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 This research  “The role of Protest music in people’s political movements with 
a case study of Keetanchalee band” has 2 aims 1) Studying the history of Keetanchalee 
band 2) Studying the role of music in people’s politics movements.  
 Resuls found that Keetanchalee band was founded in 1982 by 2 original 
members  who had political interest and involved peoples politics movment ever since 
until 2013. The band now has 6 members who are extended family. The whole music 
perception and attitudes are directly passes by generation to generation. 8 song are 
used as the core of analysis. Research found that  1) music is strongly effected in 
people political movment.  2) Protest music informs audience about social problems 
from the past to the future. 3) Protest music establishing and/or defending the self – 
identity or self – worth of those associated with the cause. 4) Protest music establishing 
legitimacy of the political movment. 5) Protest music can prescribing solutions and/or 
making demands regarding the social problem by promoting cohesion and unify among 
those involved in the moment. 
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บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การต่อสู้ ระหว่างภาครัฐและประชาชนนัน้มีหลายรูปแบบ ทางฝ่ังรัฐมีกองทพั กองก าลงั
ทหาร ต ารวจท่ีถกูฝึกการใช้อาวธุมาเป็นอย่างดี มียทุธศาสตร์การรบท่ีเป็นแบบแผน รวมถึงการใช้
อ านาจทางกฏหมาย ทางฝ่ังภาคประชาชนก็มีการประท้วง ตัง้แต่ประท้วงด้วยวิธีสันติอหิงสา                    
ไร้อาวุธ ประท้วงด้วยการใช้ความรุนแรง ท าลายข้าวของ จนถึงใช้อาวุธท าลายชีวิตฝ่ังตรงข้าม                   
มีกองก าลงัแบบกองโจร ยุทธศาสตร์การรบโดยใช้ทหารฝึกท่ีมาจากประชาชนธรรมดา ซึ่งในการ
ตอ่สู้ของทัง้สองฝ่ังนอกจากกองก าลงัและอาวธุแล้ว ยงัต้องมีองค์ประกอบหรือหน่วยงานหลายๆ 
อย่าง ซึ่งเป็นส่วนผลักดนัให้คนยอมออกไปสู้  ไปเส่ียง ไปสละชีวิตเพ่ือความเช่ือและอุดมการณ์ 
นอกจากข้อมูลหรือความเช่ือท่ีต้องปลกูฝังขดัเกลานกัรบด้วยค าพูด ด้วยตวัหนงัสือแล้ว สิ่งท่ีโน้ม
น้าว สร้างความรู้สึก และปลุกใจของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีคือดนตรี ไม่ว่าจะฝ่ังภาครัฐหรือ                           
ฝ่ังประชาชน ตา่งก็มีเพลงเพ่ือปลกุระดม และยกยอ่งเชิดชกูารตอ่สู้ของตนเองทัง้นัน้  
  ดนตรีเป็นหน่วยงานทางวฒันธรรมอีกหน่วยงานหนึ่ง ท่ีดเูหมือนไม่มีความส าคญัใน
การตอ่สู้  แตแ่ท้จริงแล้ว ดนตรีและบทเพลงตา่งๆท่ีเกิดขึน้และบทเพลงตา่งๆท่ีสร้างสรรค์ขึน้เพ่ือใช้
ขับขานในการต่อสู้ ทัง้ทางฝ่ังภาครัฐและฝ่ังประชาชนนัน้ มีพลังอ านาจในการขับเคล่ือน
กระบวนการการตอ่สู้ เป็นอยา่งมาก รวมถึงการบนัทกึประวตัศิาสตร์ ความรู้สึกเจ็บปวดท่ีกลายเป็น
สิ่งปลกุเร้าให้ผู้คนลกุขึน้มาตอ่สู้และเข้าห า้หัน่กนัอยา่งไมป่ราณีตามความเช่ือท่ีได้ยินจากเพลง แต่
ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีเพลงท่ีสร้างส านึก สร้างความเมตตาปราณี และย า้เตือนถึงคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ท่ามกลางสนามรบ ด้วยเหตุท่ีสถาณการณ์การต่อสู้ เกิดขึน้หลายต่อหลายครัง้ 
ด้วยเหตผุลเช่นเดียวกับการต่อสู้ ท่ีผ่านๆมา ศิลปินท่ีมีความคิดและอุดมการณ์สอดคล้องกับบท
เพลงนัน้ๆ จึงได้หยิบบทเพลงหลายๆบทมาใช้ซ า้แล้วซ า้อีก เพลงเหล่านีจ้ึงกลายเป็นทัง้
ประวตัศิาสตร์ และอาวธุส าหรับนกัตอ่สู้ทัง้สองฝ่ังท่ีใช้สืบทอดกันตอ่ๆ ในบริบทท่ีแตกตา่งกนั 
  การต่อสู้ เ พ่ือยึดครองพืน้ ท่ีทางความคิดของฝ่ังภาครัฐ รัฐไทยใช้ความรู้ทาง      
ประวตัิศาสตร์และการสร้างความรู้เร่ืองสญัลกัษณ์แห่งชาติ คือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ขึน้ 
เทคโนโลยีของอ านาจหนึ่งท่ีถกูประดิษฐ์ขึน้คือบทเพลง รัฐใช้บทเพลงในการผลิตซ า้ ค า้จนุความรู้ 
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หรือแม้แตผ่ลิตสร้างวาทกรรมใหม่ๆ ขึน้ บทเพลงท่ีใช้จะถกูเรียกว่า “เพลงปลกุใจ” หรือเพลงรักชาต ิ
ตามค านิยามของแตล่ะบุคคล บทเพลงท่ีรัฐน ามาใช้มีทัง้บทเพลงพระราชนิพนธ์ เช่น เพลงความ
ฝันอนัสงูสดุ เราสู้  แผน่ดนิของเรา ฯลฯ และบทเพลงสมยันิยม เช่น ทหารพระนเรศวร, ถามคนไทย                     
หนกัแผน่ดนิ ฯลฯ เพลงเหลา่นีป้ระพนัธ์โดยใช้เนือ้หาทางการเมืองท่ีเป็นวาทกรรมท่ีคนไทยยอมรับ 
จังหวะของเพลงเป็นจังหวะมาร์ชแบบทหารซึ่งท าให้กระชับและแข็งแรง สร้างความฮึกเหิม 
นอกจากนีผู้้ขบัร้องก็เป็นนกัร้องท่ีได้รับความนิยมของยคุสมยั เช่น สนัติ ลนุเผ่, ชรินทร์ นนัทนาคร 
โดยเฉพาะเสียงของสนัต ิลนุเผ ่ท่ีมีพลงัอย่างมาก ได้น ามาใช้ในบทเพลงของภาครัฐอย่างบอ่ยครัง้
และต่อเน่ือง ซึ่งสามารถสร้างอิทธิพล อารมณ์ความรู้สึกให้เพิ่มขึน้ ท าให้บทเพลงของภาครัฐมี
อิทธิพลต่อผู้ ฟังจนกลายเป็นเคร่ืองมือของการครอบง าอย่างหนึ่งของภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ                
บทเพลงเหล่านีไ้ด้น าไปใช้ในหลากหลายสถานท่ีและเวลา มีกระบวนการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ในหลายรูปแบบทัง้ท่ีสาธารณะ และตามส่ือต่างๆ ท่ีภาครัฐสร้างขึน้ทัง้วิทยุและโทรทัศน์ซึ่งส่ือ
เหลา่นีส้ามารถครอบครองพืน้ท่ีทางความคิดของคนในสงัคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรัฐเป็นผู้
ครอบครองแตเ่พียงผู้ เดียว เป็นการท าสงครามทางจิตวิทยาท่ีรัฐมีตอ่ภาคประชาชน         
 ในการต่อสู้ภาคประชาชนของประเทศไทย โดยเฉพาะเหตุการณ์ส าคญั “14 ตุลา”                       
เม่ือวนัท่ี 14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 ถึงเหตกุารณ์ “6 ตลุา” วนัท่ี 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 ท่ีนิสิตนกัศกึษา
ลุกขึน้มาต่อสู้ กับภาครัฐ และผันตวัไปเป็นนักรบในป่าภายใต้ร่มเงาของพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย ก็ท าให้เกิดบทเพลงปฏิวตัิมากมาย ภายใต้แนวคิดของความเช่ือแบบสงัคมนิยม หรือ
คอมมิวนิสต์ ซึ่งแม้ปัจจุบันพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้สูญสิน้ไปแล้ว แต่บทเพลงท่ี
เกิดขึน้ในห้วงยามนัน้ยงัคงปฏิบตัิหน้าท่ีอยู่ นกัรบประชาชนในหน่วยงานวฒันธรรมกลายมาเป็น
ศิลปินเพ่ือชีวิตท่ีเป็นแรงบนัดาลใจ ท าให้มีผู้ สืบสานอุดมการณ์ เกิดศิลปินรุ่นใหม่ท่ีมีหวัใจรับใช้
สงัคมเกิดขึน้ในภายหลงั แม้จะไมเ่ข้าใจหลกัการและเหตผุลหรือมีความเช่ือแบบคอมมิวนิสต์ แตก็่
เข้าใจเนือ้หา ความเจ็บปวดของชีวิตผู้คนท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบ และเลือกท่ีจะลุกขึน้มาตอ่สู้ตาม
เนือ้หาของบทเพลงท่ีขดัเกลาและโน้มน้าวจิตใจให้สละตนเพ่ือผู้ อ่ืนโดยการต้านอ านาจรัฐ 
       เนือ้หาของบทเพลงบางประเภทนัน้ เทียบได้กบัวรรณกรรมท่ีสามารถสะท้อนวิถีชีวิต  
และบอกเล่าถึงสภาพความคิดจิตใจ-สภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในสงัคมนัน้ๆ ในห้วงเวลานัน้ๆ 
ดนตรีนอกจากจะท าหน้าท่ีเสมือนเป็นสิ่งสะท้อนแล้ว ดนตรียังสามารถชีน้ าความรู้สึก และ
ความคิดของมนษุย์ได้อีกด้วย  เน่ืองจากดนตรีคือศิลปะท่ีเข้าถึงจิตใจของมนุษย์ได้ดีท่ีสุด ซึ่งตรง
กับความคิดเห็นของรองศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา รุ่งเร่ือง ท่ีได้กล่าวไว้ในต าราวิชา หลักวิชา
มานษุยดริุยางควิทยาวา่ “ดนตรีนัน้เป็นส่ือท่ีทรงพลานภุาพสามารถเข้าถึงในจิตใจของมนษุย์ 
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ได้ด้วยตวัของมนัเอง” 
 วรุณ ฮอลลิงก้า1 กล่าวไว้ว่า “เพลงจัดได้ว่าเป็นวรรณกรรมท่ีมีบทบาททางสังคม
คอ่นข้างสงู เพราะเป็นวรรณกรรม ท่ีเข้าถึงประชาชนได้ในวงกว้าง ทัง้ท่ีมีความรู้ อ่านหนงัสือคล่อง
จนถึงอ่านหนงัสือไม่ออก” ดนตรีและสภาพสงัคมต่างส่งผลซึ่งกนัและกนั และมกัจะไปในทิศทาง
เดียวกัน การหล่อหลอมทางวฒันธรรมของสงัคม (Sociocultural Matrix) มีผลอย่างยิ่งต่อการ
เปล่ียนแปลง ของดนตรี ดนตรีไม่อาจถือก าเนิดขึน้มาเองได้อย่างสิ่งมีชีวิต และไม่อาจอยู่โดดเด่ียว
ได้ตามล าพงั แตด่นตรีเกิดได้ ด ารงอยู่ได้ เปล่ียนแปลงได้ และเส่ือมสลายไปได้เพราะสงัคม สงัคม
เป็นแหลง่หลอ่หลอม ทางวฒันธรรมของมนษุย์”2 เพลงท่ีบอกเลา่เร่ืองราวของวิถีชีวิตของประชาชน
และสงัคมได้ชดัเจนท่ีสดุก็คือ “บทเพลงเพ่ือชีวิต” ซึ่งบทเพลงประเภทนีไ้ด้ถือก าเนิดในประเทศไทย
ใน พ.ศ. 2516 แม้ประเทศไทยจะมีบทเพลงท่ีเล่าเร่ืองราวของวิถีชีวิตของชาวบ้านมาก่อน แต่ก็
ไม่ได้ถูกเรียกว่า เพลงเพ่ือชีวิต บทเพลงเหล่านัน้ปรากฏในรูปแบบของเพลงพืน้บ้าน ในปริญญา
นิพนธ์ การวิเคราะห์บทเพลงเพ่ือชีวิตระหว่าง พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2535  วรุณ ฮอลลิงก้า3 ยงักล่าว
ไว้วา่ “เพลงมีคณุคา่ตอ่ชีวิตมนษุย์ทกุยคุทกุสมยั จากเพลงท่ีเกิดขึน้มาจากธรรมชาติ สะท้อนความ
ร่ืนรมณ์ในสงัคม เชน่เพลงฉ่อย เพลงเรือ เพลงเก่ียวข้าว ฯลฯ มาเป็นการสร้างเพลงเพ่ือจดุประสงค์
ต่างๆกัน เช่นการโฆษณาชวนเช่ือ ปลุกเร้าจิตส านึก ระบายอารมณ์และจินตนาการ เพลงจึงมี
อิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด ต่อจิตส านึกของมนุษย์ ทุกยุคทุกสมยั โดยเฉพาะเพลงท่ีเกิดขึน้จาก
ความทกุข์ยาก หรือความขดัแย้งทางสงัคม” 
 ถึงแม้จะมีบทเพลงท่ีสะท้อนความยากล าบากของชีวิตและส่ือถึงความคิดเร่ืองความ
สเมอภาคของประชาชนมาเนิ่นนาน  แตก็่ไม่ได้มีเพลงไหนท่ีปลกุระดมให้ชนชัน้ล่างลกุขึ น้มาสู้กับ
อ านาจท่ีไม่ เป็นธรรม แตเ่ม่ือเกิดแนวคิดแนวคิดสงัคมนิยมมาร์กซิสต์-คอมมิวนิสต์  ท่ีว่าด้วยเร่ือง

                                           

 
1
 วรุณ ฮอลลิงก้า, การวิเคราะห์เพลงเพื่อชีวิตระหว่าง พ.ศ. 2516- พ.ศ. 2534, 

(กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2548), 32-33. 
 

2
 ปัญญา รุ่งเรือง. หลักวิชามานุษยดุริยางควิทยา (กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์), 2553. 
 

3
 วรุณ ฮอลลิงก้า, การวิเคราะห์เพลงเพื่อชีวิตระหว่าง พ.ศ. 2516- พ.ศ. 2534, 

(กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2548), 45-46. 
 



4 
 

 

 

ความ เสมอภาคของมนษุย์  ทัว่ทัง้โลกจึงได้เกิดการปฏิวตัิชนชัน้ขึน้โดยมีกรรมกร -ชาวนาถืออาวธุ 
ไปตอ่สู้กบัอ านาจรัฐ  
 แนวคิดสังคมนิยมก าเนิดขึน้จากนักคิดนักปราชญ์ทั่วทุกมุมโลกด้วยการมองเห็ น
สภาพท่ีด ารงอยู่จริงของมนษุยชาติท่ีมีการเอารัดเอาเปรียบกนั  มีการขดูรีดกนั  มีการขดัแย้งด้าน 
ผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มต่างๆ มวลมนุษยชาติส่วนใหญ่มีความทุกข์ระทม มีการคิดหาสาเหต ุ
และวิธีขจดัปัญหาดงักล่าวอย่างตอ่เน่ือง  เพ่ือให้มนษุยชาติด ารงอยู่ด้วยความสขุ เสมอภาค และ
สนัต ิในอดีตจงึเกิดมีลทัธิและศาสนาตา่งๆมากมายเพ่ือสอนให้มนษุยชาติอยูร่่วมกนัอยา่สนัตสิขุ  
ทัว่โลกเกิดการปฏิวตัล้ิมล้างอ านาจของผู้ปกครองภายใต้แนวคิดนีข้ึน้ มีหลายประเทศท่ีปฏิวตัิแล้ว
ไม่ส าเร็จ แต่ก็มีประเทศท่ีท าได้ส าเร็จอย่างยิ่งใหญ่ และเป็นท่ีจดจ า เช่น การปฏิวัติของสหภาพ
รัสเซีย น าโดย วลาดิมีร์ เลนนิน การปฏิวัติสาธารณรัฐประชาชนจีน น าโดย เหมา เจ๋อตุง การ
ปฏิวตัิประเทศคิวบา น าโดย เช เกวารา และ ฟิเดลคาสโตร สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม โดย 
โฮจิมินห์  การปฏิวตัิท่ีว่านีก็้ส่งผลมาถึงประเทศไทยในปี พ.ศ. 2516 หรือเหตกุารณ์ 14 ตลุา ท่ีเรา
รู้จกักนัเป็นอยา่งดี “โดยเหตกุารณ์ปฏิวตัิของเวียดนามนัน้มีอิธิพลตอ่ประเทศไทยมากท่ีสดุ” 4 จาก
เหตกุารณ์นีน้อกจากจะส่งผลตอ่ประวตัิศาสตร์การเมืองของประเทศไทยแล้ว  ยงัส่งผลตอ่แวดวง
ศลิปะโดยเฉพาะด้านวรรณกรรมและดนตรี จากวรรณกรรมแนวคิดมาร์กซิส-คอมมิวนิสต์ และการ
ใช้ชีวิตอยูใ่นป่าภายใตใ่ต้ร่มเงาของ พคท. (พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย) ก่อให้เกิดบทเพลง
ปฏิวตัิ หรือ เพลงเพ่ือชีวิตขึน้โดยมีเนือ้หาพูดถึงการถูกเอารัดเอาเปรียบ ของชนชัน้ล่าง กรรมกร -
ชาวนา จากชนชัน้กลางและอ านาจรัฐ และปลกุระดมให้ชนชัน้ลา่ง ลกุขึน้ปฏิวตัด้ิวยอาวธุ  
 วงคาราวานถือเป็นวงเพ่ือชีวิตของประเทศไทยท่ีเขียนเพลงตามแนวคิดของมาร์กซิสต์ -
คอมมิวนิสต์เป็นวงแรกของประเทศไทย ซึ่งรูปแบบวงและดนตรีได้รับอิทธิพลมาจาก Protest 
Song หรือเพลงเรียกร้องสนัติภาพจากเหตกุารณ์สงครามเวียดนาม โดยมีศิลปินต้นแบบคือ  Bob 
Dylan “เพลงเพ่ือชีวิตนอกจากจะ พฒันามาจากวรรณกรรมเพ่ือชีวิตแล้ว ในระยะแรก ยงัได้รับ
อิทธิพลจากเพลงต่อต้านสงครามเวียดนาม ของนกัร้องนกัดนตรีอเมริกันเช่น Bob Dylan, Joan 
Baze, Tom Rush, Judy Collins และ Crossby Still Nash And Young อีกด้วย”5 ท าให้บทเพลง
ของวงคาราวานมีท่วงท านองและรูปแบบดนตรีเป็นสากล แต่นอกจากวงคาราวานแล้ว ก็ยงัมีวง

                                           

 4  สมัภาษณ์ สมศกัดิ ์อิสมนัยี, นกัดนตรีวงคีตาญชลี, 22 มกราคม 2560 
  

5
 วรุณ ฮอลลิงก้า, การวิเคราะห์เพลงเพื่อชีวิตระหว่าง พ.ศ. 2516- พ.ศ. 2534, 

(กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2548) , 46-47. 
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เพ่ือชีวิตท่ีใช้ส าเนียงพืน้บ้านมาใสใ่นเพลงปฏิวตัิเช่นกนั เช่นวงต้นกล้า วงกรรมมาชน ท่ีบรรเลงบท
เพลงด้วยท่วงท านองของดนตรีป่ีพาทย์ส าเนียงไทยเดิม เช่นเพลง หนุ่ม-สาวเสรี, การะเกด                          
เ ป็นต้น นอกจากนี ก็้ยัง มีนักกวี ท่ีแต่งบทกวี เ พ่ือการต่อ สู้ ของประชาชน ท่ี เรา รู้จักกันดี                                                  
เชน่ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์, จิตรภ ูมิศกัดิ,์ อศันี พลจนัทร์  เป็นต้น 
สดุท้ายในการตอ่สู้ครัง้นัน้จบลงด้วยฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้แพ้ แต่บทเพลงเพ่ือชีวิตกลบัเบ่ง
บานในสงัคมเป็นอย่างมาก ทัง้นีก้ารเอารัดเอาเปรียบในสงัคม ก็ยงัคงมีอยู่ไม่เคยจบสิน้ แต่จาก
เหตกุารณ์ 14 ตลุา พ.ศ. 2516 ได้กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความส าคญั และสิทธิเสรีภาพของเพ่ือน
มนุษย์ บทเพลงเพ่ือชีวิตและศิลปินท่ีกลับลงมาจากป่า จึงอยู่คู่กับกิจกรรม ของนักศึกษาท่ีท า
กิจกรรมเพ่ือสงัคม และมวลชนท่ีต่อสู้ เรียกร้องสิทธิเสรีภาพของตนเอง ซึ่งบทบาทเหล่านีไ้ด้สร้าง
แรงบนัดาลใจให้แก่คนยุคนัน้ ให้ผลิตบทเพลงเพ่ือชีวิตออกมาอีกมากมายและกลายเป็นกลุ่ม
ศลิปินท่ีมีแนวคดิด้านสงัคมนิยมและท ากิจกรรมร่วมกนักบัมวลชนอยูเ่สมอ  
 “คีตาญชลี” คือวงดนตรีสามี-ภรรยาท่ีได้รับอิทธิพลทางด้านแนวคิด และถือก าเนิด
จากเหตกุารณ์ 14 ตลุา 2516 โดยมีวงคาราวานเป็นต้นแบบและผู้สนบัสนนุ คีตาญชลีได้ก่อตัง้ขึน้
หลงัจากเหตกุารณ์ 14 ตลุาจบจงไปแล้ว แตถ่ึงกระนัน้ การเคล่ือนไหวทางความคิดภาคประชาชน
ยงัด าเนินอยู ่ซึง่คีตาญชลีก็ได้รับเชิญไปบรรเลงอยูเ่สมอโดยเพลงท่ีเล่นส่วนมากในช่วงแรกแทบจะ
ทัง้หมดเป็นเพลงของวงคาราวาน ตอ่มาจึงมีบทเพลงท่ีประพนัธ์ขึน้เองและเป็นท่ีนิยมในกิจกรรม
เหล่านี ้เช่นเพลงนกเขาเถ่ือน ซึ่งเป็นท่ีประทบัใจคนฟังเพราะใช้ท านองการแหล่ซึ่งเป็นวฒันธรรม
ไทยและเนือ้หาท่ีกลา่วถึงความผกูพนัธ์ของแม ่กบัลกูโดยใช้ภาษาแบบชาวชนบทจึงสามารถเข้าถึง
จิตใจของผู้ ฟังได้อย่างง่ายดาย “เพลงนกเขาเถ่ือนมีการน าท านองแหล่มาใส่ซึ่งมนัเป็วฒันธรรม
ไทย ท าให้คนไทยชอบแทบจะในทนัทีท่ีฟัง แล้วเนือ้หาพดูถึงแม่ท่ีเป็นห่วงลกูแตก็่เข้าใจสิ่งท่ีลกูท า
เพ่ือประชาชน นกึถึงญาติของวีรชนท่ีสญูหายไปตอนนัน้นะ ท าให้เวลาฟังแล้วอินมาก”6 คีตาญชลี
ไม่ได้เข้าป่าไปอยู่ใต้ร่วมเงา พคท. อย่างเต็มตวั (ในเวลานัน้นายสมศกัดิ์ท าหน้าท่ีเป็นคนส่งข่าว 
ระหว่างป่ากับเมือง) แต่ในงานกิจกรรมของสมาชิกพรรค คีตาญชลีก็ได้รับเชิญไปร่วมบรรเลง
เช่นกัน สหายบางท่านได้ให้ความเห็นว่า “การมีจุดยืนต่อสู้ เพ่ือประชาชนเพ่ือให้ได้มาในสิ่งท่ี
ถกูต้อง ไม่จ าเป็นว่าจะต้องเข้าป่า ผู้ ท่ีต่อสู้อยู่ในเมืองก็ถือเป็นสหายเช่นกัน และการตอ่สู้ ในเมือง

                                           

 6 สมัภาษณ์ โสวภา สงขาว, ครูสอนดนตรีและสมาชิกวงไทยลากนู, 2 ตลุาคม 2560 
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นัน้มีความเส่ียง มากยิ่งกว่าการอยู่ในป่าเสียอีก ในป่าเรายงัมีปืนแต่คนในเมืองมีแต่มือเปล่า ถือ
เป็นเร่ืองท่ีนา่ช่ืนชมมาก”7   

 คีตาญชลีกลายเป็นวงท่ีอยูคู่ก่บักิจกรรมการเคล่ือนไหวทางความคิดการตอ่สู้ เรียกร้อง
สิทธิเสรีภาพภาคประชาชน  หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการปลกูฝังจิตส านึกให้แก่สงัคมเช่นกิจกรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเก่ียวกับเยาวชน แต่ท่ีเห็นได้อย่างชดัเจนท่ีสุดของวงคือการเป็นวง
ดนตรีท่ีเลน่ในการชมุนมุประท้วง ในภาคประชาชน  
 ปัจจบุนัการชมุนมุประท้วงในภาคประชาชนนัน้เป็นการตอ่สู้ เชิงสงครามข้อมลู การจะ
รวบรวมใจและก าลงัมวลชนได้นัน้ คือการต้องท าให้ประชาชนเช่ือในข้อมูลและภาพลกัษณ์ของ
แกนน า ซึง่การแสดงบนเวทีรวมถึงดนตรีท่ีมาบรรเลงแก่ผู้ประท้วงนัน้คอ่นข้างมีส่วนอย่างมากท่ีจะ
โน้มน้าวให้ประชาชนเช่ือและเอนเอียงมาเข้าร่วมการตอ่สู้  ซึง่ปัจจบุนัมกัจะเป็นในลกัษณะอารยขดั
ขืนหรือสนัติอหิงสา จากงานวิจยั “The power of lyrical protest” ตามท่ี Stewart, Smith, และ 
Denton ได้ค้นคว้า ได้ค าตอบออกมา 6 ข้อ ว่าดนตรีมีอ านาจและอิทธิพลตอ่การประท้วงอย่างไร 
ดงันี ้
 1. การให้ข้อมลูแก่ผู้ ฟังถึงปัญหาสงัคม ทัง้อดีต ปัจจบุนั และอนาคต 
 2. การสร้างและรักษาคณุคา่และอตัลกัษณ์ของสาเหตขุองการประท้วง 
 3. การสร้างความชอบธรรมตอ่กิจกรรมการเคล่ือนไหว 
 4. แนะน าค าตอบ หรือสร้างความต้องการในเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาสงัคม 
 5. โฆษณาให้เห็นถึงความสมัพนัธ์อนัดี และความสามคัคีในการขบัเคล่ือนการชมุนมุ 
 6.  ให้ค าแนะน า ชีช้่องทางเก่ียวกับข้อมูลเฉพาะทางของการประท้วงส าหรับการขึน้
ป้ายประท้วง หรือการขบัไลก่องก าลงัฝ่ังตรงข้ามซึง่เป็นสิ่งท่ีท าให้เห็นว่าดนตรีมีบทบาทส าคญัและ
สง่ผลแก่การประท้วงเป็นอยา่งมาก 
  จากข้อมลูทัง้หมดท าให้เห็นถึงบทบาทของวงคีตาญชลี ท่ีเป็นมากกว่าผู้ เล่นดนตรีใน
กิจกรรมทัว่ไปเพียงเทา่นัน้ แตย่งัสามารถสอ่งสะท้อนความหวงัและอดุมการณ์ของประชาชนท่ีเป็น
นกัต่อสู้ผ่านบทเพลง รวมถึงภาพลกัษณ์ของวงท่ีมีศิลปินหญิงเป็นหลกั บทบาทของความเป็นแม ่
และลูกสาว ช่วยส่งเสริมคณุค่าของความเท่าเทียมทางเพศ และเชิดชูความแข็งแกร่งของผู้หญิง
ทา่มกลางการตอ่สู้  ผู้วิจยัจงึมองเห็นคณุคา่ของการบนัทกึประวตัศิาสตร์นี ้ศกึษาพฒันาการจากรุ่น
พอ่แมสู่รุ่่นลกู โดยเฉพาะในการท างานด้านการตอ่สู้ภาคประชาชนของวงคีตาญชลี การสร้างสรรค์

                                           

 7 สมัภาษณ์ นิตยา บญุประสิทธ์ิ, สมาชิกวงกรรมมาชน, 2 ตลุาคม 2560 
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ผลงานทางดนตรี ตลอดจนการสร้างความรู้สึกและส่งอิทธิพลด้านต่าง ๆ แก่ผู้ ฟังเพ่ือเพิ่มพูน
ความรู้ความเข้าใจในการท างานสานต่อประวตัิศาสตร์จากท่ีรุ่นพ่อแม่ได้สร้างไว้ให้มีพฒันาการ
ตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศกึษาประวตั ิผลงาน และพฒันาการของวงคีตาญชลี  
 2. เพ่ือศกึษาบทบาทของดนตรีในการตอ่สู้ภาคประชาชน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 บทเพลงของวงคีตาญชลีมีเนือ้หาสาระท่ีสอดแทรกแนวคิดสังคมนิยม มุ่งเน้นการ
เรียกร้อง สนัตภิาพ ภาราดรภาพ และความเสมอภาคของมนษุย์ ซึง่อาจสง่ผลตอ่สงัคมได้ดงันี ้   
 1. ผู้ ฟังคล้อยตามบทเพลง จนเกิดแนวคิดด้านสงัคมนิยม และเห็นความส าคญัของ
เพ่ือนมนษุย์มากขึน้ 
 2. วงการเพลงเพ่ือชีวิตหนัมาให้ความส าคญัแก่เนือ้หาของบทเพลงมากขึน้ 
 3. มีการสืบทอดแนวคดิของวงคีตาญชลีสูน่คนรุ่นหลงั 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 วงคีตาญชลีมีทัง้บทเพลงตนเองและบทเพลงของศิลปินอ่ืนๆแต่น ามาบันทึกเป็น
ผลงานของวงมากมาย มีเนือ้หาและรูปแบบดนตรีท่ีหลากหลาย มีทัง้ความเป็นพืน้บ้าน ความเป็น
สากล และส าเนียงดนตรีเพ่ือนบ้าน อีกทัง้การแสดงสดของวงก็มีความแตกต่างกันไปตามสภาพ
เหตกุารณ์ ของงานนัน้ๆ ทัง้นีผู้้วิจยัจะเลือกเฉพาะบทเพลงท่ีบนัทกึซ า้ โดยเนือ้หามีความเป็นสงัคม
นิยม และเพลงท่ีใช้แสดงสดรวมกบัการตอ่สู้ของภาคประชาชน 
 
ขัน้ตอนการวิจัย 
 1. ศกึษาประวตัศิาสตร์ไทย เหตกุารณ์ 14 ตลุา 2516 
 2. ศกึษาแนวคดิสงัคมนิยม มาร์กซิสคอมมิวนิสต์ท่ีสง่ผลตอ่บทเพลงเพ่ือชีวิต 
 3. ศกึษาประวตั-ิผลงาน ของศลิปินเพ่ือชีวิตท่ีแสดงสดร่วมกบัการตอ่สู้ของมวลชน 
 5. ศกึษาประวตั-ิท่ีมาของบทเพลงท่ีวงคีตาญชลีน ามาบนัทกึเป็นผลงานของตนเอง 
 6. ศกึษาบทเพลงท่ีเป็นของวงคีตาญชลี โดยวิเคราะห์จากทว่งท านองและเนือ้หา 
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7. ศึกษาอิทธิพลของวงคีตาญชลีท่ีมีต่อผู้ คนและสังคมรอบข้าง โดยการรวบรวม
เอกสารและสมัภาษณ์ 
 8. จดังานสมัมนา คีตาญชลี ดนตรีเพ่ือประชาชน 
 9. จดัหมวดหมูข้่อมลูท่ีได้ทัง้หมดน ามาวิเคราะห์ 
 10. สรุปผลการศกึษา 
 
ข้อตกลงเบือ้งต้น 
 งานวิจัยนี ้มีจุดประสงค์เพ่ือบนัทึกประวัติศาสตร์ความเป็นจริงตามบริบทรอบข้าง                   
ท่ีวงคีตาญชลีได้เข้าไปมีบทบาทร่วม  น าเสนอข้อมูลอย่างมีความเป็นกลาง ปราศจากอคติและ
การชีน้ าความคดิเห็นของผู้อา่นไปทางด้านใดด้านหนึง่ 
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 บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 ในการศกึษาเร่ือง บทบาทของดนตรีในการตอ่สู้ภาคประชาชน: กรณีศกึษาวง คีตาญ
ชลี ผู้วิจยัได้ศกึษาประวตัิความเป็นมาของวงจนถึงช่วงปี พ.ศ. 2556 แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องดงันี ้
 1. ประวตัคิวามเป็นมาของวงคีตาญชลี 
 2. แนวคดิเร่ืองสตรีนิยม 
 3. แนวคดิเร่ืองวฒันธรรมตอ่ต้าน 
 4. แนวคดิเร่ืองมานษุยดริุยางควิทยา 
 5. The power of Lyrical protest 
 6. ศกึษาแนวคดิทางดนตรี 
 
ประวัตคิวามเป็นมาของวงคีตาญชลี 

 วงคีตาญชลีเร่ิมจากสองสามีภรรยาจากจงัหวดัเพชรบรีุท่ีเล่นดนตรีแบง่เป็นสองภาค               
คือภาคธุรกิจเพื่อเลีย้งปากท้อง และภาคอดุมคติว่าดนตรีจะช่วยจรรโลงและเปล่ียนแปลงสงัคมได้ 
ทัง้สองเร่ิมเป็นนักดนตรี จากวงลูกทุ่ง นายสมศกัดิ์เป็นสมาชิกวง ศรคีรี ศรีประจวบ ในต าแหน่ง
กีตาร์คอร์ด นางสุรินทร์ เป็นนักร้องในวงดนตรีแคน สมัย อ่อนวงศ์  เม่ือทัง้สองวงได้ยุบไปตาม
กาลเวลา ทัง้สองก็รวมตวักนัเลน่ดนตรีโฟล์คในนาม “สายทิพย์” ซึง่บรรเลงเพลงรัก หรือเพลงลกูทุ่ง
ทัว่ไป แต่ก็เกิดความเบื่อหน่ายกับเนือ้หาเพลงไทย ท่ีพูดถึงแต่เร่ืองความรัก จึงหนัไปฟังและเล่น
เพลงสากลแทน แต่เม่ือได้ฟังเพลงจากวงคาราวานท่ีพูดถึงการกดข่ีขดูรีดประชาชนและการปลุก
ระดมให้ปฏิวตั ิท าให้ทัง้สองรู้สึกแปลกใจท่ีมีแนวเพลงเช่นนี ้และเกิดความสนใจเป็นอย่างมาก จึง
ได้ใช้เพลงของวงคาราวานแสดงสดอยู่เสมอ ในรูปแบบของวงในตอนนัน้ได้รับแรงบนัดาลใจจาก
คาราวานและ Bob Dylan โดยสามีเป็นผู้ เล่นกีตาร์และเป่าเมาท์ออร์แกน ภรรยาร้องเพลงและตี
กลอง บองโก วงคีตาญชลีเกิดขึน้ในภาคอุดมคติทางสังคมอย่างชัดเจน จากเพ่ือนชาวเพชรบุรี 
นาย วีรศกัดิ์ พราห์มโสภี อดีตนกัดนตรีวง “นกสีเหลือง” ท่ีมีความสนิทกบัวงคาราวาน และเป็นผู้
จดังานคอนเสิร์ตในปี  2525 ท่ีม.ขอนแก่นเพ่ือต้อนรับการกลับจากป่าของวงคาราน โดยติดตอ่ให้
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วงคีตาญชลีมาร่วมเล่นในงานนัน้ด้วย ท าให้เกิดแนวคิดการเล่นดนตรีเพ่ือชีวิตและการส่ือสารกับ
สงัคมอยา่งจริงจงั ซึง่เน้นเร่ืองสนัตภิาพเป็นหลกั เน่ืองจากเวลานัน้สงครามอินโดจีนเพิ่งจะสงบ แต่ 
ก็ยงัมีปัญหาภายในอยู ่ 
 หลงัจากการได้พบกบัวงคาราวานในครัง้นัน้ ความช่ืนชมซึ่งกันและกนัท าให้ทัง้ 2 วง
กลายเป็นมิตรสหายของกันและกัน เม่ือมีงานท่ีไหนคาราวานจึงมกัจะเชิญคีตาญชลีไปร่วมด้วย
เสมอ และยงัเป็นก าลงัหลกัในการบนัทกึเสียงในอลับัม้แรกของคีตาญชลีในปี พ.ศ. 2527 

 คีตาญชลีกลายเป็นวงท่ีมักจะได้ไปบรรเลงในกิจกรรม ของนักศึกษาทัง้พิธีรับน้อง 
หรือค่ายอาสาต่างๆ หรือเม่ือมีการประท้วงของภาคประชาชนเกิดขึน้ วงคีตาญชลีก็ได้รับเชิญไป
ร่วมแสดงอยู่เสมอ คีตาญชลีจึงมกัจะได้รับเชิญไปบรรเลงให้แก่การต่อสู้ภาคประชาชน แต่ด้วย
รูปแบบเพลงท่ีไมป่ลกุเร้าผู้ชมุนมุให้ใช้ก าลงั ส่ือสารด้วยบทเพลงท่ีมีความไพเราะและเนือ้หาท่ีเป็น
กวีสอดแทรกแนวคิดสงัคมนิยม ท าให้ผู้ชุมนุมรู้สึกได้รับการกล่อมเกลาจิตใจ ท าให้มีความสงบ 
และมีใจพร้อมท่ีจะเสียสละเพ่ือสว่นรวม บวกกบัภาพลกัษณ์ความเป็นครอบครัว ท าให้ผู้ชมุนมุรู้สึก
ได้รับความรักความอบอุ่นอ่อนโยนและปลอดภัย แม้ในความเป็นจริงจะไม่เป็นเช่นนัน้ก็ตาม   
รวมถึงความเช่ือมั่นในจุดยืนท่ีชัดเจนของวง โดยผู้ ชุมนุมบางส่วนต้องการน าไปเป็นแบบอย่าง
ให้แก่ครอบครัวของตน สิริวรรณ-ปณุพจน์  ศรีเพ็ญจนัทร์1 กล่าวว่า  "คีตาญชลี เป็นวงดนตรีท่ียืน
อยู่เคียงข้างคนทกุข์ คนยากของแผ่นดิน  ยืนอยู่เคียงข้างความเป็นธรรม และเป็นส่วนหนึ่งในการ
เรียกร้องให้สังคมเกิดความดี ความงาม ความจริง การท่ีคีตาญชลีพาลูก  ๆ มาร่วมในกิจกรรม
ประท้วงตา่ง ๆ นัน้ ถือเป็นการแสดงจดุยืนท่ีชดัเจน และเป็นการบม่เพาะความดี  ความงาม และ
เห็นความจริงของสงัคมให้เกิดแก่ลกู ๆ ด้วยสถานการณ์จริง"  
   “เพลงแสงดาวแห่งศรัทธา” ท่ีคีตาญชลีร้องแตกต่างจากวงอ่ืนๆ เพราะเสียงของคณุ
สริุนทร์คือเสียงของแม ่ท่ีมีความรักความออ่นโยนแตเ่ข้มแข็ง ท าให้ผู้ ฟังรู้สึกได้รับความรักในส่วนนี ้
ไปด้วย” สิ่งท่ีคีตาญชลีแตกตา่งไปจากวงดนตรีครอบครัวอ่ืนๆในทางดนตรีคือการผสมผสานความ
เป็นไทยเข้าไปในบทเพลงและการแสดง สิ่งท่ีท าให้ผู้จดักิจกรรมหรือผู้ชุมนุมท่ีได้สมัผสักับวงเป็น
การสว่นตวัช่ืนชอบเป็นพิเศษ คือการวางตวัอยา่งเป็นกนัเองเห็นแล้วรู้สึกถึงความเป็นชาวชนบทท า
ให้กล้าท่ีจะพูดคุยหรือขอให้ร่วมกิจกรรมได้อย่างสะดวกใจ ในขณะท่ีวงอ่ืนๆยังเว้นช่องว่างไว้
บางสว่นท าให้รู้สกึเกรงใจและไมก่ล้าท่ีจะสนทนาหรือขอความร่วมมือ “เวลาเห็นพ่ีรินทร์แล้วรู้สึกได้
ถึงความเป็นชาวบ้าน ท าให้เรานกึถึงแมห่รือพ่ีสาวของเราซึง่ก็เป็นชาวชนบทเหมือนกนั”  

                                           

 1 สมัภาษณ์ สิริวรรณ-ปณุพจน์  ศรีเพ็ญจนัทร์, ผู้ชม, 3 ตลุาคม 2560 
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 “คีตาญชลีมีความเป็นชาวบ้าน วางตวัเป็นกนัเอง คยุง่าย รู้สกึผกูพนัธ์เหมือนญาติ ท า
ให้เรา กล้าท่ีจะเรียกมาเล่นตรงนี ้ได้ซึ่งเขาไม่เคยปฏิเสธ ถ้ามาได้เขาก็มา อย่างอีกวงน่ีเขาดไูฮโซ
นะ เราก็คอ่นข้างเกรงใจ แตก็่ชอบและตดิตามอีกวงเชน่กนั2”  
  "คีตาญชลี ยงัเป็นวงดนตรีท่ีส่ือและแสดงออกให้คนฟังเพลงอย่างเรา ได้รู้สึกถึงการ
เป็นกลัยาณมิตรและเป็นเสมือนญาติระหว่างคีตาญชลีและคนฟัง  แต่ส าหรับครอบครัวอ่ืนๆ ยงัมี
ชอ่งวา่งในบริบทนีค้อ่นข้างเยอะอยู่ วงครอบครัวดนตรีอ่ืน ๆ อาจจะมีพฒันาการท่ีแตกตา่งออกไป 
แตส่ าหรับวงคีตาญชลี ยงัคงรักษาความเป็นวงดนตรีครอบครัวท่ีอบอุน่และงดงามเชน่เดมิ3" 
วงคีตาญชลีคือวงดนตรีครอบครัวเพ่ือชีวิต มีสมาชิกทัง้หมด 5 คน ได้แก่ 
  1. นายสมศกัดิ ์อิสมนัยี (กีตาร์ , ฮาร์โมนิก้า , ร้องน า, ร้องประสาน) 
  2. นางสริุนทร์ อิสมนัยี (ร้องน า,กลองบองโก) 
  3. น.ส. อญัชลี อิสมนัยี (เอ้อร์ห,ู กีตาร์,ร้องน า,ร้องประสาน) 
  4. น.ส. วาทิตา อิสมนัยี (ฟลู้ต , ฉ่ิง, ร้องประสาน) 
  5. น.ส. ภารวี อิสมนัยี (ระนาด,ไวโอลิน,ร้องประสาน) 
 ในปี พ.ศ. 2525 ทัง้สองเปล่ียนช่ือวงจาก “สายทิพย์” มาเป็น “คีตาญชลี” ซึ่งมี
ความหมายว่าคาราวะด้วยเสียงเพลง จากช่ือหนงัสือกวีรจนารางวลัโนเบลเล่มแรกของเอเชีย โดย
นกัปรัชญาชาวอินเดีย “รพินทรนาถ ฐากุร” ซึ่งมีเนือ้หาส่ือถึงความเสมอภาคของมนษุย์ เนือ้เร่ือง
โดยรวมกล่าวถึง ชายคนหนึ่งท่ีเฝ้ารอการเข้าเฝ้าพระผู้ เป็นเจ้า แตเ่ขาเฝ้ารอนานเท่าไร พระองค์ก็
ไม่ปรากฏให้เขาได้เห็นเสียที  สุดท้ายเขาได้ตระหนักว่า พระเจ้าสถิตย์อยู่กับคนทุกคน พระเจ้า
สถิตย์อยู่กับชาวนา กรรมกรท่ีท างาน มิใช่เหล่าพราห์มท่ีสวดภาวนาอยู่ในวิหารมืดทึบ พระเจ้าให้
ความส าคัญต่อคนทุกทนในทุกหน้าท่ี และเขาก็ได้เข้าใจว่าสุดท้าย เขาไม่จ าเป็นต้องเฝ้ารอ
พระองค์อีกตอ่ไป เพราะพระเจ้าอยู่กบัเขาตลอดเวลา ถึงแม้คีตาญชลีจะมีต้นแบบคือวงคาราวาน
ท่ีบทเพลงมีเนือ้หาเชิงปลกุระดมเพ่ือปฏิวตั ิแตเ่พลงของคีตาญชลีเองกลบัมุ่งเน้นเร่ืองสิทธิเสรีภาพ 
ความเสมอภาค และสันติภาพเป็นส าคญัซึ่งนายสมศกัดิ์ได้อ่านวรรณกรรม “คีตาญชลี” ซึ่งมี
อิทธิพลตอ่ความคดิของเขาเป็นอยา่งมาก แล้วจงึได้มารู้จกักบัวงคาราวานในภายหลงั  
 ในช่วงแรกท่ีเป็นคีตาญชลี ทัง้สองใช้บทเพลงของคาราวานในการแสดงสดแทบจะ
ทัง้หมด แตเ่ม่ือมีบทเพลงของตนเอง คีตาญชลีกลบัไมไ่ด้มีเพลงปลกุระดมเหมือนคาราวาน เนือ้หา

                                           

  
2
  สมัภาษณ์ ดนินา โคตรบญุอาริยะ, สมาชิกกองทพัธรรม, เม่ือ 3 ตลุาคม 2560 

  
3
  สมัภาษณ์ สิริวรรณ-ปณุพจน์  ศรีเพ็ญจนัทร์, ผู้ชม,  เม่ือ 3 ตลุาคม 2560 
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ของบทเพลงมุ่งเน้นเร่ืองสนัติภาพ และความสมอภาคของมนุษย์ตามเนือ้หาวรรณกรรม “คีตาญ
ชลี” เป็นหลกั นอกจากนีว้งคีตาญชลีก็ยงัใช้บทเพลงของศิลปินท่านอ่ืนๆมาบนัทึกเป็นผลงาน ของ
ตนเอง เชน่ ผลงานของนกักวี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์ , อศันี พลจนัทร , จิตร ภูมิศกัดิ์ และวงกรรมา
ชน เป็นต้น ซึ่งในการบนัทึกเสียงชุดแรก “เสียงจากคีตาญชลี” ได้รับการช่วยเหลือและสนบัสนุน
ของวงคาราวานในการเรียบเรียงดนตรี-เสียงประสาน และอดัดนตรีให้แก่วง 

 ในปี พ.ศ. 2529  วงคีตาญชลีได้ให้ก าเนิดลูกสาวคนแรก คือ ด.ญ. อัญชลี อิสมันยี 
(น า้) พ.ศ. 2537 ลูกสาวคนท่ีสอง ด.ญ.วาทิตา อิสมนัยี (ข้าว) และ พ.ศ. 2541 และลูกสาวคน
สุดท้อง ด.ญ. ภารวี อิสมันยี (เกลือ)   ทัง้สองพาลูกสาวไปด้วยทุกท่ีท่ี ได้ไปท าการแสดงทัง้ใน
กิจกรรมของนกัศกึษา และในการประท้วงของประชาชนด้วย ท าให้ลูกสาวทัง้สามซึมซบัทัง้ดนตรี 
และแนวคดิทางด้านสงัคมจากพอ่และแม ่จนปัจจบุนัทัง้สามก็ได้ร่วมเลน่ดนตรีกบัพ่อและแม่ เวทีท่ี
วงคีตาญชลีได้ท าการแสดงถ่ีท่ีสุดก็คือ เวทีพันธมิตร ซึ่งเกิดจากการประท้วงอดีตนายกรัฐมนตี 
พตท. ทกัษิณ ชินวตัร ตัง้แต ่พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจบุนั นายศศิน เฉลิมลาภ กล่าวไว้ว่า  “ในช่วง ปี
พ.ศ. 2526 - 2529 ท่ีชดัเจนท่ีสดุคือ เป็นคนท่ีเช่ือมร้อยยคุสมยัให้ยงัคงอยู่ คีตาญชลีไม่ใช่วงท่ีโดด
เด่นอะไรขึน้มาในช่วงนัน้ แต่เป็นวงเดียวท่ีเกิดขึน้ในช่วง พ.ศ. 2526 - 2528 ท่ีเป็นแนวอุดมคต ิ
และเป็นวงเดียวท่ียงัอยูถ่ึงปัจจบุนั”  

ประวัตส่ิวนบุคคลของสมาชิกวงคีตาญชลี 
นายสมศกัดิ ์อิสมนัยี เกิดวนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 เป็นบตุรคนท่ี 4 ของนายอิบรา

ฮิม อิสมนัยี และนางเยาวรัตน์ สมบตัศิริ เข้าศึกษาท่ีโรงเรียนอรุณประดิษฐ์จงัหวดัเพชรบุรีตัง้แต่  
ป.1 ถึง มศ. 3 ปีพ.ศ. 2498-2509 วิทยาลัยครูเพชรบุรีชัน้ ปกศ.ต้น ปีพ.ศ.2517 - 2518 นาย
สมศกัดิเ์ร่ิมฝึกเลน่กีตาร์และฮาร์โมนิก้าตัง้แตปี่ พ.ศ. 2509 แบบครูพกัลกัจ า และได้เป็นสมาชิกวง
ลกูทุง่ในจงัหวดัเพชรบรีุในปี 2510  

 ปีพ.ศ. 2513 เข้าเป็นทหารเกณฑ์ ผลดั 2 เข้าสงักดั 1.พ.ย. 13 กองร้อยบริการจงัหวดั
เพชรบุรี เป็นเวลา 3 เดือน เม่ือฝึกจบก็ได้เป็นหัวหน้าทหารใหม่ มีความต้องการอยากไปรบท่ี
เวียดนาม แตส่งักดักองร้อยบริการไมใ่ชห่นว่ยรบจงึไมไ่ด้ไป เลือกลงสารวตัทหาร ทางผู้กองบอกให้
รอคราวหน้า ประจวบกบัชว่งนัน้วงศรคีรี ศรีประจวบท่ีเคยเลน่อยูด้่วยเกิดมีช่ือเสียง จึงหลบหนีจาก
การเป็นทหารไปในวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2514 เพ่ือไปร่วมเดินทางแสดงดนตรีกบัทางวง และถูก
จบักุมในวนัท่ี 14 เมษายน พ.ศ. 2515 ได้รับโทษจ าคกุ 1 ปี 6 เดือน โดยค าสัง่ศาลทหาร จงัหวดั
เพชรบรีุ จ าคกุ 7 เดือน 29 วนัก็ได้รับการปล่อยตวัตามค าสัง่ของ พ.อ. ณรงค์ กิตติขจร ซึ่งประกาศ
อภยัโทษแก่ผู้หนีทหาร โดยระหว่างท่ีหลบหนีการเป็นทหารนัน้ นายสมศกัดิ์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
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วง “ศรคีรี ศรีประจวบ“  หลงัจากพ้นโทษแล้วก็ออกมายึดอาชีพนกัดนตรีอิสระรับเล่นเป็นรายวนั 
ทัง้วงลิเก ร าวงคอมโบ้ แตรวง ระบ า25น. ในชว่งปีพ.ศ. 2516-2519 จนกระทัง่ได้พบกบันางสริุนทร์ 
จึงได้ท าวงด้วยกันในนามสายทิพย์ รับเล่นตามร้านอาหารและงานแต่ง จนได้สมรสกันในปีพ.ศ. 
2522 เปล่ียนมาใช้ช่ือวงคีตาญชลีในปีพ.ศ. 2524 
 นางสุรินทร์ อิสมนัยี เกิดวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2499 เป็นธิดาคนท่ี 7 ของ นาย อินทร์ 
ทรัพย์นิล และ นางสไว ทรัพย์นิล มีอาชีพเป็นชาวนา แต่นางสไวมีความช่ืนชอบในการขับร้อง
พืน้บ้าน จึงสืบทอดมาถึงนางสุรินทร์ เร่ิมจากระดบัประถม 1- 4 ในโรงเรียนวัดหนองปลาไหล ก็
ได้รับการฝึกฝนการอา่นท านองเสนาะ เพลงลกูทุ่ง และเพลงไทยเดิม จาก ครูพร้อม ส าราญจิต ครู
ประจ าชัน้ระดบัประถมของโรงเรียนวดัหนองปลาไหล (ในขณะนัน้โรงเรียนมีครู 2-3คนเท่านัน้)  ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นผู้ วางรากฐานทางดนตรีให้แก่นางสุรินทร์อย่างจริงจงัเป็นคนแรก  ระดบัประถม 5-7 
ศกึษาท่ีโรงเรียนวดัเทพประชุมนิมิต(วดัทบัคาง) ได้ย้ายมาอาศยัอยู่กับลุงและป้าเพ่ือจะได้ศึกษา
ต่อระดับประถมปลาย ซึ่งบ้านของลุงกับป้าอยู่ในหมูบ้านทับคางซึ่งเป็นหมู่บ้านลาวโซ่งท่ีมี
วฒันธรรมเหนียวแน่น นางสุรินทร์จึงได้ซึมซบัเรียนรู้วิถีวฒันธรรมลาวโซ่ง และได้ใช้ชีวิตใน 3 ปีนี ้
ร่วมกบับตุร-ธิดาของศิลปินลกูทุ่ง สมยั อ่อนวงศ์ เน่ืองจากเป็นเครือญาติกนั ระดบัชัน้มศ.1 - มศ. 
3 ศกึษาท่ีโรงเรียนเบญจมเทพอทุิศ ซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีประจ าจงัหวดัเพชรบรีุ นางสริุนทร์ ได้เป็น
นกัร้องน าของวงดนตรี เบญจมสัมพันธ์ ซึ่งเป็นวงดนตรีประจ าโรงเรียนจนจบการศึกษา ได้อ่าน
ท านองเสนาะ เพลงไทยเดมิ เพลงลกูทุ่ง และเพลงสากล จนถึงการบนัทึกเสียงในเพลงเทพอทุิศใน
ฐานะนกัร้องน าของวงเบญจมสัมพนัธ์ เวลาต่อมาวงดนตรีลูกทุ่ง สมยั อ่อนวงศ์ ก าเนิดขึน้ ด้วย
ความเป็นเครือญาติและความสามารถ นางสริุนทร์จึงได้เป็นสมาชิกวงในฐานะนกัร้อง ตัง้แตช่่วง
ก่อตัง้จนถึงชว่งสดุท้ายของวง เม่ือจบการศกึษามศ. 3 ก็ได้สอบเข้าวิทยาลยัครูเพชรบรีุในชัน้ปกศ.
ต้น ในชว่งระหวา่งปิดภาคเรียน  
 ปีพ.ศ. 2517 ได้มีโอกาศไปเดนิสายร่วมกบัวงดนตรี “สมยัศิลปิน” ก่อตัง้โดยสมยั อ่อน
วงศ์ ท่ีได้รับยกย่องว่าเป็น “ขนุพลแคนแดนสยาม” ซึ่งเป็นวงดนตรีแคนประยุกต์ ท าให้นางสริุนทร์
ได้ฝึกร้องเพลงลูกทุ่งร่วมกับวงดนตรีลูกทุ่ง และได้เรียนรู้วิถีชีวิตของศิลปินวงดนตรีลูกทุ่ง ใน
ระยะเวลา 2 เดือน และกลับมาเรียนในปีการศึกษาต่อมา หลังงจากจบการศึกษาก็ได้บรรจุเป็น
ข้าราชการครู (ครูประชาบาล) ระดบัประถมศกึษาท่ีโรงเรียนบ้านจะโปร ซึง่เป็นชมุชนกะเหร่ียง 
ในปี 2518 ในชว่งปิดภาคเรียนของปีพ.ศ 2519 พ่ีสาว(นางสาววรางคณา ทรัพย์นิล) ซึ่งเป็นนกัร้อง
น าในวงศรีพฒัน์ เป็นวงดนตรีคอมโบ ได้แนะน าให้นางสริุนทร์ไปเป็นนกัร้องประจ าวงแทนตน จึง
ได้มารู้จักกับนายสมศกัดิ์ ซึ่งเป็นมือกีตาร์คอร์ดของวง ปี 2520 นายสมศกัดิ์จึงชวนนางสุรินทร์



14 
 

 

 

ออกมาท าวงดนตรีโฟล์คด้วยกนั เพ่ือเล่นประจ าท่ีร้านอาหารเปิดใหม่ในจงัหวดัเพชรบรีุ ซึ่งเพลงท่ี
เล่นก็มีความหลากหลาย รวมถึงเพลงเพ่ือชีวิตท่ีนายสมศกัดิ์เป็นคนน ามาขบัร้อง และใช้ช่ือวงว่า 
“สายทิพย์” เพราะเป็นช่ือบทเพลงท่ีทัง้สองช่ืนชอบในท่วงท านองและความหมายเหมือนกนั โดย
นางสริุนทร์เร่ิมฝึกตีกลองบองโกมาใช้เป็นเคร่ืองดนตรีประจ าวง ตามอยา่งวงคาราวาน  
 ปีพ.ศ. 2522 ทัง้คูไ่ด้เข้าพิธีสมรส จงึได้ท าวงดนตรีครอบครัวและเร่ิมสร้างผลงานเพลง
ของตนเอง รับงานอีเว้นท์ทั่วไป โดยเฉพาะงานกิจกรรมอาสาพัฒนาและงานวัฒนธรรมของ
สถาบนัการศึกษาต่างๆ และเปล่ียนช่ือเป็น “คีตาญชลี”  ในปีพ.ศ. 2525 และมีผลงานอลับัม้                        
“เสียงจากคีตาญชลี” ในปีพ.ศ. 2527  
 ในวัยเด็กนางสุรินทร์และพ่ีน้องทัง้หมดได้ช่วยแม่ด านา และได้เห็นการเอารัดเอา
เปรียบ กดข่ีชาวไร่ชาวนาจากนายทุน รวมถึงการท่ีแม่ของตนเองโดนคดโกงจากชนชัน้กลางอยู่
หลายครัง้ จงึซมึซบัความคดิเร่ืองสิทธิมนษุยชนอยู่ในใจเสมอมาเม่ือมาเจอนายสมศกัดิ์ท่ีมีแนวคิด
ไปในทางเดียวกนัจงึได้แยกตวัออกมาตัง้วง “สายทิพย์” ซึง่เลน่เพลงสตริง จีน ไทย ฝร่ัง ลกูทุ่งทัว่ไป 
จนได้ฟังเพลงจากวงคาราวาน และเกิดเหตกุารณ์ 14 ตลุา พ.ศ. 2516 จึงเปล่ียนแนวทางของวงมา
เป็นดนตรีเพ่ือชีวิต และใช้ช่ือ “ คีตาญชลี”  มาถึงปัจจบุนั  
 ในปีพ.ศ. 2529 ลูกสาวคนแรก อญัชลี อิสมนัยี (น า้) ท่ีเป็นทัง้สมาชิกครอบครัวและ
สมาชิกวงก็ได้ก าเนิดขึน้ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม ทัง้คูย่งัคงเล่นดนตรีและพาลกูสาวคนเดียวติดตามไป
ด้วยทุกท่ีทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ในปีพ.ศ. 2531 คีตาญชลีได้รับเชิญจากประเทศญ่ีปุ่ น 
เทศบาลเมืองฮิรากาตะ ไปร่วมโครงการ “Asia Music” ครัง้ท่ี 3  ซึ่งมีศิลปินแนวเพ่ือชีวิตท่ีมี
ช่ือเสียงจากทัว่เอเชียมาร่วมงาน (เช่นแอคเนส ชาน) โดยคีตาญชลีเป็นตวัแทนจากประเทศไทย 
นอกจากเมืองฮิรากาตะ คีตาญชลียังได้เดินทางได้เล่นดนตรีทัง้ในมหาวิทยาลัยวาเซดะ และ
กิจกรรมงานภาคสงัคมของญ่ีปุ่ นตามเมืองตา่งๆ ซึ่งในครัง้แรกทางญ่ีปุ่ นมีค่าใช้จ่ายให้สมาชิกวง
เพียง 2 คน 
(เพราะค่านิยมท่ีมองว่าเด็กเล็กไม่ควรเป็นศิลปิน) ทัง้คู่จึงออกค่าใช้จ่ายให้ลูกสาววยั 3 ขวบเอง
ทัง้หมด แต่ด้วยความท่ีติดพ่อและแม่มาก ลูกสาวของทัง้คู่จึงตามขึน้ไปถึงบนเวทีและแสดง
ความสามารถด้วยการร้องเพลง หลงัจากครัง้นัน้ทางญ่ีปุ่ นจึงมองว่าลกูสาวของทัง้คูเ่ป็นสมาชิกวง 
และออกค่าใช้จ่ายให้ศิลปินคีตาญชลีทัง้ 3 คนในการมาทัวร์คอนเสิร์ตท่ีประเทศญ่ีปุ่ นทุกเดือน
ตุลาคม จนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2542 เน่ืองจากเหตุผลทางเศรษฐกิจจึงท าให้โครงการนีห้ยุดไป 
นอกจากความสามารถในการร้องเพลงท่ี น า้ ได้ซมึซบัมาจากแมจ่นท าให้ได้บนัทึกเสียงร่วมกบัวงคี
ตาญชลีในอลับัม้ “คนจนเกะกะ” ในปี 2537 แล้ว ก็ยงัมีความสามารถด้านดนตรีชนิดอ่ืน โดย
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เคร่ืองดนตรีหลักคือ ซอ และ กีตาร์ น า้เร่ิมหัดซอด้วงตัง้แต่อายุ 7 ปี เน่ืองจากไปเดินเท่ียวงาน
ประจ าจงัหวดัแล้วมีซอด้วงราคาถกูวางขายอยู่บนทางเท้า พ่อจึงซือ้ให้และกลายเป็นเคร่ืองดนตรี
ชิน้แรกในชีวิตท่ีท าให้น า้ได้เร่ิมเรียนดนตรีอย่างจริงจงัเม่ืออาย ุ8 ปี เร่ิมจากช่วงบา่ยของปิดเทอม
ฤดรู้อนท่ีโรงเรียนอบุาลจงัหวดัเพชรบรีุทกุวนั ในต าแหน่งซอด้วง และช่วงเย็นวนัจนัทร์ -ศกุร์ในช่วง
เปิดภาคการศกึษาเป็นเวลา 4 ปี โดยในช่วงแรกของการฝึกเล่นซอด้วงนัน้ น า้ได้น ามาร่วมบรรเลง
ในวงคีตาญชลีด้วย และเปล่ียนมาเป็นซอจีนเม่ืออายุ  10 ปี เน่ืองจากเพ่ือนรุ่นน้องของพ่อ นายวิ
ลิตร เตชะไพบูลย์ ได้ไปเท่ียวท่ีเมืองเมืองจีน นางสุรินทร์ผู้ เป็นแม่จึงฝากซือ้ซอ “เอ้อร์หู” ซึ่งมี
ลกัษณะใกล้เคียงซอด้วง กลบัมาให้น า้ได้ฝึกฝน เพ่ือประยกุต์ใช้ในการแสดงร่วมกบัวงคีตาญชลีได้
สมบูรณ์ขึน้ เน่ืองจากมีช่วงของเสียงท่ีกว้างกว่า และมีความนุ่มนวลกว่าเสียงของซอด้วง ท าให้
สามารถใช้บรรเลงในเพลงทัง้ส าเนียงสากลและพืน้บ้านได้โดยไม่ขดัหูผู้ เล่นและผู้ ฟัง ซอเอ้อร์หจูึง
กลายเป็นเคร่ืองดนตรีหลกัของน า้ตัง้แตเ่ล็กเร่ือยมาจนถึงอาย ุ17 ก็มีความคิดอยากเข้าศกึษาต่อ
โดยตรงทางด้านดนตรี จึงไปปรึกษาอาจารย์ในวงดนตรีไทย ได้ค าแนะน าว่าให้ศึกษาตอ่ทางด้าน
ดนตรีสากล เพราะสามารถน ามาต่อยอดได้หลายทาง และพัฒนาทางดนตรีไทยได้ง่ายกว่า
การศึกษาดนตรีไทยแล้วไปพฒันาทางด้านสากล น า้จึงเร่ิมเรียนกีตาร์คลาสสิคเพ่ือสอบเข้าคณะ
ดนตรีโดยตรงท่ีโรงเรียนคีตพฒัน์ และสามารถสอบติดท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากรในปีพ.ศ. 2548 ใน
สาขาการแสดงดนตรี เอกกีตาร์คลาสสิค และจบการศึกษาป.ตรี ในปีพ.ศ.2551 ท าให้น า้มีเคร่ือง
ดนตรีหลกัเป็นซอและกีตาร์ควบคู่กนั ซึ่งใช้บรรเลงร่วมกับวงคีตาญชลีเสมอมา ในปี 2555 น า้ได้
เข้าศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท ท่ีคณะดุริยางคศาสตร์ สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา เอกดนตรี
มานษุยวิทยา มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 ในปี 2538 วนัท่ี  13 ตลุาคม วงคีตาญชลีก็ได้ต้อนรับสมาชิกวงคนท่ี 4 หรือลกูสาวคน
ท่ี 2 คือ วาทิตา อิสมันยี หรือ ข้าว จากท่ีไปไหนมาไหนกันแค่ 3 คนก็กลายเป็น 4 คน ยกเว้น
ประเทศญ่ีปุ่ นท่ียงัมีงบประมาณให้แค่ 3 คนเหมือนเดิม ข้าวจึงเติบโตมาในการดแูลของป้า ท่ีเป็น
พ่ีสาวแท้ๆของนางสริุนทร์ซึง่นบัได้วา่เป็นแมค่นท่ี 2 ข้าวมีพฤติกรรมติดพ่อแม่ไม่ตา่งจากพ่ีสาว ทกุ
ครัง้ท่ีมีการแสดงข้าวก็มกัจะขึน้ไปบนเวทีด้วยเสมอ เม่ือเห็นแววว่าลกูน่าจะเติบโตไปในทางดนตรี
แน่นอน ทัง้พ่อและแม่จึงตดัสินใจปพืูน้ฐานให้ข้าวอย่างจริงจัง ตัง้แต่วยั 9 ขวบ โดยเร่ิมจากการ
เรียนเปียโนท่ีโรงเรียนคีตพฒัน์ ซึ่งเป็นสถาบนัดนตรีประจ าจังหวดัเพชรบุรี และให้เรียนไวโอลิน
ควบคู่ไปด้วยในเวลาต่อมา และใช้ไวโอลินในการแสดงร่วมกับวงคีตาญชลีจนถึงอายุ 12 ปี ก็ได้
ศกึษาตอ่ในชัน้มธัยมท่ีโรงเรียนอรุณระดิษฐ์จึงสมคัรเข้าเป็นสมาชิควงโยธวาทิตประจ าโรงเรียนใน
ต าแหน่ง ฟลู้ต จึงหนัมาฝึกฝนฟลู้ตอย่างจริงจงัและกลายเป็นเคร่ืองดนตรีหลกัของตนเอง ในการ
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แสดงร่วมกบัวงคีตาญชลี ข้าวก็เปล่ียนเคร่ืองดนตรีจากไวโอลินมาเป็นฟลู้ต แม้ในวงโยทวาทิตข้าว
จะได้รับหน้าท่ีหลายต าแหน่ง ทัง้เทเนอร์และบาริโทนแซกโซโฟน แต่ก็ยงัยึดฟลู้ตเป็นหลกั และใช้
สอบเข้าคณะดนตรีมหาวิทยาลยัรังสิตในปีพ.ศ. 2557 ในสาขาการสอน เอกฟลู้ต โดยไดรับทุน
สนบัสนนุจากนายสนธิ ลิม้ทองกลุ และจากทางมหาวิทยาลยัในปัจจบุนั 

 ปีพ.ศ. 2542 วนัท่ี 16 มีนาคม สมาชิกคนสดุท้องของวงคีตาญชลีก็ถือก าเนิดขึน้ ภารวี 
อิสมันยี (เกลือ) ลูกสาวคนท่ี 3 สมาชิกคนท่ี 5 ซึ่งมีวัยใกล้เคียงกับพ่ีสาวคนท่ี 2 จึงได้เร่ิมเรียน
ดนตรีไปพร้อมกบัพ่ีสาวตัง้แตว่ยั 6 ขวบทัง้เปียโนและไวโอลิน เกลือติดตามพ่อแม่และพ่ีๆตัง้แตย่งั
พดูไม่ได้ และท าได้เพียงนัง่ดดูขวดนมอยู่บนเวทีในขณะท่ีครอบครัวก าลงัท าการแสดง เม่ืออาย ุ2 
ขวบคร่ึง เกลือพอพดูได้เป็นค าและเร่ิมเดนิได้ด้วยตนเอง เกลือจึงมีความมัน่ใจ แย่งไมค์ของข้าวมา
ร้องเพลงบนเวที ซึง่แม้จะฟังไมช่ดั แตก็่ร้องได้ไม่เพีย้น เกลือจงึได้เร่ิมเส้นทางดนตรีในฐานะสมาชิก
วงคีตาญชลีตัง้แต่วนันัน้เป็นต้นมา เม่ือโตขึน้และได้เรียนดนตรีคูก่ับพ่ีสาว ก็ค้นพบตนเองว่าชอบ
เลน่ไวโอลิน และใช้เป็นเคร่ืองหลกัในการแสดงกบัวงคีตาญชลีเสมอมา แม้จะได้เข้าไปเป็นสมาชิก
วงโยธวาธิตวงเดียวกนักบัพ่ีสาว และได้เล่นเคร่ืองแซ็กโซโฟนและทรัมเป็ต ก็เพียงน ามาใช้บรรเลง
ร่วมกบัวงเป็นบางครัง้เท่านัน้ ไม่ได้ฝึกฝนจริงจงัเหมือนไวโอลิน ทัง้นีเ้กลือมีความตัง้ใจว่าจะสอบ
เข้าคณะดนตรีในสาขาการแสดงดนตรี เคร่ืองเอกไวโอลิน มหาวิทยาลยัรังสิต  
 ปี 2556-2557 เกิดการประท้วงรัฐบาลของ นส. ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ซึ่งมีแกนน าหลาย
กลุ่ม หลายเวที ท าให้คีตาญชลีต้องเดินทางไปเล่นในหลายท่ี และมักมีแขกรับเชิญมาร่วมอยู่
บอ่ยครัง้ 1 ในนัน้คือ นายคงกมล สวุรรณราช ซึง่ได้กลายมาเป็นสมาชิกวงในท่ีสดุนายคงกมล เป็น
บุตรชายคนโตของนายวิบูลย์ และ นางจามรี สุวรรณราช โดยนายวิบูลย์นัน้ เป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลา 2518 ซึ่งเป็นเพ่ือนและแฟนเพลงของวง
คาราวานท่ีจดัคอนเสิร์ตต้อนรับวงคาราวานท่ีกลบัลงมาจากป่าในปี 22 ซึ่งคอนเสิร์ตครัง้นัน้ท าให้
วงคีตาญชลีได้พบกับวงคาราวานเป็นครัง้แรกด้วยเช่นกัน ทัง้ นี ้นายวิบูลย์ได้ปลูกฝังอุดมการณ์
ทางการเมือง และความช่ืนชอบในเพลงพืน้บ้านและเพ่ือชีวิตสู่ลกูชาย จึงท าให้คงกมลมีความคิด
เชิงอุดมคติ และความเข้าใจในบทบาทของความเป็นสมาชิกวงคีตาญชลี จึงสามารถปรับตวัทัง้
ทางพฤติกรรมและทางดนตรีให้กลมกลืนเข้ากับวงได้อย่างรวดเร็ว  “ในปีพ.ศ. 2534 -2538 
ครอบครัวสุวรรณราชอาศยัอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ นายวิบูลย์ผู้ เป็นพ่อได้ซือ้เทปเพลงลายโปงลาง 
เพลงพืน้บ้านภาคอิสาน เม่ือคงกมลได้ฟังก็เกิดความช่ืนชอบอย่างมาก เปิดฟังจนต้องเทปพงัและ
ซือ้มาฟังซ า้ทัง้หมดสามชุด คุณพ่อหาหม้อ ไห ฝาหม้อ กล่อง ลังมาต่อเป็นกลองชุดตีจังหวะ
พืน้เมือง ก่อนย้ายมาขอนแก่นเพ่ือให้ได้อยู่ใกล้มหาวิทยาลยัลยัขอนแก่น ปีพ.ศ.2543 พ่อสอนเล่น
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กีตาร์ เพลง "ดอกไม้จะบาน" ของจิรนนัท์ พิตรปรีชา เป็นเพลงแรก เน่ืองจากพ่อช่ืนชอบเพลงเพ่ือ
ชีวิต คาราวาน และเพลงตอ่สู้ ท่ีใช้มา พ่อบอกว่าเพลงสอนพ่อมา จึงเร่ิมซึมซบัเพลงเพ่ือชีวิต ตอ่สู้
มาตัง้แต่ตอนนัน้ ปีพ.ศ. 2545 เร่ิมเรียนกีตาร์โปร่งกบั นกัศกึษามหาวิทยาลยัขอนแก่น และได้เร่ิม
เรียนเทคนิคท่ีถกูต้องตัง้แตปี่พ.ศ. 2547 อยู่วงดนตรีพืน้เมืองท่ีโรงเรียน ปีพ.ศ. 2549 ท าวงโรงเรียน 
ปีพ.ศ. 2551 เร่ิมเตรียมตวัสอบมหาลยัด้านดนตรี ปีพ.ศ. 2554 สอบติด มหาลยัขอนแก่น มหาลยั
ศิลปากร หมาลยัมหิดล ตดัสินใจไป มหิดล สอบด้วยกีตาร์ไฟฟ้า และเลือกเข้าสาขาแจ๊ส ปีพ.ศ. 
2555 ท างานเลน่ดนตรีกลางคืน ปีพ.ศ. 2556 - 2557 เข้าร่วมวงคีตาญชลี ปีพ.ศ.  ปีพ.ศ. 2558 ไป
ทวัร์คอนเสิร์ตกบัคาราวานท่ีประเทศญ่ีปุ่ น4”  
 ผลงาน 
 ปี 2527 อัลบัม เสียงจากคีตาญชลี 

 1. เสียงจากคีตาญชลี 
 2. คาราวะด้วยเสียงเพลง 
 3. หวงั 

 4. วีรบรุุษสงคราม 
 5. คดิถึงบ้าน 
 6. อยากให้ความรัก 
 7. ทางสาบเปล่ียว 

 8. แสงดาวแหง่ศรัทธา 
 9. ออ่นเคม็ 

 10. นกเขาเถ่ือน  
 ปี 2533 อัลบัม ใบไม้ที่หายไป 
 1. ห้วงค านงึ 
 2. ดอกไม้จะบาน 
 3. อหงัการของดอกไม้ 
 4. พกัพล 

 5. อนเุสาวรีย์ 
 6. ยิม้ของแมโ่พสพ 

                                           

 4 สมัภาษณ์ คงกมล สวุรรณราช, สมาชิกวงคีตาญชลี, 4 มีนาคม 2560 
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 7. กลอ่มลกูยามไกล 
 8. ตะวนัตกดนิท่ีซบัฟ้าผา่ 

 9. เศษธุลี 
 10. ชีวิตและเง่ือนไข 
 ปี 2534 อัลบัม คีตาญชลี & ยูโซ โทโยดะ(Live in Japan 1991) 
 1. คนดี  
 2. วีรบรุุษสงคราม 
 3. เสียงจากคีตาญชลี 
 4. นกเขาเถ่ือน 
 5. พอ่ฉนั 
 6. สืบ นาคะเสถียร 
 7. คืนเพ็ญเข็นฝ้าย 
 8. ในอ้อมกอดเจ้าพระยา (เพลงญ่ีปุ่ น) 
 9. เมืองดอกไม้ (เพลงญ่ีปุ่ น) 
 10. แสงดาวแหง่ศรัทธา 
 11. เดือนเพ็ญ(คดิถึงบ้าน) 
 ปี 2534 อัลบัม คู่เท่ห์ 
 1. คูเ่ท ่
 2. สายลมบ้านนา 
 3. คนจนเกะกะ 
 4. คนดี 
 5. นกเขาเถ่ือน 
 6. สาวทรงด า 
 7. สืบ นาคเสถียร 
 8. ยามหา่งไกล 
 9. สาวนาลากรุง 
 10. เสียงจากคีตาญชลี 
 ปี 2537 อัลบัม คนจนเกะกะ 
 1. เธอกบัฉนั 
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 2. คนจนเกะกะ 
 3. ออ่นเคม็ 
 4. คืนฟ้าหมน่ 
 5. สรุชยั จนัทิมาธร 
 6. เพ่ือนหน ู
 7. พอ่ฉนั 
 8. สายน า้แมก่ลอง 
 9. ความจริงกบัสิ่งฝัน 
 10. กลบับ้าน 
 ปี 2543 อัลบัม ด้วยรักและแรงศรัทธา(บันทกึการแสดงสด 15 ปี คีตาญชลี) 
 1. นกสีเหลือง 
 2. ดอกไม้จะบาน 
 3. เธอผู้ สียสละ 
 4. เสียงจากคีตาญชลี 
 5. วีรบรุุษสงคราม 
 6. คนดี 
 7. คืนฟ้าหมน่ 
 8. จนัทร์เจ้าเอย 
 9. เพ่ือมวลชน 
 10. พอ่ฉนั 
 11. นกเขาเถ่ือน 
 12. เพลงกลอ่มเดก็ทาเคดะ 
 13. คล่ืน 
 14. แสงดาวแหง่ศรัทธา 
 15. ก าลงัใจ 
 ปี 2554 อัลบัม ดอกไม้แห่งความศรัทธา 
 1. แสงดาวแหง่ศรัทธา 
 2. พลงัใจ 
 3. เพ่ือมวลชน 
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 4. คนท าทาง 
 5. นกเขาเถ่ือน 
 6. ดอกไม้จะบาน 
 7. ดอกไม้ให้คณุ&ฮานะ 
 8. ฉนัเป็นดอกไม้ 
 9. อหงัการของดอกไม้ 
 10. ป้อนดาว 
 11. สง่ใจสูใ่จ 
 12. ดอกไม้บรูพา 
 บันทึกการแสดงสด “รวมพลังปกป้องแผ่นดิน”  พ.ศ. 2554 (จากการต่อสู้
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย)  
 1. เสียงจากคีตาญชลี 
 2. คนดี 
 3. คนท าทาง 
 4. ลาวสมเดจ็ 
 5. ประวตักิารเสียดนิแดนไทย 

 6. โหวตโปร 
 7. พนัธมิตรอธิฐาน 

 8. โหวตโนได้ไหม (ท านองทยอยญวน) 
 9. โหวตโนทัว่ไทย (ท านองจะขอก็รีบขอ) 
 10. เพ่ือมวลชน 
 11. ป้อนดาว 
 12.  ยามหา่งไกล 
 
แนวคิดเร่ืองสตรีนิยม (Faminism) 
 ด้วยวัฒนธรรมความเช่ือเร่ืองความแตกต่างทางเพศในสังคมท่ีถูกสือบทอดกันมา
ยาวนาน ท าให้ผู้ ชายมีอ านาจเหนือผู้หญิงด้วยเร่ืองของกายภาพและบทบาท ผู้ ชายมักมีส่วน
เก่ียวข้องทางการตอ่สู้ทัง้ในสนามรบ และการเมือง รวมถึงการเป็นผู้น า พืน้ท่ีของผู้หญิงในการเป็น
ผู้น าและการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองจนถึงการต่อสู้นัน้จึงมีน้อยกว่าผู้ชาย เย็นจิต ถ่ินขาม 
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กลา่ววา่  “แนวคดินีใ้ห้ความสนใจตอ่สถานะท่ีเป็นรองของผู้หญิงและมองวา่ความเป็นรองท่ีเกิดขึน้ 
มีสาเหตมุาจากความต้องการเหนือกว่าของผู้ชาย และอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ได้พยายามสร้าง
ความชอบธรรมตอ่ความเหนือกว่าของผู้ชาย (ผู้ชายเข้มแข็งกว่า ฉลาดกว่า มี เหตผุลมากกว่า คิด
อะไรท่ีลกึซึง้ได้มากกวา่ ฯลฯ) และท าให้ความเหนือกวา่นีด้ ารงอยู่ในความเช่ือของคนในสงัคมผ่าน
ทางกระบวนการขัดเกลาทางสงัคมในรูปแบบต่าง ๆ “ระบบชายเป็นใหญ่ได้สร้างความเช่ือท่ีว่า 
คณุคา่ของผู้หญิงอยู่ท่ีความสวยและความสาว (คณุคา่ของผู้ชายอยู่ท่ีความสามารถ การประสบ
ความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน) ความเช่ือนีเ้ม่ือปฏิสัมพนัธ์กับเศรษฐกิจแบบตลาดท่ีต้องการขาย
สินค้าให้ได้มาก ดังนัน้ ผ่านทางการโฆษณา ผู้ หญิงจึงตกเป็นเหย่ือทางการค้าของธุรกิจ
เคร่ืองส าอางค์หลากหลายชนิดอย่างเตม็ใจ เพ่ือต้องการสวยและรักษาความสาวไว้”  
 “พืน้ท่ีสาธารณะท่ีเป็นเร่ืองของการเมือง  ผู้หญิงถูกกีดกนัออกจากพืน้ท่ีเหล่านัน้ด้วย
หน้าท่ีของความเป็นแม่  และภรรยาท่ีดี  หากภรรยาท่ีไม่ดูแลสามี  และลูก  ถือเป็นภรรยาท่ี
บกพร่องต่อหน้าท่ี  ดังนัน้ผู้ หญิงเหล่านีต้้องต่อสู้ อย่างมากกับแรงกดดันจากสังคมรอบข้างท่ี
คาดหวงักบับทบาทท่ีเธอต้องแสดงตามสถานภาพท่ีเธอเป็นอยู่  ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีรบกวนและท าลาย
ศกัยภาพท่ีเธอมีเท่าเทียมกับผู้ ชาย ดงันัน้จารีตและประเพณีจึงมีความขลังท่ีสามารถสร้างให้
ผู้หญิงยคุแล้วยคุเล่าอยู่ภายใต้กรอบอนัเดียวกนันี ”้ มลูเหตท่ีุผู้หญิงต้องกลายมาเป็นผู้ หมกมุ่นกบั
กิจกรรมในบ้านก็เน่ืองมาจากการท่ีต้องรับบทบาทแม ่ และต้องถกูกีดกนัออกจากกิจกรรมทางด้าน
เศรษฐกิจการเมืองด้วย  การต้องรับผิดชอบในการเลีย้งดเูด็ก  รวมทัง้มีจุดรวมของอารมณ์และ
ความสนใจเฉพาะเจาะจงและเก่ียวกับเด็กๆ  และบ้านเท่านัน้  ด้วยบทบาททางเพศท่ีสงัคมสร้าง
แตกต่างกันนัน้ ท าให้โอกาสท่ีผู้หญิงมีเข้าถึงและมีอ านาจในทางการเมืองน้อยลงไปด้วย  แม้ว่า
ผู้หญิงเองจะมีโอกาส แต่เธอเหล่านัน้ก็อาจจะเลือกละทิง้ซึ่งโอกาส หากสามีหรือน้องชายพ่ีชาย 
ต้องได้มาซึง่โอกาสนัน้ก่อน  ซึง่โครงสร้างสงัคมแบบนีถ้กูผลิตซ า้แล้ว ซ า้เลา่   
 
แนวคิดจากงานวิจัย The power of lyrical protest 
 งานวิจยั the power of lyrical protest5 นี ้นกัวิชาการตัง้ประเด็นเร่ืองดนตรีในการ
ประท้วง เพ่ือชีใ้ห้เห็นถึงข้อความของดนตรีท่ีส่งผลถึงผู้ ฟัง วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพลง

                                           

 
5
 Quirk Cort, Mary Elizabeth, The Power of Lyrical Protest: Examining the 

Rhetorical Function of Protest Songs in the 2000s. (Thesis, Rochester Institute of 
Technology 2013), .Accessedfrom http://scholarworks.rit.edu/theses/7766 
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ประท้วง คือเพลงท่ีระบปัุญหาสงัคม และ/หรือ กระตุ้นปฏิกิริยาการตอบสนองตอ่สงัคม หรือปัญหา
การเมือง ตามท่ี Stewart, Smith, และ Denton ได้ค้นคว้า โดยมี 6 หวัข้อ 
 1. การให้ข้อมลูแก่ผู้ ฟังถึงปัญหาสงัคม ทัง้อดีต ปัจจบุนั และอนาคต 
 2. การสร้าง-รักษาคณุคา่และอตัลกัษณ์ของสาเหตขุองการประท้วง 
 3. การสร้างความชอบธรรมตอ่กิจกรรมการเคล่ือนไหว 
 4. แนะน าค าตอบ หรือสร้างความต้องการในเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาสงัคม 
 5. โฆษณาให้เห็นถึงความสมัพนัธ์อนัดี และความสามคัคีในการขบัเคล่ือนการชมุนมุ 
 6. ให้ค าแนะน า ชีช้่องทางเก่ียวกับข้อมูลเฉพาะทางของการประท้วงส าหรับการขึน้
ป้ายประท้วง หรือการขบัไลก่องก าลงัฝ่ังตรงข้าม 
 
แนวคิดและทฤษฏีในการศึกษาทางมานุษยดุริยางควิทยา 

 ปัญญา รุ่ ง เ รื อง 6  ไ ด้กล่ าว ไ ว้ ในหนัง สือ  หลักวิ ชามานุษยดุ ริ ยางควิทยา                              
ว่า “มานุษยดริุยางควิทยา (Ethnomusicology) เป็นการศึกษาดนตรีท่ีก าลงัด าเนินไปในปัจจบุนั          
มีอยู่ในปัจจุบัน โดยศึกษาท่ีตวัดนตรี พร้อมไปกับการศึกษาแนวคิดทางดนตรีของผู้ คนท่ีสร้าง
ดนตรี การใช้ดนตรี การด ารงอยู่และการเปล่ียนแปลงของดนตรีของผู้คนในแต่ละท้องถ่ิน ซึ่งเป็น
ดนตรีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ยงัไมต่ายตวั (มีชีวิต ) เม่ือธรรมชาติของสาขาวิชาเป็นเช่นนี ้ใน
แง่ของวิธีการศึกษาจึงต้องมุ่งท่ีการศกึษาภาคสนามเป็นส าคญั เพราะข้อมลูตา่ง ๆ ล้วนแต่อยู่กับ
ผู้คนท่ีด ารงชีวิตอยู่ในท้องถ่ินท่ีจะศกึษานัน้นัน่เอง” สุกรี เจริญสขุ  ได้กล่าว ในบทความวารสาร
ถนนดนตรีว่า Ethnomusicology แปลเป็นไทยว่า “ดริุยางคศาสตร์ชาติพนัธุ์ หมายถึง การศึกษา
ดนตรีใด ๆ ก็ตามท่ีรวมทัง้ดนตรีและองค์ประกอบทางวฒันธรรมเข้าไปด้วย เป็นการศกึษาของชาติ
พนัธุ์ อ่ืน ๆ ซึ่งปัจจุบนัแบ่งการศึกษาออกเป็น การศึกษาดนตรีใด ๆ ก็ตามท่ีไม่ใช่ดนตรีตะวันตก 
(Non-Western Music Art) ซึ่งรวมทัง้ดนตรียุโรปโบราณและท่ีอ่ืน ๆ ท่ียงัคงเหลืออยู่ และ เป็น
การศกึษาดนตรีทุกรูปแบบในท้องถ่ินใดท้องถ่ินหนึ่ง ดนตรีพืน้เมือง ดนตรีของชนกลุ่มน้อย ดนตรี
สมยันิยม ดนตรีเพ่ือการค้า” แนวทางในการศกึษาทางด้านมานษุยดริุยางควิทยาสรุปได้ดงันี ้ 
 1. การศกึษาในด้านเทคนิควิธีของดนตรี 
 2. การศกึษาดนตรีในแง่พฤตกิรรมของสงัคม 

                                           

 
6
 ปัญญา รุ่งเร่ือง, หลักวิชามานุษยดุริยางควิทยา (กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2553), 11. 
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 3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมานุษยดุริยางควิทยา กับมานุษยวิทยา และ
วิทยาศาสตร์สงัคม ซึง่เป็นผลท าให้นกัมานษุยดริุยางควิทยาศกึษาหาค าตอบและแสวงหาความรู้ 
เก่ียวกบัมนุษย์และสงัคม ผลก็คือการศกึษาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์มากกว่าวิธีการทางศิลป
ศาสตร์ (Ethnomusicology) เป็นการศกึษาโดยท่ีมิได้มุ่งเน้นแตศ่กึษาตวัดนตรีเพียงอย่างเดียวแต่
เป็นการศกึษารวมไปถึงวฒันธรรม โดยศกึษาตวัดนตรีในเชิงดนตรีวิทยา (Musicology) และศกึษา
บทบาทหน้าท่ีของดนตรีในเชิงมานษุยวิทยาและสงัคมวิทยา โดยการศึกษา ภาคสนามเป็นหวัใจ
หลักของการศึกษาทางมานุษยดุริยางควิทยา เป็นการศึกษาวิจัยดนตรีเชิงคุณภาพ โดยการ
วางแผน ก าหนดวัตถุประสงค์ จัดระบบข้อมูลท่ีได้ น ามาจ าแนกแยกแยะ ตามล าดบัก่อนหลัง            
มีการวิเคราะห์ อยา่งมีหลกัเกณฑ์แล้วจงึน ามาเสนอผลงานวิจยัผลการศกึษาตอ่ไป 
 
แนวคิดการท างานภาคสนาม Insider/outsider 

 การท างานภาคสนามในแนวทางของนักมานุษยวิทยานัน้ คือการเข้าไปเรียนรู้
วฒันธรรมโดยการสังเกตุการณ์จนเข้าใจ โดยวิธีการสร้างความสนิทสนมกับแหล่งข้อมูลท่ีเป็น
บคุคลหรือชมุชนนัน้ ดร.ปรีชา อปุโยคนิ7 กลา่ววา่ “ในการด าเนินให้ส าเร็จตามวตัถปุระสงค์นกัวิจยั
จะเป็นผู้ สังเกตุอย่างมีส่วนร่วม โดยมีความจ าเป็นต้องเข้าใจชุมชน เสมือนเป็นผู้ อยู่ในชุมชน
(insider)” อานนัท์ กาญจนพนัธ์8 กล่าวว่า “นกัมานษุยวิทยามกัจะสร้างองค์ความรู้ส่วนใหญ่จาก
การท างานภาคสนามด้วยการเข้าไปร่วมใช้ชีวิต และร่วมศึกษาผู้ คนและวัฒนธรรมต่างๆ ทัง้
วัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของผู้ อ่ืน”) แต่อีกด้านหนึ่ง ปริตตาเฉลิมเผ่าได้กล่าวไว้ว่า 
“ถึงแม้เราจะศกึษาสงัคมเดียวกนัเอง ก็ใช่ว่าเราจะทึกทกัเอาได้ว่าเราคือคนใน” “นกัมานษุยวิทยา
ต่างเป็นคนนอกในวัฒนธรรมท่ีตนเองศึกษาทัง้นัน้ ความเป็นคนนอกนี ้ส่วนหนึ่งเกิดมาจากการ
มีอตัลกัษณ์หรือตวัตนท่ีก่อรูปมาจากพืน้ฐานท่ีตา่งกนั” (คนใน) 
 ซึง่ในงานวิจยันี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาครอบครัวของตนเอง ถึงจะดเูหมือนเป็นคนในท่ีมีความ
เข้าใจอยูแ่ล้ว แตก็่ต้องใช้มมุมองของคนนอกในการชว่ยวิจยัอยูต่ลอดเวลา 
 

                                           

 
7
 ปรีชา อปุโยคนิ, คนใน ประสบการณ์ภาคสนามของนักมานุษยวิทยาไทย 

(กรุงเทพฯ, ศนูย์มานษุยวิทยาสิรนินทร, 2545), 56. 
 

8
 อานนัท์ กาญจนพนัธ์, คนใน ประสบการณ์ภาคสนามของนักมานุษยวิทยาไทย 

(กรุงเทพฯ, ศนูย์มานษุยวิทยาสิรนินทร, 2545), 43. 
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แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการวิเคราะห์ดนตรี 
 ในการวิเคราะห์ดนตรีในงานวิจยัครัง้นี ้ใช้หลกัทฤษฏีตะวนัตกมาท าการวิเคราะห์ 

ณชัชา โสคติยานรัุกษ์9   การวิเคราะห์เพลงมีหลายระดบั ซึ่งล้วนแตมี่ประโยชน์ในระดบัตา่ง ๆ กนั     
การวิเคราะห์ในระดบัต้นจะท าให้รู้จกับทเพลง นบัเป็นประโยชน์ในขัน้ต้นท่ีจะท าความคุ้นเคยกับ
บทเพลงนอกเหนือจากการฟังหรือการบรรเลงเพียงอย่างเดียว หากวิเคราะห์ลึกลงไปอีกขัน้หนึ่งก็
จะท าให้เกิดความเข้าใจในบทเพลง เป็นประโยชน์ในระดบัสูงขึน้  ในการวิเคราะห์ขัน้สูงจะท าให้
สามารถประเมินคณุค่าของบทเพลงได้ ซึ่งนบัเป็นประโยชน์ของการวิเคราะห์บทเพลงให้ถ่องแท้    
เพ่ือจะได้รู้คุณค่าของบทเพลง Bennett ได้ให้หลักในการวิเคราะห์องค์ประกอบทางดนตรีไว้ 6 
ประการ ดงันัน้ในการศึกษาดนตรีเราจึงต้องอธิบายลกัษณะส าคญัขององค์ประกอบดนตรีในสิ่ง
ต่างๆเหล่านีคื้อท านอง(Melody), เสียงประสาน(Harmony), จังหวะ(Rhythm), สีสันเสียง
(Timbre), รูปแบบ(Form)และรูปทรงดนตรี(Texture) 
 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  

 จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทของดนตรี ในการต่อสู้ภาค
ประชาชน พบวา่ มีเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงันี ้  

 1. สายลมเปล่ียนทิศแต่ดวงจิตมิได้เปล่ียนเลย (โครงการบันทึกและเผยแพร่เพลง
ปฏิวตัิ) หลงัเหตกุารณ์ 6 ตลุา พ.ศ. 2519  นกัศึกษาและประชาชนมากมายมุ่งหน้าเข้าป่าจบัปืน
เพ่ือตอ่สู้กบัภาครัฐ โดยเข้าร่วมกบัพรรค พคท. (พรรคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย) ท่ามกลางการ
ต่อสู้อันดเุดือดนัน้  ได้เกิดบทเพลงมากมาย ซึ่งเป็นบทเพลงท่ีปลูกฝังความคิดตามแนวทางของ
ลทัธิมาร์กซิส์คอมมิวนิสต์ ซึ่งได้บนัทึกทัง้เหตกุารณ์ ความรู้สึก ปลกุเร้า ปลอบประโลมจิตใจท่ีเต็ม
ไปด้วยความเจ็บปวดคบัแค้นของนกัรบประชาชนทัง้หลาย ทัง้ยงัเป็นสิ่งสะท้อนถึงสนุทรียภาพใน
การสู้รบของคนไทย และเป็นสิ่งยืนยนัว่า หน่วยงานทางวฒันธรรมก็มีส่วนส าคญัในการตอ่สู้มาก
ทีเดียว วฒัน์ วรรลยางกรู10 กล่าวไว้ว่า “นบัจากการเปล่ียนแปลง การปกครอง พ.ศ. 2475  และ

                                           
9
 ณัชชา โสคติยานุรักษ์, สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์, (กรุงเทพฯ: เกศกะรัต,  

2553),  ค าน า. 
 

10
  วฒัน์ วรรยางกรู, สายลมเปล่ียนทศิแต่ดวงจิตมิได้เปล่ียนเลย,  (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลยัมหิดล,  
2549) , 89. 
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ระหว่างนัน้ได้เกิดบทเพลง ประเภทหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันหากมองย้อนไป บทเพลงประเภทนีไ้ด้
กลายเป็นมรดกทางวฒันธรรมการเมือง นัน่คือบทเพลงปฏิวตัิ ซึ่งส่วนมากเป็นบทเพลงท่ีได้เกิดขึน้
อย่างมีชีวิตชีวา ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เม่ือนักศึกษาประชาชนถูกอ านาจ
เผด็จการกระท าให้ต้องไปร่วมขบวนการปฏิวัติในป่าระยะหนึ่ง (4 -5 ปี) ก่อนจะกลับมาใช้ชีวิต
ตามปกตใินเมืองตราบจนทกุวนันี ้

บทเพลงปฏิวัติ แม้จะมีบรรยากาศของการต่อสู้ ปะทะอันเน่ืองมาจากความขัดแย้งทาง
การเมือง แต่มันก็สะท้อนให้เห็นสุนทรียภาพของคนไทยว่าถึงจะต่อสู้ ทางการเมือง ก็ยังมี
วฒันธรรมขบัขานออกมาเป็นบทเพลงไพเราะคล้องจอง และหลายๆเพลงมีคณุคา่ทางศิลปะถึงขัน้
น าพาจิตใจผู้ขบัขานผู้ ฟังให้เข้าถึงความจริง ความงาม ความดีท่ียังรับฟังได้อย่างเป็นอมตะ บท
เพลงได้สะท้อนความคิดฝันอดุมคติของคนหนุ่มสาวยคุสมยัหนึ่งฝากไว้เป็นวฒันธรรม  บทเพลง
ปฏิวตั ิได้ท าหน้าท่ีบนัทึก ซึมซบั สะท้อน หลอมรวมเร่ืองราวอนัควรจดจ า เทิดทนู ภาคภูมิ เช่ือมัน่ 
ไว้ในบทเพลงหลากหลาย แม้บทเพลงปฏิวตัิไม่ใช่สิ่งท่ีสมบรูณ์ท่ีสดุ บางด้านของชีวิตถกูละเลยไป
ด้วยเง่ือนไข ภววิสยัของศึกสงคราม และกรอบตายตวัของพรรคน า แตก่ระนัน้บทเพลงปฏิวตัิก็มี
ความหลากหลาย อดุมสมบูรณ์ ส าแดงเจตนาปฏิวตัิอย่างมีลกัษณะเฉพาะทางศิลปะประชาชาต ิ  
และแห่งรสนิยมมวลชน ตามความเป็นจริงอย่างแท้จริง  จากเพลงเพ่ือชีวิตถึงเพลงปฏิวตัิ11 ข้อตอ่
ยทุธศาสตร์ของการผสมผสานวาทกรรมของลทัธิมาร์กซิสต์-คอมมิวนิส เข้ากบัวฒันธรรมไทยคือ 
กลอน, ก่อนจะมีเพลงเพ่ือชีวิต-เพลงปฏิวตัิ (ช่วงสงครามเย็นในคร่ึงหลงัของพุทธทศวรรษ 2490  
ปลายรัฐบาลจอมพลแปลก พิบูลสงครามต่อยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์) เรามีกาพย์กลอนเพ่ือ
ชีวิต-กาพย์กลอนปฏิวตั ิ(ชว่งหลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสองในคร่ึงแรกของพทุธทศวรรษท่ี 2490) 

 “คนไทยเป็นนกักลอนอยู่ในนิสสยั12 การว่ากลอนท่ีร่ืนหฟัูงเสนาะเพราะพริง้นัน้ แทบ
จะเป็นธรรมดาสามญัในส่วนความนัน้เป็นอีกเร่ืองหนึ่ง” กระบวนการคล่ีคลายขยายตวัของลทัธิ
มาร์กซิสต์-คอมมิวนิสต์ ให้เป็นไทยทางวฒันธรรม จึงเร่ิมจากการแปลศพัท์-บญัญัติศพัท์-กลอน-
เร่ืองสัน้-นิยาย-สญัลกัษณ์-เพลง-บทละคร-ภาพยนตร์ 

                                           

 11 สุกรี เจริญสุข, ดริุยางคศาสตร์ชาติพนัธุ์, วารสารถนนดนตรี ปีท่ี 1, ฉบบัท่ี                         
12 (ตลุาคม 2530): 56. 
 

12
 อินทรายธุ(อศันี พลจนัทร), วรรณคดีเก่าๆ, คอลมัน์ข้อคิดจากวรรณคดี, วารสาร

อักษรสาส์น, ฉบบัท่ี 12 (มกราคม 2493): 85. 
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 ในเร่ืองการแปลศัพท์-บญัญัติศัพท์ นักแปลและบญัญัติศพัท์วาทกรรมมาร์กซิสต์ -
คอมมิวนิสต์จากต่างภาษา (จีน,อังกฤษ,ฝร่ังเศส) มาเป็นภาษาไทยรุ่นแรกราวพุทธทศวรรษท่ี 
2470-2480 คือเจ้าหน้าท่ีสายสืบของรัฐ และ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ (กรมหม่ืน
นราธิปพงศ์ประพนัธ์) ฝ่ายหนึ่งกบัสหายเวียดเคียว (ชาวเวียดนามอพยพ) ผู้ท าหน้าท่ีแปลใบปลิว
แถลงการณ์คอมมิวนิสต์ของสหายหวัเฉียว (จีนอพยพ) ท่ีเขียนขึน้เป็นภาษาจีนมาแปลเป็นไทยอีก
ทีหนึ่งเพ่ือพิมพ์เผยแพร่ อย่างไรก็ตาม ศพัท์แปลและบัญญัติรุ่นแรกนีไ้ม่ใคร่ติดปากติดหูผู้ คน
เพราะใช้จ ากัดเฉพาะในแวดวงข่าวกรองและนโยบายรัฐ หรือไม่ก็อยู่ใต้ดิน  จนหลงัสงครามโลก
ครัง้ท่ีสอง จงึเกิดนกัแปลและนกับญัญตัศิพัท์มาร์กซิส-คอมมิวนิสต์รุ่นใหม ่ 

 การแปลศพัท์-บญัญัติศัพท์มาร์กซิสต์-คอมมิวนิสต์เป็นไทยสัมพันธ์และส าคัญกับ
กลอนอย่างไร ความข้อนีมี้นัยแยบยลน่าสนใจ กล่าวคือ ถ้าไม่แปลเป็นไทย ศัพท์มาร์กซิสต์ -
คอมมิวนิสต์ต่างภาษาเหล่านีน้อกจากไม่ค่อยเป็นท่ีเข้าใจของผู้อ่านชาวไทยแล้ว ก็ยงัแปลกหน้า
แปร่งหขูดัปาก ยากท่ีจะสมัผสัคล้องจองกบัค าไทยอ่ืนๆและไม่สะดวกราบร่ืนคล่องแคล่วท่ีจะเข้าสู่
กาพย์กลอน 
       ส่วนหนึ่งของความเปล่ียนแปลงใหญ่ของพรรคพคท. ครัง้นีคื้อการท่ีปัญญาชนฝ่าย
ซ้าย อาทิ กหุลาบ, อดุม, เปลือ้ง, ผผิน บวัอ่อน, วินยั เพิ่มพนูทรัพย์, สมัผสั พึ่งประดิษฐ์ , ไวฑรูย์ 
สินธุวณิชย์ ,สจุินต์ อคัรสมิตรและภรรยา , จิตร ภูมิศกัดิ์, สมพงษ์ อยู่ณรงค์ ฯลฯออกจากคกุและ/
หรือหนัหลงัให้เผด็จการ กลบัคืนสู่ “สาธารณะ” ในควมหมายเข้าป่าจบัจบัปืน ไปร่วมกบัชาวนา-
ชาวเขาในขบวนการปฏิวัติ ท าสงครามประชาชน ,ในท่ามกลางการประสานชีวิตการต่อสู้ ของ
ปัญญาชนสาธารณะกลุ่มนีเ้ข้ากับชาวนาน่ีเอง ก็เกิดการคล่ีคลายของเพลงเพ่ือชีวิต -เพลงปฏิวตัิ
ด้วย 
 2. คนใน ประสปการณ์ของนกัมานุษยวิทยาไทย การศึกษาวฒันธรรมตา่งๆในงาน
ภาคสนาม บอกเลา่ถึงประสปการณ์และแนวคิดส่วนตวัของนกัมานษุยวิทยาไทยท่ีได้พบในการท า
วิจยั ในฐานะคนนอก ท่ีกลายเป็นคนใน เป็นทัง้คนในและคนนอกในเวลาเดียวกนั รวมถึงเป็นผู้วิจยั
ท่ีถกูชาวบ้านวิจยัไปด้วย  
 ปริตตา เฉลิมเผ่า13 กล่าวไว้ว่า “ถึงแม้เราจะศึกาาสังคมเดียวกันเอง ก็ใช่ว่าเราจะ
สามารถทกึทกัเอาได้ง่ายๆวา่เราคือคนใน” “นกัมานษุยวิทยาตา่งเป็นคนนอกในวฒันธรรมท่ีตวัเอง

                                           

 13ปริตตา เฉลิมเผา่, คนใน ประสบการณ์ภาคสนามของนักมานุษยวิทยาไทย 
(กรุงเทพฯ, ศนูย์มานษุยวิทยาสิรนินทร, 2545), 10. 



27 
 

 

 

ศกึษาทัง้นัน้ ความเป็นคนนอกนีส้่วนหนึ่งเกิดมาจากอตัลกัษณ์ หรือตวัตนท่ีก่อรูปมาจากพืน้ฐาน
ทางสงัคมท่ีแตกตา่งกนั มีเพศหรือชนชัน้ท่ีแตกตา่งกนัอยู่แล้ว แตอี่กส่วนหนึ่งเกิดจากกระบวนการ
ฝึกฝนทางมานษุยวิทยา ท่ีสัง่สมมาจากความรู้ทางมานษุยวิทยา งานชาติพรรณวรรณาของชนเผ่า
จากดินแดนต่างๆในโลก และแนวคิดทฤษฎีท่ีท าให้มองข้ามความเป็นจริงในสังคม ด้วยแว่นตา
แบบตา่งๆท่ีไมเ่หมือนกนั วิธีการมองของคนท่ีเราศกึษา เอาเข้าจริงแล้วนกัมานษุยวิทยาอาจจะถกู
ฝึกให้เป็น คนอ่ืน ในสงัคมของตนเองก็เป็นได้” 
 อานนัท์ กาญจณพนัธุ์14 2545 น.36 “นกัมานุษยวิทยามกัจะสร้างองค์ความรู้ส่วน
ใหญ่จากการท างานภาคสนามด้วยการเข้าไปร่วมใช้ชีวิต และร่วมศกึษาผู้คนและวฒันธรรมตา่งๆ 
ทัง้วฒันธรรมของตนเองและผู้ อ่ืนและยงัมีผู้คนอีกจ านวนมากท่ีจะยึดติดอยู่เฉพาะกบัวฒันธรรม
ของตนเองจนท าให้แปลกแยกจากวัฒนธรรมอ่ืนๆ ท่ีเรียกว่ามีอคติทางชาติพันธุ์  หรือการดูถูก
วฒันธรรมอ่ืน ส่วนหนึ่งเกิดจากการท่ีมองไม่เห็นว่าคนอ่ืนเป็นคนเช่นเดียวกบัตน ซึ่งล้วนแตข่ึน้อยู่
กับเง่ือนไขของความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ไม่ว่าจะเกาะติดอยู่กับอ านาจในด้านใด ทัง้ในด้าน
มากกวา่หรือน้อยกวา่ก็ตาม ตา่งน ามาซึ่งการแปลกแยกทางวฒันธรรมทัง้สิน้”  
 “การท าวิจยั15ภาคสนามเปรียบเสมือนการก้าวข้ามไปในอีกโลกหนึ่งท่ีเราไม่รู้จกั หรือ
คุ้นเคย และพยายามท าความเข้าใจกับวิธีคิด โลกทศัน์ และวิถีชีวิตท่ีผิดแผกแตกต่างไปจากเรา 
นกัมานษุยวิทยาจงึจ าเป็นต้องจดัวางตนเองเพ่ือให้อยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม ส าหรับการท าความ
เข้ากบัวิถีของชนลุ่มท่ีเราศกึษา และปรับเปล่ียนต าแหน่งแห่งท่ีของตนเองตลอดเวลา ตามบริบท
ทางสงัคมและสถานการท่ีเปล่ียนแปลงไป”  
 “การใช้สนามในฐานะท่ีเป็น16 “กระจกเงา” เพ่ือส่องสะท้อนประสปการณ์การเรียนรู้ 
การก่อรูปและการปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ของตนเอง ประเด็นส าคญัคือ นกัมานษุยวิทยาชายขอบ
ต้องใช้กระจกเงาให้เป็น หมั่นตรวจสอบเรียนรู้ วิพากย์วิจารณ์ และทบทวนประสบการณ์
ภาคสนามของตนอยู่เป็นประจ า ขณะเดียวกนัก็ไม่ลืมว่ากระจกแตล่ะบานนัน้มกัจะมีด้านมืดบอด
เสมอ”  

                                           

 
14

  อานนัท์ กาญจณพนัธ์. Introduction to Ethnomusicolog. เอกสารประกอบการ
เรียนวิชา Ethnomusiccology, 2538 

 
15

  จ านง อดิวฒันสิทธ์ิ. (2548). “สงัคมวิทยา.” กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์มหาวิยาลยั
เกษตรศาสตร์. 
 

16
  ธีรยทุธ บญุมี. มิเชล ฟโูกต์ กรุงเทพฯ: วิภาษา, 2551. 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
วรุณ ฮอลลิงก้า17  ได้ศึกษา วิเคราะห์บทเพลงเพ่ือชีวิตระหว่าง พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2534 

พบว่า เพลง ถือเป็นวรรณกรรมท่ีเข้าถึงประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเพลงท่ีหยิบยกปัญหา
สงัคมตา่งๆมาตีแผอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ จงึท าให้เพลงเหล่านีมี้บทบาทมากขึน้ โดยเพลงท่ีกล่าวถึง
การตอ่สู่หรืออดุมการณ์ทางการเมือง เราเรียกเพลงประเภทนีว้่า “เพลงเพ่ือชีวิต” ซึ่งถือก าเนิดขึน้
ตัง้แตยุ่ค 14 ตลุา 2516 เพลงเพ่ือชีวิตนัน้พฒันามาจากแนวคิดของ จิตร ภูมิศกัดิ์ ใน วรรณกรรม
เพ่ือชีวิต ซึ่งสะท้อนความทุกข์ยาก ความเหล่ือมล า้จากการกดข่ีของชนชัน้ศกัดินาและนายทนุใน
สงัคมไทย ในระยะแรกเพลงเพ่ือชีวิตได้รับอิทธิพลจากเพลงตอ่ต้านสงครามเวียดนามจากบทเพลง 
และศิลปินต่างๆ หลัง 14 ตุลา เกิดวงเพ่ือชีวิตขึน้มากมาย และเพลงเพ่ือชีวิตก็แพร่หลายใน
สงัคมไทยเป็นอย่างมาก พร้อมๆกับเนือ้หาเสียดสีผู้ มีอ านาจ และปลุกระดมปัญญาชนให้ออกมา
ตอ่สู้กับอ านาจรัฐ จนเกิดเหตกุารณ์ล้อมปราบนกัศึกษา 6 ตลุา พ.ศ. 2519 ท าให้ปัญญาชนและ
ศลิปินเพ่ือชีวิตหลายคนต้องหลบหนีเข้าป่า เพลงเพ่ือชีวิตจึงหายไปจากสงัคมไทยระยะหนึ่ง จนถึง
ปี  พ.ศ. 2521 เหตกุารณ์ทางการเมืองเร่ิมคล่ีคลาย เพลงเพ่ือชีวิตจึงได้กลบัมาเคล่ือนไหวอีกครัง้
ในแวดวงมหาวทิยาลยั และยงัคงด ารงอยู่ได้เพราะหนุ่มสาวและผู้คนท่ีใส่ใจตอ่ปัญหาสงัคม ยงัคง
ต้องการพลังจากเพลงเพ่ือชีวิต สังคมยังต้องการการขดัเกลา และการปลูกฝังจริยธรรมให้จิตใจ
ของผู้คนมีความละเอียดอ่อน อีกทัง้เพลงเพ่ือชีวิตยงัเป็นวรรณกรรมท่ีช่วยบนัทึกและสะท้อนภาพ
ปัญหาสงัคมอีกด้วย ซึ่งภาษาท่ีใช้ในการประพันธ์นัน้ ถือเป็นสิ่งท่ีส าคญั ผู้ วิจัยจึงเลือกวิเคาะห์
ด้านเนือ้หาและรูปแบบภาษาของบทเพลงเพ่ือชีวิตเป็นหลกั 

งานวิจยัชิน้นีน้ ามาใช้ในการวิเคราะห์ประวตัิศาสตร์ บทบาท ของการก าเนิดและพฒันา 
ของเพลงเพ่ือชีวิต  

 ประยรู  ลิม้สขุ 18วิเคราะห์เพลงเพ่ือชีวิตวงคาราวาน เป็นการบนัทึกและวิเคราะห์บท
เพลงของวงคาราวาน  19  บทเพลงในรูปแบบของสกอร์ (Score) ตามจ านวนเคร่ืองดนตรีท่ีใช้
บรรเลง เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้างของเพลงเพ่ือชีวิตวงคาราวาน ในหวัข้อท่ีเก่ียวกบัเนือ้ร้อง  

                                           

 
17

  วรุณ ฮอลลิงก้า, วิเคราะห์บทเพลงเพื่อชีวิตระหว่าง พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2534, 
(วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2536), 45- 46. 

 
18

  ประยรู ลิม้สขุ, วิเคราะห์บทเพลงเพื่อชีวิตวงคาราวาน, (วิทยานิพนธ์
มหาบณัฑิต สาขาศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2542 ) 171. 
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คีตลักษณ์ บนัไดเสียง ท านอง คอร์ด การประสานเสียงและลีลาจังหวะ เพ่ือจะได้ทราบประวัติ
ความเป็นมา เอกลกัษณ์และโครงสร้างของบทเพลงเพ่ือชีวิตคาราวาน เพ่ืออนรัุกษณ์เผยแพร่ และ
เป็นแนวทางส าหรับผู้สนใจศกึษาเพลงเพ่ือชีวิตตอ่ไป 

จากงานวิจยัท่ีได้กล่าวมาในขัน้ต้น ได้สรุปวิธีการด าเนินศกึษาค้นคว้าในการวิจยัชิน้นีไ้ด้
ดงันี ้
 1. การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร วัสดุตีพิมพ์ วิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัย เทป
บนัทกึเสียง แผน่เสียง แผน่ซีดี ข้อมลูจากการสมัภาษณ์นกัดนตรีท่ีเก่ียวข้องกบัวงคาราวาน 
 2. การคดัเลือกข้อมลู โดยการคดัเลือกบทเพลงเพ่ือชีวิตของวงคาราวานท่ีเผยแพร่ตอ่
สาธารณชนในนามวงคาราวาน ระหว่างปี พ.ศ. 2525 - 2532 และรวบรวมบทเพลงของวงจ านวน 
143 เพลง มาจดักลุม่ตามลกัษณะของเนือ้หาได้เป็น 6 กลุม่ดงันี ้
 2.1 เนือ้หาเก่ียวกบัการเมือง จ านวน 46 บทเพลง 
 2.2 กลุม่เนือ้หาท่ีเก่ียวกบัสงัคม จ านวน 43 บทเพลง 
 2.3 กลุม่เนือ้หาท่ีเก่ียวกบัความรัก ความคดิถึง ความผกูพนัธ์ จ านวน 25 เพลง 
 2.4  กลุม่เนือ้หาเก่ียวกบัปัญหาแรงงาน กรรมกร จ านวน 11 บทเพลง 
 2.5 กลุม่เนือ้หาท่ีเก่ียวกบัเสรีภาพ อิสระภาพ จ านวน 10 บทเพลง 
 2.6 กลุม่เนือ้หาท่ีเก่ียวกบัสงครามและสนัตภิาพ จ านวน 8 เพลง 
 3. น าเพลงเพ่ือชีวิตของวงคาราวานจาก 6 กลุ่ม ดงักล่าวในข้อ 2.2 โดยวิธีสุ่มตวัอย่าง
แบบธรรมดา (simple random sampling) จ านวน 19 เพลง 

 เนือ้หาเพลงของวงคาราวานสะท้อนวิถีชีวิต19 ปัญหาสังคม การเมือง การปกครอง 
เศรษฐกิจ และชีแ้นะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึน้ เรียกร้องให้เกิดความรัก สามัคคี และ
สนัติภาพ ซึ่งเร่ิมเผยแพร่ตัง้แตก่่อนเหตกุารณ์ 14 ตลุา 2516 ในทางดนตรีมีการใช้ทัง้ท านองและ
เคร่ืองดนตรีพืน้บ้าน ผสมกบัเคร่ืองดนตรีสากล  ซึ่งวงคาราวานสามารถสะท้อนเอกลกัษณ์ของชน
อีสานได้อยา่งโดดเดน่ และการผสมผสานทางดนตรีนีไ้ด้กลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
งานวิจัยชิน้นีน้ ามาใช้ในการวิเคราะห์ความหมายของเพลงเพ่ือชีวิต ผ่านการตีความด้าน
วรรณศลิป์และสญัลกัษณ์ 

                                           

 19 ประณต มีสอน, ชีวิตและผลงานของ นารถ ถาวรบุตร : ศึกษาเฉพาะเพลง
มาร์ช  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวฒันธรรมศกึษา มหาวิทยาลยัมหิดล , 2538),
บทคคัยอ่. 
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 อาภากร โรจนบุรานนท์20 ได้ศึกษา วิเคราะห์เร่ืองการส่ือสารทางการเม่ืองผ่านเพลง
เพ่ือชีวิต กรณีศึกษาวงคาราวานและคาราบาว การวิเคราะห์เร่ืองการส่ือสารทางการเม่ืองผ่าน
เพลงเพ่ือชีวิต กรณีศกึษาวงคาราวานและคาราบาว ชว่งปี 2516-2549  ได้ผลการวิเคราะห์ดงันี ้ 
จากการศกึษาทัง้หมด 161 เพลง  
 1. การอบรมกล่อมเกลาและสร้างการเรียนรู้ทางการเมือง สามารถแยกประเด็นได้ 5 
เร่ืองคือ  การปลกุจิตส านึกความรักความสามคัคี ปลกุจิตส านึกให้รักชาติรักความเป็นไทย พฒันา
ประชาธิปไตยและสร้างความชอบธรรมทางการเมือง ส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเมืองของ
ประชาชน พฒันาระบบประชาธิปไตยเผยแพร่ปลกูฝังความเช่ือทางการเมือง 
 2. การแสดงออกซึ่งผลประโยชน์หรือการเรียกร้องผลประโยชน์ สามารถแยกประเด็น
ได้ 5 เร่ืองคือ เรียกร้องตอ่สู้ เพ่ือสิทธิเสรีภาพความเป็นประชาธิปไตย เรียกร้องสันติภาพทางการ
เมือง สะท้อนความทกุข์ยากของประชาชน เรียกร้องโดยใช้สญัลกัษณ์กดดนัการท างานของรัฐบาล 
 3. การสนบัสนนุ หรือตอ่ต้านนโยบายของรัฐบาล สามารถแยกประเดน็ได้ 4 เร่ืองคือ  
สนบัสนนุก าหนดนโยบายของรัฐบาลช่วงปี 2528, สนบัสนนุการด าเนินนโยบายของรัฐบาลช่วงปี 
2547, การต่อต้านคดัค้านการก าหนดนโยบายของรัฐบาลในปี 2528-2535, การต่อต้านคดัค้าน
การก าหนดนโยบายของรัฐบาลในปี 2546-2547 
 4. การสะท้อนอดุมการณ์ทางการเมืองของไทย สามารถแยกประเดน็ได้ 5 เร่ืองคือ  
ตอ่ต้านขบัไลว่ฒันธรรมตา่งชาตชิว่งปี 2516-2519 , ตอ่ต้านความเจริญทางเทคโนโลยีและััสงัคม
อุตสาหกรรม, สะท้อนภาพการเอารัดเอาเปรียบของต่างชาติ, สะท้อนการแผ่ขยายอ านาจของ
ประเทศมหาอ านาจแสดงความคดิ คา่นิยม อดุมการณ์ในประวตัศิาสตร์การเมืองไทย 

 งานวิจยัชิน้นีน้ ามาใช้ในการวิเคราะห์บริบททางสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่แนวคิดและบทบาท
ในเวทีการตอ่สู้ภาคประชาชนของวงคีตาญชลี  

 ธีระวัฒน์21  ประกอบบุญ วิเคราะห์เร่ือง เพลงเพ่ือชีวิตกับภาพสะท้อนสังคมไทย :
วิเคราะห์เนือ้หาเพลงเพ่ือชีวิต ในช่วงปีพ.ศ. 2535 - 2540 ผู้ วิจยัศึกษาทัง้หมด 309 เพลงจาก

                                           

 20 อาภากร โรจนบรุานนท์, การส่ือสารการเมืองผ่านเพลงเพื่อชีวิต กรณีศึกษาวง

คาราวานและคาราบาว  (วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2552) 45. 
 

21
  ธีระวฒัน์ ประกอบบญุ,เพลงเพื่อชีวิตกับภาพสะท้อนสังคมไทย: วิเคราะห์

เนือ้หาเพลงเพื่อชีวิต ใช่วงปีพ.ศ. 2535 - 2540   (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขา
วารสารศาสต์และส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2546) บทคคัยอ่. 
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ศิลปิน          พงษ์เทพ กระโดนช านาน, ยืนยง โอภากุล, พงสิทธ์ิ ค าภีร์  บทเพลงท่ีเก่ียวข้องกับ
การเมือง 43 เพลง เนือ้หาของบทเพลงถ่ายทอกเร่ืองราวของเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ซึ่งเป็น
เหตกุารณ์เก่ียวพนัตัง้แตปี่พ.ศ. 2475  จนถึงเหตกุารณ์ ตลุา พ.ศ. 2516 เพลงเป็นสิ่งบนัทึกข้อมูล
ของเหตุการณ์และสะท้อนตามความรู้สึกของผู้คนในช่วงเวลานัน้ จนถึงปี 40 เพลงเพ่ือชีวิตก็
มุ่งเน้นเนือ้หาไปท่ี การเลือกตัง้ แตย่งัตอกย า้ถึงความเลวร้ายของรัฐบาลก่อนหน้านีท่ี้ไม่ได้มาจาก
การเลือกตัง้และท าให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงต่างๆ ซึ่งโดยรวมแล้วก็คืออยากเห็นประเทศไทยมี
ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ เพลงเพ่ือชีวิตท่ีเก่ียวข้องกับสังคม 85 เพลง เนือ้เพลงมีการถ่ายทอด
ปัญหาคล้ายกบัช่วงปี 2516-2519 หลกัๆคือเร่ืองความยากจน การเรียกร้องความยตุิธรรมให้ชาว
อีสาน ความเหล่ือมล า้ท่ีฝังราก นอกจากนีย้งัสะท้อนเหตกุารณ์ปัจจุบนัคือเร่ืองการป้องกันเอดส์ 
เทคโนโลยีท่ีมีผลทางด้านลบกบัชีวิตคน  งานวิจยัชิน้นีน้ ามาใช้ในการวิเคราะห์บริบททางสงัคมท่ีมี
ผลต่อบทเพลงและศิลปินเพ่ือชีวิต ซึ่งสะท้อนบทบาทของวงคีตาญชลีท่ีมีส่วนร่วมในเหตกุารณ์
พฤษภาทมิฬ ในปี 2535  

  นางสาวณัฏณิชา นันตา22 วิเคราะห์วาทกรรมเพลงเพ่ือชีวิตในบริบทการเมืองไทย 
(พ.ศ.2525-2550) ช่วงประชาธิปไตยคร่ึงใบ (พ.ศ. 2525 – 2530) “ประชาธิปไตยคร่ึงใบ” เป็นช่ือ
เรียกของแนวทางของการประสานประโยชน์ระหว่างกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มหลกัของ
ประเทศท่ีมีอ านาจสงู คือ ทหาร สถาบนัและกลุ่มทนุ เน่ืองจากในช่วงนัน้เป็นช่วงรอยตอ่การสิ น้สดุ
ของเผดจ็การทหาร และการเข้ามาของระบบทนุนิยมอยา่งเตม็รูปแบบ แนวทางการด าเนินงานของ
รัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีตลอดช่วงเวลาดงักล่าว จึงเป็น
ท่ีมาของช่ือเรียกข้างต้นจากวงการส่ือมวลชนและนักวิชาการในวงการเพลงเพ่ือชีวิต เน่ืองจาก
ชว่งเวลาดงักลา่วเป็นบริบททางการเมืองท่ีเก่ียวข้องกบัการประสานประโยชน์ วาทกรรมท่ีถกูสร้าง
ขึน้ผ่านบทเพลงในช่วงเวลานี ้จึงเป็นการเรียกร้องการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงท่ี
เป็นการปกครองของประชาชน โดย ประชาชน และเพ่ือประชาชน ซึ่งมีประเด็นท่ีกล่าวถึงในบท
เพลง อาทิ การเลือกตัง้และผู้น าท่ีมาจากการเลือกตัง้ การเสียดสีเร่ืองทหาร นักการเมือง และ
นโยบายการด าเนินงานของรัฐบาล เป็นต้นส าหรับบริบททางสงัคมและเศรษฐกิจ ช่วงแรกพบว่า

                                           
22  ณฏัณิชา นนัตาการ, “วาทกรรมเพลงเพื่อชีวิตในบริบทการเมืองไทย (พ.ศ. 

2525-2550)” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2553.) 139. 
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เกิดภาวะวิกฤตเิศรษฐกิจตกต ่าทัว่โลก สว่นชว่งกลางถึงปลายเป็นการหลัง่ไหลเข้ามาของเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม ส่งผลให้สงัคมไทยเต็มไปด้วยการแข่งขนัและต่อสู้ เพ่ือเอาชีวิตรอดในสงัคมท่ีก าลงั
ปรับเปล่ียนไปสูส่งัคมแบบทนุนิยมอยา่งรวดเร็ว ท าให้วาทกรรมเพลงเพ่ือชีวิตกล่าวถึงการปกครอง
ท่ีมีความเทา่เทียมและมีความยตุธิรรมในสงัคม โดยมีเนือ้หาเก่ียวกบัปัญหาด้านเศรษฐกิจทัง้ท่ีเกิด
กับกลุ่มชนชัน้ล่างและชนชัน้กลาง ด้วยการบรรยายสภาพความยากจนและการต่อสู้ ในการ
ด ารงชีวิตจากคนกลุ่มตา่งๆ เช่น ชาวนา กรรมกร ครู นกัศกึษา ตงัเกหรือลกูจ้างชาวประมง คนขบั
สามล้อในส่วนของศิลปินระดบัท้องถ่ิน พบว่า มีการเพิ่มมิติความเท่าเทียมทางด้านเชือ้ชาติใน
โครงสร้างทางสงัคม กลา่วคือ ศลิปินพยายามจะน าเสนอเร่ืองราวและวิถีชีวิตท่ีเก่ียวกบัท้องถ่ินของ
ตน เพ่ือเป็นการเปิดพืน้ท่ีให้คนทั่วประเทศรู้จักและยอมรับภูมิภาคของตนมากขึน้มิใช่การมอง
อย่างดถููกดงัเช่นในอดีต ทัง้จากการน าเสนอผ่านท านองและเนือ้ร้อง ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี ดงัเช่น
บทเพลงบ้านบนดอย (พ.ศ. 2527) ของจรัล มโนเพ็ชร ซึ่งบรรยายสภาพวิถีชีวิตของคนบนดอยท่ี
มกัจะถูกดแูคลนว่าไร้ความศิวิไลซ์ โดยเขาได้เปิดประเด็นการตดัสินผ่านมิติด้านความงามจิตใจ
และวิถีชีวิตแบบพอเพียงมากกวา่ความศิวิไลซ์ในเมืองกรุง 

  ช่วงประชาธิปไตยเต็มใบแบบเศรษฐกิจเฟ่ืองฟู (พ.ศ.2531 - 2539) วาทกรรมจาก
เพลงเพ่ือชีวิตท่ีปรากฏในบริบททางการเมืองช่วงนี  ้ คือ การเรียกร้องการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยเต็มใบนบัตัง้แต ่23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2534 ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะ รสช. ท าการรัฐประหาร 
พล.อ.ชาติชาย ชณุหะวณั จนกระทัง่เหตกุารณ์พฤษภาทมิฬในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 โดย
บทเพลงจะกล่าวถึงการเรียกร้องประชาธิปไตยท่ีทวีความรุนแรงขึน้จากช่วงประชาธิปไตยคร่ึงใบ 
เน่ืองจากแปรผนัตรงตามความรุนแรงของสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนัน้ เช่น การใช้ค าว่า 
“ปีศาจ” ในการเรียกนายกรัฐมนตรีในเพลงหวงั (พ.ศ. 2534) ของวงดนตรีคาราวาน นอกจากบท
เพลงท่ีใช้เป็นส่ือวาทกรรม ยังพบว่าศิลปินเพ่ือชีวิตยังเข้าร่วมการต่อสู้  ชุมนุมการเรียกร้อง
ประชาธิปไตยในเหตกุารณ์พฤษภาทมิฬ รวมทัง้งานร าลึกตา่งๆ หลงัเหตกุารณ์อีกด้วยประเด็นท่ี
ส าคญัอีกประเดน็หนึง่ คือ การเรียกร้องประชาธิปไตยในมิตด้ิานการจดัสรรผลประโยชน์โดยเฉพาะ
ทรัพยากรธรรมชาติศิลปินเพ่ือชีวิตเห็นเป็นท่ีประจกัษ์ว่าการด า เนินงานของรัฐบาลท่ีเก่ียวข้องกับ
การจัดสรรผลประโยชน์ในเร่ืองต่างๆ โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาลและข้าราชการท่ี
เก่ียวข้องมกัจะด าเนินการเพ่ือกอบโกยผลประโยชน์เหล่านัน้สู่ตนเอง กอปรกบัการอัตราการลดลง
อยา่งนา่ใจหายของทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย ประมาณปีพ.ศ. 2535 เป็นต้นมา บทเพลง
เพ่ือชีวิตจงึเก่ียวข้องกบัวาทกรรมนีเ้ป็นจ านวนมากทัง้บทเพลงท่ีเสียดสีการท างานของรัฐบาลและ
ข้าราชการ รวมทัง้การรณรงค์ให้คนในสังคมหันมาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ดงัเช่นเพลงเปาบุ้นจิน้กับคนตดัไม้ (พ.ศ. 2537) ของวงคาราบาวในส่วนของศิลปินระดบัท้องถ่ิน 
พบว่าช่วงเวลาดงักล่าว พวกเขาสร้างวาทกรรมการเรียกร้องประชาธิปไตยในมิติด้านการจดัสรร
ผลประโยชน์โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติด้วยเช่นกนั แตจ่ะเน้นส าหรับทรัพยากรท่ีอยู่ในภูมิภาค
ของพวกตนมากกวา่ 

 ช่วงประชาธิปไตยเต็มใบกับภาวะเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2540 - 2543)ภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจในช่วงเวลาดงักล่าว ท าให้เกิดผลกระทบตอ่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นวงกว้าง 
ความยากจนและการตอ่สู้ เพ่ือให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ในภาวะฟองสบูแ่ตกส่งผลให้วงการเพลงเพ่ือชีวิต
หนักลบัมาชูวาทกรรมประชาธิปไตยอนัหมายถึงความเท่าเทียมและความยุติธรรมขึน้มาอีกครัง้ 
นอกจากนีย้งัได้เพิ่มแนวเพลงท่ีเก่ียวข้องกับการให้ก าลงัใจในการต่อสู้ ชีวิตอีกด้วยทัง้นี ้มิติใหม่ท่ี
เพิ่มขึน้มาส าหรับวาทกรรมดังกล่าว คือ การน าเสนอแนวคิดและการต่อสู้ ของการเมืองภาค
ประชาชน โดยเฉพาะชนชัน้ล่างท่ีถกูเอารัดเอาเปรียบ สาเหตหุลกัเกิดจากการรวมตวัเรียกร้องขอ
ความเป็นธรรมและขอให้รัฐบาลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของกลุ่มสมัชชาคนจนนับตัง้แต่ปีพ.ศ. 
2538 บทเพลงเพ่ือชีวิตในช่วงนีจ้ึงกล่าวถึงสภาพปัญหาสังคมและเศรษฐกิจปัญหาและการ
เรียกร้องของกลุ่มรากหญ้า รวมทัง้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาด้วยแนวคิดชาตินิยมและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ช่วงประชาธิปไตยเต็มใบแบบเศรษฐกิจประชานิยม (พ.ศ.2544 – 2550)วาทกรรมท่ี
เกิดขึน้ในเพลงเพ่ือชีวิตจากบริบททางการเมืองในช่วงนี ้เป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยท่ีมีความ
เป็นธรรมและความถูกต้อง อันเกิดจากแนวทางการบริหารงานแบบทักษิโณมิกส์ของ พ.ต.ท.
ทกัษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ท่ีในช่วงหลังพบหลักฐานว่าเป็นแนวทางซึ่งเอือ้ผลประโยชน์ต่อ
ตนเองและพวกพ้อง ศิลปินเพ่ือชีวิตจึงแต่งบทเพลงท่ีเก่ียวข้องจึงมีเนือ้หาในการตีแผ่ผลกระทบ
ของนโยบายและต่อต้านระบอบทักษิณทัง้นี ้ภาวะเศรษฐกิจและปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิเป็น
อุปสรรคใหญ่ของวงการเพลงศิลปินเพ่ือชีวิตท่ีอยู่ในระบบธุรกิจจึงต้องหาวิธีการใหม่ในการ
แก้ปัญหาดงักล่าว คือ การรับค่าลิขสิทธ์ิจากการดาวน์โหลดเสียงเพลงรอสายในโทรศพัท์มือถือ 
รวมทัง้การแก้ปัญหาด้วยวิธีคลาสสิกจากการแสดงคอนเสิร์ตหรือการร้องเพลงตามผบัเพ่ือชีวิต อนั
กลายมาเป็นวิธีสร้างความอยูร่อดทางหลกัของศลิปินเพลงเพ่ือชีวิต  

ตอนท้ายของช่วงเวลาในการศกึษา พบว่า ศิลปินเพลงเพ่ือชีวิตได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แสดงออกความคิดทางการเมืองอีกครัง้ แตแ่บง่แยกเป็นฝักฝ่ายตามขัว้ความคิดเห็นทางการเมือง
ของสงัคม นัน่คือ ฝ่ายพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยท่ีรวมตวัตอ่ต้าน พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร 
และฝ่ายแนวร่วมประชาธิปไตยตอ่ต้านเผด็จการแห่งชาติอนัเป็นขัว้ความคิดคูข่นานจากการศกึษา
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พบวา่ศลิปินเพ่ือชีวิตสว่นใหญ่ตบเท้าขึน้เวทีฝ่ังพนัธมิตร ซึ่งมีอาจารย์ใหญ่ของเพลงเพ่ือชีวิตอย่าง 
สรุชยั จนัทิมาธร จากวงคาราวานเป็นแกนน า สว่นศลิปินรุ่นใหญ่ท่ีเคยเป็นเพ่ือนรักและออกผลงาน
ร่วมกบัสรุชยัอยา่ง วิสา คญัทพั เป็นแกนน าของอีกฝ่ายหนึง่ 

 งานวิจยัชิน้นีน้ ามาใช้ในการวิเคราะห์บริบทปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนจน
เกิดเป็นความขดัแย้งทางการเมือง ซึ่งส่งผลต่อเนือ้หาของบทเพลงเพ่ือชีวิต และการเข้าร่วมต่อสู้
ของศิลปินเพ่ือชีวิตในการต่อสู้ของประชาชนท่ีแบ่งเป็นฝ่ัง เสือ้เหลือง พธม. (พนัธมิตรประชาชน
เพ่ือประชาธิปไตย) และ เสือ้แดง นปช.(แนวร่วมประชาธิปไตยตอ่ต้านเผด็จการแห่งชาติ) ซึ่ งวงคี
ตาญชลีและเข้าร่วมกบัฝ่ังพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 

 จิตกวี  กระจ่างเมฆ23 ศกึษาวรรณกรรมเพลงเพ่ือชีวิตของ สรุชยั จนัทิมาธร (พฤษภา  
2541) ไว้วา่ บทเพลงของสรุชยั จนัทิมาธร มีจดุเร่ิมต้นจากเหตกุารณ์ 14 ตลุา 2516 ซึ่งตวัสรุชยั
เองได้เข้าไปมีสว่นร่วม จงึได้สมัผสัประสบการณ์และความรู้สกึในเหตกุารนณ์ด้วยตนเอง บทเพลง
ของสรุชยัจงึถ่ายทอดเร่ืองราวของการตอ่สู้ของประชาชนและการสญูเสียเพ่ือนร่วมอดุมการณ์อนั
เจ็บปวด เนือ้หาของบทเพลงจงึมีการชีน้ าทางการเมือง ให้ประชาชนลกุขึน้ตอ่ต้าน ตอ่สู้  พฒันา 
เปล่ียนแปลงสงัคมเพื่ออนาคตท่ีดีกวา่ บวกกบัข้อคดิ คณุธรรม ปลกูฝังจิตส านกึสาธารณะ ให้
ก าลงัใจผู้คนในการฝ่าฟันอปุสรรคในทกุๆเร่ือง รวมถึงการด าเนินชีวิตทัว่ไป ด้วยประสบการณ์ทาง
ความรู้สกึของสรุชยั บวกกบัศลิปะทางภาษาในบทเพลงของเขา ท าให้เสียงร้อง และบทเพลงของ
เข้า สามารถเข้าถึงและประทบัใจผู้ ฟังได้โดยง่าย และท าให้เป็นท่ีนิยมอย่างกว้างขวาง งานวิจยัชิน้
นีน้ ามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของของวงคีตาญชลี ทัง้รูปแบบของการเรียบเรียงดนตรี 
การเลือกใช้เคร่ืองดนตรีในวง รวมถึงการตดัสินใจเลือกใช้เพลงในการแสดงบนเวที ซึง่ได้รับแรง
บนัดาลใจจากสรุชยั จนัทิมาธร 

 วรรณกรรมเอกสารและงานวิจยัทัง้หมดท่ีผู้วิจยัเลือกศกึษานัน้  แม้จะไมเ่ก่ียวข้องกบั
วงคีตาญชลีหรือดนตรีในการตอ่สู้ภาคประชาชนโดยตรง แตก็่มีสว่นเก่ียวข้องหลายส่วนโดยเฉพาะ
ความเป็นไปและความเปล่ียนแปลงทางปัญหาสงัคม ท่ีส่งผลถึงบทบาทของเพลงและนกัดนตรีเพ่ือ
ชีวิต ซึง่บทบาททัง้หมดตา่งถกูขบัเคล่ือนไปพร้อมๆกนัตามสภาพสงัคม ตัง้แตเ่หตกุารณ์ 14 ตลุา 
พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจบุนั  ซึ่งเหลา่นกัดนตรีเพ่ือชีวิตมีบทบาทวนเวียนอยูใ่กล้กนัในเวทีการตอ่สู้
ภาคประชาชน แม้จะตา่งฝ่ายตา่งสีไปบ้าง แตเ่น่ืองด้วงคีตาญชลียงัไมมี่ผู้ใดได้ศกึษาและบนัทีกช่ือ
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 จิตกวี  กระจา่งเมฆ, ศึกษาวรรณกรรมเพลงเพื่อชีวิตของ สุรชัย จันทมิาธร 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัทกัษิณ  2541), บทคดัย่อ. 
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ไว้ จงึไมป่รากฏในงานวิจยัเหลา่นี ้ในขณะเดียวกนังานวิจยัเหลา่นีก็้เป็นภาพสะท้อนถึง
สภาพการณ์ ความเจ็บปวดของผู้คนในสงัคม จนเกิดเป็นแรงบนัดาลใจของนกัดนตรี และเหตผุล
วา่เหตใุดคีตาญชลีคีตาญชลีจงึยงัมีชีวิตอยูแ่ละด ารงบทบาทของวงดนตรีอดุมคต ิยืนหยดัในการ
ตอ่สู้ภาคประชาชนจนถึงวนันี ้โดยสามารถสืบทอดความคดิทางประวตัศิาสตร์ อดุมการณ์ทางการ
ตอ่สู้ เคล่ือนไหวรวมถึงทกัษะทางดนตรีมาถึงลกูได้
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  บทที่ 3 

วิธีด าเนินวิจัย 

วิทยานิพนธ์เร่ือง บทบาทของดนตรีในการต่อสู้ภาคประชาชน กรณีศกึษา วงคีตาญ
ชลี มีวตัถุปุระสงค์เพ่ือ วิเคราะห์ รวบรวม บนัทกึ และศกึษาบทบาทท่ีแท้จริงของบทเพลงเพ่ือชีวิตท่ี
มีอิทธิพล ตอ่การตอ่สงัคมการเม่ืองภาคประชาชน เพ่ือเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ตอ่ยอดสู่ผลงาน
และการศกึษาสูช่นรุ่นหลงั ได้ด าเนินการวิจยัดงันี ้

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศกึษาวิทยานิพนธ์เร่ือง บทบาทของดนตรีในการต่อสู้ภาคประชาชน กรณีศกึษา 
วงคีตาญชลี  เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพทางมานษุยดนตรีวิทยา (Ethno Musicology)  เพ่ือศกึษา
บริบท สภาพทางสงัคมวฒันธรรม โดยใช้การศึกษาวิจยัทางเอกสาร (Documentary Research) 
ค้นหาข้อมูลทางประวติศาสตร์ ข่าว บทความ วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับบทเพลงเพ่ือชีวิต 
สมัภาษณ์ศลิปินวงคีตาญชลีและบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องกบัวงคีตาญชลี  ผู้ ให้แรงบนัดาลใจ ผู้ว่า
จ้าง ผู้ ฟัง และน าบทสมัภาษณ์มาวิเคราะห์ถึงอิทธิพลของวง 

ผู้วิจยัได้แบง่หวัข้อการเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี ้
 1. แหลง่ข้อมลูศกึษา 
 ผู้วิจัยได้ศึกษา เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เอกสารต ารา เพ่ือเป็นการสืบค้นข้อมูล
เบือ้งต้น โดยได้ศกึษาค้นคว้าจากสถาบนัการศกึษาและหนว่ยงานตา่ง ๆ ดงันี  ้
 1.1 ส านกัหอสมดุกลางมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 1.2. หอสมดุแหง่ชาต ิ
 1.3. ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 
 1.4.หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปกร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
จงัหวดันครปฐม 
 1.5. ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 2. บคุคลข้อมลู 
 2.1 นกัวิชาการ, ศลิปินท่ีเก่ียวข้องกบัวงคีตาญชลี
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 2.2 หวัหน้าวงดนตรีและสมาชิกวงวงคีตาญชลี และบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
 
การรวบรวมข้อมูล 
การรวบรวมข้อมลูเอกสาร เป็นการรวบรวม ค้นคว้าข้อมลู ศึกษาในเหตกุารณ์ปฏิวตัิทางการเมือง 
ภาคประชาชนภายใต้แนวคิดสงัคมนิยม มาร์กซิสต์-คอมมิวนิส รวมถึงบริบทตา่งๆท่ีท าให้เกิดบท
เพลง เพ่ือชีวิตในประเเทศไทยตัง้แตปี่ พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2557 ถึงบทเพลงของวงคีตาญชลี  พ.ศ. 
2525 - พ.ศ. 2557 รวบรวมวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพล และบทความท่ีกล่าวถึงกบัวงคีตาญชลี รวมถึง
งานวิจัยท่ีเก่ียวกับบทเพลง สภาพสังคม และวงดนตรีท่ีมีความเก่ียวข้องหรืออยู่ในช่วงเวลา
เดียวกนักบัวงคีตาญชลี 

การรวบรวมข้อมลูการสมัภาษณ์ เป็นการสมัภาษณ์หรือสอบถามความคิดเห็นของตวั
ศิลปิน ผู้ ให้แรงบนัดาลใจ ต้นแบบของศิลปิน ผู้ ท่ีได้รับอิทธิพลจากวง และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง โดยผู้วิจยั
ได้เลือกผู้ให้ข้อมลูดงันี ้

1. ศลิปินวงคีตาญชลี  
2. ผู้ เก่ียวข้องกบัวงคีตาญชลี 
3. ศิลปินวงคาราวาน วงดนตรีเพ่ือชีวิตวงแรกของประเทศไทยและเป็นต้นแบบของ

วงคีตาญชลีรวมถึงผู้ประพนัธ์บทเพลงท่ีวงคีตาญชลีน ามาบนัทกึและแสดงสด 
4. นายจ าลอง ศรีเมือง และนายสนธิ ลิม้ทองกุล หนึ่งในแกนน าประชาชนกลุ่ม

พนัธมิตรซึง่ช่ืนชมผลงานของวง 
5. ศลิปินวงเพื่อชีวิตท่ีกลา่ววา่ได้รับอิทธิพลงสว่นหนึง่จากวงคีตาญชลี 
6. กลุม่มวลชนพนัธมิตร หรือ บคุคลทัว่ไปท่ีรู้จกัหรือตดิตามผลงานของวงคีตาญชลี 
7. จดัสมัมนาเก่ียวกบัวงคีตาญชลี 
การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้ วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าข้อมูลและความ

คดิเห็นมาอ้างอิง  และเช่ือโยงกบัหวัข้อท่ีก าลงัศกึษา  ซึง่มีประเดน็ในการสมัภาษณ์ดงันี  ้
 1.แนวคดิสงัคมนิยมและประวตัศิาสตร์ท่ีสง่อิทธิพลตอ่การเกิดเพลงเพ่ือชีวิต 

2.แนวคดิของศลิปินวงคีตาญชลีท่ีมีตอ่สงัคมการเมือง 
3.บทเพลง หรือ การแสดงของวงคีตาญชลี มีอิทธิพลอยา่งไรตอ่การประท้วง 
4.ประวตัแิละท่ีมา เกร็ดความรู้ของบทเพลง 
5. อิทธิพลของดนตรีในการตอ่สู้ภาคประชาชน 
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การตรวจสอบข้อมูล  
รวบรวมข้อมลูจากแหลง่ข้อมลู วารสาร ส่ือสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต คลิปวีดีโอ และข้อมลู

จากการสมัภาษณ์ น ามาวิเคราะห์ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ผู้วิจยัเลือกศกึษาบทเพลงท่ีบนัทกึซ า้และแสดงสดร่วมกบัมวลชนของวงคีตาญชลี 

จากนัน้แยกประเภทบทเพลง จากทว่งท านองและเนือ้หาของบทเพลงถึงแนวคดิสงัคมนิยม  
 

ขัน้เรียบเรียงผลการศึกษาการตรวจสอบการศึกษา 
 ข้อมูล เ นื อ้หาสาระต่าง ๆ ท่ี ไ ด้ รับจากการศึกษาทุกส่วน ท่ีก าหนดไว้ใน

วตัถุประสงค์ เม่ือน ามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เนือ้หาทุกหัวข้อแล้วน ามาตรวจสอบ วินิจฉัย 
ตีความ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย จากนัน้จึงน ามาเรียบเรียงในลักษณะพรรรณ
วิเคราะห์ ตามประเดน็ท่ีก าหนดไว้ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจยัได้ใช้กระบวนการวิธีวิจยัดงันี ้
1. รวบรวมข้อมลู เอกสารหลกัฐานจากข้อมลูปฐมภูมิ และข้อมลูทตุิยภูมิและท าการ       

วิเคราะห์ข้อมลู 
2. สมัภาษณ์บคุคลท่ีเก่ียวข้อง และเก็บตวัอย่างส่ือเสียง ส่ือภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว 

ส่ือเอกสารตา่ง ๆ ตามระเบียบวิธีการวิจยัตามหลกัมานษุยวิทยาดนตรี 
3. น าข้อมลูท่ีได้จากเอกสาร และภาคสนาม มาประมวลแล้วเรียบเรียง รวมทัง้

วิเคราะห์ผลด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ 
 

ขัน้เตรียมการเบือ้งต้น 
1. ก าหนดกรอบความคดิท่ีจะท าการศกึษา 
2. ศกึษาและส ารวจข้อมลูด้านเอกสาร และข้อมลูเบือ้งต้น จากแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ 
3. ศกึษาข้อมลูจากบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
4. ศกึษาตามวตัถปุระสงค์ ท่ีก าหนดไว้ 
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5. สร้างแบบสัมภาษณ์ แบบเก็บรวบรวมข้อมูล ตามประเด็นท่ีก าหนดไว้ ตาม
วตัถปุระสงค์  

 
 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
1. เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยวิธีการศกึษา โดยอาศยัข้อมลูจากเอกสาร สิ่งพิมพ์ 

บทความ ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องรวมถึงโน้ตเพลง ซึ่งมีเนือ้หาสาระท่ีเก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์                
ของงานวิจยั 

2. เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยวิธีการศกึษา โดยอาศยัข้อมลูจากภาคสนามโดย
การสงัเกต ุการสมัภาษณ์ การจดบนัทกึ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว 

อปุกรณ์ท่ีใช้ในการวิจยั มีดงันี ้
 1. เคร่ืองบนัทกึภาพเคล่ือนไหว  
 2. เคร่ืองบนัทกึเสียง 
 3. กล้องถ่ายรูป 

 4. สมดุบนัทกึ 
 5. อปุกรณ์เคร่ืองใช้ตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นระหว่างการวิจยั



     40 

   

40 

 

  บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูออกเป็น 3 ตอนดงันี ้ 
 ตอนท่ี 1วิเคราะห์บทเพลงและรูปแบบการแสดง  
 ตอนท่ี 2 ตอนท่ี 2 วิเคราะห์คณุลกัษณะและความสามารถทางดนตรีของศลิปินวงคี
ตาญชลี 
 ตอนท่ี 3 วิเคราะห์บทเพลงท่ีใช้ในการแสดง 
 
ตอนที่ 1 วิเคราะห์บทเพลงและรูปแบบการแสดง 
  วงคีตาญชลีมกัใช้บทเพลงและบทกวีจากศิลปินเพ่ือชีวิตท่านอ่ืนมาบรรเลงในรูปแบบ
ของตนเอง การผลิตผลงานเพลงใหมมี่จ านวนน้อย เพลงท่ีใช้ในการแสดงทัว่ไปมีความหลากหลาย 
ทัง้เพลงสากล เพลงจีน เพลงลกูทุง่ เพลงเพ่ือชีวิต แตกตา่งไปตามลกัษณะงานซึ่งรวมๆแล้วคีตาญ
ชลีมีเพลงท่ีใช้ส าหรับการแสดงกวา่  100 บทเพลง แบง่ได้ 3 ประเภท คือ 
 เพลงท่ีใช้ในงานว่าจ้างทั่วไปในงานสังสรร งานมงคลสมรส  งานอุปสมบท งาน
เทศกาลต่างๆ รวมถึงงานบรรเลงในร้านอาหาร ซึ่งมักเป็นเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง ท่ีเนือ้หาเก่ียวกับ
ความรัก และเป็นเพลงท่ีได้รับความนิยมส าหรับคนอายุ 40 ปีขึน้ไป ซึ่งก็มีเพลงท่ีใช้ในกิจกรรม
เคล่ือนไหวภาคประชาชนอยู่ด้วย แต่เนือ้หาเป็นการให้ก าลังใจ ไม่ปลุก ระดมหรือกล่าวถึง
เหตกุารณ์ทางการเมือง ไมมุ่ง่สะท้อนความทกุข์ของประชาชน 
 ช่ือเพลง    ศิลปินท่ีขับร้อง 
 1.  กงัหนัต้องลม             มณัฑณา  โมรากลุ 
 2.  กลิ่นโคลนสาบควาย       ชาญ  เย็นแข 
 3.  กหุลาบเวียงพิงค์             วงจนัทร์  ไพโรจน์ 

4.  กล้วยไม้                         อารีย์  นกัดนตรี 
5.  กระซิบสวาท                   บษุยา รังสี 
6.  เกิดมาพึง่กนั                   สเุทพ วงก าแหง 
7.  กหุลาบในมือเธอ            ชรินทร์  นนัทนาคร 
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 8.  ก าลงัใจ                          Hope Family 
 9.  ก าลงัใจ                          สรุชยั  จนัทิมาธ 
 10.  เพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง                    

11.  ขวญัของเรียม                  นนัทวนั  เมฆใหญ่ 
12.  ขอรักคืน                           รวงทอง  ทองลัน่ทม 
13.  ข้างขึน้เดือนหงาย             เลิศ   ประสมทรัพย์ 
14.  ขอให้เหมือนเดมิ               สนุทราภร 
15.  ข้องจิต                             สนุทราภร 
16.  คดิถึง                               สเุทพ  วงค าแหง 
17.  ความรักไมรู้่จบ                 จิตราวดี  จิตตเกษม 
18.  คา่น า้นม                          ชาญ  เย็นแข 
19.  คดิจะปลกูต้นรัก               จินตนา  สขุสถิตย์ 
20.  ครวญ                              สเุทพ  วงศ์ก าแหง 
21.  คนเดียวในดวงใจ              สเุทพ  วงศ์ก าแหง 
22.  คนจะรักกนั                      เพ็ญศรี  พุม่ชศูรี 
23.  คนงึหา                             พิทยา  บณุยรัตพนัธ์ 
24.  ค ่าแล้วในฤดหูนาว            ล้าน  ควนัธรรม 
25.  ใครจะรักเธอเทา่ฉนั           วินยั  จลุบษุปะ 
26.  ใครหนอ                           สวลี  ผกาพนัธุ์ 
27.  เงาไม้                               นภา  หวงัในธรรม 
28.  จงรัก                                สเุทพ  วงศ์ก าแหง/ ทิพวลัย์  ป่ินภิบาล 
29.  ใจรัก                                สชุาต ิ ชวางกรู 
30.  จฬุาตรีคณู                       มณัฑณา  โมรากลุ 
31.  เชียงรายร าลึก                   ธานินท์  อินทรเทพ 
32.  ชาวดง                              The Impossible 
33.  ช่ืนชีวิต                             ศรีสดุา  รัชตวรรณ/สนุทราภรณ์ 
34.  ช ามะเลียงเคียงใคร           วินยั  พนัธุรักษ์ 
35.  ชัว่ฟ้าดนิสลาย                  ศรีไสล  สชุาตวิฒุิ 
36.  ชัว่นิจนิรันดร                  นริศ  อารีย์ 
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37.  เซียมซีเส่ียงรัก                     สมยศ  ทศันพนัธ์ 
38.  ดวงใจ                             สวลี  ผกาพนัธุ์ 
39.  ดวงใจในฝัน                     ชรินทร์  นนัทนาคร 
40.  ดอกไม้ให้คณุ                   สรุชยั  จนัทิมาธร 
41.  ดอกไม้จะบาน                  สชุาต ิ ชวางกรู 
42.  ด าเนินทราย                     สนุทราภรณ์ 
43.  ตวัไกลใจเหงา                   สายณัห์  สญัญา 
44.  ทา่ฉลอม                 ชรินทร์  นนัทนาคร 
45.  เทพธิดาดอย           พ.ญ. พนัทิวา  สินรัชตานนท์ 
46.  ธรรมชาตริิมทุง่                เพชร  พนมรุ้ง 
47.  นดัพบ                            สพุรรณี  ปิยะสิรานนท์ 
48.  น า้ตาแสงใต้                     บญุชว่ย  หิรัญสนุทร 
49.  น า้ตาลใกล้มด                  วินยั จลุลบษุปะ 
50.  บพุเพสนันิวาส                  เพ็ญศรี  พุม่ชศูรี 
51.  บางปะกง                       เพ็ญศรี  พุม่ชศูรี 
52.  บวักลางบงึ                     มณัฑนา  โมรากลุ 
53.  บนลานลัน่ทม                  รวงทอง  ทองลัน่ทม 
54.  บวัขาว                           พลูศรี  เจริญพงษ์ 
55.  บ้านเรา                          สเุทพ  วงศ์ก าแหง 
56.  บ้านของเรา                    สวลี  ผกาพนัธ์ 
57.  ปลกูรัก                          เอือ้  สนุทรสนาน 
58.  ปาหนนั                          รวงทอง  ทองลัน่ทม 
59.  ผิดทางรัก                       มนญู  เทพประทาน 
60.  ผู้แพ้รัก                          มณัฑณา  โมรากลุ 
61.  ฝากรัก                           เพ็ญศรี  พุม่ชศูรี 
62.  ฝากรักเอาไว้ในเพลง         จินตนา  สขุไสว 
63.  ฝนหยาดสดุท้าย               รวงทอง  ทองลัน่ทม 
64.  ฝากดิน                              ผอ่งศรี  วรนชุ 
65.  เพ่ือคณุ                             รวงทอง  ทองลัน่ทม 
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66.  พรหมลิขิต                       วินยั  จลุบษุปะ 
67.  พรานทะเล                       สนุทราภรณ์  
68.  พอ่พระในดวงใจ               เพ็ญศรี  พุม่ชศูรี 
69.  เพ้อ                                 สเุทพ  วงศ์ก าแหง 
70.  เพียงค าเดียว                    สเุทพ  วงศ์ก าแหง 
71.  พ่ียงัรักเธอไมค่ลาย           สเุทพ  วงศ์ก าแหง 
72. เพชรบรีุแดนใจ                  มณัฑนา  โมรากลุ 
73.  ฟ้ามิอาจกัน้                     สวลี  ผกาพนัธ์ 
74.  ฟ้าต ่าแผน่ดนิสงู               เกศนีิ  วงษ์ภกัดี 
75.  มัน่ใจไมรั่ก                       รวงทอง  ทองลัน่ทม 
76.  มนต์รักเมืองเหนือ             สมยศ  ทศันพนัธ์ 
77.  มนต์รักดอกค าใต้              ชรินทร์  นนัทนาคร 
78.  แมพ่ิมพ์ของชาต ิ              วงศ์จนัทร์  ไพโรจน์ 
79.  แมส่าย                            สนุทราภรณ์ 
80.  แมส่อดสะอืน้                   รุ่งฤดี  แพง่ผอ่งใส 
81.  แมย่อดรัก                        วินยั  พนัธุรักษ์  
82.  มา่นไทรย้อย                     เพ็ญศรี  พุม่ชศูรี 
83.  ยามรัก                              ม.ร.ว. ถนดัศรี  สวสัดวิฒัน์ 
84.  เพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็น     
85.  ระฆงัทอง                         สวลี  ผกาพนัธ์ 
86.   รักเอย๋รักข้า                     สวลี  ผกาพนัธ์ 
87.  รักคณุเข้าแล้ว                  สเุทพ  วงก าแหง 
88.  รักปักใจ                           ลินจง  บนุนากรินทร์ 
89.  รักเอย                              ธานินทร์  อินทรเทพ 
90.  เรือนแพ                            ชรินทร์  นนัทนาคร 
91.  รักข้ามขอบฟ้า                  จินตนา  สขุสถิต 
92.  รักบงัใบ                            รัตนสดุา  วสวุตัิ 
93.  ริมฝ่ังน า้                           มาริสา  อมาตยกลุ 
94.  รัก                                   มรว. ถนดัศรี สวสัดวิฒัน์/พิทยา  บญุรัตพนัธ์ 
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95.  รู้วา่เขาหลอก                   ศิริทรา  นิยากร 
96.  ร้องไห้กบัเดือน                 ค าภีร์  แสงทอง 
97.  ลุม่เจ้าพระยา                   ชรินทร์  นนัทนาคร 
98.  ลมหวน                            สวลี  ผกาพนัธ์ 
99.  ลืมเสียเถิดอยา่คิดถึง         รวงทอง  ทองลัน่ทม 
100. โลกนีคื้อละคร                 สเุทพ  วงศ์ก าแหง 
101.  ลาก่อนส าหรับวนันี ้       สเุทพ  วงศ์ก าแหง 
102. ลาสาวแม่กลอง               พนม  นพพร 
103. วิมานสีชมพ ู                   รวงทอง  ทองลัน่ทม 
104. วิหคเหิรลม                     เพ็ญศรี  พุม่ชศูรี 
105. วงับวับาน                       มณัฑนา  โมรากลุ 
106. วงัน า้วน                         มณัฑนา  โมรากลุ 
107. วนาสวาท                       มรว. ถนดัศรี สวสัดวิฒัน์/รวงทอง  ทองลั่นทม 
108. ศกนุตลา                         เพ็ญศรี  พุม่ชศูรี 
109. สกัขีแมปิ่ง                       ชรินทร์  งาเมือง / ลินจง บนุนากรินทร์ 
110. สายทิพย์                         จนัทนีย์  อนูากลู 
111. สายชล                            นทนีย์  อนูากลู 
112. สาส์นรัก                          มณัฑณา  โมรากลุ 
113. สกัวนัหนึง่                       นริศ  อารีย์ 
114. เสนห่า                            สเุทพ  วงศ์ก าแหง 
115. สาวสะอืน้                       วงศ์จนัทร์  ไพโรจน์ 
116. สามหวัใจ                       วงศ์จนัทร์  ไพโรจน์  
117. สาวชาวสวน                   ศริิจนัทร์  อิศรางกรู 
118.  สริุยนั-จนัทรา                ปรีชา  บญุเกียรติ 
119. เพลงพระราชนิพนธ์ แสงเทียน 
120. เพลงพระราชนืพนธ์ สายฝน 
121. สาวนาสัง่แฟน               พุม่พวง  ดวงจนัทร์ 
122. สญัญาเม่ือสายณัห์       สญัญา  พรนารายณ์ 
123. สาวสวนแตง                 สรุพล  สมบตัเิจริญ  
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124. สอนน้อง                        รวงทอง  ทองลัน่ทม 
125.  หนึง่ในร้อย                    ทิพวลัย์  ป่ินภิบาล  
126.  หนึง่มิตรชิดใกล้             อศันี  โชตกิลุ 
127. หยาดเพชร                     ชรินทร์  นนัทนาคร 
128. หวงรัก                            ม.ร.ว. ถนดัศรี  สวสัดวิฒัน์ 
129. เหมือนข้าวคอยเคียว       เพลินพิศ  พนูชนะ 
130. หนุม่นาข้าวสาวนาเกลือ   สรเพชร  ภิญโญ / น้องนชุ  ดวงชีวนั 
131. ไทรโยคแหง่ความหลงั     วงศ์จนัทร์  ไพโรจน์ 
132. อาลยัลา                         มณัฑณา  โมรากลุ 
133. อาลยัรัก                         ชรินทร์  นนัทนาคร 
134. อสงไขย                          The Sis 
135. โอ้ทลูกระหมอ่ม               รุ่งฤดี  แพง่ผอ่งใส 
136. อิสานเศร้า                       รุ่งฤดี  แพง่ผอ่งใส 
137. อยธุยา                            รุ่งฤดี  แพง่ผอ่งใส 
138. ฮกัสาวของแก่น                พนม  นพพร 

 เพลงสากลและเพลงภาษาต่างประเทศ ใช้ในงานท่ัวไป งานเทศกาลที่เป็น
วัฒนธรรมเฉพาะ งานขับเคล่ือนทางวัฒนธรรม  
  (เพลงจีน)เติง้ล่ีจวิน 

1. เถียนมีมี                                 
2. เยเ่ล่ียงไต้เป่ียวหว่อตีซีน (พระจนัทร์แทนใจ) 
3. อ้ายหน่ีส่ี (รักคณุหม่ืนเทา่) 
4.จินเทียนปู้ หยุเจีย (วนันีไ้มก่ลบับ้าน) 
5.ทีโอโอ 
6.ฟงเทยเพียวเพียว (รักฉนันัน้เพ่ือเธอ) 
7.ปุ๊ เหล่ียวฉิง (รักเธอนิรันดร์) 
8.เหมยฮวั (ดอกเหมย) 
9. เหอย่ือจิน้ไจ้ไหล (เม่ือไรคณุจะกลบัมา) 
10. ยว่นเจียฮัน่เจียหลงั (เทพธิดาดอย) 
11. ล่ีเต้าเส่ียวเยล่ี่ (สิ่งสดุท้าย) 
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12. หน่ีเจ้อเมอซวั (ผิดหวงัก็ยงัคอย) 
13. คยร้อยเลห์่ 
14. เยไ่หลเซียง (Fragrance of the night / กลิ่นหอมยามราตรี) 
15. เส่ียวเฉิงเตอกู้ ซ่ือ (สองรักสองเรา) 
16. อาลิซนั ตกิเูหนี (เกาซนัชิง) ความรักไมแ่ยกจากกนั 
17. หวางซ่ือจือเหนิงหยุเหวย่ (อดีตจะหวนคืนมาได้อยา่งไร) 
18. เจ้พอ่เซ่ียงไฮ้ 
19. มิตรภาพจีนไทย 
20. ซุยไจอ้่ายหว่อ (ท าไมถึงท ากบัฉนัได้) 

 (เพลงญ่ีปุ่น) 
21. Chinanoyoru (ชินาโนโยรุ) 
22. Cho Cho  son (โจโจ้ซงั) 
23. Subaru (ซูบารุ)                     Tinimura Shinji 
24. Sukiyaki (สกีุย้ากี)้                 Kyu Sakamoto 
25. Takeda ( ทาเคดะ เพลงประกอบภาพยนตร์ Seven night in Japan) 
26. Otomisan (โอโต้ะมีซงั) 
27. Hana (ฮานะ) 
เพลงนานาชาตอ่ืินๆ  
ช่ือเพลง                               ประเทศ 
28.  Arirang                                 เกาหลี 
29. Ditanjongkatong                    สิงคโปร์ 
30. Dahil Saiyo                            ฟิลิปปินส์ 
31. Bangawansolo                      อินโดนีเซีย 
32. Rasa Sayung Eh                    มาเลเซีย 
33. ดวงจ าปา                                ลาว 
34. กหุลาบปากซนั                        ลาว 
เพลงสากล 
ช่ือเพลง                                ศิลปินท่ีขับร้อง 
35.  All for the love of a girl          Johny Horton 



     47 

   

 

 

36.  All I have to do is dream       The Everly Brother 
37.  Devoted to you                      The Everly Brother 
38.  Blowing in the wind               Bob Dylan   
39. Bye Bye love                          The Everly Brother 
40.  Bridge over trouble water     Simon & Garfunkel 
41.  Can’t help falling in love        Elvis Presley 
42.  Donna - Donna                      Joen Baez 
43.  Green Field                            Brothers four  
44.  Honky tonk blue                     Hank Williams   
45.  I love you yo want me            Lobo 
46.  I can’t help it                          Hank Williams  
47.  I’m so lonesome, I could cry  Hank Williams  
48.  Imagine                                  John Lennon  
49.  Jabalaya on the Bayou          Hank Williams  
50.  Let it be                                  The Beatles  
51.  Let it be come                        Every Brothers  
52.  Love me love my dog             Peter Shelly 
53.  Long gone lonesome blue      Hank Williams  
54.  More than I can say                Leo Sayer 
55.  Mother of mine                        Jimmy Osmone 
56.  Moon river                               Andy Williams 
57.  My way                                   Frank Sinatra 
58.  Never say goodbye               Francis Yip 
59.  Oh my love                             John Lennon 
60.  Oh Carral                               Neil Sedaka 
61.  Puff (the magic dragon)         Andy Williams 
62.  Pretend                                  Nat king cole 
63.  Please Mr. Post man              Carpenter 
64.  Poppy Love                            Danny Osmond 
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65.  River of no return                    Marilyn Monrow 
66.  Rethym of the rain                  The Cassi 
67.  Right here waiting                  Richard Marx  
68.  Speak softly love                    Andy Williams  
69.  Seven lonely day                    Lynn Anderson  
70.  Sad Movies                            Sue Thomson 
71.  Sealed with a kiss                   Brain Hyland 
72.  Stay                                         Jackson Brown 
73.  Sanfrancisco                           Scott Mckezie 
74.  Season in the sun                    Westlife 
75.  Take me home country road   John Denver 
76.  Tennessee Walz                     Conie Francis  
77.  The sound of silent                 Simon & Garfunkel  
78.  The Twelve of never               Denny Osmond 
79. Top of the world                      Carpenter 
80.  The end of the world              Carpenter 
81.  The way we were                   Barbra Streiseant 
82.  Why do I love you                  Johnny Tillotson 
83.  Wooden heart                        Elvis Presley 
84.  Where have all the flower gone  Joan Baez  
85.  When will I see you again      The Three Degree 
86.  What a wonderful world         Louis Armstrong  
87.  When A child is born              Johnny Mathis  
88.  Yellow river                             Lobo 
89.  Yesterday                               The Beatles  
90.  Yesterday once more             Carpenter 
91.  Your Cheating heart               Hank William  
92.  Yellow bird                             The Brothers four 
93.  Yellow river                             Lobo 
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94.  Yesterday                               The Beatles  
95.  Yesterday once more             Carpenter 
เพลงเพ่ือชีวิต ท่ีใช้ในการต่อสู้ของภาคประชาชน หรืองานร าลึกวีรชนต่างๆ 
1. กระตา่ยกบัเตา่                           คาราวาน 
2. กระทุม่แบน                                ต้นกล้า 
3. กจูะปฏิวตัิ                                  กรรมาชน 
4. ก าลงัใจ                                     คาราวาน 
5. ก าลงัใจ                                      โฮป 
6. ข้าวคอยฝน                                คาราวาน 
7. คนภเูขา                                     คาราวาน 
8. คนกบัควาย                                คาราวาน 
9. คนสร้างบ้าน                               โคมฉาย 
10. ครุุธรรม                                    รุชน 
11. คืนรัง                                        คาราวาน 
12. ความรัก(คือการให้)                   คาราวาน 
13. ค ่าลง                                        คาราวาน 
14. คนตีเหล็ก                                 คาราวาน 
15. คิดถึงบ้าน(เดือนเพ็ญ)               คาราวาน 
16. ความรัก(เม่ือรักต้องมอบให้)      พลงัเพลง  
17. ความหวงั(เม่ือความผิดหวงัผา่นเข้ามา)        น า้ค้าง/พลงัเพลง 
18. ควายตวัสดุท้าย                        พนัดาว 
19. คิดถึงกนับ้างนะ                        สองวยั 
20. ครูดอย                                     เพ่ือน 
21. ฉนัปรารถนา                             พลงัเพลง 
22. ฉนัคือประชาชน                        คาราวาน 
23. จากภพูานสูล่านโพธ์ิ                  คาราวาน 
24. เจ้าผีเสือ้เอย                              สองวยั 
25. แดห่นุม่สาว(มาเถิดมา)              น า้ค้าง 
26. แดนตาราง                                ครุุชน 
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27. แดเ่จ้าดอกไม้                            คาราวาน/กรรมาชน 
28. ดวงจ าปา                                  คาราวาน 
29. ดอกไม้จะบาน                           พลงัเพลง 
30. ดอกไม้หายไปไหน                     สองวยั 
31. ดาวแดงแหง่ภพูาน                     โคมฉาย 
32. ถัง่โถมโหมแรงไฟ                       คาราวาน 
33. ถึงเพื่อน                                    พงสิทธ์ ค าภีร์ 
34.ทานตะวนั                                  ปานนัน้ 
35. เทียนอนัเหมิน                           คาราวาน 
36. เธอผู้ เสียสละ                            ครุุชน 
37. เธอคือความหวงั                       พลงัเพลง 
38. นกสีเหลือง                               คาราวาน 
39. น า้ท่วมฟ้าปลากินดาว               คาราวาน 
40. บนิหลากู้ เสรี                             สรุชยั จนัทิมาธร/แฮมเมอร์ 
41. ใบไม้ร่วง                                   สองวยั 
42. เปิบข้าว                                    คาราวาน 
43. ป่าไทย                                      คาราวาน 
44. ปักษ์ใต้บ้านเรา                          แฮมเมอร์ 
45. เพ่ือมวลชน                                กรรมาชน 
46. ฟ้าใหม ่                                     กรรมาชน      
47. ภราดร                                       ครุุชน 
48. เมล็ดพืชสีแดง                            โคมฉาย 
49. มองดเูดือน                                 สองวยั 
50. ยิม้กลางสายฝน                          คาราวาน 
51. ยืนหยดัตอ่สู้ คือชยัชนะ                รวมฆ้อน 
52. ยามห่างไกล                               พลงัเพลง 
53. รางวลัแดค่นชา่งฝัน                     จรัล มโนเพชร 
54. ลกูหมใูสร่องเท้า                          สองวยั 
55. ศกัดิศ์รีแรงงาน                            กรรมาชน 
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56. สานแสงทอง                                คาราวาน 
57. สิ่งฝันในใจนี ้                               รวมฆ้อน 
58. เสียงเพรียกจากมาตภุมูิ                กรรมาชน 
59. สู้ไมถ่อย                                      กรรมาชน 
60. สนัตภิาพ                                     คาราวาน 
61. สวรรค์บ้านนอก                            โฮป 
62. สะพานสายรุ้ง                               สองวยั 
63. หนุม่พเนจร                                   คาราวาน 
64. อเมริกนัอนัตราย                            คาราวาน 
65. อยากให้ความรักแก่คนทัง้โลก         น า้ค้าง/รุ่งอรุณ 
66. โกมล คีมทอง 
67. คนท าทาง                                      ต้นกล้า 
68. เจ้าขนุทอง                                     ต้นกล้า 
69.  เพ้อ                                 สเุทพ  วงศ์ก าแหง 
70.  เพียงค าเดียว                    สเุทพ  วงศ์ก าแหง 
71.  พ่ียงัรักเธอไมค่ลาย           สเุทพ  วงศ์ก าแหง 
72. เพชรบรีุแดนใจ                   มณัฑนา  โมรากลุ 
73.  ฟ้ามิอาจกัน้                      สวลี  ผกาพนัธ์ 
74.  ฟ้าต ่าแผน่ดนิสงู                เกศนีิ  วงษ์ภกัดี 
75.  มัน่ใจไมรั่ก                        รวงทอง  ทองลัน่ทม 
76.  มนต์รักเมืองเหนือ              สมยศ  ทศันพนัธ์ 
77.  มนต์รักดอกค าใต้               ชรินทร์  นนัทนาคร 
78.  แมพ่ิมพ์ของชาต ิ               วงศ์จนัทร์  ไพโรจน์ 
79.  แมส่าย                             สนุทราภรณ์ 
80.  แมส่อดสะอืน้                    รุ่งฤดี  แพง่ผอ่งใส 
81.  มนต์รักดอกค าใต้               ชรินทร์  นนัทนาคร 

 บนเวทีประท้วงจะมีรูปแบบของการน าเสนอเพลงท่ีคล้ายๆกนั โดยพืน้ท่ีการแสดงของ
เพลง มกัเป็นเวทีกิจกรรมภาคประชาชน แยกเป็น 2 ประเภท คือ  
 



     52 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 การแสดงดนตรี เวทีกระทรวงมหาดไทย ปีพ.ศ. 2556 
 งานกิจกรรมทั่วไป เช่นงานเรียกร้องสิทธิต่างๆ งานวัฒนธรรม งานร าลึกวีรชน ซึ่ง
สถานท่ีจดังานมกัจะเป็นสถานศกึษา อนเุสาวรีย์ร าลึกวีรชน หอศิลป์กทม. หรือในพืน้ท่ีอทุยานแก่ง
กระจาน เป็นต้น ผู้ ฟังส่วนมากมกัจะเป็นนกักิจกรรม นกัตอ่สู้ เคล่ือนไหวในเร่ืองนัน้ๆ นกัวิชาการ 
ชาวบ้านผู้ ได้รับผลกระทบ และประชาชนทั่วไปท่ีมีความสนใจต่อปัญหาสังคม ซึ่งจะเกิดขึน้ใน
ชว่งเวลาสัน้ๆ ไมเ่กิน 1 วนั เป็นลกัษณะงาน Event 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 การแสดงดนตรี เวทีคปท. บริเวณข้างท าเนียบรัฐบาล ปีพ.ศ. 2556 
  งานประท้วง ซึ่งเวทีมกัจะเป็นกลางแจ้ง หรือสถานท่ีส าคญัท่ีเป็นสญัลกัษณ์ทาง
การเมือง เช่นอนสุาวรีย์ประชาธิปไตย บริเวณท าเนียบรัฐบาล แยกชมยัมรุเชฐ แยกมฆัวาน แยก
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ผ่านฟ้า เป็นต้น ผู้ ฟังหลักคือผู้ ชุมนุมท่ีมาร่วมกิจกรรมแสดงจุดยืนทางการเมืองซึ่งมีความ
หลากหลาย ทัง้นักวิชาการ นักธุรกิจ ข้าราชการ ชาวบ้าน ศึกษาซึ่งมักจะใช้เวลาต่อเน่ืองและมี
ความเส่ียงสงู 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพท่ี 3  การแสดงดนตรี เวทีคปท. บริเวณข้างท าเนียบรัฐบาล ปีพ.ศ. 2556 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
ภาพท่ี 4  การแสดงดนตรี เวที กองทพัธรรม บริเวณสะพานผา่นฟ้าลีลาศ ปีพ.ศ. 2556 
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ภาพท่ี 5 การแสดงดนตรี เวทีราชด าเนิน เวทีอนสุาวรีย์ประชาธิปไตย ปี พ.ศ. 2556 
 เน่ืองจากสถานการณ์รอบข้างและกลุ่มผู้ ฟัง ท าให้ต้องคัดเลือกชุดบทเพลงท่ีเป็น
รูปแบบเฉพาะ ประกอบกบัการแสดงแตล่ะครัง้มกัจะได้เวลาในการแสดงบนเวทีประมาณ  15 - 45 
นาที จงึท าให้การแสดงแทบทกุครัง้ในท่ีชมุนมุ เกิดรายการเพลงท่ีซ า้ๆกนั ซึ่งส่วนมากจะเน้นการให้
ก าลงัใจผู้ชุมนุม ขอบคณุความเสียสละและความกล้าหาญ สดุดีประชาชนผู้ล่วงลบั ให้ผู้ ชุมนุม
ความเช่ือมัน่ศรัทธาในการตอ่สู้  โดยเพลงท่ีใช้แสดงมีดงันี ้
 1. ดอกไม้ให้คณุ ประพนัธ์โดย วงคาราวาน 

 2. พลงัใจ ประพนัธ์โดย วง กรรมมาชน 
 3. สิ่งฝันในใจ ประพนัธ์โดย วีรศกัดิ ์ขขุนัธิน 

 4. อยากให้ความรักแก่คนทัง้โลก ประพันธ์โดย ทศพล เสนารักษาธรรม และ
นายแพทย์ สญัญา ภทัราชยั  

 5. เพ่ือมวลชน ประพนัธ์โดย วงกรรมมาชน 
 6. คนท าทาง ประพนัธ์โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์ 

 7. นกเขาเถ่ือน ประพนัธ์โดย คีตาญชลี 
 8. คดิถึงบ้าน (เดือนเพ็ญ) ประพนัธ์โดย นายผี อศันี พลจนัท์ 
 9. แสงดาวแหง่ศรัทธา ประพนัธ์โดย จิตร ภมูิศกัดิ ์

 เพลงท่ีกล่าวมานีป้ระกอบด้วยเพลงท่ีเป็นส าเนียงไทยพืน้บ้าน,ไทยเดิม เพลงส าเนียง
ตะวนัตก ทัง้ ป๊อป และ คลาสสิก หรือกระทัง่มีเพลงท่ีมีกลิ่นอายของส าเนียงจีนและญ่ีปุ่ นด้วย เช่น
เพลงพลงัใจ และ ดอกไม้ให้คุณ โดยทัง้หมดมีเนือ้หาท่ีจริงจงั เน้นเร่ืองคณุธรรม ความยุติธรรม  
ความดีงามในจิตใจมนุษย์ และการเสียสละตนเพ่ือสังคม ซึ่งในทุกเพลง คีตาญชลีได้ตีความ 
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ถ่ายทอด และเรียบเรียงออกมาในรูปแบบของตนเอง ทัง้การจดัวางเสียงประสาน การแบ่งหน้าท่ี
กันของนกัร้องและเคร่ืองดนตรี การเลือกใช้เคร่ืองดนตรีแต่ละชนิดในเพลงต่างๆโดยมีกีตาร์เป็น
เคร่ืองดนตรีประกอบ (Accompaniment) และบองโก้เป็นเคร่ืองประกอบจงัหวะ(Percussion) และ
เคร่ืองอ่ืนๆสลบัหน้าท่ีกันเป็นทัง้เคร่ือง Solo เล่นด าเนินตามคอร์ด และขนานไปกับท านองหลกั 
ทัง้นีข้ึน้อยู่กับส าเนียงของบทเพลง จะเป็นตวัก าหนดบทบาทของผู้ เล่นและเคร่ืองดนตรี เช่นใน
เพลงคนท าทาง และเพลงนกเขาเถ่ือน ซึ่งเป็นท านองไทยเดิมและพืน้บ้าน ก็จะไม่มีเสียงของ ฟลู้ต 
และไวโอลิน แต่ให้เปล่ียนบทบาทหน้าท่ีของผู้ เล่นมาเป็นฉ่ิงแทน ในขณะท่ีซอจีนท่ีต้องสีเลียน
ส าเนียงไทยจะถูกชูขึน้เป็นเสียงหลกั แต่เพลงสิ่งฝันในใจ-อยากให้ความรักแก่คนทัง้โลก ซึ่งเป็น
เพลงส าเนียงป๊อป ซอจะมีบทบาทเป็นเพียงเสียงประสานกบัไวโอลินเท่านัน้ เพลงพลงัใจท่ีมีกลิ่น
อายของส าเนียงจีน ซอจีนและฟลู้ตก็ได้เป็นตวัชูโรงในท่อนแรก ในส่วนของท่อนร้องซอก็เปล่ียน
ท านองใหม่ในส าเนียงจีนท าหน้าท่ีล้อกบัเสียงร้องให้ได้กลิ่นอายของความเป็นจีน แตใ่นท่อนโซโล่
ท าหน้าท่ีเป็นเสียงประสานกับไวโอลิน ส่วนเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาท่ีเป็นส าเนียงคลาสสิก ซึ่งมี
ความสง่างามและเป่ียมด้วยพลงั ทุกเคร่ืองจะสลบักันท าหน้าท่ีหลกัและรองสลบักนัไป และสอด
ประสานกนัทัง้เพลงในส าเนียงตะวนัตกเพ่ือเสริมพลงัของบทเพลง  
  วิเคราะห์กระบวนการน าเสนอเพลงด้วยการพูด 
  นกัดนตรีแทบทุกแขนงมีวัฒนธรรมการส่ือสารด้วยค าพูดระหว่างเพลง
เสมอ สะท้อนถึงมขุปาฐะ(Oral Tradition) และช่วยให้ผู้ ฟังได้มีความเข้าใจและรู้สึกใกล้ชิดกบับท
เพลงและตัวศิลปิน ตัวอย่างศิลปินป๊อปพูดน าเข้าสู่เพลงใหม่ท่ีอยากจะโปรโมตให้คนฟังมี
ความคุ้นเคยเบือ้งต้น หรือศิลปินป๊อปอีกคนเอาเพลงเก่ามากมาน าเสนอจึงต้องพูดเพ่ือเป็นการ
บอกเล่าเร่ืองราวและย้อนความทรงจ า  แต่สถานการณ์ในการต่อสู้ทางการเมือง การพูดระหว่าง
เพลงมีความหมายทางจิตวิทยา การให้ก าลังใจผู้ ชุมนุมไม่ให้หวาดกลัวต่อเสียงระเบิดหรือแรง
กดดันอ่ืนๆ เช่นการมีต ารวจ-ทหารมาล้อม การประท้วงท่ีมีความยืดเยือ้ยาวนาน การตอกย า้
ข้อความของแกนน าหรืออดุมการณ์ การให้ข้อมูลข่าวสารใหม่ เช่นการนดัหมาย การปลกูฝังนิสยั 
การผูกมิตรการแบ่งปัน การรักษาความสะอาด ฯลฯ จิตวิทยา การให้ก าลังใจผู้ ชุมนุมไม่ให้
หวาดกลวัตอ่เสียงระเบิดหรือแรงกดดนัอ่ืนๆ เช่นการมีต ารวจ-ทหารมาล้อม การประท้วงท่ีมีความ
ยืดเยือ้ยาวนาน การตอกย า้ข้อความของแกนน าหรืออดุมการณ์ การให้ข้อมลูข่าวสารใหม่ เช่นการ
นดัหมาย การปลกูฝังนิสยั การผกูมิตรการแบง่ปัน การรักษาความสะอาด ฯลฯ  
 
  



     56 

   

 

 

 วิเคราะห์การกล่าวเปิด-ปิดการแสดง 
  “ กราบสวสัดีพ่อแม่ีพ่ีน้องทุกคน กราบคารวะในหวัใจพ่อแม่พ่ีน้องทุก
ท่านท่ียงัมัน่คงและเหนียวแน่น ในการกู้ชาติกู้แผ่นดินและท าหน้าท่ีของประชาชน” สริุนทร์ อิสมนั
ยี1 เวทีสะพานพระรามแปด มวลชนกองทพัธรรม 25 มกราคม พ.ศ. 2557 

  “ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิดลบนัดาลให้พ่ีน้องมีสุขภาพแข็งแรงและมี
จิตใจท่ีกล้าแกร่ง เพ่ือเราจะรอรับชยัชนะของมวลมหาประชาชนร่วมกนั” สริุนทร์ อิสมนัยี2 กล่าว
วนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2557 เวทีราชด าเนิน อนเุสาวรีย์ประชาธิปไตย มวลชน กปปส. 
  “สวสัดีครับพ่ีน้องทกุทา่น ขอคารวะทกุทา่นท่ีน่ีด้วยนะครับท่ียงัอยู่กนัตรง
นี”้ สมศกัดิ์ อิสมันยี3 กล่าวในวนัท่ี  23 พฤษจิกายน พ.ศ. 2556 เวทีราชด าเนิน อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย 
  “คณุลงุจ าลองเคยกลา่วไว้วา่ “ยาวให้เป็น เย็นเร่ือยไป ไขความจริง” การ
ตอ่สู้ครัง้นีอ้าจจะยืดเยือ้ยาวนาน แตเ่ราต้องยึดมัน่ว่า ยาวให้เป็น เย็นเร่ือยไป ไขความจริง ยิ่งนาน
วนัเท่าไร ความจริง ความเลว ความชัว่ของทรราชย์ก็จะปรากฏชดัเจนมากขึน้เท่านัน้ สนัติจงมีแด่
ท่าน” สุรินทร์ อิสมนัยี4 กล่าวปิดเพลงคนกับควาย ส่งเข้าเพลงพลงัใจเวทีปทุมวนั 8 กมุภาพนัธ์ 
2557 มวลชน กปปส. 
  สังเกตได้ว่าตวัศิลปินทัง้สมศกัดิ์และสุรินทร์ จะใช้ค าว่า”พ่อแม่พ่ีน้อง” 
แทนค าว่า”ผู้ชมผู้ ฟัง” สะท้อนให้เห็นถึงความผกูพนัธ์กบัผู้ ฟังว่าเป็นเครือญาติ หรือสหาย ในโทน
เสียงสภุาพนุ่มนวล ไม่ปลกุเร้า  แต่ให้พลงัด้วยการเลือกใช้ค าพดูยกย่อง เช่น คารวะ จิตใจท่ีกล้า
หาญ มัน่คง กล้าแกร่ง เป็นต้น 

    

                                           

 1 สมัภาษณ์ สริุนทร์ อิสมนัยี, สมาชิกวง,  25 มกราคม 2557 

สถานท่ี เวทีสะพานพระรามแปด มวลชนกองทพัธรรม 

 2 สมัภาษณ์ สริุนทร์ อิสมนัยี, สมาชิกวง,  2 มกราคม 2557 

สถานท่ี เวทีราชด าเนิน อนเุสาวรีย์ประชาธิปไตย มวลชน กปปส. 

 3 สมัภาษณ์ สมศกัดิ ์อิสมนัยี, สมาชิกวง,  23 พฤษจิกายน 2556 

สถานท่ี เวทีราชด าเนิน อนเุสาวรีย์ประชาธิปไตย มวลชน กปปส. 
 4 เก็บข้อมลูภาคสนาม ลกัษณะชาตพินัธุ์พรรณนา (Ethnography),  
 วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2557 สถานท่ี เวทีราชด าเนิน อนเุสาวรีย์ประชาธิปไตย มวลชน กปปส. 
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 การกล่าวน าเข้า-เช่ือมบทเพลง 
  “ให้ฟังปณิธานของคนหนุม่สาวในยคุ 14 ตลุา ท่ีผ่านมาปณิธานนัน้ได้ถกู
สืบทอดและส่งตอ่มายงัพวกเรา ณ วนันี ้เราจึงได้มาร่วมกันก าหนดประวตัิศาสตร์ของชาติอีกครัง้
หนึ่ง ตามปณิธานของหนุ่มสาวในยุคนัน้ นางสุรินทร์5 กล่าวเข้าเพลงเพ่ือมวลชน เวทีอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย มวลชน กปปส. วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2556 

สริุนทร์: เพลงนกเขาเถ่ือนขึน้ต้นด้วยบทเพลงกลอ่มเดก็ เป็นส่ือของความ
รักของแมท่ี่มีตอ่เราทกุคน ขอน าความรักความหว่งใยของแมม่าสูท่กุคน 

 สมศกัดิ์: เพลงนีม้อบให้แม่ทกุคน และลกูทกุคนท่ีรักชาติ6 เวทีอนสุาวรีย์
ประชาธิปไตย มวลชน กปปส. วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2556 

  “ตราบใดท่ียงัมีการตอ่สู้ของมวลชนของประชาชน มีความตอ่สู้ เพ่ือความ
เป็นธรรมเกิดขึน้ ณ ถนนสายนัน้ หรือ ณ สถานท่ีนัน้ ก็จะได้ยินเสียงเพลงนีด้งัก้องกังวานไปทั่ว 
แสงดาวแห่งศรัทธาค่ะ7” นางสุรินทร์กล่าวเข้าเพลงแสงดาวแห่งศรัทธา เวทีอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย มวลชน กปปส. วนัท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
  “อีกเพลงนะครับ ผู้ เขียนเพิ่งจากเราไปไม่นานนีเ้อง คือน้าวี วีรศกัดิ์ ขุ
ขนัธิน น้าวีเคยท าวง สองวยัและวงรวมฆ้อนในยคุตลุา น้าวีเขียนเพลงนีเ้ม่ือปี 2518 เอาท านองมา
จากเพลง Blowing in the wind ของ Bob Dylan พ่ีวีเขียนถึงสิ่งฝันในใจ ความเป็นสงัคม การอยู่
ร่วมกนั ถ้าทกุข์ก็ควรจะทกุข์ร่วมกนั ถ้าสขุก็ควรจะสขุด้วยกนั” สมศกัดิ์ อิสมนัยี8 กล่าวเข้าเพลงสิ่ง
ฝันในใจ เวทีผา่นฟ้า 9 พฤศจิกายน 2556 มวลชนกองทพัธรรม 
  “มีนกัวิชาการออกมาวิพากษ์วิจารณ์เหตกุารณ์ 14 ตลุา ในทฤษฎีตา่งๆ 
ส าหรับผม ไมใ่ชท่ฤษฎีอะไร มนัคือคณุธรรมในใจ คนไทยเราไมว่า่ชนชัน้ไหนก็มีศีลธรรมในใจ ท่ีจะ

                                           

 5 เก็บข้อมลูภาคสนาม ลกัษณะชาตพินัธุ์พรรณนา (Ethnography), 
 วนัท่ี 23 พฤศจิกายน  2556 สถานท่ี เวทีราชด าเนิน อนเุสาวรีย์ประชาธิปไตย มวลชน กปปส. 
 6 เก็บข้อมูลภาคสนาม ลักษณะชาติพันธุ์พรรณนา (Ethnography),  วันท่ี 23 
พฤศจิกายน  2556 สถานท่ี เวทีราชด าเนิน อนเุสาวรีย์ประชาธิปไตย มวลชน กปปส.) 

 7 เก็บข้อมูลภาคสนาม ลักษณะชาติพันธุ์พรรณนา (Ethnography), วันท่ี 23 
พฤศจิกายน 2556 สถานท่ี เวทีราชด าเนิน อนเุสาวรีย์ประชาธิปไตย มวลชน กปปส.) 
 8 เก็บข้อมลูภาคสนาม ลกัษณะชาตพินัธุ์พรรณนา (Ethnography),                                    
วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2556 สถานท่ี เวทีผา่นฟ้า 
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เป็นค่าวดัว่าอนันีใ้ช่ อนันีถ้กู อนันีผ้ิด ถึงตวัเองจะท าไม่ได้ทุกอย่าง แต่ผู้ ท่ีขึน้ไปปกครอง หรือผู้ ท่ี
เป็นรัฐบาลจะผิดคณุธรรมมิได้ ถ้ารัฐบาลผิดคณุธรรมเม่ือไร ก็หมดความชอบธรรมทัง้นัน้ 14 ตลุา 
หรือเหตกุารณ์ในช่วงนี(้ประชาชนออกมาประท้วง)ก็เหมือนกัน ความรู้สึกของผู้คนคืออนัเดียวกัน 
คือรัฐบาลไม่มีความชอบธรรมท่ีจะปกครองประเทศอีกตอ่ไแล้ว” สมศกัดิ์ อิสมนัยี9 กล่าวเข้าเพลง
เพ่ือมวลชน เวทีผา่นฟ้า 9 พฤศจิกายน 2556 มวลชนกองทพัธรรม 
  “พ่ีน้องครับ วนันีเ้ราได้เห็นตวักระฎุมพีท่ีแท้จริงกนัเสียทีว่ามนัเป็นเช่นไร 
เราได้เห็นแล้ววา่กระฎุมพีได้กินเลือดกินเนือ้ชาวนาแล้วยงัไล่เขาให้เอาใบประทวนไปต้มกิน คนไล่
นัน้ สมยัท่ียงัรบอยู่ในป่าก็เคยเอาพ่ีน้องชาวนาเป็นผนงัทองแดงก าแพงเหล็ก แตพ่อมาอยู่เมืองอยู่
ได้ดีก็ลืม กลบัมาไลพ่ี่น้องชาวนาให้เอาใบประทวนไปต้มกิน” สมศกัดิ์ อิสมนัยี10 กล่าวปิดเพลงคน
กบัควาย สง่เข้าเพลงพลงัใจเวทีปทมุวนั 8 กมุภาพนัธ์ 2557 มวลชน กปปส. 
  “พ่ีน้องครับ ขอพูดถึงเพลงนีส้ักหน่อย เพลงพลังใจ มีความหมาย
เก่ียวพนักบัเพลงท่ีเราเปิดกันทกุวนั คือเพลง “สู้ เข้าไปอย่าได้ถอย” ซึ่งวงท่ีเล่นเพลงนีคื้อวง กรรมา
ชน และผู้แตง่เพลงพลงัใจคือสมาชิกวงกรรมาชนซึง่พวกเราเรียกวา่พ่ีตี ้พ่ีตีเ้สียชีวิตไปแล้วและฝาก
เพลงพลงัใจไว้ให้สงัคมไทย” สมศกัดิ์ อิสมนัยี11 กล่าวปิดเพลงคนกบัควาย ส่งเข้าเพลงพลงัใจเวที
ปทมุวนั 8 กมุภาพนัธ์ 2557 มวลชนกปปส. 
  เห็นได้ว่ามีการตอกย า้ปณิธานและเร่ืองราวของ 14 ตลุาอยู่เสมอ บอก
เลา่เร่ืองราวความยากล าบากของชาวนาหรือประชาชนเพื่อตอกย า้ความโกรธแค้นในใจ สะท้อนให้
เห็นว่านอกจากศิลปินจะมีหน้าท่ีในการบรรเลงดนตรีแล้วยงัมีส่วนร่วมในการวิพากษ์การเมือง ซึ่ง
ต้องมีความรู้สึกร่วม และมีความรู้ในข้อมูลทางประวัติศาสตร์และสถานการณ์นัน้ๆ นอกจากนี ้
ยงัให้ข้อมูลทัง้จากตวับทเพลงและตวัผู้ เขียนเพลงเพ่ือให้ผู้ ฟังได้รู้สึกใกล้ชิด มีส่วนร่วม และเป็น
สว่นหนึง่ของบทเพลง 
 

                                           

 
9
 เก็บข้อมลูภาคสนาม ลกัษณะชาตพินัธุ์พรรณนา (Ethnography),                                    

วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2556 สถานท่ี เวทีผา่นฟ้า 

 
10

 เก็บข้อมลูภาคสนาม ลกัษณะชาตพินัธุ์พรรณนา (Ethnography),                                    
วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2557 สถานท่ี เวทีผ่านฟ้า 

 
11

 เก็บข้อมลูภาคสนาม ลกัษณะชาตพินัธุ์พรรณนา (Ethnography),                                       
วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2557 สถานท่ี เวทีผ่านฟ้า มวลชนกปปส. 
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 วิเคราะห์การพูดเปรียบเทียบกับศิลปินท่านอ่ืน 
   เวทีราชด าเนิน 23 พฤศจิกายน 2556 น้าเศก (น า้เสียงราบเรียบ) “พ่อแม่
พ่ีน้องคือผู้ เขียนประวตัิศาสตร์ด้วยตวัเอง” (น า้เสียงดดุนั) “ไม่ใช่ขึน้อยู่กบัใคร” (น า้เสียงดดุนัแข็ง
กร้าว) “ขอให้บทเพลงนีเ้ป็นก าลงัใจให้นกัตอ่สู้ เพ่ืออธิปไตยของประเทศชาตแิละพระมหากษัตริย์” 
   สร้างบทบาทให้ผู้ชมมีส่วนร่วมด้วยการพูดค าว่า  “ออกไป” โดยศิลปิน
กลา่วช่ือของนกัการเมืองท่ีเป็นคูก่รณีด้วยน า้เสียงแข็งกร้าว ดดุนั 
   ศลิปิน: ยิ่งลกัษณ์  
   ผู้ชม: ออกไป 
   ศลิปิน: ทกัษิณ 
   ผู้ชม: ออกไป 
   ศลิปิน: รัฐบาล 
   ผู้ชม: ออกไป 
   อ.ไข่12 (น า้เสียงหนักแน่น) “มาเพ่ือยืนยนั มาเพ่ือย า้ค า มาเพ่ือซ า้ค า ว่า
ไม่ใช่แค่ขจัดผลไม้พิษ” (เสียงดงัและหนักแน่นขึน้) “แต่ต้องโค่นต้นไม้พิษออกให้หมดเลย” 
(น า้เสียงนุ่มนวล)“ถึงเราจะเป็นเด็กบ้านนอกคอกนา แต่ท่ีเรามาในวันนีเ้รามาด้วยหวัใจ มาเพ่ือ
ปกป้องแผน่ดินไทย (ดงัขึน้หนกัแน่น) เรามาด้วยใจไม่ได้มีใครจ้างเรามา เรามาด้วยใจเพ่ือปกป้อง
แผ่นดินไทยให้ลกูหลานเราในวนัข้างหน้าได้มีท่ียืน (น า้เสียงแข็งกร้าวแตไ่ม่ถึงกบัตะโกน) มาด้วย
ใจ ไม่ใช่ม็อบท่ีถกูจ้าง มาด้วยใจเพ่ือชาติและแผ่นดิน” เวทีราชด าเนิน 11 พฤศจิกายน 2556 วง
มาลีฮวนนา่ 
   (น า้เสียงหนกัแน่น) “ถ้ารักชาติจริงต้องรักแบบคนตีเหล็ก13 รัฐบาลก าลงั
ถกูหลอมละลายอย่างแรง” (น า้เสียงดดุนัแข็งกร้าว) “พ่ีน้องต้องมาช่วยกนัตีมนันะครับ” เวทีราช
ด าเนิน 22 พฤศจิกายน 2556 มงคล อทุก 

                                           

 
12

 เก็บข้อมลูภาคสนาม ลกัษณะชาตพินัธุ์พรรณนา (Ethnography),                                      
วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556  เวทีราชด าเนินการแสดงวงมาลีฮวนนา่ 

 
13

 เก็บข้อมลูภาคสนาม ลกัษณะชาตพินัธุ์พรรณนา (Ethnography),                                      
วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556  เวทีราชด าเนินการแสดงมงคล อทุก 
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สรุชยั: (น า้เสียงราบเรียบ)พูดถึงเพลงถัง่โถม เป็นเพลงในป่า พดูถึงการ
ปฏิวัติ ครัง้หนึ่งเราก็เป็นนักปฏิวัติว่างัน้เถอะแต่การปฏิวัติล้มเหลวไม่
ส าเร็จ ไมมี่แล้ว พรรคคอมมิวนิสต์แหง่ประเทศไทยก็สญูสลายไป 

   มงคล: (กลัว้หวัเราะ) จะส าเร็จคราวนีแ้หละ 
สรุชยั: (น า้เสียงราบเรียบ) อนันีเ้ค้าเรียกว่าปฏิวตัิแบบใหม่ ปฏิวตัิแบบ
สันติวิธี (เสียงดังขึน้ น า้เสียงหนักแน่น) สิ่งท่ีเราท าอยู่นีเ้ค้าเรียกว่า 
(น า้เสียงดดุนั) การปฏิวตัิประชาชาติประชาธิปไตยครับพ่ีน้องครับ ต่ืนตวั
กนัทุกส่วน ทุกฝ่าย ทุกเผ่าพนัธุ์ ทุกรุ่น ทกุวยันะครับ ณ เวทีราชด าเนิน 
25 พฤศจิกายน 2556 คาราวาน 

   จะเห็นได้ว่าศิลปินท่านอ่ืนมีการใช้น า้ เสียงดุดันแข็งกร้าวเพ่ือปลุก
อารมณ์ของผู้ ฟัง ซึ่งบทเพลงท่ีพวกเขาเล่นนัน้มกัเป็นบทเพลงท่ีมีเนือ้หาปลกุเร้าให้ลุกขึน้ตอ่สู้ โดย
เน้นรูปแบบของดนตรีร็อค ซึ่งคีตาญชลีนัน้มักเลือกเพลงท่ีมีเนือ้หาปลอบประโลมให้ก าลังใจ 
รูปแบบดนตรีเป็นโฟล์ค ตวับทเพลงมีท่วงท านองอ่อนหวาน ให้พลงัในความอบอุ่นเยือกเย็น ท าให้
ลักษณะการพูดการใช้น า้เสียงของคีตาญชลีมีน า้เสียงแตกต่างไปจากศิลปินท่านอ่ืนบนเวที
เดียวกนัด้วย 

 
ตอนที่ 2 วิเคราะห์คุณลักษณะและความสามารถทางดนตรีของศิลปินวงคีตาญชลี 
 นางสริุนทร์ อิสมนัยี ต าแหนง่ ร้องน า , เพอร์คสัชัน่  

 ด้วยเนือ้เสียงของนางสุรินทร์ท่ีมีความกังวานใส แต่มีพลัง บวกกับการท่ีเติบโตมา
อย่างลูกชาวนาท่ีมีฐานะยากจน จึงท าให้มีความเข้าใจในความยากล าบากของชีวิตเป็นอย่างดี 
และท าให้ได้ซึมซบักบัเพลงไทยเดิม ลกูทุ่งและเพลงพืน้บ้านซึ่งอยู่ในวิถีชีวิตประจ าวนั เม่ือเติบโต
ขึน้ก็ประกอบอาชีพเป็นนกัร้องในร้านอาหาร ซึง่ต้องร้องทัง้เพลงจีนและเพลงสากล จึงท าให้ต้องฟัง 
ศกึษา และตีความบทเพลงท่ีต้องใช้ท ามาหากินอย่างจริงจงัมากขึน้ ส่งผลให้นางสริุนทร์สามารถ
ตีความการร้องของบทเพลงได้แทบทกุประเภทและส าเนียง แม้จะไม่เคยเรียนวิชาดนตรีมาเลยใน
ชีวิต แตด้่วยทกัษะสว่นตวัและประสบการณ์จากวิชาชีพ ท าให้การร้องของนางสริุนทร์มีเอกลกัษณ์
เฉพาะตน โดยเฉพาะการใช้เสียงเต้น (Vibrato) แบบเต็มเสียงซึ่งท าให้เพลงมีพลงั รวมถึงการใส่
อารมณ์ความรู้สึกต่อเพลงท่ีท าให้ผู้ ฟังสามารถสมัผสัถึงเนือ้หาท่ีต้องการถ่ายทอด และเห็นภาพ
ตามบทเพลงได้ ท าให้เพลงแสงดาวแหง่ศรัทธาในรูปแบบของคีตาญชลีท่ีมีทางของดนตรีและเสียง
ประสานท่ีไม่ซบัซ้อน แตด้่วยเสียงของนางสริุนทร์ท่ีมีความเป็นผู้หญิงแกร่ง เสียงจากคนท่ีเป็นแม ่
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ท าให้เพลงนีด้เูข้มแข็งห้าวหาญ แตเ่ป่ียมไปด้วยความรักความอบอุ่นความห่วงใยจากแม่ “เสียงพ่ี
สริุนทร์จะไมเ่หมือนใคร จะเป็นเสียงของแม ่ซึง่ฟังยงัไงก็เป็นเสียงของแม ่แมท่ี่มีความเอือ้อารีย์ มนั
อ่อนโยน และเสียงแกมนักงัวาน อีกทัง้มีความเป็นกนัเอง และความเป็นบ้านๆ 14”  จึงท าให้เพลงนี ้
กลายเป็นท่ีจดจ าของผู้ ฟังและผู้ชมุนมุมากท่ีสดุ และถกูร้องขอให้แสดงซ า้อยู่ทกุครัง้โดยเฉพาะใน
เวทีประท้วง ซึ่งอีกเพลงท่ีมกัจะถกูขอให้เล่นซ า้อยู่เสมอเช่นกัน ก็คือเพลง “นกเขาเถ่ือน” ซึ่งนาง
สริุนทร์เป็นผู้ประพนัธ์เองโดยได้รับแรงบนัดาลใจจากมารดาท่ีเป็นชาวนา ท่วงท านองมีความเป็น
พืน้บ้านอย่างชัดเจน ทัง้นีด้้วยความเข้าใจความยากล าบากของชีวิตและมีอาชีพความเป็นครู 
สง่ผลให้นางสริุนทร์สามารถสรรหาค าพดูปลอบประโลมและสร้างก าลงัใจแก่ผู้ ฟังอยา่งลกึซึง้ 
 นายสมศักดิ์ อิสมันยี ต าแหน่ง ร้องน า /ร้องประสาน กีตาร์คอร์ด หีบเพลงปาก 
(Harmonica) 

 แนวทางการด าเนินคอร์ด(Chord Progression) ของนายสมศกัดิ์ มีความเรียบง่ายไม่
ซบัซ้อน แต่เป่ียมด้วยอารมณ์ “สมศกัดิ์เล่นกีตาร์เป่าเม้าท์ออร์แกน(หีบเพลงปาก)ก็ฟังธรรมดาๆ 
ถ้าฟังธรรมดาก็รู้สกึวา่เป็นนกัดนตรีธรรมดา แตถ้่าฟังดีๆ สมศกัดิ์เล่นกีตาร์และเป่าเม้าท์ออร์แกนดี
มากไมใ่ชเ่ทคนิค แตเ่ป็นฟีลลิ่ง ฟีลลิ่งสงูมาก ต้องฟังดีๆ ต้องเข้าใจ สมศกัดิ์ก็เล่นสบายๆ แตว่่าเล่น
ดีมาก15” นายสมศกัดิ ์เรียนรู้วิธีการเลน่กีตาร์ด้วยลกัษณะ “ครูพกัลกัจ า”    และบรรเลงจากความรู้
ความเข้าใจแบบเฉพาะตน (By Heart) ไม่ใช่การเล่นแบบตามแผ่น หรือตามทฤษฎี แตเ่ล่นตามท่ี
ได้ยิน และ ตามท่ีอยากให้เป็นไปโดยไม่มีการฝึกซ้อม ซึ่งทัง้หมดต้องใช้ทักษะทางการฟังและ
ประสบการณ์ทางดนตรีในระดบัสงู นายสมศกัดิ์ได้รับประสบการณ์จากการเป็นนกัดนตรีวงลกูทุ่ง 
และรับจ้างเล่นดนตรีรายวันเพ่ือเลีย้งชีพ ต้องเล่นทัง้เพลงลิเก ร าวงคอมโบ้ แตรวง และเล่นใน
ร้านอาหารคูก่ับนางสุรินทร์ ด้วยประสบการณ์ทางดนตรีและอุดมการณ์ทางการเมือง ผลกัดนัให้
นายสมศกัดิส์ามารถบรรเลงดนตรีได้อย่างมีเอกลกัษณ์เฉพาะตน โดยเฉพาะทางด้านอารมณ์และ
การตีความบทเพลง ท าให้นายสมศกัดิส์ามารถอธิบายเร่ืองราวและสนทนากบัผู้ ฟังระหว่างเพลงได้
อย่างไหลล่ืน นอกจากนีย้งัสอดแทรกแนวคิดด้านสงัคม วฒันธรรม วิถี ชีวิต การสละตนเพ่ือผู้ อ่ืน
และให้ก าลงัใจผู้ ฟังไปด้วย ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะอีกแง่หนึ่งของวงคีตาญชลี ทัง้นีน้ายสมศกัดิ์

เป็นผู้วางลิสต์เพลงในการแสดงเป็นหลกั ด้วยประสบการณ์ทางดนตรีท่ีมากท่ีสดุในวง 
 อญัชลี อิสมนัยี ต าแหนง่ ซอจีน ร้องน า/ ร้องประสาน  

                                           

 14 สมัภาษณ์นายดนินา โคตรอารยบญุ, นกัดนตรี,  2 ตลุาคม 2557 

 
15

 สมัภาษณ์นายโซ โทโยดะ, นกัดนตรี, 2 ตลุาคม 2557 สถานท่ี ร้าน Roof Jazz) 
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 อญัชลี เป็นลกูคนแรกของครอบครัว พ่อและแม่จึงพาอญัชลีไปด้วยทกุท่ี ท าให้อญัชลี
ได้เห็น ได้ฟัง ซึมซับปัญหาสังคม และได้เติบโตมาท่ามกลางการดูแลของนักศึกษา นักกิจรรม 
ในทางดนตรีนัน้ ได้เร่ิมร้องเพลงครัง้แรกตอนอาย ุ3 ปี ตอนอาย ุ7 ปี พ่อได้ซือ้เคร่ืองดนตรีชิน้แรก
ให้คือซอด้วง และได้เร่ิมเรียนอย่างจริงจงัเม่ืออาย ุ9 ปีในโรงเรียนอนบุาลจงัหวดัเพชรบรีุ เม่ืออาย ุ
12 ปีได้ซอจีน(เอ้อร์หู) มาเป็นเคร่ืองดนตรีประจ าตวัจากนายวิลิต เตชะไพบลูย์ จึงเร่ิมหนัมาสนใจ
ศกึษาส าเนียงของซอจีน ภายใต้การดแูลของพ่อ และได้รับค าสอนค าแนะน าในการเล่นจากนาย
รังสิต จงฌาณสิทโธ หรือ ป่อง ต้นกล้า อยู่เสมอ ควบคู่ไปกบัการเรียนดนตรีไทยหลงัเลิกเรียน ซึ่ง
ต้องหยดุไปเม่ืออาย ุ14 ปี เพราะต้องช่วยพ่อและแม่ดแูลน้องสาวทัง้ 2 เม่ืออายุ 17 ต้องเตรียม
สอบเข้ามหาวิทยาลยัจงึได้กลบัมาขอค าแนะน าจากครูดนตรีไทยว่าควรศกึษาตอ่ท่ีไหน ได้ค าตอบ
วา่ควรศึกษาทางดนตรีตะวนัตกมากกว่า เพราะสามารถน าความรู้มาประยุกต์ได้ง่ายกว่า จึงเร่ิม
เรียนกีตาร์คลาสสิคท่ีโรงเรียนคีตพฒัณ์ จนสามารถสอบเข้าเป็นนกัศกึษาเอกกีตาร์คลาสสิค สาขา
การแสดงดนตรี คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในระดบัปริญญาตรี ซึ่งระหว่างท่ี
ศึกษาอยู่นัน้ก็ยงัใช้ซอจีนเป็นเคร่ืองดนตรีประจ ากายเวลามีงานกิจกรรมดนตรีกับครอบครัวอยู่
เสมอ เม่ืออญัชลีสามารถเล่นกีตาร์และขบัร้องได้มีคณุภาพพอท่ีจะสามารถแบง่เบาพ่อและแม่ได้ 
คีตาญชลีจึงมักจะแบ่งช่วงให้อัญชลีขึน้มามีบทบาทแทนพ่อท่ีเป็นหน้าวง โดยเร่ิมจากการเล่น
เพลงท่คีีตาญชลีเลน่อยูเ่ป็นประจ า แล้วคอ่ยๆใสบ่ทเพลงท่ีตนเองชอบ ท่ีไม่เคยได้เล่นกบัคีตาญชลี
มาเรียบเรียงในรูปแบบของตนเอง ในปีพ.ศ. 2556 - 2557 ประเทศไทยเกิดการประท้วงตอ่ต้าน
นายกยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร มีมวลชนหลายกลุ่ม ท าให้เกิดเวทีประท้วงขึน้หลายสถานท่ี ท าให้วงคี
ตาญชลีต้องตระเวณไปเล่นตัง้แต่เย็นจนถึงเช้า ด้วยการเดินทางข้ามจังหวัด การพักผ่อนไม่
เพียงพอ บวกกบัอายท่ีุมากขึน้และสภาพร่างกายท่ีร่วงโรยตามวยั ท าให้สริุนทร์และสมศกัดิ์ ผู้ เป็น
เสาหลกัของวงมกัจะป่วยบอ่ยๆ จงึยกหน้าท่ีการเลน่ดนตรีในเวทีประท้วงให้กบัอญัชลี เพราะอาศยั
อยู่ในกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้สะดวก แต่เพ่ือความปลอดภัยก็ขอร้องหลานชาย คงกมล 
สวุรรณราช ให้ไปเป็นเพ่ือนและเล่นดนตรีด้วยกัน ด้วยความท่ีเป็นวยัรุ่น มีสภาพร่างกายแข็งแรง
กวา่ศลิปินทา่นอ่ืนซึง่มีอายมุากแล้ว อญัชลีและคงกมล จงึมกัได้รับหน้าท่ีให้เล่นดนตรีในช่วงตี 4 ตี 
5 ไปจนถึงเช้าอยู่เป็นประจ า ภายหลงัได้รวมตวักบัเจ้าหน้าท่ีเสียง(Sound Engineer)ประจ าเวที 
คปท.นาย นฤพนธ์  กรประเสิรฐในช่ือวง “ยนัหว่าง” โดย นายคงกมลเป็นนกัร้องน า ร้องประสาน 
กีตารคอร์ด-โซโล่ นาย นฤพนธ์  กรประเสิรฐ ตีกลองชุด อัญชลีนอกจากมีหน้าท่ีขบัร้องและเล่น
กีตาร์คอร์ดแล้ว ยงัมีหน้าท่ีคดัเลือก เรียบเรียงบทเพลง และด าเนินรายการในการแสดงร่วมกบัคง
กมลและนฤพนธ์ด้วย  
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 วาทิตา อิสมนัยี ต าแหนง่ ฟลู้ต ฉ่ิง ร้องน า/ร้องประสาน 
 วาทิตา เร่ิมเรียนดนตรีตัง้แต่อายุ 9 ปี เล่นได้เคร่ืองดนตรีได้หลากหลายทัง้เปียโน 
ไวโอลินและฟลู้ ต  แต่เลือกฟลู้ตเป็นเคร่ืองหลกั หน้าท่ีของวาทิตาในวงคือการเป่าฟลู้ต ร้องเสียง
เดียวกับแม่เวลาท่ีทุกคนร้องเสียงประสาน และตีฉ่ิง เน่ืองจากเป็นสมาชิกวงโยธวาทิต จึงท าให้มี
ความแม่นย าทางจงัหวะกว่าคนอ่ืนๆในวง บวกกับส าเนียงฟลู้ตของวาทิตาไม่สามารถปรับเข้ากับ
บทเพลงท่ีมีส าเนียงไทยเดมิหรือพืน้บ้านได้ บคุลิกภายนอกดสูขุมุ เรียบร้อยออ่นโยน พดูน้อย  
 ภารวี อิสมนัยี ต าแหนง่ ไวโอลิน ร้องน า/ร้องประสาน 
 ภารวี เร่ิมเรียนดนตรีตัง้แตว่ยั 6 ขวบพร้อมกบัวาทิตาในวยั 9 ขวบ สามารถเล่นเคร่ือง
ดนตรีได้หลากหลาย ทัง้แซกโซโฟน ระนาด และไวโอลิน แต่เลือกไวโอลินเป็นเคร่ืองหลัก เพราะ
สามารถปรับส าเนียงการเลน่ไปได้หลายรูปแบบ แสดงออกได้เต็มศกัยภาพกว่าเคร่ืองอ่ืนๆ บวกกบั
ง่ายต่อการขนย้าย นอกจากหน้าท่ีโซโล่ไวโอลิน ภารวีสามารถร้องเพลงได้ดีและมีโสตทักษะท่ี
แม่นย าจากการฝึกไวโอลิน ท าให้สามารถร้องประสานได้ด้วยตนเอง บคุลิคภายนอกดสูนกุสนาน 
โผงผาง แตไ่มมี่บทบาทการพดูคยุบนเวที เน่ืองจากอายนุ้อยท่ีสดุ จงึเป็นท่ีเอ็นดท่ีูสดุของผู้ชมสงูวยั 
เพราะท าให้รู้สกึวา่ได้ตดิตามการเตบิโตของภารวีตัง้แตว่ยัเด็กจนเป็นเข้าสูช่ว่งวยัรุ่น 

คงกมล สวุรรณราช ต าแหนง่ กีตาร์โซโล/่กีตาร์คอร์ด ร้องน า/ร้องประสาน 
 ในท่ีนี ้การเตบิโตของวงคีตาญชลีท่ีควรกลา่วเพิ่มเติมจากสมาชิกในครอบครัวอิสมนัยี 
คือการเพิ่มเติมสมาชิกพิเศษเข้ามาร่วมวงตัง้แต่ พ .ศ.2556 คือนาย คงกมล สุวรรณราช ใน
ต าแหนง่กีตาร์คอร์ด/กีตาร์โซโล ่ร้องน า/ร้องประสานเหตผุล เน่ืองจากนายคงกมลมีความเต็มใจใน
การเข้าร่วมการตอ่สู้ ท่ีเส่ียงชีวิต โดยไม่คิดแสวงหาผลประโยชน์หรือก าไรจากการเล่นดนตรีกบัวงคี
ตาญชลี ซึ่งไม่สามารถให้ค่าตอบแทนเท่ากับท่ีนักดนตรีคนอ่ืนได้รับ บวกกับความเข้าใจในบท
เพลงเพ่ือชีวิตท่ีคีตาญชลีเลือกมาน าเสนอ โดยสามาาถปรับรูปแบบการเล่นได้ทัง้ในทางพืน้บ้าน
และแนวอ่ืนๆ รวมถึงเร่ืองราวทางสังคม ประวัติศาสต์ และอุดมการณ์ท่ีเช่ือมกับบทเพลงและส
ถาณการณ์ สภาพสงัคม และการส่ือสารบนเวที จึงท าให้เกิดความรู้สึกเป็นครอบครัว และท าให้
การแสดงมีความล่ืนไหลมากขึน้ ความสามารถ คงกมลสามารถร้องหลกั ร้องประสาน และเล่น
กีตาร์เป็นเคร่ืองหลกั เน่ืองจากศึกษาอยู่ในวิทยาลัยดนตรีดุริยางศิลป์มหาวิทยาลยัมหิดล สาขา
ดนตรีตรีแจ๊สผลของการเพิ่มสมาชิก ท าให้เกิดความสมบูรณ์ของเสียงประสานมากขึน้ เพราะมี
เสียงของผู้ชายในโทนสงูเข้ามาเสริม ทางดนตรีมีทางเดินคอร์ดท่ีซบัซ้อนขึ ้น่ การโซโล่ท่ีมีลีลามาก
ขึน้ การแสดงบนเวทีมีชีวิตชีวาและหลากหลายมากขึน้  “เพราะคนท่ีเข้าร่วมการตอ่สู้ส่วนมาก็อายุ
มาก คีตาญชลีมีลูกๆขึน้มาเล่นด้วย  คนอายุไม่มากก็เข้าใจการต่อสู้ ด้วย เช่ือมได้ทัง้คนท่ีมีอายุ
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และวัยรุ่น การต่อสู้ ก็ไม่ใช่ส าหรับคนแก่เท่านัน้ ถ้ามีคนอายุน้อยๆบนเวที  ก็เป็นการให้ก าลังใจ
ประชาชนด้วย วา่มีอนาคต16” 
   วิเคราะห์เคร่ืองดนตรีที่ใช้  
       กีตาร์อะคสูติคไฟฟ้าและหีบเพลงปากกลายเป็นภาพจ าของดนตรีในการประท้วง
ตัง้แต่ช่วงสงครามเวียดนามจากศิลปินผู้ ถือเป็นต้นแบบของนกัดนตรีเพ่ือชีวิต Bob Dylan ด้วย
ความท่ีเคร่ืองดนตรีทัง้ 2 ชนิดมีราคาไม่สงูแตส่ามารถสร้างเสียงดนตรีท่ีสมบรูณ์ได้ อีกทัง้สะดวก
ตอ่การพกพา สามารถน าไปเล่นท่ีไหนก็ได้ แม้ไม่มีเคร่ืองขยายเสียงก็สามารถใช้บรรเลงได้เช่นกัน 
นกัดนตรีเพ่ือชีวิตท่ีถือเป็นครูใหญ่แห่งวงการก็ได้รับอิทธิพลจาก Bob Dylan สร้างภาพจ าและส่ง
ตอ่อิทธิพลนีใ้ห้แก่นกัดนตรีเพ่ือชีวิตรุ่นน้อง ซึ่งรวมถึงสมศกัดิ์ผู้ เป็นหวัหน้าวงคีตาญชลีด้วยเช่นกนั 
สง่ผลให้ทกุเพลงของคีตาญชลีจะมีเสียงกีตาร์เป็นฐานของเพลงและหีบเพลงปากเป็นเคร่ืองโซโล ่ 
 กลองบองโก้เป็นเคร่ืองประกอบจงัหวะ มีรูปลกัษณ์ของความเป็นไม้และหนงั ขนาด
เล็ก น า้หนกัเบา เน่ืองจากป็นเคร่ืองจงัหวะท่ีสามารถให้จงัหวะได้ในหลายรูปแบบ แตมี่ขนาดเล็ก
สามารถพกพาไปได้ทกุท่ี และรูปลกัษณ์ท่ีเป็นไม้และหนงั สามารถส่ือถึงวิถีชีวิตชาวบ้านและความ
เรียบง่าย จึงกลายเป็นเคร่ืองดนตรีประจ าตวัของนางสริุนทร์ ท่ีสะท้อนภาพลกัษณ์ของความเป็น
คนชนบทและนิสยัเรียบง่ายของผู้ เลน่อีกทางหนึง่ 
 คาฮอง มีลกัษณะเป็นกลอ่งไม้ แตส่ามารถแทนเสียงของกลองชดุได้ในระดบัของเพลง
ท่ีไม่ซบัซ้อน มกัถูกใช้ในเพลงท่ีมีจงัหวะหนกัแน่น และมีความเป็นสากล เพราะมีภาพลกัษณ์ของ
ความทนัสมยั  แตมี่รูปแบบเรียบง่าย น า้หนกัเบา เหมาะแก่การพกพา  
 ซอเป็นตวัแทนของความเป็นพืน้บ้านและสะท้อนอตัลกัษณ์ความเป็นไทย แต่คีตาญ
ชลีใช้ซอจีน เน่ืองจากซอจีนมีชว่งเสียงท่ีกว้าง และอยูใ่นยา่นกลาง ซึ่งซอด้วงมีย่านเสียงท่ีสงูแหลม 
ซออู้ มีย่านเสียงต ่า ด้วยวสัดท่ีุแตกตา่งท าให้ซอจีนมีน า้หนกัเสียงท่ีลึกกว่าซอไทยทัง้ 2 ชนิดท่ีมีอตั
ลกัษณ์เฉพาะตวั ท าให้ปรับใช้ในเพลงส าเนียงสากลได้ยาก แตส่ าเนียงของซอจีนสามารถปรับให้
เข้ากบัความเป็นสากลได้ง่ายกวา่  

 ฟลู้ต เป็นเคร่ืองเป่าลมไม้ท่ีสามารถส่ือเสียงของธรรมชาติได้เป็นอย่างดี แม้รูปลกัษณ์
จะเป็นเคร่ืองเงิน มาจากตะวนัตก ดหูรูหราผิดกับเคร่ืองอ่ืนๆในวง แต่ส าเนียงท่ีออกมาสามารถ
ปรับเข้ากับเพลงพืน้บ้านและให้ความรู้สึกถึงความเรียบง่าย ไม่ซบัซ้อนตามสกิลและเทคนิคของผู้

                                           

 16สมัภาษณ์นายโซ โทโยดะ, นกัดนตรี, 2 ตลุาคม 2557 สถานท่ี ร้าน Roof Jazz) 
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เลน่ บคุลิคเสียงของเคร่ืองไมแ่ผด หรือแปลกแยกจากเสียงอ่ืนๆในวง แตมี่พลงัในตวัเอง นอกจากนี ้
ยงัพกพาง่ายเพราะมีขนาดเล็ก และน า้หนกัเบาท่ีสดุ 
 ไวโอลินเป็นเคร่ืองท่ีสามารถปรับเปล่ียนส าเนียงได้ง่ายเหมือนกบัซอ มีรูปลกัษณ์เป็น
ไม้ เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีอยู่ในทัง้วิถีชาวบ้านและราชส านักของทางตะวันตก แต่เม่ือน ามาเล่นกับ
เพลงพืน้บ้าน ก็สะท้อนความเรียบง่ายตามลกัษณะของเพลง นอกจากนีย้งัสามารถปรับส าเนียงให้
เข้ากบับทเพลงได้ทกุชนิด สบัเปล่ียนหน้าท่ีไปเป็นเสียงประสานของเคร่ืองดนตรีอ่ืนๆหรือประสาน
กบัเสียงร้องได้เชน่กนั มีน า้หนกัเบา พกพาง่าย 
 โดยรวมแล้ว เคร่ืองดนตรีทัง้หมดของวงเป็นเคร่ืองอคสูติค คือเสียงดนตรีผ่านเคร่ือง
ขยายเสียงเลย โดยไม่ผ่านการปรุงแต่งเสียงจากเคร่ืองอิเลคทรอนิคส์ใดๆ ซึ่งให้น า้เสียงท่ีเป็นจริง
ตามธรรมชาติ หลายครัง้เกิดความไม่สมบูรณ์แบบ แตก็่เป็นสิ่งสะท้อนความจริงใจของผู้ เล่น ท่ีให้
ความส าคญักับเนือ้หา อารมณ์ของเพลง เร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ และการถ่ายทอดบทเพลง
และส่ืออารมณ์ให้ถึงผู้ ฟัง มากกวา่การฝึกเทคนิคให้เก่งกาจ การเรียบเรียงดนตรีท่ีซบัซ้อน หรือการ
ปรุงเสียงให้สมบรูณ์แบบ เน่ืองจากเป็นเคร่ืองอคสูติคทัง้หมด จึงต้องใช้ไมค์จ่อทกุเคร่ือง หากจะให้
สมบูรณ์ตามจริงต้องใช้ไมค์ถึง 8 ตวั ท าให้การร่วมงานกับเจ้าหน้าท่ีทางด้านเสียงในหลายเวที
บางครัง้ก็เกิดปัญหาทางเทคนิคการจัดเสียง หรืออุปกรณ์ไม่พอกับเจ้าหน้าท่ีทางด้านเสียงท่ีไม่
เข้าใจ แต่ส่วนมากมักเป็นไปด้วยดีและง่ายดาย เพราะตัวเพลงมีหลากหลายชนิด นักดนตรี
สามารถสลบัต าแหนง่ ลดทอนเคร่ืองดนตรี ลดหน้าท่ีในการเลน่ ลดเสียงประสานลงได้ ท่ีส าคญัคือ
ทรรศนคติของผู้ ท่ีท างานร่วมกัน ซึ่งเจ้าหน้าท่ีทางด้านเสียงส่วนมากท่ีมาท างานในเวทีประท้วง 
เกือบทัง้หมดมีความเข้าใจเร่ืองเสียงอคสูติคและสถาณการณ์ในเวลาท่ีจ ากดัแตต้่องยืดหยุ่นเป็น
พิเศษเป็นอยา่งดีอยูแ่ล้ว จงึท าให้มีมิตรภาพตอ่กนัและไม่คอ่ยเกิดปัญหาใดๆในการท างานร่วมกนั 
แม้อปุกรณ์จะไม่พร้อมและเสียงจะไม่สมบรูณ์ตามท่ีใจของนกัดนตรี เจ้าหน้าท่ีทางด้านเสียง และ
ผู้ ฟังต้องการอยากให้เป็น แต่ส่วนมากมกัเป็นไปด้วยดีและง่ายดาย เพราะตวัเพลงมีหลากหลาย
ชนิด นกัดนตรีสามารถสลบัต าแหนง่ ลดทอนเคร่ืองดนตรี ลดหน้าท่ีในการเล่น ลดเสียงประสานลง
ได้ ท่ีส าคญัคือทรรศนคติของผู้ ท่ีท างานร่วมกัน ซึ่งเจ้าหน้าท่ีทางด้านเสียงส่วนมากท่ีมาท างานใน
เวทีประท้วง เกือบทัง้หมดมีความเข้าใจเร่ืองเสียงอคสูติคและสถาณการณ์ในเวลาท่ีจ ากดัแตต้่อง
ยืดหยุ่นเป็นพิเศษเป็นอย่างดีอยู่แล้ว จึงท าให้มีมิตรภาพต่อกันและไม่ค่อยเกิดปัญหาใดๆในการ
ท างานร่วมกัน แม้อุปกรณ์จะไม่พร้อมและเสียงจะไม่สมบูรณ์ตามท่ีใจของนักดนตรี เจ้าหน้าท่ี
ทางด้านเสียง และผู้ ฟังต้องการอยากให้เป็น 
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 วิเคราะห์การแต่งกาย 
  การแตง่กายเรียบง่าย แตเ่น้นความสภุาพ ฝ่ายหญิงเป็นเสือ้แขนยาว ช่วง
ล าตวัยาวเกือบถึงเข่า ไม่เน้นรูปร่าง เน่ืองจากมีความเช่ือทางศาสนามสุลิมเป็นตวัก าหนด เนือ้ผ้า
เป็นผ้าฝ้ายซึ่งสะท้อนระบบเศรษฐกิจพืน้ฐานมากกว่าเสือ้ยืดท่ีมาจากระบบอุตสาหกรรม ลาย
เพ้นท์บนเสือ้เป็นแฮนด์เมดจากสีอะครีลิค ไม่ใส่เคร่ืองประดบั ไม่ใช้ของท่ีมีราคาแพง สะท้อนให้
เห็นความตดิดนิพอเพียง กางเกงท่ีใสเ่ป็นมกัเป็นกางเกงยีนส์ หรือกางเกงผ้ายืด เพ่ือความคล่องตวั
และสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับเนือ้หาของบทเพลงการแต่งกายเรียบง่าย แต่เน้นความสุภาพ 
ฝ่ายหญิงเป็นเสือ้แขนยาว ช่วงล าตัวยาวเกือบถึงเข่า ไม่เน้นรูปร่าง เน่ืองจากมีความเช่ือทาง
ศาสนามุสลิมเป็นตวัก าหนด เนือ้ผ้าเป็นผ้าฝ้ายซึ่งสะท้อนระบบเศรษฐกิจพืน้ฐานมากกว่าเสือ้ยืด
ท่ีมาจากระบบอตุสาหกรรม ลายเพ้นท์บนเสือ้เป็นแฮนด์เมดจากสีอะครีลิค ไม่ใส่เคร่ืองประดบั ไม่
ใช้ของท่ีมีราคาแพง สะท้อนให้เห็นความติดดินพอเพียง กางเกงท่ีใส่เป็นมกัเป็นกางเกงยีนส์ หรือ
กางเกงผ้ายืด เพ่ือความคลอ่งตวัและสภุาพเรียบร้อย เหมาะสมกบัเนือ้หาของบทเพลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 การแตง่กายวงคีตาญชลี 

 
 
 
 



     67 

   

 

 

 
 วิเคราะห์แผนภูมของวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7 แผนภมูิของวงคีตาญชลี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 8 แผนภมูิของวงคีตาญชลี 2 
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ลักษณะเป็นหน้ากระดาน มีความเป็นครอบครัว และลักษณะของทีมในการต่อสู้  พ่อกับแม่อยู่
ขนาบซ้ายขวา เพ่ือควบคมุการส่ือสาร และการแสดงของลกู สะท้อนความเป็นครอบครัวท่ีพ่อแม่ท่ี
ยังคอยดูแลโอบอุ้ มและให้ความปลอดภัยลูกอยู่เสมอแม้ในสถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตรายอยู่
ตลอดเวลา ในแง่ของดนตรี เพราะกีตาร์และบองโก้เป็นเคร่ืองก าหนดจงัหวะซึ่งถือเป็นพืน้หลกัของ
วง การท่ีอยู่คนละด้านท าให้ผู้ เล่นท่ีอยู่ตรงกลางได้ยินสดัส่วนของดนตรีอย่างชัดเจน ซออยู่ตรง
กลางของวง เพราะเป็นเคร่ืองเดียวท่ีต้องนัง่บรรเลง และมีบทบาทในการขบัร้องและพูดคยุกบัคน
ในวงและผู้ ชม การมีเยาวชนอยู่บนเวทีท าให้ผู้ ชุมนุมเห็นความหวังในอนาคต เพราะผู้ ชุมนุม
สว่นมากเป็นวยักลางคนถึงวยัชรา เม่ือเห็นเยาวชนก็รู้สึกได้ว่าสามารถฝากปณิธานหรือให้สานตอ่
การต่อสู้ นีต้่อไป “เรามีดนตรีท่ีเป็นลักษณะครอบครัว บางท่านอาจจะทิง้ครอบครัวมา แล้วเห็น
บรรยากาศแฟมิล่ีขึน้มา ก็มีความอบอุน่ โดยเฉพาะบทเพลงท าให้สถานการณ์ชมุนมุซอฟท์ลงไปได้
ด้วย17” ภาพสะท้อนของคีตาญชลี ตอ่บทบาทของผู้หญิงในการตอ่สู้ทางการเมือง(ถามแม่)สมาชิก 
อตัรา 4/2  ผู้หญิงท่ีเป็นนกัร้อง นกัพดู ท่ีเป็นแม ่มีความกล้าหาญ เด็ดเด่ียว มีการตอ่รองทางสงัคม
สงู ม่ือเทียบกบัวงเพ่ือชีวิตอ่ืนๆ ผู้ชายเป็นสว่นใหญ่ ผู้หญิงสว่นใหญ่เป็นนกัร้องอย่างเดียว ตคี่ตาญ
ชีมีทกัษะทางดนตรี มีตวัตนท่ีชดัเจน  

  วิเคราะห์ผู้ฟังวงคีตาญชลีในสถานการณ์ประท้วง 

  ในคอนเสิร์ตทัว่ไปผู้ ฟังคือกลุ่มคนท่ีตัง้ใจมาฟังดนตรี ซึ่งมีความผูกพนัธ์
ช่ืนชมศลิปินนัน้ๆ หรืออยูใ่นแวดวงนัน้ๆ เชน่ ผู้นิยมเพลงร็อค แจ๊ส คลาสสิก ก็พร้อมจะจ่ายเงินหรือ
เดินทางไปดศูิลปินคนนัน้หรือกลุ่มนัน้ทนัที แม้ไม่รู้จกัมาก่อน แตผู่้ ฟังเหล่านีไ้ม่ใช่ผู้ ท่ีมาเพ่ือความ
สนุทรี มีความหลากหลายทัง้ฐานะทางสงัคมและการศึกษา แตมี่จดุยืนทางการตอ่สู้ ร่วมกัน และ
ต้องมาอยู่ร่วมกันในสถานการณ์ท่ีกดดนัและเส่ียงต่อการสูญเสียทัง้ชีวิตของตนเองและคนข้างๆ 
เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการฟังดนตรีของวงคีตาญชลีในสถานการณ์นี ้แตกตา่งจากผู้ ฟังคอนเสิร์ต
ทกุประการ ในขณะท่ีผู้ ฟังทัว่ไปยอมจ่ายเงินหรือเดินทางไปเพ่ือพบกบัศิลปินท่ีช่ืนชอบ ต้องการนัง่
ในท่ีนัง่ท่ีสะดวกสบายท่ีสดุ ต้องการระบบเสียงท่ีชดัเจนท่ีสดุ ต้องการแสงสีและการแสดงบนเวทีท่ี

                                           

 
17

 สมัภาษณ์ศรัณยา อคัราช, นกัดนตรี,  28 มกราคม 2557  
สถานท่ี งานสมัมนาคีตาญชลี 
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สมบรูณ์ มีส่วนร่วมในการปรบมือ โห่ร้อง เต้นร า ถ่ายรูปขอลายเซ็นต์ศิลปินเป็นท่ีระลึก และกลบั
บ้านด้วยความอ่ิมเอมใจ แตผู่้ ฟังของคีตาญชลี โดยมากคือ 
 1. นักกิจกรรม หรือผู้ ชุมนุม ซึ่งเป็นชาวบ้านท่ีไร้การศึกษาไปจนถึง
นกัวิชาการ คนชนบทและคนเมืองท่ีมีทัง้ฐานะยากจนและชนชัน้สงู ปะปนไปด้วย กรรมกร ชาวนา 
นักธุรกิจ นักศึกษา ฯลฯ ท่ีมาชุมนุมค้างคืนใช้ชีวิตร่วมกันในสถานท่ีเส่ียงภัย ด้วยหัวใจท่ีมีต่อ
อนาคตท่ีดีขึน้ของตนเองและประชาชนในชาติ และความเช่ือมั่นว่าสิ่งท่ีตนท านัน้ คือสิ่งท่ีถูกต้อง
และเป็นการสละความสะดวกสบายของตนเพ่ือผู้ อ่ืน โดยศรัทธาในความตายเพ่ือผลักดันให้
ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้า สถานท่ีการฟังเพลงของพวกเขาคือพืน้ปูน พืน้คอนกรีต พืน้หญ้า 
กลางแดด ฝน และฝุ่ น บ้างมีผ้าพลาสติคปูรอง บ้างนั่งบนหนังสือพิมพ์ หรือไม่มีอะไรเลย ผู้ ฟัง
เหล่านีไ้ม่ได้มาด้วยจิตใจท่ีมุ่งหวงัว่าจะมาเสพย์ศิลปะ แตม่าด้วยความรู้สึกท่ีตนนัน้เป็นเหย่ือจาก
การกระท าคดโกงจากภาครัฐ มาด้วยความรู้สึกส านึกของการปกป้องบ้านเกิดและประเทศชาต ิ
บ่้างเตรียมใจมาเผชิญอนัตรายและความยากล าบากของชีวิต  เพราะฉะนัน้ แม้จะเป็นเพลงหรือ
ศลิปินท่ีไมรู้่จกั พวกเขาก็จะมีความตัง้ใจฟังและซาบซึง้กบัความหมายของบทเพลงเป็นอย่างมาก 
เพราะเข้าใจว่าศิลปินท่ีมาเล่นดนตรีให้ฟังตรงหน้า ก็คือเพ่ือนร่วมอดุมการณ์ ทกุบทเพลงท่ีศิลปิน
บรรเลงนัน้คือก าลังใจและการยกย่องในตัวพวกเขา จึงให้ความเคารพและรู้สึกร่วมต่อศิลปิน
เสมือนในฮอล์คอนเสิร์ต 
 2. ผู้ เก่ียวข้องส่วนของเวทีการเคล่ือนไหว แกนน า ผู้จดัคิวเวที เจ้าหน้าท่ี
ทางด้านเสียง พ่อครัวแม่ครัว คนท าความสะอาด จนถึงการ์ดอาสา ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีไม่ได้อยู่หน้าเวที 
ซึ่งการท างานของพวกเขาก็แตกตา่งจากการท างานในฮอล์คอนเสิร์ต เพราะเวทีการชุมนมุนัน้มกั
อยู่กลางแจ้ง และอาจเกิดเหตกุารณ์ไม่คาดฝันเกิดขึน้ได้เสมอ ผู้ ท่ีท างานเก่ียวข้องกับเวทีเองต้อง
พร้อมเปล่ียนแปลงตารางเวลา และพร้อมเคล่ือนย้าย 
 3. ผู้ ฟังท่ีเป็นขัว้ตรงข้ามกบัการชมุนมุประท้วง คือเจ้าหน้าท่ีต ารวจและ
ทหารท่ีได้รับค าสัง่มาปฏิบตัิการควบคมุการชมุนมุ ซึ่งในความคิดของศิลปินและผู้ชมุนมุแล้วไม่ได้
มองว่าเป็นศตัรู  “หน้าท่ีของการเป็นนกัดนตรีส าหรับเราก็คือการลดความรุนแรง ลดการปะทะ
ระหวา่งผู้ชมุนมุกบัเจ้าหน้าท่ี รวมถึงสร้างความเข้าใจในหน้าท่ีของแตล่ะคน และสร้างมิตรภาพให้
ทัง้ 2 ฝ่ังด้วย เพราะเจ้าหน้าท่ีก็คือลกูหลานของชาวบ้านท่ีมาชมุนมุนัน่เอง  
 นอกจากผู้ ชุมนุมเองแล้ว ก็ยังมีการ์ดอาสา ท่ีคอยดูแลความปลอดภัยให้ผู้ ชุมนุม 
ต ารวจ ทหารท่ีการปฏิบตัิหน่า้ท่ีอยู่รอบๆการชุมนมุ ซึ่งผู้ชุมนุมเองมกัจะมองว่าต ารวจและทหาร
เป็นฝ่ังตรงข้ามเพราะมาปฏิบตัิหน้าท่ีโดยรับค าสัง่จากภาครัฐ แตเ่ม่ือทางวงคีตาญชลีเสร็จสิน้การ
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แสดง ก็มักเกิดบทสนทนาช่ืนชมบทเพลงและดนตรีท่ีเล่นบนเวที และมักได้รับค าขอบคุณจาก
เจ้าหน้าท่ีอยู่หลายครัง้ ก็มกัเกิดบทสนทนาช่ืนชมบทเพลงและดนตรีท่ีเล่นบนเวที และมกัได้รับค า
ขอบคณุจากเจ้าหน้าท่ีอยูห่ลายครัง้ 
 
ตอนท่ี 3 วิเคราะห์บทเพลงท่ีใช้ในการแสดง 
 สาเหตท่ีุผู้ วิจยัเลือก 8 บทเพลงมาวิเคราะห์ในท่ีนี ้เน่ืองจากบทเพลงเหล่านีเ้ป็นบท
เพลงท่ีวงคีตาญชลีมักใช้บรรเลงในเวทีการชุมนุมในรูปแบบซ า้ๆ ตัง้แต่การชุมนุมของมวลชน
พนัธมิตร ปีพศ. 2548 จนถึงการชมุนมุในปี 56 ซึ่งมวลชนแยกออกเป็นหลายกลุ่มและแยกเป็น
หลายเวที วงคีตาญชลีก็ยงัใช้เพลงเดิมซ า้ๆ อาจมีเพิ่มเติมบทเพลงอ่ืน เช่นเพลงดวงจ าปา เพลง
ลอ่งแมปิ่ง เพลงคนตีเหล็ก เพลงเปิบข้าว หรืออาจมีการตดัทอนช่ือเพลงออกไปด้วยเวลาท่ีถกูจ ากดั 
แตแ่ทบทกุครัง้ท่ีวงคีตาญชลีขึน้เวที และมีเวลาประมาณ 30 - 45 นาที ก็ต้องต้องบรรเลง 8 บท
เพลงนีเ้สมอ 
 1. ดอกไม้ให้คณุ ประพนัธ์โดย วงคาราวาน 

 2. พลงัใจ ประพนัธ์โดย วง กรรมมาชน 
 3. สิ่งฝันในใจ ประพนัธ์โดย วีรศกัดิ ์ขขุนัธิน 

4. อยากให้ความรักแก่คนทัง้โลก ประพันธ์โดย ทศพล เสนารักษาธรรม และ
นายแพทย์ สญัญา ภทัราชยั  

 5. เพ่ือมวลชน ประพนัธ์โดย วงกรรมมาชน 
 6. คนท าทาง ประพนัธ์โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์ 
 7. นกเขาเถ่ือน ประพนัธ์โดย คีตาญชลี 

 8. คดิถึงบ้าน (เดือนเพ็ญ) ประพนัธ์โดย นายผี อศันี พลจนัท์ 
 9. แสงดาวแหง่ศรัทธา ประพนัธ์โดย จิตร ภมูิศกัดิ ์

  สงัเกตไุด้ในการถ่ายทอด หรือบนัทึกการแสดงสดจากช่อง ASTV. , Blue sky , บญุ
นิยม TV. มกัเกิดรูปแบบการแสดงซ า้ๆ ยกเว้นเสียแต่ว่าจะมีเหตกุารณ์พิเศษท่ีต้องใช้เพลงพิเศษ 
เช่นเหตกุารณ์ชาวนาผกูคอตาย หรือการรณรงค์ให้โหวตโน เป็นต้น ซึ่งบทเพลงท่ีเลือกมานี ้ก็ด้วย
ทางวงมีความช่ืนชมศรัทธาเคารพรักในตวัผู้ ประพนัธ ั์เช่นเพลงดอกไม้ให้คณุ คนท าทาง เดือน
เพ็ญ/คิดถึงบ้าน หรือช่ืนชอบในความหมาย และต้องการถ่ายทอด ส่งต่อ หรือพิจารณาแล้วว่า
เหมาะสมแก่สถาณการณ์และกาลเทศะ เช่นเพลงพลงัใจ , เพลงสิ่งฝันในใจ- อยากให้ความรักเพ่ือ
คนทัง้โลก ซึง่ทางวงจะบรรเลงรวบเป็นเพลงเดียวกนั หรือ เมดเลย์ ด้วยความหมาย หรือเป็นเพลงท่ี
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ผู้ ฟังร้องขอให้ทางวงเลน่เป็นทกุครัง้ เช่นเพลง นกเขาเถ่ือน และ แสงดาวแห่งศรัทธา โดยรูปแบบท่ี
ทางวงจดัเรียงเพลงอาจมีการสลบัสบัเปล่ียน แตเ่กือบทกุครัง้มกัจะใช้เพลง ดอกไม้ให้คณุเป็นเพลง
เปิด เพลงแสงดาวแหง่ศรัทธาเป็นเพลงปิด เพลงสิ่งฝันใจ-อยากให้ความรักเพ่ือคนทัง้โลก มกัจะอยู่
ช่วงกลางของการแสดงเพ่ือเปล่ียนบรรยากาศให้ผู้ ฟัง เพราะเป็นเพลงท่ีมีจงัหวะสนุกสนานท่ีสุด 
เพลงนกเขาเถ่ือนและเพลงคนท าทางมกัจะถูกบรรเลงต่อกัน เพราะเป็นเพลงส าเนียงไทย และมี
รูปแบบการจดัวางเคร่ืองดนตรีท่ีเหมือนกนั    
 เพลงดอกไม้ให้คุณ  
 ประวัตเิพลงและผู้เขียน 
 มีต้นฉบับมาจากเพลง “ฮานะ” ซึ่งเป็นเพลงป๊อป ของ “โชคิิิ คินะ” 
(Shokichi Kina) ศลิปินชาวญ่ีปุ่ นจากเกาะโอกินาว่า เนือ้หาในภาษาญ่ีปุ่ นพดูถึงชีวิตท่ีมีทัง้สขุและ
เศร้า จึงมอบดอกไม้ให้เป็นก าลงัใจแก่ทกุคน(สมัภาษณ์ โมลิ ฮิเดกิ วนัท่ี 6 มกรา 2560) ถกูใส่เนือ้
ภาษาไทยโดย สุรชยั จันทิมาธร หรือ หงา คาราวาน ซึ่งเขียนขึน้ในช่วงท่ีลงมาจากป่าแล้วในปี 
2524 เป็นช่วงท่ีนกัศกึษา ปัญญาชนท่ีเข้าร่วมกบัพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในเขตป่าเขา
ได้กลบัคืนสูเ่มือง ด้วยสาเหตท่ีุ พ.ค.ท. มีนโยบายเลิกตอ่สู้ ด้วยอาวธุ โดยเรียกเหตกุารณ์กนัว่า “ยคุ
ป่าแตก-คนป่าคืนเมือง”  มกัเป็นเพลงท่ีคีตาญชลีมกัจะเลือกเป็นเพลงเปิดวง เพราะเป็นเพลงท่ีทกุ
คนในวงได้แสดงศกัยภาพของเคร่ืองดนตรี(ทดสอบเสียงไปในตวั) และมีการประสานเสียงท่ีทกุคน
ได้ขบัร้องพร้อมๆกัน จังหวะของเพลงไม่เร็วหรือช้าจนเกินไป อีกทัง้เป็นเพลงท่ีคนส่วนใหญ่รู้จัก
คุ้นเคยเป็นอยา่งดี เนือ้หาให้ก าลงัใจแก่ทกุๆคนท่ีมีจดุยืนร่วมกนั แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในท่ีชมุนมุก็ตาม 
ด้วยท่วงท านองและเนือ้หา ท าให้ผู้ ฟังรู้สึกผ่อนคลาย และมีอารมณ์เย็นลงจากการฟังปราศยัทาง
วิชาการ หรือการปลกุระดม ซึง่อาจท าให้ผู้ชมุนมุเกิดความตงึเครียดได้ เพลงดอกไม้ให้คณุมีเนือ้หา
ในแง่บวกไมก่ลา่วถึงการตอ่สู้หรือความทกุข์ยากของผู้คน จึงถกูเลือกเป็นเพลงแรกในการแสดงอยู่
เสมอ  
 เนือ้เพลง 

 ขอมอบดอกไม้ในสวนนีเ้พ่ือมวลประชา 
 จะอยูแ่หง่ไหนจะใกล้จะไกลจนสดุขอบฟ้า 
 ขอมอบความหวงัดัง่ดอกไม้ผลิสดไสวอาณา 
 เป็นก าลงัใจให้คณุ เป็นก าลงัใจให้เธอ เป็นสิ่งเสนอให้มา 
 ดวงตะวนัทอแสงมิถอยแรงอปัรา 
 เป็นเปลวไฟท่ีไหม้นาน 
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 เป็นสายธารท่ีชุม่ป่า 
 เป็นแผน่ฟ้าทานทน 
 ขอมอบดอกไม้ในสวนให้หอมอบอวลสูช่น 
 จงสบสิ่งหวงัให้สมตัง้ใจให้คลายหมองหมน่ 
 ก้าวตอ่ไปตราบชีวิตสดุดจุกระแสชน 
 เป็นก าลงัใจให้คณุ เป็นก าลงัใจให้เธอ เป็นสิ่งเสนอให้คน 
 
 Kawa wa nagarete doko doko ikuno 
 Hito mo na garete doko doko ikuno 
 Sona nagare ga tsuku koroniwa 
 Hana to shite hana to shite sakasete agetai 
 
 Nakinasai warainasai 
 itsuno hika itsuno hika 
 Hana wo saksouyo 
 Hana wa hana toshite warai mo dekiru 
 Hito wa hito to shite namida mo nagasu 
 Sore ga shizen no uta nanosa 
 Kokoro no naka ni Kokoro no naka ni 
 Hana wo sakasouyo 
 
 Nakinasai warainasai 
 Itsu itsu mademo Itsu itsu mademo 
 Hana wo Tsukamouyo 
 
 การวิเคราะห์บทเพลงทางสังคีตลักษณ์ 

 การวิเคราะห์เพลงดอกไม้ให้คณุ ในรูปแบบการบรรเลงของวงคีตาญชลี 
เพลงดอกไม้ให้คณุมีอตัราจงัหวะเป็น 4/4 บนัไดเสียง C Major มีโครงสร้างเพลงเป็น  A B A  การ
บรรเลงในรูปแบบของคีตาญชลีจะขบัร้องในทัง้ 2 ภาษา โดยขบัร้องในภาษาไทยตัง้แต่ต้นจนจบ
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เพลง A B A เป็นอนัดบัแรก แล้วเข้าท่อน Solo ด้วย ฟลู้ต ซอจีน ไวโอลินท่ีประสานกนัตามท านอง
ร้องในท่อน A  แล้วจึงเข้าท่อนขบัร้องเป็นภาษาญ่ีปุ่ นซึ่งการขบัร้องจะตดัเสียงประสานแบบท่อน
ภาษาไทยออกไป เน่ืองจากความแตกตา่งทางภาษาท าให้การแบง่วรรคค า และความสัน้ -ยาวของ
ค าแตกต่างไปจากภาษาไทย และเป็นการแยกท่อนเพลงออกจากกันอย่างชัดเจน ซอจีนเปล่ียน
เทคนิคจากการลากเสียงเป็นดีด (pizzicato) เลียนส าเนียงของ Koto เคร่ืองดนตรีพืน้บ้านของ
ญ่ีปุ่ น ล้อกบัเสียงร้องภาษาญ่ีปุ่ นเพ่ือสร้างบรรยากาศและความแตกตา่งของส าเนียงไทยและญ่ีปุ่ น
ในท านอง A  ท านอง B กลบัมาใช้เทคนิคลากเสียงแตเ่พิ่มส าเนียงญ่ีปุ่ น(เสียงเอือ้นตามค าร้อง)ลง
ไป กลบัมาภาษาญ่ีปุ่ นในท านอง A แล้วท่อน B ร้องสอดประสานกนัทัง้ 2 ภาษาในท านอง ท่อน A 
สุดท้ายกลับมาร้องประสานกันในภาษาไทย ซอจีนเล่นเมโลดีใ้นออคเทฟสูงเพ่ือแสดงพลังของ
เพลงซึง่ตามท่ีผู้ เลน่สมาชิกวงคีตาญชลีและผู้วิจยัได้ตีความบทเพลงดอกไม้ให้คณุ “ดอกไม้” ในท่ีนี ้
เป็นตวัแทนของก าลงัใจ มิตรภาพ ความหว่งใยและความหวงัดี  
 
 โน้ตเพลงดอกไม้ให้คุณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9  โน้ตเพลงดอกไม้/ฮานะให้คณุ 1  
 เร่ิมต้นด้วยเนือ้ร้องภาษาไทย 
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ภาพท่ี 10  โน้ตเพลงดอกไม้ให้คณุ/ฮานะ 2  
 เนือ้ร้องเป็นภาษาญ่ีปุ่ น ซอจีนเปล่ียนจากสีมาเป็นดีด เพ่ือเลียนส าเนียงโกโตะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 11 โน้ตเพลงดอกไม้ให้คณุ/ฮานะ 3  
  ท านอง B ซอจีนเปล่ียนจากการดีดมาเป็นสีแตย่งัคงส าเนียงญ่ีปุ่ นไว้ 
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ภาพท่ี 12 โน้ตเพลงดอกไม้ให้คณุ/ฮานะ 4  
  ในท านอง B ชว่งท้ายของเพลง มีการร้องทัง้ภาษาไทยและญ่ีปุ่ นไปพร้อมกนั ซอจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 13  โน้ตเพลงดอกไม้ให้คณุ 5  
  ทอ่นจบของเพลงกลบัมาร้องเป็นภาษาไทยทัง้หมด  
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 ตารางเพลงโครงสร้างดอกไม้ให้คุณ 
ตารางท่ี 1 ตารางโครงสร้างเพลงดอกไม้ให้คณุ   
 สมาชิกวงเคร่ืองดนตรีที่บรรเลง 

โครงสร้าง
เพลง 

สมศกัดิ์ อิสมนัยี 
 

สริุนทร์ อิสมนัยี 
 

อญัชลี อิสมนัยี 
 

ภารวี อิสมนัยี 

 ร้องน า,                       
ประสานกีต้า,                               
เม้าท์ออร์แกน 

ร้องน า, บองโก, คา
ฮอง 

ร้องน า, ประสาน 
ซอจีน 

ร้องน า, 
ประสาน 
ไวโอลิน 

intro เ ม้ า ท์ออ ร์ แกน                     
, กีตาร์ 

คาฮอง ซอจีน 
ไวโอลิน 

A1  ร้องน า  กีตาร์ ร้องน า, คาฮอง ร้องประสาน ร้องประสาน 
B1 

ร้องน า กีตาร์ คาฮอง 
ซอจีน 
(สอดประสาน) 

ร้องน า 

A2 
ร้องน า กีตาร์ ร้องน า, คาฮอง 

ร้องประสาน ซอ
จีน 
(สอดประสาน) 

ร้องประสาน 

solo 
melody A 

เม้าท์ออร์แกน
(หลกั), กีตาร์ 
 

คาฮอง 
ซอจีนท านอง
หลกั 

ไวโอลินท านอง
ประสาน 

A3 
ภาษาญ่ีปุ่ น 

กีตาร์ ร้องน า, คาฮอง ซอจีน pizzicato 
ร้องประสาน
unison 

B2 
ภาษาญ่ีปุ่ น 

กีตาร์ ร้องน า, คาฮอง 
ซอจีนลากเสียง
เป็นส าเนียงญ่ีปุ่ น 

ร้องประสาน
unison 

A4 
ภาษาญ่ีปุ่ น 

กีตาร์ ร้องน า, คาฮอง ซอจีน pizzicato 
ร้องประสาน
unison 

A5 
ภาษาญ่ีปุ่ น 

กีตาร์ ร้องน า, คาฮอง ซอจีน pizzicato 
ร้องประสาน
unison 
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ตารางท่ี 1 ตารางโครงสร้างเพลงดอกไม้ให้คณุ  (ตอ่) 
 สมาชิกวงเคร่ืองดนตรีที่บรรเลง 

โครงสร้าง
เพลง 

สมศกัดิ์ อิสมนัยี 
 

สริุนทร์ อิสมนัยี 
 

อญัชลี อิสมนัยี 
 

ภารวี อิสมนัยี 

B3 
ภาษาญ่ีปุ่ น 
+ ไทย 

ร้องน าภาษาไทย 
กีตาร์ 

ร้องน าภาษาญ่ีปุ่ น  
คาฮอง 

ซอจีน 
(สอดประสาน) 

ร้องน า
ภาษาญ่ีปุ่ น 

A5 
ภาษาไทย  ร้องน า กีตาร์ ร้องน า คาฮอง 

ร้องประสาน         
ซอจีน                    
(สอดประสาน) 

ร้องประสาน 

 
  A1 ขอมอบดอกไม้ในสวนนีเ้พ่ือมวลประชา  
  จะอยูแ่หง่ไหนจะใกล้จะไกลจนสดุขอบฟ้า 

 ขอมอบความหวงัดัง่ดอกไม้ผลิสดไสวอาณา 
 เป็นก าลงัใจให้คณุ เป็นก าลงัใจให้เธอ เป็นสิ่งเสนอให้คน 

 
  B2 ดวงตะวนัทอแสงมิถอยแรงอปัรา เป็นเปลวไฟท่ีไหม้นาน 
  เป็นสายธารท่ีชุม่ป่า เป็นแผน่ฟ้าทานทน 
 

A2 ขอมอบดอกไม้ในสวนให้หอมอบอวลสูช่น  
จงสบสิ่งหวงัให้สมตัง้ใจให้คลายหมหมน่ 
ก้าวตอ่ไปตราบชีวิตสดุดจุกระแสชน 
 เป็นก าลงัใจให้คณุ เป็นก าลงัใจให้เธอ เป็นสิ่งเสนอให้คน 

 
  A3 Kawa wa nagarete doko doko ikuno   
  Hito mo na garete doko doko ikuno 
  Sona nagare ga tsuku koroniwa   
  Hana to shite hana to shite sakasete agetai 
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   B2 Nakinasai warainasai Itsuno  
  hika itsuno hika Hana wo saksouyo 
 

 A4 Hana wa hana toshite warai mo dekiru 
 Hito wa hito to shite namida mo nagasuSore  
 ga shizen no uta nanosa   
 Kokoro no naka ni Kokoro no naka ni 

   Hana wo sakasouyo 
  
  B3 Nakinasai warainasai Itsu itsu mademo Itsu itsu mademo 

  ดวงตะวนัทอแสงมิถอยแรงอปัรา เป็นเปลวไฟท่ีไหม้นาน 
  Itsu itsu mademo Hana wo Tsukamouyo 
  เป็นสายธารท่ีชุม่ป่า เป็นแผน่ฟ้าทานทน 
 

 A5 ขอมอบดอกไม้ในสวนให้หอมอบอวลสูช่น  
 จงสบสิ่งหวงัให้สมตัง้ใจให้คลาย              
 หมองหมน่ ก้าวตอ่ไปตราบชีวิตสดุดจุกระแสชน  
 เป็นก าลงัใจให้คณุ เป็นก าลงัใจให้เธอ เป็นสิ่งเสนอให้คน 
 

 การวิเคราะห์บทบาทและพลังอ านาจของเนือ้เพลงดอกไม้ให้คุณ 
 1. เพลงดอกไม้ให้คณุให้ข้อมลูแก่ผู้ ฟังถึงปัญหาสงัคม ทัง้อดีต ปัจจบุนั 
และอนาคต ดงันี ้
 จากเนือ้เพลง “ขอมอบดอกไม้ในสวนให้หอมอบอวลสู่ชน จงสบสิ่งหวัง
ให้สมตัง้ใจให้คลายหมองหม่น”ดอกไม้เป็นตวัแทนของความดีงาม ความหวงัของประชาชน ซึ่ง
หมายรวมถึงสิทธิสิทธิเสรีภาพความยุติธรรม อนัเป็นสิ่งท่ีประชาชนต้องการและควรได้รับ ซึ่งจะ
คลายความหมองหมน่และความทกุข์เจ็บปวดในใจ ซึง่เป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้อยูท่กุยคุทกุสมยั 
 2. เพลงดอกไม้ให้คณุได้ สร้าง-รักษาคณุคา่และอตัลกัษณ์ของสาเหตุ
ของการประท้วง ดงันี ้ 
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 จากเนือ้เพลง “ขอมอบดอกไม้ในสวนให้หอมอบอวลสู่ชน จงสบสิ่งหวัง
ให้สมตัง้ใจให้คลายหมองหม่นก้าวต่อไปตราบชีวิตสุดดุจกระแสชน เป็นก าลังใจให้คุณ เป็น
ก าลังใจให้เธอ เป็นสิ่งเสนอให้คน” หมายถึงการมอบของความหวัง ความฝันในอนาคตของ
ประชาชน หวงัให้พ้นจากการกดข่ีขูดรีด ให้พ้นจากความไม่เป็นธรรมท่ีท าให้ชีวิตโศกเศร้าหมอง
หม่น การออกมาต่อสู้ เรียกร้องนีก็้เสมือนการให้ก าลังใจแก่ผู้ ชุมนุมและประชาชนท่ียังมีชีวิต
ยากล าบาก 
 3. เพลงดอกไม้ให้คณุสร้างความชอบธรรมต่อกิจกรรมการเคล่ือนไหว 
ดงันี ้
 จากเนือ้เพลง “ก้าวต่อไปตราบชีวิตสุดดจุกระแสชน เป็นก าลงัใจให้คณุ 
เป็นก าลังใจให้เธอ เป็นสิ่งเสนอให้คน”คือการเสนอการมอบก าลังใจให้กับผู้ ชุมนุม ซึ่งเป็นสิ่งท่ี
สนบัสนนุการกระท ากิจกรรรมตา่งๆและตอกย า้ความดีความถกูต้อง 
 4. เพลงดอกไม้ให้คณุแนะน าค าตอบ หรือสร้างความต้องการในเร่ือง
เก่ียวกบัปัญหาสงัคมจากเนือ้เพลง “ขอมอบดอกไม้ในสวนนีเ้พ่ือมวลประชาจะอยู่แห่งไหนจะใกล้
จะไกลจนสุดขอบฟ้าขอมอบความหวังดั่งดอกไม้ผลิสดไสวอาณา”เป็นการสร้างความรู้สึกว่า
อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับผู้ ท่ีอยู่ข้างๆและอยู่ห่างไกลอย่างชาวชนบท เหมือนกับการมอบดอกไม้ 
ซึ่งเป็นตวัแทนของความหวงั ความฝัน ความยตุิธรรม สิทธิเสรีภาพหรือประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการ
กระตุ้นให้ประชาชนออกมาต่อสู้ เรียกร้องเพ่ือผู้ อ่ืน  “ก้าวต่อไปตราบชีวิตสุดดุจกระแสชนเป็น
ก าลงัใจให้คณุ เป็นก าลงัใจให้เธอ เป็นสิ่งเสนอให้คน”เป็นการให้ค าตอบวา่ ให้ตอ่สู้ตอ่ไปจนกว่าจะ
สิน้ชีวิต และอยากจะขอเป็นก าลงัใจให้ทัง้ผู้ ท่ีก าลงัต่อสู้  รวมถึงผู้ ท่ีทุกข์ยากจากการกดข่ีของผู้ มี
อ านาจ ก าลงัใจนีเ้ป็นสิ่งเสนอให้คน ซึง่หมายรวมถึงการแสดงออก เป็นปากเป็นเสียงให้ผู้ทกุข์ยาก 
หรือออกมาตอ่สู้ เรียกร้องความยตุธิรรมในสงัคม  
 5. เพลงดอกไม้ให้คุณ โฆษณาให้เห็นความสัมพันธ์อันดีและความ
สามคัคีในการชมุนุมุดงันี ้ 
 จากเนือ้เพลง “เป็นก าลงัใจให้คณุ เป็นก าลงัใจให้เธอ เป็นสิ่งเสนอให้ทกุ
คน” เนือ้เพลงสะท้อนถึงมิตรภาพท่ีบริสทุธ์ิ โดยการให้ก าลงัใจซึง่กนัและกนั ไมมี่ความประสงค์ร้าย 
แตเ่ข้าใจในจดุยืนของกนัและกนั ท าให้เกิดสมัพนัธภาพอนัดีของผู้ มีสว่นร่วมในการชมุนมุทกุคน 
ดอกไม้ในเพลงนีแ้ทนภาพของความดีงาม มิตรภาพ ก าลงัใจ และความหวงั 
  “ขอมอบดอกไม้ในสวนนีเ้พ่ือมวลประชา  

 จะอยูแ่หง่ไหนจะใกล้จะไกลจนสดุขอบฟ้า 
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 ขอมอบความหวงัดัง่ดอกไม้ผลิสดไสวอาณา 
 เป็นก าลงัใจให้คณุ เป็นก าลงัใจให้เธอ เป็นสิ่งเสนอให้คน” 

 หมายถึงการมองมิตรภาพ ความดีงาม ความหวงั และก าลงัใจให้แก่ผู้ ท่ีมี
ความคดิในทิศทางเดียวกนั ทัง้ในท่ีชมุนมุและท่ีไมไ่ด้มาชมุนมุ สะท้อนให้เห็นถึงความสมัพนัธ์อนัดี
ของผู้มาร่วมชมุนมุท่ีเช่ือมตอ่กบัผู้ ท่ีมีความเช่ือความคิดเดียวกนัแตไ่ม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ 
แตก็่มีความหว่งใยหวงัดีมอบให้กนั 
 เพลงพลังใจ  

 ประวัตเิพลงและผู้เขียน 
 เขียนขึน้โดย นายกิตติพงษ์ บญุประสิทธ์ิ หรือ  “ตี ้กรรมาชน” ในช่วงปีพ.ศ. 2517-
2519 ซึ่งวงกรรมาชนเป็นวงดนตรีของนกัศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มกัเป็นเพลงท่ีใช้บรรเลงต่อ
จากดอกไม้ให้คุณ มีท่วงท านองอ่อนหวาน เนือ้หาให้ก าลังใจผู้ ชุมนุม ช่ืนชมความดีและความ
เสียสละต่อสงัคม และบอกกล่าวว่าเราคือพวกพ้อง คือผู้ มีอุดมการณ์เดียวกัน และจะร่วมฝ่าฟัน
อปุสรรคไปด้วยกนั เป็นการเช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ชมุนุม ให้รู้สกึเป็นมิตร ช่ืนชมและขอบคณุ
คนท่ีอยูร่อบๆในการชมุนมุ ท่ีมาจากคนละทิศคนละถ่ิน และไม่เคยได้รู้จกักนัมาก่อน แตก็่ยอมสละ
ความสบายส่วนตนออกมาต่อสู้ เสียสละเพ่ือสังคมเหมือนๆกัน  “จุดก าเนิดของเพลงนีเ้ร่ิมต้น
หลงัจากรัฐออกกฎหมายนิรโทษ 66/23  นกัเรียน นิสิต  นักศกึษา  ประชาชนท่ีเข้าป่าเข้าร่วมกับ
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจบัอาวุธสู้ ในป่าเขา  เหล่าบรรดาศิลปินในป่าเม่ือกลบัสู่เมืองก็
จะกลับไปเย่ียมเยียนมิตรสหายเป็นประจ าทุกปี  โดยมีหงาคาราวาน  เป็นผู้น าทีมนักดนตรีร่วม
แสดงบทเพลงในป่าเขา  ให้กบัมิตรสหายได้รับชมในช่วงของปีใหม่   ครัง้หน่ีงในงานแสดงไว้อาลยั
แก่  “แมพ่อง” หญิงอาวโุสชาวลวัะ  พวกศิลปินในป่า  น าโดยหงาคาราวาน  เข้าร่วมแสดงไว้อาลยั  
แตพ่วกเราพบบรรยากาศท่ีมีเวทีร าวง มีเดก็ๆเยาวชนลกูหลานสหายเป็นสาวน้อยคอยรับบตัรร าวง  
ร่วมเต้นร ากบัหนุ่มๆขีเ้มา  และมีการลวนลามเกิดขึน้  ท าให้พวกเราศิลปินท่ีแสดงวนันัน้เลิกแสดง
ก่อนก าหนด กลับมาพวกเราคิดว่าน่าเป็นห่วงเด็กๆเยาวชนเหล่านัน้  ท่ีอนาคตข้างหน้าจะเป็น
อย่างไร ครูนิดปรึกษาตี ้กรรมาชน (สามี) ว่าโรงรียนท่ีตี ้กรรมาชนเป็นเจ้าของ  น่าจะได้แบง่พืน้ท่ี
ให้กบัเดก็ได้เรียนโดยไมค่ดิคา่ใช้จ่าย ซึ่งตี ้กรรมาชนเห็นด้วย  ประมาณปี พ.ศ. 2543 ตี ้กรรมาชน 
ได้แตง่เพลง “พลงัใจ”  โดยบอกวา่ “มอบให้กบัแม่นะ”(หมายถึงภรรยา นิด กรรมาชน)  เพ่ือให้เป็น
ก าลงัใจในความหวงัดีตอ่สงัคม  หว่งใยเดก็ๆ  หลงัจากนัน้มีการน าเพลงแสดงในงานกิจกรรมตา่งๆ  
หมพูงษ์เทพ กระโดนช านาญ ได้น าไปบนัทึกในอลับัม้  “เจ้าสาวผีเสือ้” ตอ่จากนัน้ ตี ้กรรมาชน จึง
ได้น ามาบนัทกึในอลับัม้ของตนเองในชดุ “พลงัใจ”  บทเพลงนีมี้ทว่งท านองคล้ายเพลงจีนเพราะคง
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จะติดสีสนัมาจากการท่ีผู้ เขียนได้มีโอกาสเข้าศีกษาดนตรีในประเทศจีน ในช่วงท่ีเข้าร่วมการตอ่สู้
กบัพรรคคอมมิวนิสต์แหง่ประเทศไทย18”  

เนื ้อ่เพลง 
 ดงัสายลมท่ีพดัพานลานป่า  พาใบไม้พลดัถ่ิน 
 ดงัสายน า้ท่ีไหลรินพดัพา  น าดวงใจฉนัมาใกล้เธอ 
 ความหวงัดีท่ีเธอให้สงัคม  ฉนัช่ืนชมเธอเสมอ 
 เพ่ือพ่ีน้องผู้ ท่ียากไร้  รวมดวงใจผองเราฟันฝ่า 

 เพ่ือพ่ีน้องมีประชาธิปไตย รวมดวงใจผองเราฟันฝ่า 
 ในช่วงของการชมุนมุปี พ.ศ. 2556 วงคีตาญชลีได้มีการแปลงเนือ้งพลง
ในประโดยคสดุท้ายเพ่ือให้เข้ากบัสถานการณ์ในเวลานัน้ 

การวิเคราะห์บทเพลงทางสังคีตลักษณ์ 
 การวิเคราะห์เพลงพลังใจ ในรูปแบบการบรรเลงของวงคีตาญชลี 
 เพลงพลงัใจตามแบบท่ีคีตาญชลีบรรเลงมีโครงสร้างเพลงเป็น A B intro 
เข้าด้วยท านอง A เร่ิมจาก กีตาร์ Picking ฟลู้ตแทนบรรยากาศของลมและธรรมชาติ พร้อมกับ
เสียงเสียงหีบเพลงปาก ตามด้วยเสียงซอจีนท่ีประสานกนั ซอจีนสีส าเนียงจีนตามท่วงท านองของ
เพลง ก่อนเข้าท่อนร้องในท านอง A ด้วยเสียงของนางสุรินทร์โดยมีเสียงซอบรรเลงคลอล้อกับ
ท านองหลกั หีบเพลงปากบรรเลงคูไ่ปกบัท านองร้องและกีตาร์โดยท าหน้าท่ีเป็นทัง้ท านองหลกัและ
ท านองประสาน ในทอ่น B ซอท าหน้าท่ีเป็นเสียงประสาน (Harmony) โดยเม้าท์ออร์แกนและกีต้าร
ยังท าหน้าท่ีเดิม ท่อนโซโล่ A ใช้เสียงคนร้องฮัมแทนเสียงเคร่ืองดนตรีในท านองหลักไปคู่กับ
เสียงฟลู้ตและเม้าท์ออร์แกน โดยท่ีเม้าท์ออร์แกนท าหน้าท่ีเป็นท านองสอดประสานไปด้วย ในท่อน 
B ขึน้ต้นท านองหลกัโดยไวโอลินใน 2 ประโยคแรก ซอและเม้าท์ออร์แกนเล่นเป็นท านองหลกัคูก่นั 
ประโยคสดุท้ายซอเปล่ียนหน้าท่ีเป็นเสียงประสาน แล้วจึงเข้าท่อนร้อง A อีกครัง้โดยนกัร้องหญิง
ร้องประสานเสียงเดียวกนั (Unison) เพ่ือเพิ่มพลงัและขยายความ เพิ่มความหนกัแน่นให้เนือ้เพลง 
และสร้างให้เห็นบรรยากาศของการรวมตวัของผู้คน ซอท าหน้าท่ีเป็นท านองสอดประสานจนจบ
เพลง   

 

                                           

 
18

 สมัภาษณ์ นิด กรรมาชน, นกัดนตรี, 27 มกราคม 2557  
สถานท่ี งานสมัมนาคีตาญชลี 
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โน้ตเพลงพลังใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 14  โน้ตเพลงพลงัใจ 1 
 โน้ตเพลงพลงัใจ 1 เสียงฟลู้ตมาพร้อมกับเม้าท์ออร์แกน แล้วตามด้วย
เสียงซอจีนท่ีมาสอดประสานในบาร์ท่ี 4 ฟลู้ตเป็นท านองหลกั ซอจีนและหีบเพลงปากสลบักนั
เป็นท านองสอดประสานและ Unison กบัฟลู้ต และเป็น Unison กนัในโน้ตสดุท้าย  1 บาร์ก่อน
เข้าท านองหลกัด้วยเสียงร้อง 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 15  โน้ตเพลงพลงัใจ 2 
 โน้ตเพลงพลงัใจ 2 ท่อนสุดท้ายมีการร้องประสานโดยท่ีเคร่ืองดนตรีทุก
เคร่ืองบรรเลงเป็นทัง้ท านองหลกัและท านองสอดประสานไปพร้อมกันเพ่ือเพิ่มพลงัให้แก่บท
เพลง 
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 ตารางโครงสร้างเพลงพลังใจ 
ตารางท่ี 2 ตารางโครงสร้างเพลงพลงัใจ 

 สมาชิกวงเคร่ืองดนตรีที่บรรเลง 

โครงสร้าง
เพลง 

สมศกัดิ์ อิสมนัยี 
 

สริุนทร์ อิสมนัยี 
 

อญัชลี อิสมนัยี 
 

ว า ทิ ต า 
อิสมนัยี 
 

ภารวี  
อิสมนัยี 

 ร้องน า, 
ประสาน, กีตาร์  
, เม้าท์ออร์แกน 

ร้องน า,  
บองโก, 
คาฮอง 

ร้องน า, 
ประสาน,  
ซอจีน 

ฟลู้ต ร้องน า, 
ประสาน, 
ไวโอลิน 

intro เม้าท์ออร์แกน+
กีตาร์ 

 
ซอจีน ฟลู้ต  

A1  เม้าท์ออร์แกน+
กีตาร์ 

ร้องน า คาฮอง ซอจีน   

B1 เม้าท์ออร์แกน+
กีตาร์ 

ร้องน า คาฮอง ซอจีน
(ประสาน) 

  

A2 solo เม้าท์ออร์แกน+
กีตาร์ 

ร้องฮมั คาฮอง  ฟลู้ต  

B2 solo เม้าท์ออร์แกน+ 
กีตาร์ 

คาฮอง ซอจีน(หลกั 3
ประโยคแรก 
จากนัน้
ประสาน) 

ฟลู้ต ไวโอลิน 
(หลกั 2
ประโยค
แรก) 

A3+B3 เม้าท์ออร์แกน+
กีตาร์ 

ร้องน า คาฮอง ร้องประสาน 
+ซอจีน
(ประสาน) 

 ร้อง
ประสาน
unison 

  
  *A ดงัสายลมท่ีพดัพานลานป่า  พาใบไม้พลดัถ่ิน 

 ดงัสายน า้ท่ีไหลรินพดัพา   น าดวงใจฉนัมาใกล้เธอ 
 * B ความหวงัดีท่ีเธอให้สงัคม  ฉนัช่ืนชมเธอเสมอ 
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 เพ่ือพ่ีน้องผู้ ท่ียากไร้   รวมดวงใจผองเราฟันฝ่า 
 

การวิเคราะห์บทบาทและพลังอ านาจของเนือ้เพลงพลังใจ 
 เพลงพลังใจ ได้ให้ข้อมูลแก่ผู้ ฟังถึงปัญาสังคม ทัง้อดีต ปัจจุบัน และ
อนาคตดงันี ้
 จากเนือ้เพลง“เพ่ือพ่ีน้องผู้ ท่ียากไร้ รวมดวงใจผองเราฟันฝ่า”  สะท้อนถึง
ปัญหาความยากไร้ของประชาชนเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึน้ทกุท่ีทกุยคุ ทกุสมยั   
 ข. เพลงพลงัใจ ได้สร้าง-รักษาคณุค่าและอตัลกัษณ ั์ของสาเหตขุอง
การประท้วง ดงันี ้

 “เพ่ือพ่ีน้องผู้ ท่ียากไร้ รวมดวงใจผองเราฟันฝ่า” 
 การออกมาชมุนมุเรียกร้องนี ้ไม่ใช่เพ่ือตนเอง แตเ่พ่ือประชาชน ซึ่งในท่ีนี ้
ใช้ค าว่า “พ่ีน้อง” เพ่ือให้เกิดความรู้สึกร่วมว่าคนท่ีก าลงัทุกข์ยากนัน้คือพ่ีน้องของเรา เราจึงต้อง
ออกมาเป็นปากเสียง เรียกร้องควาถกูต้องยตุธิรรมให้แก่พวกเขา 
 ค. เพลง พลงัใจ สร้างความชอบธรรมตอ่กิจกรรมการเคล่ือนไหว ดงันี ้
จากเนือ้เพลง  “ความหวงัดีท่ีเธอให้สงัคม ฉนัช่ืนชมเธอเสมอ เพ่ือพ่ีน้องผู้ ท่ียากไร้ รวมดวงใจ
ผองเราฟันฝ่า” และ “เพ่ือพ่ีน้องผู้ ท่ียากไร้ รวมดวงใจผองเราฟันฝ่า” หมายถึงการท่ีทกุคนมารวมตวั
กันเรียกร้องเพ่ือผู้ยากไร้ ไม่ใช่เรียกร้องเพ่ือตนเอง ถือเป็นการเสียสละเพ่ือส่วนรวม ซึ่งเป็นสิ่งท่ี
สงัคมทัว่ไปให้ความช่ืนชม 
 ง. เพลง พลงัใจ แนะน าค าตอบ หรือสร้างความต้องการในเร่ืองเก่ียวกบั
ปัญหาสงัคม ดงันี ้
 จากเนือ้เพลง “เพ่ือพ่ีน้องผู้ ท่ียากไร้ รวมดวงใจผองเราฟันฝ่า” 
การใช้ค าวา่ “พ่ีน้อง”  เป็นการให้ความรู้สกึร่วม วา่ผู้ ท่ีทกุข์ยากนัน้เป็นญาติมิตรป็นคนในครอบครัว
ของเรา เม่ือเห็นเขาทกุข์เราก็รู้สกึทกุข์ไปด้วย เพราะฉะนัน้จึงต้องรวมใจกนัอกมาตอ่สู้ เรียกร้อง ฟัน
ฝ่าอปุสรรคร่วมกนัเพ่ือให้ชีวิตของพวกเขาดีขึน้ 
 จ. เพลงพลงัใจ โฆษณาให้เห็นความสมัพนัธ์อนัดีและความสามคัคีใน
การชุมุนมุดงันี ้
 จากเนือ้เพลง “ดงัสายลมท่ีพดัพานลานป่าพาใบไม้พลดัถ่ิน ดงัสายน า้ท่ี
ไหลรินพดัพาน าดวงใจฉันมาใกล้เธอ” ส่ือให้เห็นถึงการรวมใจจากผู้คนจากหลายท่ีเปรียบกบัลมท่ี
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พดัใบไม้ให้ปลิวไปในท่ีตา่งๆ และสายน า้หลายสายท่ีไหลมารวมกนั ท าให้หวัใจของทกุคนได้มาอยู่
รวมกนั  
 “ฉนัช่ืนชมเธอเสมอ” แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ทัง้ความเคารพและช่ืน
ชมในสิ่งท่ีท าร่วมกนั น าไปสูค่วามสามคัคี  “รวมดวงใจผองเราฟันฝ่า” แสดงให้เห็นถึงความสามคัคี
ของผู้ชมุนมุท่ีจะตอ่สู้ ฟันฝ่าอปุสรรคไปด้วยกนั 
 เพลงส่ิงฝันในใจ-อยากให้ความรักแก่คนทัง้โลก  

 ประวัตเิพลงและผู้เขียน 
 เพลงสิ่งฝันในใจ คือท านองเพลง  Blowing in the wind  ของ Bob Dylan  น ามาใส่
เนือ้เพลงภาษาไทยโดย นายวีรศกัดิ์ ขขุนัธิน บรรเลงเป็นเมดเลย์กบัเพลง อยากให้ความรักแก่คน
ทัง้โลก ซึ่งเดิมเป็นบทกวีพิมพ์ลงปกหนงัสือประจ าปีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในช่วงปี พ .ศ. 
2519 ผู้ เขียนคือนายทศพล เสนารักษาธรรม ซึ่งเป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัในขณะนัน้ เรียบเรียงดนตรีโดยวงน า้ค้างกับตะวนั ซึ่งเป็นวงดนตรีเพ่ือชีวิตประจ า
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั(สมัภาษณ์นายสมศกัดิ์ อิสมนัยี 2 ม.ค.60) ด้วยจงัหวะสนุกสนานท่ี
คล้ายกนั และเนือ้หามีความต่อเน่ืองกนั คือความใฝ่ฝันให้ผู้คนในสงัคม ด ารงค์อยู่อย่างรับรู้และ
เผชิญปัญหาไปด้วยกนั และมอบความรักให้แก่กนั  
 ด้วยจงัหวะของเพลงท่ีเป็นลกัษณะคนัทร่ี มีความสนกุสนาน ท าให้ผู้ชมุนมุรู้สึกสดใสมี
ชีวิตชีวา มีกิจกรรมปรบมือร่วมกัน หรือลุกขึน้มาเต้นร า ซึ่งเป็นวิธีการผ่อนคลายและปลดปล่อย
ความเครียด รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพส าหรับผู้ ชุมนุมสูงวัยได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ช่วยสร้าง
รอยยิม้และมิตรภาพระหวา่งหวา่งผู้ชมุนมุ ท่ีร่วมสขุและทกุข์อยูด้่วยกนัตามเนือ้หาของเพลง 
 เพลงอยากให้ความรักแก่คนทัง้โลก เป็นบทกวีจากสมุดเล่มเล็กของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ท่ีนิสิตปี 2 ท าแจกนิสิตปี 1 เพ่ือชักชวนเข้า้ขมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม เขียนขึน้โดยนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายทศพล เสนารักษาธรรม หรือ
นามปากกา ดอกตะแบกสีม่วง ใส่ท านองเพลงโดยวงน า้ค้าง ในปี 2521 ซึ่งผู้ เขียนได้ร่วมกิจกรรม
อ่านกวีบนเวทีประท้วงของนิสิตนกัศกึษาในเหตกุารณ์ 6 ปี 2518 ตลุา ซึ่งตอนนัน้ยงัเป็นนกัเรียน
มธัยมสวนกหุลาบ มีความสนใจทางด้านวรรณศลิป์ตัง้แตว่ยัเดก็  
 ซึ่งบทเพลงนีไ้ด้ถกูใช้อย่างแพร่หลายในงานกิจกรรมเพ่ือสงัคม และกิจกรรมการตอ่สู้
ของภาคประชาชน แตค่นสว่นมากมกัจะเข้าใจวา่นายแพทย์สญัญา ภทัราชยั ซึง่เป็นสมาชิกของวง
น า้ค้าง ซึง่เป็นผู้ใสท่ านองเป็นผู้ เขียเนือ้เพลง 
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  เนือ้เพลง 
 ชีวิตคนเรามีทัง้เศร้าและสขุ  
 บ้างมีแตท่กุข์ ทกุข์ระทม 
 จมในความทกุข์ ควานหาสขุจนสิน้ลม 
 ไมเ่คยสขุสม ตรมตรอมใจ 
 
 บางมีแตส่ขุ ไมเ่คยทกุข์ ทกุข์ระทม 
 พบแตส่ิ่งสขุ สนกุใจ 
 
 สิ่งฝันในใจนี ้เราจะมีความทกุข์ร่วมกนั 
 เราฝันเราจะมีความสขุร่วมกนั 
 
 เรามีทัง้เพ่ือน มีทัง้เดือนและดาว 
 เรามีทัง้ข้าวมีทัง้ปลา 
 มีทัง้เสียงนก มีน า้ตก มีแนวป่า 
 มีเสียงนกร้อง มีท้องนา 
 
 มีพายพุดั มีคล่ืนซดั มีฟ้าผา่ 
 มีทัง้เสียงร้องนองน า้ตา 
 
 สิ่งฝันในใจนี ้เราจะมีความทกุข์ร่วมกนั 
 เราฝันเราจะมีความสขุร่วมกนั 
 
 อยากให้ความรัก เพ่ือคนทัง้โลก 
 อยากจะให้โชคเพ่ือคนทัง้หล้า 
 อยากให้รอยยิม้ลบคราบน า้ตา 
  อยากให้ชีวาแก่คนทัง้ปวง 
 
 อยากให้คนทกุข์ พ้นทกุข์ล าเคญ็ 
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 ความเคืองเข็ญแค้นยากล าบากใหญ่หลวง 
 ให้หมดทกุข์สร้างสขุในใจทกุดวง 
 อยากให้ปวงคนทกุข์เป็นสขุสนัต์ 
 อยากอทุิศชีวิตทัง้หมดนี ้
 เพ่ือสร้างความดีไมเ่คยหวัน่ 
 จะเร่งสร้างทัง้คืนและทัง้วนั 
 เพ่ือชีวิตอนัสัน้ นัน้มีราคา 
 

การวิเคราะห์บทเพลงทางสังคีตลักษณ์ 
 การวิเคราะห์เพลงสิ่งฝันในใจ-อยากให้ความรักแก่คนทัง้โลก ในรูปแบบ
การบรรเลงของวงคีตาญชลี เพลงสิ่งฝันในใจ-อยากให้ความรักแก่คนทัง้โลก มีรูปแบบบของเพลง
เป็น A A B บนัไดเสียง C Major เร่ิมต้นด้วยอินโทรท่ีเสียงหีบเพลงปากเล่นในท านองหลกั 4 
ประโยคสุดท้ายของเพลงของเพลงคู่กับเสียงซอ ซอเปล่ียนหน้าท่ีมาเป็นเสียงประสานใน 2 
ประโยคหลงั เข้าท่อนร้อง A ด้วยการร้องประสานหญิง-ชาย โดยมีเสียงผู้หญิงเป็นหลกั ซอเปล่ียน
หน้าท่ีมาเป็นเคร่ืองสนบัสนุนจงัหวะ ด้วยการใช้เทคนิคดีด(Pizzicato) เล่นจงัหวะขดัตามโน้ตใน
คอร์ดเพ่ือไม่ให้รบกวนเสียงร้องและสร้างสีสนัความสนุกสนานในเพลง กลบัมาเล่นเสียงยาวใน
ทอ่น B เพ่ือให้บรรยากาศของเพลงอบอุน่นุม่นวล ซึง่ทกุคนจะช่วงกนัร้องประสานในท่อน B เพราะ
เป็นเนือ้หาท่ีส าคญัและต้องการเน้นความหนกัแนน่และออ่นโยนในเวลาเดียวกนัตามเนือ้เพลงท่ีว่า 
“สิ่งฝันในใจนีเ้ราจะมีความทกุข์ร่วมกนั เราฝันเราจะมีความสขุร่วมกนั”  ในทอ่น A 3 ยงัคงร้องด้วย
เสียงประสานของทกุคน ซอเล่นเป็นทัง้ท านองสอดประสาน ประสาน และขนานไปกบัท านองของ
กีตาร์ เพ่ือสร้างความแตกตา่งจาก A1-2 บวกกบัเนือ้หาของเพลงก็มีความหนกัแน่นจริงจงัขึน้ จน
จบ B2 แล้วเข้าท านองเพลงอยากให้ความรักแก่คนทัง้โลกในบนัไดเสียงเดียวกนั โดยใช้ท านอง A 
โดยมีไวโอลินและฟลู้ตเล่นเป็นท านองหลัก ซอและหีบเพลงปากท าหน้าท่ีสอดประสาน และซอ
เปล่ียนเป็นเสียงประสานใน 2 ประโยคสดุท้าย เข้าท่อนร้องเด่ียวด้วยเสียงนางสริุนทร์เป็นหลกั มี
ลกูคูแ่ละนกัร้องประสานเป็นสมาชิกวงท่ีเหลือ ท่อน B แยกร้องเป็น 2 ท านองชดัเจน โดยมีเสียง
นางสุรินทร์ วาทิตา และภารวี เป็นท านองหลกั สมศกัดิ์ และ อญัชลี ร้องเป็นท านองประสานอัน
เดียวกันแต่คนละ Octave จบเพลงด้วยเสียงซอและเม้าท์ออร์แกนในท านองหลัก 2 ประโยค
สดุท้ายของ B 
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โน้ตเพลงสิ่งฝันในใจ-อยากให้ความรักเพื่อคนทัง้โลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 16  โน้ตเพลงสิ่งฝันในใจ 1 
  นกัร้องหญิงชายร้องประสานกนั   ซอจีนดีดเป็นจงัหวะขดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 17 โน้ตเพลงสิ่งฝันในใจ 2  
 ทกุคนในวงชว่ยกนัร้องประสาน ซอจีกลบัมาสีโน้ตยาวเพ่ือเพิ่มความรู้สกึอบอุน่ 
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ภาพท่ี 18 โน้ตเพลงสิ่งฝันในใจ 3 การเช่ือมตอ่ระหวา่งเพลง  
 

ตารางโครงสร้างเพลงสิ่งฝันในใจ-อยากให้ความรักเพื่อคนทัง้โลก 
ตารางท่ี 3 ตารางโครงสร้างเพลงสิ่งฝันในใจ-อยากให้ความรักเพ่ือคนทัง้โลก 
 สมาชิกวงเคร่ืองดนตรีที่บรรเลง 

โครงสร้าง
เพลง 

สมศกัดิ์ อิสมนัยี 
 

สริุนทร์ อิสมนัยี 
 

อญัชลี อิสมนัยี 
 

วาทิตา 
อิสมนัยี 
 

ภารวี อิสมนัยี 

 ร้องน า, ประสาน, 
กีตาร์  
, เม้าท์ออร์แกน 

ร้องน า,  
บองโก, 
คาฮอง 

ร้องน า, 
ประสาน,  
ซอจีน 

ฟลู้ต ร้องน า, 
ประสาน, 
ไวโอลิน 

intro 
เ ม้ า ท์ อ อ ร์ แกน
กีตาร์ 

บองโก ซอจีน ฟลู้ต ไวโอลิน 

A1  
ร้องประสาน 
เม้าท์ออร์แกน
กีตาร์ 

ร้องน า,บองโก 
ซอจีน 
pizzicato 

 ร้องประสาน 
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ตารางท่ี 3 ตารางโครงสร้างเพลงสิ่งฝันในใจ-อยากให้ความรักเพ่ือคนทัง้โลก (ตอ่) 
 สมาชิกวงเคร่ืองดนตรีที่บรรเลง 
โครงสร้าง
เพลง 

สมศกัดิ์ อิสมนัยี 
 

สริุนทร์ อิสมนั
ยี 
 

อญัชลี อิสมนัยี 
 

วาทิตา อิส
มนัยี 
 

ภารวี อิสมนั
ยี 

A2 
ร้องประสาน 
เม้าท์ออร์แกน
กีตาร์ 

ร้องน า บองโก ซอจีน pizzicato  ร้องน า 

B1 
ร้องประสาน 
เม้าท์ออร์แกน
กีตาร์ 

ร้องน า บองโก 
ร้องประสาน ซอ
จีน 
(สอดประสาน) 

ร้องน า ร้องประสาน 

A3 
ร้องน า  
เม้าท์ออร์แกน
กีตาร์ 

ร้องน า บองโก 
ซอจีน pizzicato 
สลบัสีสอด
ประสาน 

ร้องน า ร้องน า 

A4 
ร้องประสาน 
เม้าท์ออร์แกน
กีตาร์ 

ร้องน า บองโก 
ซอจีน สลบัสี
สอดประสาน 

ร้องน า ร้องน า 

A5 
ร้องประสาน 
เม้าท์ออร์แกน
กีตาร์ 

ร้องน า บองโก 
ซอจีน ลากเสียง
เป็นส าเนียง
ญ่ีปุ่ น 

ร้องน า ร้องประสาน 

B2 
ร้องน า  
เม้าท์ออร์แกน
กีตาร์ 

ร้องน า บองโก 
ร้องประสาน                         
ซอจีน(สอด
ประสาน) 

ร้องน า ร้องประสาน 

  
 A 1 ชีวิตคนเรามีทัง้เศร้าและสขุ  บ้างมีแตท่กุข์ ทกุข์ระทม 
 จมในความทกุข์ ควานหาสขุจนสิน้ลม ไมเ่คยสขุสม ตรมตรอมใจ 
 
 A 2 บางมีแตส่ขุ ไมเ่คยทกุข์ ทกุข์ระทม พบแตส่ิ่งสขุ สนกุใจ 
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B1 สิ่งฝันในใจนี ้เราจะมีความทุกข์ร่วมกัน เราฝันเราจะมีความสุข
ร่วมกนั 

 
 A3 เรามีทัง้เพ่ือน มีทัง้เดือนและดาว เรามีทัง้ข้าวมีทัง้ปลา 
 มีทัง้เสียงนก มีน า้ตก มีแนวป่า มีเสียงนกร้อง มีท้องนา 
 
 A4 มีพายพุดั มีคล่ืนซดั มีฟ้าผา่ มีทัง้เสียงร้องนองน า้ตา 
 

B5 สิ่งฝันในใจนี ้เราจะมีความทุกข์ร่วมกัน เราฝันเราจะมีความสุข
ร่วมกนั 

 
 C1 อยากให้ความรัก เพ่ือคนทัง้โลก อยากจะให้โชคเพ่ือคนทัง้หล้า 
 อยากให้รอยยิม้ลบคราบน า้ตา อยากให้ชีวาแก่คนทัง้ปวง 
 

C2 อยากให้คนทุกข์ พ้นทุกข์ล าเค็ญ ความเคืองเข็ญแค้นยากล าบาก
ใหญ่หลวง 

 ให้หมดทกุข์สร้างสขุในใจทกุดวง อยากให้ปวงคนทกุข์เป็นสขุสนัต์ 
 
 D1 อยากอทุิศชีวิตทัง้หมดนี ้เพ่ือสร้างความดีไมเ่คยหวัน่ 
 จะเร่งสร้างทัง้คืนและทัง้วนั เพ่ือชีวิตอนัสัน้ นัน้มีราคา 
 
 การวิเคราะห์บทบาท และพลังอ านาของเนือ้เพลง สิ่ งฝันในใจ -
อยากให้ความรักเพื่อคนทัง้โลก 
 ก. เพลงสิ่งฝันในใจ-อยากให้ความรักแก่คนทัง้โลก ได้ให้ข้อมูลแก่ผู้ ฟัง
ถึงปัญาสงัคม ทัง้อดีต ปัจจบุนั และอนาคตดงันี  ้จากเนือ้เพลง “ชีวิตคนเรามีทัง้เศร้าและสขุ บ้างมี
แตทุ่กข์ ทุกข์ระทม จมในความทกุข์ ควานหาสขุจนสิน้ลมไม่เคยสุขสม ตรมตรอมใจ” และ “สุข
,ความสขุ” ในเพลงนีห้มายถึงการมีคณุภาพชีวิตท่ีดี มีเสรีภาพ ไม่ถกูลิดรอนสิทธิ หรือถกูเอารัดเอา
เปรียบจากใคร “ทกุข์” ในเพลงนีห้มายถึงการมีคณุภาพชีวิตต ่ากว่ามาตรฐาน การถกูกดข่ีขดูรีด 
การถกูดแูคลนจากสงัคม การถกูลิดรอนสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐาน เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงปัญหาท่ี
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เกิดขึน้อยู่ตลอดเวลาของมนุษย์ คือความสุขและความทุกข์ท่ีไม่ยัง่ยืน ซึ่งเกิดขึน้กับทุกคนในทุก
เวลา  
 “บ้างมีแต่สุข ไม่เคยทุกข์ ทุกข์ระทมพบแต่สิ่งสุข สนกุใจ” เนือ้เพลงใน
ทอ่นนีห้มายถึง คนบางกลุม่ บางคน มีแตค่วามสขุความร ่ารวย ความมีอ านาจ ซึ่งอาจหมายรวมถึง
ความสขุ ความร ่ารวยท่ีเกิดจากการเอารัดเอาเปรียบลิดรอนสิทธิเสรีภาพจากประชาชนคนอ่ืน  ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงความเหล่ือมล า้ทางสงัคมอยา่งชดัเจน  
 ข. เพลงสิ่งฝันในใจ-อยากให้ความรักแก่คนทัง้โลก ได้สร้าง-รักษาคณุคา่
และอตัลกัษณ์ของสาเหตขุองการประท้วงดงันี ้
 จากเนือ้เพลง “สิ่งฝันในใจนี ้เราจะมีความทุกข์ร่วมกัน เราฝันเราจะมี
ความสขุร่วมกนั” หมายถึงการได้ร่วมทกุข์ ร่วมสขุกนัของประชาชน หรือความต้องการสร้างความ
เทา่เทียมหรือลดความตา่งระหวา่งชนชัน้ โดยการออกมาเรียกร้องจากภาครัฐเป็นต้น  
 “อยากให้ความรัก เพ่ือคนทัง้โลก อยากจะให้โชคเพ่ือคนทัง้หล้า อยากให้
รอยยิม้ลบคราบน า้ตา อยากให้ชีวาแก่คนทัง้ปวง อยากให้คนทกุข์ พ้นทกุข์ล าเค็ญ ความเคืองเข็ญ
แค้นยากล าบากใหญ่หลวง ให้หมดทกุข์สร้างสขุในใจทุกดวง อยากให้ปวงคนทกุข์เป็นสุขสนัต์” 
หมายถึงการอยากขจดัความทกุข์ของประชาชนให้หมดไป โดยการเรียกร้องความถกูต้องยตุิธรรม
จากอ านาจรัฐ อยากอทุิศชีวิตทัง้หมดนี ้ เพ่ือสร้างความดีไม่เคยหวัน่ จะเร่งสร้างทัง้คืนและทัง้วนั 
เพ่ือชีวิตอนัสัน้ นัน้มีราคา การออกมาชมุนมุตอ่สู้ เรียกร้อง เปรียบเสมือนการสร้างความดี การสร้าง
ประโยชน์แก่สงัคม ถือเป็นการอทุิศตน ซึง่เป็นการสร้างคณุคา่ให้แกชีวิต 
 ค. เพลง สิ่งฝันในใจ-อยากให้ความรักแก่คนทัง้โลก สร้างความชอบธรรม
ตอ่กิจกรรมการเคล่ือนไหว จากเนือ้เพลง “สิ่งฝันในใจนีเ้ราจะมีความทุกข์ร่วมกัน เราฝันเราจะมี
ความสุขร่วมกัน” “ฝัน” ในเนือ้เพลงท่อนนีห้มายถึงความหวงั ความใฝ่ฝันท่ีอยากให้เกิดขึน้ใน
สงัคม “ทกุข์” ในเนือ้เพลงท่อนนีห้มายถึง การเข้าใจความทุกข์ของผู้ถกูถกูเอารัดเอาเปรียบ การ
ลิดรอนสิทธิ การกดข่ีขดูรีดจากภาครัฐ และการออกมาเผชิญความยากล าบากในการตอ่สู้ เรียกร้อง
สิทธิเพ่ือคนเหลา่นัน้ด้วยกนั “สขุ” ในเนือ้เพลงทอ่นนีห้มายถึง การมีคณุภาพชีวิตท่ีดี ไม่ถกูกดข่ี คด
โกง เอารัดเอาเปรียบ การมีสิทธิเสรีภาพอยา่งเทา่เทียมกนั “อยากให้ความรัก เพ่ือคนทัง้โลก  
อยากจะให้โชคเพ่ือคนทัง้หล้า อยากให้รอยยิม้ลบคราบน า้ตา อยากให้ชีวาแก่คนทัง้ปวง”  “ความ
รัก”ในเพลงนี ้คือความรักตอ่เพ่ือนมนุษย์ ซึ่งหมายถึงการช่วยเหลือ แบง่ปัน การสร้างสรรค์สิ่งดีๆ
ให้แก่กนั  “โชค”  ในเพลงนีห้มายถึงโชคดี อาจหมายถึงชีวิตท่ีดีขึน้ ทัง้การเงิน การงาน เสรีภาพ 
การศกึษา ความรัก รวมถึงสิ่งดีๆท่ีมนษุย์พึงมี “รอยยิม้” ในเพลงนีห้มายถึง ความสขุทางใจท่ีเกิด
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จากชีวิตท่ีได้พบสิ่งดีๆ “คราบน า้ตา” ในเพลงนีห้มายถึงความทุกข์ยากล าบากของชีวิต จนเกิด
ความทกุข์ใจจนต้องหลัง่น า้ตาออกมา “อยากให้รอยยิม้ลบคราบน า้ตา” ในเพลงนีห้มายถึงอยาก
ให้ความทุกข์ทัง้หมดถูกลบไปด้วยความสุุข “ชีวา” ในเพลงนีห้มายถึง สุขภาพท่ีดี และชีวิตท่ีมี
อิสระเสรี  โดยทัง้หมดท่ีกลา่วมานีคื้อสิ่งท่ีดีๆท่ีชีวิตมนษุย์ควรได้รับอยา่งเทา่เทียม   
 “อยากให้คนทกุข์ พ้นทกุข์ล าเค็ญ ความเคืองเข็ญแค้นยากล าบากใหญ่
หลวง ให้หมดทกุข์สร้างสุขในใจทุกดวง อยากให้ปวงคนทกุข์เป็นสขุสนัต์” “คนทุกข์” ในเพลงนี ้
หมายถึง คนจน คนท่ีโดนเอารัดเอาเปรียบ โดนโกง โดนลิดรอนสิทธิทัง้จากคนท่ีมีอ านาจสูงกว่า 
หรือจากภาครัฐ 
 “สร้างสุข,สุขสันต์” ในเพลงนีห้มายถึงสิทธิเสรีภาพ การมีสิทธ์ิมีเสียง
เรียกร้องความเป็นธรรมให้ตนเองซึง่การจะท าให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพได้ ต้องแลกด้วยการตอ่สู้
กบัภาครัฐ 
 “อยากอทุิศชีวิตทัง้หมดนี ้เพ่ือสร้างความดีไม่เคยหวัน่จะเร่งสร้างทัง้คืน
และทัง้วนั เพ่ือชีวิตอนัสัน้ นัน้มีราคา”  “ความดี” ในเพลงนีห้มายถึงการเสียสละความสบายส่วน
ตนไปสร้างประโยชน์แก่สงัคม “ราคา” ในเพลงนีห้มายถึงคณุคา่  (Value)  ซึ่งชีวิตคนจะมีคณุคา่ได้
ก็ด้วยการท าความดีการเสียสละเพ่ือผู้ อ่ืน ท่อนสดุท้ายของเพลงนีห้มายถึงการทุ่มเท การเสียสละ
เพ่ือสร้างความดี ซึง่เป็นการตอกย า้วา่สิ่งท่ีท านัน้ถกูต้องแล้วและท าให้ชีวิตนัน้มีคณุคา่ 
 ง. เพลงสิ่งฝันในใจ-อยากให้ความรักแก่คนทัง้โลก แนะน าค าตอบ หรือ
สร้างความต้องการในเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาสงัคม “สิ่งฝันในใจนีเ้ราจะมีความทกุข์ร่วมกนั เราฝันเรา
จะมีความสุขร่วมกัน” หมายถึงการมีความรู้สึกร่วมในความทุกข์ยากของประชาชน และความ
ใฝ่ฝันท่ีจะเห็นความยตุิธรรม ความเท่าเทียม การไม่กดข่ีเอารัดเอาเปรียบ บงัเกิดขึน้แก่ประชาชน
ในสงัคม 
 “อยากให้คนทกุข์ พ้นทกุข์ล าเค็ญ ความเคืองเข็ญแค้นยากล าบากใหญ่
หลวงให้หมดทกุข์สร้างสุขในใจทุกดวง อยากให้ปวงคนทกุข์เป็นสขุสนัต์” ตอกย า้ความรู้สึกร่วม
โดยการสะท้อนและขยายความยากล าบากของผู้ ทุกข์ยากว่ามันเป็นเร่ืองใหญ่หลวง กระตุ้ น
ความรู้สึกว่าอยากเป็นผู้ช่วยเหลือ อยากขจดัความทกุข์โศก และมีส่วนในการสร้างความสขุให้แก่
ประชาชนโดยการขบัเคล่ือนสงัคมในรูปแบบตา่งๆ รวมถึงการออกมาตอ่สู้ เรียกร้อง  
 “อยากอทุิศชีวิตทัง้หมดนี ้เพ่ือสร้างความดีไม่เคยหวัน่       จะเร่งสร้างทัง้
คืนและทัง้วนั เพ่ือชีวิตอนัสัน้ นัน้มีราคา”  กระตุ้นการอยากสร้างความด ความต้องการอทุิศตนเพ่ือ
ผู้ อ่ืน ด้วยการตอกย า้ความหมายหรือคณุคา่ของชีวิตอนัสัน้ของความเป็นมนษุย์  
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 จ. เพลงสิ่งฝันในใจ-อยากให้ความรักแก่คนทัง้โลก โฆษณาให้เห็น
ความสมัพนัธ์อนัดีและความสามคัคีในการชุมุนมุดงันี “้สิ่งฝันในใจนีเ้ราจะมีความทกุข์ร่วมกนั เรา
ฝันเราจะมีความสขุร่วมกนั” สะท้อนให้เห็นถึงจิตใจและความสมัพนัธ์อนัแนบแน่นของผู้ชมุนมุ ท่ี
พร้อมจะร่วมทกุข์ร่วมสขุไปด้วยกนั ซึ่งการร่วมทกุข์ในการชมุนมุนัน้อาจหมายถึงการแลกด้วยชีวิต 
เพราะฉะนัน้ผู้ชุมนุมจะต้องมีความเช่ือมัน่ในตวัตนและอุดมการณ์ของกันและกันเป็นอย่างมาก 
และทัง้หมดจะสะท้อนออกมาเป็นพลงัแหง่ความสามคัคี 
 เพลงเพื่อมวลชน  
 ประวัตเิพลง และผู้เขียน 
  เพลงเพ่ือมวลชน กลา่วถึงจิตใจของผู้ ท่ีเสียสละให้ประชาชน แม้ต้องแลกด้วยชีวิต ถือ
เป็นเพลงท่ียกย่องสดดีุทัง้ผู้ ท่ีก าลังต่อสู้กับอ านาจรัฐอยู่ และวีรชนท่ีจากไป เป็นการหล่อหลอม
จิตใจ และตอกย า้อดุมการณ์ของผู้มาร่วมชมุนมุ ให้ไม่เกรงกลวัต่อความตาย หากได้เสียสละชีวิต
เพ่ือประชาชนจะได้รับความเป็นธรรม ก็เป็นเร่ืองท่ีน่ายินดีเพลง"เพ่ือมวลชน"นัน้ถูกเขียนขึน้ท่ีตึก
สนัทนาการ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลยัมหิดล คนเขียนท านองคือ กลุศกัดิ์ เรืองคงเกียรติ หรือ 
จิน้ กรรมาชน เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เขียนขึน้หนึ่งปีหลังจาก เหตุการณ์14ตุลาคม 
2516 จิน้ กรรมาชนนัน้มีช่ือในเขตป่าเขาวา่ สหายโชต ิเป็นชาว กทม. โดยก าเนิด ส่วนคนเขียนเนือ้
ร้องนัน้ คือคุณ นพพร ยศฐา เป็นนักศึกษามหิดลรุ่นเดียวกัน มีช่ือในป่าว่า สหาย ภราดรพรือ 
ภราดร วงษ์ชนม์ เสียชีวิตจากการโดนลอบยิงท่ีชายแดน จงัหวดัปราจีนบรีุ หลงัจากสมาชิกวงกรร
มาชนอีกคนคือ "เฉา" ได้เสียชีวิตก่อนหน้าไมน่านในเขตงานเดียวกนันีท่ี้อีสานใต้    
 ตี ้กรรมาชน กล่าวว่า “ไม่น่าเช่ือว่าคนท่ีไม่มีทักษะทางดนตรี เรียกว่าแม้แต่เคาะ
จงัหวะยงัไม่ตรงจะสามารถประพนัธ์เพลงอนัทรงคณุค่า อย่างเพ่ือมวลชน ได้ นพพร ยศถา (นพ) 
เป็นสมาชิกของวงดนตรี "กรรมาชน"คนเดียวท่ีมีทกัษะทางดนตรีน้อยมาก เวลาเคาะจงัหวะพวก
เรามกัจะขนัในท่าทางเงอะๆงะๆของเพ่ือนคนนี ้ แตเ่ป็นคนท่ีชอบเขียนบทกวีเป็นชีวิตจิตใจ พอมา
ประกบกบัจิน้ ซึง่มีทกัษะทางดนตรีดีกวา่เพ่ือน ท าให้มีผลงานออกมาหลายเพลงทีเดียว  และเพลง
หนึง่ท่ีเรารู้จกัดีคือ "เพ่ือมวลชน" “ความเป็นมา : ปี2517 หลงัจาก"กรรมาชน"เสร็จสิน้การแสดงรอบ
เช้าท่ีโรงภาพยนตร์เฉลิมเขต ใกล้ๆสะพานกษัตริย์ศึก ซึ่งเป็นการแสดงดนตรีก่อนฉายภาพยนตร์
เร่ืองสงครามและสนัติภาพท่ีสร้างจากงานเขียนของลีโอ ตอลสตอย พวกเรายกวงขึน้รถบสัมุ่งตรง
ไปจงัหวดันครพนม เพ่ือไปเปิดการแสดงในงานบญุส าคญัของจงัหวดั  การแสดงสดในคืนนัน้ไม่ได้
รับการต้อนรับมากเทา่ใดเน่ืองจากยงัไม่คอ่ยมีคนรู้จกัวงเรา แตส่ิ่งล า้คา่ท่ีเป็นผลพลอยได้จากงาน
นัน้คือการได้พบปะสนทนากบัพ่ีน้องผู้ ลีภ้ยัชาวเวียดนามหรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า “ญวนอพยพ” ได้
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ทราบถึงความรักชาติและความมุ่งมัน่บากบัน่ต่อสู้ เพ่ือกู้ชาติของพวกเขา มีบทกวีบทหนึ่งซึ่งปลุก
เร้าจิตใจพวกเขามากมายพดูถึงจิตใจเสียสละอนัยิ่งใหญ่เนือ้ความประมาณว่า ถ้าเป็นนกก็จะขอ
เป็นนกพิราบแห่งเสรีภาพ ถ้าเป็นเมฆบนฟ้าจะขอน าฝนอันชุ่มฉ ่ามาหล่อเลีย้งชาวนา แม้นเป็น
เพียงก้อนกรวดจะร่วมกันถมทางเดินแก่นกัสู้กู้ ชาติ  หลงักลบัจากนครพนม นพ(นพพร ยศถา)
นกัเขียนกวีมือดีของเรา จึงได้เขียนค าร้อง เพลงเพ่ือมวลชน ให้กบัเมโลดีเ้พลงใหม่ท่ีจิน้ เพิ่งเขียน
ขึน้เพ่ือสร้างเพลงจงัหวะแทงโก้ให้กบัวง ผู้ขบัร้องเพลงนี ้คือนิด(มาลี)กรรมาชน ซึ่งปัจจบุนัรู้จกักนั
ในนามครูนิดหรือ ดร.อมร แสงมณี19”   
 
 เนือ้เพลง 
 ถ้าหากฉนัเกิดเป็นนกท่ีโผบนิ  
 ตดิปีกบนิไปให้ไกล ไกลแสนไกล 
 จะขอเป็นนกพิราบขาว 
 เพ่ือชีน้ าชาวประชาสูเ่สรี 
 
 ถ้าหากฉนัเกิดเป็นเมฆบนนภา 
 จะน าพาความร่มเย็นสูท้่องนา 
 หากฉนัเกิดเป็นเม็ดทราย 
 จะถมกายเป็นทางเพื่อมวลชน 
 
 ชีวายอมพลีให้ มวลชนท่ีทกุข์ทน 
 ขอพลีตนไมว่า่จะตายก่ีครัง้ 

 
การวิเคราะห์ทางสังคีตลักษณ์ 

 การวิ เคราะ ห์บทเพลง เ พ่ือมวลชน ใน รูปแบบการบรร เลงของ                 
วงคีตาญชลี 
 เพลงเพ่ือมวลชวนแบ่งเป็น 2 ท่อน เป็นท่อนช้าและท่อนเร็วซึ่งมีจงัหวะ
เป็นแทงโก้ มีรูปแบบเพลงเป็น A A B ท่อน A กีตาร์เล่นเป็น Picking ไวโอลิน ฟลู้ต หีบเพลงปาก

                                           

 
19

 (สมัภาษณ์ พิชยั สธุาประดษิฐ์ (อ๊อด กรรมาชน) 6 ม.ค. 60) 
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เล่นเป็นท านองหลกั ซอจีนเป็นท านองสอดประสานการร้องเร่ิมจากภารวีลูกสาวคนสุดท้อง และ
ตามด้วยวาทิตา อญัชลีและสริุนทร์มาประสานในท่อน B ท่ีให้ลกูสาวทัง้ 2  เป็นผู้ขบัร้องในท่อน
แรกเพราะเสียงของเยาวชนคือตวัแทนของคนรุ่นใหม ่ซึง่เม่ือขบัร้องตามเนือ้หาของเพลง ก็จะท าให้
เกิดภาพและเสียงท่ีท าให้ผู้ ชมุนมุเกิดความหวงั ว่าอดุมการณ์ของคนรุ่นตนนัน้มีผู้ สืบทอด มีคนรุ่น
ใหมรั่บชว่งตอ่ไป       
 ในท่อน B นอกจากจะเป็นเสียงของผู้หญิงทัง้หมด ยงัเป็นเสียงของแม่
และลกูท่ีร้องไปด้วยกนั แสดงถึงความเข้มแข็งของสตรีเพศท่ีสามารถสละตนเพ่ือผู้ อ่ืนได้ไม่ตา่งจาก
เพศชาย แต่ก็มีความอบอุ่นของสายสัมพันธ์ และการสืบทอดอุดมการณ์จากแม่สู่ลูกท่อนโซโล่
กีตาร์เปล่ียนวิธีการเลน่เป็นการตีคอร์ดตามจงัหวะแทงโก้ ซอเปล่ียนเป็นดีด ฟลู้ต ไวโอลิน และหีบ
เพลงปากเล่นเป็นท านองหลักในเสียงเดียวกัน มีเสียงบองโก้เพิ่มเข้ามาเพ่ือประกอบจังหวะ 
สดุท้าย เข้าท่อนร้องโดยทกุคนร้องด้วยกัน อญัชลีเป็นเสียงประสาน น า้เสียงหนกัแน่นแสดงพลงั
และความเข้มแข็งของเพลงมากท่ีสุด ซึ่งท่อนนีจ้ะแสดงความเป็น พ่อ-แม่-ลูกท่ีมีอุดมการณ์
เดียวกันอย่างชัดเจน ตวัดนตรีท่ีเปล่ียนจงัหวะแสดงให้เห็นถึงความหนกัแน่น มั่นคง และความ
จริงจงัในการสละตนเพ่ือผู้ อ่ืน  

โน้ตเพลงเพื่อมวลชน 
ภาพท่ี 19 โน้ตเพลงเพ่ือมวลชน 1  
           ทอ่นแรกให้เป็นเสียงของภารวีและวาทิตา เพ่ือสะท้อนการสืบทอดอดุมการณ์ 
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ภาพท่ี 20 โน้ตเพลงเพ่ือมวลชน 2  
 การเปล่ียนรูปแบบจงัหวะจากท่อนช้า เข้าสู้ท่อนแทงโก กีตาร์เปล่ียนจากการป๊ิกกิ ง้
เป็นตีคอร์ด ซอเปล่ียนจากการสีโน้ตยาวมาเป็นดีด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 21 โน้ตเพลงเพ่ือมวลชน 3  
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ตารางโครงสร้างเพลงเพื่อมวลชน 
ตารางท่ี 4 ตารางโครงสร้างเพลงเพ่ือมวลชน 
  สมาชิกวงเคร่ืองดนตรีที่บรรเลง 

โครงสร้าง
เพลง 

สมศกัดิ์ อิสมนัยี 
 

สริุนทร์ อิสมนัยี 
 

อญัชลี อิสมนัยี 
 

วาทิตา 
อิสมนัยี 
 

ภารวี อิสมนัยี 

 ร้องน า, ประสาน, 
กีตาร์  
, เม้าท์ออร์แกน 

ร้องน า,  
บองโก, 
คาฮอง 

ร้องน า, 
ประสาน,  
ซอจีน 

ฟลู้ต ร้องน า, 
ประสาน, 
ไวโอลิน 

intro เม้าท์ออร์แกน+
กีตาร์(หลกั) 

บองโก ซอจีน
(ประสาน) 

ฟลู้ต
(หลกั) 

ไวโอลิน
(หลกั) 

A1  เม้าท์ออร์แกน+
กีตาร์ 

บองโก ซอจีน  ร้องน า 

A2 เม้าท์ออร์แกน+
กีตาร์ 

บองโก ซอจีน
(ประสาน)+
ร้องประสาน
Harmony(คร่ึง
หลงั) 

ร้องน า  

B เม้าท์ออร์แกน+
กีตาร์ 

ร้องประสาน
unison+ บองโก 

ซอจีน+ร้อง
ประสาน
Harmony 

ร้อง
ประสาน
unison 

ร้องประสาน
unison 

Solo เ ม้ า ท์ อ อ ร์ แกน
(หลัก) กีตาร์ 
(คอร์ดแทงโก้) 

บองโก ซอจีน(ดีด) ฟลู้ต
(หลกั) 

ไวโอลิน
(หลกั) 

A1+ 
A2+B 
tango 

ร้ อ ง ป ร ะ ส า น
unison+กีตาร์ 

ร้ อ ง ป ร ะ ส า น
unison 

ร้ อ งป ระสาน
Harmony 

ร้อง
ประสาน
unison 

ร้องประสาน
unison 



     99 

   

 

 

 
* A1 ถ้าหากฉนัเกิดเป็นนกท่ีโผบนิ ติดปีกบินไปให้ไกล ไกลแสน
ไกล 
จะขอเป็นนกพิราบขาว   เพ่ือชี้น าชาวประชาสูเ่สรี 
* A2 ถ้าหากฉนัเกิดเป็นเมฆบนนภา จะน าพาความร่มเย็นสูท้่องนา 
หากฉนัเกิดเป็นเม็ดทราย   จะถมกายเป็นทางเพื่อมวลชน 
 
*B ชีวายอมพลีให้ มวลชนท่ีทกุข์ทน ขอพลีตนไมว่า่จะตายก่ีครัง้ 

  
 การวิเคราะห์บทบาท และพลังอ านาจของเนือ้เพลงเพื่อมวลชน 

 1. เพลงเพ่ือมวลชน ได้ให้ข้อมูลแก่ผู้ ฟังถึงปัญาสงัคม ทัง้อดีต ปัจจุบนั 
และอนาคต ดงันี ้
 จากเนือ้เพลง “จะขอเป็นนกพิราบขาว เพ่ือชี้น าชาวประชาสู่เสรี” การขอ
เป็นนกพิราบขาวเพ่ือชีน้ าเสรีให้แกประชาชน แสดงให้เห็นว่าประชาชนนัน้ถกูลิดรอนสิทธเสรีภาพิ 
คนท่ีเป็นผู้ ชุมนุมจึงอยากจะชีน้ า เสรีภาพให้แก่ประชาชน ซึ่งรวมถึงการเสนอความคิด 
วิพากย์วิจารณ์ ตรวจสอบการท างานของผู้ มีอ านาจ ข้าราชการ และภาครัฐได้ 
 “ชีวายอมพลีให้มวลชนท่ีทุกข์ทน” หมายถึงการยอมสละชีวิตให้แก่คน
ทกุข์ยาก ซึ่งความทุกข์ทน-ทุกข์ยากนีเ้กิดจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากภาครัฐ พ่อค้าคนกลาง 
การไั่ม่ได้รับความยตุิธรรมจากการท างานของเจ้าหน้าท่ีหรือช่องโหว่ทางกฏหมาย ความไม่เท่า
เทียมทางการศึกษาและอนามยั ซึ่งเป็นสาเหตใุห้คณุภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในชนบท
ต ่ากวา่มาตรฐานท่ีควรจะเป็น ซึง่เป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ทกุยคุทกุสมยั 
 2. เพลงเพ่ือมวลชนได้สร้าง-รักษาคณุค่าและอตัลกัษณ ั์ของสาเหตุ
ของการประท้วง ดงันี ้จากเนือ้เพลง 
 “จะขอเป็นนกพิราบขาว เพ่ือชี้น าชาวประชาสู่เสรี”  นกพิราบในท่ีนี ้
หมายถึงสญัลกัษณ์ของสนัตภิาพ ซึง่การประท้วงนีเ้ป็นไปในรูปแบบของสนัตอิหิงสา  
“ชีวายอมพลีให้มวลชนท่ีทุกข์ทน ขอพลีตนไม่ว่าจะตายก่ีครัง้” แสดงให้เห็นถึงการเสียสละขัน้
สูงสุด คือชีวิต คือการยอมตายเพ่ือให้ผู้ อ่ืนได้มีชีวิตท่ีดีขึน้ และจะขอตายไม่ว่าจะก่ีครัง้ เป็นการ
ตอกย า้จิตใจท่ีเสียสละขัน้สงู 
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 3. จากเนือ้เพลง “จะขอเป็นนกพิราบขาว เพ่ือชี้น าชาวประชาสู่เสรี”  
นกพิราบในท่ีนีห้มายถึงสญัลักษณ์ของสนัติภาพ และความอิสระเสรี ซึ่งหมายรวมถึงตวัผู้ชมุนมุท่ี
ออกมาเรียกร้องสิทธิให้ประชาชนคนอ่ืนๆท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมการชมุนมุ ได้มีสิทธิเสรีภาพทางความคดิ  
“ถ้าหากฉันเกิดเป็นเมฆบนนภา จะน าพาความร่มเย็นสู่ท้องนา” เมฆในท่ีนีเ้ป็นสญัลกัษณ์ของ
ความร่มเย็น หรือเมฆฝน ซึง่ฝนเป็นสิ่งจ าเป็นตอ่ชาวนา ความร่มเย็นนอกจากหมายความถึงสภาพ
อากาศ ยงัสามารถตีความได้ถึงความสงบสขุร่มเย็นของชีวิต ซึ่งชาวนานัน้ถกูกดข่ีเอารัดเอาเปรียบ
มาตลอด หากท้องนามีความร่มเย็น ได้ผลผลิตท่ีดี และได้คา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรม ชีวิตของชาวนา
ก็จะสงบสขุร่มเย็นไปด้วย “หากฉันเกิดเป็นเม็ดทราย จะถมกายเป็นทางเพ่ือมวลชน” เม็ดทรายใน
ท่ีนีเ้ปรียบเปรยได้กับสิ่งเล็กๆท่ีดเูหมือนจะไร้คณุคา่ แตเ่ม่ือรวมกันก็สามารถเกิดเป็นถนนหนทาง
ให้ผู้คนได้ก้าวเดิน การถมกาย ในท่ีนีห้มายถึงยอมสละชีวิต และใช้ร่างของตนทับถมกันจนเป็น
ทางเดินให้กบัประชาชน “ชีวายอมพลีให้มวลชนท่ีทกุข์ทน ขอพลีตนไม่ว่าจะตายก่ีครัง้”  หมายถึง
ชีวิตยอมสละให้ประชาชนท่ีทุกข์ยาก ถึงจะตายแล้วได้กลับมาเกิดใหม่ก็จะขอสละชีวิตอีกครัง้
เพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ 
 4. เพลงเพ่ือมวลชน แนะน าค าตอบ หรือสร้างความต้องการในเร่ือง
เก่ียวกบัปัญหาสงัคม 
“จะขอเป็นนกพิราบขาว เพ่ือชี้น าชาวประชาสู่เสรี” นกพิราบเป็นสญัลกัษณ์ของสนัติภาพ ในท่ีนีจ้ึง
หมายถึงการตอ่สู้ เพ่ือสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยวิถีสนัติ-อหิงสา “ถ้าหากฉันเกิดเป็นเมฆบน
นภา จะน าพาความร่มเย็นสู่ท้องนา” ส่ือให้เห็นว่าชาวนายงัยากล าบากเพราะไม่มีความร่มเย็น
เน่ืองจากความแห้งแล้ง ซึง่หมายรวมถึงความยากล าบากของชีวิตท่ียงัไม่ได้รับการเหลียวแลแก้ไข 
จึงต้องการจะเป็นเมฆเพ่ือให้ฝนเป็นการบรรเทาความแห้งแล้ว หมายรวมถึงการออกมาต่อสู้ เพ่ือ
แก้ปัญหาการกดข่ีเพ่ือชาวนาได้มีชีวิตท่ีดีขึน้ “หากฉันเกิดเป็นเม็ดทราย จะถมกายเป็นทางเพ่ือ
มวลชน” ในการตอ่สู้นัน้ ภาคประชาชนมกัเป็นฝ่ายสญูเสียจากด้วยโจมตีด้วยอาวธุจากฝ่ังอ านาจ
รัฐ แม้รู้อย่างนัน้ ก็จะขอจะขอสละชีวิตตนเพ่ือให้ประชาชนได้รับชยัชนะในการตอ่สู้  “ชีวายอมพลี
ให้มวลชนท่ีทกุข์ทน ขอพลีตนไม่ว่าจะตายก่ีครัง้” ชีวิตนีจ้ะยอมเจ็บยอมตายให้ผู้ทกุย์ยากไม่ว่าจะ
ก่ีครัง้ จนกวา่ผู้ถกูกดข่ีจะได้รับความยตุธิรรม 
 5. เพลงเพ่ือมวลชนโฆษณาให้เห็นความสมัพนัธ์อนัดีและความสามคัคี
ในการชุมุนมุดงันี ้ 
 จากเนือ้เพลงทัง้หมด จะเห็นการสมมตุิตวัตน ถ้าหากได้เกิดเป็นสิ่งนัน้สิ่ง
นี ้ซึง่ทัง้หมดเพ่ือยงัประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนทัง้สิน้ จนถึงสดุท้ายก็ยอมได้แม้กระทัง่การสละชีวิต 
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 เพลง คนท าทาง  
 ประวัตเิพลงและผู้เขียน 
 คือบทกวี ท่ีใส่ท านองเพลงไทยเดิม “ขอมทรงเคร่ือง” สะท้อนมมุมองในสงัคม ว่าผู้ ท่ี
สร้างบ้านสร้างเมืองให้ผู้ คนได้อยู่อาศัยจนปัจจุบันไม่ใช่ผู้ มีอ านาจทั ง้หลายท่ีมีช่ือจารึกไว้ใน
ประวตัศิาสตร์ แตเ่ป็นชนชัน้กรรมกรผู้ใช้แรงงานอยา่งทกุข์ระทมจนสิน้ชีวิต อีกนยัหนึ่ง คือการสดดีุ
นกัตอ่สู้และวีรชน ท่ีเสียสละให้บ้านเมืองรุ่งเรือง ซึ่งหมายรวมถึงผู้ชมุนมุท่ีก าลงัตอ่สู้ เพ่ือให้สงัคมดี
ขึน้ส าเนียงดนตรีพืน้บ้านจะก่อให้เกิดความรู้สึกของความเป็นชาตินิยม รู้สึกถึงความมีรากเหง้า 
และมีวฒันธรรมอนัดีงาม  ปลกุจิตใจผู้ชมุนมุให้รู้สึกซาบซึง้ในความเป็นไทย และรู้สึกว่าตนก าลงั
ต่อสู้ เพ่ือประเทศชาติ และร่วมสร้างประวัติศาสตร์ให้แผ่นดินไทยเพลงนีม้าจากบทกวีของ อ .
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ กวีนิพนธ์ ในปี 2536 ท่ีเขียนให้แก่
หนว่ยงาน ร.พ.ช. (เร่งรัดพฒันาชนบท) ในชว่งท่ีเป็นสมาชิกวงต้นกล้าในยคุก่อตัง้ วงต้นกล้าเป็นวง
ดนตรีไทยประจ ามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีบทบาทมากในปีพ.ศ. 2518 ซึ่งมีเหตกุารณ์ขบัไล่ฐาน
ทพัอเมริกาท่ีตัง้อยูใ่นไทย (สมัภาษณ์นายสมศกัดิ ์อิสมนัยี 2 มกราคม 2560) 

เนือ้เพลง 
ประวตัศิาสตร์อาจมีในหลายด้าน 
แตค่นท่ีท างานไมเ่คยจะเอย่ออกนาม 
คนท่ีแบกหามลยุน า้ลยุโคลนคนท่ีสรรค์สร้าง 
จากป่าเป็นเมืองรุ่งเรืองงามเพียงเวียงวงั 
ด้วยเลือดด้วยเนือ้ของคนท าทาง 
ถางทางตัง้ต้นให้คนตอ่ไป 
 
จากป่าเปล่ียวเท่ียวไปในทกุถ่ิน 
ดงัโบกโบยบนิผืนดนิเป็นถ่ินอาศยั 
หนาวเหน็บเจ็บใจภยัร้ายนานาทิวาหว้าเหว ่
เช้าค ่าจ าเจเร่ไปให้คนเดนิตาม 
ทกุยา่งเท้าเขาเหมือนเงาเรืองราม 
ฝังนามฝังร่างอยูก่ลางแผน่ดนิ 
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การวิเคราะห์ทางสังคีตลักษณ์ 
 1. การวิเคราะห์บทเพลงคนท าทางในรูปแบบการบรรเลงของวงคีตาญชลี
เพลงคนท าทางในรูปแบบของคีตาญชลีมีอตัราจงัหวะเป็น 4/4 ความเร็วประมาณ 60 ในบนัได
เสียง C Major รูปแบบของเพลงมีแคท่ านอง A อย่างเดียว ได้รับแรงบนัดาลใจมาจากต้นฉบบัวง
ต้นกล่า้โดยตรง แตเ่น่ืองจากในวงไมมี่ซอไทย จงึต้องใช้ซอจีนสีในส าเนียงไทย ขึน้ต้นเพลงด้วยการ
เดี่ยวซอในท านอง 4 ประโยคสดุท้ายของเพลง แล้วทกุเคร่ืองจงึเข้าท านอง A ตัง้แตต้่นจนจบ โดยม
หีบเพลงปากและซอเล่นเป็นท านองหลกั เม่ือเข้าท่อนร้องซอสลบัหน้าท่ีมาเป็นท านองล้อกับเสียง
หลกัโดยนกัร้องหญิงร้อง 1 ท่อน นกัร้องชายร้อง 1 ท่อน  ซอกลบัมาเป็นท านองหลกัในท่อน Solo 
แล้วเข้าท่อนร้องสุดท้ายนกัร้องหญิงชายร้องเป็นเสียงเดียวกัน (Unison) ซอเล่นเป็นท านองสอด
ประสานจนจบ และจบด้วย 4 ประโยคสดุท้ายของเพลงโดยมีซอและหีบเพลงปากเป็นท านองหลกั 
บองโก้เลน่จงัหวะเลียนเสียงกลองไทย เพราะตวัเพลงมาจากท านองขอมทรงเคร่ือง 
  
 โน้ตเพลงคนท าทาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 22 โน้ตเพลงคนท าทาง 1  
 การเร่ิมต้นเพลงด้วยเด่ียวซอจีนในส าเนียงไทย 
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ภาพท่ี 23 โน้ตเพลงคนท าทาง 2  
 ซอเลน่เป็นท านองสอดประสานกบัเสียงร้องตลอดทัง้เพลง 
 

ตารางโครงสร้างเพลงคนท าทาง 
ตารางท่ี 5 ตารางโครงสร้างเพลงคนท าทาง 
 สมาชิกวงเคร่ืองดนตรีที่บรรเลง 

โครงสร้าง
เพลง 

สมศกัดิ์ อิสมนัยี 
 

สริุนทร์ อิสมนัยี 
 

อญัชลี อิสมนัยี 
 

วาทิตา 
อิสมนัยี 
 

ภารวี อิสมนัยี 

 ร้องน า, ประสาน, 
กีตาร์  
, เม้าท์ออร์แกน 

ร้องน า,  
บองโก, 
คาฮอง 

ร้องน า, 
ประสาน,  
ซอจีน 

ฟลู้ต  

intro เม้าท์ออร์แกน+
กีตาร์ 

บองโก ซอจีน(หลกั) ฉ่ิง  

A1  เม้าท์ออร์แกน+
กีตาร์ 

ร้องน า+บองโก ซอจีน(สอด
ประสาน) 

ฉ่ิง  
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ตารางท่ี 5 ตารางโครงสร้างเพลงคนท าทาง (ตอ่) 
 สมาชิกวงเคร่ืองดนตรีที่บรรเลง 
โครงสร้าง
เพลง 

สมศกัดิ์ อิสมนัยี 
 

โครงสร้าง
เพลง 

สมศกัดิ์ อิสมนัยี 
 

โครงสร้าง
เพลง 

สมศกัดิ์ อิส
มนัยี 
 

A2 รอบ
แรก 

ร้องน า+กีตาร์+
ร้องประสาน
unison 

บองโก ซอจีน(สอด
ประสาน) 

ฉ่ิง  

Solo เม้าท์ออร์แกน+
กีตาร์  

บองโก ซอจีน(หลกั+
สอดประสาน) 

ฉ่ิง  

A2 รอบ
สอง 

ร้องประสาน
unison+กีตาร์  

ร้องประสาน
unison+ บอง
โก 

ซอจีน(สอด
ประสาน) 

ฉ่ิง  

Outtro เม้าท์ออร์แกน+
กีตาร์ 

บองโก ซอจีน(หลกั+
สอดประสาน) 

ฉ่ิง  

 
*A1 ประวตัศิาสตร์อาจมีในหลายด้าน  
แตค่นท่ีท างานไมเ่คยจะเอย่ออกนาม 
คนท่ีแบกหามลยุน า้ลยุโคลนคนท่ีสรรค์สร้าง  
จากป่าเป็นเมืองรุ่งเรืองงามเพียงเวียงวงั 
ด้วยเลือดด้วยเนือ้ของคนท าทาง   
ถางทางตัง้ต้นให้คนตอ่ไป 
*A2 จากป่าเปล่ียวเท่ียวไปในทกุถ่ิน   
ดงัโบกโบยบนิผืนดนิเป็นถ่ินอาศยั 
หนาวเหน็บเจ็บใจภยัร้ายนานาทิวาหว้าเหว ่  
เช้าค ่าจ าเจเร่ไปให้คนเดนิตาม 
ทกุยา่งเท้าเขาเหมือนเงาเรืองราม   
ฝังนามฝังร่างอยูก่ลางแผน่ดนิ 
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การวิเคราะห์บทบาทและพลังอ านาจของเนือ้เพลง 
 ก. เพลงคนท าทาง ได้ให้ข้อมูลแก่ผู้ ฟังถึงปัญาสงัคม ทัง้อดีต ปัจจุบนั
และอนาคตดงันี ้
 “ประวตัศิาสตร์อาจมีในหลายด้าน แตค่นท่ีท างานไมเ่คยจะเอย่ออกนาม 
คนท่ีแบกหามลยุน า้ลยุโคลนคนท่ีสรรค์สร้าง จากป่าเป็นเมืองรุ่งเรืองงามเพียงเวียงวงั” กล่าวถึง
ประวตัศิาสตร์ของประเทศชาติท่ีถกูบนัทึกนัน้มีหลายรูปแบบ แตไ่ม่เคยบนัทึกถึงคนท่ีเป็นชาวบ้าน
ธรรมดา หรือแรงงานกรรมกร ท่ีเป็นคนเสียเหง่ือออกแรงท างานจริงๆ ทัง้งานแบกหาม งานก่อสร้าง 
ท าให้ต้องเผชิญความเหน่ือยยากล าบาก เพ่ือสร้างสิ่งท่ีสวยงาม ทัง้ถนนหนทาง และท่ีอยู่อาศยั รว
มึงงานซ่อมแซมและพฒันาตา่งๆของบ้านเมือง ก็สมบรูณ์มาด้วยหยาดเหง่ือแรงงานของพวกเขา
ทัง้สิน้ แตป่ระวตัิศาสตร์ไม่เคยบนัทึกช่ือพวกเขาลงไป เพราะไม่ได้เห็นถึงคณุค่าของแรงงาน มอง
วา่เป็นกลุม่คนท่ีไมมี่เกียรต ิเป็นคนท่ีไมน่า่จดจ า แตก่ลบัให้ความส าคญัแก่นายจ้าง หรือผู้ มีอ านาจ
ท่ีกดข่ีพวกเขาเหลา่นัน้ “ทกุยา่งเท้าเขาเหมือนเงาเรืองราม ฝังนามฝังร่างอยู่กลางแผ่นดิน” กลุ่มคน
ใช้แรงงานต้องร่อนเร่ไปตามท่ีตา่งๆตามท่ีนายจ้างสัง่ ทกุท่ีท่ีพวกเขาได้ไปก็เกิดความพฒันารุ่งเรือง
สวยงาม แต่ตวัพวกเขาเองกลบัต้องตายอยู่กลางแผ่นดินด้วยงานท่ีหนกัเกินไป อาจต้องตายในท่ี
ซึง่อาจไมใ่ั่ชบ้่าน ร่างของพวกเขาถกูฝังไว้ท่ีนัน่อยา่งเงียบโดยไร้เกียรตใิดๆ  
 ข. เพลงคนท าทาง ได้สร้าง-รักษาคณุค่า และอตัลกัษณ์ของสาเหตขุอง
การประท้วง “ด้วยเลือดด้วยเนือ้ของคนท าทาง ถางทางตัง้ต้นให้คนต่อไป” และ“คนท าทาง”          
ในเพลงนีน้อกจากจะหมายถึงกรรมกร หรือผู้ ใช้แรงงานสร้างถนนหนทางแล้ว ในสถาณการณ์การ
ชุมนุมยังหมายถึงผู้ ชุมนุมท่ีเป็นผู้ ออกมาผลักดันขับเคล่ือนสังคมด้วยการต่อสู้ เ รียกร้อง
เปรียบเสมือนการสร้างทาง ในเนือ้เพลงท่อนนีก้ล่าวถึงผู้ชุมนุมท่ียอมเสียสละแม้กระทัง่ชีวิต เพ่ือ
ประชาชน เพ่ือลูกหลาน และเพ่ือประเทศชาติในวันข้างหน้าท่ีประประชาชนจะได้รับความเท่า
เทียมยตุธิรรม ซึง่การเสียสละนีถื้อเป็นสาเหตขุองการประท้วง 
 ค. เพลงคนท าทางสร้างความชอบธรรมตอ่กิจกรรมการเคล่ือนไหวดงันี ้ 
 จากเนือ้เพลง “ประวตัศิาสตร์อาจมีในหลายด้านแตค่นท่ีท างานไม่เคยจะ
เอย่ออกนามคนท่ีแบกหามลยุน า้ลยุโคลนคนท่ีสรรค์สร้าง จากป่าเป็นเมืองรุ่งเรืองงามเพียงเวียงวงั 
ด้วยเลือดด้วยเนือ้ของคนท าทาง ถางทางตัง้ต้นให้คนตอ่ไป” หมายถึงในประวตัิศาสตร์ท่ีเรารับรู้ 
หลายครัง้ หลายเร่ือง อาจจะไม่เคยกล่าวถึงการต่อสู้ของประชาชน หรืออาจมองว่าประชาชนท่ี
ออกมาประท้วงนัน้เป็นผู้ผิด เป็นศตัรูของประเทศชาติ ซึ่งคนเหล่านัน้ก็ไม่เคยคาดหวงัจะให้จารึก
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ช่ือตนเองลงไป เพียงแค่ออกมาต่อสู้ เพ่ือขับเคล่ือนและพัฒนาสงัคมไปในทิศทางท่ีถูกต้อง  เพ่ือ
อนาคตของคนรุ่นหลงั “หนาวเหน็บเจ็บใจภยัร้ายนานาทิวาหว้าเหว ่เช้าค ่าจ าเจเร่ไปให้คนเดนิตาม 
ทกุยา่งเท้าเขาเหมือนเงาเรืองราม ฝังนามฝังร่างอยู่กลางแผ่นดิน” สะท้อนถึงการออกมาชมุนมุนัน้
มีความยากล าบากและอันตรายมาก ผู้ ชุมนุมต้องต่อสู้กับจิตใจของตนเองในห้วงการชุมนุมอัน
ยาวนานท่ีไม่รู้จะจบสิน้ลงเม่ือไร แต่ทกุความอดทน ทกุการเสียสละนีก็้เพ่ือให้บ้านเมืองได้พฒันา
โดยเฉพาะเร่ืองสิทธิของประชาชน แม้สดุท้ายพวกเขาจะต้องตายอยูใ่นท่ีชมุนมุก็ตาม 
 ง. เพลงคนท าทาง แนะน าค าตอบ หรือสร้างความต้องการในเร่ือง
เก่ียวกบัปัญหาสงัคม ดงันี ้
 จากเนือ้เพลง “ประวตัิศาสตร์อาจมีในหลายด้าน แตค่นท่ีท างานไม่เคย
จะเอ่ยออกนาม คนท่ีแบกหามลยุน า้ลยุโคลนคนท่ีสรรค์สร้าง จากป่าเป็นเมืองรุ่งเรืองงามเพียง
เวียงวงั ด้วยเลือดด้วยเนือ้ของคนท าทาง ถางทางตัง้ต้นให้คนตอ่ไป” หมายถึงการตอ่สู้ นีอ้าจจะ
ไม่ได้รับการบนัทึกไว้ในประวตัิศาสตร์ หรือประวตัิศาสตร์อาจจะบนัทึกเร่ืองราวของการตอ่สู้ ไปใน
อีกทางหนึ่ง แตค่นท่ีออกมาตอ่สู้นัน้ก็รู้อยู่แก่ใจว่าทุกสิ่งท่ีท าก็เพ่ือความก้าวหน้าของประเทศชาต ิ
และความสขุสบายของประชาชนรวมถึงคนรุ่นหลงั ซึ่งชยัชนะการตอ่สู้ นีอ้าจต้องแลกมาด้วยเลือด
เนือ้ “จากป่าเปล่ียวเท่ียวไปในทกุถ่ิน ดงัโบกโบยบินผืนดินเป็นถ่ินอาศยั หนาวเหน็บเจ็บใจภยัร้าย
นานาทิวาหว้าเหว ่เช้าค ่าจ าเจเร่ไปให้คนเดนิตาม ทกุย่างเท้าเขาเหมือนเงาเรืองราม ฝังนามฝังร่าง
อยู่กลางแผ่นดิน” ผู้ ท่ีมาชมุนมุนัน้ส่วนมากมาจากตา่งจงัหวดั ต้องมาอาศยัในท่ีชมุนมุซึ่งก็คือพืน้
ถนนท่ีไร้ความสะดวกสบาย ซึ่งแต่ละนาทีก็มีความเส่ียงจากอนัตรายต่างๆเป็นเวลายาวนาน แต่
ทุกการกระท าของพวกเขาจะเป็นการขับเคล่ือนและพฒันาสังคมสู่อนาคตท่ีสดใส แม้หลายคน
จะต้องสละชีวิตอยู่กลางถนนท่ีชุมนุมและไม่ได้กลบับ้านอีกเลย สิ่งเหล่านีเ้ป็นการกระตุ้นให้ผู้ ท่ีมี
ความรู้สกึร่วม อยากออกมาปกป้องดแูล และมีกิจกรรมร่วมกบัผู้ชมุนมุ 
 จ. เพลงคนท าทางโฆษณาให้เห็นความสมัพนัธ์อนัดีและความสามคัคีใน
การชุมุนมุ ดงันี ้
 จากเนือ้เพลง “ด้วยเลือดด้วยเนือ้ของคนท าทาง ถางทางตัง้ต้นให้คน
ตอ่ไป” “คนตอ่ไป” ในเพลงนีห้มายถึงผู้ ท่ียงัร่วมชมุนมุตอ่สู้อยู่ คนท่ีก าลงัจะเข้าร่วมการตอ่สู้  หรือ
คนรุ่นหลงัท่ีต้องมาสานตอ่อดุมการณ์การตอ่สู้  ซึ่งผู้ ท่ีตอ่สู้อยู่นัน้ยินดีสละเลือดเนือ้ของตนเพ่ือนให้ 
“คนตอ่ไป” ได้รับชยัชนะ 

 
 



     107 

   

 

 

 นกเขาเถื่อน 
 ประวัตเิพลงและผู้เขียน 
เพลงนกเขาเถ่ือน และ เพลงคนท าทาง มกัจะใช้บรรเลงต่อกันอยู่เสมอ เพราะท่วงท านอง และ
บรรยากาศความเป็นพืน้บ้านของไทย  เพลงนกเขาเถ่ือนขึน้ต้นด้วยเพลงกล่อมเด็กพืน้บ้านของ
ภาคกลาง และตอ่ด้วยท านองเพลงแหล่ เนือ้เพลงคือการรวบรวมค าสอนของแม่ชาวชนบทต่อลูก 
ท่ีก าลงัจะเดินทางจากไปใช้ชีวิตท่ีห่างไกลจากครอบครัว  มีเนือ้หาแบง่เป็น 2  ภาค ภาคแรกเน้น
ความส าคญัให้ลกูไมด่ถูกูคนอ่ืน และรู้จกัเสียสละให้สงัคม ภาคท่ี 2 พดูถึงแมท่ี่สญูเสียลูกไปในการ
ตอ่สู้ เพ่ือเรียกร้องประชาธิปไตย ซึง่ได้แรงบนัดาลใจมาจากเหตกุารณ์ พฤษภาทมิฬ 
 เพลงนกเขาเถ่ือน(1) คือการรวบรวมค าสอนจากแม่ชาวชนบท ซึ่งได้แรงบนัดาลใจ
จากนางไสว  ทรัพย์นิล หรือมารดาของนางสริุนทร์ (ผู้ เขียนเพลง) เป็นต้นแบบ ซึ่งนางไสวนัน้เป็น
ชาวนา เกิดในยุคท่ีผู้หญิงได้รับการศึกษาได้แค่ชัน้มูล เม่ือมาถึงรุ่นลูกท่ีได้รับการศึกษาสูงกว่า
ตนเองจึงรู้สึกว่าตนเองนัน้เป็นแม่ท่ีโง่ ความรู้น้อย จึงพยายามสนบัสนนุการศกึษาของลกู และให้
น าความรู้นัน้มาสร้างประโยชน์แก่สังคม โดยเฉพาะคนยากคนจนเหมือนแม่ ซึ่งนางสุรินทร์ ได้
ถ่ายทอดบทเพลงนีท้ัง้ในฐานะลูก และ แม่ ไปพร้อมๆกันอย่างสมบูรณ์แบบ ท าให้ผู้ ฟังเกิด
ความรู้สึกร่วมทัง้ในความเป็นแม่ และความเป็นลกู อีกทัง้ภาษาและตวัดนตรี มีความเป็นพืน้บ้าน
อยา่งชดัเจน สะท้อนภาพสงัคมชีวิตคนชนบทอย่างแจ่มชดั ซึ่งผู้ชมุนมุส่วนมากก็มาจากชนบท จึง
รู้สกึเหมือนเพลงนีต้รงกบัชีวิตของตน ท าให้ซมึซบัค าสอนทัง้หมดจากเพลงไปด้วย  
 นกเขาเถ่ือน2 ถกูเขียนขึน้หลงัจากเหตกุารณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 ซึ่งนกัศกึษาท่ี
ออกมาเคล่ือนไหวต่อต้านรัฐบาลของ พลเอกสุจินดา คราประยูร ถูกสงัหารเป็นจ านวนมาก นาง
สริุนทร์จึงเขียนเนือ้เพลงสะท้อนมุมมองของผู้ ท่ีเป็นแม่ของนกัศึกษาท่ีเสียชีวิตจากเหตกุารณ์นี ้ท่ี
แม้จะเจ็บปวดเศร้าโศกตอ่ความตายของลกู แตก็่ภูมิใจในสิ่งท่ีลกูยอมแลกชีวิต ซึ่งเหมือนเป็นการ
สดดีุทัง้ตวัวีรชนและแม่ของวีรชนไปด้วย ในการตอ่สู้ทุกครัง้ท่ีฝ่ายประชาชนเกิดการเสียชีวิต วงคี
ตาญชลีก็จะบรรเลงเพลงนี ้เพ่ือเป็นการไว้อาลยัแดผู่้จากไป และให้ผู้ชมุนมุระลึกถึงความเสียสละ
ของเพ่ือนร่วมอดุมการณ์ และให้ยืนหยดัสู้ตอ่ไปแทนคนท่ีจากไปแล้ว 

เนือ้เพลง 
นกเขาเถ่ือน 1 
(กลอ่ม) เจ้านกเขาเถ่ือนเอย    อยูเ่รือนเลีย้งน้อง  
แมไ่ปขายของเอย     เลีย้งน้องนะพอ่คณุเอย 
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(เกร่ิน) ลกูเอยแมจ่ะภิเปรยอยา่งไร ถึงจะหมดดวงใจท่ีมีรักให้แก่เจ้า 
แมห่าบแมค่อนไมท้่อไมท่อนเผ่ือเจ้า ถึงแมเ่ป็นคนโง่เขลาแตแ่มรั่กเจ้าจริงใจ 
ลกูเอย ยากจะเฉลยร าพนั  วา่หวัใจแมน่ัน้หว่งหาอารณ์เพียงใด 
เจ้าไปศกึษาโอ้สาริกาบนิไกล  ปีกเจ้าออ่นคลอนไหวแมเ่กรงเจ้าไม่กลบัคืน 
 
(แหล)่  โอ้ลกูเอย๋ลกูแม ่  เป็นหว่งแท้ๆนะจอมขวญั 
เจ้าจากแมไ่ปเนิ่นนานวนั  เพ่ือสร้างความฝันเจ้าให้เฟ่ืองฟู 
แมภ่มูิใจในความคดิ    แตย่งัหวัน่จิตคดิหว่งเจ้าหน ู
สงัคมกว้างใหญ่คนมากมายพอด ู  มีสิ่งงามหรูลอ่ตาลอ่ใจ 
ปีกเจ้ายงัออ่นเพิ่งสอนขนั   ตามเลห์่ไมท่นัอาจหวัน่ไหว 
หากเจ้าเลยละถืออิสระแหง่ใจ  อาจต้องเสียดายคา่ความเป็นคน 
 
เจ้าต้องศกึษาวิชาให้มาก     ความเป็นอยูล่ าบากเจ้าอาจสบัสน 
ตัง้ใจให้มัน่ขยนัอดทน    ออ่นน้อมถ่อมตนในสิ่งเป็นธรรม 
หมูอ่บายอยา่กรายใกล้    ความมีน า้ใจมีคา่ยิ่งล า้ 
สิ่งใดถกูผิดต้องใสจ่ิตจดจ า    อยา่ตีคา่ต ่าแคเ่พียงรวยจน 
เจ้าต้องศกึษาวิชาท่ีหวงั    เพ่ือเป็นพลงัแหง่ส าเร็จผล 
อยา่ปลอ่ยวนัให้ลอยอยา่ปลอ่ยใจ      เสียจนลืมเหตลืุมผลพิจารณา 
 
 
แมอ่ยูห่ลงัยงัคอยเฝ้า    วอนคณุพระคณุเจ้าปกปักรักษา 
ให้ลกูปลอดภยัจากหมูอ่บายนานา   กลบัสูบ้่านป่าเตม็คา่ของคน 
ให้รักถ่ินฐานบ้านเกิดเมืองป่า   ให้ซึง้คณุคา่ข้าวกล้าหยาดฝน 
อยา่เหยียดสาบเสือ้เหง่ือไคลคนจน  สละใจของตนเพ่ือมวลชนเถิดเอย 
 
นกเขาเถ่ือน2  
(กลอ่ม) เจ้านกเขาเถ่ือนเอย    แมอ่ยูเ่รือนเลีย้งน้อง 
ไปเถิดไปเรียกร้อง     ประชาธิปไตยเอย 
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(เกร่ิน) ลกูเอยแมจ่ะภิเปรยอยา่งไรถึงความเศร้าโศกใจของคนไทยทัง้หล้า 
เม่ือนกสีเหลืองถกูฆา่กลางเมืองเกล่ือนตาเจ้านกเขาไพรบนิเข้ากองไฟลบัลา 
แลกกบัสิ่งท่ีปราถนาคือประชาธิปไตย 
 
(แหล)่ โอ้ลกูเอย๋ลกูแม ่  เป็นหว่งแท้ๆนะจอมขวญั 
เจ้าจากแมไ่ปเนิ่นนานวนั    เพ่ือสร้างความฝันไทยให้เฟืองฟ ู
แมภ่มูิใจในความคดิ    แตย่งัหวัน่จิตคดิหว่งเจ้าหน ู
แตป่ระชาธิปไตยไทยต้องเชิดช ู  จ าเป็นต้องสู้ เพ่ือความเป็นไทย 
 
ปีกเจ้ายงัออ่นเพิ่งสอนขนั    ตามเลห์่ไมท่นัจงึตกัษัย 
แม้วิญญาณละผละจากร่างไป   แตไ่มเ่สียดายคา่ความเป็นคน 
บดันีโ้ลกรู้ผู้บริสทุธ์ิ     ถกูเดนมนษุย์ย ่ายีฉ้อฉล 
แตต้่องพา่ยแพ้แก่ประชาชน    ผู้พลีชีพตนต้านเผดจ็การ 
ประวตัศิาสตร์โลกต้องจารึกว่า   ชนอหิงสาจิตใจห้าวหาญ 
หม่ืนแสนอสตัย์ไมอ่าจทดัทาน   พลงัห้าวหาญของประชาไทย 
 
นกสีเหลืองจากเมืองแล้ว    เจ้าพระยาไหลแผว่ยงัร ่าไห้ 
พงพนายงัอาลยั     เม่ือนกเขาไพรปีกร่วงลงดนิ 
หลบัเถิดวีรชนคนผู้กล้า    เราจะทายท้าอยา่หว่งถวิล 
สืบประชาธิปไตยให้โลกยิน    เมืองไทยต้องสิน้เผดจ็การ 

การวิเคราะห์บทเพลงทางสังคีตลักษณ์ 
การวิเคราะห์บทเพลงนกเขาเถ่ือนในรูปแบบการบรรเลงของ วงคตีาญชลี 

 เพลงนกเขาเถ่ือนอยู่ในบนัไดเสียง D Major มีท่อนช้าและท่อนเร็ว อตัรา
จงัหวะ 4/4 ในท่อนช้าประกอบด้วย 2 ท่อนย่อย โดยท่อนน าเป็นบทกล่อมลูกพืน้บ้านของภาค
กลาง มีเสียงกีตาร์ เม้าท์ออร์แกนเล่นคลอเสียงซอเป็นท านองสอดประสาน แล้วจึงเข้าท่อนช้าท่ีมี
ท านองของความเป็นไทยเดมิและพืน้บ้าน แล้วจึงเข้าท่อนหลกัท่ีมีรูปแบบเป็นเพลงแหล่ ซึ่งจะเพิ่ม
เสียงบองโก้ และฉ่ิงเข้าไป ท าให้ได้บรรยากาศความเป็นพืน้บ้านและความเป็นชนบท ซอเล่นใน
ลกัษณะการด้นสด(Improvise)เป็นเสียงสัน้บ้างยาวบ้างตามเนือ้หาอารมณ์ของเพลงแต่ควบคมุ
ความดงัไมใ่ห้ไปบดบงัเสียงร้องของท านองหลกั เม่ือเข้าท่อนโซโล่จึงแสดงศกัยภาพเต็มท่ีด้วยการ
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สีโน้ตท่ีมีความเร็วและเพิ่มความดงัเทา่เสียงร้อง เม่ือกลบัเข้าทอ่นร้องจึงลดความดงัของเสียงลงไป
จนจบเพลงเสียงบองโก้ และฉ่ิงเข้าไป ท าให้ได้บรรยากาศความเป็นพืน้บ้านและความเป็นชนบท 
ซอเลน่ในลกัษณะการด้นสด(Improvise)เป็นเสียงสัน้บ้างยาวบ้างตามเนือ้หาอารมณ์ของเพลงแต่
ควบคมุความดงัไม่ให้ไปบดบงัเสียงร้องของท านองหลกั เม่ือเข้าท่อนโซโล่จึงแสดงศกัยภาพเต็มท่ี
ด้วยการสีโน้ตท่ีมีความเร็วและเพิ่มความดงัเท่าเสียงร้อง เม่ือกลบัเข้าท่อนร้องจึงลดความดงัของ
เสียงลงไปจนจบเพลงเสียงบองโก้ และฉ่ิงเข้าไป ท าให้ได้บรรยากาศความเป็นพืน้บ้านและความ
เป็นชนบท ซอเล่นในลกัษณะการด้นสด(Improvise)เป็นเสียงสัน้บ้างยาวบ้างตามเนือ้หาอารมณ์
ของเพลงแต่ควบคุมความดงัไม่ให้ไปบดบงัเสียงร้องของท านองหลกั เม่ือเข้าท่อนโซโล่จึงแสดง
ศกัยภาพเตม็ท่ีด้วยการสีโน้ตท่ีมีความเร็วและเพิ่มความดงัเทา่เสียงร้อง เม่ือกลบัเข้าท่อนร้องจึงลด
ความดงัของเสียงลงไปจนจบเพลง 

   
 
 โน้ตเพลงนกเขาเถื่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 24 โน้ตเพลงนกเขาเถ่ือน 1 
  ขึน้ต้นด้วยบทกลอ่มเดก็ 
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ภาพท่ี 25 โน้ตเพลงนกเขาเถ่ือน 2  
 

ภาพท่ี 26 โน้ตเพลงนกเขาเถ่ือน 3  
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ภาพท่ี 27 โน้ตเพลงนกเขาเถ่ือน 4  
 ซอจีนด้นสดบนท านองแหล ่
 ตารางเพลงนกเขาเถื่อน 
ตารางท่ี 6 ตารางเพลงนกเขาเถ่ือน 
 สมาชิกวงเคร่ืองดนตรีที่บรรเลง 

โครงสร้าง
เพลง 

สมศกัดิ์ อิสมนัยี 
 

สริุนทร์ อิสมนัยี 
 

อญัชลี อิสมนัยี 
 

วาทิตา 
อิสมนัยี 
 

ภารวี อิสมนัยี 

 ร้องน า, ประสาน, 
กีตาร์,  
เม้าท์ออร์แกน 

ร้องน า,  
บองโก, 
คาฮอง 

ร้องน า, 
ประสาน,  
ซอจีน 

ฟลู้ต  

กลอ่ม เม้าท์ออร์แกน+
กีตาร์ strum 

ร้องน า ซอจีนสีท านอง
สอดประสาน
กบัเสียงร้อง 
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ตารางท่ี 6 ตารางเพลงนกเขาเถ่ือน (ตอ่) 
 สมาชิกวงเคร่ืองดนตรีที่บรรเลง 
โครงสร้าง
เพลง 

สมศกัดิ์ อิสมนัยี 
 

สริุนทร์ อิสมนัยี 
 

อญัชลี อิสมนัยี 
 

วาทิตา 
อิสมนัยี 
 

ภารวี อิสมนัยี 

เกร่ิน เม้าท์ออร์แกน+
กีตาร์ picking 

บองโก/ร้องน า ซอจีนสีท านอง
ช้า 

  

แหล ่ เม้าท์ออร์แกน+
กีตาร์ 
bass/chord 

บองโก/ร้องน า ซอจีน สีท านอง
แหล ่

ฉ่ิง  

Solo เม้าท์ออร์แกน
ท านองหลกั +
กีตาร์ 
bass/chord 

บองโก ซอจีน 
improvise ใน
ท านองแหล่ 

ฉ่ิง  

แหล ่ เม้าท์ออร์แกน
กีตาร์ 
bass/chord 

บองโก/ร้องน า ซอจีน สีท านอง
แหล ่

ฉ่ิง  

outro เม้าท์ออร์แกน
กีตาร์ 
bass/chord 

บองโก ซอจีน สีท านอง
หลกั 

ฉ่ิง  

 
 การวิเคราะห์บทบาท และพลังอ านาจของเนือ้เพลง นกเขาเถื่อน 
 1. เพลงนกเขาเถ่ือน ได้ให้ข้อมูลแก่ผู้ ฟังถึงปัญาสงัคม ทัง้อดีต ปัจจบุนั 
และอนาคต ดงันี ้
 จากเนือ้เพลง “สังคมกว้างใหญ่คนมากมายพอด ู มีสิ่งงามหรูล่อตาล่อ
ใจ” หมายถึงในสังคมมีผู้คนมากมาย ปะปนทัง้คนดีและไม่ดี และมีสิ่งยั่วยุทัง้อบายมุขและ
ผลิตภณัฑ์ตา่งๆตามสมยัของวตัถนุิยมท่ีจะชกัจงูให้ไม่เป็นตวัของตวัเอง เช่นการใช้โทรศพัท์แพงๆ 
กระเป๋าย่ีห้อหรู กาแฟย่ีห้อดงั ให้ดเูป็นคนมีหน้ามีตาในสงัคม หรือการใช้ยาเสพย์ติด การเข้าสถาน
บนัเทิงเพ่ือการเป็นสว่นหนึง่ หรือคนส าคญัคนหน่งึในสงัคมหรือกลุม่เพ่ือนเป็นต้น 
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  “ปีกเจ้ายงัอ่อนเพิ่งสอนขนั ตามเล่ห์ไม่ทนัอาจหวัน่ไหว หากเจ้าเลยละ
ถืออิสระแห่งใจ อาจต้องเสียดายคา่ความเป็นคน”  หมายถึงในความเป็นเด็ก อายยุงัน้อย ท าให้
ประสบการณ์ยังน้อย อาจไม่สามารถตามทันเล่ห์เหล่ียมของสังคมโดยเฉพาะในเร่ืองทุนนิยม 
อ านาจนิยม และวตัถุนิยมได้ หากไม่สามารถควบคมุจิตใจและหลงระเริงไปกับสิ่งยัว่ยุรอบข้าง 
อาจจะท าให้คณุคา่ความเป็นคนในตนเองนัน้ถกูลดทอนไปด้วย  
  “เจ้าต้องศกึษาวิชาให้มาก ความเป็นอยู่ล าบากเจ้าอาจสบัสน ตัง้ใจให้
มัน่ขยนัอดทน ออ่นน้อมถ่อมตนในสิ่งเป็นธรรม” หมายถึง หากไม่มีความรู้ หรือไร้การศกึษา ชีวิตก็
ต้องล าบาก เพราะจะถกูดแูคลน โดนเอารัดเอาเปรียบ เป็นชนชัน้ล่างของสงัคม ซึี่งอาจมีผลท าให้
จิตใจสบัสน เรรวน ไม่ยึดถือเช่ือมัน่ในความดี ให้ตัง้ใจและมัน่คงทัง้การงานการเรียน อดทนตอ่สิ่ง
รอบข้างทัง้การดูแคลน การกลั่นแกล้งและการถูกยั่วยุในทุกด้าน ต้องอ่อนน้อถ่อมตนกับสิ่งท่ี
ถูกต้องเท่านัน้ หากสิ่งใดเห็นว่าไร้คณุธรรมแม้มีอ านาจมากกว่าก็ต้องไม่ก้มหวัให้ เพราะเม่ือถูก
รุมเร้ามากๆ สดุท้ายก็อาจพ่ายแพ้ตอ่ความเลว พ่ายแพ้ตอ่วตัถุนิยม สญูเสียความดีในจิตใจไปได้ 
กลายเป็นคนท างานเอาหน้า ทุจริต แสวงหาแต่ผลประโยชน์ให้ตนเองจนไร้คุณธรรมไปในท่ีสุด 
หากได้มีอ านาจก็จะกดข่ีคนอ่ืนตอ่ๆไป 
 “สิ่งใดถกูผิดต้องใสจ่ิตจดจ า อย่าตีคา่ต ่าแคเ่พียงรวยจน”  หมายถึงให้ใส่
ใสใ่จและมองให้ออกวา่สิ่งใดถกูสิ่งใดผิด คิดวิเคราะห์แยกแยะให้ด เพราะบางครัง้สงัคมก็สามารถ
บิดเบือนความถูก-ผิด จริง-เท็จ ด้วยอ านาจต่างๆได้ และอย่าให้คุณค่าของคนด้วยฐานะและ
อ านาจ  หากสงัคมให้คณุค่ากบัอ านาจบารมีและฐานะความร ่ารวย และมองว่าเป็นตวัชี้วดัคณุคา่
ความดีงาม คณุคา่ของความเป็นคน จะท าให้เกิดการกดข่ีโดยไมส่นศีลธรรมใดๆมากขึน้ไปอีก 
 “ให้รักถ่ินฐานบ้านเกิดเมืองป่า  ให้ซึง้คณุคา่ข้าวกล้าหยาดฝน”  กล่าวถึง
เด็กชนบทหลายคนเม่ือได้เข้ามาศึกษาต่อในเมืองก็ลืมถ่ินก าเนิดและเกิดความรู้สึกดูแคลน ทัง้
ฐานะ วิถีชีวิต และอาหารของความเป็นชาวชนบท ทัง้ท่ีเป็นสิ่งท่ีหล่อหลอมเลีย้งดชีูวิตมาจนเติบโต 
โดยเฉพาะชาวนาท่ีปลูกข้าว กว่าท่ีจะเก็บเก่ียวได้นัน้มีกระบวนการท่ีเหน็ดเหน่ือย เพราะฉะนัน้
อยา่ได้ลืมบญุคณุ 
 “อยา่เหยียดสาบเสือ้เหง่ือไคลคนจน”  คนจนนัน้ท างานหนกั และมกัไม่มี
เงินซือ้เสือ้ผ้าดีๆท่ีทนัยุคทนัสมยัใส่ จึงเป็นท่ีดแูคลนของชนชัน้กลางขึน้ไป บวกกับเหง่ือไคลจาก
การท างานท าให้เสือ้ผ้ายิ่งดโูทรม และท าให้เกิดกลิ่นตวั ก็ยิ่งเป็นท่ีดูแคลนของสังคมว่าสกปรก 
แทนท่ีจะยกย่องเชิดชูในความขยันขันแข็งและยอมประกอบอาชีพสุจริตแม้จะยากล าบากและ
เหน็ดเหน่ือย 
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 2. เพลงนกเขาเถ่ือนได้สร้าง-รักษาคณุค่าและอตัลกัษณ ั์ของสาเหตุ
ของการประท้วงดงันี ้  
 จากเนือ้เพลง “ให้รักถ่ินฐานบ้านเกิดเมืองป่า ให้ซึง้คณุคา่ข้าวกล้าหยาด
ฝน อย่าเหยียดสาบเสือ้เหง่ือไคลคนจน สละใจของตนเพ่ือมวลชนเถิดเอย” ความส านึกบุญคณุ
ของแผน่ดนิเกิด ความส านึกใน ข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลกัของชาติท่ีหล่อเลีย้งชีวิต ซึ่งเติบโตงอกงาม
มาด้วยน า้พกัน า้แรงของชาวนาผู้ยากจน จงึต้องรู้จกัเสียสละตนเพ่ือตอบแทนบญุคณุ ด้วยการเป็น
ปากเป็นเสียงออกมาเรียกร้องความยตุธิรรมให้แก่พวกเขา 
 3. เพลง นกเขาเถ่ือนสร้างความชอบธรรมต่อกิจกรรมการเคล่ือนไหว 
ดงันี ้
 จากเนือ้เพลง “แม่ภูมิใจในความคิด แตย่งัหวัน่จิตคิดห่วงเจ้าหนู” ความ
ภูิใจของแม่คือสิ่งตอกย า้ว่าสิ่งท่ีผู้ชมุนมุยืนหยดัต่อสู้อยู่ทัง้ทางความคิดและการกระท านัน้คือสิ่งท่ี
ถูกต้องและน่ายกย่อง แต่ก็ยังเป็นห่วงความปลอดภัย  “สละใจของตนเพ่ือมวลชนเถิดเอย”  
สะท้อนให้เห็นถึงจิตใจของผู้ชมุนมุท่ียอมสละความสะดวกสบาย และความปลอดภยัของชีวิต เพ่ือ
อนาคตท่ีดีขึน้ของประชาชนและประเทศชาติ 
 4. แนะน าค าตอบ หรือสร้างความต้องการในเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาสงัคม 
“สิ่งใดถกูผิดต้องใสจ่ิตจดจ าอยา่ตีคา่ต ่าแคเ่พียงรวยจน” หมายถึงต้องแยกแยะให้ดีว่าสิ่งใดถกูหรือ
ผิด อย่ามองแค่ว่าเป็นคนรวย หรือมีอ านาจก็เป็นฝ่ายถูกเสมอ และต้องจดจ าประสบการณ์และ
เรียนรู้และวิเคราะห์ในความผิดของผู้ อ่ืนให้เป็น อย่างเช่นการกดข่ีประชาชนจากภาครัฐ ถือเ ป็น
ความผิดให้จดจ าให้ดี เป็นต้น “ให้รักถ่ินฐานบ้านเกิดเมืองป่า ให้ซึง้คณุคา่ข้าวกล้าหยาดฝน” เป็น
การให้ค าตอบวา่การท่ีประชาชนออกมาตอ่สู้นัน้ ก็เพราะมีส านึกรักถ่ินฐาน ส านึกของท้องถ่ินนิยม
และชาตนิิยม “อยา่เหยียดสาบเสือ้เหง่ือไคลคนจน  สละใจของตนเพ่ือมวลชนเถิดเอย” คือการให้
คณุคา่แก่หยาดเหง่ือของคนยากคนจน และให้เสียสละเพ่ือพวกเขาเหลา่นัน้ 
 5. เพลงนกเขาเถ่ือน โฆษณาให้เห็นความสมัพนัธ์อนัดีและความสามคัคี
ในการชุมุนมุดงันี ้
 จากเนือ้เพลง “สละใจของตนเพ่ือมวลชนเถิดเอย” สะท้อนให้เห้นถึงการ
สนบัสนนุให้มีจิตใจเสียสละเพ่ือมวลชน เป็นการตอกย า้ว่าสิ่งท่ีได้ท าและสิ่งท่ีประชาชนท่ีออกมา
ตอ่สู้ ร่วมกนันัน้ถกูต้องและเป็นการเสียสละร่วมกนั 
 1. เพลงนกเขาเถ่ือน 2  ได้ให้ข้อมูลแก่ผู้ ฟังถึงปัญาสังคม ทัง้อดีต 
ปัจจบุนั และอนาคต ดงันี ้
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 จากเนือ้เพลง “ลกูเอยแมจ่ะภิเปรยอยา่งไร ถึงความเศร้าโศกใจของคน
ไทยทัง้หล้าเม่ือนกสีเหลืองถกูฆ่ากลางเมืองเกล่ือนตา เจ้านกเขาไพรบินเข้ากองไฟลบัลา แลกกบั
สิ่งท่ีปราถนาคือประชาธิปไตย” เป็นการบอกเล่าถึงเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีนักศึกษาและ
ประชาชนถูกภาครัฐเข่นฆ่าจากการออกมาเรียกร้องประชาธิปไตย นกสีเหลืองมีความหมายถึง
นิสิตนกัศึกษา นกเขาไพรส่ือถึงประชาชนชาวบ้านทัว่ไปซึ่งต้องการความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งจะ
น ามาถึงสิทธิและคุณภาพชีวิตอันเท่าเ ทียมกัน ท่ีประชาชนควรได้รับจากผู้ ปกครอง “แต่
ประชาธิปไตยไทยต้องเชิดชู จ าเป็นต้องสู้ เพ่ือความเป็นไทย” เพราะประเทศไทยยังไม่มี
ประชาธิปไตยท่ีแท้จริง หมายถึงการท่ีประชาชนมีสิทธ์ิมีเสียง มีเสรีภาพ ประชาชนยงัไม่ได้รับความ
เป็นธรรม จึงจ าเป็นต้องออกมาตอ่สู้  “บดันีโ้ลกรู้ผู้บริสทุธ์ิ ถกูเดนมนษุย์ย ่ายีฉ้อฉล”  หมายถึง มี
ประชาชนผู้บริสุทธ์ถูกฆ่าโดยคนร้าย คนฉ้อฉล คนจากฝ่ังอ านาจรัฐ  “นกสีเหลืองจากเมืองแล้ว  
เจ้าพระยาไหลแผ่วยงัร ่าไห้ พงพนายงัอาลยั เม่ือนกเขาไพรปีกร่วงลงดิน” สะท้อนความเศร้าโศก
เสียใจตอ่การจากไปของวีรชน ซึง่ก็คือนิสิตนกัศกึษาและชาวบ้านธรรมดาท่ีออกมาตอ่สู้จนเสียชีวิต
ไปเพราะการเข่นฆ่าจากภาครัฐ “สืบประชาธิปไตยให้โลกยิน เมืองไทยต้องสิน้เผด็จการ” ประเทศ
ไทยยงัเป็นระบอบดผดจ็การอยู ่แตป่ระชาชนต้องการประชาธิปไตย 
 2. เพลงนกเขาเถ่ือน 2 ได้สร้าง-รักษาคณุคา่และอตัลกัษณ์ของสาเหตุ
ของการประท้วง ดงันี ้  
 จากเนือ้เพลง “แต่ประชาธิปไตยไทยต้องเชิดชู  จ าเป็นต้องสู้ เพ่ือความ
เป็นไทย” หมายถึง คณุคา่และชยัชนะท่ีชาตไิทยต้องการจากการต่อสู้ คือประชาธิปไตย 

“บดันีโ้ลกรู้ผู้บริสทุธ์ิ    ถกูเดนมนษุย์ย ่ายีฉ้อฉล 
แตต้่องพา่ยแพ้แก่ประชาชน   ผู้พลีชีพตนต้านเผดจ็การ 
ประวตัศิาสตร์โลกต้องจารึกว่า   ชนอหิงสาจิตใจห้าวหาญ 
หม่ืนแสนอสตัย์ไมอ่าจทดัทาน   พลงัห้าวหาญของประชาไทย” 

 การท่ีประชาชนออกมาต่อสู้ ด้วยวิถีสนัติอหิงสาโดยปราศจากอาวุธ แต่
โดนฝ่ังภาครัฐสังหาร จะต้องเป็นประวัติศาสตร์ท่ีทั่วโลกต้องจารึกในความดีความเสียสละของ
ประชาชน และความชัว่ร้ายไร้มนษุยธรรมของรัฐบาล 
 3. เพลง นกเขาเถ่ือน 2 สร้างความชอบธรรมตอ่กิจกรรมการเคล่ือนไหว 
ดงันี ้ 
 จากเนือ้เพลง  “แตป่ระชาธิปไตยไทยต้องเชิดช ู  จ า เ ป็ น ต้ อ ง สู้ เ พ่ื อ
ความเป็นไทย” เพราะชาติไทยยงัไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบอบประชาธิปไตย ประชาชนจึง
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ต้องออกมาตอ่สู้ เคล่ือนไหว “แม้วิญญาณละผละจากร่างไป  แตไ่ม่เสียดายคา่ความเป็นคน” การ
ตอ่สู้ครัง้นีคื้อการให้คา่ความเป็นคน แม้ตายก็ตายอยา่งมีคณุคา่ 

“บดันีโ้ลกรู้ผู้บริสทุธ์ิ    ถกูเดนมนษุย์ย ่ายีฉ้อฉล 
แตต้่องพา่ยแพ้แก่ประชาชน   ผู้พลีชีพตนต้านเผดจ็การ 
ประวตัศิาสตร์โลกต้องจารึกว่า   ชนอหิงสาจิตใจห้าวหาญ 
หม่ืนแสนอสตัย์ไมอ่าจทดัทาน   พลงัห้าวหาญของประชาไทย” 

 ผู้ ท่ีออกมาตอ่สู้นัน้เป็นประชาชนท่ีสู้ ด้วยใจบริสทุธ์ิ โลกยงัรับถึงการตอ่สู้
ในครัง้นี ้และจะถกูจารึกลงในประวตัศิาสตร์ ทัง้ความดีของประชาชนและความชัว่ของฝ่ายรัฐ 
 “หลบัเถิดวีรชนคนผู้กล้า   เราจะทายท้าอยา่หว่งถวิล 
 สืบประชาธิปไตยให้โลกยิน   เมืองไทยต้องสิน้เผดจ็การ” 
 เราจะตอ่สู้ตามอดุมการณ์ของวีรชนท่ีจากไปแล้ว เพ่ือให้ประเทศไทยสิน้
การปกครองแบบเผดจ็การ 
 4. แนะน าค าตอบ หรือสร้างความต้องการในเร่ืองเก่ียวกับปัญหาสงัคม 
ดงันี ้
 จากเนือ้เพลง “ไปเถิดไปเรียกร้อง  ประชาธิปไตยเอย” เป็นการกระตุ้นให้
ประชาชนออกมาตอ่สู้ เรียกร้องประชาธิปไตย ซึ่งหมายรวมถึงสิทธิและความยตุิธรรมท่ีประชนควร
ได้รับจากภาครัฐ “ ลกูเอยแม่จะภิเปรยอย่างไร ถึงความเศร้าโศกใจของคนไทยทัง้หล้า เม่ือนกสี
เหลืองถกูฆา่กลางเมืองเกล่ือนตา   เจ้านกเขาไพรบินเข้ากองไฟลับลาแลกกับสิ่งท่ีปราถนา  คือ
ประชาธิปไตย” กล่าวถึงความตายของเยาวชนท่ีออกมาตอ่สู้กบัภาครัฐ เพ่ือสร้างความรู้สึกร่วม
และแรงจงูใจ ปลกุใจให้ประชาชนออกมาตอ่สู้  
 “แตป่ระชาธิปไตยไทยต้องเชิดช ู  จ า เ ป็น ต้องสู้ เ พ่ื อความเ ป็นไทย ”
สะท้อนให้เห็นว่าชาติไทยจะต้องมีประชาธิปไตยเป็นท่ีตัง้ เป็นการกระตุ้นให้คนออกมาร่วมชมุนุม
ด้วยส านกึชาตนิิยม 
 “บัดนีโ้ลกรู้ผู้ บริสุทธ์ิ  ถูกเดนมนุษย์ย ่ายีฉ้อฉล  แต่ต้องพ่ายแพ้แก่
ประชาชน  ผู้พลีชีพตนต้านเผด็จการ” ให้ค าตอบว่าชยัชนะต่องเป็นของประชาชนซึ่งต่อสู้ ด้วย
ความบริสทุธ์ิ 
 “ประวัติศาสตร์โลกต้องจารึกว่า ชนอหิงสาจิตใจห้าวหาญ หม่ืนแสน
อสตัย์ไม่อาจทัดทาน พลงัห้าวหาญของประชาไทย” หมายถึงหากมีประชาชนออกมาร่วมชุมนุม
ตอ่สู้จ านวนมากๆ ก็จะได้ชยัชนะอยา่งแนน่อน 
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 หลบัเถิดวีรชนคนผู้กล้า เราจะทายท้าอย่าห่วงถวิล สืบประชาธิปไตยให้
โลกยิน เมืองไทยต้องสิน้เผด็จการ ส่ือถึงการสานต่ออุดมการณ์ทางการต่อสู้  และจะสู้ จนกว่า
ประเทศชาตจิะสิน้เผดจ็การ 
 5. เพลงนกเขาเถ่ือน 2 โฆษณาให้เห็นความสมัพันธ์อันดีและความ
สามคัคีในการชุมุนมุดงันี ้
 จากเนือ้เพลง “หลบัเถิดวีรชนคนผู้กล้า เราจะทายท้าอย่าห่วงถวิล สืบ
ประชาธิปไตยให้โลกยิน    เมืองไทยต้องสิน้เผด็จการ” ผู้ ท่ีต่อสู้ อยู่ด้วยกันคือผู้ ท่ีมีอุดมการณ์
เดียวกนักบัวีรชนท่ีจากไป และจะตอ่สู้ ร่วมกนัไปเร่ือยๆจนกวา่ประเทศไทยจะได้รับประชาธิปไตย 

 เพลงเดือนเพญ็/คิดถงึบ้าน  
 ประวัตเิพลงและผู้เขียน 
 เพลง คิดถึงบ้าน(เดือนเพ็ญ) แม้ตวัท านองจะไม่ได้มีความเป็นพืน้บ้านชดัเจนเหมือน
เพลง คนท าทาง และ นกเขาเถ่ือน แตก็่มกัใช้บรรเลงตอ่กนัด้วยบรรยากาศของความเป็นพื น้บ้าน 
และชนบท แม้เพลงนีใ้นหลายเวอร์ชัน่อาจจะไม่ได้ฟังเป็นส าเนียงพืน้บ้าน แตก่ารเรียบเรียงดนตรี
ของวงคีตาญชลี กลับเน้นส าเนียงซอให้เป็นตัวชูโรง บวกกับส าเนียงและเนือ้หาของเพลง ท่ี
บรรยายบรรยากาศวามเป็นชนบทท าให้ผู้ ฟังรู้สึกว่าเพลงนีเ้ป็นเพลงพืน้บ้าน เนือ้หาเพลงพูดถึง
ความรัก ความเป็นห่วง ความคิดถึงครอบครัว และญาติมิตรท่ีอยู่ในชนบทของประเทศไทย ท่ีไม่
สามารถพบเจอกนัได้ แตห่วงัวา่สกัวนัจะได้กลบัไปแผน่ดนิเกิด เทียบได้กบัความรู้สึกของผู้ชมุนมุท่ี
ต้องเดนิทางจากชนบท มาตอ่สู้ เรียกร้องในเมืองหลวงเป็นเวลานาน และบางคนก็ไม่ได้กลบัไปบ้าน
เกิด กลายเป็นวีรชน ท าให้ผู้ชมุนมุรู้สึกว่าต้องตอ่สู้ ให้ชนะ เพ่ือคนท่ีจากไปและชีวิตของชาวชนบท
จะดีขึน้ 
 เพลงคดิถึงบ้าน(เดือนเพ็ญ) เขียนโดยนาย อศันีย์ พลจนัทร์ ในนามปากกาว่า “นายผี” 
ผู้ ได้รับยกย่องว่าเป็นกวีของมหาประชาชน ในขณะท่ีประกอบอาชีพรับราชการในต าแหน่งอยัการ 
ก็เขียนบทกวี และบทละครเวที ซึง่บทท่ีมีช่ือเสียงมากคือบทละครค าฉนัท์เร่ือง  “แม่จ๋าเราชนะแล้ว”  
ซึง่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการตอ่สู้ของผู้ใช้แรงงาน และบทกวี “อีศาน” ซึง่แม้จะเป็นคนจงัหวดัราชบรีุ แต่
ก็สามารถใช้ภาษา บอกเล่าถึงวิถีชีวิตและความคบัแค้นใจของชาวอีสานได้อย่างถึงอารมณ์ แสดง
ให้เห็นถึงความเป็นนกัเดินทางและนกัคิด “ตามท่ีได้เคยพูดคยุกับ สุรชัย จนัทิมาธร, เสกสรรค์ 
ประเสริฐกุล และ จิรนนัท์ พิตรปรีชา กล่าวตรงกันว่าท่านได้เขียนไว้นานแล้ว ตอนอยู่ในป่าเวลา
ทา่นร้องให้ฟังทา่นจะเลน่แอคคอเดียนคลอไปด้วย แตใ่นขณะเดียวกนั เพลงนีก้ลบัถกูห้ามเผยแพร่ 
เพราะเกรงว่าจะท าให้นกัปฏิวตัิทัง้หลายเกิดความคิดถึงบ้านจนล้มเลิกการปฏิวตัิกนัเสียหมด จน
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เม่ือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพ่ายแพ้ สุรชัย จันธิมาทร จึงได้น าเพลงนีม้าบนัทึกและ
เผยแพร่” “จากท่วงท านองและรูปแบบของบทเพลง มีความคล้ายคลึงกับบทเพลงประกอบละคร
เวทีของไทย เชน่เร่ือง แผลเก่า ในเพลง ขวญัเรียม เร่ือง พนัท้ายนรสิงห์ ในเพลง น า้ตาแสงใต้ คาด
เดาว่าท่านคงรู้จักกับครูพรานบูรณ์ (จวงจันทร์ จันทร์คณา) ครูสง่า อารัมภี ครูสุวัฒน์ วรดิลก 
เน่ืองจากเป็นคนท่ีท างานทางด้านเดียวกนัในยคุนัน้”   
 “จากท่วงท านองและรูปแบบของบทเพลง มีความคล้ายคลึงกับบทเพลงประกอบ
ละครเวทีของไทย เชน่เร่ือง แผลเก่า ในเพลง ขวญัเรียม เร่ือง พนัท้ายนรสิงห์ ในเพลง น า้ตาแสงใต้ 
คาดเดาว่าท่านคงรู้จกักบัครูพรานบรูณ์ (จวงจนัทร์ จนัทร์คณา) ครูสง่า อารัมภี ครูสวุฒัน์ วรดิลก 
เน่ืองจากเป็นคนท่ีท างานทางด้านเดียวกนัในยคุนัน้”   

เนือ้เพลง 
 เดือนเพ็ญแสงเย็นเห็นอร่าม 
 นภาแจม่นวลดงูามเย็นช่ืนหนอยามเม่ือลมพดัมา 
 แสงจนัทร์นวลชวนใจข้า   
       คดิถึงถ่ินท่ีจากมาคดิถึงท้องนาบ้านเรือนท่ีเคยเนา 
 
 กองไฟสมุควายตามคอก           
 คงยงัไมม่อดดบัดอกจนัทร์เอยชว่ยบอกให้ลมชว่ยเป่า 
 สมุไฟให้แรงเข้าพดัไลค่วามเยือกเย็นหนาวให้พ่ีน้อง 
 เฮานอนหลบัอุน่สบาย 
 

 เรไรร้องดงัฟังวา่       
                 เสียงท่ีเจ้าเฝ้าครวญหาลมชว่ยพดัมากระซิบข้างกาย 

 ข้ายงัคอยอยูไ่มห่นา่ย       
         มิเลือนหา่งจากเค่ือนคลายคดิถึงมิวายเม่ือเราจากมา 
 

 ลมเอยชว่ยเป็นส่ือให้       
          น ารักจากห้วงดวงใจของข้านีไ้ปบอกเขาน า้นา 

ให้เมืองไทยรู้วา่    
ไมน่านลกูท่ีจากมาจะไปซบหน้ากบัอกแมเ่อย 



     120 

   

 

 

  
 เรไรร้องดงัฟังวา่       
                 เสียงท่ีเจ้าเฝ้าครวญหาลมชว่ยพดัมากระซิบข้างกาย 

 ข้ายงัคอยอยูไ่มห่นา่ย       
         มิเลือนหา่งจากเค่ือนคลายคดิถึงมิวายเม่ือเราจากมา 

การวิเคราะห์บทเพลงคิดถงึบ้าน(เดือนเพญ็)ในทางสังคีตลักษณ์ 
การวิเคราะห์เพลงคิดถึงบ้าน(เดือนเพ็ญ) ในรูปแบบการบรรเลงของวงคี

ตาญชลี 
 เพลงคดิถึงบ้าน(เดือนเพ็ญ)มีอตัราความเร็วประมาณ 60 อตัราส่วนจงัหวะเป็น 4/4 มี
รูปแบบท่อนเพลงเป็น  A1 A2 A3 A4 ในบนัไดเสียง C Major ท่วงท านองหวานเศร้าในบนัไดเสียง
แพนทาโทนิค เร่ิมต้นด้วยการ เด่ียวซอจีน (Introduction Solo) ในส าเนียงไทย แล้วกีตาร์กับหีบ
เพลงปาก เล่นรับในท านองหลกั ร้องน าด้วยเสียงนางสุรินทร์เพียงคนเดียวไปจนจบเพลง  “จาก
ทว่งท านองและรูปแบบของบทเพลง มีความคล้ายคลึงกบับทเพลงประกอบละครเวทีของไทย เช่น
เร่ือง แผลเก่า ในเพลง ขวัญเรียม เร่ือง พนัท้ายนรสิงห์ ในเพลง น า้ตาแสงใต้ คาดเดาว่าท่านคง
รู้จกักบัครูพรานบรูณ์ (จวงจนัทร์ จนัทร์คณา) ครูสง่า อารัมภี ครูสวุฒัน์ วรดิลก เน่ืองจากเป็นคนท่ี
ท างานทางด้านเดียวกนัในยคุนัน้”  เพลงคิดถึงบ้าน(เดือนเพ็ญ) เขียนโดยนาย อศันีย์ พลจนัทร์ ใน
นามปากกาว่า “นายผี” ผู้ ได้รับยกย่องว่าเป็นกวีของมหาประชาชน ในขณะท่ีประกอบอาชีพรับ
ราชการในต าแหน่งอยัการ ก็เขียนบทกวี และบทละครเวที ซึ่งบทท่ีมีช่ือเสียงมากคือบทละครค า
ฉันท์เร่ือง  “แม่จ๋าเราชนะแล้ว”  ซึ่งเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการตอ่สู้ของผู้ ใช้แรงงาน และบทกวี “อีศาน” 
ซึ่งแม้จะเป็นคนจงัหวดัราชบรีุ แต่ก็สามารถใช้ภาษา บอกเล่าถึงวิถีชีวิตและความคบัแค้นใจของ
ชาวอีสานได้อย่างถึงอารมณ์ แสดงให้เห็นถึงความเป็นนกัเดินทางและนกัคิด “ตามท่ีได้เคยพดูคยุ
กบั สรุชยั จนัทิมาธร, เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ และ จิรนนัท์ พิตรปรีชา กล่าวตรงกนัว่าท่านได้เขียน
ไว้นานแล้ว ตอนอยู่ในป่าเวลาท่านร้องให้ฟังท่านจะเล่นแอคคอเดียนคลอไปด้วย แต่ใน
ขณะเดียวกนั เพลงนีก้ลบัถกูห้ามเผยแพร่ เพราะเกรงวา่จะท าให้นกัปฏิวตัิทัง้หลายเกิดความคิดถึง
บ้านจนล้มเลิกการปฏิวตักินัเสียหมด จนเม่ือพรรคคอมมิวนิสต์แหง่ประเทศไทยพ่ายแพ้ สรุชยั จนัธิ
มาทร จึงได้น าเพลงนีม้าบนัทึกและเผยแพร่” อีสานได้อย่างถึงอารมณ์ แสดงให้เห็นถึงความเป็น
นกัเดินทางและนักคิด “ตามท่ีได้เคยพูดคยุกับ สุรชัย จนัทิมาธร, เสกสรรค์ ประเสริฐกุล และ 
จิรนนัท์ พิตรปรีชา กลา่วตรงกนัวา่ทา่นได้เขียนไว้นานแล้ว ตอนอยูใ่นป่าเวลาท่านร้องให้ฟังท่านจะ
เล่นแอคคอเดียนคลอไปด้วย แต่ในขณะเดียวกนั เพลงนีก้ลบัถกูห้ามเผยแพร่ เพราะเกรงว่าจะท า
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ให้นักปฏิวัติทัง้หลายเกิดความคิดถึงบ้านจนล้มเลิกการปฏิวัติกันเสียหมด จนเม่ือพรรค
คอมมิวนิสต์แหง่ประเทศไทยพา่ยแพ้ สรุชยั จนัธิมาทร จงึได้น าเพลงนีม้าบนัทกึและเผยแพร่” 
 โน้ตเพลงคิดถงึบ้าน(เดือนเพญ็) 

 
 
ภาพท่ี 28 โน้ตเพลงคดิถึงบ้าน(เดือนเพ็ญ) 1 ขึน้ต้นด้วยการเดียวซอจีน 

ภาพท่ี 29 โน้ตเพลงคดิถึงบ้าน(เดือนเพ็ญ) 2 
  ซอจีนและไวโอลินเลน่เป็นท านองสอดประสานกบัเสียงร้อง 
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 ตารางโครงสร้างเพลงคิดถงึบ้าน(เดือนเพญ็) 
ตารางท่ี 7 ตารางโครงสร้างเพลงคดิถึงบ้าน  
 สมาชิกวงเคร่ืองดนตรีที่บรรเลง 

โครงสร้าง
เพลง 

สมศกัดิ์ อิสมนัยี 
 

สริุนทร์ อิสมนัยี 
 

อญัชลี อิสมนัยี 
 

วาทิตา 
อิสมนัยี 
 

ภารวี อิสมนัยี 

 ร้องน า, ประสาน, 
กีตาร์,  
เม้าท์ออร์แกน 

ร้องน า,  
บองโก, 
คาฮอง 

ร้องน า, 
ประสาน,  
ซอจีน 

ฟลู้ต  

intro 1   ซอจีน 
improvise  ใน 
Cmajor 4 Bar  

  

intro 2 เม้าท์ออร์แกน
ท านองหลกั 4 
บาร์สดุท้าย +
กีตาร์ picking 
chord 

บองโก ซอจีน สีท านอง
หลกั 4 Bar 
สดุท้าย 

ฟลู้ต 
Unison 
กบั เม้าท์
ออร์แกน 

ไวโอลิน 

A1 เม้าท์ออร์แกน+
กีตาร์               
picking chord 

บองโก/ร้องน า ซอจีน สีท านอง
สอดประสาน 

ฟลู้ต 
ท านอง
สอด
ประสาน 

ไวโอลิน สี
ท านองสอด
ประสาน 

intro 1   ซอจีน 
improvise  ใน 
Cmajor 4 Bar  

  

A2 เม้าท์ออร์แกน+
กีตาร์                       
picking chord 

บองโก/ร้องน า ซอจีน สีท านอง
สอดประสาน 

ฟลู้ ตท าน
อ ง ส อ ด
ประสาน 

ไวโอลิน สี
ท านองสอด
ประสาน 
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ตารางท่ี 7 ตารางโครงสร้างเพลงคดิถึงบ้าน (ตอ่) 
 สมาชิกวงเคร่ืองดนตรีที่บรรเลง 
โครงสร้าง
เพลง 

สมศกัดิ์ อิสมนัยี 
 

สริุนทร์ อิสมนั
ยี 
 

อญัชลี อิสมนัยี 
 

วาทิตา อิส
มนัยี 
 

ภารวี อิสมนั
ยี 

Solo เม้าท์ออร์แกน 
ท านองหลกั 
กีตาร์ 
bass/chord 

บองโก ซอจีน สีท านอง
หลกั 

ฟลู้ตท าน
องสอด
ประสาน 

ไวโอลิน สี
ท านองสอด
ประสาน 

A3 เม้าท์ออร์แกน+
กีตาร์                   
picking chord 

บองโก/ร้องน า ซอจีน สีท านอง
สอดประสาน 

ฟลู้ตท าน
องสอด
ประสาน 

ไวโอลินสี
ท านองสอด
ประสาน 

A4 เม้าท์ออร์แกน
ท านองหลกั 4 
บาร์สดุท้าย +
กีตาร์ picking 
chord 

บองโก/ร้องน า ซอจีน สีท านอง
สอดประสาน 

ฟลู้ตท าน
องสอด
ประสาน 

ไวโอลิน                      
สีท านองสอด
ประสาน 

outro  เม้าท์ออร์แกน
ท านองหลกั 4 
บาร์สดุท้าย +
กีตาร์ picking 

บองโก ซอจีนสีท านอง
หลกั 4 Bar 
สดุท้าย 

ฟลู้ ต์
ท านอง
หลกั 4 
Bar 
สดุท้าย 

ไวโอลินสีี
ท านองหลกั 
4 Bar 
สดุท้าย 

 
การวิเคราะห์บทบาทและพลังอ านาจของเนือ้เพลง คิดถึงบ้าน

(เดือนเพญ็) 
 1. เพลง คดิถึงบ้าน(เดือนเพ็ญ) ได้ให้ข้อมลูแก่ผู้ ฟังถึงปัญาสงัคม ทัง้อดีต 
ปัจจบุนั และอนาคตดงันี ้
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 จากเนือ้เพลง “สมุไฟให้แรงเข้า   พดัไล่ความเยือกเย็นหนาวให้พ่ีน้องเฮา
นอนหลบัอุ่นสบาย” สะท้อนถึงความยากล าบากในชีวิตของคนชนบท ท่ีต้องจดุไฟไล่ความหนาว 
เพราะความขาดแคลนทัง้เคร่ืองนุง่หม่ ท่ีอยูอ่าศยั และท่ีนอน 
 2. เพลง คิดถึงบ้าน(เดือนเพ็ญ) สร้าง-รักษาคณุคา่และอตัลกัษณ ั์ของ
สาเหตขุองการประท้วงดงันี ้  
 จากเนือ้เพลง “ให้เมืองไทยรู้ว่าไม่นานลกูท่ีจากมา  จะไปซบหน้ากับอก
แมเ่อย” เหมือนการป่าวประกาศตอ่ประเทศไทย ว่าอีกไม่นานผู้ ท่ีออกมาตอ่สู้จะกลบับ้านพร้อมชยั
ชนะ ซึง่เป็นการตอกย า้ตอกย า้ความเป็นชาตนิิยม และสร้างคณุคา่ว่าการออกมาตอ่สู้ครัง้นีคื้อการ
ท าเพ่ือประเทศไทย 
 3. เพลง คิดถึงบ้าน(เดือนเพ็ญ) สร้างความชอบธรรมต่อกิจกรรมการ
เคล่ือนไหว จากเนือ้เพลง “ลมเอยชว่ยเป็นส่ือให้   น ารักจากห้วงดวงใจของข้านีไ้ปบอกเขาน า้นา”  
หมายถึงการฝากความรักไปให้แก่ ภูเขา แม่น า้ ทุ่งนา หรืออีกในความหมายหนึ่งก็คือชาวชนบท 
ส่ือให้เห็นวา่การเคล่ือนไหวครัง้นีผู้้ชมุนมุไมไ่ด้ออกมาตอ่สู้ เรียกร้องเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง แต่
ท าไปด้วยความรัก ความหวงัดีตอ่ชาวชนบท  
 4. เพลง คิดถึงบ้าน(เดือนเพ็ญ) แนะน าค าตอบ หรือสร้างความต้องการ
ในเร่ืองเก่ียวกบัปัญหาสงัคม 
 “สมุไฟให้แรงเข้า   พดัไล่ความเยือกเย็นหนาวให้พ่ีน้องเฮานอนหลบัอุ่น
สบาย” สร้างแรงจูงใจโดยการสะท้อนความยากล าบากของชีวิตชาวชนบท ใช้ค าว่า “พ่ีน้อง” 
เพ่ือให้เกิดความรู้สึกร่วม ท าให้เกิดความต้องการอยากออกมาเรียกร้องสิทธิ และท าให้ชีวิตของ
ชาวชนบทดีขึน้ หลดุพ้นจากการถกูเอารัดเอาเปรียบ 
 5. เพลง คิดถึงบ้าน(เดือนเพ็ญ) โฆษณาให้เห็นความสมัพนัธ์อนัดีและ
ความสามคัคีในการชุมุนมุ ดงันี ้
 “ลมเอยชว่ยเป็นส่ือให้     น ารักจากห้วงดวงใจของข้านีไ้ปบอกเขาน า้นา” 
หมายถึงให้น าความรักนีม้อบให้แก่คนท่ีอยู่กับภูเขา แม่น า้ และทุ่งนา แสดงถึงความรักของผู้ ท่ีอยู่
ในท่ีชมุนุมต่อผู้คนท่ีอยู่ชนบทด้วย “ให้เมืองไทยรู้ว่า    ไม่นานลกูท่ีจากมาจะไปซบหน้ากับอกแม่
เอย”  เป็นการประกาศให้รู้วา่ใกล้จะได้ชยัชนะและได้กลบัไปหาแม ่หรือคนท่ีรัก  
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เพลง แสงดาวแห่งศรัทธา 
 ประวัตเิพลงและผู้เขียน 

 เพลง แสงดาวแหง่ศรัทธา เป็นเพลงท่ีใช้ปิดการแสดงของวงทกุครัง้ ในทกุ
เวทีการชมุนมุ ด้วยเนือ้หาและท่วงท านองท่ีมีพลงั แตก็่มีความอบอุ่นแฝงอยู่ จากเสียงร้องน าของ
นางสุรินทร์ ซึ่งมีภาพลักษณ์ความเป็นแม่ ท่ีคอยปกป้องดแูลลูกๆในการต่อสู้  และยืนหยดัเผชิญ
ความอนัตรายเคียงข้างสามี ท าให้เพลงนีใ้นรูปแบบของวงคีตาญชลี มีความแตกตา่งจากวงอ่ืนๆ
อย่างเห็นได้ชัด และเป็นท่ีประทับใจของผู้ ฟังเป็นอย่างมาก ด้วยเนือ้หาท่ีท่ีเปรียบแสงดาวเป็น
สญัลกัษณ์แหง่ความหวงัและความศรัทธาในชยัชนะของการตอ่สู้ เพ่ือความเป็นธรรมในสงัคม ซึ่งผู้
ท่ีออกมาตอ่สู้นัน้ต้องเผชิญหน้ากบัความยากล าบากและอนัตรายจนถึงต้องแลกด้วยชีวิต หรืออาจ
ต้องพบกบัความผิดหวงัพา่ยแพ้ในครัง้นี ้แตก็่ยงัไมส่ิน้ศรัทธา ยงัยืนหยดัอย่างทรนงและสู้ตอ่ไป ซึ่ง
ทางวงสามารถถ่ายทอดภาพให้เห็นอย่างชดัเจน ในการส่งตอ่อดุมการณ์ของการตอ่งสู้จากพ่อ-แม ่
สูรุ่่นลกู เสมือนเป็นการสร้างความหวงัให้ผู้ชมุนมุ วา่ยงัมีคนรุ่นใหมท่ี่พร้อมสานตอ่เจตนารมณ์  
“เพลงแสงดาวแห่งศรัทธา ถกูเขียนขึน้โดย จิตร ภูมิศกัดิ์  ในช่วงท่ีถูกจ าคกุอยู่ในเร่ือนจ าลาดยาว 
ปีพ.ศ. 2500 - 2506 ตรงกบัยคุการปกครองของจอมพลสฤดิ์ ธนรัตน์ ซึ่งเกิดการปราบปรามผู้ ท่ีมี
ความคิดทางการเมืองขัดกับภาครัฐ ทัง้จับกุมคุมขัง และยิงเป้า อาจารย์ จิตร  เป็นหนึ่งในผู้ ถูก
จบักมุ ทว่งท านองของเพลงมาจากเพลงปฏิวตัขิองยโุรปตะวนัออก20”   

 เนือ้เพลง 
 พร่างพรายแสงดวงดาวน้อยสกาว     
   สอ่งฟากฟ้าเดน่พราวไกลแสนไกล 
 ดัง่โคมทองผอ่งเรืองรุ้งในหทยั            
  เหมือนธงชยัสอ่งน าจากห้วงทกุข์ทน 
 
 พายฟุ้าครืนขม่คกุคาม                      
 เดือนลบัยามแผน่ดนิมืดมน 
 ดาวศรัทธายงัสอ่งแสงเบือ้งบน           
 ปลกุหวัใจปลกุคนอยูม่ิวาย 
 

                                           

 20 สมัภาษณ์นายสมศกัดิ ์อิสมนัยี, สมาชิกวง, วนัท่ี 2 มกราคม 2560 
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 ขอเยาะเย้ยทกุข์ยากขวากหนามล าเคญ็       
 คนยงัคงยืนเดน่โดยท้าทาย 
 แม้นผืนฟ้ามืดดบัเดือนลบัละลาย              
 ดาวยงัพรายศรัทธาเย้ยฟ้าดนิ 
 ดาวยงัพรายอยูจ่นฟ้ารุ่งราง 

 
 การวิเคราะห์บทเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาทางสังคีตลักษณ์ 

การวิเคราะห์บทเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาในรูปแบบของวงคีตาญชลี 
 เพลงแสงดาวแห่งศรัทธา บรรเลงในบนัไดเสียง F Major อตัราความเร็ว
ประมาณ 70 อตัราจงัหวะ 3/4  มีรูปแบบของเพลงเป็น A A B เร่ิมต้นเพลงด้วย กีตาร์ซอ ฟลู้ต และ
หีบเพลงปากเล่นเป็นท านองหลกัในเสียงเดียวกัน เข้าท่อนร้องแรกด้วยเสียงของสุรินทร์คนเดียว 
ท่อน A2 มีเสียงสมศกัดิ์และภารวีมาประสาน ท่อน B ทกุคนช่วยกนัร้อง เสียงของสริุนทร์และวาทิ
ตาเป็นท านองหลกั เสียงของภารวีและสมศกัดิ์เป็นเสียงประสานคู่ 3 เสียงของอัญชลีเป็นเสียง
ประสานทัง้คู ่3 และคู ่5 แยกออกจากเสียงของภารวีและสมศกัดิ์อีกที เข้าท่อนโซโล่โดยการชเูสียง
ซอขึน้ แล่้วกลบัเข้าท่อนร้องในท านอง B โดยทกุคนท าหน้าท่ีเดิมยกเว้นอญัชลีท่ีเปล่ียนมาสีซอใน
ออคเทฟสูงคู่ไปกับเสียงร้องเพ่ือเพิ่มพลงัความหนกัแน่นและให้อารมณ์เกรีย้วกราดตามท านอง
และเนือ้หาของเพลง และจบลงด้วยเสียงท่ีนุ่มนวลของสริุนทร์เพลงแสงดาวแห่งศรัทธา บรรเลงใน
บนัไดเสียง F Major อตัราความเร็วประมาณ 70 อตัราจงัหวะ 3/4  มีรูปแบบของเพลงเป็น A A B 
เร่ิมต้นเพลงด้วย กีตาร์ซอ ฟลู้ต และหีบเพลงปากเลน่เป็นท านองหลกัในเสียงเดียวกนั เข้าท่อนร้อง
แรกด้วยเสียงของสุรินทร์คนเดียว ท่อน A2 มีเสียงสมศกัดิ์และภารวีมาประสาน ท่อน B ทกุคน
ช่วยกันร้อง เสียงของสุรินทร์และวาทิตาเป็นท านองหลัก เสียงของภารวีและสมศกัดิ์เป็นเสียง
ประสานคู ่3 เสียงของอญัชลีเป็นเสียงประสานทัง้คู ่3 และคู ่5 แยกออกจากเสียงของภารวีและ
สมศกัดิ์อีกที เข้าท่อนโซโล่โดยการชเูสียงซอขึน้ แล่้วกลบัเข้าท่อนร้องในท านอง B โดยทุกคนท า
หน้าท่ีเดมิยกเว้นอญัชลีท่ีเปล่ียนมาสีซอในออคเทฟสงูคูไ่ปกบัเสียงร้องเพ่ือเพิ่มพลงัความหนกัแน่น
และให้อารมณ์เกรีย้วกราดตามท านองและเนือ้หาของเพลง และจบลงด้วยเสียงท่ีนุ่มนวลของ
สริุนทร์ 
 
  
 



     127 

   

 

 

โน้ตเพลงแสงดาวแห่งศรัทธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 30 โน้ตเพลงแสงดาวแหง่ศรัทธา 1   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 31 โน้ตเพลงแสงดาวแหง่ศรัทธา 2 
  ในทอ่น B ทกุคนร้องในท านองหลกัและท านองประสานแสดงพลงัของบทเพลง 
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ภาพท่ี 32โน้ตเพลงแสงดาวแหง่ศรัทธา 3  
 ตารางเพลงแสงดาวแห่งศรัทธา 

ตารางท่ี 8 ตารางเพลงแสงดาวแหง่ศรัทธา 
 สมาชิกวงเคร่ืองดนตรีที่บรรเลง 

โครงสร้าง
เพลง 

สมศกัดิ์ อิสมนัยี 
 

สริุนทร์ อิสมนัยี 
 

อญัชลี อิสมนัยี 
 

วาทิตา 
อิสมนัยี 
 

ภารวี อิสมนัยี 

 ร้องน า, ประสาน, 
กีตาร์,  
เม้าท์ออร์แกน 

ร้องน า,  
บองโก, 
คาฮอง 

ร้องน า, 
ประสาน,  
ซอจีน 

ฟลู้ต  

intro เม้าท์ออร์แกน+
กีตาร์(หลกั) 

บองโก ซอจีน
(ประสาน) 

ฟลู้ต
(หลกั) 

 

A1  เม้าท์ออร์แกน+
กีตาร์ 

ร้องน า+บองโก ซอจีน
(ประสาน) 

  

 

 

 



     129 

   

 

 

ตารางท่ี 8 ตารางเพลงแสงดาวแหง่ศรัทธา (ตอ่) 
 สมาชิกวงเคร่ืองดนตรีที่บรรเลง 
โครงสร้าง
เพลง 

สมศกัดิ์ อิสมนัยี 
 

สริุนทร์ อิสมนัยี 
 

อญัชลี อิสมนัยี 
 

วาทิตา    
อิสมนัยี 
 

ภารวี                      
อิสมนัยี 

A2 เม้าท์ออร์แกน+
กีตาร์+ร้อง
ประสานunison 

ร้องน า+บองโก ซอจีน
(ประสาน) 

 ร้องประสาน
unison 

B รอบแรก กีตาร์+ร้อง
ประสาน
Harmony 

ร้องประสาน
unison+ บอง
โก 

ซอจีน+ร้อง
ประสาน
Harmony 

ร้อง
ประสาน
unison 

ร้องประสาน
Harmony 
 

Solo เม้าท์ออร์แกน+
กีตาร์  

บองโก ซอจีน(หลกั+
สอดประสาน) 

ฟลู้ต
(หลกั) 

ไวโอลิน
(ประสาน) 

B รอบสอง เม้าท์ออร์แกน+
กีตาร์ 

ร้องประสาน
unison+ บอง
โก 

ซอจีน 
 (สงู1
ออคเทฟ) 

ร้อง
ประสาน
unison 

ร้องประสาน
Harmony 
 

 
  
  *A1 พร่างพรายแสงดวงดาวน้อยสกาว  
  องฟากฟ้าเดน่พราวไกลแสนไกล 
 ดัง่โคมทองผอ่งเรืองรุ้งในหทยั            
  เหมือนธงชยัสอ่งน าจากห้วงทกุข์ทน 
 
 *A2 พายฟุ้าครืนขม่คกุคาม          
 เดือนลบัยามแผน่ดนิมืดมน 
 ดาวศรัทธายงัสอ่งแสงเบือ้งบน        
    ปลกุหวัใจปลกุคนอยูม่ิวาย 
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 *B ขอเยาะเย้ยทกุข์ยากขวากหนามล าเคญ็   
    คนยงัคงยืนเดย่โดยท้าทาย 

 แม้นผืนฟ้ามืดดบัเดือนลบัละลาย               
 ดาวยงัพรายศรัทธาเย้ยฟ้าดิน 

 ดาวยงัพรายอยูจ่นฟ้ารุ่งราง 
 

 การวิเคราะห์บทบาทและพลังอ านาจของเนือ้เพลงแสงดาวแห่ง
ศรัทธา 
 1. เพลง แสงดาวแห่งศรัทธา ได้ให้ข้อมลูแก่ผู้ ฟังถึงปัญาสงัคม ทัง้อดีต 
ปัจจบุนั และอนาคตดงันี ้
 จากเนือ้เพลง “พายุฟ้าครืนข่มคุกคาม เดือนลับยามแผ่นดินมืดมน ”  
หมายถึงอันตรายจากผู้ มีอ านาจ ท่ีขุ่มขู่ คุกคามประชาชน “ขอเยาะเย้ยทุกข์ยากขวากหนาม
ล าเค็ญ” หมายถึงการขอลกุขึน้มาตอ่สู้กบัการกดข่ี ขดูรีด เอารัดเอาเปรียบจากผู้ มีมีอ านาจ จนท า
ให้เกิดความทกุข์ยากล าบากของประชาชน 
 2. เพลง แสงดาวแห่งศรัทธาได้สร้าง-รักษาคณุค่าและอตัลักษณ์ของ
สาเหตขุองการประท้วงดงันี ้  
 จากเนือ้เพลง “ขอเยาะเย้ยทุกข์ยากขวากหนามล าเค็ญคนยงัคงยืนเด่น
โดยท้าทาย”แสดงให้เห็นถึงการพร้อมท่ีจะเผชิญกบัอนัตรายจากการชมุนมุท่ียืดเยือ้ กินเวลาเกิน 5 
เดือน แตก็่ไมท้่อถอย  
 3. เพลง แสงดาวแห่งศรัทธา สร้างความชอบธรรมต่อกิจกรรมการ
เคล่ือนไหว ดงันี ้ 
 จากเนือ้เพลง “ดาวศรัทธายังส่องแสงเบือ้งบน ปลุกหัวใจปลุกคนอยู่มิ
วาย” ส่ือให้เห็นว่าการเคล่ือนไหวนีเ้ป็นไปด้วยศรัทธา“ขอเยาะเยาะเย้ยทุกข์ยากขวากหนาม
ล าเค็ญ คนยงัคงยืนเดน่โดยท้าทาย”  หมายถึงการต่อสู้กบัอนัตรายและความยากล าบากอย่าง
ทรนงในความเป็น ความเป็นประชาชนธรรมดาท่ีไมไ่ด้มีอ านาจใดๆ 
 4. เพลง แสงดาวแห่งศรัทธา แนะน าค าตอบ หรือสร้างความต้องการใน
เร่ืองเก่ียวกบัปัญหาสงัคม ดงันี ้
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 จากเนือ้เพลง “พายฟุ้าครืนข่มคกุคาม เดือนลบัยามแผ่นดินมืดมน ดาว
ศรัทธายังส่องแสงเบือ้งบน ปลุกหัวใจปลุกคนอยู่มิวาย” หมายถึงการใช้อ านาจข่มขู่คุกคาม
ประชาชน แตค่วามศรัทธาในความถกูต้องยตุธิรรม จะปลกุให้คนออกมาตอ่สู้  
 “ขอเยาะเย้ยทุกข์ยากขวากหนามล าเค็ญ คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย
แม้นผืนฟ้ามืดดบัเดือนลบัละลาย ดาวยงัพรายศรัทธาเย้ยฟ้าดิน ดาวยงัพรายอยู่จนฟ้ารุ่งราง”
หมายถึงกลุ่มคนท่ีต่อสู้  ไม่หวาดกลัวต่อความยากล าบาก ความอันตรายหรือความตาย เพราะ
ความศรัทธาและอดุมการณ์เหลา่นีจ้ะถกูสานตอ่ไปเร่ือยๆ 
 5. เพลง แสงดาวแหง่ศรัทธา โฆษณาให้เห็นความสมัพนัธ์อนัดีและความ
สามคัคีในการชุมุนมุ ดงันี ้
 จากเนือ้เพลง “ขอเยาะเยาะเย้ยทกุข์ยากขวากหนามล าเค็ญ คนยงัคงยืน
เดน่โดยท้าทาย” ส่ือถึงการท่ีประชาชนร่วมใจกันต่อสู้กับอ านาจและอนัตรายจากผู้ มีอ านาจและ
ภาครัฐ “แม้ผืนฟ้ามืดดบัเดือนลบัละลาย ดาวยงัพรายศรัทธาเย้ยฟ้าดิน” หมายถึงแม้การตอ่สู้ นี ้
จะต้องพ่ายแพ้อย่างราบคาบ หรือมีหลายชีวิตท่ีต้องสูญเสีย แต่ศรัทธาและอุดมการณ์ของ
ประชาชนในการตอ่สู้ครัง้นีจ้ะยงัคงอยูแ่ละถกูสานตอ่ไปเร่ือยๆ 

 
การวิเคราะห์โครงสร้างเพลงในเชิงดนตรีวิทยา 

 จากบทเพลงท่ีผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ทัง้หมด 8 เพลง พบว่า มีฟอร์มเพลงทัง้หมด 4 
รูปแบบ คือ  
 1.A B A  2. A B  3. A A B 4. A A  
 มีฟอร์มเพลงเป็น A B A จ านวน 1 เพลง คือเพลงดอกไม้ให้คณุ   
 มีฟอร์มเพลงเป็น A B จ านวน 2 เพลง คือเพลง พลงัใจ และ นกเขาเถ่ือน 
 มีฟอร์มเพลงเป็น A A B จ านวน 2 เพลง คือเพลง เพ่ือมวลชน และ แสงดาวแห่ง
ศรัทธา  
  มีฟอร์มเพลงเป็น A A จ านวน 2 เพลง คือเพลง คนท าทาง และ คดิถึงบ้าน/เดือนเพ็ญ 
 จาก 8 บทเพลง มีบนัไดเสียงทัง้หมด 3 บนัไดเสียง คือ C Major , D Major และ F 
Major  
 อยูใ่นบนัไดเสียง C Major ทัง้หมด 6 เพลง คือ 1.เพลงดอกไม้ให้คณุ 2.เพลงพลงัใจ 3.
เพลงสิ่งฝันในใจ-อยากให้ความรัก 4.เพลงเพ่ือมวลชน 5. เพลงคนท าทาง 6. เพลงเดือนเพ็ญ/คิดถึง
บ้าน 
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 อยูใ่นบนัไดเสียง D Major ทัง้หมด 1 เพลง คือเพลงนกเขาเถ่ือน  
 อยูใ่นบนัไดเสียง F Major ทัง้หมด 1 เพลง คือเพลงแสงดาวแหง่ศรัทธา  
 ซึ่งทกุเพลงมีจ านวนของ ชาร์ป (#) และแฟลต (b) ไม่เกิน 2 ตวั โดยมากอยู่ในบนัได
เสียง C Major เพ่ืออ านวยความสะดวกให้นกัดนตรีในวงสามารถเล่นตามได้โดยง่าย เพราะทกัษะ
ของแตล่ะบคุคลมีความแตกต่างกนั รวมถึงสมาชิกในวงใช้ทกัษะการด้นสดเป็นหลกัมากกว่าการ
ฝึกซ้อม  
 มีเพลงท่ีเป็นส าเนียงพืน้บ้านไทยอย่างชดัเจน 3 บทเพลง คือเพลงคนท าทาง เพลง
นกเขาเถ่ือน และเพลงคิดถึงบ้าน/เดือนเพ็ญเพลงท่ีเป็นส าเนียงตา่งประเทศ 2 เพลง คือดอกไม้ให้
คณุ และเพลงพลงัใจ เพลงท่ีเป็นส าเนียงตะวนัตก 3 บทเพลง คือ เพลงสิ่งฝันในใจ-อยากให้ความ
รัก, เพ่ือมวลชน, แสงดาวแหง่ศรัทธา มีอตัราสว่นความเร็ว 60 - 70 (เพลงช้า) ทัง้หมด 6 เพลง  
อตัราความเร็ว 75 - 80 (เพลงเร็ว) 2 เพลง คือเพลง สิ่งฝันในใจ-อยากให้ความรักแก่คนทัง้โลก  
ซึ่งเพลงทัง้หมดเน้นท านองท่ีเรียบง่าย อ่อนหวาน ทางเดินคอร์ดและเสียงประสานไม่ซบัซ้อน มี
จงัหวะช้า-ปานกลาง หากมองในเชิงจิตวิทยาทางดนตรี สามารถส่งผลให้เกิดการฟังท่ีผ่อนคลาย 
การพดูคยุท่ีเป็นกนัเอง น า้เสียงและกิริยาท่ีเป็นนมิตร รวมถึงเนือ้หาของบทเพลงเป็นไปในเชิงบวก 
ให้ก าลงัใจ ปลูกฝังจริยธรรม และสะท้อนให้เห็นคณุคา่ของความเป็นมนุษย์ เม่ือถกูถ่ายทอดโดย
เสียงของผู้หญิงผู้ เป็นแม่และลกูท่ีมีความนุ่มนวลอ่อนโยนแล้ว มีส่วนท าให้ความรุนแรงในท่ีชมุนมุ
ลดลง   
 จากบทเพลงทัง้หมด มีเพลงท่ีเป็นบทประพนัธ์ของวงคีตาญชลีเองเพียงเพลงเดียว
เทา่นัน้ คือบทเพลงนกเขาเถ่ือน เน่ืองจากตวัศลิปินไมไ่ด้สนใจการน าเสอตนเองแก่ผู้ ฟังเพ่ือจะต้อง
จดจ าวา่ตนเองคือวงคีตาญชลี หรือ เพลงท่ีเลน่คือเพลงของวงคีตาญชลี  แตมุ่ง่ความสนใจไปท่ี
เนือ้หาของบทเพลงไหนท่ีเหมาะแก่สถาณการณ์ และเป็นเร่ืองท่ีตวัศลิปินเองอยากส่ือสารกบัผู้ ฟัง 
ซึง่ความรู้สกึส านกึในความเป็นหน้าท่ีของตวัศลิปินเองคือการลดระดบัความรุนแรงในในการชมุนมุ 
โดยการสร้างความเข้าใจและมิตรภาพระหวา่งผู้ชมุนมุและเจ้าหน้าท่ีเป็นส าคญั รวมถึงให้ก าลงัใจ
และเชิดชคูณุคา่ของทัง้ 2 ฝ่าย เพลงท่ีเลือกมาบรรเลงจงึมีเนือ้หาเป็นกลาง ไมต่อ่ว่าหรือขบัไลใ่คร 
เพ่ือให้อยูร่่วมกนัอยา่งเกือ้กลู ในสถาณการณ์ท่ีเปรียบเสมือนสนามรบกลางเมือง ถ้าหากผู้ชมุนมุ
และเจ้าหน้าท่ีสามารถมีมิตรภาพตอ่กนัได้ จ านวนครัง้ในการเผชิญหน้า รวมถึงความรุนแรงในการ
ปะทะระหวา่งทัง้ 2 ฝ่าย ก็จะลดลงไปด้วย
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บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 
 งานวิจัยเร่ือง บทบาทของดนตรีในการต่อสู้ภาคประชาชน กรณีศึกษาวงคีตาญชลี 
เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ เพื่อศกึษาประวตั ิผลงาน และพฒันาการของวงคีตาญชลี และเพ่ือศกึษา
บทบาทของดนตรีในการตอ่สู้ภาคประชาชน 
 การต่อสู้ ภาคประชาชน ไม่เหมือนกับการต่อสู้ ทางการท่ีกองทัพหรือหน่วยรบใช้
ยุทธศาสตร์การต่อสู้ ด้วยกองก าลัง อาวุธ กฏหมาย หรือจิตวิทยา แต่เป็นการต่อสู้ ท่ีต้องมีการ
ประสานความร่วมมือของภาคสว่นตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นกลุม่ผู้ชมุนมุประท้วงท่ีเป็นประชาชนธรรมดา 
นิสิตนกัศึกษา กรรมกร ชาวนา หรือกลุ่มท่ีท างานสนบัสนุนกระบวนการประท้วงในเชิงวฒันธรรม 
เข้ามามีสว่นร่วม ซึง่ในท่ีนี ้อาจรวมนกัพดู พกัเขียน กวี นกัดนตรี คนท างานศลิปะ และฝ่ายอ่ืนๆท่ีมี
เจตนารมย์ในทางการเมืองเช่นเดียวกัน เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการต่อสู้  โดยไม่ได้ใช้
ก าลงัอาวธุหรืออ านาจทางกฏหมายอยา่งท่ีฝ่ายรัฐถือครอง 
 คีตาญชลี เข้ามาร่วมขบวนการตอ่สู้ภาคประชาชน เช่นเดียวกบัวงดนตรีเพ่ือชีวิตอ่ืนๆ
ท่ีเคยท าหน้าท่ีมาก่อน และเป็นหนึ่งในประวตัิศาสตร์การตอ่สู้ ท่ีเคียงคู่กบัภาคประชนชนมาอย่าง
ตอ่เน่ืองยาวนาน มีบทเพลงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ อยู่ในความทรงจ าของบรรดานกัตอ่สู้ เคล่ือนไหว มี
กิจกรรมท่ีประทบัอยูใ่นความทรงจ าของคนท่ีผา่นสถานการณ์ทางการเมือง และในขณะเดียวกนั ก็
ได้พิสูจน์พลงัทางดนตรีว่ามีความหมายมากว่าเพ่ือความร่ืนเริงบนัเทิงใจ หากแต่ยังช่วยส่ือสาร 
ชว่ยผลกัดนั ชว่ยให้ก าลงัใจ และช่วยบนัทึกประวตัิศาสตร์การตอ่สู้ภาคประชาชนให้มีน า้หนกัมาก
ขึน้ บทเพลงของวงคีตาญชลีมีเนือ้หาสาระท่ีสอดแทรกแนวคิดสงัคมนิยม ความเท่าเทียมกันของ
มนษุย์ ท าให้ตระหนกัถึงการด ารงอยูร่่วมกนัด้วยสนัตภิาพ ภาราดรภาพ และความเสมอภาค  
  พฒันาการของวงคีตาญชลี ด าเนินมาควบคูเ่หตกุารณ์ชมุนมุตอ่สู้ภาคประชาชนเป็น
เวลายาวนานกวา่ 3 ทศวรรษ ผา่นเหตกุารณ์ส าคญัของประวตัิศาสตร์การตอ่สู้  เชน่ พฤษภาทมิฬ 
(พ.ศ.2535), ขบัไลรั่ฐบาลทกัษิณ (พ.ศ.2549), ขบัไลรั่ฐบาลสมชาย (พ.ศ.2550), ขบัไลรั่ฐบาลยิ่ง
ลกัษณ์ (พ.ศ.2556-57) ซึง่แตล่ะครัง้ของการตอ่สู้  ได้ยกระดบัความเข้มข้นทางเนือ้หาและบทบาท
การเข้าไปมีสว่นร่วมอยา่งมีนยัยะท่ีเดน่ชดั แม้ทกุวนันี ้สงัคมไทยจะเปล่ียนแปลงไปสู่สภาวะเผดจ็
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การทหารซึง่โอกาสของการตอ่สู้ภาคประชาชนถกูจ ากดั ถกูลดบทบาทในเชิงสิทธิเสรีภาพ แตว่่า
การท างานในเชิงมวลชนของคีตาญชลีและอดุมการณ์ภาคประชาชน ก็ยงัคงด าเนินตอ่ไปอยา่งไม่
ยัง้หยดุ 
  จากการศกึษาประวตัแิละผลงานของคีตาญชลี สามารถสรุปบทบาทของคีตาญชลีได้ 
5 ด้าน ได้แก่ 
 1. ดนตรีเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมการประท้วงและบทบาทหน้าท่ีของดนตรีเพ่ือชีวิต
ในการขบัเคล่ือนขบวนการชมุนมุประท้วงในสงัคมไทย  
  1.1 นักดนตรี-วงดนตรีให้ข้อมูลแก่ผู้ ฟังถึงปัญหาสังคม ทัง้อดีต ปัจจุบนั และ
อนาคต 
  1.2 หน้าท่ีในการสร้าง-รักษาคณุคา่และอตัลกัษณ ั์ของสาเหตขุองการประท้วง 
  1.3 ดนตรีเป็นหน่วยงานทางวัฒนธรรมท่ีสร้างความชอบธรรมต่อกิจกรรมการ
เคล่ือนไหว 
 1.4 ศลิปินไมไ่ด้สร้างความบนัเทิงเทา่นัน้ แตย่งัมีสว่นร่วมในการแนะน า ให้ค าตอบ 
หรือกระตุ้นความสนใจเก่ียวกบัปัญหาสงัคม 
 1.5 ดนตรีโฆษณาให้เห็นถึงความสมัพนัธ์อนัดี และความสามคัคีในการขบัเคล่ือน
การชมุนมุ 
 2. ด้านประวตักิารก่อตัง้และพฒันาการของวงคีตาญชลี 
  วงคีตาญชลีเร่ิมจากสมาชิกเพียง 2 คนในปี 2525 และคอ่ยๆเพิ่มสมาชิกจนครบ 6 
คน ในปี 2557 รวมเวลา 31 ปี ซึง่ทางวงมีพฒันาการความซบัซ้อนดนตรีตามทกัษะของผู้ เลน่  
  ประวตัศิาสตร์วง เร่ิมจาก พ.ศ. 2525 นายสมศกัดิ์ อิสมนัยี และนางสริุนทร์ อิสมนั
ยี สองนกัดนตรีท่ีไม่ได้เรียนดนตรีมาโดยตรง แต่อาศยัทักษะและประสบการณ์ส่วนตวัโดยไม่อิง
ทฤษฎีใดๆ ท าให้รูปแบบของดนตรีในชว่งท่ีมีสมาชิกเพียง 2 คนนัน้มีรูปแบบท่ีเรียบง่าย  
ตอ่มาจงึมีสมาชิกในครอบครับเพิ่มขึน้ คือ อญัชลี วาทิตา และภารวี อิสมนัยี จึงกลายเป็นวงดนตรี
เพ่ือชีวิตท่ีมีภาพลกัษณ์ของครอบครัวขึน้มาอย่างเดน่ชดัในราว พ .ศ.2545 ในระยะแรกของการท า
วงครอบครัวนัน้ ไม่ได้อาศยัการเสริมบุคลากรจากท่ีใด อยู่บนพืน้ฐานของความเพียงพอและการ
เรียนรู้ในสงัคมพอ่แมล่กูเทา่นัน้ จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2552 อญัชลี ลกูสาวคนโตได้จบส าเร็จการศกึษา
จากคณะดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร สาขาการแสดงดนตรี จึงเร่ิมใช้ความรู้ทางดนตรีท่ี
เรียนมาโดยตรงโดยการเรียบเรียงเสียงประสานให้สมบรูณ์ แตย่งัไม่ซบัซ้อน เพราะความท่ีสมาชิก
ในวงโดยเฉพาะน้องสาวทัง้สองยงัไมมี่ความเข้าใจพอกบักระบวนการคิดเร่ืองเสียงท่ีซบัซ้อน ยงัไม่
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สามารถประดษิฐ์โน้ตในการเลน่ตามคอร์ดได้ด้วยตนเอง อญัชลีจงึเป็นผู้ เขียนให้แทบทัง้หมด  
       จนถึงปี 2556 ท่ีมีคงกมล สุวรรณราช นักศึกษาจากสาขาดนตรีแจ๊ส วิทยาลัยดุริยางค
ศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล เข้ามาเสริม จึงท าให้เกิดรูปแบบของดนตรีท่ีสมบูรณ์ทัง้ทางด้านเสียง
ประสาน และทางเดนิคอร์ดท่ีซบัซ้อนขึน้ 
 ทัง้นีส้มาชิกหลกัทัง้หมดคือครอบครัวเดียวกนั โดยมีความสมัพนัธ์เป็นพ่อ-แม่-ลกู จึง
สามารถปลูกฝังส่งต่ออดุมการณ์ และทรรศนะคติในการเล่นดนตรีเพ่ือรับใช้ประชาชนได้โดยง่าย 
ยกเว้นสมาชิกคนท่ี 6 คือนายคงกมล ซึ่งเป็นคนนอกครอบครัว แตก็่ได้รับการปลูกฝังอุดมการณ์
ทางการเมืองจากครอบครัว โดยบดิานัน้เป็นนกักิจกรรมในยคุตลุาเชน่กนั ดงันัน้จะเห็นได้ชดัเจนว่า
นอกจากการพฒันาขึน้ทางภาคดนตรีท่ีมีความซบัซ้อนและขยายใหญ่ขึน้  ทางวงยงัมีพฒันาการ
ทางความคิดโดยการส่งต่ออุดมการณ์สู่คนรุ่นหลงัคือ ลูก-หลาน โดยผู้ ท่ีเป็นหัวหน้าวงค่อยๆลด
บทบาทของตนเองลงไปและผลกัดนัคนรุ่นใหม่ขึน้มาจนเกิดวง “ยนัหว่าง” ซึ่งเป็นวงท่ีปฏิบตัิหน้าท่ี
แทนวงคีตาญชลีในช่วงเวลากลางคืนจนถึงเช้าในช่วงการชมุนมุปี 2556-2557 และแม้การชมุนุม
จะจบสิน้ไป แต่อญัชลีและคงกมล ยงัคงมีบทบาทในนามยนัหว่าง โดยการเข้าร่วมกิจกรรมดนตรี
ทางภาคสงัคมและการตอ่สู้ เรียกร้องภาคประชาชนจนถึงปัจจบุนั ทัง้นีคี้ตาญชลีเอง ก็ยงัมีบทบาท
ในงานวฒันธรรมของทางจงัหวดัเพชรบรีุอยูเ่สมอ เชน่งานพระนครคีรีจงัหวดัเพชรบรีุในทกุปี  
 นอกจากในส่วนของดนตรีแล้ว วงยนัหว่างยงัรับสืบทอดแนวคิดทัง้ทางด้านการเมือง
และวัฒนธรรม เม่ือบทบาทการพูดของนายสมศักดิ์ผู้ เ ป็นพ่อท่ีมักเล่าเ ร่ืองประวัติศาสตร์ 
วฒันธรรม สิทธิเสรีภาพสนัตภิาพ ปัญหาสงัคม เร่ืองราวเบือ้งหลงัของบทเพลงและผู้ เขียนเพลงใน
การแสดงอยู่เสมอ เม่ือตกมาถึงอญัชลี ผู้ เป็นลกูสาว ก็ต้องท าการบ้านก่อนขึน้เวที ด้วยการศกึษา
ข้อมูลของบทเพลงและผู้แตง่ หากเป็นเพลงภาษาตา่งประเทศ ก็ต้องแปลความหมาย และศึกษา
เร่ืองราวบริบทของเพลงนัน้ๆ เพ่ือมาบอกเล่าให้ผู้ ฟังได้รับรู้ รวมถึงติดตามสถานการณ์บ้านเมือง 
ใส่ใจศึกษาปัญหาสังคม ศึกษาประวัติศาสตร์การต่อสู้ ของประชาชนทัง้ในประเทศไทย และ
ต่างประเทศ เพ่ือน ามาบอกเล่าต่อได้อย่างถูกต้อง เลือกรับงานสร้างสรรค์สงัคม ไม่น าเสนอบท
เพลงท่ีไร้ศีลธรรมและท าลายสังคม ซึ่งเป็นการแสดงบทบาทเดียวกันกับพ่อ ในฐานะลูกท่ีถูก
ปลูกฝังมาจนมีความเข้าใจว่า ดนตรีในการต่อสู้ เป็นเร่ืองละเอียดอ่อน บทบาทหน้าท่ีมีทัง้ปลุก
ปลอบ ปลกูฝัง และชว่ยให้มวลชนซึมซบัข้อมลูจนถึงตกผลึก ไม่เก่ียงว่าประเภทไหนภาษาไหน แต่
เนือ้หาเป็นเร่ืองหลกั ดนตรีแตล่ะเวทีมีส่วนสร้างความน่าเช่ือถือและศรัทธาจากมวลชน และมีส่วน
กระตุ้นให้มวลชนเข้าร่วมในการตอ่สู้ เป็นอย่างมาก เพราะเวทีตอ่สู้ คือเวทีอนัศกัดิ์สิทธ์ิ ถ้าใช้ดนตรี
ท่ีไม่เข้ากับสถาณการณและไร้กาลเทศะ เช่นการน าเพลงท่ีไร้ศีลธรรมมาขบัร้องบนเวที ก็จะท าให้
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ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ว่าการตอ่สู้ ไร้แก่นสารสาระ ไม่มีความน่าเช่ือถือ ไม่ต่างกบัเพลงท่ีเลือกมาเล่นอย่าง
ไมถ่กูท่ีถกูเวลา 
 3. ด้านเคร่ืองดนตรีและวงดนตรี  
 ทางวงมีการใช้เคร่ืองท่ีน า้หนักเบา เคล่ือนย้ายง่าย เป็นเคร่ืองอคูสติคโดยเน้น
รูปลักษณ์ความเป็นไม้ ตัววงมีลักษณะความเป็นครอบครัว พ่อ-แม่-ลูก สะท้อนการสืบทอด
อดุมการณ์และความเช่ือ ความเป็นทีมการตอ่สู้  ซึ่งเป็นภาพลกัษณ์ตวัแทนของสถาบนัครอบครัวท่ี
อบอุ่นเข้มแข็งโครงสร้างทางดนตรี มีความเรียบง่ายไม่ซับซ้อน ทางเดินคอร์ดของ กีตาร์ไม่เน้น
เทคนิคพิเศษ (tension) ไม่มีการย้ายคีย์ในเพลง (modulation)  เสียงประสานคู ่3 มากว่าคู่ 5 
เคร่ืองดนตรีท่ีเล่นเป็นท านอง เล่นตามท านองหลกัของเพลงมากกว่าการด้นสดหรือสอดประสาน 
เคร่ืองประกอบจงัหวะเล่นในรูปแบบ (pattern) ท่ีไม่ซบัซ้อน ไม่มีเทคนิคของจงัหวะขดั (agains) 
และเลน่ในรูปแบบท่ีคล้ายๆกนัแทบทัง้เพลง 
 ลกัษณะของเสียงร้อง เบา นุ่มนวล มีพลงั แต่ไม่ตะโกน เน้นอารมณ์ตามเนือ้หาของ
บทเพลง ออกเสียงอกัขระภาษาไทยชดัเจน ระดบัของเสียงประสานมีความดงัเกือบเทา่ท านองหลกั 
 4. ด้านบทเพลงของวงคีตาญชลีและบทบาทหน้าท่ีของเพลงคีตาญชลีในการชุมนุม
ประท้วง 
 4.1 ทางดนตรี ท่วงท านองหวาน เย็น เน้นความไพเราะเป็นหลัก เพ่ือปลอบ
ประโลมให้จิตใจผู้ชมุนมุผอ่นคลายจากความเครียด ความโกรธ จิตใจเย็นและสงบลง หรือเพลงท่ีมี
จงัหวะสบายๆ หรือเพลงจงัหวะเต้นร าพืน้บ้าน ให้ผู้ชมุนมุได้มีกิจกรรมร่วมกนัเช่นการปรบมือ หรือ
การเต้นร า เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียด และส่งเสริมสุขกายและสุขภาพจิตของผู้ชุมนุมไป
ด้วย 
 4.2 ทางเนือ้หาของบทเพลง เน้นการให้ก าลงัใจ ปลกูฝัง-สานตอ่อดุมคติ บอกเล่า
ปัญหา สร้าง-สานสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างผู้ ชุมนุม ตอกย า้ -เพิ่มความเข้มแข็งทาง
อดุมการณ์การตอ่สู้  สร้างคณุคา่-ความชอบธรรมให้การประท้วงและผู้ชมุนมุ  
 4.3 การแสดงบนเวที แสดงออกถึงความเป็นครอบครัวท่ีอบอุ่น มีอุดมการณ์
ร่วมกนั พดูจาสภุาพ น า้เสียงอ่อนโยนแตห่นกัแน่นตามรูปแบบของเพลงท่ีบรรเลง การพดูระหว่าง
เพลงเป็นการให้ข้อมลูเชิงประวตัศิาสตร์-วฒันธรรมการตอ่สู้  เร่ืองราวของบทเพลง-ผู้แตง่ หรือบอก
เล่าเหตกุารณ์อนัน่าเจ็บแค้นท่ีเกิดขึน้อันเป็นสาเหตใุห้ต้องออกมาประท้วงด้วยความสุภาพ ยก
ยอ่ง-ให้ก าลงัใจเพ่ือสร้างความสามคัคีในการชมุนมุ 
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 5. ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคมวฒันธรรมของคีตาญชลีกบัสงัคมไทยนอกการชมุนมุ
ประท้วง วางตวัตดิดนิ วิถีชีวิตเรียบง่าย เป็นมิตรกบัทุกคน ใส่ใจปัญหาสงัคม ไม่ใช้ของแบรนด์เนม 
แตง่กายสภุาพเรียบร้อย มีจิตอาสา มีความเป็นกนัเอง ใกล้ชิด เข้าถึงได้ง่าย มีความเป็นพ่ีเป็นน้อง 
มีความเป็นครอบครัวแบบทั่วไปท่ีสามารถสัมผัสได้ถึงความอบอุ่น และมีความเป็นกันเองกับ
มวลชนมากกวา่ มีความเป็นพืน้บ้าน 
 
อภปิรายผล 
 แม้ในทฤษฎีสตรีนิยมตามท่ี เย็นจิตร ถ่ินขาม กล่าวไว้ว่า “พืน้ท่ีสาธารณะท่ีเป็นเร่ือง
ของการเมือง   ผู้หญิงถูกกีดกันออกจากพืน้ท่ีเหล่านัน้ด้วยหน้าท่ีของความเป็นแม่และภรรยาท่ีดี
หากภรรยาท่ีไมด่แูลสามี  และลกู  ถือเป็นภรรยาท่ีบกพร่องตอ่หน้าท่ี  ดงันัน้ผู้หญิงเหล่านีต้้องตอ่สู้
อย่างมากกับแรงกดดนัจากสงัคมรอบข้างท่ีคาดหวงักับบทบาทท่ีเธอต้องแสดงตามสถานภาพท่ี
เธอเป็นอยู่  ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีรบกวนและท าลายศกัยภาพท่ีเธอมีเท่าเทียมกบัผู้ชาย ดงันัน้จารีตและ
ประเพณีจงึมีความขลงัท่ีสามารถสร้างให้ผู้หญิงยคุแล้วยคุเลา่อยูภ่ายใต้กรอบอนัเดียวกนันี”้  
 แต่วงคีตาญชลี สามารถแสดงถึงบทบาทของผู้หญิงในการต่อสู้ เคล่ือนไหวโดยใช้
ศิลปะวฒันธรรมเป็นอาวุธ โดยท่ีสามารถท าหน้าท่ีทัง้ภรรยาและแม่ท่ีดี  ควบคู่ไปกบัการตอ่สู้ทาง
การเมือง ภาพของนางสริุนทร์ บนเวทีการตอ่สู้ภาคประชาชนนอกจากการเป็นนกัร้องนกัดนตรท่ีมีี
ความสนใจในปัญหาการเมืองและเข้าร่วมการต่อสู้แล้ว ภายใต้นัน้คือผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งท่ีใช้
ชีวิตปกตร่ิวมกบัสามี ท าหน้าท่ีท าความสะอาดบ้าน ท างานหารายได้ด้วยอาชีพรับราชการครู ดแูล
ลกูๆทัง้สามคนด้วยตนเอง ควบคูไ่ปกบัการเป็นนกัตอ่สู้  เป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนโดยการใช้
ดนตรีเป็นอาวุธ รวมถึงสามารถถ่ายทอดความคิดของตนให้แก่ลูกสาวทัง้สาม สามารถเติบโต
ขึน้มาเป็นนกัตอ่สู้ ได้เหมือนท่ีแม ่ซึง่ลกัษณะการแสดงบนเวทีนัน้ไมไ่ด้แสดงทา่ทีแข็งกร้าวห้าวหาญ
แบบผู้ชาย แต่มีความแข็งแกร่งและนุ่มนวล โอบอ้อมอารีย์ตามธรรมชาติของความเป็นแม่และ
ความเป็นผู้หญิง ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เรียกร้องบทบาทหรือพืน้ท่ีของผู้หญิงในการต่อสู้  แต่ใช้
ความเป็นธรรมชาติของสตรีเพศ เปิดพืน้ท่ีในการต่อสู้ ให้กับตนเอง ทัง้นีใ้นกระบวนการต่อสู้ภาค
ปัจจุบนั มีปริมาณของผู้หญิงเข้าร่วมเป็นจ านวนมากกว่าผู้ชายโดยเฉพาะจ านวนผู้ ร่วมชมุนมุ ซึ่ง
สวนทางกบัความเช่ือและทศันคติทางสงัคมท่ีฝังรากทางความคิดว่า บทบาทในการต่อสู้ เป็นของ
ผู้ชาย ปัจจุบนั แม้จ านวนของแกนน าและผู้ปราศยัจะเป็นผู้หญิงน้อยกว่าผู้ชายมาก (เป็นผู้หญิง
ประมาณ 30%) แต่ผู้ ขับเคล่ือนกระบวนการต่อสู้ กลับมีผู้ หญิงปะปนอยู่กับผู้ ชายในแทบทุก
ต าแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นผู้ จดัคิวการแสดงบนเวที เช่นเวทีกปปส . คือ น.ส. ศรัณญา อคัราช เวที 
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กองทพัธรรม น.ส. ดินนา โคตรอารบญุ รวมถึงหน้าท่ีของการ์ดอาสา ซึ่งเป็นหน้าท่ีท่ีเส่ียงอนัตราย
ท่ีสดุก้ยงัมีผู้หญิงปะปนอยู่ด้วย แสดงให้เห็นถึงพฒันาการทางบทบาทของผู้หญิงในการต่อสู้ภาค
ประชาชน ท่ีท าให้เห็นว่าผู้หญิงก็สามารถมีความคิด มีอุดมการณ์ เป็นนกัรบท่ีมีความกล้าหาญ 
และสามารถด ารงบทบาทเดียวกบัผู้ชายได้ในความเป็นธรรมชาติของเพศหญิงควบคู่ไปกบัความ
เป็นภรรยาและแมไ่ด้  
 ทัง้นีย้งัมีนกัร้องหญิงคนอ่ืนๆในเวทีเดียวกนันี ้เช่น สนุทรีย์ เวชานนท์, นชุ สกล, ซะห์ 
อารีสมาน ซึ่งถือเป็นนกัร้องท่ีมีคณุภาพภายใต้บทบาทของความเป็นภรรยาและแม่ เช่นเดียวกัน
กบันางสริุนทร์ ซึง่ทัง้หมดตา่งก็เข้าร่วมการตอ่สู้อย่างสม ่าเสมอ แตส่ิ่งท่ีท าให้วงคีตาญชลีแตกตา่ง
ไปจากนกัร้องหญิงเหล่านีคื้อการท่ีนางสริุนทร์และลกูๆสามารถรวมตวักนัเป็นวงและเล่นดนตรีไป
พร้อมกบัการขบัร้องได้ จึงเป็นภาพสะท้อนของสายสมัพนัธ์ของความเป็นแม่และลกูสาวท่ีมีหวัใจ
ของการเป็นนกัต่อสู้  รวมถึงการวางตวัและการแต่งกายเรียบง่ายก็สามารถท าให้เห็นบทบาทของ
ความเป็นผู้หญิงธรรมดาทัว่ไปได้ชดัเจนกวา่ศลิปินเดี่ยวทา่นอ่ืน ทัง้ยงัเป็นการสร้างคณุคา่อีกแง่มมุ
ของผู้หญิง ท่ีสงัคมมกัให้คณุค่าแก่ศิลปินหญิงต้องมีรูปร่างผอมบาง ผิวพรรณขาว แต่งกายวาบ
หวิว หรือดมีูระดบัสูงจากคนทัว่ไป ซึ่งศิลปินหญิงของวงคีตาญชลีไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาและการ
แตง่กายดงัท่ีสงัคมสว่นใหญ่ให้คณุคา่ใดๆเลย แตก่ลบัสะท้อนคณุคา่ของผู้หญิงโดยการใช้ดนตรีใน
การตอ่สู้และสร้างสรรค์สงัคมซึง่เป็นคณุคา่ท่ีลกึและกว้างกว่าความสวยงามภายนอก 
 ในการวิจยันี ้ผู้วิจยัเป็น Insider คือคนในวฒันธรรมและคนในครอบครัว เป็นผู้ สืบตอ่
วฒันธรรมโดยสายเลือด ซึ่งในการเติบโตมากบัครอบครัวคีตาญชลีโดยเป็นคนในนัน้ ท าให้ผู้ วิจยั
มองข้ามนยัยะและบทบาทหน้าท่ีส าคญัของวงมาโดยตลอด ตัง้แต่วยัเยาว์การเล่นดนตรีในการ
ขบัเคล่ือนทางสงัคมหรือการไปอยูบ่นเวทีของการประท้วงนัน้ เป็นไปด้วยการติดตามพ่อและแม่ไป
เทา่นัน้ การบรรเลงดนตรีก็ปฏิบตัิไปตามชดุค าส่ังและสญัชาติญาณ แม้มีความรู้สึกร่วมและพอจะ
มองเห็นผลท่ีเกิดขึน้กบัผู้ ฟังและสภาพจิตใจตนเอง ก็ไม่ได้มองเห็นอย่างชดัเจน ว่าวงคีตาญชลีนัน้
มีบทบาทหน้าท่ีอะไรนอกจากความเป็นนักดนตรีท่ีเล่นคัน่เวลาการปลุกระดมและให้ข้อมูลของ
นักวิชาการ เพ่ือแค่ผ่อนคลายให้ก าลังใจผู้ ชุมนุม หรือเป็นเพียงการเล่นไปตามการว่าจ้างซึ่ง
สอดคล้องกบัทฤษฎี “Insider/Outsider” ตามท่ีพฒันา กิตติอาสา ได้กล่าวไว้ว่า “การใช้สนามใน
ฐานะท่ีเป็นกระจกเงา เพ่ือส่องสะท้อนประสปการณ์การเรียนรู้ การก่อรูปและการปรับเปล่ียนอตั
ลักษณ์ของตนเอง ประเด็นส าคญัคือนักมานุษยวิทยาชายขอบต้องหมั่นใช้กระจกให้เป็น หมั่น
ตรวจสอบ เรียนรู้ วิพากย์วิจารณ์ และทบทวนประสปการณ์ภาคสนามของตนอยู่เป็นประจ า ใน
ขณะเดียวกันก็ไม่ลืมว่ากระจกแต่ละบานนัน้มกัจะมีด้านมืดบอดท่ีขุ่นมวัด้วยเสมอ”  หลงัจาก
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ท างานวิจยั-วิเคราะห์ ผู้วิจยัได้เข้าใจแนวทางของ “Insider” วา่คือคนในวฒันธรรม หรือคนท่ีเติบโต
มาในวฒันธรรมนัน้ๆ ใช้ชีวิตกบัวฒันธรรมนัน้ๆจนเป็นเร่ืองปกตแิละกลายเป็นวิถีชีวิต จนไม่ได้มอง
ถึงความส าคญั ความหมาย หรือนยัยะท่ีซ่อนอยู่ แต่ปฏิบตัิเพราะได้รับการหล่อหลอมจากสงัคม
หรือครอบครัวท่ีตนอยู่ และเติบโต “Outsider” คือคนนอกวฒันธรรม แต่สนใจศึกษาวฒันธรรม
นัน้ๆ โดยท่ีไม่ได้ถูกหล่อหลอมมา ไม่มีความรู้และไม่เคยปฏิบัติ แต่มองเห็นความส าคัญ 
ความหมาย และนยัยะแฝงของวฒันธรรม  
  เม่ือมาท างานวิจยั ผู้ วิจยัจึงต้องถอดตนเองจากการเป็นคนในมาเป็นคนนอก จากผู้
เล่นมาเป็นผู้ ฟัง จากลกูและพ่ีสาวมาเป็นคนอ่ืน ในระหว่างท่ีเล่นก็ต้องฟังและวิเคราะห์พฤติกรรม
ของคนในครอบครัว มองพ่อแม่และน้องๆเป็นแหล่งข้อมูล ตัง้ค าถามในใจอยู่ตลอดเวลา “อะไรท่ี
หล่อหลอม สมศกัดิ์ และ สุรินทร์ ให้เป็นคีตาญชลี” ค าถามนีท้ าให้ผู้ วิจยักลายเป็นคนนอก หรือ  
Outsider อย่างสมบรูณ์ เพราะช่วงชีวิตของพ่อและแม่ถึงแรงผลกัดนัความกดดนัในชีวิตจนท าให้
กลายเป็นวงคีตาญชลีก่อนผู้วิจยัจะก าเนิด หรือความรู้สึกของคนรอบข้างหรือผู้ ฟังท่ีติดตามคีตาญ
ชลี และเติบโตมากบับทเพลงและบทบาทของวงนัน้ เป็นเร่ืองท่ีทัง้คูเ่องก็ไม่คอ่ยจะเล่าให้ฟังเท่าไร
นกั และทัง้คูเ่องก็ไมใ่คร่รู้เสียด้วยวา่ผู้ ฟังรู้สึกและถกูหล่อหล่อมจากบทบาทของตนอย่างไร จึงเป็น
เร่ืองท่ีผลกัให้ผู้วิจยัต้องกลายเป็นคนนอกโดยสิน้เชิง  
  แตอ่ย่างไรผู้วิจยัก็ยงัต้องใช้ความเป็นคนในเพ่ือวิเคราะห์ความหมายของบทเพลงใน
เวลาท่ีบรรเลงและส่ือสารกบัผู้ ฟังในสถาณการณ์ตา่งๆเร่ิมจากส ารวจความรู้สึกตวัเอง ว่าเม่ือเล่น
โน้ตนีเ้รารู้สึกเช่นไร เม่ือแม่เปล่งเสียงร้องตรงนีเ้กิดอะไรขึน้ในจิตใจของเรา หรือตอนท่ีพ่อพูด
ระหว่างเพลง เรารู้สึกเช่นไรกับการให้ขอมลูของพ่อ ข้อมูลนัน้ส่งผลตอ่จิตใจเราเช่นไร  นอกจากนี ้
ผู้ วิจัยมักอาศัยช่วงจังหวะในการบรรเลงร่วมกับวงวิเคราะห์ทักษะทางดนตรีของน้องๆว่ามี
พฒันาการขึน้อย่างไรบ้าง รวมถึงการพูดคยุในครอบครัวเพ่ือสงัเกตพุฒันาการทางความคิดของ
น้องๆ และการถ่ายทอดอดุมการณ์ของพอ่และแม่รวมถึงจดุยืนในการเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆของทัง้
คู ่ 
 ในทุกครัง้ท่ีเกิดกระบวนการการวิเคราะห์นี ้ผู้ วิจยัต้องก้าวข้ามไปมาระหว่างโลกของ 
Insider และ Outsider อยู่ตลอดเวลา เพราะความเป็น Insider นัน้มกัจะมาควบคูก่บัความอคต ิ
หรืออดุมคต ิท่ีเข้าข้างแหลง่ข้อมลูจนเกินไป ฉะนัน้ในความเป็น Insider ก็จะต้องควบคูก่บัการเป็น 
Outsider ด้วยการยกตวัตนออกเพ่ือป้องกันอคติและอุดมคติท่ีเอนเอียงต่อครอบครัวของตนเอง
อย่างเกินไปตลอดเวลา หลายครัง้ผู้ วิจยัก็ต้องสมมุติตนเองว่าไม่รู้จกัพ่อแม่และน้องๆ หรือตัง้ข้อ
กล่าวหาครอบครัวตนเองเสียบ้าง เพ่ือให้ได้ข้อมลูในการวิเคราะห์-วิจยัท่ีสมบรูณ์และไม่เอนเอียง 
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ตัง้แตเ่ร่ิมท างานวิจยันี ้การได้ใช้ชีวิตและการท างานร่วมกบัครอบครัวส าหรับตวัผู้วิจยัเองนัน้ ถือว่า
เป็นการท างานภาคสนามตลอดเวลา ทัง้ในฐานะ Insider และ Outsider เพ่ือส่องสะท้อนตนเอง
และวงคีตาญชลี 
 การศึกษาดนตรีเพ่ือชีวิต งานวิจยัดนตรีกับการเมือง หลายคนอาจมองว่า เอกสารมี
มากมาย บทเพลงท่ีผลิตออกมาถูกบนัทึกเสียงเผยแพร่ตามส่ือมากมาย อยากรู้จกัก็ไปค้นคว้าเอา
ได้ สนใจใครเป็นพิเศษ ก็ไปสมัภาษณ์หรืออ่านแล้วอ้างอิงออกมาได้ สามารถท างานวิจยัได้โดยไม่
จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ร่วมอย่างไร คดัลอกทฤษฎีท่ีเดน่ๆโดยนกัคิดชัน้ยอดมาใช้วิเคราะห์ก็จบ
งานได้ แต่ส าหรับผู้ วิจยัแล้ว ไม่มีต าราใดๆเลยท่ีจะเทียบกับเวทีเล็กๆหน้าผู้ชุมนมุปีแล้วปีเล่าท่ีใช้
ชีวิตร่วมกับมันมาได้ บทเพลงท่ีมีชีวิตในเวลาของมันเอง มีเสียงเฉพาะแบบของมันเอง ไม่อาจ
แสดงออกมาเป็นตวัโน้ตสวยงามได้ ความส าเร็จของต่อสู้ ท่ีเรียกว่าชยัชนะของประชาชนก็ไม่อาจ
วดัออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ หรือบอกไม่ได้ด้วยซ า้ว่าดนตรีท าให้การตอ่สู้ ปิดท้ายลงอย่างไร แตส่ิ่ง
ส าคญัคือ การได้ใช้ชีวิตอยู่กับสนามเล็กๆท่ีเต็มไปด้วยความฝัน ความหวัง ความอดทน ความ
กดดนั และความพลดัพราก นัน่คือบทเรียนท่ีนกัดนตรีเล็กๆคนหนึ่งท่ีเติบโตมาในครอบครัวศิลปิน
ดนตรีเพ่ือชีวิตมีโอกาสได้รับรู่้ ผู้ วิจยัคิดว่าน่ีคือการท างานภาคสนามก่อนเวลาเรียนและในเวลา
เรียนท่ีส าคญัท่ีสดุกวา่การศกึษาภาคสนามใดๆจะเทียบได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. บทบาทของนกัดนตรีในเวทีการตอ่สู้ภาคประชาชนยงัมีอีกมาก ควรศกึษาในเชิงลึก 
เชน่การขบัเคล่ือนทางวฒันธรรม, เร่ืองความส าเร็จทางการตลาดของบทเพลงเพ่ือสงัคม, ลกัษณะ
เดน่ของงานดนตรีเพ่ือการตอ่สู้   
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับวงดนตรีเพ่ือชีวิตวงอ่ืนๆท่ีมีบทบาทในช่วงเวลา
เดียวกนักบัวงคีตาญชลี เชน่ คาราวาน, โฮป, น้าเศก-น้าซู, แสง ธรรมดา, วงบิณฑบาตร, นชุ สกล, 
ซะห์ อารีสมาน และวงสามญัชน เป็นต้น 
 3. ควรสร้างวงดนตรีคนรุ่นใหม่มาสืบต่อ ทดแทน วงดนตรีเพ่ือชีวิตรุ่นเก่า หรือวง
ดนตรีท่ีก าลงัจะจบบทบาทลง อย่างมีความเข้าใจและความตอ่เน่ืองมัน่คงในอุดมการณ์การตอ่สู้  
ปริมาณ เสียง ทา่ที การถ่ายทอด ความโดดเดน่จากแม่ถึงลกูสาว  ถึงไม่มีพ่อแม่ก็ยงัมีบทบาทของ
นกัดนตรีหญิง ใสม่มุมองของเฟมินิสต์ ไมไ่ด้เเรียกร้องบทบาทของผู้หญิง แตใ่ช้ความเป็นผู้หญิงใน
สนามรบ ขบวนการตอ่สู้ทัง้หมดผู้หญิงมีสว่นขบัเคล่ือน ทัง้หน้าและหลงัเวที โดยเฉพาะผู้ชมุนมุ  
นกัตอ่สู้ทางการเมืองมกัเป็นผู้ชาย นกัรบ นกัตอ่ต้าน แตก่ลายเป็นเสียง 
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ยูโซ โทโยดะ 10 กย. 2558 19.30 ร้าน Roof Jazz 
 
ถาม: รู้จกัคีตาญชลีได้อยา่งไร 
 
ตอบ: เม่ือปี 1985 คาราวานชวนผมมาเล่นท่ีเมืองไทย ปีนัน้คาราวานเพิ่งออกมาจากป่า เขาเป็น
นกัตอ่สู้  เข้าป่าแล้ว แล้วก็ออกมาแล้ว คาราวานก็บอกว่าจะท าคอนเสิร์ต ทวัร์ในประเทศไทยเชิญยู
โซมาร้องเพลงด้วย มาถึงกรุงเทพ คาราวานมารับท่ีสนามบิน ประมาณ 2-3 อาทิตย์ จากเชียงราย 
เชียงใหม ่ถึงหาดใหญ่ แล้วก็ไปอีสาน เลน่ 15 ท่ี ก็ได้เจอกบัคีตาญชลีในทวัร์คอนเสิร์ต 
 
ถาม: ความเป็นคีตาญชลี ตวัดนตรีของคีตาญชลี ในสายตาคณุยโูซ 
 
ตอบ: ตอนนัน้ผมไม่เข้าใจภาษาไทย 100% แต่ว่า ดนตรีก็เป็นภาษาดนตรี ถ้าฟังดนตรีก็เข้าใจว่า 
คนนีจ้ะเป็นยังไง ไม่เข้าใจภาษาแต่เวลาฟังดนตรีก็เป็นเพ่ือนกันได้ แล้วแต่วง แล้วแต่ดนตรี นัก
ดนตรีบางคนเลน่ดีมาก แตไ่มเ่ข้าใจกนัก็มี เวลาฟังคีตาญชลี ผมชอบมาก 
 
ถาม: สงัเกตเุห็นความเปล่ียนแปลงของคีตาญชลีอยา่งไรบ้างใน 30 ปีท่ีผา่นมา 
 
ตอบ: คิดว่าเด๋ียวนีล้กู 3 คนมาเล่น เวลาเล่นกนั 5 คน ก็คิดว่าเป็นคนละวง ไม่ใช่คีตาญชลี เพราะ
คนทัว่ไปเข้าใจวา่คีตาญชลี รินทร์ร้องเพลง สมศกัดิเ์ลน่กีตาร์เป่าเม้าท์ออร์แกน ร้องเพลง บางเพลง
ก็ร้องคอรัสกนั อนันีเ้ป็นรูปแบบของคีตาญชลี เพราะว่าคีตาญชลีก็ 30 ปีกว่า คนดคูนฟังก็ติดตาม
มา 20 ปี กว่า เวลาดใูนใจก็มีความสขุ คิดว่าคีตาญชลีเป็นคูเ่ท่ห์ คอนเสิร์ตท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2558) 
ก็มีคนบอกวา่ อยากฟังคีตาญชลีแบบ 2 คนแบบเก่า ถ้าจะเล่นแบบเต็มวง ก็ขอให้มีส่วนของ 2 คน 
50%  สมศกัดิ์เด๋ียวนีก็้ไม่ค่อยร้อง ก็อยากให้สมศกัดิ์ร้องด้วย คีตาญชลีชุดแรก 2 คน ชุดท่ี 2 คอ่ย
เป็น 5 คน ส าหรับผมคดิวา่ ถ้ามีคอนเสิร์ต 1 ชม. ก็ให้มีชว่ง  2 คน 3 คน 4 คน ต้องคิดเป็นแบนด์ ก็
ดีกวา่ 
 
ถาม: คนญ่ีปุ่ นรู้สกึอยา่งไรกบัดนตรีเพ่ือชีวิตจากไทย  
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ตอบ: คนญ่ีปุ่ นก็ฟังดนตรีหมดทกุชนิด แตท่ี่ไทยเม่ือฟังเพลงเพ่ือชีวิตก็คิดเร่ืองการตอ่สู้  แตค่นญ่ีปุ่ น
ก็ฟังว่า เป็นดนตรีไทย ก็ให้อธิบายว่ามีความหมายอะไรบ้าง ก็จะเข้าใจว่าเป็นเพลงเพ่ือชีวิต เป็น
เพลงเพ่ือตอ่สู้   
 
ถาม: ถ้าไมมี่ดนตรีในการตอ่สู้ เลยจะเป็นอยา่งไร 
ตอบ: ก็ไม่สนุก เหน่ือย เวลามีการต่อสู้  ถ้าไม่มีดนตรี คนมาก็เหน่ือย ไม่สบายใจ ถ้ามีแต่คนพูด
(ปราศัย)อย่างเดียว ก็เหน่ือยมาก คิดว่าดนตรีไม่ใช่ส าหรับการต่อสู้ อย่างเดียว ดนตรีเพ่ือชีวิต 
100% ก็คือเพ่ือการตอ่สู้   
 
 
ถาม: ความเป็นครอบครัวของคีตาญชลีสง่ผลตอ่มวลชนแตกตา่งจากวงดนตรีอ่ืนๆ หรือไม ่อยา่งไร 
ตอบ: ต่างกัน เพราะคนท่ีเข้าร่วมการต่อสู้ส่วนมาก็อายุมาก คีตาญชลีมีลูกๆขึน้มาเล่นด้วย  คน
อายุไม่มากก็เข้าใจการต่อสู้ ด้วย เช่ือมได้ทัง้คนท่ีมีอายุและวยัรุ่น การต่อสู้ ก็ไม่ใช่ส าหรับคนแก่
เทา่นัน้ ถ้ามีคนอายนุ้อยๆบนเวที ก็เป็นการให้ก าลงัใจประชาชนด้วย วา่มีอนาคต 
แมร้่องเพลงเพราะมาก พ่อเล่นกีตาร์เป่าเม้าออร์แกนก็ฟังธรรมดาๆ ถ้าฟังธรรมดาก็รู้สึกว่าเป็นนกั
ดนตรีธรรมดา แต่ถ้าฟังดีๆ สมศกัดิ์เล่นกีตาร์และเป่าเม้าท์ออร์แกนดีมากไม่ใช่เทคนิค แต่เป็น                   
ฟีวลิ่ง ฟีลลิ่งสงูมาก ต้องฟังดีๆ ต้องเข้าใจ สมศกัดิก็์เลน่สบายๆ แตว่า่เลน่ดีมาก 
 
ศิรศักดิ์ พราห์มโสภี ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน  
ถาม: เจอคีตาญชลีได้อยา่งไร ความสมัพนัธ์เป็นอยา่งไร 
 
ตอบ: สมยัก่อนเลน่ดนตรีกนัอยูท่ี่เพชรบรีุ เล่นกนัมาตัง้แตเ่ด็กๆ พ่ีอ๊อดก็คือรุ่นพ่ี สมยันัน้จะรู้จกัแต่
วงสายทิพย์ ยงัไมรู้่จกัวงคีตาญชลี ก็จะได้พบกนัเร่ือยๆในนามของนกัดนตรีร่วมยคุสมยั ส่วนตวัผม
เล่นเป็นแนวสากล หลงัๆจึงมาเล่นเป็นเพลงไทย แล้วปรับเอาเทคนิคสากลมาใส่ในเพลงไทยทัง้ท่ี
เขียนและท่ีเลน่ มารู้จกัคีตาญชลีก็คือตอนท่ีจบม.ขอนแก่น และก าลงัจะสอบเป็นอาจารย์ ตอนนัน้
ก็ตกงานไมมี่งานท า ก็มาสอบเป็นอาจารย์มท่ีม.เกษตร ก าแพงแสน ก็สอบได้ แตค่นสมคัรมนัเยอะ 
เป็นร้อยคน เค้าเอาคนเดียว เราก็ติดสมัภาษณ์ได้ 20 กว่าคน รอบท่ี 2 เค้ารับเข้าท างานคนเดียว 
ผมตกงานไมมี่เงินก็เลยไปหาพ่ีอ๊อด ตัง้ใจว่าจะไปกินกาแฟ ไปคยุเล่น ระหว่างท่ีกินกาแฟ พ่ีอ๊อดก็
ถาม ดูหน้าไม่สบายใจ ก็เลยบอกว่าผมสอบข้อเขียนได้ แต่ไม่มีเงินมาสอบสัมภาษณ์ พ่ีอ๊อดก็
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สนบัสนนุว่าให้ไปสอบ บอกว่าถ้าสอบไม่ได้ไม่เป็นไร ถือว่าเราได้พยายามแล้ว แตถ้่าไม่ได้ไปสอบ
เราจะโทษตวัเองไปตลอดชีวิต ผมก็บอกแกตรงๆว่าไม่มีเงินเดินทางไปสอบ มนัอยู่ไกลจากเพชรบรีุ
และต้องอาจมีค้างคืน แกก็เลยให้เงินมา 2,000 บาท ผมก็รับมาแล้วไปสอบ ก็ได้บรรจเุป็นอาจารย์ 
ก็กลับไปท่ีเพชรบุรีจะไปขอบคณุ แต่ก็ยังไม่มีเงินไปใช้ ก็เลยได้ไปนัง่คยุกันอีกที พ่ีอ๊อดก็บอกว่า
นอกจากช่ือสายทิพย์แล้ว มีใช้ช่ืออีกช่ือหนึ่งท่ีไปเล่นตามงานมวลชนต่างๆ รับใชสงัคม คือช่ือ คี
ตาญชลี ก็เลยสนใจวา่มนัแปลวา่อะไร แกก็อธิบายวา่คีตาญชลีเป็นภาษาบาลีสนัสกฤษ แปลว่าขอ
คาราวะด้วยเสียงเพลง พอรู้อย่างนัน้ก็ถามต่อว่าคีตาญชลีนีเ้ล่นแนวไหน เล่นเพลงอย่างไร งาน
ประเภทไหน ซึ่งมนัคืองานช่วยเหลือสงัคมไม่ใช่หาเงินหาทอง ถ้าเป็นงานเพ่ือเลีย้งชีพจะใช้สาย
ทิพย์ 
หลงัจากนัน้ผมก็กลบัมาเขียนเพลงคีตาญชลี เขียนเสร็จก็มาเล่นให้พ่ีอ๊อดฟังท่ีบ้าน รู้สึกจะเล่นไป 
2-3 เพลง แตมี่เพลงคีตาญชลีเน่ียท่ีเป็นช่ือวง ก็รู้สกึชอบก็เอาไปเลน่กนั จงึมอบให้เลย 
 
ถาม:  ในการแตง่แตล่ะทอ่น นกึถึงอะไร ต้องการส่ือสารกบัสงัคม หรือศลิปิน อยา่งไร 
 
ตอบ: ขอคาราวะด้วยเสียงเพลงเน่ีย ถ้าเราแปลแล้ว ก็คือ เราอยากจะเป็นมิตรเป็นเพ่ือนกนั มารู้จกั
กนั จึงขอคาราวะด้วยเสียงเพลง เพราะฉะนัน้ความหมายตรงนี ้มนัเป็นความหมายท่ีดี คนเราถ้า
มนัรู้จกัเป็นมิตรกนั เข้าใจกนั ไมข่ดัแย้งกนั สงัคมมนัก็จะสงบสขุ ความหมายของตรงนัน้ ท าให้ผม
คดิยาวไปถึงตรงนู้น ซึง่มนันา่จะเป็นสนัตภิาพ เพราะฉะนัน้ก็เลยคดิท่ีจะแตง่ออกมา และในกระแส
ช่วงนัน้ มนัเป็นช่วงหลงัสงครามเวียดนาม แต่ว่ามนัก็ยงัมีความขดัแย้งในส่วนต่างๆแม้กระทัง่ใน
สว่นของประเทศเราเองก็ยงัมีการรบราฆา่ฟันกนัด้วยความเช่ือท่ีแตกตา่งกนั ตา่งประเทศเองก็ยงัมี
การรบราฆา่ฟันกนัอยู ่ทัง้ในเขมร ลาว ก็เลยท าให้คดิว่าเร่ืองสนัติภาพหรือการอยู่ร่วมกนัอย่างสงบ
สขุเป็นสิ่งส าคญั ซึง่สิ่งส าคญัในการอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสขุ นัน่คือการรู้จกัท าอะไรร่วมกนัเพ่ือผู้ อ่ืน 
ต้องรู้จกัเสียสละตวัเอง จึงเอามาเขียนเพลง ทีนีก้ารแตง่เพลงของผม ผมแตง่ทีละบรรทดั คือปกต ิ
การแตง่เพลงจะเอาท านองมาก่อนแล้วใส่เนือ้ทีหลงั อีกประเภทหนึ่งคือ เอาเนือ้เพลงมาก่อน เป็น
ร้อยแก้ว ร้อยกรอง แล้วใส่ท านองทีหลงั  แต่ของผมใช้วิธีมาทีละบรรทัด แนวประสานเสียงท่อน
หลงั พดูกนัจริงๆแล้วมนัก็เป็นทกัษะของดนตรีทางตะวนัตก ในการร้องท านองหนึ่งเป็นท านองหลกั 
และการร้องอีกท านองหนึ่งซึ่อยู่ในคู่ของประสาน ให้มนัสวนกนัแตฟั่งแล้วไม่รกหู ฟังแล้วเข้าใจทัง้
ในเนือ้หาและท านองเพลง ซึ่งตอนนัน้น่าจะเป็นอิทธิพลจากการฟัง ดอน แม็คลีน (Don Macleen) 
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และอีก 2-3 วง ท่ีฟังแล้วประทับใจ เช่น สกาโบโรแฟร์ (Scarborough Fair) ของ ไซม่อน แอนด์ 
กานฟังเกล (Simon and Garfungal)   
ถาม: ได้มีโอกาสอยูใ่นสถานการณ์ท่ีเพลงนีมี้บทบาทหรือไม ่อยา่งไร 
ตอบ: คือผมเขียนเพลงออกมาด้วยความรู้สึกจริงใจ รู้สึกขอบคณุ ประทบัใจในสิ่งท่ีพ่ีเค้ามอบให้ 
เม่ือน าไปเผยแพร่มีคนนิยมช่ืนชม แคนี่ผ้มก็ดีใจแล้ววา่ผลงานของเรามนัได้ถกูน าไปแสดงให้คนอ่ืน
ได้เห็น ได้ยิน  
 
ถาม: ดนตรีมีสว่นส าคญัในการขบัเคล่ือนการตอ่สู้ภาคประชนมากแคไ่หน 
 
ตอบ: อย่างน้อยดนตรีท่ีมนับอกเล่าถึงเร่ืองราวชีวิตของผู้คน ความเป็นอยู่ของผู้คน มันสะท้อน
ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้ ปรากฏการณ์จริงๆในสงัคมท่ีมนัเป็นอยู่ มันอาจเป็นทัง้ด้านดีและร้าย ด้าน
บวก ด้านลบ มีทัน้ัน้ ซึ่งเพลงท่ีเป็นดนตรีเหล่านีท้ าให้ผู้ ฟังได้ซาบซึง้ได้เข้าใจถึงปัญหาของสงัคม 
เพลงมนัช่วยปลอบประโลมจิตใจ ช่วยท าให้ความเสียใจความเศร้าปลอบให้เกิดความหวงั เกิด
แนวคดิท่ีจะตอ่สู้ ชีวิต ท าให้เกิดความรู้สึกฮึกเหิม กล้าหาญ เสียสละ เพลง นอกจากจะช่วยรวมคน 
รวมกลุม่คนกนัให้เกิดความสนใจในประเดน็เร่ืองราวท่ีเป็นจดุมุ่งหมายเดียวกนั เพลงยงัช่วยในการ
ปลอบประโลมจิตใจและจิตวิญญาณของคนได้ โดยเฉพาะคนท่ีมีอดีตเก่ียวข้องกับเพลงนัน้ๆ จะ
ส่ือกนัได้ง่ายขึน้ งานศลิปะท่ีดีต้องรับใช้ประชาชนมนัจงึจะมีคณุคา่  
 
นายสนธิ ลิม้ทองกุล บ้านพระอาทติย์ 8 ตุลาคม 2556 
ถาม: รู้จกัคีตาญชลีมานานแคไ่หน และรู้จกัได้อยา่งไร 
 
ตอบ: ก็ฟังเพลงคีตาญชลีมาพอสมควร คีตาญชลีเป็นเพลงท่ีกึ่งๆเพลงเพ่ือชีวิต แต่จะมาในแนว
หวานมากกว่า แล้วก็จะมาแนวคล้ายๆ โจนส์ บาเอซ (Joan Baez) ผสมกบั บ๊อบ ดีแลนด์ (Bob 
Dylan) ก็ไม่รู้ว่าใครเลียนแบบใคร แตม่นัมาในรูปแบบนี ้ก็ส าหรับคนชอบอะไรนุ่มๆนิ่มๆแตเ่นือ้หา
เพลง เป็นเนือ้หาของความถูกต้อง เนือ้หาของการต่อสู้ เพ่ือหลกัการ อุดมการณ์ และประกอบกับ
เพลงแล้วเสียงร้องดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงคณุแม่ มนัก็เลยท าให้คีตาญชลีเป็นท่ีดงึดดูใจ และท่ี
ผมภมูิใจมากก็คือเม่ือเราตอ่สู้มาเน่ียะ ก็กลายเป็นวงคีตาญชลีเข้ามาร่วมกบัเราโดยไม่รีรอ ไม่เร่ือง
มากไม่เยอะ เร่ืองท่ีส าคัญมากคือไม่เยอะ บางครัง้การดูแลและการด าเนินการในท่ามกลางท่ี
ชมุนุม มนัไม่สามารถท าได้เต็มท่ี วงดนตรีต่างๆต้องช่วยตวัเองมากพอสมควร คีตาญชลีก็เป็น 1 
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ในไมก่ี่วงท่ีไมเ่ยอะ มีหลายวงซึง่โกรธ มาการชมุนมุได้ครัง้สองครัง้ แล้วหลงัจากนัน้เราเชิญก็ไม่มา
อีก กลายเป็นศตัรูกันไปเลย ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตเุกิดจากอะไร แต่คีตาญชลีไม่มี อนัท่ีสองคือผม
เป็นคนชอบคณุพ่อคณุแม่(สมศกัดิ์-สริุนทร์ คีตาญชลี) เพราะว่าคณุพ่อเป็นคนท่ีดีมาก เป็นคนท่ีมี
อดุมการณ์สูงส่ง  คณุแม่ก็เป็นคนท่ีดี เลีย้งลูกออกมาดี แล้วผมก็ได้เห็นการเจริญเติบโตของลูกๆ
มาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2549 ก็มีความผกูพนัธ์ และรู้วา่เม่ือไรก็ตามท่ีเราจะเชิญคีตาญชลีมาพนัธมิตร เรา
ไมผ่ิดหวงั คือเขามาแนน่อน นอกจากเขาตดิงานอะไรจริงๆ นัน่คือสิ่งท่ีผมรู้จกั  
 
ถาม: คีตาญชลีสง่ผลตอ่ผู้ชมุนมุหรือไม ่อยา่งไร 
 
ตอบ: คือผู้ชุมนมุก็จะชอบคีตาญชลีเพราะว่าเขาชอบเพลงคีตาญชลีหมดทกุเพลง วงคีตาญชลีท่ี
ขึน้เวทีมีส่วนช่วยคนท่ีมาชุมนุมมาก ช่วยในเร่ืองของความเย็น(อารมณ์) แต่ในขณะเดียวกัน 
นอกจากความเย็นแล้วยงัมีอดุมการณ์อยู่ในบทเพลงด้วย มนัก็เลยเหมือนกบั 2 ส่วนใน 1 ส่วน ซือ้ 
1 ได้ 2  
ถาม: ภาพลกัษณ์ความเป็นครอบครัว สง่ผลแตกตา่งจากวงดนตรีอ่ืนๆหรือไม่ 
 
ตอบ: ก็คล้ายวง โฮป เพียงแตว่งโฮปเขาไปอีกแนวหนึง่ ต้องพดูกนัในเร่ืองของลกูสาวของคีตาญชลี 
และลกูสาวของวงโฮป ก็ไมเ่หมือนกนั เพราะนิสยัใจคอไม่เหมือนกนั ทางนู้นคอ่นข้างจะร้อน ทางนี ้
จะเย็น อาจจะเป็นเพราะวา่เลีย้งลกูกนัคนละแบบ แล้วก็นิสยัใจคอคนละแบบ แตไ่ม่ได้หมายความ
ว่า วงคีตาญชลีจะนิสยัดีกว่าเขา หรือเขานิสยัดีกว่าเรา เป็นเพียงสภาพการแสดงออก คีตาญชลี
การเลีย้งลกูท าให้เรารู้ เพราะเวลาพอ่แมม่าก็จะพาลกูมาหมด มนัก็เลยกลายเป็นครอบครัวของนกั
ดนตรี ท่ีส าคญัคือครอบครัวของนกัดนตรีท่ีรักชาติ รักบ้าน รักเมือง ตรงนีต้า่งหากคือสิ่งส าคญั ผม
เดาเอาว่าคนท่ีมาชมุนมุก็คงคิดแบบนี ้เขาก็มีความรู้สึกผกูพนัธ์ ผมไม่เคยไปท าแบบสอบถามผม
ไม่รู้ความคิดพวกเขาทัง้หมด แต่ผมรู้ส่วนตวัว่าผมชอบในความเป็นครอบครัวท่ีน่ารัก และเอา
ดนตรีเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวทัง้ครอบครัวเลย เป็นครอบครัวท่ีใช้ดนตรีเป็นศนูย์รวมจิตใจ และเผอิญ
เนือ้หาในดนตรีเป็นเนือ้หาท่ีพอ่กบัแมยื่นอยู่บนหลกัการของความถกูต้อง มนัก็เลยท าให้ยึดเหน่ียว
จิตใจของคนท่ีเข้ามาฟังด้วย  
ถาม: คีตาญชลีมีความแตกตา่งกบัวงดนตรีครอบครัวอ่ืนๆอยา่งไร 
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ตอบ: เทา่ท่ีดก็ูนกึถึงวง โฮป ไม่เหมือนกนั คณุพ่อคือหวัหน้าวงใจเย็น ในขณะท่ีคณุพ่อของวง โฮป 
จะใจร้อน เห็นแล้วบุคลิคมนัต่างกัน มนัก็เลยสะท้อนออกมาในลกัษณะของวงแต่ละวง ค าว่าใจ
ร้อนน่ีไม่ได้แปลว่าเขาไม่ดีนะ เขาค่อนข้างจะโผงผาง เด็ดขาด แต่คุณพ่อเป็นคนท่ีนุ่ม แล้วก็
เหมือนกบัคนท่ี ยงัไงก็ได้ ไมเ่รียกร้อง ไมต่ัง้เง่ือนไขอะไรทัง้สิน้ ให้ร้องก่ีโมงก็ร้องเท่านัน้ เวลานัน้ไม่
จ าเป็นท่ีจะต้องมา เอ๊ะ ท าไมผมได้เวลานี ้น่ีคือความน่ารักของหวัหน้าวงคือคุณพ่อ ท่ีส าคญัคือ
คณุแมเ่ป็นคนท่ีร้องเพลงได้เพราะมาก และคนก็ติดเสียงคณุแม่มาก และคณุแม่ก็เป็นคนท่ี ในทาง
ลกึแล้วเราดอูอกวา่คณุแมคื่อหวัหน้าครอบครัว แตใ่นภาพท่ีออกไป คณุแมก็่ให้เกียรตคิณุพอ่มาก  
 
ถาม: ความประทบัใจตอ่คีตาญชลี 
 
ตอบ:เป็นครอบครัวดนตรีท่ีนา่รัก ใช้ดนตรีเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียว และดนตรีไม่ได้ฟังแคบ่นัเทิงเท่านัน้ 
แตเ่ป็นดนตรีท่ีให้ข้อคดิให้อดุมการณ์ ให้ความหมายในชีวิตท่ีดีๆ 
 
 พลตรีจ าลอง ศรีเมือง เอเอสทีวี 7 ตุลาคม 2556 
ถาม: รู้จกัคีตาญชลีได้อยา่งไร 
 
ตอบ: รู้จกัมากว่า 10 ปี ตัง้แต่ตอนนัน้ถึงตอนนี ้ก็มีความประทบัใจอยู่ท่ีว่า ไม่เหมือนวงดนตรีวง
อ่ืนๆ เพราะวงดนตรีนีเ้ป็นวงดนตรีครอบครัว ทัง้พ่อ แม่ ลกู และหนูๆ ตวัเล็กตอนนัน้ก็แสดงบนเวที 
เป็นท่ีน่าประทบัใจมาก และท่ีน่าคิดอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่า ผมทราบมาว่าคณุพ่อและคณุแม่นบัถือ
ศาสนาอิสลาม แตเ่วลาเล่นดนตรีเล่นเพลงอะไรตา่งๆ บางครัง้ก็พดูในทางคณุธรรม มนัเหมือนกบั
ทางศาสนาพทุธ คณุพ่อและคณุแม่ก็เป็นคนท่ีใจดี ยิม้แย้มแจ่มใสอยู่เสมอ พฒันาการท่ีเห็นได้ชดั
คือไม่ได้มีแคเ่คร่ืองดนตรีสากล แตมี่การเอาดนตรีไทยเข้าไปผสม ทัง้ระนาดทัง้ซอ และเม่ือทกุคน
โตขึน้ ราวกบัสืบมาโดยสายเลือด ทกุคนก็เป็นนกัร้องนกัดนตรีหมด และมีเพลงท่ีผมคิดว่า ถ้าเทียบ
กบัวงอ่ืน เค้าจะไม่มี เพลงท่ีกล่อมลกู (นกเขาเถ่ือน) สมยัผมเล็กๆ เราหลบัเพราะคณุแม่ร้องเพลง
กลอ่มเรา แตย่งัไมมี่เพลงกลอ่มลกูท่ียาว และมีเนือ้หาสาระ และมีท่วงท านองไพเราะ เท่ากบัเพลง
นกเขาเถ่ือน อีกเพลงหนึง่ท่ีชอบ จะเป็นการแตง่เพลงมาก่อนในสมยัไหน หรือด้วยวตัถปุระสงค์ใดๆ
ก็ตาม แตเ่ป็นเพลงท่ีเหมาะกบันกัชมุนมุอาชีพ คือเพลง แสงดาวแห่งศรัทธา เล่นเม่ือไรก็เพราะเม่ือ
นัน้  
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ถาม: การแสดงดนตรีของ คีตาญชลี สง่ผลตอ่แกนน าในท่ีชมุนมุหรือไม ่อยา่งไร 
 
ตอบ: คือให้พวกเรามีก าลงัใจ ว่าคีตาญชลีก็เป็นวงหนึ่งซึ่งกลมเกลียวเหนียวแน่น และไปช่วยพวก
เราอยูเ่สมอๆ โดยไมไ่ด้มีข้อข้องเก่ียวกบัการได้เงิน หรือไม่ได้เงิน จะได้คา่รถ หรือไม่ได้คา่รถ จะได้
น้อย หรือได้มาก จะให้เล่นนานเท่าไร เร่ืองเหล่านีไ้ม่มี เหมือนกับเป็นพ่ีเป็นน้องกัน ถึงเวลาก็ไป
ช่วยกัน หรือแม้กระทัง่ตอนท่ีเราเลิกชุมนุม ท่ีมีการไปพบปะกันท่ีโรงเรียนผู้น า จ.กาญจนบุรี ในปี 
51 หรือ 52 ท่ีคนไปตัง้ 50,000 คน วนันัน้วงดนตรีคีตาญชลีช่วยเราเยอะเหลือเกิน เป็นวงหลกัวง
หนึง่ในจ านวนไมก่ี่วง ผู้คนก็ช่ืนชอบกนัทัง้นัน้ แล้วก็ไม่ใช่วงท่ีเล่นแตเ่ฉพาะเพลงของคนรุ่นใหม่ ยงั
มีเลน่เพลงเก่าๆ เพลงท่ีคนวยักลางคนช่ืนชอบด้วย เพลงรุ่นใหม่ๆน่ีไม่มีอะไร เอะอะก็ใส่เนือ้เข้าไป 
สมัผสัไมส่มัผสั จะคล้องจองไมค่ล้องจองไมเ่ป็นไรหรอก น่ีมนัตา่งกนัเยอะเลย  
 
ถาม: ภาพลกัษณ์ความเป็นครอบครัว มีผลตอ่การชมุนมุหรือไมอ่ยา่งไร 
 
ตอบ: มีผลตอ่การชุมนุมประท้วงคือ เราได้เห็นว่าคนนีม้าช่วยเรา ไม่ใช่มีเฉพาะผู้ ใหญ่ เด็กๆก็มา
ช่วยเรา เด็กท่ีมาช่วยเราก็คือหนูๆน่ีแหละ ท่ีมาขึน้บนเวที ได้ช่วยแรงเราในการแสดงดนตรีขับ
กลอ่ม ให้ผู้ชมุนมุมีความเบกิบาน เค้าก็ดีใจ วา่ไมใ่ชเ่ฉพาะมีแตค่นแก่ๆนะ เดก็เล็กๆก็มีด้วย  
 
ถาม: อตัลกัษณ์ของคีตาญชลี 
 
ตอบ: ความแตกตา่งกบัวงอ่ืนๆคือ ความเป็นครอบครัว ถ้าเป็นเด็กก็มาเฉพาะเด็กๆ ถ้าเป็นผู้ ใหญ่ก็
มาเฉพาะผู้ใหญ่ แตน่ี่ผสมกนัทัง้ผู้ใหญ่และเดก็ซึง่เป็นพอ่แมล่กูกนั และวงอ่ืนๆเค้าก็ช านาญเฉพาะ
เพลงท่ีคนรุ่นใหมช่อบกนั เพลงกระโชกโฮกฮากท่ีไมมี่สมัผสักนัเลยในเนือ้ร้อง แตคี่ตาญชลีไมใ่ช่ 
 
นิตยา บุญประสิทธ์ิ (นิด กรรมาชน) วัดเสมียนนารี 2 ตุลา 2556 
 
ถาม: พฒันาการของคีตาญชลี 
 
ตอบ: ในด้านความคิดทางการรับใช้สงัคม คือออกจากป่ามาก็เห็นคีตาญชลีท่ีเล่นดนตรี เราก็ช่ืน
ชม ดีใจท่ีมีคนสานตอ่ความคดินีจ้ากเรา ก็ช่ืนชมมาตลอดจนภายหลงัได้มาร่วมงานกนั ก็เห็นว่า คี
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ตาญชลีคงเส้นคงวาในการอยู่ข้างประชาชนและชัดเจนท่ีสุด ในการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมท่ี
ตวัเองมีอยู ่มาสู้ตรงนี ้แล้วก็มีคณุคา่ในแง่ของดนตรี และพฒันามาเร่ือยๆ ท่ีน่าดีใจท่ีสดุคือลกูๆได้
ก้าวมาสูต่รงนีม้นัเป็นความช่ืนชมท่ีพวกเรานัง่ด ูเออ อย่างน้อยลกูๆเขาก็สืบทอดตอ่ได้ แล้วก็ท าได้
ดีด้วย น่ีท่ีเราเห็นนะ เพราะว่าตอนออกจากป่ามาก็ยงัห่างๆกนัอยู่ไง พอได้มาร่วมงานเราก็ได้เห็น
ความมั่นคง ชัดเจน คีตาญฯเค้าโดดลงมาสู้ กับประชาชนชัดเจน ทางดนตรีก็มีพัฒนาการ ถึง
สริุนทร์จะบอกวา่ ถ้าร้องเพลงแล้วไมตี่กลองจะคมุจงัหวะไมไ่ด้ 
 
ถาม: ภาพลกัษณ์ความเป็นครอบครัว สง่ผลตอ่มวลชนในกิจกรรมหรือไม ่อยา่งไร 
 
ตอบ: มีผลมาก เพราะดเูป็นครอบครัวอบอุ่นมนัก็เป็นแบบอย่างให้สงัคม และลกูๆก็ได้เข้ามาอยู่ใน
เส้นทางตรงนี ้มนัไมไ่ปไหน ส าหรับคนรุ่นเราเน่ียะ ดแูล้วมนัอ่ิมใจ คือได้เห็นลกูหลานมาท ามนัก็คือ
ว่ามีผู้ สืบทอดแล้ว ไม่ใช่สืบทอดว่าแต่งตวัมาเป็นเพ่ือชีวิตแล้วก็เล่นดนตรีเพ่ือชีวิตแค่นัน้ มนัมีไง
แบบนี ้แต่มนัไม่ใช่ ลกูหลานเรามนัถูกปลกูฝังและเข้าใจปัญหามนัก็จะเติบโตไปเร่ือยๆ มนัมีพวก
อ้างเป็นเพ่ือชีวิต แตม่นัเพ่ือชีวิตเพ่ืออะไรเราไม่รู้ เพ่ือการท ามาหากินเราก็ไม่ว่าเพราะนัน่เป็นเร่ือง
ของการด ารงชีวิต แตว่่าเร่ืองการเข้าใจปัญหาสงัคมมนัก็ต้องพฒันาไปด้วยในทางความคิด ก็มอง
ว่าคีตาญชลีทัง้ครอบครัวได้พฒันาไปร่วมกนั คือทกุคนมีความสุข เวลาเห็นวงท่ีเป็นครอบครัวขึน้
เวที ก็เห็นมาตัง้แต่เด็กๆ แล้วจู่ๆมันก็มาอยู่ในสายธารนี ้มาเล่นดนตรีมาจับสายดนตรีโดยตรง 
ครอบครัวเราเสียอีกท่ีลกูๆไมไ่ด้เรียนดนตรี ยงัคดิวา่เราวางแผนลกูเราผิด แตก็่ไม่ได้บงัคบัว่าให้เค้า
ท าอะไร 
 
ถาม: สมัพนัธภาพ ระหวา่งคีตาญชลีและสหาย 
 
ตอบ: มนัไมใ่ชว่า่เป็นสหายแล้วถึงมาผกูพนัธ์หรอก มนัเป็นพืน้ฐานความคิดร่วมกนัว่า เพ่ือผู้ยากไร้ 
เพ่ือสงัคม เพลงมนัเป็นส่ือท่ีมนัส่ือถึงกนัได้ง่าย เพราะฉะนัน้ไม่ว่าจะเป็นเพลงป่าหรืออะไรท่ีมันส่ือ
เร่ืองเดียวกนั จดุยืนเดียวกนั ถึงจะไม่เป็นสหายก็เอามาใช้ได้ แล้วมนัก็เป็นกลุ่มก้อนท่ีต้องมาร่วม
ท างานด้วยกัน เพลงป่ามนัก็ส่ือให้คนในเมืองรู้แหละว่า ขบวนการการต่อสู้มนัมีทัง้ในเมืองในป่า 
ดงันัน้ถ้ามาแยกวา่เพลงสหายนะ คนนีร้้องได้ไม่ได้ จริงๆคือยิ่งร้องได้ยิ่งดี เขาถึงบอกว่าเพลงเน่ียะ
มนัสร้างคน เราเองก็เติบโตมาจากเพลงเพ่ือชีวิต จึงท าให้เราเข้ามาอยู่ในกระบวนการนี ้เพลงเป็น
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ส่ือท่ีดี ถ้าเราสามารถสร้างวฒันธรรมตรงนีไ้ด้ คนฟังมนัจะอินไปเอง มนัจะอยากค้นหาเอง ในยุค
แสวงหามนัไม่ใช่เร่ืองสหาย หรืออะไรอย่างเดียว คีตาญชลีก็เข้าใจบทบาทของเพลง ถึงได้เข้าใจ
ปัญหาร่วมกนั มนัก็เหมือนสหายแล้วแหละ สหายท่ีอยู่ในเมืองกบัสหายท่ีอยู่ในป่า มนัไม่ได้แบง่ว่า
การอยูใ่นเมืองไมใ่ชส่หาย การตอ่สู้ คือสหายทัง้นัน้ อยูใ่นเมืองยิ่งตอ่สู้นา่กลวักว่า เพราะอยู่ในพืน้ท่ี
ของศตัรูเลยต้องยืนหยดัตอ่สู้  แตพ่วกเราอยู่ในป่า จริงอยู่มีเสียงปืนแตเ่รามีปืนท่ีพร้อมจะสู้กบัเค้า
ได้ แตใ่นเมืองมนัมือเปลา่ แตใ่ช้วฒันธรรมในการตอ่สู้  ก็ต้องระมดัระวงัมากกวา่ 
 
ปิยพร จันทมิาธร วัดเสมียนนารี 2 ตุลา 2556 
 
ถาม: เลา่ถึงคีตาญชลี 
 
ตอบ: เจอกนัในงานคอนเสิร์ต และม็อบต่างๆ เชิญคีตาญชลีมาเล่น ตอนนัน้มี 2 คน เขาน่ารัก ถ้า
บอกงานเค้ามาได้ก็จะมา แล้วก็ตีรถกลบัเพชรบรีุ คือเจอกนัตามงานแบบนีอ้ยู่หลายครัง้ ก็เลยสนิท
สนมกนั 
 
ถาม: รู้สกึอยา่งไรท่ีเห็นครอบครัวคีตาญชลีในงานกิจกรรมภาคประชาชน 
 
ตอบ: รู้สกึดีท่ีเห็นครอบครัวนีท้ างานให้กบัประชาชน ท างานเก่ียวกบัการเรียกร้องตอ่สู้มาตัง้แตต้่น 
จนมีลกูมาร่วม ก็รู้สกึเป็นเร่ืองท่ีดีมากเลยท่ีมีคนรุ่นหลงัเข้ามาสืบตอ่ หรือเข้ามารับรู้ตรงนีข้อง 
ผู้ใหญ่ แล้วก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาเบื่อหน่าย รู้สึกมาแตล่ะทีก็เต็มท่ีเราก็รู้สึกดี เป็นครอบครัวน่ารัก บาง
คนเห็นเป็นเดก็ตวัเล็กตวัน้อยก็คดิ ขนาดเดก็ยงัมาเข้าร่วมเลย แตก็่มีบางส่วนท่ีคิดว่ามาแบบนีแ้ล้ว
จะไหวมัย๊ คือลกูต้องไปเรียนมัย๊ แตก็่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย ไม่ใช่ตอ่ต้านว่าเอาลกูมาหากิน ไม่
เคยได้ยิน  
 
ถาม: พฒันาการของคีตาญชลี  
 
ตอบ: ก็พัฒนาตามสถาณการณ์ แต่ในหลกัการณ์ท่ีว่าสู้ เพ่ือคนส่วนมาก สู้ เพ่ือความถูกต้องมา
ตลอด ไม่ใช่ว่าความคิดเปล่ียน จดุยืนเปล่ียน ไม่ใช่ ก็เค้าตอ่สู้มาก็น าพาลกูมาร่วมกิจกรรมให้รู้จกั 
วา่ในสงัคมมนัต้องมีการตอ่สู้  มนัต้องลกุขึน้มาท าอะไรเพ่ือคนอ่ืนบ้าง เป็นเร่ืองดี 
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ถาม:อตัลกัษณ์ของคีตาญชลี 
 
ตอบ: เป็นวงท่ีลุกขึน้มาต่อสู้ โดยเอาคนรุ่นหลังเข้ามาสืบทอด แนวเพลงส่วนมากยังยึดในแนว
พืน้บ้าน ยดึความเป็นไทย 
 
ถาม: ความประทบัใจตอ่คีตาญชลี 
 
ตอบ: เขามีความเต็มอกเต็มใจท่ีได้ท างานเพ่ือคนอ่ืน และทุกครัง้ท่ีมา เค้าก็มีความสขุทกุครัง้ท่ีได้
ท าเพ่ือคนอ่ืน 
ประทบัใจมาก เวลามาเขาสดช่ืน อย่างรินทร์ถ้าได้ร้องเพลงแล้วรู้สึกเค้ามีความสุข ในความรู้สึก
เขาอาจจะมีความสขุมากกวา่ให้เขาไปสอนหนงัสือ เขามีใจรักท่ีจะร้องท่ีจะท า แล้วได้มาร้องมาท า
เพ่ือคนอ่ืน ท าเพ่ือคนหมู่มาก ท าเพ่ือความถูกต้อง เขามีใจรักมีความสุขท่ีได้ท า ประทบัใจตรงนี ้
ของเขามาก 
 
โสวภา สงขาว วัดเสมียนนารี 2 ตุลา 2556 
 
ถาม: บทเพลงของคีตาญชลีสง่ผลตอ่กิจกรรมเคล่ือนไหว และผู้ ร่วมกิจกรรมหรือไม ่อยา่งไร 
 
ตอบ: จริงๆแล้วการท่ีเขาแต่งเพลงขึน้มา มนัคือการเสนอแนวคิด ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ตรง
นัน้ เป็นการเสนอผ่านบทเพลง ซึ่งคนจะมีความซาบซึง้ มนัมีผลทางด้านจิตใจยู่แล้ว  การได้ฟัง
เสียงเพลง การได้รับฟังอะไรก็แล้วแต่ คือเพลงมันส่ือสารได้ดีกว่าค าพูด เพลงมนัเล่าเร่ืองได้ว่า
ตอนนีม้ันเกิดเหตุการณ์แบบนีข้ึน้นะ มีผลแบบนี ้คน ณ ตรงนัน้รู้สึกแบบนีน้ะ เพลงท่ีแต่งก็
ถ่ายทอดความไม่ยุติธรรมในสังคม วิพากษ์การท างานของรัฐบาล ก็จะมีเพลงท่ีเขียนขึน้จาก
ผลกระทบตรงนี ้ 
 
ถาม: ภาพลกัษณ์ความเป็นครอบครัว สง่ผลตอ่มวลชนในกิจกรรมหรือไม่ 
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ตอบ: ถ้ามองว่าเป็นครอบครัวดนตรี คือไหนไปด้วยกัน ท าให้เห็นว่าอย่างน้อยก็มีสมัพนัธภาพท่ีดี
ในครอบครัว และการมาด้วยกันทัง้ครอบครัวก็เป็นการแสดงจุดยืนว่าครอยครัวนีมี้ความคิด
อยา่งไร 
 
ถาม: มองพฒันาการของคีตาญชลีอยา่งไรบ้าง  
 
ตอบ: สว่นตวัคีตาญชลีคือไอดอล ชอบเพลงคนดี และเพลงนกเขาเถ่ือน ในมมุมองส่วนตวัในฐานะ
นักดนตรี เนือ้หาเพลงของคีตาญชลีนอกจากจะมีเร่ืองการเมืองแฝงเข้ามา ยังมีความเป็น 
Contemporary คือการเอาดนตรีไทยมาใส่กับสากล ซึ่งมนัไม่ใช่เร่ืองง่าย เพราะการผสมดนตรี
เหล่านนีก็้จะมีปัญหาเร่ืองเร้นจ์เสียง ซึ่งการจะท าให้มนัแมทช์กันได้ ก็ต้องใช้ความสามารถมาก
พอสมควร อย่างเพลง “นกเขาเถ่ือน”  พ่ีก็ชอบเพราะเป็นเพลงแหล่ ซึ่งเป็นวฒันธรรมไทย มาผสม
กบัเคร่ืองดนตรีสากล บวกกบัเนือ้หาท่ีแสดงออกมา มนัลงตวั คนไทยฟังก็รับได้ เข้าใจ ซาบซึง้ เป็น
ผลทางด้านวฒันธรรมดนตรีซึ่งมนัอยู่ในสายเลือดคนไทย ซึ่งเนือ้หาของเพลงก็ดีอยู่แล้ว บวกกับ
เสียงร้องของพี่รินทร์ และตวัดนตรีมนัลงตวัมาก และการท่ีมีลกูๆไปเล่นด้วย ก็เป็นภาพท่ีน่ารัก พ่อ
แมล่กูเลน่ดนตรีด้วยกนั ภาพมนัออกมานา่รัก เหมือนวงฟตุปาธ และโฮป  
 
ถาม: อตัลกัษณ์ของคีตาญชลี 
 
ตอบ: คือการเอาความเป็นไทยเข้ามาผสม เนือ้หาไม่ใช่แค่การให้ก าลงัลงัใจ แต่แฝงเร่ืองราวของ
บ้านเมือง การเมืองการปกครอง อยา่งเชน่เพลงนกเขาเถ่ือน พดูถึงความรักของแม่ ในสถาณการณ์
ท่ีลกูออกไปต่อสู้  มนัก็เก่ียวกบัตรงนัน้อยู่แล้ว เพียงแต่ส่ือสารอย่างไร รูปแบบไหน ให้เข้าใจหวัอก
คนเป็นแม่ ณ ตอนนัน้ เป็นห่วงลกูท่ีออกไป แตก็่เข้าใจ ว่าลูกของฉันท าเพ่ืออะไร ก็เหมือนแทนใจ
ญาติๆ วีรชน ท่ีสญูหายไปในตอนนัน้  ฟังก่ีครัง้ก็ยงัสะท้อนใจ  
 
ดนินา โคตรอารยบญุ สวนลมุพินี 2 ตลุาคม 2556 
 
ถาม: รู้จกัคีตาญชลีเป็นเวลาเทา่ไร มองพฒันาการของวงเป็นเชน่ไรบ้าง 
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ตอบ: ตัง้แต่ปี 2520 ทางด้านดนตรีและความคิดมีการเปล่ียนแปลง คีตาญชลีมีจุดยืนท่ีมัน่คงใน
เร่ืองของสังคม อย่างท่ีประทับใจ บทเพลงของคีตาญชลีจะเป็นปรัชญา ให้ความคิด และเพลง
กล่อมลูก “นกเขาเถ่ือน” เป็นเร่ืองของชีวิต ความรัก ความอบอุ่น ความเอือ้อาทรต่อกัน ก็เป็น
ลกัษณะความเป็นครอบครัวเป็นสงัคมท่ียงัไม่กว้าง แตท่กุวนันีค้ิดว่ากว้างขึน้ เป็นมิติท่ีสงูขึน้กว้าง
ขึน้ในความคดิ  
 
ถาม: ความเป็นครอบครัวสง่ผลตอ่กิจกรรมการตอ่สู้ของประชนหรือไม ่อยา่งไร 
 
ตอบ: สง่ผลแนน่อนคะ่ คือวงคีตาญชลีน่ี เป็นขวญัใจของลงุจ าลอง การประท้วงของพวกเราจะเป็น
แนว NEO PROTEST คือการประท้วงแบบ อหิงสา อโหสิ เป็นแนวสงบ สนัติ วงคีตาญชลีมีผลตอ่
จิตใจผู้ชมุนมุ ท าให้ออ่นโยนลง ไม่ก้าวร้าวรุนแรง มีผลมาก ถ้าคีตาญชลีไปไหน มนัรู้สึกว่ามีความ
รักความอบอุน่ไปด้วย เป็นความเอือ้อาทร เป็นความรักความอบอุน่ เป็นความไมรุ่นแรง  
 
ถาม: อตัลกัษณ์ของคีตาญชลี  
 
ตอบ: คีตาญชลีแตกต่างกับวงอ่ืนๆตรงท่ีไม่ปลุกเร้า แตใ่ห้ความคิด ให้ความสงบเย็น ให้ความรัก 
คือความรักถกูส่งออกไปก่อนเลย เม่ือเป็นความรัก เป็นครอบครัว มนัเหมือนกบับอกทกุคนว่า เรา
เป็นพ่ีน้องกันนะ เป็นครอบครัวเดียวกัน ตัง้แต่กายภาพ พ่อ-แม่-ลูก ในเนือ้หาของเพลงท่ีสะท้อน
ออกมา ก็จะเป็นแนวเอือ้อาทร ให้เกิดความรัก ความสงบ เกิดสันติภาพ เรียกว่าเป็นวงดนตรี
สนัตภิาพก็ได้ เม่ือคนฟังก็ฟังอยา่งลกึซึง้ สงบเย็น  
 
ถาม: ความแตกตา่งกบัวงดนตรีครอบครัวอ่ืนๆ 
 
ตอบ: เป็นวงท่ีมีความเป็นกันเอง ใกล้ชิด เข้าถึงได้ง่าย มีความเป็นพ่ีเป็นน้อง มีความเป็น
ครอบครัวแบบทัว่ไปท่ีสามารถสมัผสัได้ถึงความอบอุ่น และมีความเป็นกนัเองกบัมวลชนมากกว่า 
มีความเป็นพืน้บ้าน คือมนันกึถึงพอ่แม ่ท่ีมีความเป็นครอบครัวแบบชาวบ้าน คือเป็นชาวบ้านนะ่ 
เราเป็นนักศึกษาท ากิจกรรม ม.มหาสารคาม เวลาท าค่าย ท ากิจกรรมก็เชิญวงดนตรีมาเล่น 
ร่วมกบัคณะวิศวะม.ขอนแก่น และคณะสงัคม จะเชิญ คาราวาน คีตาญชลี ก็รู้จกัตัง้แตย่งัไม่มีพวก
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หน ูคือตัง้แตท่ัง้คูเ่ป็นหนุ่มสาว จนตอนนีอ้ายมุากแล้วก็ยงัคงเส้นคงวา  เพลงท่ีร้องท่ีเล่นก็ยงัฟังได้
ตลอดกาล คีตาญชลีเป็นอมตะ เป็นเพลงท่ีปลกุเร้าจิตส านึกของคนหนุ่มสาว ก็เป็นวงท่ีเราติดตาม
มาตลอด และน าเพลงเค้าไปร้อง ก็ไม่คิดเลยว่าจะได้มารู้จกักันอีกในสนามของการประท้วงการ
ชมุนมุ ก็คดิวา่จบไปแล้วเหมือนกบัวงอ่ืนๆ ตัง้แตกิ่จกรรมสมยัเราเป็นหนุ่มเป็นสาว พอได้มาเจอกนั
อีกมันก็ประทับใจ รู้สึกเหมือนเป็นพ่ีน้อง เป็นเหมือนญาติ ก็เรียก พ่ีอ๊อด พ่ีรินทร์ คือยิ่งสัมผัส
ใกล้ชิด พ่ีๆเค้าก็มีความเป็นกนัเอง เพลงคีตาญชลีก็ฟังมานาน ทกุวนันีก็้ยงัไมเ่บื่อ  
 
ถาม: เพลงแสงดาวแหง่ศรัทธาท่ีคีตาญชลีเป็นผู้บรรเลง แตกตา่งกบัวงอ่ืนๆอยา่งไร 
 
ตอบ: แตกตา่ง เสียงพ่ีสริุนทร์จะไมเ่หมือนใคร จะเป็นเสียงของแม ่ซึง่ฟังยงัไงก็เป็นเสียงของแม่ แม่
ท่ีมีความเอือ้อารีย์ มันอ่อนโยน และเสียงแกมันกังวาน อีกทัง้มีความเป็นกันเอง และความเป็น
บ้านๆ  
 
ภาวนีิ อินเทพ วดัเสียนนารี 2 ตลุา 2556 
 
ถาม: ความส าคญัของบทเพลงคีตาญชลี 
 
ตอบ: พดูถึงคีตาญชลี อาจจะไมส่ามารถแยกแยะเป็นเพลงๆได้ แตภ่าพรวมของคีตาญชลีก็คือเป็น
วงครอบครัวสถานท่ีเราพบได้มากท่ีสดุก็คือกิจกรรมของภาคประชาชน ซึ่งตรงนีม้นัส าคญัท่ีว่าเป็น
ก าลงัใจ อนันีเ้ป็นคณุูปการตอ่เพ่ือนมิตรท่ีท ากิจกรรม มนัมีส่วนส าคญั แตม่นัคงไม่ได้เป็นรูปธรรม
ว่าวันนีฟั้งแล้วพรุ่งนีเ้ราต้องไปท าแบบนัน้แบบนี ้แต่พอเห็นภาพแล้ว และได้ฟังบทเพลงแล้ว 
ก าลงัใจตรงนีม้นัจะท าให้คนฟังน าไปคดิตอ่ แล้วก้เลือกกิจกรรมท่ีเค้าจะท าเอง ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่
แตกไปจากสายนีเ้ท่าไร ส่วนใหญ่ก็ยงัเป็นกิจกรรมภาคประชาชน ส่วนหนึ่งท่ีเห็นก็คือเร่ืองความ
เสียสละ คือคีตาญชลีเน่ียะ ไมว่า่ใกล้ไกลแคไ่หนเราก็เห็นคีตาญชลี ซึ่งทัง้วงเน่ียะ เวลาไปร่วมงาน
ก็ไม่ใช่เหมือนว่าแคไ่ปเล่นเฉยๆ แต่มีกิจกรรม อะไรก็จะเห็นวงนีไ้ปคลกุคลีกับเค้า เค้าเดินป่าก็ไป
เดินกบัเค้า ซึ่งมากกว่าบทเพลงก็คือการเช่ือมสมัพนัธ์ คือความเป็นพ่ีเป็นน้อง ก็เลยท าให้คีตาญ
ชลีอยูใ่นใจคน และเป็นก าลงัใจ กระตุ้นให้รู้จกัการท าเพ่ือผู้ อ่ืน 
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ถาม: พฒันาการของคีตาญชลีเม่ือมีบตุรเป็นสมาชิกวง 
 
ตอบ: อาจจะเป็นความเติมเต็ม ความน่ารัก คือมนัขึน้เป็นล าดบั เราเห็นความเปล่ียนแปลงจาก
ตอนแรก ท่ีเราเห็นก็จะมากัน 3 คนพ่อแม่ลูกจนตอนหลังเพิ่มมาอีก 2 ซึ่งมันเป็นพัฒนาการ
ทางด้านความผกูพนัธ์ ความแน่วแน่ ความมัน่คงในสายทางดนตรี ซึ่งไม่ว่าจะมีครอบครัวเล็กหรือ
ครอบครัวขยายออกมา แตคี่ตาญชลียงัคงมุง่มัน่ท่ีจะพฒันางานดนตรีตอ่ 
 
ถาม: ความแตกตา่งของวงครอบครัวดนตรีในไทย โฮป ฟตุปาธ คีตาญ 
 
ตอบ: คีตาญชลีจะเป็นกันเอง แบบบ้านๆ ด้วยความท่ีเราก็เป็นเด็กบ้านนอกเหมือนกันมนัเลยมี
ความรู้สึกพอเห็นแม่(สริุนท์) ก็เหมือนเห็นพ่ีสาว คือมีความรู้สึกท่ีอยากจะไปสวสัดีหรือทกัทาย คง
ไม่ใช่เฉพาะเราแต่คงเป็นแฟนเพลงทัว่ไปด้วย ซึ่งส่วนมากก็มาจากชนบท บทเพลงมนัโดนใจด้วย 
มนัก็เช่ือมสมัพนัธ์ได้ง่ายแล้วยิ่งถ่ายทอดด้วยน า้เสียงของแม่(สริุนทร์) มนัก็รู้สึกว่าเช่ือมสมัพนัธ์ได้
ง่ายมากกวา่ มนับ้านๆ อบอุน่ และเป็นกนัเอง ไมใ่ชน่กัดนตรีเซเล็บเหมือนปัจจบุัน อีกอย่างคือเร่ือง
น า้จิตน า้ใจมีสูง เราไม่รู้ว่าเวลาไปเล่นเน่ียะคือพออยู่ได้ไหม เวลามีงานพ่ีงานน้องท่ีไหนเราก็เห็น
บนเวที จาก 3 เป็น 4 เป็น 5 จนปัจจบุนั 
 
สัมภาษณ์นายทศพล เสานารักษาธรรม วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2560 ห้องสมุดคณะดุริยางค
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
 
ถาม: ขอช่ือและอาชีพตอนนีค้ะ่ 
 
ตอบ: ทศพล เสนารักษาธรรม ตอนนีอ้ยู่โรงงานฉีดพลาสิค ผมจบวิศวะ เพราะฉะนัน้ก็ท างานสาย
โรงงาน  
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ถาม: ตอนท่ีเขียนบทกวีบทนีคื้อตอนท่ีเป็นนิสิตคณะวิศวกรรมใชไ่หมคะ 
 
ตอบ: ตอนนัน้อยู่ในช่วงซัมเม่อร์ปี 1 จะเปิดเทอมเป็นปี 2 คือช่วงก่อนพฤษภาหน่อยหนึ่ง ขอ
เท้าความนิดหนึ่งว่าผมท ากิจกรรมโรงเรียน ตอนเป็นนกัเรียนก็ท ากิจกรรมอยู่ เพราะฉะนัน้พอเข้า
มหาวิทยาลยัก็ท ากิจกรรม ตอนเข้ามหาวิทยาลยัคือปี 2520  ซึ่งมนัเพิ่งผ่านเหตกุารณ์ 6 ตลุา แล้ว
เกิดรัฐประหาร ชว่งนัน้ก็นกัเรียนนกัศกึษาส่วนหนึ่งเข้าป่าไป ผมไม่ได้เข้า ก็เอ็นทรานซ์ได้ ติดคณะ
วิศวะท่ีจฬุาฯ ถึงตอนนัน้ หมายถึงปี 2520 เน่ียะ พวกกลุ่มกิจกรรมชมรมอะไรก็ถกูปิดหมด เพราะ
เป็นผลตัง้แต ่6 ตลุามา แล้วรัฐบาลทหารขึน้มาสัง่ปิดกิจกรรมนกัศกึษาหมด มลูเหตขุองเหตกุารณ์
คือ จอมพลถนอมจะกลบัเข้าประเทศโดยบวชเป็นเณรแล้วถูกนกัศึกษาประชาชนต่อต้าน แล้วก็
ลกุลามจนเกิด 6 ตลุา ตวัธานิน ไกรวิเชียร เป็นนายกในช่วงนัน้ ก็คือทหารยึดอ านาจแล้วก็ตัง้พล
เรือนขึน้มา ซึง่ธานิน ไกรวิเชียร เป็นองคมนตรีของรัชกาลท่ี 9 ซึ่งก็เป็นคนใกล้ชิดกบัทางกลุ่มทหาร
อยู ่ก็มาเป็นนายก เพราะฉะนัน้ทกุกิจกรรมก็ถกูปิดหมดเลย พอมาเป็นนิสิตนกัศกึษา(นกัเรียนท่ีท า
กิจกรรม)ก็อยากจะท ากิจกรรม แต่ชมรมถูกปิดไปหมดแล้ว คนท ากิจกรรมท่ียังเหลืออยู่ก็เลย
รวมตวักนั ทกุมหาวิทยาลยัรวมกนัหมด แตว่่าเป็นเร่ืองท่ีติดตอ่กนัอย่างเปิดเผยไม่ได้ เพราะฉะนัน้
ก็เป็นการแสวงหากนัเองในกลุม่ ในมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัใครมหาวิทยาลยัเค้า เค้าก็จะมีสาย
ติดต่อกันว่าคนเก่าท่ียังมีอยู่ อยู่ท่ีไหน คนใหม่เข้ามาแล้วนะ อะไรแบบนัน้ ในช่วงนัน้กิจกรรมท่ี
พอจะท าได้ก็จะเป็นกิจกรรมในเชิงวิชาการ หรือไม่ก็เป็นกิจกรรมแบบบายศรีสู่ขวัญท านองนัน้ 
กิจกรรมท่ีดมีูแนวการเมืองน่ีจะไม่ได้ เพราะฉะนัน้ช่วงนัน้ผมก็ไปท าชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นกลุ่มกิจกรรมในลกัษณะการให้ ก็ได้เข้าไปหาคนเก่าท่ีมีอยู่ ได้ติดต่อกัน ก็
ปรากฏวา่เป็นกลุม่กิจกรรมท่ีสร้างคนได้ คือเรียกคนได้ ก็สามารถท่ีจะท างานได้แตไ่ม่มีเงิน ในช่วง
ปลายปี ก็คือปิดเทอมใหญ่ของปี 20 ก็คิดกนัว่าจะท าอย่างไรให้มนัมีรายรับเข้ามา ให้มีเงินท่ีจะได้
ท ากิจกรรมของปีหน้า แล้วก็เรียกคนได้ด้วย ก็ชกัจงู จงูใจ หาสมาชิกใหม่ ตอนนัน้ก็ตกลงกนัว่าท า
สมุดขาย ในการท าสมุด ปกติไซส์กระดาษคือ 1 หน้ายก พอท าสมุดแล้วมันจะมีเศษเหลือ เศษ
เหลือก็เกิดความคิดว่าจะท าอะไร ก็คิดว่าท าเป็นสมดุเล็กๆแจก ตวัสมุดไซ้ส์ปกติท าขาย แต่สมุด
เล่มเล็กท าแจก ในสมุดก็มีเนือ้หาโฆษณาตัวชมรมด้วย แล้วก็มีข้อความจูงใจด้วยว่าเรามี
อดุมการณ์ มาอยู่กับเรามาท ากิจกรรมร่วมกับเราสิ อะไรแบบนี ้มนัก็จะมีการเขียนข้อความอะไร
อยู่ในนัน้ ซึ่งผมก็เขียนกลอนลงไปในนัน้ คืออยากให้ความรักแก่คนทัง้โลก ซึ่งตอนนัน้ก็เป็นกลอน 
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เป้าหมายก็คือปี 1 ท่ีเข้ามา เพราะเปิดเทอมปุ๊ ปผมก็เป็นปี 2 ก็ไปยืนแจกกนัตามประต ูก็เป็นเร่ืองนี ้
ท่ีท าให้(เพลง)ได้เกิดขึน้ 
 
ถาม: ตอนท่ีเขียนมีแรงบนัดาลใจมาจากบทกวีบทอ่ืน หรือบทกวีจากตา่งประเทศหรือไม่คะ 
 
ตอบ: ไมมี่แรงบนัดาลใจจากคนอ่ืนเลย แตม่นัเป็นเร่ืองท่ีจะเขียน มนัเป็นหน้าท่ีท่ีจะเขียน ท่ีจะต้อง
ท าขึน้มา  
 
ถาม: คดิวา่สภาพสงัคมในตอนนัน้กบัตอนนีต้า่งกนัไหมคะ 
 
ตอบ: แตกตา่งด้วยเวลา ด้วยเนือ้หา แตกตา่งกนัมาก เพราะฉะนัน้ก็เปรียบเทียบกนัไม่ได้ ยุคสมยั
หนึง่ กบัอีกยคุสมยัหนึง่ก็ไมเ่หมือนกนั  
 
ถาม: กระบวนการของการเป็นเพลงเกิดขึน้ได้อย่างไร 
 
ตอบ: น่ีแหละท่ีต้องเล่ายาวเพราะมนัมีเร่ืองอยู่ พอเปิดเทอมปี 2 ชมรมก็มีคนแล้ว เพราะดงึดดูคน
เข้ามาได้ ผมเองจึงย้ายชมรมไปอยู่ชมรมวรรณศิลป์ ไปอยู่วรรณศิลป์ช่วงปลายๆเทอมต้น คนก็จะ
เป็นอีกกลุม่หนึง่  
 
ถาม: ท าไมถึงย้ายคะ เพราะมีความสนใจขึน้มากระทนัหนัหรืออยา่งไร 
 
ตอบ: ส่วนตวัผมสนใจเร่ืองวรรณศิลป์อยู่แล้ว แล้วก็เห็นว่าชมรมอนรัุกษ์คนเยอะแล้ว ไปได้แล้ว ก็
เลยไปเข็ญวรรณศิลป์ขึน้มา ช่วงนัน้ก็เหมือนกับรือ้ฟืน้ ก็มีพ่ีเก่าอยู่ในนัน้ท่ีติดต่อได้ ก็พยายามรือ้
ฟืน้สว่นนีข้ึน้มา ซึง่พ่ีเก่าท่ีติดตอ่ได้ก็คือคนท่ีอยู่คณะวิศวะ ก็เป็นรุ่นพ่ีวิศวะท่ียงัเรียนอยู่ พอถึงช่วง
เทอมปลายของปี พ.ศ. 2521 ก็มีวงดนตรี “น า้ค้าง” มาเลน่ท่ีหอประชมุใหญ่ของจฬุาฯ ซึ่งมีดนตรีที
ไรผมก็ไป เพราะคณะวิศวะกับหอประชุมจุฬาฯมนัติดกันก็เข้าไปฟัง โฆษกของวงก็ประกาศ ว่า
เพลงนีจ้ะให้คนแตง่เพลงร้อง ก็แสดงจนจบ พอจบรายการเพ่ือนและรุ่นพ่ีท่ีนัง่อย่ัูด้วยกันซึ่งเป็น
คนชมรมวรรณศิลป์เค้าไม่รู้ว่าผมเป็นคนเขียนจริงหรือเปล่า เพราะผมเขียนตอนอยู่ชมรมอนรัุกษ์ 
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คือกลุ่มเพ่ือนท่ีอยู่ชมรมอนรัุกษ์จะรู้ว่าผมเขียน แต่ตอนนัน้ผมมาอยู่วรรณศิลป์ซึ่งเป็นคนละกลุ่ม
กนั เค้าก็บอกวา่ผมเขียนจริงหรือเปลา่ ผมไปขโมยใครมารึเปล่าแล้วมาใส่ช่ือ ก็เค้าประกาศบนเวที
ว่าคนแต่งเป็นคนร้อง ซึ่งก็คือคณุหมอสญัญา ผมก็เลยบอกว่าผมเป็นคนแต่งจริงๆนะกลอนบทนี ้
พรรคพวกก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนัน้คณุต้องไปเคลียร์กบัเขา พดูแบบนีไ้ม่ถกู ประกาศแบบนีไ้ม่ถูก 
เพราะในความเข้าใจของคนทัว่ไป คนแต่งเพลงหมายถึงแตง่เนือ้ร้องเป็นหลกั ผมก็เลยต้องขึน้ไป
หลงัเวที แล้วก็ไปพูดให้ฟังว่าคณุประกาศแบบนีไ้ม่ได้ ก็มีอารมณ์อยู่พอสมควรในตอนนัน้ ซกัพกั
หนึ่งตวันกัดนตรีของวงก็เดินเข้ามา ถามว่ามีอะไรกันเหรอ ก็พอดี 1 ในนักดนตรีนัน้ก็คือเพ่ือนท่ี
สอบใหม่จากวิศวะไปติดหมอ แล้วก็เล่นกีตาร์อยู่ในวงด้วย ก็ถามว่ามีอะไรเหรอ เราก็เห็นว่า ออ 
เพ่ือนกนั ก็เลยเลา่ให้ฟัง ก็ไมเ่ป็นไรคนรู้จกักนั เร่ืองราวก็จบไป  
 
ถาม: แตก็่ยงัไมไ่ด้ให้เครดติวา่คณุเป็นผู้ เขียน? 
 
ตอบ: ก็ตอนนัน้เค้าก็เข้าใจแล้วว่าจะพูดอย่างนีไ้ม่ได้ ในตอนเล่นตอนนัน้ยังไม่ได้ออกเทป แต่
หลังจากนัน้อีกประมาณ 4-5 เดือน เค้าก็ออกเทปคาสเซ็ท ก็จะมีคนท่ีเป็นโฆษกใหม่ ณ วันนัน้
(วันท่ีเกิดเร่ือง)ตัวโฆษกเป็นผู้ ชาย แต่พอออกเทปก็มีโฆษกท่ีเป็นผู้ หญิง ท่ีท างานกิจกรรม
ส่วนกลางเข้ามาหาผม มาขออนุญาตท าเทป ผมก็บอกว่าไม่มีปัญหาเร่ืองมนัจบไปแล้ว แตที่นีใ้น
เร่ืองราวต่างๆท่ีออกมา เพลงนีก็้ยงัเป็นช่ือหมอสญัญา แม้แตใ่นเทปนัน้เอง ท่ีมาคยุกับผมแล้วว่า 
ขออนญุาตนะ ในเทปนัน้ก็ไม่มีช่ือผม เร่ืองราวมนัก็อย่างนีแ้หละ เพราะฉะนัน้คนท่ีรับเร่ือง คนท่ีรู้
เร่ือง ท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มในวนันัน้ก็เข้าใจว่าคือหมอสญัญาหมด เพราะมนัไม่มีส่วนไหนท่ีพดูถึงผม 
หรือนามปากกาผม คือดอกตะแบกสีม่วง ก็ไม่มีใครรู้ ก็เป็นลกัษณะนีห้มด หลงัจากนัน้ก็มีการอดั
เทปอะไรกัน จนกระทัง่ไปถึงแกรนด์เอ็กส์ ซึ่งก็ยงัเป็นช่ือหมอสญัญา แกรนเอ็กส์ก็ติดต่อกับหมอ
สญัญา แตห่มอสญัญาเป็นคนบอกกบัทางแกรนด์เอ็กส์ว่า เขาไม่ได้เขียน แตเ่ขาไม่รู้จกัช่ือผม แต่
เขาบอกว่าเป็นวิศวะ แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเข้าป่าไปหรือเปล่า เพราะฉะนัน้ทางแกรนด์เอ็กส์เขาก็
พยายามนะ ก็ติดต่อมาทางตึกจัด ก็คือส่วนองค์กรนิสิตของจุฬา คือทางนู้ นเค้าก็พยายามจน
สดุท้ายติดต่อมาท่ีผมได้ แกรนด์เอ็กส์ก็มาขอ แต่ตอนท่ีเขาขอคืออีกไม่ก่ีวนัเขาเปิดคอนเสิร์ตแล้ว 
กว่าจะเจอตวักันก็คือประมาณนัน้แล้ว ทกุอย่างมนัจบแล้ว เขาจะเปิดคอนเสิร์ตแล้ว สิ่งท่ีทางแก
รนด์เอ็กส์ท าตอนนัน้ก็คือ ให้บตัรดูคอนเสิร์ต ไปดูคอนเสิร์ตท่ีศูนย์วัฒนธรรมไทยญ่ีปุ่ น-ดินแดง 
จริงๆแล้วแกรนด์เอ็กส์ไม่ได้เจอตัวผมโดยตรง ผมเป็นคนติดต่อเข้าไปเองมากกว่า คือเค้าก็
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พยายามหาอยู ่แตว่า่เค้าหาไมเ่จอ คือผมได้ข่าวว่าจะเปิดคอนเสิร์ต แล้วช่ือคอนเสิร์ตก็คืออยากให้
ความรักน่ีแหละ ผมก็ตดิตอ่ไปทางแกรนด์เอ็กส์วา่ คณุได้รับอนญุาตจากผมแล้วเหรอ เค้าก็บอกว่า 
เค้าหาผมไมเ่จอ ผมก็เลยได้ไปดคูอนเสิร์ต แตช่่วงนัน้ผมก็ไม่ได้ท าอะไรมากแล้ว เพราะตอนนัน้พ่อ
ผมไม่สบายมาก ใกล้จะเสียชีวิต ทุกเย็นผมก็คอยวิ่งไปเย่ียม แกนอนอยู่โรงพยาบาล เป็นมะเร็ง 
เพราะฉะนัน้เร่ืองนีก็้ปลอ่ยไป เร่ืองราวมนัคือวา่ไมถ่กูเปิดเผย มนัไมมี่คนรู้จกัมาตัง้แตแ่รก  
 
ถาม: ทราบหรือเปล่าคะว่าเพลงนีก้ระทรวงศึกษาเคยเอาไปใส่ในแบบเรียนแล้วให้เครดิตเป็นคี
ตาญชลี 
 
ตอบ: อนันีไ้ม่ทราบ แต่มีกรณีท่ีทางรัฐสภาจะจดังาน 20 ปี 14 ตลุา ก็มีการท าซีดีเพลง แบ่งเพลง
เป็นชว่งก่อน 14   ตลุา ชว่ง 14 - 6 ตลุา และชว่งหลงัจาก 6 ตลุา ช่วงนัน้ก็มีคนติดตอ่เข้ามาท่ีผม ก็
ขออนญุาต ผมก็โอเค พอเรียบร้อย เค้าก็บอกมนัมีงบให้ ผมบอกไม่เอา ก็กลายเป็นว่าบริจาคกลบั
เข้าไปเพราะฉะนัน้ในซีดีงาน 20 ปี 14  ตลุาอนันัน้ก็จะมีช่ือผม แล้วหลงัจากนัน้ก็มีทางมหิดล ดริุ
ยางคศลิป์ เค้าก็ตดิตอ่มา คนตดิตอ่ก็เป็นคนเดียวกนั  
 
ถาม: ทกุวนันีไ้ด้ตดิตอ่กบัคณุหมอสญัญามัย้คะ 
 
ตอบ: ผมไมไ่ด้คยุกบัหมอสญัญาเลย  
 
ถาม: ตอนท่ีเขา(หมอสญัญา)ขึน้ไปร้องเพลง ตอนนัน้รู้จกักนัเป็นสว่นตวั เป็นเพ่ือนกนัมัย้คะ 
 
ตอบ: ผมไม่รู้จกัเขาเลย แตมี่เพ่ือนอยู่ในวงนัน้ คือจริงๆแล้วมนัไม่ใั่ช่เร่ืองท่ีจะต้องโกรธอะไรกัน 
เพราะเป็นคนท ากิจกรรมในแนวทางเดียวกันอยู่แล้ว เพียงแตข่อเครดิตหน่อยเท่านัน้เอง เวลาพูด
อะไรก็ให้เครดติกนัซกันิดนงึ คือไมใ่ห้เครดติผมก็ได้ไมเ่ป็นไร แตอ่ยา่เอาไปเท่านัน้เอง จริงๆวันนัน้ท่ี
พดูกนัก็ต้องการส่ือแคนี่ ้ให้คนเข้าใจ 
 
ถาม: ย้อนไปตอน 14 ตลุา 
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ตอบ: ตอนนัน้ผมเรียนอยู่สวนกหุลาบ ก็ท ากิจกรรมตัง้แตต่อนเรียน ตอนอยู่ มศ.4  ผมน่ีแทบไม่ได้
เรียน ท ากิจกรรมเกือบร้อยเปอร์เซนต์ 6 ชมรม 1 หน่วยงาน ก็อยู่ในกลุ่มการเคล่ือนไหวของทาง
โรงเรียน แต่ผมไม่ได้เข้าไปทางศนูย์นกัเรียน ผมอยู่เป็นนกักิจกรรมในโรงเรียน อยู่จฬุาฯ ผมก็เป็น
นักกิจกรรมในจุฬาฯ แต่เป็นในส่วนชมรมท่ีเป็นส่วนกลาง ผมไม่ได้ท ากิจกรรมในคณะ ก็ท า
กิจกรรมเป็นหลกั กิจกรรมในความหมายนีคื้อกิจกรรมท่ีมีความคิดทางการเมือง ก็คอยผลกัดนัอยู่ 
 
ตอบ: ในชว่งวนัท่ี 13-15 ได้ยินอะไรเสียงเพลงอะไรบ้างคะ 
 
ถาม: คืองานแบบนี ้มนัจะดงึคนได้อยู่มนัไม่ใช่อภิปราย ไฮปาร์ค หรือพดูบนเวทีตลอดเวลา มนัจะ
มีงานวฒันธรรม การแสดง ดนตรี สลบัฉากอยู่ตลอด ก็เป็นเร่ืองปกติท่ีจะต้องมีพวกนีเ้ข้าไปเป็นตวั
ดงึดดูคน ผมเลน่ดนตรีไมไ่ด้ ร้องเพลงไมไ่ด้ งานวฒันธรรมทางดนตรีน่ีผมไมไ่ด้เลย แตว่่าผมใช้การ
อา่นบทกวี ก็มีโอกาสได้ไปแสดงตามเวทีเหลา่นีอ้ยู ่แล้วแตเ่ค้าจะเชิญมา  
 
 ถาม: ก็คือจริงๆเป็นนกักวีตัง้แตส่มยัมธัยมแล้ว ก่อนจะมาเขียน “อยากให้ความรักเพ่ือคนทัง้โลก” 
 
ตอบ: ผมก็บอกใครๆว่าผมจบวิศวะเอกภาษาไทย วิชาวิศวะน่ีช านาญน้อยกว่างานเขียน ตัง้แต่
สมยัเด็ก ผมมีพ่ี 5 คน ผมสามารถท่องอาขยานของพ่ีได้ตัง้แตก่่อนผมเข้าเรียน พ่ีเค้าก็มาหดัท่อง
ตอนหวัค ่า ก็ซมึซบัมา ก็เป็นเร่ืองพวกนีท่ี้ท าให้สนใจในด้านภาษา 
 
 ถาม: มีอะไรอยากฝากถึงศลิปินรุ่นใหม ่ในยคุท่ีลิขสิทธ์ิเป็นเร่ืองส าคญั 
 
ตอบ: เร่ืองเงินเร่ืองทองมนัก็เป็นเร่ืองหนึ่ง ตามยคุสมยัแตเ่ร่ืองของการเคารพ การให้เครดิต มนัไม่
จ าเป็นต้องเป็นเงินเป็นทอง แตก็่ให้เครดติให้ความเคารพกบัคนท่ีเค้าสร้างงานหนอ่ย แคน่ัน้ 
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: รู้สกึอยา่งไรคะท่ีเพลงนีถ้กูร้องมาถึง 40 ปีแล้ว 
 
ตอบ: ก็ยินดีท่ีมีการสืบทอดกันได้ ทัง้ท่ีตอนแรกคิดว่าปี สองปี มนัก็คงเลือนหายไปแล้ว จริงๆผม
ไมไ่ด้แคร์อะไรมาก แตจ่ดุเร่ิมต้นมนัอยู่ท่ีเพ่ือนไม่เช่ือมัน่แล้วบอกว่าขโมยเค้ามารึเปล่า ไม่ได้คิดว่า
จะต้องมีช่ือเสียงอะไร แตค่ านีม้นัสะท้อนใจเลยมาเลา่เพ่ือความเข้าใจ 
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ภาคผนวก ข 
บันทกึการสัมมานา 

สัมมนา “คีตาญชลี ดนตรีเพื่อประชาชน” 
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สัมมนา “คีตาญชลี ดนตรีเพื่อประชาชน”  
วนัท่ี 28 มกรา 2558 รีเจ้นท์เฮ้าส์ รัชดา 
พิธีกร: 1. นิวตั ิเอ่ียมเขียว  
 2.คงกมล สวุรรณราช 
วิทยากร: 1. สรุชยั จนัทิมาธร  
 2. มงคล อทุก  
 3. ศศนิ เฉลิมลาภ  
 4. ชาญวิทย์ อร่ามฤทธ์ิ  
 5. ผ.ศ. มน ูอดุมเวช 
 6. วสนัต์ สิทธิเขต 
 7. วิลิตร เตชะไพบลูย์ 
 8. ศรัณยา อคัราช 
สมาชิกวงคีตาญชลี 
 1. สมศกัดิ ์อิสมนัยี  
 2. สริุนทร์ อิสมนัยี 
 3. อญัชลี อิสมนัยี 
            4. คงกมล สวุรรณราช 
            5. วาทิตา  อิสมนัยี 
            6. ภารวี อิสมนัยี 
   
เปิดงานด้วยการบรรเลงดนตรีจาก มงคล อทุก 
พิธีกร: บรมครูดนตรีเพ่ือชีวิต คาราวานเป็นต้นแบบ เป็นแรงบนัดาลใจให้กบัวงคีตาญชลี เป็นต้น
ก าเนิดวง  ขอเสียงปรบมือให้ น้าหวอ่ง คาราวาน 
(มงคล กลา่วกบั คงกมล) “เราเคยไปทวัร์ญ่ีปุ่ นด้วยกนั”  
เร่ิมบทเพลง : เพลงพิณ  และเพลงสหาย 
อญัชลี : ขอบคณุท่ีไม่เก็บคา่ลิขสิทธ์ิเพลงนะคะ  พวกเราก็ฟังเพียงของลุงมาตัง้แตเ่ด็ก บวกกับท่ี
เลน่กบัพอ่และแมด้่วย ตัง้แตเ่ล็กจนปัจจบุนัก็ใช้เพลงคาราวานในกิจกรรมของประชาชน (ร้องเพลง 
ยิม้กลางสายฝน ร่วมกนัไขตุ่น๋ ในช่ือวง ยนัหวา่ง) 
คงกมล : ฟังเจ้าของงานเลน่บ้าง ให้แตผ่มร้อง 
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อญัชลี : เพลงนีก็้เป็นเพลงท่ีลงุหวอ่งเขียน เราเพิ่งมาใช้เม่ือปีท่ีแล้วเอง 
คงกมล: ขอร้องอยา่งถกูต้องตามกฎหมายนัน่เอง 
ร้องเพลงค าตอบในสายลม 
อญัชลี: ไม่ได้เล่นกันนาน ไม่ได้มีวีรชนนานมาก  ลืมคอร์ดกันบ้าง...ให้ไข่ตุ๋นเป็นพิธีกรด้วย เป็น
ตัง้แตเ่ดก็ขนเคร่ือง จนพิธีกร” 
..... 
พิธีกร: เราได้ฟังบทเพลงจากการตอ่สู้ภาคประชาชน ร่วมพบปะกนั ณ สถานท่ีแห่งหนึ่ง ครัง้หนึ่ง
เราได้มีโอกาสมาร่วมการสมัมนาเฉพาะกิจ วงคีตาญชลี ต านานการตอ่สู้ภาคประชาชน 
ช่วงนีข้อต้อนรับเข้าร่วมการสมัมนา น่าจะมีสิ่งต่าง  ๆ น าสาระส าคญั เป็นการสมัมนาด้วยจิตใจ
ของคีตาญชลี ตัง้ใจมาพบแฟน ๆ และเล่าเร่ือง  ช่วงนีข้ออนุญาตเข้าสู่รายการ  ขอแนะน าท่าน
วิทยากร 
ท่านแรก เม่ือสกัครู่ได้โชว์ผลงานไปแล้ว มรดกของครูเพ่ือชีวิต หนึ่งในคาราวาน เป็นต้นแบบ เป็น
แรงบนัดาลใจ ขอแนะน าตวั อีกครัง้ ทา่นอาจารย์มงคล  อทุก 
ทา่นตอ่ไป อ.ศศนิ  เฉลิมลาภ  นกัธรณีวิทยา ด ารงต าแหนง่รองเลขาธิการมลูนิธิสืบนาคะเสถียร 
อาจารย์ทา่นหนึง่ เป็นศลิปิน นกัตอ่สู้  นกักวี นกัเคล่ือนไหวเพื่อสงัคมมาตลอด  อ.วสนัต์  สิทธิเขตต์ 
ทา่นผู้ นีเ้ป็นนกัตอ่สู้ ท่ีตอ่สู้กบัเพ่ือนพ้องน้องพ่ี เป็นทนายความ จริง ๆ ต าแหน่งท่านเยอะมาก และ
นกัส่ือสารมวลชน นกัตอ่สู้ เพ่ือสิทธิผู้บริโภคและมนษุยชน อ.ชาญวิทย์  อร่ามฤทธ์ิ 
ทา่นหนึง่เสริมเพิ่มเตมิ พ่ีซนั(ศรัณยา)  ผู้ ร่วมการตอ่สู้กบัคีตาญชลีมาตลอด ก ากบัเวที ดูแลศลิปิน  
ทา่นผู้ นีจ้ะขาดเสียมิได้ เปรียบเสมือนเป็นญาตสินิท เกิดท่ีนครนายก แตไ่มอ่ยูเ่พชรบรีุ ด ารงต าแน่ง
เป็นท่ีปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญสปช. ทา่น อ.มน ู อดุมเวช 
และท่านนี ้เป็นท่านท่ีขาดเสียมิได้ จะกราบขอบพระคณุ ท่านได้ให้ความอนเุคราะห์สถานท่ี ท่าน
เป็นลกูศษิย์คนสดุท้ายของสมยั ออ่นวงศ์  เป็นศิลปินโซ่ง เป็นญาติทางคณุแม่อาจารย์สริุนทร์ เป็น
ผู้ ก่อก าเนิดวงดอกหญ้าไหว เป็นผู้ น าซอจีนท่ีน้องน า้ใช้ท ามาหาเลีย้งชีพ   ท่านอ.วิลิต  เตชะ
ไพบลูย์ 
ผมมีวิทยากรรับเชิญอีกทา่นหนึง่ ซึง้ในน า้ใจจริง ๆ แนะน าอีกครัง้หนึง่  คณุพ่ีบี๋ คณาค า  อภิรดี 
..... 
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เราขอเข้าสู่การสมัมนา หลาย ๆ ท่านอาจจะรู้จกัคีตาญชลี  แต่ผมน าข้อมูลของคีตาญชลีมาจาก
แหล่งอ้างอิง wikipedia มีสจูิบตัรมอบให้ทกุท่าน เป็นเร่ืองราวท่ีส าคญัมากของคีตาญชลี ท่ีบนัทึก
ไว้โดยยอ่ เป็นเร่ืองราวท่ีส าคญัมากท่ีบนัทกึไว้คร่าว ๆ โดยครอบครัวคีตาญชลีมามอบให้   
วนันีมี้หวัข้อ บทบาทของดนตรีในการต่อสู้  ภาคประชาชน กรณีศึกษาวงดนตรี เปิดเป็นค าถาม 
ท าไมการตอ่สู้ ต้องมีดนตรี  
 คีตาญชลีเป็นวงดนตรีเพ่ือชีวิต ประกอบด้วยสมศกัดิ์ อิสมนัยี (อ.อ๊อด) สริุนทร์ อิสมนั
ยี สองสามีภรรยาชาวเพชรบรีุ เดมิใช้ช่ือวงดนตรีวา่วงสายทิพย์ ตอ่มาเปล่ียนช่ือวงเป็นวงคีตาญชลี 
เม่ือปี 2525 ตามช่ือบทกวีนิพนธ์ของรพินทรนาถ ฐากรุ นกักวีชาวอินเดีย มีความหมายว่าคารวะ
ด้วยเสียงเพลง ผลงานท่ีมีช่ือเสียงอยากให้ความรักแก่คนทัง้โลก นกเขาเถ่ือน แสงดาวแห่งศรัทธา 
ปัจจบุนัวงคีตาญชลีประกอบด้วย อ.สมศักดิ์ อ.สริุนทร์ และบตุรทัง้สาวมาร่วมเล่น น้องน า้ อญัชลี 
อิสมนัยี ปกตจิะเลน่ซอ และร้องเพลง  น้องคนรอง น้องวาทิตา อิสมนัยี น้องข้าว และน้องนชุคนสดุ
น้อง ภารวี อิสมนัยี น้องเกลือ ปกติจะเล่นไวโอลิน  และถือโอกาสแนะน าสมาชิกคนท่ีหก คงกมล  
สวุรรณราช น้องไขตุ่น๋  
 ทา่นผู้ มีเกียรตท่ีิเคารพเราขออนญุาตเข้าสูค่ าถาม วิทยากรทัง้หลายไม่ได้ทราบค าถาม
มาก่อน ความท่ีท่านได้สมัผสักับวงคีตาญชลี ความรู้สึกนึกคิดเพ่ือจะน ามาเป็นต านานเร่ืองเล่า 
ความรู้ให้คนรุ่นหลงัตอ่ไป เราขอเป็นค าถามเปิด  ท่านตอบได้อย่างเต็มท่ีเลย ค าถามหนึ่งเราจะขอ
อนญุาตเชิญวิทยากรบางทา่นตอบ และวิทยากรทา่นใดมีความเห็นเพิ่มเตมิขอเชิญได้เลย 
เราพดูถึงดนตรีเพ่ือการตอ่สู้ภาคประชาชนเป็นการตอ่สู้มายาวนานผมไมท่ราบว่าจะเร่ิมนบัอย่างไร 
อดีต คาราวาน ถ้าคนท่ีรุ่นหลังๆ รู้จักเป็นวงดนตรีท่ีพูดถึงหัวข้อบทบาทในการต่อสู้ ดนตรีภาค
ประชาชน  วนันีเ้ราหยิบยกวงคีตาญชลีขึน้มา แตล่ะครัง้การเรียกร้องสิทธิตา่งๆ ของประชาชน ท่ี
เรียกวา่การตอ่สู้  อยากจะเรียนถามวิทยากร ผมขออนญุาตไล่ไปทางคณุมงคล  อทุก  “คิดว่าท าไม
การตอ่สู้  หรือการรวมพลของพ่ีน้องประชาชนต้องมีดนตรีเข้ามาเก่ียวข้อง” 
 
มงคล: ต้องถามซนั(ศรัณญา) อาจจะเป็นดนตรีเรียกคนได้ แล้วค่อยยัดเยียดเนือ้หา เร่ิมจากวง
คาราวาน  ท่ีบรีุรัมย์ มีหลายวง บา่ยคล้อยคนก็หวัเราะ เสือ้ผ้าปะ ๆ มอม ๆ แมม ๆ คนดตูลก แต่
พอร้องเพลง นกสีเหลือง เปิบข้าว  คนค่อย ๆ ทยอยมา เนือ้หาอาจจะน่าสนใจเรียกคนได้ เกิด
ความประทบัใจ พอมาใกล้ ๆ มนัก็ส่ือกนัได้  จดุนีท้ าให้เรียกเราไปตามม็อบตา่ง ๆ  
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วิลิต: คล้าย ๆ พ่ีหว่อง เท่าท่ีให้ความสนใจกบัดนตรีเพ่ือชีวิต ผมคิดว่าตวัดนตรีเป็นเคร่ืองมือใช้ได้
หลายทาง ศิลปวฒันธรรมขึน้อยู่กับว่า เราใช้ไปในเร่ืองพิธีกรรรม ศาสนาหรือใช้ไปในทางศิลปะ
ประโลมใจ หรือแม้แตม่อมเมาคนก็ได้หมด แตท่ี่นีใ้นการเคล่ือนไหว ศิลปวฒันธรรมเราใช้เพ่ือรับใช้
อดุมการณ์ของสงัคม ปราศรัย 1 ชัว่โมง แตค่ณุสามารถให้คนเช่ือ โดยใช้เวลาเพียงแค ่5 นาที พลงั
ของดนตรี ศิลปะ วฒันธรรม สามารถบรรจสุิ่งทกุข์ยาก ก็มีปริมาณมากลงในพืน้ท่ีท่ีพอสมควร ท า
ให้คนจดจ า รับรู้ ความรู้สกึ เนือ้หา เป็นพลงัของดนตรีเพ่ือการเคล่ือนไหว” 
  
ชาญวิทย์: คือมนัเก่ียวกบัการท ากิจกรรมนะ ผมยงัจ าได้ว่าครัง้ท่ีเดินขบวนจากจฬุาไปธรรมศาสตร์
เม่ือวนัท่ี 12 ตลุา พ.ศ. 2516 ก่อน 13 ตลุา ร้องเพลงต้นตระกลูไทย ซึ่งมนัไม่ตรง แล้วพ.ศ. 2517 ท่ี
ลงชนบท เพลงท่ีผมร้องติดปากมาก เพลงกลิ่นโคลนสาบควาย กับเพลงแสงเรืองๆ แม่พิมพ์ของ
ชาติ มนัเป็นความเรียกร้องต้องการ มนัเป็นความจ าเป็นท่ีต้องมีงานวฒันธรรม ในการท างานใน
การท ากิจกรรมของพวกเรา ตัง้แต่ก่อตวัขึน้มา  และท.เสนสญัจร และก็มีคาราวาน เป็นชดุแรกท่ี
ท างานขึน้มา เรารู้สึกได้กบัมนัเยอะ  ยกตวัอย่างตอนท่ีพ่ีหงาท าเพลงจิตร ภูมิศกัดิ์  ผมไม่รู้จกัจิตร 
ภมูิศกัดิม์าก่อนนะ แล้วผมรู้เพลงนีก่้อนท่ีขึน้เลน่ด้วยซ า้ ผมรู้สกึได้เลยว่า ใช่เลยอ่ะ มนัคือทิศทางท่ี
เรารับ มนัคือทิศทางของเรา” 
 
วสนัต์: ผมคิดว่า ในด้านศิลปวฒันธรรมภาคประชาชน 14 ตลุา จะเห็นชดัเจน วงคาราวานเกิดขึน้ 
บทเพลงซึ่งถูกแตง่ขึน้ใหม่ๆ  วงกรรมาชน วงรวมฆ้อน หลาย ๆ วงเกิดขึน้ในช่วงนัน้ เพ่ือท่ีจะเป็น
อาวุธหนึ่งของทางวัฒนธรรมปลุกระดมพ่ีน้องประชาชนรวมสภาพให้ลุกขึน้สู้  เนือ้หาจะเป็น
กรรมกร ชาวนา ชีวิตนกัศกึษายคุแสวงหา  และก็บทเพลงท่ีร าลึกถึงวีรกรรม เพลงของส าราญ ค า
กลัน่ เพลงของแสง รุ่งนิรันดรกุล เพราะว่าในช่วงนัน้การต่อสู้มนัเข้มข้นมาก ในการท่ีฝ่ายขวาจดั
ต้องการท าลายขบวนการพ่ีน้องประชาชน ดนตรีเพ่ือชีวิตก็แตก เกิดขึน้มากมายในช่วงนัน้ 
บรรยากาศก่อนถึง 6 ตุลา สิ่งเหล่านีม้นัได้มีการเช่ือมต่อ ตวัผมเองเข้ากรุงเทพฯ มาเรียนปีพ.ศ. 
2518 ชว่งนัน้ก็มีการประท้วง มีกรรมการชาวนาประท้วงทกุวนั ปัญหาอะไรตา่งๆ ท่ีถกูปิดก็ถกูเปิด
สมัยพ.ศ. 2514 ออกในช่วงนัน้  หนังสือก้าวหน้าแนวคิดสังคมนิยมก็ได้เผยแพร่ไม่มีมาก่อนใน
ประเทศไทย ท าให้เกิดความหวาดกลัวในชนชัน้ปกครอง ขณะเดียวกันดนตรีท่ีมาจากก่อนช่วง
สงครามเวียดนาม  เพลงร็อคแอนด์โรว์ บ็อบ ดีเลน บทเพลงท่ีเข้ามากับการต่อสู้ เข้ามาด้วย 
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บรรยากาศพวกนีม้นัได้เกิด แล้วก็ฮิปปีอี้กล่ะ บรรยากาศการตอ่ต้านสงครามอเมริกา ยโุรป ท าให้
เกิดกระแสทางวฒันธรรมดนตรีสมยัใหม่ นกัดนตรีไว้ผมยาวเล่นดนตรี มีแคมป์ทหารในหลาย ๆ 
แคมป์ท่ีเป็นเพ่ือนในเอเชีย สิ่งเหล่านีเ้ป็นบรรยากาศเรียกร้องเสรีภาพ สนัติภาพ ในขณะเดียวกัน
แนวคดิสงัคมนิยมก็เข้ามาด้วย ซึง่นกัดนตรีในช่วงนัน้แตล่ะคน วงการประชาชนจะเห็นชดัว่า เพลง 
เพลงเคร่ืองบินบินมา มาพร้อมสงคราม พดูถึงเร่ืองสงคราม พดูถึงการกดข่ี ในสงครามเวียดนาม 
เพลงของคาราวาน แตล่ะวงจะมีจะมีลกัษณะเฉพาะ  กรรมาชนมีลกัษณะของร็อค เฮฟว่ี คาราวาน 
จะเป็นโฟลค์ตะวนัตกบวกพืน้บ้าน มีพิณ มีส าเนียงท่ีประหลาด วงอ่ืน ๆ หลงัจากเข้าป่าแล้ว มีอีก
หลายวง มีเจ้าพระยา มีวงดนตรีไทยแบบของพี่เนาว์ สิ่งเหลา่นีเ้ป็นวงดนตรีเพ่ือชีวิต เพ่ือประชาชน 
รวมเช่ือมหวัใจของพ่ีน้องประชาชนเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ” 
 
ศศิน: “คือมมุมองของผม คือถ้ายคุหลงัจากท่ีคณุชาญวิทย์  อร่ามฤทธ์ิ ออกจากป่าแล้วไม่มีดนตรี
เพ่ือชีวิต มนัจะยุง่ เพราะวา่มนัจะไมมี่สะพานเช่ือมอดุมคตหิรือเช่ือมเร่ืองราวให้มนักลบัมา ผมเป็น
คนเรียนมหาวิทยาลยัปี 2530 นะ ในห้องนีไ้ม่น่าจะมีใครรุ่นใกล้ ๆ ผมเท่าไหร่  ในยุคสมยันัน้เป็น
ยคุท่ีหายไปของอดุมคติ  อดุมคติท่ีอยู่ในบทเพลงเพ่ือชีวิต อยู่ในชมรมค่ายเท่านัน้เอง อะไรต่าง ๆ  
นกัศึกษาท่ีเข้าป่าแล้วออกมาเป็นตวัแทนอุดมคติ เขาก็จะเรียนจบปีพ.ศ. 2528-2529 พอมายุค
พ.ศ. 2530-2531-2532  ยุคเปล่ียนผ่านการเมืองจากป๋าเปรมมายุคชาติชาย ประเทศไทยรวย
กระทันหัน หลังจากน้าชาติเข้ามา เหมือนเปล่ียนเป็นอีกประเทศหนึ่งเลย  ยุคการเปล่ียนทัง้
เศรษฐกิจ สังคม ปี 30 วัฒนธรรมของออนป้า อาร์เอส  แกรมม่ี เกิดขึน้และรุ่งเรืองสุดขีดสังคม
เปล่ียนไป จากชนบทไม่เห็นเลย กรุงเทพฯ เปล่ียนไปมาก ดนตรีเพ่ือชีวิตเป็นตวัเช่ือมร้อยเร่ืองราว
ตา่ง ๆ ให้ถกูบรรจุเอาไว้มากท่ีสดุ  อาจจะเป็นเหตผุลท่ีคณุวิลิตพดู เพลงถกูบรรจใุนพืน้ท่ีความจ า
ไม่ยาวนกั  แต่ส่งตอ่ส่งทอดได้เร่ือย ๆ วกมาคีตาญชลีสกันิด ในยุคนัน้หลงัจากพ.ศ. 2526-2527-
2528-2529 ท่ีชัดเจนท่ีสุด เป็นคนท่ีเช่ือมร้อยยุคสมัยให้คงอยู่  คีตาญชลีไม่ได้เป็นวงโดดเด่น
ในช่วงนัน้ แต่แทบจะเป็นวงเดียวท่ีก าเนิดขึน้ในยุคพ.ศ. 2527-2528 ท่ีเกิดขึน้ในเชิงอุดมคติและ
ด ารงอยู่จนถึงปัจจุบนั ส าหรับผม ถ้าไม่ไม่น้าหว่อง ไม่มีพ่ีหงา ก็ไม่ล าบากอะไรขนาดนี ้มนัเป็น
เร่ืองของการท่ีเราไปฟังเพลงคาราวานตอน 12 ปีคาราวาน  ปีพ.ศ. 2527-2528 ท่ีเล่นในรายการ 
คณุวินิจ เลิศรัตนชยั เป็นยุคเปล่ียนผ่าน เอาดนตรีเพ่ือชีวิตมาใส่ตลบัในภาพลกัษณ์ใหม่ เป็นยุค
เปล่ียนผ่าน ไม่นบัคาราบาวนะ เขาก็เป็นแบบฉบบัของเขา ท าให้เราไม่ต้องไปเสียเงินซือ้เพลงของ
แกรมม่ี  อาร์เอส  เราก็ตัง้หน้าตัง้ตารอคาราวานชดุตอ่ ๆ มาจน 15 ปี คาราวาน เราได้เดินตามงาน
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กิจกรรรม ก็เห็นเทปคลาสเซ็ทคีตาญชลีอยู่ในนัน้ด้วย  คีตาญชลีชดัเจนท่ีว่าท าหน้าท่ียุคเปล่ียน
ผา่นพ.ศ. 2525 เช่ือมร้อยไปสูย่คุหลงัป๋าเปรม” 
 
วสนัต์: กิจกรรมนกัศกึษาในช่วงนัน้ก็มีส่วน 5 คา่ยท่ีราม ก่อนพฤษภา พ.ศ. 2535  ช่วงนัน้เพลงใต้
ดินก็เกิดขึน้ โมริ (โมริ ฮิเดกิ สมาชิกวงคาราวานจากประเทศญ่ีปุ่ น) เข้ามา ช่วงดนตรี ผมเองก็ท า
ใต้ดิน อารักษ์ อาภากาศ  แมลงสาบ  มีการประกวดดนตรีเพ่ือชีวิตท่ีราม บรรยากาศนักศึกษา
เคล่ือนไหว เชิญวงดนตรี คีตาญชลี  ไก่ แมลงสาบ ขบัเคล่ือน เราตัง้ศิลปินเพ่ือประชาธิปไตยขึน้มา 
ดนตรี นกัประชาธิปไตย ต่อต้านเผด็จการ ดนตรี กวี สลบัการอภิปราย ขณะเดียวกันดนตรีเช่ือม
ผ่อนอารมณ์ บรรยากาศปี 35 แต่ตอนนัน้ แก้ว ลายทอง แกละ ใต้ดิน  เอีย้ว ปานนัน้ ช่วงนัน้
เกิดขึน้ วงพวกนีก็้จะไปเลน่ธรรมศาสตร์ จฬุาฯ ราม  เกษตร” 
 
ชาญวิทย์: ขออนญุาตตอ่จากศศินประเด็นพดูนิดนึง  จงัหวะการก่อเกิดคีตาญชลี ผมคิดว่าส าคญั 
ผมไมค่อ่ยมัน่ใจข้อมลูในเอกสาร เม่ือหลายปีก่อนผมท าเพลงคีตาญชลี ออกวิทยุเสียงกรรมกร  ผม
ก็ค้นและข้อมลูท่ีผมได้ก็ แตกต่างจากข้อมลูท่ีมีอยู่ ผมอยากให้อ๊อดกบัรินทร์ ช่วยยืนยนั ท่ีผมรู้ว่า
มา คีตาญชลีท าวงครัง้แรก พ.ศ. 2522 และออกเทปชุดแรกพ.ศ. 2524 ถ้าผิดก็ขอให้ช่วยแก้ด้วย 
และท่ีส าคญัมากจงัหวะท่ีพ่ีหวอ่งยงัอยู่ในป่า  ผมคิดว่า 2 วงท่ีตอ่เน่ือง อนัแรกคือพลงัเพลง ผมมา
ค้นทีหลัง ตอนนัน้ผมอยูป่า พลังเพลงไม่ได้แสดงแต่พลังเพลงไปอัดเสียงแล้วเอาเทปคลาสเซท 
ออกขาย ชดุ 3 พ่ีสุเทพ  โฮป มาช่วยท าด้วย เป็นชดุ อะเร้นจ์จาก 1 2  ซึ่งเป็นจงัหวะตัง้แตปีพ.ศ. 
2520-2521 แล้วคีตาญชลีถ้าเกิดปีพ.ศ. 2522 จริง และมีเทปชุดแรกในปีพ.ศ. 2524 จริง จะเป็น
ความต่อเน่ือง และถัดมาอีกอนัหนึ่งคือ สตริงอมธ. น่าจะประมาณ ปีพ.ศ. 2523 ซึ่งจะมีส่วนของ 
ปณิธาน อยู่ในนัน้ด้วย เพลงท่ีอยู่ในชดุแรกของคีตาญชลี จะมีส่วนของเพลงท่ีอยู่ในป่า มาเปล่ียน
เนือ้ เข้าใจวา่ไมใ่ชท่ าอยูว่งเดียว แตท่ ากนัหลายวง เอาเพลงแสง ธรรมดา มาเปล่ียนเนือ้ มาเปล่ียน
บางสว่น ใน ขอฝากเสียงเพลงจากไทยไปสูน่าคร ก็มาปรับ  ซึ่งมนัเข้านะ และมนัก็รับใช้คนท่ีคิดถึง 
โหยหา อยูก่นัได้” 
 
 อ.มน:ู ผมอยู่ในฐานะสงัเกตการณ์  ตอนเรียนผมเรียนสมยัเผด็จการ จอมพลถนอม ปีพ.ศ. 2513 
จบปริญญาตรี ผมก็ไปสอนเพชรบุรี ปีพ.ศ. 2516 จบปริญญาโท เขาเดินขบวนกันผมก็สอนต่อ  
เท่าท่ีผมสังเกต ย้อนไปท่ีค าถาม ท าไมการต่อสู้ ภาคประชาชนต้องมีดนตรี  ผมว่าต้องเปล่ียน
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ค าถามใหม่ “ท าไมจะต้องไม่มีดนตรี”  มนัเป็นของคูก่นั ย้อนไปไกล ๆ สมยัทาส  เขาเก็บฝ้ายในไร่
ไปเขาก็ต้องร้องไปเพ่ือระบายความรู้สกึระบายความต้องการ ระบายความเห็นความคิด ความรู้สึก
เหล่านัน้มนัเป็นธรรมดาของมนุษย์  ตอนท่ีผมสังเกต ในฐานะคนสังเกต ปีพ.ศ. 2516-2519 ถ้า
ปรากฏการณ์สงัคมเป็นอยา่งนัน้แล้วไมมี่ดนตรีจะผิดมนษุย์ มนษุย์ต้องแสดงออก มนัเป็นเร่ืองการ
แสดงออก รู้สึกจากใจ ออกมาเอง มโนผกูพนั  มโนเศรษฐา  ระบายเป็นเสียงดนตรี ระบายเป็นค า
ร้อง เดี๋ยวนีม้โนเปล่ียนเป็นมนัน่ี ผมมองวา่เป็นธรรมชาตขิองมนษุย์ท่ีมีดนตรี“ 
 
พิธีกร: ขอต้อนรับอาจารย์ใหญ่ของเรา น้าหงา คาราวาน เราก าลงัพูดถึงบทเพลง ดนตรีเพ่ือการ
ตอ่สู้ภาคประชาชน เราถามกนัอยู ่มีสว่นแคไ่หนท่ีต้องเอาดนตรีเข้ามาร่วม ท่านวิทยากรแตล่ะท่าน
ได้ให้มุมมองความคิดกันมาเป็นเร่ืองเล่าในอดีต ขออนุญาตถามท่านอาจารย์ใหญ่ ท าไมต้องมี
ดนตรี 
 
สรุชยั: ผมจะเลา่เป็นภาพแล้วกนั ประกอบในการพิจารณา ท่ีถามมาผมไม่สามารถจะตอบได้ เป็น
อย่างไหน ครัง้แรกในการต่อสู้  นิสิต นักศึกษา ประชาชน นักเรียน เหตุการณ์ก่อน 14 ตุลา กับ
เหตกุารณ์ใหญ่ ๆ 14 ตลุา พ.ศ. 2516 ผมเป็นหนึ่งในนัน้ ในการเคล่ือนไหว เป็นแกนนอน นอนใน
ม็อบกินอยูในม็อบ ช่วยงานม็อบ ช่วงแรกจะมีไฮปาร์คโดยนักพูดท่ีดี เสกสรรค์ ประเสริฐกุล , 
เสาวนีย์ ลิมมานนท์  หลาย ๆ ท่าน ผมเองติดอยู่ในกลุ่ม 9 นกัศึกษาท่ีถูกขบัออกจากมหาลยั มี
ความรู้สึกร่วมกบัเพ่ือนท่ีถกูเอารัดเอาเปรียบ  ถกูขบัออกจากมหาวิทยาลยัรามค าแหงในสมยันัน้ 
อยูใ่นกลุม่วรรณกรรม ท าวรรณศลิป์ขายเลม่ละบาท เราเคล่ือนไหวกนัอย่างนัน้ก่อนท่ีเหตกุารณ์จะ
ประมวลตวัเองมาเป็นกลุ่มก้อน ก็ยังจ าภาพเก่า ๆ หนุ่มสาวรวมตวักัน พบปะพูดคยุต้องกระซิบ
กระซาบกันเพราะสมัยนัน้เป็นเร่ืองราวของการถูกปกครองโดยรัฐเผด็จการยาวนานพอสมควร 
ตัง้แตผ่มเล็กจนเป็นหนุม่  ผมไมท่ราบวา่ก่ีปี อาจจะมากกวา่ 10 ปี ตัง้แตจ่อมพลป.  สฤษฎ์ิ  ถนอม 
ประภาส มันยาวนานมาก มีเหตุการณ์ใหญ่ ๆ เรียกร้อง การต่อต้านการขึน้ค่ารถเมล์จาก 50 
สตางค์ เป็น 75 สตางค์ ผมก็ร่วมจากตรงนัน้ แล้วก็มีกฎหมายอะไรสกัอย่างหนึ่ง ผมจ าไม่ได้  คณุ
ชาญวิทย์ประมวลได้ กฎหมายท่ีเสาวนีย์  ลิมมานนท์เป็นผู้น าชว่งนัน้ ทัง้ธีรยทุธตอ่ต้านสินค้าญ่ีปุ่ น 
ทัง้ 6 นกัศกึษาถูกไล่ออกจากราม เพราะว่าท าหนงัสือวิจารณ์อธิการบดี ศกัดิ์ ผาสุกนิรันดร์  ผมก็
ร่วมในขบวนนัน้มาตลอด และอยู่ในกลุ่มเดียวกบัธีรยทุ , ธัญญา  มีนกัการเมืองเข้ามา มีพ่ีไขแสง 
สุกใส มีขบวนการท่ีเอาจริงเอาจรัง นั่นแหละคือการเคล่ือนไหวโดยตรง มีขบวนการในชุมนุม 
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โดยเฉพาะชมุนุมหลงัสุดประท้วงอธิการบดี ซึ่งเป็นชนวนใหญ่เหมือนกนั ผมมีหน้าท่ีคือเขียนเป็น
กลอน ให้เขียนกลอนผมเขียนง่ายกว่าจดหมาย เขียนถูกใจว่างัน้เถอะ  ทยอยส่งขึน้ไปอ่าน น่าจะ
เป็นความบนัเทิงชนิดหนึ่งท่ีมีอยู่ช่วงนัน้ นอกนัน้จะเป็นการพดู การด่า ไฮปาร์คดา่กนั แฉเปิดโปง
รัฐบาลสมยันัน้ นอกจากบทกลอนสิ่งหนึง่ท่ีเกิดขึน้ก็มีอารมณ์ขนัมีโจ๊ก กลุ่มสร้างสรรค์อารมณ์ขนัก็
กลุ่มละครพระจนัทร์เสีย้วซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกัน ฝ่ายหนึ่งท าหนงัสือฝ่ายหนึ่งท าละคร ฝ่ายหนึ่งท า
หนังอย่าง ยุทธนา มุกดาสนิท เคล่ือนไหวกันในหมู่นักคิดนักเขียน เราเรียกกันอย่างนัน้ เป็น
จดุเร่ิมต้น ผมเองพฒันามาจากเขียนบทเขียนกลอน เพ่ือนก็จบัขึน้เวทีร้องเพลง ตอนนัน้ไม่มีเพลง
ของตวัเองเลย นัน่เป็นจดุเร่ิมต้น แล้วมาคิดค้นจนกระทัง่ได้แตง่เพลง มามีส่วนร่วมในเวทีท่ีตัง้ตรง
กลาง มีส่วนได้ขึน้ร้องได้ร า นิดๆ หน่อยๆ ไม่มาก การเคล่ือนไหวส าคญัของดนตรีเพ่ือชีวิตน่าจะ
เป็นการเดินสายรอบ ๆ ขบวนการมากกว่า  ไม่ว่าจะเป็นการเล่นตามโรงเรียนตามองค์กรอิสระ
ตา่งๆ  องค์กรแบบการประปา  การไฟฟ้า หลายๆ สิ่งหลายๆ ท่ี ส่วนมากการต่ืนตวัจะเกิดขึน้จาก
องค์กรเหล่านี ้แล้วก็ไปร้องเพลง ไปขบัขานกนั  โดยว่าม็อบใหญ่ๆ ไม่ได้ขึ น้โชว์ มนัเกิดจากเพลง
สองสามเพลง จากนัน้กลายเป็นความจ าเป็น จริงๆ ถามผม ผมก็พูดตรงนีเ้ลย  ผมสมัภาษณ์ไป
หลายท่ี ผมไมใ่ชน่กัดนตรีอาชีพ ผมเป็นนกัเขียนอาชีพ แตง่เพลงผมก็เรียนรู้ กอ ขอ กอ กา ไป โดย
เจตนาจริงๆ ผมเขียนเพลงมายุคแรก ๆ เพ่ือขบัขาน เป็นไกด์ เป็นตุ๊กตาให้คนอ่ืนเห็นแล้วท าตาม 
แล้วสร้างสรรค์งานอ่ืนๆ ออกมาเอง เจตนาผมมีแคน่ัน้ ไมค่ดิวา่จะยาวนานมาจนถึงบดันี”้ 
 
พิธีกร: ขออนญุาตถาม ในการตอ่สู้  เหตไุฉน มีผู้ปราศรัย ดนตรี ท าไมน้าหงา น้าหว่อง อยู่ฝ่ายไหน 
ฝ่ายนัน้ถึงจะชนะ” 
ขอค าถาม “ดนตรีมีสว่นให้ผลถึงชยัชนะ มีผลไหม?” 
 
สรุชยั: เรามโนเอาเอง แม้กระทัง่การตอ่สู้แตล่ะครัง้มนัเส่ียงด้วยกันทัง้นัน้  บางคนก็ใช้ความคิด
ชีน้ า นกัดนตรีหลาย ๆ วงพูด ถ้าพ่ีหงาขึน้ท่ีไหน ผมก็ขึน้ท่ีนัน่ ผมว่ามนัไม่ถูกต้อง ไม่มีความเห็น 
ผมย า้อีกทีว่า ทุกครัง้ท่ีต่อสู้  ผมมกัจะอยู่ข้างเพ่ือนเสมอ อย่างวสันต์ สิทธิเขตต์  บางอย่างไม่ดีไม่
เป็นไร แต่ส่วนใหญ่ดี ท าไมผมต้องร่วมกับศศิน เฉลิมลาภ ผมเห็นว่าเขาเป็นคนดี เขาท าในสิ่งท่ี
ถูกต้องในความรู้สึกผม สานต่อเจตนารมณ์ สืบ นาคะเสถียร ผมก็เอาด้วย ในกรณีท่ีเนาวรัตน์ 
ตอ่ต้านท่อแก๊ส ผมก็เอาด้วยกบัพ่ีเนาว์ ผมเห็นว่าพ่ีเนาว์เป็นคนดี ปัจจุบนัจะถกูใจใครต่อหลาย ๆ 
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คนในเฟสบุ๊ คหรือเปล่า มีการขุดคุ้ ยข้ามรุ่นด่ากัน ผมถามย้อนหน่อย มีใครพูดถึงคีตาญชลี
หรือไม?่”  
  
พิธีกร: มาพูดนิดหนึ่ง เร่ืองความหมายของเพลงเพ่ือชีวิต เป็นเพลงท่ีเรียบง่ายและมีคณุคา่ อยาก
เรียนถามทา่นวิทยากร เพลงเพ่ือชีวิตความหมายคงท่ีหรือไม ่จากอดีต ถึงปัจจบุนั 
 
วสนัต์: มนัเร่ิมในฐานะของผม เร่ิมจากยคุตลุา  ก่อนหน้านัน้มีนกัแต่งเพลงหลายคนท่ีพูดถึงคน
ยากจน พูดถึงชาวนา  อย่างครูค ารณ  พดูถึงวิถีคนธรรมดาสามญัเพลงลกูทุ่ง หรือลกูกรุงเนือ้หา 
รัก อกหกั พอมาเพ่ือชีวิต  เนือ้หาพูดถึงความทุกข์ยาก ความหวงั ความใฝ่ฝัน  พอมาถึงยุคตลุา 
เป็นยุคท่ีพูดถึงคนท่ีถูกท าร้าย พูดถึงการต่อต้านสงคราม ในช่วงหลังออกจากป่า เป็นกระแสท่ี
ตอ่ต้านกระแสหลกั อย่างแกรมม่ีก็จะเอาค าใหม่ ๆ มาย ากนั ใช้วิธีการแบบตะวนัตกมาล้างสมอง
ประชาชน เป็นธุรกิจ ท าให้สงัคมโง่เขลาเบาปัญญา ดนตรีเพ่ือชีวิต ดนตรีใต้ดินอย่างอารักษ์ อาภา
กาศ เกิดขึน้มาเพราะเขาพดูถึงชีวิตของเขา มองโลกในแบบของเขา เพลงของเอีย้ว พดูถึงวยัหนุ่ม
วัยแสวงหา  เพลงปูใหม่ ๆ  เร่ิมต้นจากรอบ ๆ ตัว ความรัก อกหัก พูดถึงความรัก อยู่ด้วยกัน
ตลอดเวลา 
 
มงคล: มีหลายระดบั เหมือนคนหลากหลาย อย่างพ่ีหงาพูด เร่ิมต้นการต่อสู้ทางการเมือง ศิลปะ
เพ่ือชีวิตไม่ใช่บทเพลงเพ่ือชีวิตเท่านัน้ มนัมีวรรณกรรมเพ่ือชีวิต ละครเพ่ือชีวิต กวีเพ่ือชีวิต จริง ๆ 
มนัเร่ิมจากการเมือง ถ้าเอาการเมืองไปจบัก็ไม่คงท่ี นอกจากการเมืองก็มีเพ่ือสงัคม เพ่ือสิ่งท่ีดีกว่า 
การสร้างสรรค์ทัง้หมด จนกระทัง้ถึงมาลีฮวนนา่ ก็เพ่ือชีวิต ถือวา่ไมค่งท่ี แตย่งัอยูใ่นส่วนสร้างสรรค์
ไม่พาลงต ่า มนัคงขยายของมัน กันตรึมก็เป็นอีกแบบหนึ่ง ในส่วนสร้างสรรค์สังคมท่ีดีกว่า เพ่ือ
ชาวนาก็ชาวนาท่ีดีขึน้” 
 
วิลิต: เท่าท่ีผมสัมผัส จากมองยุคคาราวาน จริง ๆ ผมก็รุ่นคุณศศิน รุ่นผมถือเป็นยุคมืดของ
ขบวนการนกัศกึษา สงัคมมนัเปล่ียน ถ้าเราจะนิยาม เพลงเพ่ือชีวิตคืออะไร อย่างท่ีอ.จิตร ภูมิศกัดิ ์
อธิบายไว้ ผมวา่ครอบคลมุ ผมคดิวา่ความจ าเป็นในเร่ืองของดนตรี ศิลปวฒันธรรม ท่ีส่งผลตอ่การ
ประคบัประคองสงัคมหรือเปล่ียนแปลงสงัคม มนัคงมีความส าคญัมาตัง้แต่ก่อนปฎิวตัิ พดูง่าย ๆ 
ในโบราณ ไม่ว่าจีนหรือไทย ความอัดอัน้ของปัญหาสงัคม ความเดือดร้อนทุกข์ยาก รวมทัง้การ
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ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลง หลายเวทีมาจากการสร้างเพลงพืน้บ้าน หลายครัง้เกิดจากเพลงไม่ก่ี
เพลง ในความหมายของผม คิดว่าคงท่ี แต่เปล่ียนแปลงในเชิงรูปแบบ แต่รับใช้สังคมให้ดีขึน้ 
ประคอง เนือ้หาไมเ่ปล่ียนแปลง แตเ่ราเห็นว่าเปล่ียนคือบิดเบือน หยิบใช้เพลงเพ่ือชีวิต ยคุช่วงเงิน 
ๆ ทอง ๆ สงู ประวตัศิาสตร์จะบอกเองวา่ เพลงเหลา่นัน้มีความหมายเพ่ือชีวิตหรือเปลา่ 
 
มนู: ผมเพิ่งอ่านในไลน์ เม่ือเช้า หรือเม่ือวาน หลวงพ่อชาบอกว่า ความคงท่ีไม่มี ความหมายของ
เพลงเพ่ือชีวิตจะคงท่ีไปคงยาก ยคุสมยัไหนนิยามแบบไหน  ศลิปะเป็นแบบนีไ้ม่ว่าจะเป็นจิตรกรรม  
ประติมากรรม ดนตรีจะบอกว่าโรแมนติค ภาพเขียนบางภาพเราแบ่งไม่ได้  แม้กระทัง่ความงาม 
เป็นผู้หญิงอ้วนมายคุตอ่ ๆ มาผอม ๆ แล้วยคุท้วม ๆ ก็มาอีกแล้ว ความคงท่ีไม่มี มนัส าคญัตรงท่ีว่า 
ความงามตรงนัน้คืออะไร  รับใช้สังคมได้แค่ไหน มีคุณค่าต่อสังคมตอนนัน้ไหม ยุคพวกเราท่ี
เรียกว่าเพลงเพ่ือชีวิต ผมมองว่ามนัใช้สงัคมได้เต็มท่ี อย่างเป็นความภาคภูมิใจ จนประวตัิศาสตร์
ต้องจารึกไว้ 
 
ศรัณยา:  ท่ีจริงบทเพลงเพ่ือชีวิต หรือค าถามแรก ท าไมเวทีการตอ่สู้  เรียกร้องท าไมต้องมีดนตรี ขอ
ตอบข้อนีก้่อน เน่ืองจากวา่เวทีวฒันธรรมมนัขาดไมไ่ด้ ดนตรีหรือบทเพลง ภาพเขียนในการตอ่สู้แต่
ละครัง้ มนัเป็นบนัทึกประวตัิศาสตร์อีกหน้าหนึ่ง ท่ามกลางสถานการณ์การตอ่สู้  บทเพลง บทกวี 
ภาพเขียน ท่ามกลางการตอ่สู้  มีความหมาย เพลงคาราวานสามารถใช้ได้ทกุยคุทกุสมยั เร่ืองของ
จิตวิญญาณ ดนตรีเพ่ือประชาชน รับใช้มวลชน รับใช้สงัคม จิตวิญญาณต้องมาก่อน จะเปล่ียนไป
ไหม จิตวิญญาณไม่ควรเปล่ียน ลุง ป้า น้า หรือเด็กรุ่นใหม่ อย่างไข่ตุ๋น เป็นเด็กรุ่นใหม่ท่ีควร
สง่เสริม ถือเป็นหน้าประวตัศิาสตร์อีกหน้าหนึง่ท่ีเขาได้เขียนประวตัิศาสตร์เขาไว้  บทเพลงเพ่ือชีวิต
เป็นการกลัน่กรองสถานการณ์จริง ศลิปินท่ีตอ่สู้ ต้องมีจิตวิญญาณ 
 
ศศิน: ผมว่ารากของมนัต้องอ้างอิงท่ีมา เท่าท่ีเคยฟังพ่ีหงาพูดในคอนเสิร์ต ต้องอ้างถึงหนงัสือ 
“ศิลปะเพ่ือชีวิต” ของจิตร ภูมิศกัดิ์  เป็นคนท่ีเร่ิมใช้ค านีเ้ป็นคนแรก ๆ ถกูรวมความอยู่ในหนงัสือ  
ความใฝ่ฝันแสนงาม ของจิตร  ในบทเพลงท่ีรากมาจากจิตร  บทเพลงเพ่ือชีวิตของไทยมี
องค์ประกอบท่ีเร่ิมต้นมาจากรากของการต่อสู้  เป็น โพรเทสต์ซอง (Protest song)  รูปแบบของ
เพลงท่ีสะท้อนปัญหา หรือเพลงท่ีชีน้ า โดยมีอดุมคติอย่างใดอย่างอย่างหนึ่งก ากับ  เพลงเพ่ือชีวิต
ของไทยรูปแบบของมนัก็เป็นฮิปปีอ้เมริกนั จนถึงแอบมีบางทีก็ชาตินิยม  การแสวงหา  มนัจะต้อง
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เป็น โพรเทสต์ซอง คนท่ีจะเป็นศิลปินเพ่ือชีวิต ต้องเป็นขบถเรียกร้องสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง เสรีภาพ 
สนัตภิาพ หรืออดุมคตเิพ่ือคนท่ีเสียเปรียบ เหมือนองค์ประกอบหนึ่งเช่นมีรากการตอ่สู้  อย่างคนผิว
ด ารูปแบบท่ีไมมี่การโพรเทสต์  แตถ้่าเป็นการสะท้อนอารมณ์ ให้ความรัก ก าลงัใจอย่างเดียว อย่าง 
RS song hit  ใครท่ีไมร้่องเพลงรักถกูจดัให้เป็นเพ่ือชีวิต อยา่งพี่ป้อม อสันี พอไม่มีเนือ้หาความรักก็
ถกูจดัในเพลงเพ่ือชีวิต หรืออยา่งเพลงป ูคมัภีร์  รากมาจากคาราวาน ท่ีสืบทอดมาบคุลิกลกัษณะก็
เป็นอยู ่พอใครเลียนแบบก็กลายเป็นเพ่ือชีวิตรุ่นใหมจ่ริง ๆ ไม่ใช่ มนัควรมีอดุมคติก ากบั และมีราก
การตอ่สู้ ด้วย” 
 
พิธีกร: เราใช้วฒันธรรมในการตอ่สู้ภาคประชาชนก่ีเปอร์เซ็นต์  ดนตรีท่ีเอาวฒันธรรมมาช่วยเพ่ือ
การตอ่สู้ มีก่ีเปอร์เซ็นต์  สดัสว่นเป็นอยา่งไร 
 
สุรชยั: ผมคิดว่าน้อยกว่า งานศิลปวฒันธรรมเป็นส่วนประกอบเป้าหมายของงาน งานหลกั ๆ มี
การพดู การตอ่สู้ของประชาชน ดนตรีมีส่วนเป็นก่ีเปอร์เซ็นต์ ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ รวมทัง้อ่ืน ๆ 
งานภาพ งานต่าง ๆ งานอีเว้นท์  การตัง้บงัเก้อ การประกันตัว ผมสนใจประเด็นแรก  อ.ศศิน 
อ้างอิงไปถึงจิตร ภมูิศกัดิ ์ผมขอเสริมนิดหนอ่ย จิตร แปลมาจาก สารนิพนธ์ ของเหมา เจ๋อ ตงุ  เป็น
เพียงผู้แปลมาเผยแพร่ เป็นจดุเร่ิมต้นของการก่อเกิดเพ่ือชีวิต  พดูตรง ๆ ผมติดใจในนามผมท างาน
ศิลปะ จะเป็นเพ่ือชีวิตหรือไม่อย่างไร  วงดนตรีคาราวานเป็นวงเพ่ือชีวิตวงแรก แตไ่ม่ใช่เพลงเพ่ือ
ชีวิตเพลงแรก เพราะว่าเพลงเพ่ือชีวิตมนัเกิดมานาน ไม่ว่าจะเป็น ค ารณ  หรืออีกคนทีอยู่เพชรบุรี 
ไมมี่หลกัฐานเป็นแผน่เสียง นภา  เพลงคนปาดตาล  ผมคิดว่าเพลงเหล่านีเ้ป็นเพลงท่ีเกิดขึน้ทกุยคุ
ทกุสมยั จนสมยัเราตอ่สู้  ถึงมาเรียกเพลงเพ่ือชีวิต ละครเพ่ือชีวิต ท าให้อธิบายง่ายแตไ่ม่ยาว  สิ่งท่ี
ด ารงอยู่คืองานของเขาท่ีเป็นเนือ้แท้ของเขา การเรียกเป็นแค่การขนานนามเท่านัน้  เพลงอะไรก็
แล้วแตท่ี่เรารับฟังกนัอยูท่กุว่ีทกุวนัไมว่า่ จะลกูทุง่ ลกูกรุง ฝร่ัง คลาสสิก มนัเกิดขึน้มาในสมมติฐาน
โลกแล้วมีการยอมรับโดยสังคมอย่างกว้างขวาง ผมถือว่าเร่ืองนัน้มันด ารงอยู่ ไม่ว่าเร่ืองนัน้จะ
แปลงร่างจากเพ่ือชีวิตไปสูส่ิ่งนนัสิ่งนี ้ผมว่ามนัด าเนินไป ค าไหน ไม่ว่าจะเกิดขึน้ในสังคม เช่น เพ่ือ
ชีวิต ก็จะถูกหยิบใช้ในสังคมในทางท ามาหากิน อย่างป.กุ้ งเผาเพ่ือชีวิต ไม่ว่าจะเกิดคาราบาว , 
พงษ์สิทธ์ิ คมัภีร์, มาลีฮวนนา่แม้กระทัง่คาราวาน มนัเกิดผลประโยชน์เจือปน อยา่งแกรมม่ีท าก็เพ่ือ
ไปขาย เราไม่พาดพิงไปว่าแกรมม่ีไม่ดี ศิลปินท าเพลงก็อยากให้เพลงขายได้ ผมถือว่าเป็นเร่ือง
ผลประโยชน์ทัง้สิน้ เพลงเพ่ือชีวิตท่ีด าเนินมาตอ่สู้ เพ่ือชาวนา กรรมกร ถือเป็นผลประโยชน์ทางหนึ่ง 
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มาถึงยคุพนัธมิตร, กปปส. ก็เพ่ือผลประโยชน์หนึ่ง ผลประโยชน์นัน้เพ่ือสงัคมโดยรวมหรือไม่ หรือ
เพ่ือบริษัทของตวัเอง” 
 
พิธีกร: คนฟังยงัอยู ่เพลงยงัอยูแ่บบเดมิหรือไม ่จากอดีต ถึงปัจจบุนั 
 
วสนัต์: ข้อสงัเกต ฟังคาราวานมา 40 ปี อย่างพ่ีหงาว่า  เพลงคือศิลปะ  อย่างเพลงลกูทุ่งของ ชาย 
เมืองสิงห์ ท าได้ตลอด ผมเองก็แตง่เพลงทกุวนัเพราะวา่ร่วมรบบนเวที บทกวีก็เขียนทกุวนัเพ่ือรับใช้
การตอ่สู้   มองวา่เพลงคีตาญชลีปลอบโยนคน ให้ก าลงัใจคนท่ีเหน่ือยร้อนให้ไม่เครียด ถ้าเราฟัง 24 
ชัว่โมงไมห่ลบัไมน่อนก็บ้าได้ บทเพลงดนตรีท าให้คนได้คลายความตงึลงมา คนแตล่ะวยับางคนไม่
เคยฟังเพ่ือชีวิตมาก่อน  พอมาฟังคาราวานแล้วได้ฟังคนตีเหล็ก มนัเร้าใจ เพลงคาราวาน คีตาญ
ชลี ไมไ่ด้เปิดอยูท่ัว่ไป  มีชาญวิทย์เปิดอยูค่นเดียว 
 
คณาค า  อภิรดี: ผลของการฟัง จ าได้วา่ตอน 10 ขวบ มีผู้ชายคนหนึ่งเล่นเพลงคาราวาน ช่ือ คนกบั
ควาย มี 2 คอร์ด นัง่ฟังเนือ้เพลงตัง้อกตัง้ใจ พ่ีเขาฉีกเนือ้เพลงมาจากหนงัสือมนัฝังอยู่ข้างใน  มนั
ฝังใจ สว่นตวัฟังเพลงฝร่ัง ทกุครัง้ท่ีได้ฟังเพลงเพ่ือชีวิตท าให้หนัมองเร่ืองราวของสงัคมมากขึน้ มนั
เป็นจุดเร่ิมต้นเล็ก ๆ ให้กระทบใจ วนัหนึ่งคณุสุธน สินวชัรเสถียร ถามว่าบี๋เคยฟังคีตาญชลีไหม 
เม่ือปีพ.ศ. 2530-2531   ไม่เคยค่ะ ไม่เคยพบ แต่หลงัเวทีพ่ีป้อม อสันี ท าให้เราได้คยุกัน ตวับี๋อยู่
ฝ่ังป๊อบร็อค (Pop Rock)  ท าให้มนัมีพลงับางอย่าง ให้เราเขียนเพลงในแบบของเราคิดเราหวงัผล
อนัใด ท าให้เดนิออกมาได้ไหม 
 
ชาญวิทย์: คีตาญชลี มีหลายมิติท่ีส าคญั สมยัผมออกจากป่ามาอยู่มลูนิธิโกมล คีมทอง คีตาญชลี
สนับสนุนและเล่นในงานของโกมลเยอะ เพลงของคีตาญชลีเป็นเพลงท่ีนุ่มนวลแต่เนือ้หาสาระ
แข็งแรง ซึง่มนัลงตวักบัภาวะท่ีไมใ่ช่สภาวการณ์ชมุนมุโดยตรง นัน่เป็นเพียงแคเ่ร่ืองของการชมุนมุ 
นอกเหนือจากการไปเล่นในงานของพ่ีน้อง เพลงบางเพลงมีมิติท่ีส าคญัอย่างยิ่ง เช่น เพลงคนจน
เกะกะ เป็นเพลงท่ีพ่ีน้องเราท่ีท างานกับสลมัใช้ประโยชน์ได้มาก มีน้อยเพลงมาก  มีเพลงพ่ีหว่อง
เพลงหนึง่  คนไร้ราก ท่ีเอาไปใช้ได้ แตมี่น้อยย่ิงกวา่น้อยของความเข้าใจของคนทกุข์คนยากท่ีอยู่ใน
สงัคมเมือง คือคนจะไปมองในชนบทเยอะ  คีตาญชลีก็มีเพลงท่ีท าเร่ืองชนบทนะตัง้แตชุ่ดแรกก็มี 
คือเราต้องการเพลงท่ีจะตอบปัญหาท่ีจะอธิบายความเข้าใจท่ีเราท างาน ท่ีเรามีกิจกรรมท่ีเป็น
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ทิศทางของพวกเรา คีตาญชลีตอบสนองเร่ืองนีไ้ด้ และยืนอยู่ได้ยาวนาน ผมเองคิดว่าเข้าใจระดบั
หนึง่ถึงความล าบากของคีตาญชลีนะ  ไม่ใช่ง่ายนะครับของการท าวงจากสองคนมาเป็นลกูท่ียงัไม่
อ้วนแล้วมาอ้วนตอนหลงั ตอนเทปชดุ15 ปีคีตาญชลี  ด้วยรักและศรัทธา ลูกคนแรกร้องโครตน่ารัก
เลย ยงัไม่อ้วนเท่าไหร่นะ คือมนัเป็นชีวิตท่ีร่วมส่วนกันนะฮะ มนัไม่ได้แยกออกจากขบวนการของ
การเคล่ือนไหว  เพราะฉะนัน้ถึงเวลามีพนัธมิตรปีพ.ศ. 2551 แล้วตอ่เน่ืองมาคืออนัเดียวกนัแล้วมนั
ตีกลบัมาว่า เราคิดถูกคิดผิดวะ ในขณะท่ีเราก็ไม่มัน่ใจนะกบัความขดัแย้งพอสมควร พ่ีหงา, พ่ีห
วอ่ง มงคล  อทุก ก็เป็นศนูย์ท่ีเราจะพิจารณาวา่เราผิดท่ีผิดทางหรือเปล่า ฐานะของเพลงเหล่านีคื้อ 
พ่ีหงา ไม่อยากให้ใช้ว่าเพลงเพ่ือชีวิต ผมใช้ว่าเพลงชีวิต มนัมีฐานะสงูมากเลยนะ  ไม่ใช่เพียงแค่
เพลงท่ีมาร้องกนัแล้วมีความรู้สึกมีอารมณ์ท่ีดีเท่านัน้ แตม่นัมีฐานะของการขบัเคล่ือน มีฐานะต่อ
ขบวน มีฐานะของเป้าหมายท่ีเราจะไป ตรงนีผ้มว่ามีคณุคา่ท่ียิ่งใหญ่ซึ่ง ยนัหว่าง ยงัไม่ถึง ผมฟัน
ธง เพราะฉะนัน้ต้องค้นหาวา่คืออะไรแล้วท าให้ได้ขนาดนัน้ 
 
พิธีกร: คีตาญชลี เรียกว่าเป็นครอบครัว ภาพลกัษณ์ของความเป็นครอบครัว ส่งผลต่อผู้ชมมาก
น้อยเพียงใด 
 
มงคล : คีตาญชลีเจอครัง้แรกมีแค ่2 คน คือ อ๊อด กบั รินทร์ แต่ว่าน่าศึกษามาก ท่ีมีลกูคนหนึ่งก็
เอามาร้อง มาเลน่ชว่ย คนท่ีสองก็เอามา สร้างวงจากลกูตวัเอง นึกถึงศิลปินแบบช่างสิบหมู่ ศิลปิน
แบบเพชรบุรี ช่างปนู สงัคมนีน้่าสนใจมาก คีตาญชลีก็เอาลูกมาร้องมาเล่น ผู้ ใหญ่วี วนัเสือ (วงป่ี
พาทย์ในจงัหวดัเพชรบุรี) ก็เอาลกูเอาเมียมาเล่นวงป่ีพาทย์  แตอ่ย่างว่าวงอ่ืนก็ท า อ๊ีด ฟุตบาธ ก็
เล่นคนเดียว ในท่ีสดุก็เอาลกูมาเล่น ผมบ้าฉิบหายลกูน่าเหมือนลิง พอโตมามนัก็สวย  สองคนผวั
เมียมีลูก ในสงัคมก็ดีอีกแบบหนึ่ง ไมเคิล แจ็กสนั ก็เกิดมาในวง อ่อนลงหรือเปล่า มีผลไหม อยู่ท่ี
คณุภาพ  สองคนผวัเมียเม่ือก่อนเล่นวงสายทิพย์ อ่อนกว่านีอี้กเล่นงานแตง่งาน  ในท่ีชุมนมุไม่ได้
ต้องการ อยูท่ี่เพลงมากกวา่  ผมวา่ไมมี่ผลตอ่การน าครอบครัวไปท่ีชมุนมุ 
 
ชาญวิทย์: ผมคดิวา่คนทัว่ไปคดิวา่เป็นเร่ืองของการเมือง  เป็นเร่ืองของการตอ่สู้การปะทะ  การท่ีมี
เด็กมาเล่นด้วยเป็นการดี มนัดีมนัผสมกลมกลืนมนัเป็นครอบครัว มนัเป็นชีวิตท่ีรวมกัน มนัไม่ใช่
เร่ืองของคนจ านวนหนึง่ท่ีรวมกนั ผมวา่อนันีดี้แล้ว รุ่นพ่ี ๆ ท่ีอายมุาก ๆ ก็โอเคนะ  อย่างโฮป แฟมิล่ี 
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งานเพลงของพ่ีหงา ท่ีน าไปใส่ไวโอลิน คนชอบมากเลย เราต้องการคนหลายอย่าง มาฟังมารับรู้ 
เราต้องการแนวร่วม 
 
 ศศนิ: ถ้าคนอยา่งผมฟังเพลงแบบป ูปบูอกผมจะขายไม่ได้  ทัง้อ๊ีด ฟุตบาธ  โฮป แฟมิล่ี คีตาญชลี  
ผมเป็นคนฟังเพลงเอาประวตัิศาสตร์เนือ้หาสาระ อยากให้ลกูโตเป็นลูก เป็นวงลกู แล้วเราเลือกจะ
ฟังหรือเปลา่ ผมอยากฟังรุ่นพอ่รุ่นแมเ่ตม็ ๆ โดยสดัสว่น โดยแมสอาจจะได้ แตเ่ป็นสว่นน้อย 
 
พิธีกร: จดุออ่น จดุด้อยของคีตาญชลี ท่ีผา่นมา 
 
สมศกัดิ์ อิสมนัยี: ถ้าจดุอ่อนก็เป็นดนตรีนะ ผมมาจากครูพกัลกัจ า รินทร์ก็ครูพกัลกัจ า  เราเล่นแต่
ละทีบางทีไม่เหมือนกัน จุดดีของเราคือเราคล่องตวั เวลาเราเคล่ือนไหวตัง้แต่ 2 คน ถึงตอนนี ้
คอ่นข้างพะรุงพะรัง เอาคนท่ีได้ไป จากสถานการณ์ม็อบเราก็ใช้แบบจรยทุธ์ แตจ่ดุอ่อนมีหลายจดุ
เราอาจจะมองไมเ่ห็น เวลางานเราไมต้่องคิดอะไรมุ่งไปข้างหน้าพร้อมงานอาชีพของรินทร์ท่ีเป็นครู 
งานมาต้องมาไมค่อ่ยได้ปรับปรุง ตอนหลงัลกูเข้ามา ชว่ยได้เยอะ 
 
วิลิต : นึกถึงตอนท่ี รู้จกัคีตาญชลี ปีพ.ศ. 2534  ตอนนัน้ผมท าพฒันาท่ีดิน  เราท าวิจยัการพฒันา
ธุรกิจ เราปรึกษา เสน่ห์ จามริก เร่ืองของธุรกิจท่ียัง่ยืน เอาท่ีดินท่ีชะอ าเป็นตุ๊กตา เราเชิญคนท่ีมี
ความรู้ในท้องถ่ิน มาร่วม  ตอนนัน้พ่ีอ๊อดมาช่วยให้ข้อมลูในด้านวฒันธรรมท้องถ่ิน พอหลายปีมา
เราท างานวฒันธรรมร่วมกนั เราจะท าดนตรี “ดอกหญ้าไหว” รับใช้การยกศกัดิ์ศรีของท้องถ่ิน งาน
นัน้ท าให้ผมได้เจอคนมากมาย พ่ีอ๊อดคิดถึง คาราวาน ท าให้รู้จกั น้าหว่อง ได้ใกล้ชิดเจอ น้าหงา  
เจอพ่ีช่ืน ป่อง ต้นกล้า พ่ีเนาวรัตน์  นกน้อย ทีมพี่เนาวรัตน์  ยโูซ ่ ผมเป็นนกัดนตรีสมคัรเล่นแตช่อบ
เพลงเพ่ือชีวิต ท าให้ผมได้ไปญ่ีปุ่ นกับพ่ีอ๊อดหลายครัง้ วงคีตาญชลีมีส่วนผลกัผมให้รู้จักแวดวง
ดนตรีเพ่ือชีวิตและงานเคล่ือนไหว  ส่วนครอบครัว การท่ีผมได้สมัผสัจากท่ีไปเล่นดนตรีร่วมกนัอยู่
ร่วมกันกินร่วมกัน จากการเล่นดนตรีกลุ่มไม่มาก จากแฟนคลับยูโซ่ ในความเป็นครอบครัวเป็น
ข้อดี เช่ือมผู้ชมท่ีนุม่นวล ในขณะเนือ้หาของเพลงก็แรงนะ  ในแง่การเป็นอาชีพ การเป็นครอบครัวก็
เป็นจุดขายอยู่  แลเห็นความจริงใจเห็นชีวิตจริง มนัคงไม่เ ป็นเร่ืองจุดขายทีเดียว มันเป็นการได้
ไตร่ตรองเร่ิมต้นจากพ่ีอ๊อด พ่ีรินทร์ การท ามาอาชีพของงานศิลปะ การน าพาลกูไปด้วย มนัท าให้
ครอบครัวอยู่ด้วยกัน มนัเป็นชีวิตร่วมของครอบครัว  อย่างน้องน า้ได้เดินทางร่วมไปกับพ่อแม่ ได้
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ซมึซบัความทกุข์ยากของพี่น้อง ได้ซึมซบัพ่ี ๆ อา ๆ ในแวดวง เป็นการศกึษาท่ีหาไม่ได้ แล้วน้องน า้
ก็มีความสขุ ได้ศกึษาเรียนรู้ในสิ่งท่ีโรงเรียนให้ไมไ่ด้ 
 
ชาญวิทย์: ตรง ๆ นะ อย่าโกรธกัน ผมผิดก็ได้นะ ผมคิดว่าคีตาญชลีหยุดจินตนาการ ผมถามว่า
นกเขาเถ่ือนภาค 2 หลังจากพฤษภา 35 ผ่านมา23 ปี ปี 51 เล่นกับพันธมิตร  วันนีอ้ะไรคือ
จินตนาการของคีตาญชลี  
 
วสนัต์ :“มีข้อจ ากัดเขาเลีย้งลูกแล้วต้องเดินทาง ลกัษณะพิเศษท่ีหวานเย็นฟังแล้วช่ืนใจชโลมใจ
เสียงของพ่ีรินทร์มีพลังมาก คือลกัษณะพิเศษ  พ่ีอ๊อดเองการเคล่ือนไหวเล่นตามกลุ่มนักศึกษา 
งานวดั  ข้อจ ากดัการแตง่เพลง พฤษภาแตง่นกเขาเถ่ือน พอมาถึงลกูแล้วมาแตง่เพลง ลกูท าไม่ได้ 
กว่าจะกลั่นกรองได้มานัน้ไม่ง่าย สิ่งพิเศษ ลูก ๆ เด็ก ๆ ได้มีประสบการณ์ร่วม เด็ก ๆ มี
ประสบการณ์ท่ีดี มาเจอเพ่ือนพอ่ท่ีดี โตมาแล้วมีความสขุในสิ่งท่ีเราท า เลีย้งลกูและประกอบอาชีพ
ได้” 
 
ชาญวิทย์: ผมคดิวา่คีตาญชลีหยดุจินตนาการ อนันีข้้อหาใหญ่นะ อะไรคืองานท่ีสะท้อนปัจจบุนั 
 
สมศกัดิ ์ อิสมนัยี :“ถ้าพดูถึง ผมก็ยคุคนตลุา เราต้องการเปล่ียนสงัคมคนถกูเอาเปรียบต้องลกุขึน้สู้  
และจบัอาวธุขึน้มา สร้างรัฐใหมข่ึน้มา แตถ่ึงปัจจบุนัอยา่งเพลงพ่ีหงา  “นัน้ก็คงเพียงพอ” มาถึงตรง
นี ้รัฐบาลท่ีไมโ่กงไม่กิน ราบเรียบมนัเป็นไปไม่ได้ ปัจจบุนัมนัเป็นเร่ืองการใช้ก าลงัใครมากกว่าใคร 
ถึงผมจะคิดว่าผมอยู่ฝ่ายท่ีถกูต้อง แตผ่มก็คิดว่ายงัอยู่ว่าใครมากกว่าใคร ยงัไม่ได้คิดท าเพลงใหม ่
แตถ้่าจะท าก็จะไปทางนัน้” 
 
สรุชยั: ผมให้ก าลงัใจคีตาญชลี  หายากนะครับวงท่ียืนหยดัด้วยดนตรีอย่างยาวนานมาขนาดนี ้
ถึงแม้จะเรียกวา่ แฟมิล่ีแบนด์ก็ไมเ่ป็นไร เอาลกูมาเลน่ก็ไมเ่ป็นไร ผมเห็นคนละอย่างกบัศศิน ตราบ
ใดท่ีลูกยังพอใจเล่น สักวันหนึ่งเขาอาจจะมีวิถีทางของเขาเอง เขาก็ไป ผมแยกเป็น 2 อย่าง 
ส าหรับคีตาญชลี หนึ่งอาชีพหลักคุณรินทร์ เป็นราชการ คุณอ๊อด มีอาชีพหลักคือเล่นดนตรี 
ถึงแม้ว่าจะเล่นครูพักลักจ า เล่นดนตรี ผมถือว่าโดยเจตนาน่าชมเชยน่ายกย่อง ท าอะไรอย่าง
ยาวนานตอ่เน่ืองและอย่างหนึ่งคือมีสิ่งท่ีฝร่ังเขาเรียก ออริจินอล(Original) คือมีผลงานของตวัเอง
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พิสจูน์ด้วยกาลเวลาและสามารถน าพาวิถีดนตรีท่ีตนเองรักชอบ ด าเนินงานมาโดยราบร่ืนเสมอมา 
มีอปุสรรคบ้างก็ไม่เป็นไร ผมจะไม่พูดถึงการประสบผลส าเร็จทางธุรกิจนะครับ เพราะเราข้ามพ้น
ตรงนัน้แล้ว และนบัถือตรงท่ีว่าสามารถยืนหยดัด้วยล าแข้งของตวัเอง เปิดงานเอง ขายเองโดยไม่
แคร์ตอ่กระแสของท่ีเป็นมายา กระแสของบริษัท ยืนอยู่ได้ไม่ต้องไปเปิดวิทยุ ทีวี มีอะไรท่ีโฆษณา 
อีกประการหนึ่งคือ คีตาญชลีเป็นคู่ผัวตัวเมียเลีย้งลูกมาจนโตขนาดนี ้อยู่ในร่องในรอยทัง้
ครอบครัว อนันีเ้ป็นสิ่งผมท าไม่ได้ ผมแพ้คณุอ๊อดตรงนี ้ผมเอางานเป็นหลกั ผมเลยล้มเหลวเร่ือง
ครอบครัว แตคี่ตาญชลีผมยกยอ่งเร่ืองนี ้
 
ศศิน: คือมนัน่าจะถามอะไรคือจุดเดน่  จะคยุง่ายกว่า แตต้่องคยุทัง้สองตวันีเ้ลย ความมหศัจรรย์
ของคีตาญชลี สามารถยืนหยัดด้วยดนตรีท่ีเรียบง่ายมากจนน่าตกใจ คอร์ดก็เล่นง่าย ให้ใครมา
แจมก็เล่นได้เลย ความซบัซ้อนของดนตรีไม่มีเลย  แต่เป็นครัง้แรกในเพลงเสียงจากคีตาญชลี จน
บดันีจ้นไม่สามารถร้องได้ ท่ีชมรมค่ายผมก็ร้องแข่งกันผมพยายามมา 30 ปี ก็ไม่ได้ ชมรมผมก็
ตะโกนแขง่กนัเลย นกก็นก ไม้ก็ไม้ แตส่ามารถตรึงคนดใูนการแสดงสดอยู่ทกุครัง้ ถ้า 2 คนนีข้ึน้ไป 
มนัก็อยูอ่ยา่งนี ้ภาพลกัษณ์นีก็้คงมาถึงทกุวนันี ้ผมฟังใน Picasso เคร่ืองเสียงเน๊ียบมาก  เสียงของ
พ่ีรินทร์มนัเข้ากบัความง่าย ข้ออ่อนของคีตาญชลีมีใครท่ีเกิดรุ่นเดียว แล้วมีอลับัม้ พงษ์เทพ คารา
บาว โฮป  แต่คีตาญชลี ผมจ าไม่ผิดมี 3 เทปเองนะ ใน 3 ชุดก็มีเพลงท่ีทบัซ้อนอยู่ 20 เปอร์เซ็นต์  
ข้อออ่นคือ งานในสตดูโิอน้อยไป แตก็่ยงัคงอยูไ่ด้ 
 
มน:ู ผมจะพดูรวม ๆ นอกจากในเร่ืองครอบครัวผมมองว่าเป็นมมุดี สมมตุิว่าในม็อบ ในหม่ืนคนก็
จะเป็นแฟมิล่ีแมน  พอเห็นเป็นครอบครัว บรรยากาศท าให้คนมามากขึน้  ในความเรียบง่ายผมว่ามี
เสนห์่  ส้มต ามีอะไร แตข่องพืน้ ๆ ก็ต า ๆ รวมกนั แตม่นัอยูย่งคงกะพนั แตผ่มว่าคีตาญชลีมีรสนิยม
กว่านัน้ ลกัษณะมนัคล้ายกันเอาความเรียบง่ายมาชูโรง  อีกอย่างคือวิธีมอง ผมประทบัใจคนจน
เกะกะ เหมือนอ.ชาญวิทย์  ผมว่าเนือ้หาเพลงดา่เลย คนจนเกะกะ เหมือนกระจกสะท้อนให้คนฟัง
ไปคิดอีกที  คิดว่าแบบนีห้ายาก ในมุมความเป็นไป ผมเห็นความเป็นไปท่ีน่าสดใสท่ีเด็ก  ๆเข้า
มาร่วม ในอนาคตอาจจะไปไกลยิ่งกว่า อาจจะมีเพลงท่ีออกไปร้องประสานเสียงเพิ่มมากขึน้ ซึ่ง
เร่ืองอยา่งนีน้า่จะก้าวไปได้อีกเยอะ ในมมุแบบนี ้ใช้ความรู้ดนตรีตะวนัตกใสไ่ป 
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วิลิต: ในความเป็นพ่ีอ๊อด พ่ีรินทร์  ตอนน้องน า้ยงัเด็ก แต่ตอนนัน้ผมเห็นอยู่อย่าง พ่ีรินทร์เป็นครู 
พ่ีอ๊อดเป็นศิลปินเต็มตวั ผมร าคาญพ่ีอ๊อดไม่ชอบซ้อม แล้วผมหันมาทางพ่ีรินทร์ การกุมสภาพ
บางอย่าง พ่ีรินทร์จะกุมสภาพได้ดีกว่า แต่ไม่ค่อยเห็นความส าคัญของการซ้อม ผมก็มีปัญหา
พอสมควร ต้องตามไปสมัภาษณ์ยโูซ่ นินทาในทางท่ีดี พ่ีอ๊อด มีการลงน า้เสียงของกีตาร์ท่ีไม่เคย
เห็น  ท าไมเขาประทบัใจการเลน่ดนตรีของพี่อ๊อด เขากลบัมีมมุมองบางอยา่งท่ีพ่ีอ๊อดใช้” 
 
มงคล: ครอบครัวชว่ยอะไรได้เยอะ  รินทร์เป็นนกัร้องจริง ๆ เสียงเย็น ร้องเด่ียว ๆ เล่นเพีย้นก็ร้องได้ 
อ๊อดเป่าฮาร์โมนิก้าเพราะ คือเอกลกัษณ์  ขาดนกัร้องอย่างรินทร์ไม่ได้  จุดอ่อนก็คือมีลูกน่ีแหละ 
เอาลกูมาชว่ยเป็นเร่ืองดี คา่ตวัน้อยก็ไม่ต้องแบง่ ดนตรีไม่ได้ช่วยให้แม่  มีซอบ้าง แตไ่ม่ส่งแม่ กวน
แม่บ้าง ขณะท่ีแม่มีฉ่ิง เคาะกลอง ผมอยากให้มีการอเร้นท์ทีดี มีเข้าบ้างออกบ้าง คือวงเยอะก็ได้ 
แตมี่การจดัเสียง ข้อดีสองคนดีแล้ว ข้อออ่นมีหลายคนแตไ่มมี่การจดั  จดุเดน่คือเสียงร้องของเดก็” 
 
ศรัณยา: เรามีดนตรีท่ีเป็นลักษณะครอบครัว บางท่านอาจจะทิ ง้ครอบครัวมา แล้วเห็น
บรรยากาศแฟมิล่ีขึน้มา ก็มีความอบอุน่ โดยเฉพาะบทเพลงท าให้สถานการณ์ชมุนมุซอฟท์ลงไปได้
ด้วย ดนตรีในแตล่ะช่วง คนจดัก็ส าคญั ท่ีจะเอาช่วงไหนลกัษณะไหนมาสอดแทรกในช่วงเวลานัน้ 
เวลาฮึกเหิมเอาดนตรีเย็น ๆ มาก็ไม่ใช่  ในฐานะท่ีเห็นคีตาญชลีมาตัง้แต่เล็กจนโต มันคือความ
อบอุน่ท่ีเห็น เป็นนกัจดัรายการด้วย สว่นหนึง่เราชอบบทเพลงเพ่ือชีวิต นอกจากการฟังวงคาราวาน 
ท่ีเราสะดดุคือเพลงนกเขาเถ่ือน เพลงนีเ้ราฟังทีไร แม้เราไม่มีสถานการณ์นัน้ แตท่ าไมเรารู้สึก แค่
พดูก็ขนลุก จนมาสมัผสัน้อง ๆตัง้แต่ท่ีเล่นดนตรีเป็นครอบครัว จนพฒันา เล่นเป่าฟลู้ต สีซอ น้อง
น า้ถึงขัน้เรียน เขาเลน่ดนตรีแบบพอ่แมไ่มไ่ด้บงัคบั แตเ่ค้าเลน่จากจิตวิญญาณของเขาเอง ไม่ได้ถกู
บงัคบั ถือว่าเป็นลูกท่ีเข้ามาผสมกับวงของพ่อกับแม่ได้ลงตวั การเล่นซอเป็นเร่ืองการสืบสานสืบ
ทอดดนตรีไทยให้ร่วมสมยัได้ด้วย  เสียงน้องน า้ก็ดี บางครัง้ร้องแทนคณุแม่ได้ด้วย แล้วก็ถามว่า
มนัดีไหม ความเป็นแฟมิล่ีส่วนหนึ่งคือดีคณุภาพ  แล้วโดยเฉพาะน า้มีประสบการณ์ร่วมกบัพ่อแม ่
ตอนหลังไปในนามของตวัเอง ในนามวงยันหว่าง ฝนตกก็ไม่หนี ได้เงินหรือไม่ได้เงินก็ไม่คิดถึง 
หวัข้อคือดนตรีเพ่ือประชาชน ถ้าบอกว่าดนตรีเพ่ือประชาชน วงคีตาญชลี ถือว่าเป็น  Music for 
people 
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พิธีกร: น าบทเพลงของคาราวานมาท าใหม ่เห็นควรด้วยหรือไม่ 
สรุชยั: หมายถึงอะไรก็ได้ทัง้นัน้ ผมว่ามนัเป็นสิ่ง cover เป็นเร่ืองปกติธรรมดาของวงการ เราเลือก
เพลงท่ีเราชอบ อยากจะร้องก็ได้ ไมมี่ปัญหา ลิขสิทธ์ิผมก็ไมไ่ด้เรียกร้องอะไร เราเป็นเพ่ือนกนั 
 
มงคล: เลน่ดี ท าไปเถอะ  อยา่งท่ีวา่ จงัหวะท าให้ดีก็ดี  ยงัไงก็คีตาญชลีรุ่นใหมก็่ยงัไม่ใช่ หรือแม่มา
ร้อง ท าไปเลย เพลงใครก็เอาไปร้องได้ ไมมี่ปัญหา 
 
ศรัณยา: ซนัมีความรู้สกึวา่ ไมว่า่เขาจะน าบทเพลงทา่นใดไปร้อง สามารถถ่ายทอดออกมาได้ดีมาก 
ๆ   ถ่ายทอดได้ดี ตวัซนัเองซนัชอบฟังแบ ออริจินอล มนัได้ฟังแบบมีจิตวิญญาณ  วงคีตาญชลี ได้
น าหลายวงมากมาร้องแบบเป็นตวัแทนกนัได้ การท่ีจะหยิบน าเพลงของผู้หลกัผู้ ใหญ่มาร้อง วนันี ้
คาราวานไมม่า วงโฮปไม่มา ก็สามารถฟังจากคีตาญชลีได้ และน ามาร้องก็จะร้องในรูปแบบของคี
ตาญชลี อนันีคื้อความพิเศษ 
 
ชาญวิทย์: ผมคดิวา่เป็นท่ีอารมณ์  บางคนเอาเพลงพ่ีหงามาร้องแล้วไมไ่ด้อารมณ์ แตคี่ตาญชลีร้อง
แล้วได้อารมณ์” 
 
พิธีกรถาม คงกมล: ตัง้แตม่าอยูก่บัคีตาญชลี เป็นอยา่งไรบ้าง  
 
คงกมล: ครอบครัวเขามีความกล้าหาญ ผมเรียนรู้ผ่านเขา เขาจะไปด้วยกันทัง้ครอบครัวมี
จดุมุ่งหมาย ไม่ว่าจะมีกระสุนหรือระเบิด  ในตวั 15 ปี(ภารวี) ก็จะไปด้วย แม่ก็อยู่ด้วย พ่อไม่ชอบ
หรอกแตก็่อยูด้่วย  จดุออ่นคือ เขาใจออ่นให้คา่ตวัผมทกุงานเลย  
คนส าคญัท่ีจะท าให้เกิดคีตาญชลี  คณุวีระศกัดิ์ พราหมณ์โสภี   เพลงเสียงจากคีตาญชลี  เป็นคน
เขียนให้  การเอามาร้องผมเรียนรู้ความกล้าหาญ 
 
สรุชยั ถาม คงกมล “มาเลน่กบัคีตาญชลีแล้ว ท าให้ส าเนียงดนตรีคีตาญชลีดีขึน้หรือเปลา่” 
คงกมล: คีตาญชลี เขาเลน่ดนตรีของเขาอยู่แล้ว ผมมาก็ไม่ได้มีผลมากขึน้ ท าให้คณุพ่อ คณุแม่กบั
พ่ีน า้ เหน่ือยน้อยลง  
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อญัชลี: คอร์ดของพ่อ พ่อแก่ลงแล้วก็เหน่ือยง่าย ตอนแรกไข่ตุน๋ไม่มาน า้ต้องมาเล่นกีตาร์แทน  จดุ
ท่ีเราไม่เหมือนคือ ซอ  พอมาเล่นพืน้บ้าน ได้ไข่ตุ๋นมาก็เบาแรงพ่อ  ก็มีเพลงเขมรแต่ตุ๋นไปเล่น
ส าเนียงลาวบ้าง 
 
ชาญวิทย์: ถ้าขยายวงเพ่ือซ่อมแซมตอนแก่ก็เป็นเหตผุลหนึ่งรับได้ แต่ถ้าขยายวงเพ่ือเป็นจดุเรา
ของเราท่ีเป็นจุดใหม่ คืออะไร แต่ผมว่าตรงนีส้ าคญั ถ้ามีงานใหม่  มีฐานะใหม่ แล้วพัฒนาต่อ
เน่ืองมาจากจดุเดมิ ผมวา่มนัมีพฒันาการ ผมอาจจะเรียกร้องสงูนะ แตผ่มวา่มีประโยชน์ร่วมนะ 
 
ศรัณยา: เห็นสมาชิกคนท่ี 6 รู้จกัไข่ตุน๋ ตอนแรกท่ีว่าจะเอาไข่ตุน๋มาเล่นด้วยรู้สึกกงัวล ยงัคยุกบัน า้
เลยวา่จะดีหรือ วนันัน้มี 2 เวที  มาในนามยนัหว่าง ฟังไปด้วย แล้วคิดว่าไม่ผิดหวงั ทึ่งและยอมรับ
เขาสองคนประสานกนัได้ดี ไม่ว่าจะร้องเพลงใดก็แล้วแตจ่ะเกร่ินถึงท่ีมาของเพลง  เขาใช้ยนัหว่าง
มาตลอดเลย เป็นตวัช่วยให้คีตาญชลีได้อย่างดีเย่ียมเลย น า้เสียงท่ีใช้โทนสูงอาจจะช่วยพ่ีอ๊อดได้
บ้าง ไม่ได้ท างานแบบด้อยเลย เข้ามาในวงการได้ร่วมแสดงกับศิลปินบรมครูอยากให้ต่อยอด 
เรียนรู้เร่ืองราวเหล่านีเ้พ่ือประชาชน เม่ือมาในหัวข้อนี ้อยากให้เรียนรู้ขบวนการต่อสู้ ของภาค
ประชาชนด้วย มาเพ่ือมีจิตวิญญาณร่วมกันปฎิวัติความไม่ถูกต้องหาได้น้อย  เม่ือไข่ตุ๋นเข้ามา
ร่วมกบัคีตาญชลีขอให้ซมึซบัตรงนีไ้ปด้วย 
 
ชาญวิทย์: ผมคดิวา่ยนัหวา่ง นา่จะพฒันาวงมีประวตัศิาสตร์แล้วนะ  จากคปท. แล้วจะอยา่งไรตอ่ 
 
มงคล: ผมเห็นด้วยกบัชาญวิทย์นะ  เพิ่งเห็นด้วยครัง้แรก แต่คีตาญชลีอย่างไรก็กินแม่ไม่ลง  ยนั
หว่างต้องพฒันาตวัเอง สีของแม่คือสีของความเป็นพืน้บ้าน ไข่ตุ๋นถ้าเขาจะถอดถอนก็มาอยู่กับ
น้าหวอ่ง 
 
ชาญวิทย์: ผมชอบวงยนัหว่าง เขาก่อเกิดจากท่ีชุมนุม  การขบัร้องบทเพลงของเขา น าเพลงเพ่ือ
ชีวิตมาร้อง แต่ว่าวงยันหว่างสามารถเอาเสียงของวัยรุ่นมาร้อง เล่าเร่ืองราวของเพลงได้ ใน
เมืองไทย น าเพลงเพ่ือชีวิตมาร้อง สามารถมาตอบสนองทนุมากกว่า แตย่นัหว่างน าเพลงเพ่ือชีวิต
มาร้อง แบบไม่เก่า แต่มันเก๋า เพลงเพ่ือชีวิตเหมือนหนังสือท่ีจะให้ความหมาย อยากถามวงยัน
หวา่ง เข้ามาชมุนมุ มีหลกัการอะไรท่ีมาร่วมกบัพืน้ท่ีชมุนมุได้ อะไรคือหลกัการส าคญั 
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อญัชลี: จริง ๆ กลวั ระเบิด แต่แม่บอก ฃท าแทนแม่หน่อย   น า้เล่นคนเดียว ไข่ตุ๋นช่วยพ่ีหน่อย  
สดุท้ายช่วงภารกิจกลางวนัไปโน่นน่ีนัน่  หลกัการคือมวลชน  ต้องอยู่ในท่ีชุมนุม  ร้อนบ้าง หนาว
บ้าง  ลุงหว่องยังมาทุกคืน พ่ีซันก็ป่วยแล้วป่วยอีกแต่ยังมา แล้วท าให้คิดว่าเราจะทิง้เขาไปได้
อยา่งไร 
 
คงกมล: ผมไม่ได้เก่ง ขอเวลาและโอกาส พฒันาตวัเอง เห็นสิ่งท่ีลุง พ่อแม่ และทุกท่านท า มัน
ยิ่งใหญ่เหลือเกิน อยากถ่ายทอดสิ่งนัน้ให้ดีท่ีสดุ 
 
พิธีกร: คีตาญชลี เป็นดนตรีการต่อสู้ภาคประชาชน คีตาญชลีในอดีตกับก้าวต่อไปในวนัข้างหน้า 
จะก้าวอยา่งไร 
สริุนทร์ อิสมนัยี: ขอขอบคณุทกุทา่นท่ีให้เกียรตใิห้โอกาสครัง้นีถื้อเป็นการท ากศุล ยิงปืนนดัเดียวได้
นกหลายตวั ตวัท่ีหนึ่ง คือ น า้จะประสบผลส าเร็จในการเรียนเป็นการเก็บข้อมูลครัง้สุดท้าย ได้รับ
ความชว่ยเหลือจากอ.อานนัท์ นาคคง ประการท่ีสองท ากศุลกบัพ่อกบัแม่ น า้เรียนจบจะท าให้แม่ก็
จะปลดหนีจ้ากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูได้  คืนความสขุให้แม่ นกตวัท่ีสามคือเราได้มีโอกาสมาร่วม
คยุแลกเปล่ียน คีตาญชลีได้ก าลงัใจ เป็นแรงเสริม เป็นก าลงัใจ ย้อนมองไป 30-40 ปี พ่ี ๆ ลงุ ๆ อา 
ๆ ได้เห็นว่าเรามีความคิดสร้างสรรค์สงัคม ท่ีผ่านมาเราคิดอย่างไรเราก็ท าไป ไม่ได้คิดว่าหลาย ๆ 
ท่านจะคิดและเห็นช่ืนชม เหมือนได้ก าลงัใจ แลกเปล่ียน ยงัปลืม้ใจลูกหลานจะสืบทอดความคิด 
อุดมการณ์ ความศรัทธาของรุ่นเรา ทุกท่านท่ีมาวันนีค้ิดว่าคีตาญชลีจะเดินหน้าไปอย่างไร คุณ
ชาญวิทย์บอกว่าจินตนการจะเป็นอย่างไร  ผลงานน้อยมาก ปริมาณน้อยมาก จริง ๆ คีตาญชลี 
ก่อก าเนิดในวงเพ่ือนฝงู มีกนั 2 คน  เวลาไปไหนเราจะพดูว่า มีผู้ ฟังมากกว่าคนเล่น 1 คน เราก็จะ
เล่น ข้อส าคัญคือจุดประสงค์ของงานเราสามารถตอบสนองได้ไหม การต่อสู้ ของประชาชน 
สิ่งแวดล้อม การยกศกัดิ์ศรีของผู้คน เราค านึงเพียงว่าเราตอบสนองได้ไหม ดนตรีเราไม่ซบัซ้อน 
เพราะว่าเป็นการคิดเฉพาะหน้าประกอบกบัพืน้ฐานท่ีเราเป็นพืน้บ้าน เราเป็นคนชนบท เติบโตใน
ทุ่งนา เป็นครูก็เป็นครูชนบท ไปบรรจุก็ไปบรรจอุยู่ในโรงเรียนชายแดน พืน้ท่ีสีแดง อย่างท่ีบอกว่า
เป็นพืชพรรณของสมยั  อ่อนวงศ์ ในครอบครัวจะชอบร้องเพลง แม่ก็จะด้นกลอนสด เพลงฉ่อย แม่
ท าได้ เติบโตมากับบทเพลงกล่อมเด็ก บทเพลงมนัซึมซบัอยู่ในความคิด  อยู่ในศรัทธา ถ่ายทอด
มายังลูก ลูกก็ยังได้ฟังเพลงกล่อมเด็ก  เราก็เอาลูกไปด้วย เรามุ่งหน้าจะเล่นดนตรีแล้วเราต้อง
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เดินทาง ชาวชนบทบอกไม่มั่นคงมันจะล าบาก เวลาท่ีเราเอาลูกไปด้วยเป็นงานกิจกรรม พ.ศ. 
2525  เร่ิมมาเล่นตามสถาบนัแล้ว มีลูกช้า น า้เกิดปีพ.ศ. 2529  พาลูกไปทุกท่ี ในความรู้สึกของ
ความเป็นแม่คือไม่อยากทิง้ลกูไว้บ้าน เวลาไปเล่นดนตรีท่ีไหนไม่อยากห่วงไม่อยากกงัวลงานก็จะ
ไมดี่ งานข้างหน้าก็จะได้ดีด้วย ไปแตล่ะท่ีก็เลยตดัสินใจวา่เอาลกูไปด้วยทกุท่ี เวลาเขาโตขึน้มาก็ไม่
ต้องอธิบายว่าพ่อกับแม่ไปท างานแบบนีน้ะ พ่อกับแม่ไปเล่นดนตรีต้องไปเจอสถานการณ์ค่าย
อาสา งานรับน้องใหม่ งานสิ่งแวดล้อม การต่อสู้ เพ่ือกรรมกรแรงงาน งานสลมั  ลูกจะเรียนรู้งาน
เหลา่นีเ้อง ลกูจะมีมหาวิทยาลยัชีวิตของตวัเองไม่ต้องสอนไม่ต้องบอก ความศรัทธาท่ีจะช่วยเหลือ
สร้างสรรค์สงัคมหรือส่วนรวม ไม่เคยอธิบายเร่ืองความเหล่ือมล า้ ในสงัคมเราควรจะร่วมทกุข์ร่วม
สขุอยูร่่วมกนัอยา่งเสมอภาค ไมเ่คยอธิบายลกูวา่ต้องท าอยา่งไรเขาก็จะซึมซบัไปเอง เวลาในช่วงท่ี
น า้ยงัเล็กก็จะมีพ่ีเลีย้งให้ น้อง ๆ นกัศกึษาหรือสต๊าฟทีมงาน การท่ีออกมาเล่นดนตรีด้วยร้องเพลง
ด้วยก็ให้เป็นวิถีชีวิตธรรมชาต ิไมไ่ด้บอกลกูวา่เป็นงานหรือเป็นการแสดง เขาก็ซึมซบัไป ส าหรับลูก
คนต่อ ๆ มา น า้จะใกล้ชิด ยังมีพ่ีเลีย้งช่วยดูแล จนมาถึงรุ่นเกลือ สต๊าฟทีมงานก็จะค่อย ๆ หด
หายไป การท างานก็เปล่ียนไป เพลงของคีตาญชลีจะเกิดขึน้ได้ตามสถานการณ์ ไม่สามารถท่ีจะ
ช่วยเขียน  เราเป็นครู อยู่กบัเนือ้หา อยู่กับนกัเรียน ช่วงหนึ่งท่ีไม่สามารถท าเพลงได้เลย  มีลกูเพิ่ม
มากขึน้ต้องดแูลลูกเวลาท่ีเป็นของตวัเองจะน้อยลง ต้องไปทุ่มเทให้งานด้านการศึกษา หลกัสูตร
เปล่ียนแปลงไปบทบาทของครูก็เปล่ียนไป สถานการณ์บ้านเมืองก็เปล่ียนแปลงไป  เรามีปัญหา
ของตัวเองเวลาน้อย เพลงของคีตาญชลีจึงไม่มีเพลงใหม่ เราคุยกันสองคนว่าในสถานการณ์
การเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไปไมส่ามารถท าให้เราเขียนเพลงใหมข่ึน้ แรงบนัดาลใจไมมี่ จิตใจจดจ่ออยู่
กบัการตอ่สู้  เราก็เลยคยุกนัวา่เพลงของใคร ศลิปินของใครตอบสนองสถานการณ์ตรงนัน้มีเยอะ ถ้า
รุ่นลกูหลานสามารถสร้างแรงบนัดาลใจได้เราก็เอาเพลงรุ่นลกูรุ่นหลานมาร้องได้ แต่คีตาญชลีคือ
เพลงของคาราวาน กรรมาชน ต้นกล้าเป็นแรงบนัดาลใจอยู่ ก้าวต่อไปคือ หลงัจากเหตกุารณ์ทาง
การเมือง หลงัปีพ.ศ. 2548-2549 มาเป็นครูวิชาการตอนแก่ ภาระหน้าท่ีของครูต้องท างานธุรการ 
ท างานการเงิน ทุกสิ่งทุกอย่าง จนจิตวิญญาณผู้ประพนัธ์เพลงหดหายไปด้วย เป็นไปตามวิถีชี วิต 
ชว่งท่ีน า้มาเรียนน า้มาอยู่กรุงเทพฯ จะไปไหนก็ไม่คอ่ยสะดวก ก็จะบอกน า้ว่าน า้อยู่ทางนีแ้ม่ไม่ขอ
อะไร ท าหน้าท่ีแทนแม่ที เข้าร่วมในการต่อสู้ เพ่ือความถูกต้องเส่ียงและดูแลน้องด้วย ต่อสู้ เพ่ือ
อุดมการณ์ของผู้ ต้องการความถูกต้องเป็นธรรม  น า้เร่ิมท าเพลงได้แต่งเพลงไ ด้ เราเห็นว่าเขา
รับปากเราแล้วเขาท าได้ ส าหรับสมาชิกคนท่ี 6  ฝากน า้ไว้ตอนท่ีชมุนมุเม่ือ 2 ปีท่ีแล้ว ครอบครัวเรา
มีแตล่กูสาว  เป็นลกูบญุธรรมของยโูซ ่ พอ่ขนุ เป็นพอ่ของไข่ตุน๋ เป็นแฟนคลบัคีตาญชลีดัง้เดิม เรา



187 
 

 

 

มีรูปด้วยกันตัง้แตไ่ข่ตุ๋นเล็ก ๆ เป็นความประทบัใจท่ีไข่ตุ๋นอยากเล่นดนตรี เราเพิ่งรู้ว่าเรามีความ
ประทบัใจกนัลกึซึง้ ตอนนัน้คีตาญชลีเล่นจนถึงตอนเช้า ไข่ตุน๋อยากเล่นดนตรีด้วย ก็มาขอเล่นเลย
ให้มาแจมได้เลยด้วยความท่ีสนิทกนั พอเกิดเหตรุะเบดิลงท่ีราชด าเนิน คปท. ก็บอกว่าใครอยู่ใกล้ๆ 
ชว่ยไปหนอ่ย พอ่บอกจะไป เอาไขตุ่น๋ไป หนเูลยไปด้วย กลายเป็นวา่ลกูสาวไปแมก็่ไป  
 
สมศกัดิ์: ทางคปท. โทรมาบอกว่าจะถกูตี ถ้าพ่ีว่างมาช่วยหน่อยเราจดัให้น า้อยู่กบัพ่อ แตข้่าวกับ
เกลือให้พาแม่กลับบ้าน เขาหายกันไปพักหนึ่งกลับมาบอกว่า พ่อเราคุยกันแล้วขออยู่ด้วยกัน
ทัง้หมด  มนัทัง้วบูวาบไปเลย อีกอยา่งก็เกิดความรู้สกึภมูิใจในตวัลกู 
 
สริุนทร์: สมาชิกคนท่ี 6 เลยได้รับการยอมรับ ยงัไม่ถอดถอน  แม่คิดว่าไข่ตุน๋เป็นสมาชิกคนท่ี 6 มา
ท าวงยันหว่างได้ มาเป็นแบ็คอัพให้คีตาญชลีได้ ไข่ตุ๋นตามไลน์ได้ด้วยจิตวิญญาณของเขา 
สามารถท าให้รับเป็นสมาชิกคนท่ี 6 ด้วยความจริงใจ ไข่ตุ๋นก็เป็นสมาชิกของวงยนัหว่าง  และเป็น
สมาชิกคนท่ี 6 ของคีตาญชลี  อาจจะหลงัเกษียณถ้าปลดเปลือ้งภาระงาน จะพอมีเวลาอาจจะมี
ก้าวต่อไป ในช่วงนีค้งต้องยกให้ลกูไป ลูกน่าพฒันาวงของตวัเองไปได้ โดยไม่จ าเป็นต้องติดกับคี
ตาญชลี 
 
สมศกัดิ์: ตอนท าวงคีตาญชลี ตอนเร่ิมต้นมาด้วยอุดมการณ์ เป็นแบบคอ่นข้างซีเรียส ตอนช่วงนัน้
ป่าแตก  ส่วนตวัผมท างานกับขบวนการนกัศึกษามาตัง้แต่ปีพ.ศ. 2517-2518  พอป่าแตกเรารับรู้
ความรู้สึกของเพ่ือนมีความเจ็บช า้  หนึ่งรองรับการกลบัมาคืนเมืองของเพ่ือนๆ รู้ถึงความบอบช า้ 
ยืนยนัวา่ตวัเองไมผ่ิด ไมแ่พ้ ดีใจท่ีได้ท างานตอนนัน้ พอตอ่มา ผมเองเวลาท่ีผมยอมรับว่าจะอินกบั
อะไร ผมจะเข้าไปอย่างเต็มท่ี กว่าผมจะยอมรับว่าพคท. หมดแล้ว ประมาณปีพ.ศ. 2534 ไอ้การ
ตอ่สู้อย่างท่ีเราเคยหวงั กระทัง่ความคืนเมือง เราเช่ือโอกาส คนหนึ่งซึ่งท าให้ผมคล่ีคลายคือวิลิต 
ท าให้สังคมจริงต้องมองกว้างกว่านัน้ ข้างหน้าจะท าอะไร  มนัขึน้กับจังหวะ ก็คิดว่าเราอายุมาก
แล้ว ไมไ่ด้คดิอะไร 
 
พิธีกร: อ.ธนิศร์ ศรีกลิ่นดี ฝากความคิดถึง วงคีตาญชลีด้วย ท างานกบัใครขอให้ท ากบัคนท่ีรักบ้าน
รักเมืองอยา่งคีตาญชลี สดุท้ายให้ร้องเพลงร่วมกนั  
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เพลงท่ี 1 เพลงดอกไม้ให้คณุ  ไปร้องท่ี โอกีงวา  เพลงฮานะ คือ ดอกไม้ เป็นดอกไม้ดอกเดียวกัน 
เลน่ท่ีญ่ีปุ่ น 
เพลงท่ี 2 เพลงเสียงจากคีตาญชลี 
เพลงท่ี 3 เพลงแสงดาวแหง่ศรัทธา 
น า้: วิทยากรท่ีเชิญมา เป็นคนปลกูความฝัน ความศรัทธา ให้พวกเราจนถึงวนันี ้เรามีขนมมาให้ ทัง้
ลงุหงา ลงุหว่อง ไม่รู้ว่าทุกคนร่วมแรงร่วมใจให้หนจูบการศึกษาขนาดนี ้ขอบคณุครูหน่องด้วยนะ
คะ.  
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ภาคผนวก ค 
โน้ตเพลง 
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ภาพท่ี 33 โน้ตเพลงพลงัใจ 1  
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ภาพท่ี 34 โน้ตเพลงพลงัใจ 2 
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ภาพท่ี 35 โน้ตเพลงพลงัใจ 3 
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ภาพท่ี 36 โน้ตเพลงนกเขาเถ่ือน 1  
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ภาพท่ี 37 โน้ตเพลงเขาเถ่ือน 2   
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ภาพท่ี 38 โน้ตเพลงเขาเถ่ือน 3 
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ภาพท่ี 39 โน้ตเพลงเขาเถ่ือน 4 
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ภาพท่ี 40  โน้ตเพลงเขาเถ่ือน 5 
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ภาพท่ี 41 โน้ตเพลงเขาเถ่ือน 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 
 

 

 

 

ภาพท่ี 42  โน้ตเพลงเขาเถ่ือน  7  
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ภาพท่ี 43 โน้ตเพลงเขาเถ่ือน 8 
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ภาพท่ี 44  โน้ตเพลงเขาเถ่ือน  9 
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ภาพท่ี 45  โน้ตเพลงเขาเถ่ือน  10 
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ภาพท่ี 46  โน้ตเพลงเขาเถ่ือน  11 
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ภาพท่ี 47  โน้ตเพลงเขาเถ่ือน  12 
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ภาพท่ี 48  โน้ตเพลงเขาเถ่ือน  13 
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ภาพท่ี 49  โน้ตเพลงเขาเถ่ือน  14 
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ภาพท่ี 50  โน้ตเพลงเขาเถ่ือน  15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 
 

 

 

 

ภาพท่ี 51  โน้ตเพลงเขาเถ่ือน  16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209 
 

 

 

 

ภาพท่ี 52  โน้ตเพลงเขาเถ่ือน  17 
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ภาพท่ี 53  โน้ตเพลงเขาเถ่ือน  18 
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ภาพท่ี 54  โน้ตเพลงเขาเถ่ือน  19 
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ภาพท่ี 55  โน้ตเพลงเขาเถ่ือน  20 
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ภาพท่ี 56  โน้ตเพลงคนน าทาง  1 
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ภาพท่ี 57  โน้ตเพลงคนน าทาง  2 
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ภาพท่ี 58  โน้ตเพลงคนน าทาง  3 
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ภาพท่ี 59  โน้ตเพลงคนน าทาง  4 
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ภาพท่ี 60  โน้ตเพลงคนน าทาง  5 
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ภาพท่ี 61  โน้ตเพลงคนน าทาง  6 
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ภาพท่ี 62  โน้ตเพลงคนน าทาง  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



220 
 

 

 

 

ภาพท่ี 63  โน้ตเพลงคนน าทาง  8 
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ภาพท่ี 64  โน้ตเพลงคนน าทาง  9 
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ภาพท่ี 65  โน้ตเพลงคนน าทาง  10 
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ภาพท่ี 66  โน้ตเพลงคนน าทาง  11 
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ภาพท่ี 67  โน้ตเพลงคนน าทาง  12 
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ภาพท่ี 68  โน้ตเพลงเพ่ือมวลชน 1  
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ภาพท่ี 69 โน้ตเพลงเพ่ือมวลชน 2 
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ภาพท่ี 69  โน้ตเพลงเพ่ือมวลชน 3 
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ภาพท่ี 70  โน้ตเพลงเพ่ือมวลชน 4 
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ภาพท่ี 71  โน้ตเพลงเพ่ือมวลชน 5 
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ภาพท่ี 72  โน้ตเพลงเพ่ือมวลชน 6 
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ภาพท่ี 73  โน้ตเพลงเพ่ือมวลชน  7 
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ภาพท่ี 74  โน้ตเพลงสิ่งฝันในใจ 1 
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ภาพท่ี 75  โน้ตเพลงสิ่งฝันในใจ 2 
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ภาพท่ี 76  โน้ตเพลงสิ่งฝันในใจ 3 
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