -เปิด-เผย -สาว-เอย -จง-มา -เถิด-หนา -มาช่วยกนั 

---- -ร-ร --ซท -ด-ร -ม-ร --ดท --ซท -ลลล 
-หญิงประจญ -ชายประจญั -ช่วยกนัสรรค ์ กนัสรา้ง-สม ---- -พืน้-ดิน --ก็จะ --อดุม 

-ซฟซ -ฟมฟ -มรม รด-ร ---- -ซ-ซ --รม --ฟซ 
-สงั-คม -สม-บรูณ ์ -เรา-หนนุ เราช่วย-น า ---- -สาว-เอย -เจา้-จง --จดจ า 

-ล-ซ -ฟ-ม -ร-ม รร-ร ---- -ซ-ซ -ร-ม --ฟซ 
-ถา้-แม่น -ใครมาท า -จง-ไล ่ -มนัออกไป ---- ---- ---- ---- 

-ล-ซ -ฟ-ม -ร-ม -รรร ---- -ซซซ -ดรม รมฟซ 
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
-ล-ซ -ฟ-ม รดรม -รรร ---- -ซซซ -ดรม รมฟซ 
---- ---- ---- ----     
-ล-ซ -ฟ-ม รดรม -รรร     

หมายเหต ุ:  

 โนต้เพลงในช่องที่แรงเงา คือ สว่นที่วงป่ีพาทยไ์มน้วมบรรเลง 
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2.2.12 เพลง เต้นก าร าเคียว 
ผู้ประพันธเ์นือ้ร้อง : พงษศ์กัดิ ์ เกตจุรูญ 
โครงสร้าง และท านองเพลง  

โครงสร้าง : ขึน้เพลงดว้ยการใชว้งป่ีพาทยไ์มน้วมบรรเลงเพลงเป็นท่อนน า 
จากนัน้ก็รอ้งเพลงเตน้ก าร  าเคียว โดยจะขึน้ตน้ดว้ยพ่อเพลง ลูกคู่ก็จะรอ้งซ า้กลอนเพลงของพ่อ
เพลง  จากนัน้แม่เพลงก็จะรอ้งซ า้ในเพลงที่พ่อเพลงขึน้ เช่น ถา้พ่อเพลงขึน้เพลงมา แม่เพลงก็ตอ้ง
รอ้งเพลงมา แต่จะเปลี่ยนกลอนหรือเนือ้รอ้ง 

ท่อนน า 
เพลงเตน้ก าร  าเคียว 

ท่อนจบ 
 

ท านอง : เพลงพืน้บา้น เตน้ก าร  าเค่ียว 
ท านองท่อนน า 

---ด ---ล --ดล ซฟ-ซ ---ด รมฟซ ซซซซ -ซ-ซ 
---- -ท-ด ---ร -ด-- -ท-- ทลซ-ด ---ร --ทด 
---- -ซ-ล -ท-ด -ร-ด -ท-- ทลซ-ด -ท-ด ---ซ 
---ด ---ล ---ซ ---ฟ ---ซ -ฟซล -ท-ด ---ซ 
---ด ---ล --ดล ซฟ-ซ ---ด รมฟซ ซซซซ -ซ-ซ 

เพลงมา (พ่อเพลง) 

-มากนัเถิด -นาง-เอย 

-เอย-รา -แม่-มา -มารมึา -แม่-มา -พวก-เรา -ชาว-นา -เราจงมา -รว่มกนัเอย 

-เออ-เยอ -กนั-เอย -พวก-เรา -ชาว-นา -เราจงมา -รว่มกนัเอย 

เพลงมา (แม่เพลง) 
-มากนัเถิด -นาย-เอย 
-เอย-รา -พ่อ-มา -มารมึา -พ่อ-มา -อย่า-มวั -รอ-ชา้ -จงรีบมา -กนั-เอย 
-เออ-เยอ -กนั-เอย -อย่า-มวั -รอ-ชา้ -จงรีบมา -กนั-เอย 
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เพลงแถ (พ่อเพลง) 

-แถกนัเถิด -นาง-เอย 
-เอย-รา -แม่-แถ -แถรแึถ -แม่-แถ ท านาแต่หนุ่ม -จน-แก่ แต่นาท่ีแท ้ -ไม่มีเอย 
-เออ-เยอ -ไม่มีเอย ท านาแต่หนุ่ม -จน-แก่ แต่นาท่ีแท ้ -ไม่มีเอย 
เพลงแถ (แม่เพลง) 

-แถกนัเถิด -นาย-เอย 
-เอย-รา -พ่อ-แถ -แถรแึถ -พ่อ-แถ  นายทนุมนัท า -เรา-แย่ -อย่าเชือนแช -ไอเพ่ือนเอย 

-เออ-เยอ -ไอเพ่ือนเอย  นายทนุมนัท า -เรา-แย่ -อย่าเชือนแช -ไอเพ่ือนเอย 

 

เพลงรอ่น (พ่อเพลง) 

-รอ่นกนัเถิด -นาง-เอย 
-เอย-รา -แม่-รอ่น -รอ่นรรึอ่น -แม่-รอ่น -ปวด-เม่ือย -เหน่ือย-อ่อน ทัง้แดดก็รอ้น -เสียจริงเอย 

-เออ-เยอ -จรงิ-เอย -ปวด-เม่ือย -เหนื่อย-อ่อน ทัง้แดดก็รอ้น -เสียจริงเอย 

เพลงรอ่น (แม่เพลง) 
-รอ่นกนัเถิด -นาย-เอย 
-เอย-รา -พ่อ-รอ่น -รอ่นรรึอ่น -พ่อ-รอ่น -สบู-เลือด -เขาเดือดรอ้น -อย่ามวันอน -อยู่-เอย 
-เออ-เยอ -อยู่-เอย -สบู-เลือด -เขาเดือดรอ้น -อย่ามวันอน -อยู่-เอย 
เพลงร  า (พ่อเพลง) 

-ร  ากนัเถิด -นาง-เอย 
-เอย-รา -แม่-ร  า -ร  ารรึ  า -แม่-ร  า -ชะละวา 
-ชา-ฉ่า -ชา-ฉ่า -ชา-ชา -ชา-ฉ่า -ชา-ฉ่า -ชา-ชา 
-ร  ารรึ  า -แม่-ร  า -ร  า-เถิด ร  าเถิดแม่ร  า -ร  ารรึ  า -แม่-ร  า 
-ทัง้-ไถ ทัง้หว่านทัง้ด า ล าบากตรากตร า ท านากนัวุ่น 

-ทัง้-ไถ ทัง้หว่านทัง้ด า ล าบากตรากตร า ท านากนัวุ่น 

-แต่เจา้กรรม -ซ า้นายทนุ ยงักลบัมาโกง -เรา-เอย 
-เออ-เยอ -เรา-เอย -แต่เจา้กรรม -ซ า้นายทนุ ยงักลบัมาโกง -เรา-เอย 
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เพลงคิด (พ่อเพลง) 

-คิดกนัเถิด -นาง-เอย 
-เอย-รา -แม่-คิด -คิดรคิึด -แม่-คิด -เจา้ที่นา -มนัขดูรดี จนเราซูบซีด -กนัหมดเอย 

-เออ-เยอ -หมด-เอย -เจา้ที่นา -มนัขดูรดี จนเราซูบซีด -กนัหมดเอย 

เพลงคิด (แม่เพลง) 

-คิดกนัเถิด -นาย-เอย 
-เอย-รา -พ่อ-คิด -คิดรคิึด -พ่อ-คิด ท านามาทัง้ -ชี-วิต ขา้วกินสกันิด -ไม่มีเอย 
-เออ-เยอ -ไม่มีเอย ท านามาทัง้ -ช-ีวิต ขา้วกินสกันิด -ไม่มีเอย 
 

เพลงถอง (พ่อเพลง) 

-ถองกนัเถิด -นาง-เอย 
-เอย-รา -แม่-ถอง -ถองรถึอง -แม่-ถอง 
-ช-ีวิต เราสดุขื่นขน มนัแสนระทม จนอกกลดัหนอง 

-ช-ีวิต เราสดุขื่นขน มนัแสนระทม จนอกกลดัหนอง 

-ลกุขึน้เถิด -พี่-นอ้ง อย่ามวัร  ่ารอ้ง -อยู่-เอย 
-เออ-เยอ -อยู่-เอย -ลกุขึน้เถิด -พี่-นอ้ง อย่ามวัร  ่ารอ้ง -อยู่-เอย 
เพลงถอง (แม่เพลง) 

-ถองกนัเถิด -นาย-เอย 
-เอย-รา -พ่อ-ถอง -ถองรถึอง -พ่อ-ถอง 

-เลือด-เรา มนัหลั่งมนัริน -ทาแผ่นดิน เสียจนเนืองนอง 

-เลือด-เรา มนัหลั่งมนัริน -ทาแผ่นดิน เสียจนเนืองนอง 

-เพราะพวกชน -ชัน้ปกครอง เหยียบย ่าพี่นอ้ง -เรา-เอย 
-เออ-เยอ -เรา-เอย -เพราะพวกชน -ชัน้ปกครอง เหยียบย ่าพี่นอ้ง -เรา-เอย 

 

เพลงลกุ (พ่อเพลง)  

-ลกุขึน้เถิด -นาง-เอย 
-เอย-รา -แม่-ลกุ -ลกุรลึกุ -แม่-ลกุ 
-ชะละวา -โจ๊ะ-ติง -ติง-ทั่ง -ติง-ติง -ชะละวา -โจ๊ะ-ติง -ติง-ทั่ง -ติง-ติง 



 146 
 

-ววัขี่ควาย กระต่ายขีล่ิง -ลกุรลึกุ -แม่-ลกุ -ลกุ-เถิด ลกุเถิดแม่ลกุ -ลกุรลึกุ -แม่-ลกุ 
-ดิน้-รน -ทน-ทกุข ์ จนกว่าความทกุข ์ -จะหมดเอย 

-เออ-เยอ -หมด-เอย -ดิน้-รน -ทน-ทกุข ์ จนกว่าความทกุข ์ -จะหมดเอย 

เพลงลกุ (แม่เพลง) 
-ลกุขึน้เถิด -นาย-เอย 
-เอย-รา -พ่อ-ลกุ -ลกุรลึกุ -พ่อ-ลกุ -ถือ-เคียว -มาเปล่ียนยคุ ใหมี้ความสขุ --สบายเอย 

-เออ-เยอ -สบาย-เอย -ถือ-เคียว -มาเปล่ียนยคุ ใหมี้ความสขุ --สบายเอย 

 

เพลงรว่ม (พ่อเพลง) 

-รว่มกนัเถิด -นาง-เอย 
-เอย-รา -แม่-รว่ม -รว่มรรึว่ม -แม่-รว่ม พวกเราชาวนา -จงมารว่ม ปลดแอกที่สวม -ออก-เอย 

-เออ-เยอ -ออก-เอย พวกเราชาวนา -จงมารว่ม ปลดแอกที่สวม -ออก-เอย 

เพลงรว่ม (แม่เพลง) 

-รว่มกนัเถิด -นาย-เอย 
-เอย-รา -พ่อ-รว่ม -รว่มรรึว่ม -พ่อ-รว่ม ถึงวนัที่เชือด -เลือดเราท่วม เราก็จะรว่ม -กนัสูเ้อย 
-เออ-เยอ -สู-้เอย ถึงวนัที่เชือด -เลือดเราท่วม เราก็จะรว่ม -กนัสูเ้อย 
 

เพลงไป (พ่อเพลง) 

-ไปกนัเถิด -นาง-เอย 
-เอย-รา -แม่-ไป -ไปรไึป -แม่-ไป 
-รว่ม-ใจ กนัอย่ารูล้า้ง พวกเราจะสรา้ง สงัคมกนัใหม่ 

-รว่ม-ใจ กนัอย่ารูล้า้ง พวกเราจะสรา้ง สงัคมกนัใหม่ 

-จะ-ชา้ -อยู่-ใย มะมารีบไป -กนั-เอย 
-เออ-เยอ -กนั-เอย -จะ-ชา้ -อยู่-ใย มะมารีบไป -กนั-เอย 
เพลงไป (แม่เพลง) 

-ไปกนัเถิด -นาย-เอย 
-เอย-รา -พ่อ-ไป -ไปรไึป -พ่อ-ไป 
-ไป-เถิด ไปเถิดพี่นอ้ง ขอบฟ้าสีทอง นัน้อยู่ใกลใ้กล ้
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-ไป-เถิด ไปเถิดพี่นอ้ง ขอบฟ้าสีทอง นัน้อยู่ใกลใ้กล ้

-สรา้งเวลา -ฟ้า-ใหม่ -ใหส้ดใส -ทั่วไทยเอย 

-เออ-เยอ -ไทย-เอย -สรา้งเวลา -ฟ้า-ใหม่ -ใหส้ดใส -ทั่วไทยเอย 

ท านองท่อนจบ 

รบัรอ้ง ---ด รมฟซ ซซซซ -ซ-ซ 

ซ า้ 

---- -ท-ด ---ร -ด-- -ท-- ทลซ-ด ---ร --ทด 
---- -ซ-ล -ท-ด -ร-ด -ท-- ทลซ-ด -ท-ด ---ซ 
---ด ---ล ---ซ ---ฟ ---ซ -ฟซล -ท-ด ---ซ 
---ด ---ล --ดล ซฟ-ซ ---ด รมฟซ ซซซซ -ซ-ซ 

 

รูปแบบวง : ป่ีพาทยไ์มน้วม 
ลักษณะการบรรเลง 

1. มีการใชว้งป่ีพาทยไ์ม้นวมบรรเลงท่อนน า ก่อนเขา้เพลงเต้นก าร  าเคียว 
และบรรเลงท่อนจบ ซึ่งมีท านองเหมือนกนั ดงันี ้

---ด ---ล --ดล ซฟ-ซ ---ด รมฟซ ซซซซ -ซ-ซ 
---- -ท-ด ---ร -ด-- -ท-- ทลซ-ด ---ร --ทด 
---- -ซ-ล -ท-ด -ร-ด -ท-- ทลซ-ด -ท-ด ---ซ 
---ด ---ล ---ซ ---ฟ ---ซ -ฟซล -ท-ด ---ซ 
---ด ---ล --ดล ซฟ-ซ ---ด รมฟซ ซซซซ -ซ-ซ 

โดยท านองทัง้ท่อนน า และท่อนจบ นี ้สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 สว่น ดงันี ้
- บรรทดัที่ 1 คือ การรบั - สง่รอ้ง 
- บรรทดัที่ 2 – 5 คือ เนือ้เพลง 

รบั-ส่งรอ้ง ---ด ---ล --ดล ซฟ-ซ ---ด รมฟซ ซซซซ -ซ-ซ 

เนือ้ 

---- -ท-ด ---ร -ด-- -ท-- ทลซ-ด ---ร --ทด 
---- -ซ-ล -ท-ด -ร-ด -ท-- ทลซ-ด -ท-ด ---ซ 
---ด ---ล ---ซ ---ฟ ---ซ -ฟซล -ท-ด ---ซ 
---ด ---ล --ดล ซฟ-ซ ---ด รมฟซ ซซซซ -ซ-ซ 
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2. สว่นของท่อนจบ จะบรรเลงซ า้ 2 รอบ ในสว่นของเนือ้เพลง 
3. มีการเรียงล าดบัเพลงย่อยใหม่ ซึ่งมีความแตกต่างจากเพลงเตน้ก าร  าเคียว

ฉบบัของกรมศิลปากร ดงันี ้ 
 

ตาราง 2 การเปรียบเทียบเพลงย่อย 

เพลงเต้นก าร าเคียว วงต้นกล้า เพลงเต้นก าร าเคียว ของเดิม 
เพลงมา เพลงมา 
เพลงแถ เพลงไป 
เพลงรอ่น เพลงเดิน 
เพลงร  า เพลงร  า 
เพลงคิด เพลงรอ่น 
เพลงถอง เพลงบิน 
เพลงลกุ เพลงยกั 
เพลงรว่ม เพลงย่อง 
เพลงไป เพลงย่าง 

 
เพลงแถ 
เพลงถอง 

ซึ่งเพลงย่อยภายในเพลงเตน้ก าร  าเคียวของเดิมนัน้เป็นการเรียงที่มีความสอดคลอ้งกนัของกิรยิา

ท่าทาง 

มา ไป เดิน เป็นกิรยิาของการเดิน  
รอ่น บิน เป็นกิรยิาของการบิน 
ย่อง ย่าง เป็นกิรยิาของการเดินชา้ ๆ หรือเดินเบา ๆ 

แถ ถอง โดยความของค าว่า แถ หมายถึง อาการเอียง ๆ หรือเฉียง ๆ เช่น 
นกที่ก าลงัจะเอียงปีกร่อนลง หรือ การแถไป ส่วนค าว่า ถอง หมายถึง การด่ืมมาก เป็นภาษาปาก 
โดยรวมแลว้ค าว่า แถ ถอง น่าจะเป็นกิริยาของคนเมา เพื่อความตอ้งการจะสื่อว่าก าลงัจะจบเพลง
หรือก าลงัจะลาแลว้  

สว่นเพลงย่อยภายในเพลงเตน้ก าร  าเคียวของวงตน้กลา้นัน้ จะมีจ านวนเพลง
ที่นอ้ยกว่าของเดิมจ านวน 2 เพลง เนื่องจากไดต้ดัเพลงย่องและเพลงย่าง แต่ก็ไดเ้พิ่มเพลงย่อยที่
ไม่มีในเพลงเต้นก าร  าคียวของเดิมจ านวน 2 เพลง ไดแ้ก่ เพลงลุกและเพลงร่วม และไดเ้ปลี่ยน 



 149 
 
เพลงบิน แทนที่ดว้ย เพลงคิด อีกทัง้ยงัมีการสลบัเพลง เพื่อเป็นการเรียงเพลงใหม้ีความสอดคลอ้ง
กบัเนือ้หาทางการเมือง และตอ้งการความสมบรูณข์องเนือ้หาที่สื่อไปในทางการเมือง  

เช่น เพลงคิด เพื่อบอกใหคิ้ดถึงความยากล าบากของชาวนา 
  เพลงลกุ เพื่อบอกใหล้กุขึน้สู ้
  เพลงรว่ม เพื่อบอกใหป้ระชาชน หรือ ชาวนา รว่มกนัสู ้

 

4. จะมีการรุกจงัหวะโดยพ่อเพลงจะรอ้ง ในสว่นของเพลงย่อย ไดแ้ก่ 
- เพลงร  า จ านวน 6 หอ้ง รอ้งว่า  

-ชา-ฉ่า -ชา-ฉ่า -ชา-ชา -ชา-ฉ่า -ชา-ฉ่า -ชา-ชา 
- เพลงลกุ จ านวน 8 หอ้ง รอ้งว่า 

-ชะละวา -โจ๊ะ-ติง -ติง-ทั่ง -ติง-ติง -ชะละวา -โจ๊ะ-ติง -ติง-ทั่ง -ติง-ติง 
 

5. มีการใช้ลูกคู่  เพื่อการสรา้งความสนุกสนาน เน้นความหนักแน่นของ
เนือ้หา และเป็นการรุกจงัหวะ 

6. ลูกคู่จะรอ้งค าว่า ชะ ขัดกับพ่อเพลง แม่เพลง เป็นช่วง ๆ เพื่อสรา้งความ
สนกุสนาน 
  

2.2.13 เพลง แด่กรรมกร 
ผู้ประพันธเ์นือ้ร้อง : นายขม ขื่นเขียวคาว (นามปากกา) 
โครงสร้าง และท านองเพลง  

โครงสร้าง : ขึน้เพลงด้วยท่อนน า โดยใช้ระนาดเอกบรรเลงก่อน 1 รอบ 
จากนัน้วงป่ีพาทยไ์มน้วมก็บรรเลงพรอ้มกนัทัง้วงในท านองเดียวกนั จากนัน้นกัรอ้งก็รอ้งเนือ้รอ้ง 1 
โดยจะมีระนาดเอกบรรเลงเคลา้รอ้ง หลงัจากรอ้งหมดเนือ้แลว้วงป่ีพาทยไ์มน้วมรบัรอ้งดว้ยสรอ้ย 
โดยท านองสรอ้ยนีจ้ะใชท้ านองเดียวกับท่อนน า และบรรเลงสลบักันไประหว่างเนือ้รอ้งกับสรอ้ย 
เป็นเช่นนีไ้ปจนหมดเนือ้รอ้ง ซึ่งเพลงแด่กรรมกรนี ้มีทัง้หมด 4 เนือ้รอ้ง และจบดว้ยการบรรเลงท่อน
จบ 

ท่อนน า 
เนือ้รอ้ง 1 
ท านองสรอ้ย 
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เนือ้รอ้ง 2 
ท านองสรอ้ย 
เนือ้รอ้ง 3 
ท านองสรอ้ย 
เนือ้รอ้ง 4 
ท านองสรอ้ย 
ท่อนจบ 

 

ท านอง : เพลงพรหมทตั ของพร  ภิรมย ์
ท านองท่อนน า 

---- ซมซร ---ม -ซ-ล ---ท -ร-ม ซมรท ลทซล 
---- ซมซร ---ม -ซ-ล ---ท -ร-ม ซมรท ลทซล 

เนือ้รอ้ง 1  

---- -แต่-เชา้ --จรด -เย็น-ค ่า ---ตอ้ง -ตราก-ตร  า ---ดว้ย -น า้-ตา 
---- -ด-ม ---ด -ร-ล ซ--ล -ซ-ล ---ซ -ท-ล 
---- -ผิด-หรือ ---กู -เกิด-มา ---แลว้ -ถกู-ตรา -เป็น-กรรม -มะ-กร 
---- -ล-ท ---ล -ซ-ล ---ด -ล-ท -ท-ท -ท-ท 
---- -ก-ูทน ---ถกู -กด-ขี่ ---นาย -ทนุ-ชี ้ ---เฝา้ -เห่า-หอน 

---- -ท-ท ---ล -ล-ล ---ท -ท-ท ---ม -ด-ม 
---- -เอา-เปรียบ ---กู -ทกุ-ตอน ---แม ้ -กิน-นอน ---คอย -จี-้ไซ 
---- -ล-ซ ---ล -ท-ล ---ท -ล-ล ---ซ -ล-ล 

ท านองสรอ้ย 

---- ซมซร ---ม -ซ-ล ---ท -ร-ม ซมรท ลทซล 
---- ซมซร ---ม -ซ-ล ---ท -ร-ม ซมรท ลทซล 

เนือ้รอ้ง 2 

---- -ความ-รู ้ ---กู -ก็-ต ่า ---นาย -ทนุ-ซ า้ ---คอย -ผลกั-ไส 
---- -ด-ม ---ด -ด-ล ---ล -ล-ท ---ล -ซ-ท 
---- -ก-ูอยู่ ---ดว้ย -จ า-ใจ ---หมด -ทาง-ไป ---เพราะ -ไร-้เงิน 
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---- -ด-ท ---ร -ด-ท ---ล -ท-ท ---ด -ท-ท 
---- -ก-ูทกุข ์ ---กู -เหนื่อย-ยาก ---กู -ล า-บาก ---มนั -เที่ยว-เพลิน 

---- -ท-ด ---ท -ล-ท ---ท -ท-ล ---ม -ด-ม 
---- -กิน-นอน ---บน -กอง-เงิน ---ดว้ย -ส่วน-เกิน ---แรง -งาน-กู 
---- -ล-ล ---ซ -ล-ล ---ล -ซ-ล ---ล -ล-ล 

เนือ้รอ้ง 3 

---- -ลกู-เมีย ---กู -ยาก-ไร ้ ---จะ -อด-ตาย ---ใคร -บา้ง-รู ้
---- -ม-ด ---ด -ล-ด ---ซ -ซ-ล ---ล -ซ-ท 
---- -หวงั-รฐั ---คอย -แล-ด ู ---กลบั -ค า้-ชู ---พวก -นาย-ทนุ 
---- -ม-ม ---ท -ท-ท ---ล -ด-ท ---ล -ท-ท 
---- --อนิจจา ---รฐั -ของ-ชาติ ---ตก -เป็น-ทาส ---น า้ -เงิน-ทนุ 
---- -ลดท ---ท -ด-ม ---ล -ท-ท ---ฟ -ม-ม 
---- --ทรยศ ---เพื่อ -นาย-ทนุ ---เพียง -เกือ้-หนนุ ---พวก -พอ้ง-ตวั 
---- --ลลท ---ซ -ล-ล ---ล -ซ-ม ---ซ -ท-ล 

เนือ้รอ้ง 4 

---- -พวก-กู ---อด -ตาย-แน่ ---หมด -ทาง-แก ้ ---ดว้ย -มืด-มวั 
---- -ม-ด ---ล -ท-ล ---ซ -ล-ล ---ล -ซ-ล 
---- -ตราบ-ใด ---ที่ -คน-ชั่ว ---ยงั -ฝัง-ตวั ---บน -หลงั-ก ู
---- -ล-ด ---ล -ท-ล ----ท -ด-ท ---ท -ด-ท 
---- -ทน-ทกุข ์ ---มา -ชา้-นาน ---ทน --ทรมาน ---แสน -อด-ส ู
---- -ท-ด ---ท -ด-ท ---ท -ททท ---ม -ด-ม 
---- -ตอ้ง-ลกุ ---ขึน้ -ต่อ-สู ้ ---เพื่อ -เชิด-ชู ---โลก -ของ-คน 
---- -ซ-ท ---ล -ซ-ล ---ซ -ล-ล ---ซ -ท-ล 

ท านองสรอ้ย 

---- ซมซร ---ม -ซ-ล ---ท -ร-ม ซมรท ลทซล 
---- ซมซร ---ม -ซ-ล ---ท -ร-ม ซมรท ลทซล 

ท านองท่อนจบ 

-มซร -มซล -ทรม รทซล -มซร -มซล -ทรม รทซล 
-ทรม -ทซล -ทรม รทซล -ทซล -ทซล -ทซล -ทซล 
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-ลลล -ลลล -ลลล -ลลล ---ท ดรฟซ ---ล ทลซท 
---ล ทลซล ---ซ ลซฟซ 

 

รูปแบบวง : วงป่ีพาทยไ์มน้วมผสมเครื่องสาย 
ลักษณะการบรรเลง 

1. เพลงแด่กรรมกร มีการบรรเลงท่อนน า 
---- ซมซร ---ม -ซ-ล ---ท -ร-ม ซมรท ลทซล 
---- ซมซร ---ม -ซ-ล ---ท -ร-ม ซมรท ลทซล 

 

2. ท่อนน า ของเพลงแด่กรรมกรนี ้มีหนา้ที่ 2 อย่าง ดงันี ้
- ท าหนา้ที่เป็น ท่อนน า 
- ท าหนา้ที่เป็น ท่อนสรอ้ย 
- ท าหนา้ที่เป็น เอกลกัษณ ์

3. ระนาดเอกจะบรรเลงเคลา้ไปกับนักรอ้ง ซึ่งจะเป็นในลกัษณะของการด้น
ระนาด 

4. มีการบรรเลงท่อนจบ มีท านองดงันี ้
-มซร -มซล -ทรม รทซล -มซร -มซล -ทรม รทซล 
-ทรม -ทซล -ทรม รทซล -ทซล -ทซล -ทซล -ทซล 
-ลลล -ลลล -ลลล -ลลล ---ท ดรฟซ ---ล ทลซท 
---ล ทลซล ---ซ ลซฟซ 

 

2.2.14 เพลง เจ้าขุนทอง 
ผูป้ระพนัธเ์นือ้รอ้ง : สจุิตต ์ วงษเ์ทศ 
โครงสร้าง และท านองเพลง  

โครงสร้าง : ขึน้เพลงดว้ยการรอ้งเพลงกล่อมเด็ก “เจา้ขุนทอง” โดยมีขลุ่ย
เพียงออเป่าคลอ เป็นท่อนน า จากนั้นวงป่ีพาทยไ์ม้นวมบรรเลงเพลงแหล่เรื่องชาละวัน ของพร  
ภิรมย ์โดยรอบแรกระนาดเอกบรรเลงเครื่องเดียว แลว้รอบที่ 2 บรรเลงพรอ้มกันทัง้วง จากนัน้จึง
เขา้เนือ้รอ้ง 1 เมื่อจบเนือ้รอ้ง 1 วงป่ีพาทยไ์มน้วมบรรเลงขัน้ และจะบรรเลงสลบักันระหว่างเนือ้
รอ้งกบัท านองเครื่องดนตรี 
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 ท่อนน า เพลงกลอ่มเด็ก “เจา้ขนุทอง” 
 ท านองสรอ้ย 
 เนือ้รอ้ง 1 
 ท านองสรอ้ย 
 เนือ้รอ้ง 2 
 ท านองสรอ้ย 
 เนือ้รอ้ง 3 
 ท านองสรอ้ย 
 เนือ้รอ้ง 4 
 ท านองสรอ้ย 
 เนือ้รอ้ง 5 
 ท านองสรอ้ย 
 เนือ้รอ้ง 6 

ซ า้ 2 รอบ ท านองสรอ้ย 
 

ท านอง : เพลงกล่อมเด็ก “เจา้ขนุทอง” ออกเพลงแหล่เรื่องชาละวนั ของพระ
พรภิรมย ์

 
เพลงกลอ่มเด็ก “เจา้ขนุทอง” 

วดัเอ๋ยวดัโบสถ ์   ตาลโตนดเจ็ดตน้ 
ขนุทองเจา้ไปปลน้   ป่านฉะนีไ้ม่เห็นมา 
คดขา้วใสห่อ    ถ่อเรือไปตามหา 
เขาก็ร  ่าลือมา    ว่าเจา้ขนุทองตายแลว้ 

ท านองสรอ้ย เพลงแหลเ่รื่องชาละ ของพระพรภิรมย ์

---- -ฟ-ร --ดร ฟซลด ---ล ดรดล -ลลล -ล-ร 
---- -ฟ-ร --ดร ฟซลด ---ล ดรดล -ลลล -ล-ร 

เนือ้รอ้ง 1 

---นั่ง -รถ-ยนต ์ ---เร -ไร-- ---นั่ง -รถ-ไฟ ---นก -แกว้-- 
---ฟ -ล-ซ ---ซ -ซ-- ---ฟ -ล-ซ ---ด -ซ-- 
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---สง่ ---เสียง ---แจว้ -แจว้-- --ว่าเจา้ -ขนุ-ทอง ---เจา้ -ขนุ-ทอง 
---ฟ ---ล ---ซ -ซ-- --ซฟ -ล-ซ ---ซ -ด-ล 
---- ---เจา้ ---ออก -จาก-บา้น ---เมื่อ -ตะ-วนั ---เรือง -รอง-- 
---- ---ฟ ---ร -ร-ฟ ---ฟ -ซ-ซ ---ล -ล-- 

-เจา้-หนั -มา-สั่ง ---นอ้ง -นอ้ง-- -ว่า-พี่ -จะ-ไป ---หลาย ---วนั 
-ฟ-ล -ซ-ฟ ---ล -ล-- -ซ-ซ -ล-ล ---ร ---ล 

-เจา้-หนั -มา-สั่ง ---นอ้ง -นอ้ง-- -ว่า-พี่ -จะ-ไป ---หลาย ---วนั 
-ฟ-ซ -ฟ-ร ---ซ -ซ-- -ร-ด -ร-ฟ ---ซ ---ร 

เนือ้รอ้ง 2 

---ไป -เพื่อ-สิท -ธิ-เส -รี-- -เพื่อ-ศกัด์ิ ---ศรี ---บาง -ระ-จนั 
---ซ -ซ-ฟ -ด-ด -ซ-- -ซ-ฟ ---ด ---ล -ล-ล 
---โอ ้ -เจา้-นก ---เขา -ขนั-- -แลว้-เจา้ -ขนุ-ทอง --ก็ลง -เรือน-- 
---ฟ -ซ-ล ---ฟ -ซ-- -ล-ซ -ล-ล --ซล -ล-- 

--สะพาย ---ย่าม ---หาด -เสีย้ว-- -ซึ่ง-ใส ่ -หนงั-สือ ---แสง -เดือน-- 
--ฟฟ ---ซ ---ร -ฟ-- -ซ-ฟ -ซ-ด ---ด -ล-- 
---ทัง้ --สมดุ -ที่-ลบ -เลือน-- -ดว้ย-รอย -น า้-ตา -แต่-เมื่อ ---คืน 
---ล --ซฟ -ซ-ล -ซ-- -ซ-ล -ท-ล -ซ-ล ---ล 
---ทัง้ ---สมดุ -ที่-ลบ -เลือน-- -ดว้ย-รอย -น า้-ตา -แต่-เมื่อ ---คืน 
---ซ --ฟร -ฟ-ซ -ฟ-- -ด-ร -ม-ร -ด-ร ---ร 

เนือ้รอ้ง 3 

---- -ขนุ-ทอง ---- -เจา้รอ้งไห ้ ---อยู่ -ใน-เรือน -จน-ดกึ -ด่ืน-- 
---- -ล-ซ ---- -ฟดซ ---ฟ -ซ-ซ -ล-ซ -ซ-- 

-ว่า-ดอก -จ า-ปี ---ถกู -ปืน-- ---ตาย -อยู่-เกลื่อน ---เจา้ -พระ-ยา 
-ซ-ฟ -ซ-ซ ---ฟ -ซ-- ---ซ -ฟ-ฟ ---ซ -ล-ล 
---- -ลกู-เอ๋ย ---- -หนอลกูเอ๋ย ---เขา -อย่า-เฉย ---เชือน -ชา-- 
---- -ล-ด ---- -รลด ---ร -ซ-ด ---ล -ล-- 

---แม่ -มา-รอ้ง ---เรียก -หา-- -นี่-พ่อ -มา-ตัง้ ---ตา ---คอย 
---ฟ -ซ-ล ---ซ -ซ-- -ซ-ฟ -ซ-ล ---ล ---ล 
---แม่ -มา-รอ้ง ---เรียก -หา-- -นี่-พ่อ -มา-ตัง้ ---ตา ---คอย 
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----ร -ฟซ ---ฟ -ฟ-- -ร-ด -ร-ม ---ร ---ร 
เนือ้รอ้ง 4 

---เจา้ -ม-ิใช่ ---นกั -รบ-- -ที่-เคย -ประ-สบ ---ริว้ -รอย-- 
---ฟ -ซ-ฟ ---ล -ล-- -ซ-ซ -ซ-ฟ ---ด -ล-- 
---รูป ---รา่ง -ก็-นอ้ย -นอ้ย-- -เพราะ-เรียน -หนงั-สือ ---หลาย ---ปี 
---ซ ---ซ -ซ-ล -ล-- -ล-ซ -ด-ด ---ด ---ล 

---แม่ ---รู ้ -ว่า-ลกู -รกั-- ---นัน้ -ม-ีความ ---ภกั -ดี-- 
---ฟ ---ล -ฟ-ซ -ล-- ---ด -ล-ล ---ด -ล-- 

---พ่อ -ก็-รู ้ -ว่า-ลกู -ม-ี- -กะ-ตญั ---ญ ู ---แผ่น ---ดิน 
---ฟ -ซ-ล -ซ-ฟ -ซ-- -ล-ล ---ล ---ซ ---ล 

---พ่อ -ก็-รู ้ -ว่า-ลกู -ม-ี- -กะ-ตญั ---ญ ู ---แผ่น ---ดิน 
---ร -ฟ-ซ -ฟ-ร -ม-- -ร-ร ---ร ---ด ---ร 

เนือ้รอ้ง 5 

-แต่-ใคร ---เขา ---จะ -รู-้- -เพราะ-เขา -ม-ิใช่ ---พระ -อินทร-์- 
-ฟ-ซ ---ซ ---ฟ -ล-- -ซ-ล -ซ-ฟ ---ด -ล-- 

--มนษุย ์ ---อาจ ---ได ้ -ยิน-- ---แต่ -อ า-นาจ -มา-บงั -ตา-- 
--ซล ---ฟ ---ซ ---ซ ---ซ -ซ-ฟ -ล-ล -ล-- 
---- -ลกู-บอก ---- -ว่าลกูรู ้ -จึง-สู ้ ---แบบ --อหิง -สา-- 
---- -ด-ล ---- -ดลร -ซ-ซ ---ฟ --ลด -ด-- 

---แม่ -กบั-พ่อ -ก็-รอ -มา-- ---หลาย -เพ-ลา ---หลาย ---เพล 
---ฟ -ซ-ฟ -ซ-ซ -ซ-- ---ด -ล-ล ---ด ---ล 
---แม่ -กบั-พ่อ -ก็-รอ -มา-- ---หลาย -เพ-ลา ---หลาย ---เพล 
---ซ -ฟ-ร -ฟ-ฟ -ฟ-- ---ซ -ฟ-ฟ ---ซ ---ร 

เนือ้รอ้ง 6 

---ดอก ---โสน ---บาน -เชา้-- ---ดอก -คดั-เคา้ ---บาน -เย็น-- 
---ฟ --ซล ---ซ -ล-- ---ฟ -ล-ด ---ล -ล-- 

---ออก --พรรษา ---มา --ตระเวน -ที่-อะ -น-ุสา -วะ-รีย ์ -ทนู-- 
---ฟ --ซล ---ซ --ซซ -ล-ซ -ล-ด -ล-ล -ล-- 

-ไม่-ม ี ---รา่ง -เจา้-ขนุ -ทอง-- ---ม ี -แต่-รฐั -ฐะ-ธรรม มะนญู-- 
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-ล-ด ---ร -ล-ร -ด-- ---ล -ล-ด -ล-ล -ล-ล 
---แม่ -กบั-พ่อ -ก็-อา -ดรู-- -แต่-ภมูิ ---ใจ -ลกู-ชาย ---เอย 
---ซ -ฟ-ซ -ซ-ซ -ซ-- -ฟ-ซ ---ซ -ฟ-ซ ---ล 

---แม่ -กบั-พ่อ -ก็-อา -ดรู-- -แต่-ภมูิ ---ใจ -ลกู-ชาย ---เอย 
---ฟ -ฟ-ร -ฟ-ฟ -ฟ-- -ด-ร ---ร -ร-ร ---ร 

 

รูปแบบวง : ป่ีพาทยไ์มน้วม 
ลักษณะของเพลง  

1. เป็นเพลงท านองแหลแ่บบของพร  ภิรมย ์
2. เมื่อขับรอ้งจนหมด 2 บทแลว้ ลูกคู่จะรอ้งซ า้ในบาทสุดทา้ย ตัวอย่างเช่น

ในสว่นที่แรงเงา 
---นั่ง -รถ-ยนต ์ ---เร -ไร-- ---นั่ง -รถ-ไฟ ---นก -แกว้-- 
---ฟ -ล-ซ ---ซ -ซ-- ---ฟ -ล-ซ ---ด -ซ-- 
---สง่ ---เสียง ---แจว้ -แจว้-- --ว่าเจา้ -ขนุ-ทอง ---เจา้ -ขนุ-ทอง 
---ฟ ---ล ---ซ -ซ-- --ซฟ -ล-ซ ---ซ -ด-ล 
---- ---เจา้ ---ออก -จาก-บา้น ---เมื่อ -ตะ-วนั ---เรือง -รอง-- 
---- ---ฟ ---ร -ร-ฟ ---ฟ -ซ-ซ ---ล -ล-- 

-เจา้-หนั -มา-สั่ง ---นอ้ง -นอ้ง-- -ว่า-พี่ -จะ-ไป ---หลาย ---วนั 
-ฟ-ล -ซ-ฟ ---ล -ล-- -ซ-ซ -ล-ล ---ร ---ล 

-เจา้-หนั -มา-สั่ง ---นอ้ง -นอ้ง-- -ว่า-พี่ -จะ-ไป ---หลาย ---วนั 
-ฟ-ซ -ฟ-ร ---ซ -ซ-- -ร-ด -ร-ฟ ---ซ ---ร 

 
3. เมื่อขับรอ้งจบหนึ่งเที่ยวแล้ว วงป่ีพาทย์ไม้นวมจะบรรเลงท านองสรอ้ย 

ดงันี ้
---- -ฟ-ร --ดร ฟซลด ---ล ดรดล -ลลล -ล-ร 
---- -ฟ-ร --ดร ฟซลด ---ล ดรดล -ลลล -ล-ร 
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4. ท านองสรอ้ยมีหนา้ที่ 2 อย่าง ไดแ้ก่ 
- ท าหนา้ที่เป็น สรอ้ย 
- ท าหนา้ที่เป็นท่อนน า และท่อนจบ 
- นอกจากนีท้่อนสรอ้ย ยงัเป็นเอกลกัษณข์องเพลงเจา้ขนุทองอีกดว้ย 
5. ระนาดเอกจะบรรเลงเคลา้รอ้งตลอดทัง้เพลง 

 
กล่าวโดยสรุป จากการวิเคราะหบ์ทเพลงเพ่ือชีวิตของวงต้นกล้า พบลักษณะ

เพลงของวงต้นกล้า โดยสามารถแบ่งได้ ดังนี ้
1. ผู้ประพันธเ์นือ้ร้อง  

พบว่า บทเพลงของวงตน้กลา้ ถกูประพนัธโ์ดย  
- อาจารยเ์นาวรตัน ์ พงษไพบูลย ์จ านวน 8 เพลง ไดแ้ก่ เพลงกระทุ่มแบน 

เพลงคนท าทาง เพลงใบไมป่้า เพลงใครคือครู เพลงกฎหมายมวลชน เพลงคนเหมือนกนั เพลงเต่า
คลองหลอด เพลงสาวเอยจะบอกให ้ 

- อาจารยส์จุิตต ์ วงษ์เทศ จ านวน 2 เพลง ไดแ้ก่ เพลงหนุ่มสาวเสรี และเพลง
เจา้ขนุทอง 

- อาจารย์อานันท์  หาญพาณิชย์พันธ์ จ านวน 1 เพลง ได้แก่ เพลงเจ้า
การะเกด 

- อาจารยพ์งษศ์กัดิ ์ เกตจุรูญ จ านวน 1 เพลง ไดแ้ก่ เพลงเตน้ก าร  าเคียว 
- สมาชิกรว่มกนัประพนัธ ์จ านวน 1 เพลง ไดแ้ก่ เพลงซดัอเมรกินั 
- จากนิตยสาร จ านวน 1 เพลง ไดแ้ก่ เพลงแด่กรรมกร 

2. โครงสร้าง และท านองเพลง  
พบว่า บทเพลงของวงตน้กลา้ มีโครงสรา้ง และท านองเพลง ดงันี ้

- โครงสรา้งเพลง  
ส่วนใหญ่เป็นเพลงมี ท่อนน า ยกเวน้ เพลงกระทุ่มแบน เพลงใบไม้ป่า 

เพลงใครคือครู และเพลงกฎหมายมวลชน  
ใชท้ านองซ า้ ๆ เปลี่ยนเพียงแค่เนือ้รอ้ง มีสรอ้ย หรือ ท านองเพลง บรรเลง

ขัน้กลางระหว่างเนือ้รอ้งหนึ่งไปอีกเนือ้รอ้งหนึ่ง ยกเวน้ เพลงกระทุม้แบน เพลงคนท าทาง และเพลง
ใบไมป่้า 

- ท านองเพลง สามารถแบ่งย่อยได ้3 ประเภท โดยจะยึดท านองหลกัในการ
แบ่งประเภท ดงันี ้
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ท านองเพลงไทยเดิม 8 เพลง ไดแ้ก่  
เพลงหนุ่มสาวเสรี จากท านอง เพลงลาวเฉียง 
เพลงซดัอเมรกินั จากท านอง เพลงกราวตะลงุแปลง 
เพลงกระทุ่มแบน จากท านอง เพลงแขกลพบรุี 2 ชัน้ 
เพลงคนท าทาง จากท านอง เพลงแขกขาว 2 ชัน้ 
เพลงกฎหมายมวลชน จากท านอง เพลงโยสลมั 
เพลงคนเหมือนกนั จากท านอง เพลงภารตะดนตรี ชัน้เดียว 
เพลงเต่าคลองหลอด จากท านอง เพลงเขมรไลค่วาย 
เพลงสาวเอยจะบอกให ้จากท านอง เพลงคางคกขอบสระ 

ท านองเพลงพืน้บา้น 4 เพลง 
เพลงเจา้การะเกด จากท านอง เพลงแอ่วเคลา้ซอ 
เพลงใบไมป่้า จากท านอง เพลงหุ่นกระบอก 
เพลงใครคือครู จากท านอง เพลงเทพทอง 
เพลงเตน้ก าร  าเคียว จากท านอง เพลงเตน้ก าร  าเคียว 

ท านองเพลงของพร  ภิรมย ์2 เพลง 
เพลงแด่กรรมกร จากท านอง เพลงพรหมทตั 
เพลงเจา้ขนุทอง จากท านอง เพลงแหลช่าละวนั 

3. รูปแบบวง 
พบว่า วงตน้กลา้จะใชว้งดนตรีไทยเดิม 5 รูปแบบ ดงันี ้

- วงป่ีพาทยไ์มน้วม จ านวน 6 เพลง ไดแ้ก่ เพลงกระทุ่มแบน เพลงใครคือครู 
เพลงกฎหมายมวลชน เพลงคนเหมือนกนั เพลงเตก้ าร  าเคียว เพลงเจา้ขนุทอง 

- วงป่ีพาทยไ์มน้วมผสมเครื่องสาย จ านวน 5 เพลง ไดแ้ก่ เพลงหนุ่มสาวเสรี 
เพลงเจา้การะเกด เพลงเต่าคลองหลอด เพลงสาวเอยจะบอกให ้เพลงแด่กรรมกร 

- วงเครื่องสาย จ านวน 1 เพลง ไดแ้ก่ เพลงคนท าทาง 
- วงป่ีพาทยไ์มแ้ข็ง จ านวน 1 เพลง ไดแ้ก่ เพลงซดัอเมรกินั 
- ซออู ้จ านวน 1 เพลง ไดแ้ก่ เพลงใบไมป่้า 

4. ลักษณะของเพลง 
บทเพลงของวงตน้กลา้ นัน้จะมีลกัษณะของเพลงที่สามารถแบ่งไดด้งันี ้

- มีท่อนน า หรือ ท่อนจบ 
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- มีลกูคู่ 
- มีวงดนตรีไทยบรรเลงขัน้กลางระหว่างเนือ้รอ้งหนึ่งไปอีกเนือ้รอ้งหนึ่ง 
- มีท่อนสรอ้ย ซึ่งสามารถแบ่งหนา้ที่ไดเ้ป็น 3 ประเภท  

1. แสดงถึงเอกลักษณ์ของเพลงนั้น เช่น เพลงหนุ่มสาวเสรี เพลงเจ้า
การะเกด เพลงแด่กรรมกร เป็นตน้ 

2. ท าหนา้ที่เป็น ท่อนน า หรือ ท่อนจบ 
3. ท าหนา้ที่เป็นท่อนสรอ้ย เพื่อตอ้งการเนน้ย า้ถึงเนือ้หา เช่น เพลงหนุ่ม

สาวเสรี เพลงเจา้การะเกด เพลงเขมรไลค่วาย เป็นตน้ 
ท่อนสรอ้ยในบทเพลงของวงตน้กลา้นี ้ถือไดว้่า เป็นเอกลกัษณข์องเพลง และ

เป็นอตัลกัษณข์องเพลงอีกดว้ย 
 



 
 
 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 
ในการท าวิจยัเรื่อง บทบาทดนตรีไทยในยุค 14 ตลุาคม พ.ศ.2516 กรณีศึกษาดนตรีไทย

เพื่อชีวิต วงตน้กลา้ ผูว้ิจยัมีความมุ่งหมายในการท าวิจยั ดงันี ้
1. เพื่อศกึษาบทบาทของดนตรีไทยเพื่อชีวิตของวงตน้กลา้ 
2. เพื่อวิเคราะหบ์ทเพลงดนตรีไทยเพื่อชีวิตของวงตน้กลา้ 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ศึกษาบทบาทของดนตรีไทยเพ่ือชีวิตของวงต้นกล้า 
1.1 วงดนตรีไทยต้นกล้า 

1.1.1 ประวัติของวงดนตรีไทยต้นกล้า 
วงดนตรีไทยตน้กลา้ ก่อตัง้ขึน้ดว้ยใจรกัในเสียงของดนตรีไทยของนักศึกษา

จาก 2 สถาบัน ไดแ้ก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์และมหาวิทยาลัยศิลปากร ในช่วงปีพ.ศ.2513 
เริ่มแรกไดใ้ชช้ื่อวงว่า วงเจา้พระยา เนื่องจากทั้ง 2 มหาวิทยาลยัไดม้ีที่ตัง้อยู่บริเวณติดกับแม่น า้
เจา้พระยา วงเจา้พระยา มีสมาชิกแรกตั้ง ไดแ้ก่ อาจารยเ์นาวรตัน ์ พงษ์ไพบูลย ์อาจารยส์ุจิตต ์ 
วงษ์เทศ อาจารยไ์พศาล  อินทรวงศ ์จากนั้นเริ่มมีสมาชิกรุ่นน้องเขา้มาสมทบภายหลัง และได้
เปลี่ยนชื่อเป็น วงต้นกล้า เนื่องจาก วงต้นกล้าเป็นวงที่ได้รับอิทธิพลทางความคิดต่อจากวง
เจา้พระยา ซึ่งแม่เจา้พระยาเป็นแม่น า้ที่หล่อเลีย้งตน้กลา้ก่อนที่จะเจริญงอกงามเป็นตน้ขา้ว และ
สมาชิกทกุคในวงเปรียบเสมือนกบัตน้กลา้ทางความคิด  

เพลงของวงต้นกล้า จะเป็นการบรรเลงเพลงไทยเดิม แต่ใช้เนื ้อเพลงที่
ประพนัธข์ึน้ใหม่ มีเนือ้หาเป็นไปในทางเสียดสีสงัคมและการเมือง กล่าวถึงความไม่เท่าเทียมกนัใน
สงัคม ความเหลื่อมล า้กนัของสงัคม และปัญหาการเขา้มาของลทัธิจกัรวรรดินิยมอเมรกินั 

วงต้นกล้าได้เริ่มบทบาทของวงจากเหตุการณ์ การชุมนุนของชาวนาบ้าน
หนองวัวแดง ที่บริเวณท้องสนามหลวง ในช่วงประมาณเดือนกันยายน พ.ศ.2517 ได้มีกลุ่ม
นักศึกษาประกอบไปดว้ย นายรงัสิต  จงฌานสิทโธ นายพงษ์ศักดิ์  เกตุจรูญ นายอานันท ์ หาญ
พาณิชยพ์นัธ ์ซึ่งในขณะนัน้ยงัไม่ไดใ้ชช้ื่อ วงตน้กลา้ เป็นเพียงสมาชิกชมุนมุดนตรีไทยธรรมศาสตร ์
อีกทัง้ยังไม่มีเพลงของวง เนื่องจากนักดนตรีของวงตน้กลา้ไดเ้ป็นสมาชิกรุ่นเล็กของวงเจา้พระยา
จึงไดน้ าเพลงของวงเจา้พระยามาบรรเลง เพื่อเป็นการแก่สถานการณ์เฉพาะหน้า ไดน้ าเครื่อง
ดนตรีไทยเท่าที่จะพอหาได ้และตามที่ตนเองถนดั  
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วงดนตรีไทยต้นกล้า ได้เปิดการแสดงอย่างเป็นทางการครั้งแรกในงาน 
“มหกรรมดนตรีเพื่อชีวิต” เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2518 ณ สวนลุมพินี โดยวงตน้กลา้ท าหนา้ที่
เป็นวงดนตรีที่บรรเลงในขณะที่มีการชุมนุม ร่วมกับวงดนตรีเพื่อชีวิตที่มีชื่อเสียงในยุคนัน้ เช่น วง
คาราวาน วงกรรมาชน วงครุุชน เป็นตน้  

ภายหลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ.2519 สมาชิกวงต้นกล้าได้มีการ
ประชมุกนัถึงบทบาทของวง ว่าจะเดินไปในทิศทางใด เนื่องจากว่าสถานการณท์างการเมืองในช่วง
นัน้มีความรุ่นแรง สมาชิกในวงจึงแบ่งออกเป็น 2 สว่น คือ ส่วนที่ 1 เดินทางเขา้ป่า เพื่อหนีการตาม
ตัวของต ารวจสันติบาล ไดแ้ก่ อาจารยร์งัสิต  จงฌานสิทโธ และอาจารยอ์านันท ์ หาญพาณิชย์
พนัธ ์และส่วนที่ 2 ยงัคงอาศยัอยู่ที่กรุงเทพฯตามเดิม และบทบาททางการเมืองของวงตน้กลา้ก็ได้
ถกูยติุลงหลงัจากเหตกุารณ ์6 ตลุาคม พ.ศ.2519  

 
1.1.2 สมาชิกของวงต้นกล้า 

วงต้นกล้า เป็นวงดนตรีไทยที่มีก่อตั้งขึน้โดยสมาชิกที่ เป็นนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์กับมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหลัก และยังมีสมาชิกจากต่างสถาบัน 
ต่างอาชีพ แต่มีอุดมการณ์เดียวมาร่วมบรรเลงเป็นครัง้คราวตามโอกาสที่เหมาะสม โดยสมาชิก
ของวงตน้กลา้นัน้ผูว้ิจยัไดแ้บ่งออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้

1.1.2.1 สมาชิกประจ าวง 
สมาชิกประจ าวง เป็นสมาชิกที่อยู่ตั้งแต่ก่อตั้งวง จนถึงเหตุการณ ์

วนัที่ 6 ตลุาคม พ.ศ.2519 ไดแ้ก่ 
- อาจารยเ์นาวรตัน ์ พงษไ์พบลูย ์ต าแหน่ง ประพนัธเ์นือ้รอ้ง,ขลุย่ 
- อาจารยร์งัสิต  จงฌานสิทโธ ต าแหน่ง นกัรอ้ง,ซอ 
- อาจารยพ์งษศ์กัดิ ์ เกตจุรูญ ต าแหน่ง ระนาดเอก 
- อาจารยส์นัธวิทย ์ อณุหสวุรรณ ์ต าแหน่ง ประพนัธเ์นือ้รอ้ง,ขิม 
- อาจารยอ์านันท ์ หาญพาณิชยพ์ันธ์ ต าแหน่ง ประสานงานวง

,ขลุย่,เครื่องประกอบจงัหวะ 
- อาจารยน์ิธินนัท ์ ยอแสงรตัน ์ต าแหน่ง โฆษก,นกัรอ้ง 
- ดร.ชาญ  ธาระวาส ต าแหน่ง ซอดว้ง 
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1.1.2.2 สมาชิกไม่ประจ าวง 
สมาชิกไม่ประจ าวง เป็นสมาชิกที่มาร่วมบรรเลงกับวงตน้กลา้เป็น

ครัง้คราว มีจ านวนไม่แน่นนอน ขึน้อยู่กบัลกัษณะของงานที่บรรเลง และภาระหนา้ที่ของสมาชิกแต่
ละคน ซึ่งในวงต้นกล้านั้นมีสมาชิกที่มาจากต่างสถาบัน ต่างอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนมัธยม 
เกษตรกร พนกังานโรงงาน ที่มีความสามารถทางดา้นดนตรีไทย และมีอดุมการณเ์หมือนกนั 

สมาชิกจากสถาบนัการศกึษา 
1.1.2.2.1 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
1.1.2.2.2 มหาวิทยาลยัมหิดล 

- รจพร  ถาวรเศรษฐ 
1.1.2.2.3 มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
1.1.2.2.4 โรงเรียนวดับวร 

- ดร.สชุาติ  ศรียารณัย ต าแหน่ง นกัรอ้ง 
- ภาณ ุ อินทวงศ ์ต าแหน่ง เครื่องประกอบจงัหวะ 

สมาชิกอ่ืน ๆ 
1.1.2.2.5 กรรมกร 

- สมบรูณ ์ ชลชนะ ต าแหน่ง ระนาดเอก 
1.1.2.2.6 ชาวบา้นที่มีความสามารถดา้นดนตรีไทย 

 
1.1.3 ผลงานและประวัติเพลงเพ่ือชีวิตของวงดนตรีไทยต้นกล้า 

บทเพลงของวงตน้กลา้ไดถู้กบันทึกเสียงในรูปแบบของเทปคาสเซ็ท เมื่อปี
พ.ศ.2519 แต่ผลงานตน้ฉบบัไดส้ญูหาย ต่อมา พ.ศ.2546 ไดบ้นัทึกเสียงรูปแบบซีดี เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 30 ปี การเกิดเหตการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 โดยไดใ้ชช้ื่อว่า ดนตรีไทยเพื่อชีวิต “ตน้
กลา้” มีบทเพลงทัง้หมด 14 เพลง ไดแ้ก่ 

1. เพลง หนุ่มสาวเสรี 
ผูป้ระพนัธเ์นือ้รอ้ง : สจุิตต ์ วงษเ์ทศ 
ประวัติ : เพลง หนุ่มสาวเสรี ประพันธ์เมื่อพ.ศ.2518 โดยเนื ้อหาของเพลง

กล่าวถึงเหตุการณ์วันที่  14 ตุลาคม พ.ศ.2516 เดิมเพลงหนุ่มสาวเสรี ใช้ชื่อว่า เพลงตับวีรชน 
เนื่องจากเดิมไดป้ระพนัธเ์นือ้รอ้งไวค้รบทัง้ตบั โดยใชท้ านองเพลงตบัลาวเจรญิศรี (ตบัพระลอ) แต่
ภายหลงัเพลงที่ไดร้บัความนิยมที่สดุ คือ เพลงหนุ่มสาวเสรี จึงเหลือเพียงแค่เพลงหนุ่มสาวเสรี  
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2. เพลง เจ้าการะเกด 
ผูป้ระพนัธเ์นือ้รอ้ง : อานนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ ์
ประวัติ : เพลง เจ้าการะเกด ประพันธ์เมื่อพ.ศ.2518 เพื่อเป็นเพลงที่ ใช้

ต่อตา้นการเขา้มาของลัทธิจักวรรดินิยมอเมริกา ที่เขา้มาแทรกแซงในประเทศไทย และเขา้มาใช้
ประเทศไทยเป็นฐานทพัเพื่อไปทิง้ระเบิดในประเทศลาว เวียดนาม และกมัพชูา 
 

3. เพลง ซัดอเมริกัน 
ผูป้ระพนัธเ์นือ้รอ้ง :  ประพนัธร์ว่ม 
ประวติั : เพลง ซดัอเมรกินั ประพนัธเ์มื่อพ.ศ.2518 เดิมชื่อเพลง แร่ไทยแรใ่คร 

เป็นเพลงที่มีเนือ้หาในการต่อตา้นบรษิัท บิลลิตนั และบริษัท เทมโก ้ซึ่งเป็นบริษัทสญัชาติอเมริกนั 
ที่ไดร้บัสมัปทานในการท าเหมืองแรท่างภาคใตข้องประเทศไทย 

 

4. เพลง กระทุ่มแบน 
ผูป้ระพนัธเ์นือ้รอ้ง : เนาวรตัน ์ พงษไ์พบลูย ์
ประวัติ : เพลง กระทุ่มแบน ประพันธ์เมื่อพ.ศ.2518 เป็นเพลงที่ประพันธ์ขึน้

เพื่อไว้อาลัย และสะท้อนถึงปัญหาความรุนแรงของนายจ้างและสภาพปัญหาทางสังคม ซึ่ง
ประพนัธข์ึน้ในงานฌาปนกิจศพของนางสาวส าราญ  ค ากลั่น เป็นพนกังานโรงงานกระเบือ้งเคลือบ
วัฒนาวินิลไทล ์กระทุ่มแบน ซึ่งได้ท าการเรียกรอ้งสิทธิขั้นพืน้ฐานส าหรบัผู้ใชแ้รงงาน เรียกว่า 
“สิทธิเสรีภาพขัน้พืน้ฐาน” หรือ “สามแปด” คือ คนงานตัง้ท างาน 8 ชั่วโมง พักผ่อน 8 ชั่วโมง หา
ความรูเ้พิ่มเติม 8 ชั่วโมง แต่สุดทา้ยเจา้ของโรงงานไดว้่าจา้งอันธพาลมายิงนางสาวส าราญ  ค า
กลั่น  

 
5. เพลง คนท าทาง 

ผูป้ระพนัธเ์นือ้รอ้ง : เนาวรตัน ์ พงษไ์พบลูย ์
ประวัติ : เพลงคนท าทาง เป็นเพลงที่ เนาวรตัน์  พงษ์ไพบูลย์ ได้ประพันธ์

เพลง คนท าทาง ขึน้เพื่อส่งประกวดเพลงประจ าของกรมทางหลวงในพ.ศ.2513 แต่ไดอ้ันดับที่ 2 
ภายหลงัวงตน้กลา้ไดเ้ห็นว่า เนือ้หาของเพลงเป็นการสะทอ้นสภาพของคนท าทาง กรรมกร จึงได้
น ามาบรรเลงในงานต่าง ๆ และไดบ้นัทกึเสียง 
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6. เพลง ใบไม้ป่า 
ผูป้ระพนัธเ์นือ้รอ้ง : เนาวรตัน ์ พงษไ์พบลูย ์
ประวติั : เพลง ใบไมป่้า ประพนัธเ์มื่อปีพ.ศ.2518 เพื่อร  าลกึถึงการจากไปของ

จิตร  ภูมิศักดิ์ ซึ่งเป็นแรงบนัดาลใจในการเรียกรอ้ง สิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียม ใหแ้ก่คนในยุค
หลงั 
 

7. เพลง ใครคือครู 
ผูป้ระพนัธเ์นือ้รอ้ง : เนาวรตัน ์ พงษไ์พบลูย ์
ประวัติ : เพลง ใครคือครู ประพันธ์เมื่อวันที่  16 มกราคม พ.ศ.2519 เพื่อ

ชีใ้หเ้ห็นถึงคณุค่าของครูในฐานะที่เป็นผูช้ีน้  าทางความคิดที่ถกูตอ้งแก่เยาวชน 
 

8. เพลง กฎหมายมวลชน 
ผูป้ระพนัธเ์นือ้รอ้ง : เนาวรตัน ์ พงษไ์พบลูย ์
ประวติั : เพลง กฎหมายมวลชน ประพนัธเ์มื่อวนัที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2518 ซึ่ง

เป็นวนัรพี เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความยุติธรรมของกฎหมายในสมยันัน้ 
 

9. เพลง คนเหมือนกัน 
ผูป้ระพนัธเ์นือ้รอ้ง : เนาวรตัน ์ พงษไ์พบลูย ์
ประวติั : เพลง คนเหมือนกนั ประพนัธเ์มื่อพ.ศ.2519 เพื่อปลกุเรา้และยืนยัน

ความเชื่อมั่นในศกัดิศ์รีแห่งความเป็นคนของทกุชนชัน้ 
 

10. เพลง เต่าคลองหลอด 
ผูป้ระพนัธเ์นือ้รอ้ง : เนาวรตัน ์ พงษไ์พบลูย ์ 
ประวัติ : เพลง เต่าคลองหลอด ประพันธเ์มื่อพ.ศ.2518 แสดงครัง้แรกที่ทอ้ง

สนามหลวง เพื่อต่อต้านค าสั่งห้ามขับรอ้งและเผยแพร่เพลงเพื่อชีวิต 2 เพลง คือ “เพลงคนกับ
ควาย” และ “เพลงข้าวคอยฝน” ของวงดนตรีคาราวาน เนื ้อหาเพลงจะว่า รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย คือ นายบญุเท่ง  ทองสวสัดิ ์เปรียบเป็น เต่า ท่ีอาศยัอยู่บรเิวณคลองหลอด 
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11. เพลง สาวเอยจะบอกให้ 
ผูป้ระพนัธเ์นือ้รอ้ง : เนาวรตัน ์ พงษไ์พบลูย ์
ประวัติ : เพลง สาวเอยจะบอกให ้ประพันธ์เมื่อพ.ศ.2519 เพื่อใหผู้ห้ญิงได้

เห็นคณุค่าในตนเอง ความเสมอภาคกนัสงัคม 
 

12. เพลง เต้นร าก าเคียว 
ผูป้ระพนัธเ์นือ้รอ้ง : พงษศ์กัดิ ์ เกตจุรูญ 
ประวัติ : เพลง เตน้ร  าก าเคียว ประพันธ์ขึน้เมื่อพ.ศ.2519 เนื่องจากในช่วง

เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม ไดม้ีการประทว้งของชาวนามากขึน้ และไดม้ีการลอบสงัหาร
ชาวนาหลายศพ จึงไดม้ีการประพนัธเ์นือ้เพลงขึน้ เพื่อสะทอ้นถึงปัญหาของชาวนา และนายทนุ 
 

13. เพลง แด่กรรมกร 
ผูป้ระพนัธเ์นือ้รอ้ง : นายขม ขื่นเขียวคาว (นามปากกา) 
ประวัติ : เพลง แด่กรรมกร ประพันธ์ขึน้เมื่อพ.ศ.2519 ประพันธ์ขึน้ด้วย

เหตผุลเดียวกนักบัเพลงเตน้ร  าก าเคียว เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาพของกรรมกร 
 

14. เพลง เจ้าขุนทอง 
ผูป้ระพนัธเ์นือ้รอ้ง : สจุิตต ์ วงษเ์ทศ 
ประวติั : เพลง เจา้ขุนทอง ไดน้ าเนือ้รอ้งมาจากบทกวีของสจุิตต ์ วงษ์เทศ ที่

เขียนลงในหนงัสือพิมพไ์ทยรฐั ฉบบัวนัที่ 18 ตลุาคม พ.ศ.2516 เพื่อเป็นการสดดีุการต่อสูข้องนิสิต
นกัศกึษา ในช่วงวนัที่ 14 ตลุาคม พ.ศ.2516 

 
1.1.4 บทบาทของวงดนตรีไทยต้นกล้าที่มีต่อการเรียกร้องทาง

การเมือง 
วงต้นกล้าได้มีผลงานสรา้งสรรค์มากมาย แต่ผู้วิจัยได้ยกมา 14 เพลง 

เนื่องจากเป็นเพลงที่ไดร้บัการบนัทึกเสียงเป็นในรูปแบบของซีดี จึงท าใหง้่ายต่อการศึกษาคน้ควา้
สามารถจดักลุ่มลกัษณะของบทบาทโดยใชห้ลกัการทางสงัคมวิทยาเป็นเครื่องมือในการจัดกลุ่ม
บทบาทของเพลง โดยการใช้ บทบาทในอุดมคติ บทบาทตามที่บุคคลเขา้ใจหรือรบัรู ้ บทบาทที่
แสดงออกจรงิ เป็นตวัจดักลุม่ 
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1. บทบาทในอุดมคติ  
ผลงานเพลงของวงตน้กลา้นัน้มีไดม้ีบทเพลงที่แสดงบทบาทที่ถกูคาดหวงั

โดยบคุคลในสงัคม โดยเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอดุมการณท์ี่แฝงอยู่ในบทเพลงของวงตน้กลา้ ไม่
ว่าจะเป็นความตอ้งการใหเ้กิดความเท่าเทียมกันในสงัคม การสรา้งประโยชนแ์ก่ส่วนรวม ซึ่งเป็น
แสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นอดุมคติที่อยากใหเ้กิดขึน้จรงิในสงัคม 

2. บทบาทตามทีบุ่คคลเข้าใจหรือรับรู้ 
บทเพลงของวงต้นกล้านั้น ได้มีบทบาทที่ผู ้ฟัง หรือ บุคคลในสังคม

สามารถรบัรูไ้ด ้คือ เพลงนัน้ย่อมมีหนา้ที่ในการบรรเลง เพื่อความสนุกสนาน ความผ่อนคลาย เป็น
เครื่องมือสื่อสารอารมณจ์ากผูบ้รรเลงถึงผูฟั้ง ส่งผ่านความคิดต่าง ๆ ซึ่งทัง้หมดนีเ้ป็นสิ่งที่มีอยู่ใน
บทเพลงของวงตน้กลา้ทกุเพลง 

3. บทบาททีแ่สดงออกจริง 
บทบาทที่แสดงออกจริงนัน้ เป็นการแสดงออกที่เกิดจากความกดดนัของ

สภาวะแวดล้อมทางสังคม จึงผลงานให้บทเพลงของวงตน้กลา้นั้นได้แสดงออกถึงการสะท้อน
สภาพปัญหาต่าง ๆ ในสงัคม 

นอกจากการจดับทบาททางสงัคมวิทยาแลว้ ผูว้ิจยัยงัไดแ้บ่งบทบาทโดย
ใชค้วามหมายของเนือ้รอ้งเป็นเกณฑใ์นการแบ่งบทบาท ซึ่งในแต่ละบทเพลงอาจจะมีบทบาทที่ทบั
ซอ้นกนัอยู่โดยจะสามารถแบบออกไดเ้ป็น 7 ดา้น ดงันี ้

1.1.4.1 บทบาทด้านการน าเสนอดนตรีไทยในรูปแบบเพ่ือชีวิต 
จิตร  ภมูิศกัดิ ์ไดก้ลา่วถึงการน าศิลปะมารบัใชม้นษุย ์หรือ ศิลปะเพื่อ

ชีวิต ว่า เป็นศิลปะที่มิไดท้ าเพื่อแสวงหาเงินตรา หรือ รบัใชค้นกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง โดยเฉพาะชนชัน้สงู 
แต่ศิลปะนัน้ตอ้งท าหนา้ที่เพื่อเป็นการสะทอ้นความเลวรา้ยของชีวิตในสงัคมไปยงัประชาชน และ
ท าใหเ้กิดประโยชนต่์อสว่นรวม ไม่ว่าจะผ่านการด ูการฟัง การอ่าน 

จากแนวคิดศิลปะเพื่อชีวิต ท่ีจิตรภูมิศักดิ์ได้น าเสนอนั้น ท าให้เกิด
กลุ่มศิลปินที่เรียกตนเองว่า เพื่อชีวิต คือ ไม่ไดท้ าเพื่อแสวงหาผลก าไร แต่เป็นการใชศิ้ลปะสะทอ้น
ความความจริงอนัเลวรา้ยของสงัคม โดยเฉพาะความไม่เท่าเทียมกนัระหว่างชนชัน้ และความไม่
เป็นธรรมในสังคม ดังนั้นศิลปะที่ถูกสรา้งสรรค์ขึน้โดยศิลปินเพื่อชีวิต จึงจะมีความว่า เพื่อชีวิต
ต่อทา้ยเสมอ รวมไปถึงเพลงเพื่อชีวิต 

ดงันัน้จะเห็นไดว้่าบทเพลงทัง้ 14 เพลงของวงตน้กลา้ เป็นมีบทบาท
ในการตอ้งการน าเสอนดนตรีไทยใหเ้ป็นรูปแบบเพื่อชีวิต กล่าวคือ การน าศิลปะที่แต่เดิมเป็นการ
รบัใชก้ลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสงัคม มาเปลี่ยนแปลงบทบาท มาเป็นการรบัใชป้ระชาชนทั่วไป 
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สามารถเขา้ถึงคนไดทุ้กชนชัน้ มีความหมายแสดงออกในทางเสียดสีการเมืองทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศสะทอ้นใหเ้ห็นความไม่เท่าเทียมกันในสงัคม และความทุกขย์ากของชนชัน้แรงงานที่
ถกูกดขี่จากนายทนุ 

 
1.1.4.2 บทบาทด้านการเรียกร้องประชาธิปไตย 

จากการที่ประชาธิปไตเบ่งบาน ไดส้่งผลต่อบทบาทของดนตรีไทยมา
เป็นเพื่อเรียกรอ้งประชาธิไตยใหเ้กิดขึน้ในประเทศไทย  

โดยจะมีผลงานเพลงทั้ง 4 เพลง ที่มีความหมายของเพลงสะท้อน
บทบาทในการเรียกรอ้งประชาธิปไตย ไดแ้ก่  

1) เพลงหนุ่มสาวเสรี 
2) เพลงกฎหมายมวลชน 
3) เพลงเต่าคลอง 
4) เพลงเจา้ขนุทอง 

จากบทเพลงทั้ง 4 เพลง นี ้ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความเปลี่ยนแปลงใน
บทบาทของดนตรีไทยที่เปลี่ยนไปจากเดิม ที่ไดร้บัใชก้ลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง ซึ่งมีบทบาทแค่การขบั
กล่อม ความเพื่อความบนัเทิง และเพื่อประกอบพิธีกรรม มาเป็นบทบาทในการเรียกรอ้งประชาธิ
ไตย และท าใหเ้กิดจิตส านึกดา้นสิทธิของประชาชนตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

 
1.1.4.3 บทบาทด้านการเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคม 

วงตน้กล้า ก็ไดม้ีบทบาทดา้นการเรียกรอ้งความเป็นธรรมในสังคม
ผ่านการใชบ้ทเพลงเป็นสื่อ เพื่อใหผู้ฟั้งไดเ้กิดความรูส้ึกถึงความอยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
ชนชัน้ สิทธิขัน้พืน้ฐานของผูใ้ชแ้รงงาน สิทธิและความเสมอภาคของสตรี  

โดยมีบทเพลงทัง้หมดจ านวน 6 เพลง ไดแ้ก่ 
1) เพลงกระทุ่มแบน 
2) เพลงกฎหมาย 
3) เพลงคนเหมือนกนั 
4) เพลงสาวเอยจะบอกให ้
5) เพลงเตน้ก าร  าเคียว 
6) เพลงแด่กรรมกร 
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เพลงทัง้ 6 เพลงนี ้เป็นการตอ้งการแสดงออกถึงความไม่เป็นธรรมใน
สงัคม และตอ้งการสื่อสารไปถึงผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการปกครองใหค้ านึงถึงความเป็นธรรมต่อ
ประชาชนส่วนรวมของประเทศ มิใหเ้กิดความเหลื่อมล า้ระหว่างชนชัน้ หรือ มิใหเ้กิดประโยชนแ์ก่
กลุม่คนใดกลุม่หนึ่งเพียงฝ่ายเดียว 

 
1.1.4.4 บทบาทด้านการสะท้อนปัญหาของสังคม 

ดว้ยการเขา้มาของลทัธิคอมมิวนิสตใ์นภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้ส่งผลท าใหเ้กิดความคิดเรื่องของชนชัน้ ความเสมอภาค จึงกลายมาเป็นปัญหาของสงัคมไทย
ในยุคนัน้ ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นความเหลี่ยมล า้ระหว่างชนชัน้ในสงัคม ปัญหาเรื่องแรงงาน และปัญหา
สิทธิขัน้ฐานของแรงงาน  

เพลงเพื่อชีวิตของวงตน้กลา้ที่มีบทบาทดา้นการสะทอ้นปัญหาสงัคม
ในลักษณะที่กล่าวมาในขา้งตน้นั้น มีจ านวน 12 เพลง โดยจะท าการแบ่งตามลักษณะปัญหาได้
ตามนี ้ไดแ้ก่ 

ปัญหาด้านความเหล่ียมล า้ระหว่างชนชั้นในสังคม 
1) เพลงกระทุ่มแบน 
2) เพลงคนท าทาง 
3) เพลงกฎหมายมวลชน 
4) เพลงคนเหมือนกนั 
5) เพลงสาวเอยจะบอกให ้
6) เพลงเตน้ก าร  าเคียว 
7) เพลงแด่กรรมกร 

ปัญหาการเข้ามาของลัทธิจักรวรรดินิยมอเมริกา 
8) เพลงซดัอเมรกินั 
9) เพลงเจา้การะเกด  

ปัญหาเผด็จการ 
10) เพลงหนุ่มสาวเสรี  
11) เพลงเต่าคลองหลอด 
12) เพลงเจา้ขนุทอง  
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วงตน้กลา้ ไดน้ าเพลงเพื่อชีวิตของวงมาใชเ้ป็นสื่อกลางทางความคิด 
และมีบทบาทดา้นการสะทอ้นปัญหาของสังคมในสมัยนัน้ เนื่องดว้ยวงตน้กลา้เป็นวงดนตรีที่จะ
บรรเลงในงานชมุนมุทางการเมือง และงานประทว้งของผูท้ี่ไม่ไดร้บัความเป็นธรรมจากภาครฐับาล 
จึงท าใหบ้ทเพลงจะมีเนือ้หาออกไปในแง่ของปัญหาของประชาชน โดยเฉพาะผูใ้ชแ้รงงาน และ
ปัญหาทางการเมืองที่สง่ผลต่อชีวิตของคนในสงัคม 

 
1.1.4.5 บทบาทด้านการปลูกฝังอุดมการณเ์พ่ือสังคมส่วนรวม 

ในระหว่างพ.ศ.2518 – 2519 วงต้นกล้าได้มีงานแสดงดนตรีตาม
สถาบนัการ ศึกษาทัง้ในกรุงเทพฯ และตามต่างจงัหวดั รวมไปถึงตามหมู่บา้นในชนบท นอกจากจะ
เป็นการบรรเลงดนตรีเพื่อความบันเทิง เพื่อสะท้อนแง่มุมในสังคมแล้ว ยังเป็นการปลูก ฝัง
อุดมการณ์การต่อสูก้ับความอยุติธรรมที่มีในสังคม และกระตุน้ใหป้ระชาชนที่ไดร้บัฟังเพลงเกิด
ส านึกในการท าเพื่อสว่นรวมมากขึน้  

โดยบทเพลงของวงตน้กลา้ที่มีบทบาทดา้นการปลกูฝังอดุมการณเ์พื่อ
สงัคมสว่นรวมนัน้ มีจ านวน 4 เพลง 

1) เพลงใบไมป่้า 
2) เพลงใครคือครู 
3) เพลงกฎหมายมวลชน 
4) เพลงคนเหมือนกนั 
 

1.1.4.6 บทบาทเชิงเป็นสัญลักษณข์องต่อต้านหรือต่อสู้ 
วงต้นกล้า เป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตที่เป็นการรวมสมาชิกที่มีความคิด

และอดุมการณเ์ดียวกัน ไดแ้ก่ ความคิดที่รกัความถูกตอ้งในกฎเกณฑข์องสงัคม คือ เชื่อว่าการได้
อ านาจมาจากการใชก้ าลงั นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรท า และเชื่อมั่นในสิทธิของมนุษย ์คือ เชื่อว่ามนุษย์
ทุกคนมีสิทธิขัน้พืน้ฐานท่ีควรจะไดร้บั และความศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษยท่ี์เท่าเทียมกัน วงตน้
กลา้จึงไดส้รา้งสรรคบ์ทเพลงที่มีบทบาทดา้นการเป็นสัญลักษณ์ของต่อตา้นหรือต่อสู้จ  านวน 6 
เพลง ไดแ้ก่ 

1) เพลงหนุ่มสาวเสรี 
2) เพลงเจา้กระเกด 
3) เพลงซดัอเมรกินั 
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4) เพลงกระทุ่มแบน  
5) เพลงเต่าคลองหลอด 
6) เพลงเตน้ก าร  าเคียว 
 

เพลงที่มีบทบาทเชิงสญัลกัษณข์องต่อตา้นหรือต่อสู้ของวงตน้กลา้นี ้
เป็นเพลงที่มีเนือ้หาแสดงออกถึงการเชิญชวนใหผู้ท้ี่มีอุดมการณ์เดียวกันออกมาร่วมกันต่อตา้น
หรือต่อสูก้บักลุ่มคนที่มีอิทธิพลในสงัคม 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มรฐับาล (เป็นผูใ้ชอ้  านาจตดัสินปัญหา) 
กลุ่มนายทุน (เป็นผูใ้ชเ้งินและผลประโยชนส์่วนตนตดัสินปัญหา) และกลุ่มชาวต่างชาติ (เป็นผูใ้ช้
อ  านาจทางการเมืองระหว่างประทเศกดดนัรฐับาล) อีกทัง้ยังไดเ้ชิญชวนใหร้่วมกนัสรา้งสงัคมที่ดี
ขึน้มาใหม่ ดังนัน้บทเพลงทัง้ 6 เพลงของวงตน้กลา้จึงไดม้ีบทบาทเชิงสญัลกัษณ์ของต่อตา้นหรือ
ต่อสูก้บับคุคล 3 กลุม่นี ้โดยใชบ้ทเพลงเป็นสื่อกลางในการแสดงออกทางความคิด 

 
1.1.4.7 บทบาทการบันทึกประวัติศาสตรท์างการเมือง และสภาพ

สังคมในขณะน้ัน 
บทเพลงของวงตน้กลา้ไ ดม้ีบทบาทเป็นตัวช่วยในการบันทึกความ

ทรงจ าและบอกเล่าเหตกุารณส์ าคัญทางประวติัศาสตรก์ารเมืองของประเทศไทย รวมไปถึงสภาพ
สงัคมในขณะนัน้ ระหว่างพ.ศ.2516 – 2519 

เหตุการณ์ที่ ได้รับบันทึกผ่านบทเพลงของวงต้นกล้านั้น จะมี
เหตุการณ์ที่เกิดขึน้จริง โดยไดแ้บ่งเป็นประวัติศาสตรท์างการเมือง และสภาพสงัคมในขณะนั้น 
จ านวนทัง้หมด 10 เพลง ไดแ้ก่ 

บทบาทการบันทกึประวัติศาสตรท์างการเมืองในประเทศไทย 
เหตุการณว์ันที ่14 ตุลาคม พ.ศ.2516   

1) เพลงหนุ่มสาวเสรี 
2) เพลงเจา้ขนุทอง  

เหตุการณก์ารเข้ามาของจักรวรรดินิ์ยมอเมริกา 
3) เพลงเจา้การะเกด 
4) เพลงซดัอเมรกินั 

เหตุการณ์การประท้วงนายบุญเท่ง  ทองสวัสดิ์  เร่ือง
ประกาศห้ามขับร้องเพลงเพ่ือชีวิต  

5) เพลงเต่าคลองหลอด 
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บทบาทด้านการบันทกึสภาพสังคมในขณะน้ัน 
เหตุการณก์ารลอบสังหารนางสาวส าราญ  ค ากล่ัน 

6) เพลงกระทุ่มแบน 
สภาพของสังคมทีม่ีความเหล่ือมล า้ 

7) เพลงคนท าทาง 
8) เพลงคนเหมือนกนั 
9) เพลงสาวเอยจะบอกให ้
10) เพลงเตน้ก าร  าเคียว 
11) เพลงแด่กรรมกร 
 

บทเพลงทัง้ 11 เพลงในกลุ่มนี ้ไดม้ีบทบาทการบนัทึกประวติัศาสตร์
ทางการเมือง และสภาพสังคมในขณะนั้น ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงความโหดรา้ยในสังคมอ านาจของ
กลุ่มนายทุนที่มีอยู่เหนือกฎหมาย อีกทั้งความกดดันทางการเมืองจากทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความไม่เท่าเทียมกนัในสงัคม โดยวงตน้กลา้ไดส้ะทอ้นภาพผ่านทาง
บทเพลงเหลา่นี ้เพื่อท าใหผู้ฟั้งไดเ้กิดความเขา้ใจในเหตกุารณ ์และสถานการณท์ี่เกิดขึน้ขณะนัน้ 

 
การน าบทเพลงกลับมาใช้หลังจากวงต้นกล้ายุติบทบาท  

บทเพลงของวงตน้กลา้ ไดถู้กน าไปใชใ้นเหตกุารณท์างเมือง หรือ การ
สะทอ้นถึงปัญหาสงัคม ภายหลงัจากยุค 14 ตลุาคม พ.ศ.2516 โดยมีจ านวน 6 เพลง ไดแ้ก่ เพลง
หนุ่มสาวเสรี เพลงเจา้การะเกด เพลงซดัอเมรกินั เพลงคนท าทาง เพลงใบไมป่้า เพลงใครคือครู 
 

ตาราง 3 การแบ่งลกัษณะของบทบาท และจดักลุม่เพลง 

บทบาททางสังคมวิทยา บทบาทตามความหมาย
ของเนือ้ร้อง 

เพลง 

บทบาทในอดุมคติ - บทบาทดา้นการปลกูฝัง
อดุมการณเ์พื่อสงัคมส่วนรวม 

เพลงใบไมป่้า  
เพลงใครคือครู  
เพลงกฎหมายมวลชน  
เพลงคนเหมือนกนั  

บทบาทตามที่บุคคลเขา้ใจ
หรือรบัรู ้

- 
ทกุเพลง 
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บทบาทที่แสดงออกจรงิ - บทบาทดา้นการน าเสนอ

ดนตรีไทยในรูปแบบเพื่อชีวิต 

- บทบาทดา้นการเรียกรอ้ง
ประชาธิปไตย 

- บทบาทดา้นการเรียกรอ้ง
ความเป็นธรรมในสงัคม 

- บทบาทดา้นการสะทอ้น
ปัญหาของสงัคม 

- บทบาทดา้นการแสดงออก
เชิงสญัลกัษณข์องต่อตา้น
หรือต่อสู ้
- บทบาทดา้นการบนัทกึ
ประวติัศาสตรท์างการเมือง 
และสภาพสงัคมในขณะนัน้ 

เพลงหนุ่มสาวเสรี  
เพลงเจา้การะเกด  
เพลงซดัอเมรกินั  
เพลงกระทุม้แบน  
เพลงคนท าทาง  
เพลงเต่าคลองหลอด  
เพลงเตน้ก าร  าเคียว  
เพลงแด่กรรมกร  
เพลงเจา้ขนุทอง 
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2. วิเคราะหบ์ทเพลงเพ่ือชีวิตทีส่่งผลต่อการเมืองไทยของดนตรีไทยวงต้นกล้า 
บทเพลงเพื่อชีวิตของวงดนตรีไทยตน้กลา้ที่ผูว้ิจัยไดน้ ามาท าการศึกษานั้น เป็นบท

เพลงที่น ามาจากซีดีเพลง ดนตรีไทยเพื่อชีวิต “ตน้กลา้” มีบทเพลงทัง้หมด 14 เพลง โดยผูว้ิจัยได้
ท าการแบ่งหวัขอ้การวิเคราะหเ์พลงไวด้งันี ้

- แนวคิดในการสรา้งสรรคบ์ทเพลงของวงดนตรีไทยตน้กลา้ 
- โครงสรา้ง ท านองเพลง และลกัษณะของเพลง 
 

2.1 แนวคิดในการสร้างสรรคบ์ทเพลงของวงดนตรีไทยต้นกล้า 
จากการศึกษาพบว่า แนวคิดในการสรา้งสรรค์บทเพลงของวงต้นกล้านั้น จะ

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 สว่น ดงันี ้ 
- แนวคิดในการประพนัธเ์นือ้รอ้ง 
- แนวคิดและวิธีการเรียบเรียงบทเพลงของวงตน้กลา้ 
 

2.1.1 แนวคิดในการประพันธเ์นือ้ร้อง 
แนวคิดในการประพนัธเ์นือ้รอ้งของวงตน้กลา้นัน้ สามารถแบ่งได ้3 ลกัษณะ 

ดงันี ้
1) ได้แรงบันดาลใจจากสถานการณ์ทางการเมือง ระหว่างพ.ศ.

2516 - 2519 ได้แก่ 
เหตกุารณว์นัที่ 14 ตลุาคม พ.ศ.2516  
เหตกุารณท์ี่ประเทศสหรฐัอเมรกิาขอเขา้มาตัง้ฐานทพัในประเทศไทย 
เหตุการณ์ท่ีนายบุญเท่ง  ทองสวัสดิ์ ออกค าสั่ งห้ามขับรอ้งและ

เผยแพร่เพลงเพื่อชีวิต 2 เพลง คือ “เพลงคนกับควาย” และ “เพลงข้าวคอยฝน” ของวงดนตรี
คาราวาน  

2) สภาพปัญหาของสังคม วันส าคัญ และเหตุการณ์ที่เพ่ิงเกิดขึ้น
แล้วเป็นกระแสสังคม ระหว่างพ.ศ.2516 – 2519 ได้แก่  

ปัญหาสมัปทานเหมืองแร่ของบริษัทสญัชาติอเมริกา คือ บรษิัท บิลลิ
ตนั และบรษิัท เทมโก ้

ปัญหาความเหลื่อมล า้ทางชนชัน้  
ปัญหาแรงงาน 
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เหตุการณ์การลอบสังหารนางสาวส าราญ  ค ากลั่น ระหว่างการ
ชมุนมุ เมื่อพ.ศ.2519 ที่กระทุ่มแบน 

เหตุการณ์การเสียชีวิตของจิตร  ภูมิศักดิ์ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.
2505 

วนัครู ตรงกบัวนัที่ 16 มกราคม ของทกุปี เพื่อระลกึถึงพระคณุครู 
วนัสตรีไทย ตรงกบัวนัที่ 1 สิงหาคม ของทกุปี 
วันรพี ตรงกับวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เพื่อระลึกถึงพระบิดาแห่ง

กฎหมายไทย 
 
3) การตีความจากเพลงกล่อมเด็ก ได้แก่ 

การตีความจากเพลงกล่อมเด็ก คือ การน าเอาเพลงกล่อมเด็กมา
ตีความโดยการโยงเรื่องราวใหม้ีความเก่ียวขอ้งเชิงประวัติศาสตร ์ซึ่งเป็นการตีความใหม่ และผูก
โยงเรื่องราวใหเ้ขา้กบัการเมืองในขณะนัน้  

วงตน้กลา้ไดเ้ลือกใชเ้พลงกล่อมเด็กจ านวน 2 เพลง ไดแ้ก่ เพลงเจา้
การะเกด, เพลงเจา้ขนุทอง น ามาตีความใหม่ และใชต้ัง้เป็นชื่อเพลงของวงอีกดว้ย  

โดยเพลงเจา้การะเกด ตีความว่า เจา้การะเกด เป็นเพศชาย มียศสูง
ศักดิ์  ไม่ชอบฝรั่ ง เป็นเหตุการณ์ ท่ี เกิดขึ ้นช่วงปลายรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
เนื่องจากว่า เป็นช่วงที่ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวฝรั่งเศสเขา้มีอิทธิพลทางการเมืองในอยุธยา จึง
ส่งผลใหเ้จา้การะเกดเกิดความไม่พอใจ โดยไดท้ าการผูกโยงเรื่องใหเ้ขา้กับเหตุการณ์ที่ ประเทศ
สหรฐัอเมริกาขอเขา้มาตัง้ฐานทัพในประเทศไทย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ท าใหช้าวไทยเกิดความไม่
พอใจในการเขา้มาของทหารอเมริกัน เนื่องจากว่า ทหารอเมริกันไดเ้ขา้มาข่มเหงคนไทย โดยมี
เหตุการณ์ที่กองทัพสหรฐัอเมริกาได้ใชก้ฎอัยการศึกประหารชีวิตนายเทพ  แก่นกล้า ในคดียิง
นายทหารอเมรกินัเสียชีวิต โดยที่คดีไม่ไดร้บัการพิจารณาดว้ยศาลยุติธรรมของไทย 

เพลงเจา้ขุนทอง ไดตี้ความว่า เจา้ขุนทอง เป็นโจรที่ปลน้คนรวยเพื่อ
ช่วยคนจน แต่ในครั้งนี ้เจ้าขุนทองไม่ได้กลับมาบ้าน จึงสันนิษฐานว่าตายแล้ว โดยได้ผูกโยง
เรื่องราวใหเ้ขา้กับเหตุการณ์วนัที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 โดยไดแ้ทนนิสิตนักศึกษาที่เสียสละชีวิต
เป็น เจา้ขนุทอง ที่ออกมาเรียกรอ้งประชาธิไตย และไดเ้สียสละชีวิตของตน เพื่อประชาธิปไตย 

นอกจากนีแ้ลว้ วงตน้กลา้ยังไดน้ าเอาบทประพันธ์จากหนังสือพิมพ ์
และนิตยสาร มาบรรจทุ านองเพลงอีกดว้ย ไดแ้ก่ 
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กลอนของอาจารยส์ุจิตต ์ วงษ์เทศ เขียนลงหนังสือพิมพไ์ทยรฐั 
ฉบบัวนัที่ 13 ตลุาคม พ.ศ.2516 เพื่อสดดีุการต่อสูข้องนิสิต นกัศกึษา 

กลอนของนายขม  ขื่นเขียวคาว (นามปากกา) ประพันธ์ลง
นิตยสารฉบบัหน่ึง ประมาณพ.ศ.2518 
 

ซึ่ งแนวคิดของวงต้นกล้าในการเลือกใช้ แรงบันดาลใจจาก
สถานการณ์ที่ เพิ่งเกิดขึน้และยังเป็นกระแสของสังคม ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางการเมือง 
ระหว่างพ.ศ.2516 – 2519, ปัญหาสงัคม, วันส าคัญต่าง ๆ รวมไปถึงการตีความจากเพลงกล่อม
เด็ก จะส่งผลใหเ้พลงมีความกินใจผูฟั้ง เนื่องจากว่า ผูฟั้งจะเขา้ใจถึงเหตุการณใ์นขณะนัน้ไดเ้ป็น
อย่างดี และเกิดอารมณร์่วมไปกับบทเพลงไดง้่าย นอกจากนีย้ังเป็นการส่งข่าวสารไปยังผูฟั้งที่อยู่
ต่างจงัหวดัใหร้บัรูถ้ึงสถานการณท์ี่เกิดขึน้ขณะนัน้อีกดว้ย 
 

2.1.2 แนวคิดและวิธีการเรียบเรียงบทเพลงของวงต้นกล้า 
โดยวงตน้กลา้ มีความคิดที่ตอ้งการน าเสนอดนตรีไทยในรูปแบบเพลงไทย

เนือ้เต็ม และเป็นดนตรีไทยฟังง่ายขึน้ ติดหูผูฟั้ง และเป็นดนตรีไทยเพื่อการฟังที่ทุกคนทุกชนชั้น
สามารถฟังเขา้ใจไดง้่าย โดยจะเลือกเพลงที่มีท านองคุน้หูฟัง ซึ่งเป็นเพลงที่มีอัตราจงัหวะสองชัน้ 
และชัน้เดียว โดยไดเ้ลือกใชเ้พลงเนือ้เต็มแบบคณุหญิงชิน้  ศิลปบรรเลง และการน าท านองเพลง
ลิเกของครูบุญยงค ์ เกตุคง เพลงละครของกรมศิลปากร เพลงละครดึกด าบรรพแ์บบของสมเด็จ
พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ์เพลงพืน้บา้น และท านองเพลงของพร  
ภิรมย ์

2.1.2.1 แนวคิดการเรียบเรียงบทเพลงของวงต้นกล้า 
1) เพลง หนุ่มสาวเสรี 

ได้รับได้รับแนวคิดการเรียบเรียงเพลง ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 
ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1. ไดร้บัแนวคิดจากขนบของการเล่นเพลงสิบสองภาษา ที่ตอ้งมี
การเกริ่นเสภาลาวก่อน จึงจะออกเพลงส าเนียงลาว 

2. ไดร้บัแนวคิดจากการเรียบเรียงเพลงตบัลาวเจริญศรี ในละคร
พนัทาง เรื่อง พระลอ ของหม่อมหลวงต่วนศรี  วรวรรณ 
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2) เพลง เจ้าการะเกด  
ได้รับได้รับแนวคิดการเรียบเรียงเพลง ซึ่งสามารถแบ่งได้ เป็น 3 

ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
1. ไดร้บัแนวคิดจากเพลงพืน้บา้น คือ เพลงแอ่วเคลา้ซอ 
2. ไดร้บัแนวคิดจากละครพนัทาง เรื่องพญาผานอง ตอน ศภุนิมิต 

ฉากกระท่อมลา้ง กลางไร่ ซึ่งเป็นแนวคิดในการน าวงป่ีพาทยไ์ม้นวมมาบรรเลงร่วมกับการแอ่ว
เคลา้ซอ และมีวงป่ีพาทยไ์มน้วมรบัรอ้งตอนทา้ย 

3. ไดร้บัแนวคิดจากเพลงเห็นใจสาวลาว ของพร  ภิรมย์ โดยเป็น
การน าแนวคิดในการแบ่งสดัส่วนของกลอนที่เท่า ๆ กันตลอดทั้งเพลง กล่าวคือ เพลงเห็นใจสาว
ลาวจะมี 2 บท เท่ากนัในทุก ๆ ช่วง สว่นเพลงเจา้การะเกดจะมี 3 บท เท่ากนัในทุก ๆ ช่วง ถึงแมว้่า
เพลงเจา้การะเกดจะมีจ านวนกลอนที่มีกว่าเพลงเห็นใจสาวลาว  

แต่จะแตกต่างจากการแอ่วเคล้าซอโดยทั่วไป ที่จะมีการแบ่ง
สดัสว่นของกลอนไม่เท่ากนั ในแต่ละช่วง ซึ่งจะมากหรือนอ้ยนัน้ ขึน้อยู่กบัปฏิพานของผูข้บัรอ้ง 

 
3) เพลง ซัดอเมริกัน 

ไดร้บัไดร้บัแนวคิดการเรียบเรียงเพลง ไดแ้ก่ 
ไดร้บัแนวคิดจากเพลงเนือ้เต็มของคณุหญิงชิน้  ศิลปบรรเลง คือ 

เพลงกวาดขยะ  
 

4) เพลง กระทุ่มแบน 
ไดร้บัไดร้บัแนวคิดการเรียบเรียงเพลง ไดแ้ก่ 

การละเล่นโขน ละคร โดยการเลือกใชท้ านองเพลงแขกลพบุรี 2 
ชัน้ ซึ่งเป็นเพลงประเภททยอย หน้าที่ของเพลง คือ ใชก้ับบทโศกเศรา้ เนื่องจากว่าเพลงกระทุ่ม
แบน มีเนื ้อหาไปในทางโศกเศรา้ ดังนั้นการเลือกใช้ท านองเพลงแขกลพบุรี 2 ชั้น จึงเป็นการ
เลือกใชเ้พลงไดต้รงกบัหนา้ที่ของเพลง และแสดงใหเ้ห็นถึงอิทธิพลของเพลงละครที่มีต่อวงตน้ กล้า
อย่างเห็นไดช้ดั 
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5) เพลง คนท าทาง 
ไดร้บัไดร้บัแนวคิดการเรียบเรียงเพลง ไดแ้ก่ 

แนวคิดการน าท านองเพลงไทยเดิมมาท าเป็นเพลงเนือ้เต็ม  ซึ่ง
ตรงกบัความคิดของสมาชิกในวงตน้กลา้ ที่ตอ้งการท าบทเพลงใหฟั้งง่าย จึงไดเ้ลือกใชว้ิธีการแบบ
เพลงเนือ้เต็มมาเรียบเรียงบทเพลง 
 

6) เพลง ใบไม้ป่า 
ไดร้บัไดร้บัแนวคิดการเรียบเรียงเพลงจากเพลงพืน้บา้น ไดแ้ก่ 

เพลงหุ่นกระบอก โดยใชใ้นการเล่าเรื่องถึงอุดมการณ์การต่อสู้
ของจิตร  ภมูิศกัดิ ์

7) เพลง ใครคือครู 
ไดร้บัไดร้บัแนวคิดการเรียบเรียงเพลงจากเพลงพืน้บา้น ไดแ้ก่ 

เพลงเทพทอง โดยใชเ้ป็นสื่อในการน าเสนออุดมการณ์ดา้นหนึ่ง
ของความเป็นครู ซึ่งเพลงเทพทองนีม้ีจังหวะที่กระชับ สนุกสนาน  อีกทั้งยังสะดวกต่อการบรรจุ
กลอนเพลงใครคือครู อีกดว้ย 

 
8) เพลง กฎหมายมวลชน 

ไดร้บัไดร้บัแนวคิดการเรียบเรียงเพลง ไดแ้ก่ 
แนวคิดการขับรอ้งประสานเสียงละครดึกด าบรรพ์แบบของ

สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ คือ เพลงเวสสกุรรม เรื่องสงัขศิ์ลป
ชยั 

 
9) เพลง คนเหมือนกัน 

ไดร้บัไดร้บัแนวคิดการเรียบเรียงเพลง ไดแ้ก่ 
แนวคิดการน าเพลงลิเกของครูบุญยงค ์ เกตุคง คือ เพลงภารตะ

ดนตรี ชัน้เดียว และน ามาบรรจเุนือ้รอ้งแบบเพลงเนือ้เต็ม 
 

10) เพลง เต่าคลองหลอด 
ได้รับได้รับแนวคิดการเรียบเรียงเพลง ซึ่งสามารถแบ่งได้ เป็น 2 

ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
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1. ไดร้บัแนวคิดมาจากการขบัรอ้งเพลงไทยเดิม โดยเพลงเขมรไล่
ควาย พบใชบ้รรเลงทั่วไป เช่น ตบัเรื่องพระลอ ตอนลงสวนเมืองสรวง 

2. แนวคิดการน าท านองเพลงไทยเดิมมาท าเป็นเพลงเนือ้เต็ม 
โดยการตดัส่วนท านองการเอือ้นออก เช่นเดียวกบัเพลงอ่ืน ๆ ของวงตน้กลา้ แต่ที่มาของการเลือก
ท านองเพลงจะใชช้ื่อเพลงไทยเดิมไดแ้ก่ เพลงเขมรไล่ควาย เนื่องจากการตีความของสมาชิกในวง
ค าว่า ไล่ควาย หมายถึง การขับไล่ จึงใชเ้ป็นท านองเพลงเขมรไล่ควาย เพื่อสื่อถึงการขับไล่ หรือ 
ต่อตา้นนโยบายของรฐับาลในขณะนัน้ (พ.ศ.2518) 

 
11) เพลง สาวเอยจะบอกให้ 

ไดร้บัไดร้บัแนวคิดการเรียบเรียงเพลง ไดแ้ก่ 
แนวคิดการน าท านองเพลงไทยเดิมมาท าเป็นเพลงเนือ้เต็ม  ซึ่ง

ตรงกบัความคิดของสมาชิกในวงตน้กลา้ ที่ตอ้งการท าบทเพลงใหฟั้งง่าย จึงไดเ้ลือกใชว้ิธีการแบบ
เพลงเนือ้เต็มมาเรียบเรียงบทเพลง  

เพลงสาวเอยจะบอกให ้ไดเ้ลือกใชท้ านองเพลงคางคกปากสระ 
เนื่องจากตอ้งการท าเพลงที่มีท านองกระชบั สนกุสนาน ง่ายต่อการจดจ าทัง้เนือ้รอ้งและท านอง 
 

12) เพลง เต้นก าร าเคียว 
ได้รับได้รับแนวคิดการเรียบเรียงเพลง ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 

ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
1. แนวคิดการใช้เพลงพื ้นบ้าน คือ เพลงเต้นก าร  าเคียว น ามา

บรรจเุนือ้รอ้งใหม่ที่เก่ียวขอ้งกบัการสะทอ้นปัญหาและคณุภาพชีวิตของชาวนา โดยเนน้ที่กลุม่ผูฟั้ง
ที่เป็นชาวนา และชาวบา้นทั่วไป 

2. การเรียบเรียงเพลงเต้นก าร  าเคียวนี ้ ได้ใช้รูปแบบของกรม
ศิลปากร คือ มีวงป่ีพาทยไ์มน้วมบรรเลงเป็นท่อนน า และบรรเลงเป็นท่อนจบ 

 
13) เพลง แด่กรรมกร 

ไดร้บัไดร้บัแนวคิดการเรียบเรียงเพลง ไดแ้ก่ 
แนวคิดจากเพลงของพร  ภิรมย ์คือ เพลงพรหมทัต ซึ่งเป็นเพลง

ท านองแหล่แบบของพร  ภิรมย ์มาบรรจุเนือ้รอ้งใหม่ ให้มีเนือ้หาไปในเรียกรอ้งความเป็นธรรม
ใหแ้ก่กรรมกร และตอ้งการสรา้งความเท่าเทียมใหเ้กิดขึน้ในสงัคม 
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14) เพลง เจ้าขุนทอง 
ไดร้บัไดร้บัแนวคิดการเรียบเรียงเพลง ไดแ้ก่ 

แนวคิดจากเพลงของพร  ภิรมย ์คือ เพลงชาละวัน ซึ่งเป็นเพลง
ท านองแหล่แบบของพร  ภิรมย ์น ามาบรรจุเนือ้รอ้งใหม่ ใหม้ีเนือ้หาไปในทางการเมือง และเล่าถึง
การต่อสูข้องนิสิต นกัศกึษา 
 

จากการวิเคราะหจ์ะเห็นไดว้่าลกัษณะของเพลงที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดของวง
ตน้กลา้นัน้ จะเป็นเพลงที่ลกัษณะเด่นเฉพาะตวั และยงัเป็นเพลงที่ไดร้บัความนิยม จึงส่งผลใหบ้ท
เพลงของวงตน้กลา้ มีคณุสมบติั คือ ฟังง่าย ติดหู และเขา้ใจถึงความหมายของเนือ้เพลงไดง้่าย จึง
สามารถใชเ้ป็นสื่อกลางทางความคิดได้ เช่นเดียวการใชส้ื่อสิ่งพิมพ ์ซึ่งถา้จะเปรียนเทียบใหเ้ห็น
ภาพ คือ การรอ้งเพลงก็เหมือนกบัการเลา่เรื่อง เพียงแค่เป็นการเลา่เรื่องที่มีท านองและจงัหวะ 
 

2.1.2.2 วิธีการเรียบเรียงเพลงของวงต้นกล้า 
สามารถแบ่งรูปแบบการเรียบเรียงเพลงได ้4 รูปแบบ ดงันี ้

2.1.2.2.1 เรียบเรียงโดยมีท่อนน า มีจ านวน 6 เพลง ได้แก่ 
- เพลงหนุ่มสาวเสรี ใชก้ารขับเสภาลาว(เกริ่น) เป็นท่อนน า แลว้

จึงออกเพลงลาวเฉียง 
- เพลงเจา้การะเกด ใชเ้พลงละวา้ เป็นท่อนน า แลว้จึงออกเพลง

แอ่วเคลา้ซอ 
- เพลงซัดอเมริกัน ใชก้ารตีกลองชาตรี เป็นท่อนน า แลว้ต่อดว้ย

การใชโ้ทนซดัชาตรี และจึงออกเพลงตลงุแปลง  
- เพลงคนท าทาง ใชก้ารอ่านล าน าประกอบการดน้ขลุ่ย แลว้จึง

ออกเพลงขอมทรงเครื่อง สองชัน้ 
- เพลงเต้นก าร  าเคียว  ใช้ระนาดเอกตีส่งร้องแบบของกรม

ศิลปากร เป็นท่อนน า แลว้จึงออกเพลงเตน้ก าร  าเคียว 
- เพลงเจา้ขุนทอง ใชท้ านองกล่อมเด็ก เป็นท่อนน า แลว้จึงออก

เพลงชาละวนั ของพร  ภิรมย ์
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2.1.2.2.2 เพลงที่บรรเลงตามรูปแบบของดนตรีไทยเดิม คือ 
การบรรเลงร้องเป็นเพลงเนือ้เต็ม และร้องจนกว่าจะหมดเนือ้ร้อง  

บทเพลงในลกัษณะนีม้ีจ  านวนทัง้หมด 7 เพลง ไดแ้ก่ เพลงหนุ่ม
สาวเสรี เพลงซัดอเมริกัน เพลงกระทุ่มแบน เพลงคนท าทาง เพลงกฎหมายมวลชน เพลงคน
เหมือนกนั เพลงเต่าคลองหลอด เพลงสาวเอยจะบอกให ้เพลงแด่กรรมกร 

 
2.1.2.2.3 เพลงที่บรรเลงหรือใช้ท านองตามรูปแบบของเพลง

พืน้บ้าน โดยใช้เพลงแอ่วเคล้าซอ เพลงเทพทอง เพลงหุ่นกระบอก เพลงเต้นก าร าเคียว 
บทเพลงในลกัษณะนีม้ีจ  านวน 3 เพลง ไดแ้ก่ เพลงเจา้การะเกด 

เพลงใบไมป่้า เพลงใครคือครู เพลงเตน้ก าร  าเคียว 
 

ตาราง 5 แบ่งประเภทการเรียบเรียงเพลง 

ชื่อเพลง มีท่อนน า รูปแบบดนตรีไทยเดิม เพลงพืน้บา้น 

1. หนุ่มสาวเสรี ✓  ✓   

2. เจา้การะเกด ✓   ✓  

3. ซดัอเมริกนั ✓  ✓   

4. กระทุ่มแบน  ✓   

5. คนท าทาง ✓  ✓   

6. ใบไมป่้า   ✓  

7. ใครคือครู   ✓  

8. กฎหมายมวลชน  ✓   

9. คนเหมือนกนั  ✓   

10. เต่าคลองหลอด  ✓   

11. สาวเอยจะบอกให ้  ✓   

12. เตน้ก าร  าเคียว ✓   ✓  

13. แด่กรรมกร  ✓   
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14. เจา้ขนุทอง ✓    

 
2.1.3 การเลือกท านองเพลง 

การเลือกท านองเพลงของวงตน้กลา้ จะเลือกเพลงไทยเดิมอตัราจงัหวะสอง
ชั้น และชั้นเดียว อีกทั้งยังต้องมีท านองเพลงที่ ติดหูผู ้ฟังได้ง่าย ไม่มีความยาวมากจนเกินไป 
นอกจากนีย้ังเลือกใชท้ านองเพลงซึ่งเป็นเพลงที่ไดร้บัความนิยมในสมัยนัน้ เนื่องจากติดหูผูฟั้งได้
ง่าย เช่น เพลงของพร  ภิรมย ์

ท านองที่วงตน้กลา้เลือกใชส้ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงันี ้
2.1.3.1 ท านองจากเพลงไทยเดิม  

2.1.2.1.1 ประเภทเพลงเกรด็สองชัน้ และชัน้เดียว ไดแ้ก่  
- เพลงตะลงุแปลง ประพนัธเ์ป็น เพลงซดัอเมรกินั 
- เพลงแขกลพบรุี สองชัน้ ประพนัธเ์ป็น เพลงกระทุ่มแบน 
- เพลงขอมทรงเครื่อง สองชัน้ ประพนัธเ์ป็น เพลงคนท าทาง 
- เพลงโยสลมั สองชัน้ ประพนัธเ์ป็น เพลงกฎหมายมวลชน 
- เพลงภารตะดนตรี ประพนัธเ์ป็น เพลงคนเหมือนกนั 
- เพลงเขมรไลค่วาย ประพนัธเ์ป็น เพลงเต่าคลองหลอด 
- เพลงคางคกปากสระ(เพลงคางคกขอบสระ) ประพนัธเ์ป็น เพลง

สาวเอยจะบอกให ้
2.1.3.1.2 ประเภทเพลงตบั (เลือกเฉพาะสว่น) ไดแ้ก่  

- ตบัลาวเจรญิศรี ประพนัธเ์ป็น หนุ่มสาวเสรี (ตบัวีระชน) 
 

2.1.3.2 ท านองจากเพลงพืน้บ้าน 
- เพลงแอ่วเคลา้ซอ ประพนัธเ์ป็น เพลงเจา้การะเกด 
- เพลงหุ่นกระบอก ประพนัธเ์ป็น เพลงใบไมป่้า 
- เพลงเทพทอง ประพนัธเ์ป็น เพลงใครคือครู 
- เพลงเตน้ก าร  าเคียว ประพนัธเ์ป็น เพลงเตน้ก าร  าเคียว 
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2.1.3.3 ท านองจากเพลงของพร  ภริมย ์
- เพลงพรหมทตั ประพนัธเ์ป็น เพลงแด่กรรมกร 
- เพลงชาละวนั ประพนัธเ์ป็น เพลงเจา้ขนุทอง 

 

ตาราง 6 แบ่งประเภทการเลือกท านองเพลง 

ชื่อเพลง 
เพลงไทยเดิม 

เพลงพืน้บา้น เพลงของพร  ภิรมณ ์
เพลงเกรด็ เพลงตบั 

1. หนุ่มสาวเสรี  ✓    

2. เจา้การะเกด   ✓   

3. ซดัอเมริกนั ✓     

4. กระทุ่มแบน ✓     

5. คนท าทาง ✓     

6. ใบไมป่้า   ✓   

7. ใครคือครู   ✓   

8. กฎหมายมวลชน ✓     

9. คนเหมือนกนั ✓     

10. เต่าคลองหลอด ✓     

11. สาวเอยจะบอกให ้ ✓     

12. เตน้ก าร  าเคียว   ✓   

13. แด่กรรมกร    ✓  

14. เจา้ขนุทอง    ✓  
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2.2 โครงสร้าง ท านองเพลง และลักษณะของเพลง 
ตาราง 7 สรุปโครงสรา้ง ท านองเพลง และลกัษณะของเพลง 

หัวข้อ รายละเอียด 
ผู้ประพันธเ์นือ้ร้อง - อาจารยเ์นาวรตัน ์ พงษไพบลูย ์ไดแ้ก่ เพลง

กระทุ่มแบน เพลงคนท าทาง เพลงใบไมป่้า 
เพลงใครคือครู เพลงกฎหมายมวลชน เพลง
คนเหมือนกนั เพลงเต่าคลองหลอด เพลงสาว
เอยจะบอกให ้
- อาจารยส์จุิตต ์ วงษเ์ทศ ไดแ้ก่ เพลงหนุ่ม
สาวเสรี และเพลงเจา้ขนุทอง 
- อาจารยอ์านนัท ์ หาญพาณิชยพ์นัธ ์ไดแ้ก่ 
เพลงเจา้การะเกด 
- อาจารยพ์งษศ์กัดิ ์ เกตจุรูญ ไดแ้ก่ เพลงเตน้
ก าร  าเคียว 
- สมาชิกรว่มกนัประพนัธ ์ไดแ้ก่ เพลงซดั
อเมรกินั 
- จากนิตยสาร ไดแ้ก่ เพลงแด่กรรมกร 

โครงสร้าง และท านองเพลง  
 

- โครงสรา้งเพลง  
สว่นใหญ่เป็นเพลงมี ท่อนน า ยกเวน้ เพลง
กระทุ่มแบน เพลงใบไมป่้า เพลงใครคือครู 
และเพลงกฎหมายมวลชน  
- ใชท้ านองซ า้ ๆ เปลี่ยนเพียงแค่เนือ้รอ้ง มี
สรอ้ย หรือ ท านองเพลง บรรเลงขัน้กลาง
ระหว่างเนือ้รอ้งหนึ่งไปอีกเนือ้รอ้งหนึ่ง ยกเวน้ 
เพลงกระทุม้แบน เพลงคนท าทาง และเพลง
ใบไมป่้า 
- ท านองเพลง สามารถแบ่งย่อยได ้3 ประเภท 
โดยจะยึดท านองหลกัในการแบ่งประเภท 
ไดแ้ก่ เพลงไทยเดิม เพลงพืน้บา้น และเพลง
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แหลข่องพร  ภิรมย ์
รูปแบบวง 
 

- วงป่ีพาทยไ์มน้วม ไดแ้ก่ เพลงกระทุ่มแบน 
เพลงใครคือครู เพลงกฎหมายมวลชน เพลง
คนเหมือนกนั เพลงเตก้ าร  าเคียว เพลงเจา้
ขนุทอง 
- วงป่ีพาทยไ์มน้วมผสมเครื่องสาย ไดแ้ก่ เพลง
หนุ่มสาวเสรี เพลงเจา้การะเกด เพลงเต่าคลอง
หลอด เพลงสาวเอยจะบอกให ้เพลงแด่
กรรมกร 
- วงเครื่องสาย ไดแ้ก่ เพลงคนท าทาง 
- วงป่ีพาทยไ์มแ้ข็ง ไดแ้ก่ เพลงซดัอเมรกินั 
- ซออู ้ไดแ้ก่ เพลงใบไมป่้า 

ลักษณะของเพลง 
 

บทเพลงของวงตน้กลา้ นัน้จะมีลกัษณะของ
เพลงที่สามารถแบ่งไดด้งันี ้
- มีท่อนน า หรือ ท่อนจบ 
- มีลกูคู่ 
- มีวงดนตรีไทยบรรเลงขัน้กลางระหว่างเนือ้
รอ้งหนึ่งไปอีกเนือ้รอ้งหนึ่ง 
- มีท่อนสรอ้ย ซึ่งสามารถแบ่งหนา้ที่ไดเ้ป็น 3 
ประเภท  

1. แสดงถึงเอกลักษณ์ของเพลงนั้น 
เช่น เพลงหนุ่มสาวเสรี เพลงเจ้าการะเกด 
เพลงแด่กรรมกร เป็นตน้ 

2. ท าหน้าที่เป็น ท่อนน า หรือ ท่อน
จบ  

3. ท าหน้าที่ เป็นท่ อนสร้อย  เพื่ อ
ต้องการเน้นย ้าถึ งเนื ้อหา และนับว่า เป็น       
เอกลกัษณ ์อตัลกัษณข์องเพลงอีกดว้ย 
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อธิปรายผล 

การศึกษาบทบาทดนตรีไทยเพื่อชีวิต วงตน้กลา้ หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 
เป็นการศกึษาเพียงแค่การศึกษาดนตรีไทยเพียงแค่ดา้นเดียว ซึ่งในช่วงยุค 14 ตลุาฯ ยงัมีวงดนตรี
ไทยที่มีบทบาททางการเมืองอีกหลายวง เช่น วงดนตรี ชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ของศ.ดร.อทิุศ  นาคสวสัดิ ์ท่ีไดเ้ป็นอีกขัว้ตรงขา้มดา้นความคิดเห็นทางการเมืองกบัวงตน้กลา้  

วงต้นกล้า นั้นเป็นวงดนตรีไทยที่ค่อนข้างมีความคิดที่ไม่เหมือนวงดนตรีไทยทั่ วไป 
เนื่องจาก หลากหลายปัจจยัในสมยันัน้ ไม่ว่าจะเป็นการเขา้มาของลทัธิคอมมิวนิสตท์ี่ส่งผลใหเ้กิด
แนวศิลปะเพื่อชีวิต ศิลปะเพื่อประชาชน เป็นตน้ทางของดนตรีเพื่อชีวิต ซึ่งแนวคิดหนึ่งที่มีอิทธิพล
ต่อวงตน้กลา้ ปัจจยัเรื่องของเพลงเนือ้เต็มที่ก าลงัไดร้บัความนิยมในขณะนัน้ ก็ไดส้่งผลต่อแนวคิด
ในการสรา้งสรรคเ์พลงของวงตน้กลา้และปัจจยัของกระแสยุคสมยัที่เรียกว่า ยุคประชาธิปไตยเบ่ง
บาน เป็นยุคแห่งการเรียกรอ้งสิทธิ เสรีภาพ จึงเป็นผลใหว้งตน้กลา้หนีไ้ม่พน้การที่ตอ้งน าวงดนตรี
เขา้ไปยุ่งเก่ียวกบัเรื่องของการเมือง ผสมกบัการที่สมาชิกในวงตน้กลา้ มีความคิดรกัความยติุธรรม 
จึงไดม้ีการสรา้งสรรคบ์ทเพลงที่เป็นการเรียกรอ้งความเป็นธรรมใหแ้ก่สังคม ประชาชนผูถู้กเอา
เปรียบ รวมไปถึงการเรียกรอ้งสิทธิ เสรีภาพ ประชาธิปไตย  

ดว้ยปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นจึงท าให้วงต้นกลา้ เป็นวงดนตรีไทยที่ลักษณะเฉพาะตัว 
กล่าวคือ เป็นวงดนตรีไทยที่บรรเลงเพลงเพื่อชีวิตในรูปแบบของไทยเพลงเนือ้เต็ม ลกัษณะเนือ้หา
เพลงของวงตน้กลา้นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการลกัษณะของเพลงไทยเนือ้เต็ม โดยมีทัง้การใชท้ านอง
จากเพลงไทยเดิม เพลงละคร เพลงพืน้บา้น เพลงแหลข่องพร  ภิรมย ์ซึ่งเป็นตน้ทุนเดิมของสมาชิก
วงตน้กลา้อยู่แลว้ และไดถู้กผสมผสานกับเนือ้รอ้งที่ไดเ้กิดจากความคิดตั้งตน้ ไม่ว่าจะเป็นการ
เรียกรอ้งความเป็นธรรมในสังคม การเรียกรอ้งประชาธิปไตย ปัญหาของชนชั้น ปัญหาแรงงาน 
ปัญหาสิทธิเสรีภาพ ปัญหา การปลูกฝังอุมการณ์ทางความคิดให้แก่ประชาชน การบันทึก
เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ ทางการเมือง รวมไปถึงการบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ใหแ้ก่ชาวบา้นที่อยู่
ต่างจงัหวัด ปัญหาของจกัรวรรดินิยมอเมริกา ซึ่งสอดคลอ้งกับ วรุณ  ฮอลลิงกา้ (2536 : 413) ได้
กล่าวว่า เพลงเพื่อชีวิตเป็นการสะทอ้นปัญหาของผูใ้ชแ้รงงานที่ตอ้งต่อสูก้บัการครองชีพในสงัคม
เมือง และมีแนวโนม้ว่าเป็นการปลอบใจในการต่อสูก้บัปัญหาชีวิตประจ าวนั  

ซึ่งทั้งหมดนี ้ท าให้เพลงของวงต้นกล้าได้ถูกในไปใช้ในเวทีการประชุมหลายครั้ง  ถูก
น าไปใชใ้นการชุมนุมเรียกรอ้งประชาธิปไตย ถึงแมว้่าหลังเหตุการณ์วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 
บทบาทของวงตน้กลา้จะไดถู้กยุติลงบทเพลงของวงตน้กลา้ ก็ยงัไดถู้กน ามาบรรเลงใหม่หลายครัง้ 
ไม่ว่าจะเป็น การบันทึกบทเพลงของวงต้นกล้าในรูปแบบของซีดี เนื่องในการครบรอบ 30 ปี 
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เหตุการณ์ 14 ตุลาฯ และงานร าลึกครบรอบ 30 ปี เหตุการณ์วันที่ 14 ตุลาฯ ณ สนามฟุตบอล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์(ท่าพระจันทร)์ อีกทั้งเพลงของวงตน้กลา้ไดถู้กใชก้ารชุมนุนของกลุ่ม
พนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เมื่อพ.ศ.2551 และยงัมีวงดนตรีอ่ืนไดน้ าบทเพลงของวงตน้
กลา้ มาท าใหม่อีกหลายวง  

ดว้ยเหตนุีเ้ป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการไดร้บัความนิยมของบทเพลงวงตน้กลา้ สามารถ
กล่าวได้ว่า ในยุคสมัยประชาธิปไตยเบ่งบานนั้น วงตน้กลา้มีชื่อเสียง เท่าเทียมกับวงคาราวาน 
เนื่องจากเมื่อมีงานชุมนุมวงตน้กลา้จะไดถู้กรบัเชิญพรอ้มกับวงคาราวานเสมอ มาถึงในยุคหลัง
เพลงของวงตน้กลา้ ก็ยังคงเป็นที่จดจ าของผูค้นที่ไดอ้ยู่ในยุคสมัยเดียวกัน เนื่องจากวงตน้กลา้มี
รูปแบบของวงที่แตกต่างจากวงดนตรีเพื่อชีวิตอ่ืน ๆ คือ การใชว้งดนตรีไทย เครื่องดนตรีไทย และ
เพลงไทย มาบรรเลงในลกัษณะเพลงเพื่อชีวิต จึงท าใหง้่ายต่อการจดจ า ทัง้ภาพลกัษณ์ และบท
เพลง 

วงตน้กลา้ ไดน้ าเสนอบทบาทอีกดา้นหนึ่งของดนตรีไทย นอกเหนือจากเป็นดนตรีที่รบัใช้
กลุ่มชนชัน้สูง ดนตรีเพื่อพิธีกรรม ไดแ้ก่ การน าดนตรีไทยมาท าเป็นดนตรีเพื่อการฟังอย่างแทจ้ริง 
เป็นดนตรีที่สามารถฟังไดทุ้กชนชั้น ไม่ว่าจะไดร้บัการศึกษามากหรือนอ้ยเพียงใด จะร  ่ารวยหรือ
ยากจน ก็สามารถเขา้ใจถึงเนือ้หาของเพลงได ้ซึ่งสอดคลอ้งกบั สาวิตรี  พฤกษาชีวะ (2550 : 126) 
ได้กล่าวว่า เพลงเพื่อชีวิตมีการใช้ค าง่ายๆ เป็นภาษาระดับปาก สื่ออารมณ์ความรูส้ึกแบบ
ตรงไปตรงมา ส่วนใหญ่เป็นการใช้ค าหยาบ มีการใช้โวหารภาพพจน์ชนิดอุปมาและบุคคลวัต
มากกว่าภาพพจนช์นิดอ่ืน เพื่อตอ้งการบรรยายความอารมณรู์ส้กึใหผู้ฟั้งเขา้ใจและเกิดจินตนาการ
คลอ้ยตาม มีการสะทอ้นดา้นความเชื่อเรื่องเวรกรรม นรก สวรรค ์รวมถึงวฒันธรรมที่ดีงามของไทย 
เพื่อใหผู้ฟั้งเขา้ใจสภาพเหตกุารณข์องสงัคมในสมยันัน้ 

จะเห็นได้ว่า วงต้นกลา้ นับได้ว่าเป็นอีกแง่มุมหนึ่งเล็ก ๆ ในสังคมดนตรีไทย เคยเป็น
ปรากฏการณท์ี่เคยเกิดขึน้ในระยะเวลาสัน้ ๆ และไดร้บัการยอมรบัว่ามีตวัตนอยู่จริง ถึงแมอ้าจจะ
ไดร้บัการต่อตา้นบา้งจากกลุ่มคนที่เห็นต่างจากอุดมการณ์ของสมาชิกทุกคนในวง ถึงแมว้่าเวลา
ผ่านไปดา้นเพียงใด อุดมการณ์ในการต่อสูเ้พื่อสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย ของวงตน้กลา้ก็ยังคง
ยืนหยัดต่อสู้กับความไม่ถูกต้อง ตามทัศนะของสมาชิกในวงตน้กล้าทุกคน ผ่านการแสดงออก
ทางดา้นดนตรีไทยมาเป็นสื่อกลาง เพื่อสง่ต่ออดุมการณท์ี่ท าใหส้งัคมดีขึน้ 
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ข้อเสนอแนะ 

1. เพลงของวงตน้กลา้นัน้ แพจ้ริงแลว้ยงัมีอีกหลายบทเพลงที่ไม่ไดร้บัการบนัทึกเสียง แต่
ยงัคงเหลือเนือ้เพลง ซึ่งควรไดร้บัการเก็บรกัษา ในฐานะประวติัศาสตรข์องวงการดนตรีไทย  

2. นอกเหนือจากการศกึษาวงดนตรีไทยเพื่อชีวิตวงตน้กลา้ แลว้ก็ยงัมีวงดนตรีเพื่อชีวิต ที่
อยู่ในช่วงเวลาร่วมสมยักบัวงตน้กลา้อยู่อีกหลายวง เช่น วงกรรมาชน วงครุุชน ซึ่งวงดนตรีเพื่อชีวิต
เหลา่นีย้งัมีแง่มมุที่หนา้สนใจอีกหลายประการ 

3. การศึกษาเพลงที่มีความเก่ียวข้องกับการเมืองนั้นยังมีเพลงของจิตร  ภูมิศักดิ์ อีก
หลายบทเพลงที่ควรแก่การศึกษา ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความคิด สภาวะทางการเมืองในสมยันัน้อีก
หลายแง่มมุ 
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