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การเมอืง  ผบ.ทบ.กรา้ว! ไลห่ญงิหน่อย ฟังเพลง “หนัก
แผ่นดนิ” หลงัชเูลกิเกณฑท์หาร-ตดังบกห. 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2562 - 09:18 น.  

 

“บิก๊แดง” ไล่ “หญงิหน่อย” ไปฟังเพลง “หนกัแผ่นดนิ” หลงัชูนโยบายตดังบฯกลาโหม 10 
เปอรเ์ซน็ต-์ยกเลกิเกณฑท์หาร ดา้นมทภ.4 ชีก้ารเมอืงใตเ้รยีบรอ้ย 

เมือ่เวลา 07.00 น. วนัที ่18 ก.พ. ทีก่องอ านวยการรกัษาความมั่นคงภายในราชอาณาจกัร (กอ.รมน.) 
พล.อ.อภริชัต ์คงสมพงษ ์ผูบ้ญัชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และเลขาธกิารคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ
(คสช.) ในฐานะรองผอ.รมน.เป็นประธานพธิวีนัคลา้ยวนัสถาปนากอ.รมน.ครบรอบ 11 ปี ประจ าปี 2562 
เพือ่ระลกึถงึความส าคญัและเกดิความภาคภมูใิจในเกยีรตปิระวตัคิวามเป็นมา รวมทัง้เพือ่ความเป็นสริ ิ
มงคลต่อองคก์ร โดยมีผูแ้ทนผูบ้ญัชาการเหล่าทพั คณะกรรมการอ านวยการรกัษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจกัร ผูแ้ทนจากส่วนราชการ ผูบ้งัคบับญัชาของกอ.รมน. ขา้ราชการ กอ.รมน. และมวลชน 
กอ.รมน. 

ทัง้นีภ้ายหลงัจบพธิ ีผูส้ือ่ข่าวไดพ้ยายามสอบถามพล.อ.อภริชัตถ์งึดูแลสถานการณท์างการเมอืงในชว่ง
หาเสยีงขณะนี ้โดยพล.อ.อภริชัตย์อ้นถามกลบัว่า “เพลงอะไรทีก่ าลงัฮติตอนนี ้ก็เพลงหนักแผ่นดนิไง” 
ผูส้ือ่ข่าวพยายามสอบถามต่อถงึกรณีทีคุ่ณหญงิสุดารตัน ์เกยุราพนัธุ ์ประธานยุทธศาสตรก์ารเลอืกตัง้
พรรคเพือ่ไทย และ1ในแคนดเิดตนายกรฐัมนตร ีกล่าวปราศรยัเสนอนโยบายตดังบกลาโหม 10 
เปอรเ์ซน็ต ์และยกเลกิการเกณฑท์หาร พล.อ.อภริชัต ์กล่าวว่า “ก็ใหไ้ปฟังเพลงหนักแผ่นดนิไง” 
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ผบ.ทบ. ส ัง่เปิดเพลง ‘หนกัแผ่นดนิ-มารช์ ทบ.’ 
ผ่านวทิยุกองทพับก 160 สถานี  
โดย THE STANDARD TEAM  

18.02.2019  

 

วนันี ้(18 ก.พ.) มีรายงานว่า พลเอก อภริชัต ์คงสมพงษ ์ผูบ้ญัชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ไดส้ ัง่การใหก้รมกจิการพลเรอืนทหารบก
น าเพลงแนวปลุกใจทหาร เชน่ มารช์กองทพับก และ หนักแผ่นดนิ ไปเปิดในสถานีวทิยุกองทพับกทีม่ีกว่า 160 สถานีทัว่ประเทศ
ทุกวนั ยกเวน้วนัหยุดราชการ ตัง้แต่เวลา 07.00 น. ในรายการ กองทพับกเพือ่ประชาชน และเวลา 12.00 น. ในรายการ รูร้กั
สามคัค ีท าความดเีพือ่แผ่นดนิ  

พรอ้มทัง้เชือ่มต่อกบัเสยีงตามสายภายในกองทพับกดว้ย โดยเฉพาะในชว่งเวลา 12.00 น. ซ ึง่เป็นชว่งทีก่ าลงัพลอยู่ระหว่างพกั
กลางวนั จดุประสงคเ์พือ่ใหท้หารทุกคนตระหนักในการท าหนา้ทีข่องตวัเอง ส านึกต่อความรบัผดิชอบต่อบา้นเมือง เพราะทีผ่่านมา
มีบางฝ่ายวพิากษว์จิารณแ์ลว้น าขอ้มูลทีบ่ดิเบอืนมาโจมตเีพือ่สรา้งความเขา้ใจผดิกบัการปฏบิตังิานของรฐับาลและกองทพั ดงัน้ัน
หน่วยงานตอ้งชีแ้จงผ่านสือ่ในสงักดัและหน่วยงานของตนเองอย่างรวดเร ็ 

ส าหรบัเพลง หนักแผ่นดนิ กลายเป็นประเด็นตัง้แต่เมื่อวานนี ้(17 ก.พ.) โดย หม่อมเจา้จลุเจมิ ยุคล โพสตข์อ้ความพรอ้มวดิโีอ
เพลง หนักแผ่นดนิ ผ่านเฟซบุก๊ ระบุวา่ “ 

เพลงนีแ้ต่งมาสีส่บิกว่าปีแลว้ (ลูกหลานบางคนยงัไม่เกดิ) รอ้งกนัมาหลายเวอรช์นั (ท ัง้เอาไปสรา้งภาพยนตรยุ์ค สมบตั ิเมทะนี 
ดว้ย) แต่พอไดย้นิอกีคร ัง้ ท าไมเนือ้รอ้งชา่งเขา้ยุคเขา้สมยักบัปัจจบุนั”  

ขณะทีช่ว่งเชา้วนันี ้ผูบ้ญัชาการทหารบกไดต้อบโตก้รณีพรรคเพือ่ไทย น าโดย คุณหญงิสุดารตัน ์เกยุราพนัธุ ์เสนอตดังบประมาณ
กระทรวงกลาโหมและยกเลกิการเกณฑท์หาร โดยบอกใหไ้ปฟังเพลง หนักแผ่นดนิ   

โดยเพลง หนักแผ่นดนิ ประพนัธค์ ารอ้งโดย พนัเอก บุญส่ง หกัฤทธิศ์กึ แต่งขึน้เมื่อปี 2518 และถูกรฐัน ามาใชเ้ป็นเคร ือ่งมือต่อสู ้
กบัขบวนการคอมมิวนิสต ์ 
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“บิก๊ป้อม” ประสานเสยีง “บิก๊แดง” ใหฟั้งเพลง “หนัก
แผ่นดนิ”  
โดย PPTV Onlineเผยแพร ่18 ก.พ. 2562,14:48น.ปรบัปรงุล่าสดุ 18 ก.พ. 2562,15:06น. 

“บิก๊ป้อม” ตอบค าถาม พรรคการเมอืงเสนอตดังบทหาร ใหไ้ปฟังเพลงที ่“ผบ.ทบ.” ใหฟั้ง 

 

 

“บิก๊ป้อม” ประสานเสยีง “บิก๊แดง” ใหฟั้งเพลง “หนักแผ่นดนิ”  

เมือ่วนัที ่18 ก.พ.  ทีท่ าเนียบรฐับาล พล.อ.ประวติร วงษส์วุรรณ รองนายกรฐัมนตรแีละรมว.กลาโหม กล่าวถงึภาพรวมการ
หาเสยีงของพรรคการเมอืงต่างๆ ว่า เรยีบรอ้ยด ีเมือ่ถามว่า มบีางพรรคการเมอืง เสนอนโยบายตดังบกระทรวงกลาโหม 
พล.อ.ประวติร กล่าวว่า “ใหไ้ปฟังเพลงทีผ่บ.ทบ. บอกใหฟั้ง” 

เมือ่ถามว่า ควรมรีฐับาลรกัษาการณ ์ตามทีม่กีารเรยีกรอ้งหรอืไม่ พล.อ.ประวติร กล่าวว่า ไม่ม ีกฎหมายไม่ไดก้ าหนดไว ้

https://img.pptvhd36.com/resize/0ySovac8jzhQPDy5riCl4E8U7k8=/0x0/smart/filters:quality(75)/Y29udGVudHMlMkZmaWxlcyUyRiVFMCVCOCVCNSVFMCVCOCVCNXVtJTJGNWM2YTY3N2Y0YjVjMi5qcGc=
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"วรีะ" ทา้ "ผบ.ทบ." จดัการกบฎยดึอ านาจ-โกงชาตทิี่
หนักแผ่นดนิ 
 วนัที ่18 ก.พ. 2562 เวลา 17:37 น. 

 

วรีะ มองพวกโกงชาต-ิกบฎยดึอ านาจคอืพวกหนักแผ่นดนิ ทา้ให ้ผบ.ทบ.ไปจดัการ 

เมือ่วนัที ่18 ก.พ.  นายวรีะ สมความคดิ เลขาธกิารเครอืขา่ยประชาชนต่อตา้นคอรร์ปัชนั โพสตเ์ฟซบุก๊กรณี 
พล.อ.อภริชัต ์คงสมพงษ ์(ผบ.ทบ.) บอกใหน้ักการเมอืงทีช่นูโยบายยกเลกิเกณฑท์หารและตดังบกองทพัไปฟัง
เพลงหนักแผ่นดนิ ว่า "ไอพ้วกหนักแผ่นดนิคอื พวกโกงชาต ิพวกขายชาต ิและไอพ้วกกบฎยดึอ านาจฉีก
รฐัธรรมนูญเขา้มาท าใหใ้หช้าตเิกดิความเสยีหาย 

ผบ.ทบ.กลา้ไปจดัการกบัไอพ้วกหนักแผ่นดนิ พวกเหล่านีไ้หม? ถา้ไม่กลา้กว็างตวัเป็นกลางทางการเมอืง อย่ามา
ใชค้ าพูดขม่ขู ่ย ัว่ยุ ใหป้ระชาชนเกลยีดทหาร" 
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เร ือ่งเลา่เพลง “หนักแผ่นดนิ” ประวตัศิาสตรเ์พลงทีส่รา้ง
ความรอ้นระอทุางการเมอืง 
18 ก.พ. 2019 - 13:00 น.  สปรงินิวส ์

กระหืม่ขึน้มาแต่เชา้ ส าหรบัเพลง “หนักแผ่นดนิ” ทีอ่ดตีเคยกระหึม่ท ัว่แผ่นดนิมาแลว้อย่างนอ้ยก็ 3 คร ัง้ เมือ่พล
เอกอภริชัต ์คงสมพงษ ์ผูบ้ญัชาการทหารบก ตอบค าถามผูส้ือ่ขา่ว ทีถ่ามเร ือ่งนโยบายตดังบกลาโหม และ
นโยบายยกเลกิการเกณทท์หาร โดยบอกใหไ้ปฟังเพลง”หนักแผ่นดนิ” 
ค าตอบนี ้สัน้ๆ ไม่กีค่ า แต่ท าเอาสะเทอืนไปทัง้แผ่นดนิ  

ค าคน้เพลง “หนักแผ่นดนิ” ทวติเตอรค์ าว่า “หนักแผ่นดนิ” ตดิเทรนดใ์นโซเชยีลเรว็มากพรอ้มๆค าถามว่า
นอกจากค าแปลทีต่รงตวัว่าหนักแผ่นดนิแลว้อะไรคอืนัยทีซ่อ่นอยู่หลงัรหสัค าค านี ้

เพลงหนักแผ่นดนิ ถูกแต่งขึน้ เมือ่ปี 2518 ในชว่งสงครามเย็นก าลงัระอหุนักประเทศไทยในปีนั้นคอืโดมโินตวั
สุดทา้ยในสงครามต่อตา้นลทัธคิอมมวินิสต ์

คนแต่งเพลงนีเ้ป็นทหารคอื พนัเอกบุญส่ง หกัฤทธิศ์กึ 

วตัถุประสงคข์องเพลงนีค้อืปลุกระดมใหค้นไทยในยุคสมยันัน้รกัชาตริกัแผ่นดนิและปกป้องสถาบนั
พระมหากษตัรยิเ์พือ่ต่อตา้นการแพรร่ะบาดของลทัธคิอมมวินิสตโ์ดยเฉพาะหลงัความพ่ายแพข้อง
กองทพัอเมรกินัในเวยีดนามลาวและเขมร 

คนใดใชช้ือ่ไทยอยู่ กายก็ดูเหมอืนไทยดว้ยกนั 

ไดอ้าศยัโพธิท์องแผ่นดนิของราชนัย ์แตใ่จมนัยงัเฝ้าคดิท าลาย 

คนใดเห็นไทยเป็นทาส ดูถูกชาตเิชือ้ชนถิน่ไทย 

แต่ยงัฝังท ากนิ กอบโกยสนิไทยไป เหยยีดคนไทยเป็นทาสของมนั 

(สรอ้ย) 

หนกัแผ่นดนิ หนกัแผ่นดนิ คนเช่นนีเ้ป็นคนหนกัแผ่นดนิ (หนกัแผ่นดนิ!) 

หนกัแผ่นดนิ หนกัแผ่นดนิ คนเช่นนีเ้ป็นคนหนกัแผ่นดนิ (หนกัแผ่นดนิ!) 

คนใดยุยงปลุกปั่น ไทยดว้ยกนัหวงัใหแ้ตกกระจาย 

ปลุกระดมมวลชนใหส้บัสนวุน่วาย เพือ่คนไทยแบ่งฝ่ายรบกนัเอง 

คนใดหลงชมชาตอิืน่ ชาตเิดยีวกนัเขายนืข่มเหง 

ไดส้นิทรพัยเ์จอืจานก็ประหารไทยกนัเอง ทชีาตอิืน่เกรงดงัญาตขิองมนั 

(สรอ้ย) 

หนกัแผ่นดนิ หนกัแผ่นดนิ คนเช่นนีเ้ป็นคนหนกัแผ่นดนิ (หนกัแผ่นดนิ!) 

หนกัแผ่นดนิ หนกัแผ่นดนิ คนเช่นนีเ้ป็นคนหนกัแผ่นดนิ (หนกัแผ่นดนิ!) 

คนใดขายตนขายชาต ิไดโ้อกาสชีท้างใหศ้ตัรู 

เขา้ทลายพลงัไทยใหส้ลายทางสู ้เมือ่ศตัรูโจมจู่เสยีทมีนั 

คนใดคดิรา้ยราว ีประเพณีของไทยไม่ตอ้งการ 
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เนือ้หาทกุค า ทกุวรรค ทกุตอน ถูกบรรจงแต่งขึน้ตามสถานการณใ์นยุคนัน้ และเป็นเพลงฮติทีห่น่วยปฏิบตักิาร
จติวทิยา ของกองพลรบพเิศษ  หรอืพลรม่ป่าหวายใชข้บัรอ้งและมีจนิตลลีาการแสดงประกอบเพลงในทกุพืน้ทีท่ี ่
น าวงดนตรขีองหน่วยไปเล่น 

ปี 2518 – ปี 2523 วงดนตรขีองพลรม่ป่าหวาย จะเดนิทางไปตามพืน้ทีแ่ทรกซมึของพรรคคอมมวินิสตแ์หง่
ประเทศไทย หรอื เรยีกย่อๆว่า ผกค.  เพือ่เปิดการแสดงและปลอบขวญัสรา้งก าลงัใจใหช้าวบา้นในพืน้ทีเ่หล่านั้น 

ก าลงัพลของพลรม่ป่าหวายยุคนั้นทัง้ชายหญงิจะมคีวามสามารถในการขบัรอ้งการแสดงและมจีติวทิยาสูงในการ
เขา้ถงึชาวบา้นเพือ่ดงึมวลชนในพืน้ทีแ่ทรกซมึหรอืพืน้ทีส่แีดงกลบัมาเป็นมวลชนของรฐับาล 

เพลงหนักแผ่นดนิจงึเป็นเพลงหน่ึงทีน่ ามาใชใ้นการขบัรอ้งและแสดงประกอบ 

การแสดงส่วนใหญใ่นสมยันั้น จะสรา้งละครใหเ้ห็นถงึความโหดรา้ยของผกค. ของลทัธคิอมมวินิสต ์ละครประกอบ
เพลงส่วนใหญ ่จะจบทีช่าวบา้นลุกขึน้ต่อสู ้ผกค.ทีเ่ขา้มายดึครองหมู่บา้นและท ารา้ยชาวบา้นพรอ้มจบดว้ยเพลง
หนักแผ่นดนิทีแ่สดงถงึชยัชนะในการขบัไล่พวกหนักแผน่ดนิออกไปจากผนืแผ่นดนิไทย 

หน่วยปฏบิตักิารจติวทิยาหรอืหน่วยปจว.ของพลรม่ป่าหวาย ประสบความส าเรจ็ในหลายพืน้ที ่และเป็นหน่วยที่
มกัจะถูกซุม่โจมตจีากฝ่ายผกค. เพราะถอืเป็หนน่วยส าคญัของสงครามแย่งชงิมวลชนในเวลานั้น 

นั่นคอืจดุเร ิม่ตน้และวตัถุประสงคห์ลกัของเพลงนี ้

จากเพลงทีก่ระหึม่ในพืน้ทีส่แีดง เพลงนีม้าสรา้งประวตัศิาสตรอ์กีคร ัง้ในปี 2519 

ปี 2519 ในหว้งกอ่นเหตุการณต์ุลาวปิโยค เพลงหนักแผ่นดนิถกูเปิดทกุสถานีวิทยุของหน่วยงานดา้นความมัน่คง 
กอ่นจะน าไปสู่เหตุเศรา้สลดในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ในวนัที ่6 ตุลาคม 2519 

  

จากนั้นเพลงหนักแผ่นดนิก็ค่อยๆจางหายไปกบัความเปลีย่นแปลงของสงัคมไทยจากเพลงทีเ่ด็กๆรอ้งไดเ้กอืบทัว่
ประเทศมาเป็นเพลงทีไ่ม่คุน้หู 

ปี 2552 เพลงหนักแผ่นดนิมาดงักกึกอ้งกลางถนนราชด าเนินและแยกยูเอ็นบนเวทม็ีอบพนัธมติรประชาชนเพือ่
ประชาธปิไตยซึง่ชมุนุมเพือ่ขบัไล่รฐับาลทกัษิณชนิวตัร 

เช ือ่ว่า ชาวพนัธมติรในเวลานั้น น่าจะรอ้งเพลงนีก้นัไดท้กุคน 

และวาทกรรม ค าว่า หนักแผ่นดนิ กถ็ูกจดุและน ามาใชท้กุคร ัง้ เมือ่มกีารขบัเคลือ่นทางการเมือง แมก้ระทัง่บน
เวทกีปปส.ของลุงก านัน 

ฉะนัน้ไม่แปลกทีอ่ณุหภูมกิารเมอืงจะรอ้นฉ่าขึน้มาทนัททีี ่ผบ.ทบ. บอกใหฟั้งเพลง “หนกัแผ่นดนิ” 
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เปิดประวตัเิพลง ‘หนักแผ่นดนิ’ ที ่‘ผบ.ทบ.’ ไลใ่หห้ญงิ
หน่อยไปฟัง เปิดชว่งตอ่สูท้างการเมอืงกบัขบวนการ
คอมมวินิสต ์
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2562 - 12:04 น.  มตชิน 

 

ประวตั ิเพลงหนกัแผ่นดนิ ที ่พล.อ.อภริชัต ์คงสมพงษ ์ผูบ้ญัชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) และเลขาธกิารคณะ
รกัษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) ทีต่อ้งการใหคุ้ณหญงิสุดารตัน ์เกยุราพนัธุ ์ประธานยุทธศาสตรก์ารเลอืกตัง้
พรรคเพือ่ไทย และ 1 ในแคนดเิดตนายกรฐัมนตร ีรบัฟัง 

โดยเป็นเพลงทีแ่ต่งเมือ่ พ.ศ.2518 ใชเ้ปิดออกอากาศทางสถานีวทิยุ จ.ส. กรมการสือ่สารทหารบก กองทพับก ใน
การต่อสูท้างการเมอืงกบัขบวนการคอมมวินิสต ์ในชว่ง พ.ศ.2518-2523 ประพนัธค์ ารอ้งโดย พ.อ.บุญส่ง หกั
ฤทธิศ์กึ และขบัรอ้งโดย ส.อ.อุบล คงสนิ และศริจินัทร ์อศิรางกูร ณ อยุธยา 

ต่อมาใน พ.ศ.2520 ช ือ่เพลงนีน้ ามาสรา้งเป็นภาพยนตรช์ ือ่ “หนักแผ่นดนิ” ก ากบัโดย สมบตั ิเมทะนี แสดงน า
โดยสมบตั ิเมทะนี และนัยนา ชวีานันท ์

 

  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/02/หนักแผ่นดิน.jpg
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การเมอืง หม่อมเจา้จลุเจมิ ทรงโพสตเ์พลง #หนักแผ่นดนิ 
เขา้กบัยคุสมยัปัจจบุนั มไิดช้ ีน้ าแตอ่ยา่งใด 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2562 - 17:27 น.  มตชิน 

 

ผูส้ือ่ขา่วรายงานว่า ในโลกออนไลนม์กีารแชร ์ขอ้ความ พรอ้มคลปิวดิโีอ ทีห่ม่อมเจา้จลุเจมิ ยุคล ทรงโพสตเ์พลง 
หนักแผ่นดนิ และขอ้ความในเฟซบุก๊ Chulcherm Yugala เมือ่เวลา 07.52 น. วนัที ่17 ก.พ. โดยระบวุ่า “มไิด ้
จะพูดถงึเร ือ่งการเมืองแต่อย่างใด.. มไิดช้ ีน้ าแต่อย่างใด.. แค่จะบอกว่าเพลงนี ้แต่งมาสีส่บิกว่าปีแลว้ (ลูกหลานบาง
คนยงัไม่เกดิ) รอ้งกนัมาหลายเวอรช์ ัน่ (ท ัง้เอาไปสรา้งภาพยนตรยุ์ค สมบตั ิเมทนีิดว้ย) แต่พอไดย้นิอกีคร ัง้ ท าไม
เนือ้รอ้งชา่งเขา้ยุคเขา้สมยักบัปัจจบุนัจงัเลย…ม.จ. จลุเจมิ ยุคล  

ทัง้นีส้ าหรบั หม่อมเจา้จลุเจมิ ยุคล เป็นพระโอรสในพระ
เจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้อนุสรมงคลการ กบัหม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา เป็นพระนัดดาในสมเด็จพระเจา้บรมวงศ ์
เธอ เจา้ฟ้ายุคลฑฆิมัพร กรมหลวงลพบุรรีาเมศร ์ปัจจบุนัมพีระชนัษา 72 ปี ทีผ่่านมา ทรงโพสตข์อ้ความในเฟ

ซบุก๊ เกีย่วกบัสถานการณบ์า้นเมอืงต่างๆ หลายคร ัง้ 

https://www.matichon.co.th/politics
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/02/01222.jpg
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อ่านนัยการเมอืงผ่านงานวจิยัเพลง‘หนักแผ่นดนิ’ ท าไม‘บิก๊แดง’ให ้
‘คณุหญงิหน่อย’ฟัง?  
วนัจนัทร ์ที ่18 กุมภาพนัธ ์2562 เวลา 14:52 น. 

เขยีนโดย  

isranews 

 “…ประเด็นทีน่่าสนใจคอื งานวจิยัของ ศ.ธงชยั ระบวุ่า ในบทสนทนาของรายการสด
ดงักล่าว มเีสยีงเพลงหนักแผ่นดนิ ดงัประกอบตลอดรายการสนทนา ดงันั้นรายการ
สนทนาดงักล่าวเป็นตวัแทนของบรรยากาศ วาทกรรมและความคดิเหน็ของฝ่ายขวา
ทีม่ตี่อการปราบปรามนองเลอืดเมือ่ 6 ตุลาฯ…” 

 

“ก็ใหไ้ปฟังเพลงหนกัแผ่นดนิไง”  

เป็นค าตอบจาก ‘บิก๊แดง’ พล.อ.อภริชัต ์คงสมพงษ ์ผูบ้ญัชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ตอบค าถามสือ่กรณีคุณหญงิ
สุดารตัน ์เกยุราพนัธุ ์ประธานยุทธศาสตรก์ารเลอืกตัง้พรรคเพือ่ไทย กล่าวปราศรยัว่าตอ้งการเสนอนโยบายตดังบ
กระทรวงกลาโหม 10% และยกเลกิการเกณฑท์หาร  

ยิง่ปลุกใหส้ถานการณก์ารเมอืงรอ้นแรงยิง่ขึน้ไปอกี เกดิการตอบโตก้นัสารพดัไม่ว่าจะเป็นนักการเมอืง หรอื
บรรดาแฟนคลบัของทัง้สองฝ่าย  

ค าถามคอื ท าไม ‘บิก๊แดง’ ตอ้งการให ้‘คุณหญงิหน่อย’ ฟังเพลงดงักล่าว  

เพลงหนกัแผ่นดนิ มทีีม่าทีไ่ปอย่างไร มนียัทางการเมอืงแอบแฝงอย่างไร ? 

ส านกัข่าวอศิรา www.isranews.org เรยีบเรยีงบทวเิคราะหจ์ากงานวจิยัต่าง ๆ ดงันี ้

ประวตัโิดยสงัเขปของ เพลงหนกัแผ่นดนิ ถูกแต่งขึน้เมือ่ปี 2518 ใชเ้ปิดออกอากาศทางสถานีวทิยุ จ.ส. 
กรมการสือ่สารทหารบก กองทพับก โดยใชใ้นการต่อสูท้างการเมอืงกบัขบวนการคอมมวินิสต ์ในชว่งปี 2518-
2523 ประพนัธค์ ารอ้งโดย พ.อ.บญุส่ง หกัฤทธิศ์กึ และขบัรอ้งโดย ส.อ.อุบล คงสนิ และศริจินัทร ์อศิรางกูล ณ 
อยุธยา ต่อมาใน พ.ศ.2520 ช ือ่เพลงนีน้ ามาสรา้งเป็นภาพยนตรช์ ือ่ ‘หนักแผ่นดนิ’ ก ากบัโดยนายสมบตั ิเมทะนี 
แสดงน าโดยนายสมบตั ิเมทะนี และนัยนา ชวีานนท ์(อา่นเนือ้เพลง คลกิทีน่ี่) 

http://www.isranews.org/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99
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ส าหรบังานวจิยัเกีย่วกบับรบิทการต่อสูท้างการเมอืงไทยผ่านบทเพลงในอดตี ชว่งทศวรรษการต่อสูร้ะหว่างรฐัไทย
และพรรคคอมมวินิสตแ์ห่งประเทศไทย เร ิม่ตน้กนัที ่งานวจิยัผ่านวทิยานิพนธ ์บณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เร ือ่งวาทกรรมชาตนิิยมของรฐับาลไทย ต ัง้แต ่พ.ศ.2475-2550 โดย
นางพมิพาภรณ ์บุญประเสรฐิ เรยีบเรยีงลกัษณะวาทกรรมชาตนิิยมในเพลงปลุกใจ โดยชว่งปี 2517-2519 
ระบวุ่า เพลงหนักแผ่นดนิเป็นหน่ึงในเพลงส าคญัในชว่งเวลาดงักล่าว  

โดยสาระเร ือ่งชาตขิองเพลงปลุกใจในชว่งเวลาดงักล่าว ปรากฎขอ้ความทีส่ะทอ้นสาระในเร ือ่งความรกัชาตทิี่
สนับสนุนวาทกรรมชาตนิิยมของรฐับาล ไม่ว่าจะเป็น ค ารอ้งในเพลงหนักแผ่นดนิไดแ้สดงแนวคดิทีส่นับสนุนวาท
กรรมชาตนิิยม โดยใชบ้ทเพลงบอกถงึลกัษณะของผูท้ีไ่ดช้ ือ่ว่าผูไ้ม่รกัชาตแิบบต่าง ๆ และย า้ในทอ่นสรอ้ยเพลง
โดยซ า้ค าว่า ‘หนักแผ่นดนิ’ ซ ึง่ในการรอ้ง ผูร้อ้งจะตอ้งรอ้งทอ่นสรอ้ยดว้ยน ้าเสยีงจรงิจงั ตอกย า้พฤตกิรรมของผู ้
ไม่รกัชาตวิ่าเป็นผูส้มควรไดร้บัการต าหนิ การประณามจากสงัคมเป็นบคุคลไรค้่า แมม้ชีวีติอยู่ไปก็หาประโยชนอ์นั
ใดไม่ได ้ 

ซึง่ผูไ้ม่รกัชาตทิีเ่พลงนีก้ล่าวถงึคอืผูม้ลีกัษณะ เชน่ คดิท าลายแผ่นดนิไทย ดูถกูคนไทย ผูไ้ม่รกัชาตคิอืผูยุ้ยงให ้
คนไทยแตกความสามคัค ีนับถอืชาตอิืน่แลว้ขม่เหงคนไทยดว้ยกนั ผูป้ฏเิสธความเป็นไทย และสนับสนุนใหล้ทัธิ
อืน่เขา้มาแทนทีว่ถิไีทย (ในชว่งเวลานั้นคอืลทัธคิอมมวินิสต)์ ดงันั้นเนือ้หาของเพลงนีจ้งึสรา้งการรบัรูใ้หก้บัผูฟั้ง
ท ัว่ไปว่า คนทีม่ลีกัษณะตามเนือ้เพลง ไม่ว่าจะเป็นคนทีเ่ฝ้าคดิท าลายชาต ิดูถูกดูแคลนเพือ่นรว่มชาต ิคอยยุยงให ้
เกดิความแตกแยก หรอืช ืน่ชมยกย่องชาตอิืน่เพือ่ดูถูกชาตติน รวมถงึน าความลบัของชาตไิปบอกแกศ่ตัร ูหรอื
สนับสนุนลทัธบิางอย่างทีเ่ป็นภยัต่อชาต ิจงึถูกมองว่าเป็นคนหนักแผ่นดนิ หากประโยชนอ์นัใดมไิด ้ตอ้งรว่ม
ประณาม  

นอกจากนีใ้นงานวจันกรรมในบทเพลงปลุกใจใหร้กัชาต ิระหวา่ง พ.ศ.2510-2550 เขยีนโดยอจัฉรา
พร ใครบุตร และวไิลศกัดิ ์กิง่ค า เผยแพรใ่นวารสารมหาวทิยาลยันครพนมเมือ่ปี 2559 โดยระบวุ่าเป็นวจันกร
รมการบรภิาษทีผู่พู้ดตอ้งการระบายความไม่พงึพอใจต่อการกระท าของพวกทีม่ตีอ้งการมุ่งรา้ยท าลายชาต ิดว้ย
พฤตกิรรมทีแ่สดงออกดงัตวัอย่างขา้งตน้ เชน่ มนั หรอืหนักแผ่นดนิ แสดงใหเ้ห็นว่า เนือ้เพลงมคี าบรภิาษ
พฤตกิรรมของคนไทย ทีม่กีารกระท าในลกัษณะท าลายชาตบิา้นเมอืงของตน ดูถูกคนเช ือ้ชาตเิดยีวกนั ดว้ยค าว่า 
หนักแผ่นดนิ ซ า้ ๆ กนัหลายคร ัง้  

ขณะทีง่านวจิยัชือ่ 6 ตุลาในความทรงจ าของฝ่ายขวา 2519-2549 จากชยัชนะสู่ความเงียบ (แต่ยงั
ชนะอยู่ด)ี เขยีนโดย ศ.ธงชยั วนิิจจะกูล อาจารยด์า้นประวตัศิาสตรช์ ือ่ดงั และหน่ึงในอดตีนักศกึษาทีถู่กลอ้ม
ปราบในเหตุการณ ์6 ตุลาคม 2519 โดยบอกเล่าถงึบรรยากาศของชยัชนะของฝ่ายขวา หลงัเหตุการณ ์6 ตุลาฯ 
ใหม่ ๆ โดยอา้งการออกอากาศรายการสด เกีย่วกบัเหตุการณท์ีเ่กดิขึน้เมือ่เชา้วนัที ่6 ตุลาฯ โดย ดร.อทุศิ นาค
สวสัดิ ์เป็นพธิกีร สนทนากบัเจา้หนา้ทีต่ ารวจทีเ่ขา้ปฏบิตัิการปราบปราม เชน่ พ.ต.ท.สลา้ง บนุนาค จากกอง
ปราบปราม (ยศในขณะนั้น) โดยบทสนทนาดงักล่าว เป็นไปอย่างออกรสออกชาต ิเห็นไดช้ดัว่าทกุคนก าลงัฮกึ
เหมิราวกบันักรบออกศกึทีเ่พิง่ไดช้ยัชนะ  

ประเด็นทีน่่าสนใจคอื งานวจิยัของ ศ.ธงชยั ระบวุ่า ในบทสนทนาของรายการสดดงักล่าว มเีสยีงเพลงหนักแผ่นดนิ 
ดงัประกอบตลอดรายการสนทนา ดงันั้นรายการสนทนาดงักล่าวเป็นตวัแทนของบรรยากาศ วาทกรรมและความ
คดิเห็นของฝ่ายขวาทีม่ตี่อการปราบปรามนองเลือดเมือ่ 6 ตุลาฯ  

อย่างไรก็ดคีวามหมายทางการเมืองของเพลงหนักแผ่นดนิ หรอืเพลงปลุกใจรูปแบบอืน่ทีผู่กพนักบัการเมืองยุค
เดอืนตุลาฯ และตกทอดต่อมาค่อย ๆ หมดความหมายในแบบเดมิไปกบัเสน้แบง่ซา้ยขวาในแบบเดมิเชน่กนั เปิด
โอกาสแกก่ารชว่งชงิความหมายของเพลงเหล่านีใ้นแบบอืน่ จงึไดย้นิเพลงเหล่านีเ้คยีงคู่กนับทเวทพีนัธมติรฯในปี 
2551 ก็เพราะพนัธมติรฯเป็นปรากฎการณข์องความเปลีย่นแปลงดงัทีก่ล่าวมา  

น่ีคอืความหมาย-นยัทางการเมอืงผ่านบทเพลง ‘หนกัแผ่นดนิ’ เพลงทีถู่กขดุขึน้มาพูดถงึอกีคร ัง้  

ท่ามกลางสถานการณก์ารเมอืงล่อแหลม-รอ้นแรงอยู่ตอนนี้! 
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ศลิปวฒันธรรม  

เมือ่ “หนักแผ่นดนิ” เพลงสูค้อมมวินิสตด์งัในทวี-ีวทิย ุ
ชว่งบ่ายหลงัปราบ 6 ตลุา 

 

เจา้หนา้ทีค่วบคุมตวันักศกึษาในเหตุการณ ์6 ตุลา AFP PHOTO / AFP FILES 

เผยแพร ่ วนัจนัทรท์ี ่18 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2562 

บทเพลง “หนักแผ่นดนิ” เป็นอกีหน่ึงบทเพลงทีถู่กนักวชิาการมองว่าเป็น “เคร ือ่งมอื” ทีม่อีทิธพิลของรฐั
ในการต่อสูก้บัคอมมวินิสตก์อ่นหนา้และระหว่างชว่งเวลา 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 

เพลง “หนักแผ่นดนิ” ถูกบนัทกึว่าประพนัธค์ ารอ้งโดย พ.อ.บุญส่ง หกัฤทธิศ์กึ แต่งขึน้เมือ่พ.ศ. 2518 
และถูกรฐัน ามาใชเ้ป็นเคร ือ่งมอืต่อสูก้บัขบวนการคอมมวินิสต ์ทีเ่ป็นปรากฏการณซ์ึง่ส่งผลต่อ
ประวตัศิาสตรไ์ทยหลงัจากพ.ศ. 2518 และปรากฏอยู่ในบรบิทชว่งเหตุการณ ์6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 

ในการศกึษาเร ือ่ง “6 ตุลาในความทรงจ าของฝ่ายขวา 2519-2549 : จากชยัชนะสู่ความเงียบ 
(แตย่งัชนะอยู่ด”ี โดยธงชยั วนิิจจะกูล นักวชิาการดา้นประวตัศิาสตร ์ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของโครงการเมธี
วจิยัอาวโุส “สนัตวิธิ ีความรุนแรง และสงัคมไทย” มอี.ชยัวฒัน ์สถาอานันท ์เป็นหวัหนา้โครงการ งาน
ศกึษาชิน้นีพู้ดถงึบรรยากาศชว่งบ่ายวนัที ่6 ตุลาคม 2519 หลงัการปราบปรามจบลงไม่กีช่ ัว่โมง 
สถานีโทรทศันก์องทพับกชอ่ง 5 และวทิยุยานเกราะเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดสดรายการเกีย่วกบัเหตุการณท์ี่
เกดิขึน้ชว่งเชา้ 

ในรายการมพีธิกีร “รายหน่ึง” พูดคุยกบัเจา้หนา้ทีต่ ารวจทีเ่ขา้ปฏบิตักิารปราบปรามที่
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรใ์นตอนเชา้ ต ารวจทีม่ารว่มสนทนาม ี5 นาย และทุกรายเขา้ใหก้ารแกต่ ารวจใน
คด ีต่อมาเป็นพยานโจทกใ์นคด ี6 ตุลาดว้ย 

หน่ึงในต ารวจทีร่ว่มรายการคอื พ.ต.ท. สลา้ง บุนนาค จากกองปราบปราม (ยศและต าแหน่งใน
ขณะน้ัน) งานศกึษาบรรยายว่า การสนทนาเป็นไปอยา่งออกรส “ทุกคนฮกึเหมิราวกบันกัรบออก
ศกึทีเ่พิง่ไดร้บัชยัชนะ” ขอ้ความตอนหน่ึงในรายงานการศกึษาบรรยายว่า 

https://www.silpa-mag.com/
https://www.silpa-mag.com/
https://www.silpa-mag.com/wp-content/uploads/2016/10/000_ARP1673837-copy.jpg
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“เสยีงเพลง ‘หนักแผ่นดนิ’ ดงัประกอบตลอดรายการสนทนา” 

รายการดงักล่าวเป็นตวัแทนของบรรยากาศ วาทกรรม และความคดิเห็นของฝ่าย
ขวาทีม่ตี่อการปราบปรามนองเลอืดเมือ่วนัที ่6 ตุลาคม 2519 ภายหลงัเหตกุารณ์
ใหม่ๆ ซ ึง่สามารถพบไดท้ ัว่ไปทัง้ผ่านกระบอกเสยีงทีม่อียู่ในมอืของรฐับาล คณะ

ปฏริูปฯ และในสือ่มวลชนทีพ่ากนัเอยีงขวากระเท่เร…่” 
นอกจากนี ้งานศกึษายงัวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของรายการสดว่ามอีงคป์ระกอบทีน่่าคดิ 3 ประการคอื 
หน่ึง เป็นการกระท าทีม่มีวลชนสนบัสนุน สอง ตนเป็นผูน้ าประชาชนตอบสนองความ
เรยีกรอ้งตอ้งการของประชาชน และ สาม แมจ้ะเตม็ไปดว้ยความยากล าบากแตพ่วกเขายอม
เสยีสละ 

ในบรรดาเพลงทีถู่กแต่งขึน้ในชว่งเวลาเดยีวกนั ยงัมเีพลง “ถามคนไทย” ซึง่ขบัรอ้งดว้ยเสยีงอนัทรงพลงั
ของสนัต ิลุนเผ ่ในเพลงมเีนือ้รอ้งทีเ่ป็นวลซีึง่ตดิหูอย่าง “วญิญาณปู่จะรอ้งไอลู้กหลานจญัไร” เป็น
เพลงทีถู่กนักวชิาการมองว่า ชว่ยใหก้ าลงัใจ ใหค้วามบนัเทงิแกผู่ท้ีเ่ช ือ่ในอุดมการณต์ามทีเ่นือ้หาของ
เพลงบอกเล่า 

ขณะทีเ่พลงปลุกใจอกีหน่ึงชิน้ทีแ่ต่งในชว่งเวลาไล่เลีย่กนั คอืในพ.ศ. 2515 เพลง “ทหารพระนเรศวร” 
เป็นอกีหน่ึงเพลงปลุกใจ และย่อมใหก้ าลงัใจแกผู่ฟั้งซึง่มคีวามเชือ่ในทางการเมอืงแบบหน่ึง วลทีีจ่ดจ ากนัได ้
คอื 

“เปร ีย้ง เปร ีย้ง ดัง่เสยีงฟ้าฟาด 
โครม โครม พนิาศพงัสลอน 

เปร ีย้ง เปร ีย้ง ลูกปืนกระเด็นกระดอน 
โครม โครม ดสักรกระเด็นไกล” 

 

 
อา้งองิ: 

ธงชยั วนิิจจะกูล. “6 ตุลาในความทรงจ าของฝ่ายขวา 2519-2549 : จากชยัชนะสู่ความเงยีบ (แต่ยงัชนะ
อยู่ด)ี”. ความรุนแรงซอ่น/หาสงัคมไทย. กรุงเทพฯ : มตชิน, 2553 
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‘จอหน์ วญิญ’ู โพสตโ์ตเ้ดอืด ผบ.ทบ.”ทหารไม่รูจ้กั
หนา้ทีต่วัเอง” 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2562 - 19:49 น.  

 

จากกรณี คุณหญงิสุดารตัน ์เกยุราพนัธุ ์ประธานยุทธศาสตรก์ารเลอืกตัง้พรรคเพือ่ไทย (พท.) และหน่ึงในแคนดิ
เดตนายกรฐัมนตร ีปราศรยัเสนอนโยบายตดังบ กลาโหม 10 เปอรเ์ซน็ต ์และยกเลกิการเกณฑท์หาร ต่อมา 
พล.อ.อภริชัต ์คงสมพงษ ์ผูบ้ญัชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ไดก้ล่าวตอบค าถามผูส้ือ่ขา่ว  โดยใหไ้ปฟังเพลงหนัก
แผ่นดนิ 

และล่าสุด “จอหน์ วญิญ ูวงศส์ุรวฒัน”์  พธิกีร และดเีจช ือ่ดงั ไดท้วติเตอร ์ตอบโตค้ าพูดของ “บิก๊แดง”โดยทวิ
ตขอ้ความวา่ “ค าพูดของ ผบ.ทบ. เป็นการยนืยนัอกีคร ัง้วา่ ทหารไทยไม่รูจ้กัหนา้ทีต่วัเอง ไม่สนใจ
สถานะและความรบัผดิชอบของตวัเอง เป็นเหตุของความพนิาศของประเทศไทยจนทุกวนันี้” 

ทัง้นีม้ผีูเ้ขา้มารทีวติขอ้ความจ านวนมาก 

 

 
  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/02/0202.jpg
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บทความ มตชิน 

เสยีงสะทอ้น เพลงหนักแผ่นดนิ…ไดเ้วลาตอ้งคดิเร ือ่ง”
ปฏริปูกองทพั”อยา่งจรงิจงัแลว้!! 

สรุชาต ิบ ารุงสขุ 
วนัที ่18 กุมภาพนัธ ์2562 - 18:59 น.  

 

ผูเ้ขยีน สรุชาต ิบ ารุงสขุ 

ดูเหมอืนยิง่ใกลก้ารเลอืกตัง้มากเท่าใด ความไม่แน่นอนในการเมอืงไทยก็มมีากขึน้เท่าน้ัน จนเหลอื
ระยะเวลาประมาณหน่ึงเดอืนก็จะถงึการเลอืกตัง้ในวนัที ่24 มนีาคม แต่ไปทีไ่หนกลบัมคี าถามทีค่า้งคาใจ
ผูค้นทัง้หลายว่า จะมกีารเลอืกตัง้หรอืไม่ 

ตอ้งยอมรบัว่าบรรยากาศของความไม่แน่นอนและไม่แน่ใจเชน่นี ้เป็นสิง่ทีเ่ราไม่เคยเห็นมากอ่น เพราะ
อย่างนอ้ยยอ้นกลบัสู่หลงัรฐัประหารคร ัง้กอ่นๆ เมือ่มีก าหนดการเลอืกตัง้ดว้ยการออกกฤษฎกีาในเร ือ่ง
ดงักล่าวแลว้ แทบจะไม่มคี าถามเลยว่า การเลอืกตัง้จะมจีรงิหรอืไม่ และจะมรีฐัประหารกอ่นเลอืกตัง้หรอืไม่! 

แต่ค าถามนีก้ลบัลอยอยู่ในใจของผูค้นเป็นจ านวนมากในสงัคมไทย… 

ในอกีดา้นหน่ึงเมือ่ใกลเ้วลาเลอืกตัง้ ก็คงเป็นเร ือ่งปกตทิีพ่รรคการเมอืงต่างๆจะเปิดการรณรงคห์าเสียง
ดว้ยการเสนอนโยบายใหแ้กส่งัคม การหาเสยีงจงึเป็นดงัการ”ขายตรง”ระหว่างพรรคการเมอืงทีเ่ป็น
เจา้ของนโยบายกบัประชาชนในฐานะผูอ้อกเสยีง และแน่นอนว่า การหาเสยีงทีม่ลีกัษณะของการแข่งขนั
ทางการเมอืงย่อมจะมคีวามเขม้ขน้ในตวัเองอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้เพราะแต่ละพรรคย่อมตอ้งสรา้งจดุเด่น
เพือ่ใหส้นิคา้(ในความหมายของตวันโยบาย)ใหถู้กใจ…โดนใจผูซ้ ือ้ทีเ่ป็นประชาชน 

การแข่งขนัเชน่นีต้อ้งถอืเป็นดา้นบวกของการเมอืงไทย เพราะจะท าให”้ตลาดการเมอืง”ของไทย ขาย
สนิคา้ทีเ่ป็นนโยบายมากกว่าการน าเสนอตวับุคคล หรอือาจกล่าวไดว้า่ การแข่งขนัในมติดิงักล่าวจะเป็น
การยกระดบัดว้ยการท าใหก้ารต่อสูข้องพรรคการเมืองไทยเป็นเร ือ่งเชงินโยบายมากขึน้ 

แต่นโยบายชดุหน่ึงทีเ่สนอขายแลว้ อาจจะถูกใจผูซ้ ือ้ทีเ่ป็นประชาชน แต่ดูจะไม่ถูกใจ”เจา้ของเร ือ่ง” คอื 
นโยบายการปฏรูิปกองทพั ทีว่นันีห้ลายพรรคเร ิม่ออกมาน าเสนอนโยบายดงักล่าวใหส้งัคมไดเ้ห็นทศิทาง
ของพรรคตน และคงตอ้งยอมรบัว่าการน าเสนอเร ือ่งนีอ้อกจะถูกใจผูค้นในตลาดการเมอืงไทยอย่างมาก 

https://www.matichon.co.th/article
https://www.matichon.co.th/columnist/%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82
https://www.matichon.co.th/columnist/%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%9a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/02/71-5.jpg


15 

 

เชน่ ปัญหางบประมาณทหารทีค่วรจะตอ้งลด ปัญหาการจดัซือ้ยุทโธปกรณท์ีค่วรจะตอ้งหยุด หรอืปัญหา
การเกณฑท์หารทีค่วรจะตอ้งปรบัเปลี่ยน เป็นตน้ 

ในขณะที”่เสยีงตอบรบั”กบัการเสนอขายนโยบายปฏรูิปกองทพัทีม่มีากขึน้ในสงัคมน้ัน กลบัเห็นชดัเจน
ว่า”เสยีงตอบปฏเิสธ”จากผูน้ ากองทพัสายอนุรกัษนิยมบางส่วน จนถงึขนาดทนไม่ไดก้บัเนือ้หาของ
นโยบาย ดว้ยการไล่ผูส้มคัรของพรรคการเมอืง”ไปฟังเพลงหนักแผ่นดนิ” ประเด็นนีก้ลายเป็นข่าวเด่นของ
วนัจนัทรท์ี ่18 กุมภาพนัธ ์นี ้และกลายเป็น”ประเด็นรอ้น”ในการเมอืงไทยทนัท ี

การกล่าวถงึ”เพลงหนักแผ่นดนิ”เชน่นี ้ตคีวามเป็นอืน่ไม่ได ้นอกจากเป็นการส่งสญัญาณถงึการ”ข่มขู่”
ทางการเมอืง เพราะเพลงนีผู้น้ าทหารจะโดยตัง้ใจหรอืไม่ก็ตาม เพลงนีค้อืสญัลกัษณข์องการสงัหารหมู่
ทางการเมอืงในวนัที ่6 ตุลาคม 2519… หรอืว่าการเอาเพลงนีข้ึน้มาคอืการสรา้งบรรยากาศแห่งความ
กลวัใหเ้กดิขึน้กอ่นการเลอืกตัง้ 

 

แต่เสยีงไล่ตะเพดิเชน่นีก้ าลงัสะทอ้นเร ือ่งใหญ่ในการเมอืงไทยทีจ่ะตอ้งคดิทบทวนอย่างจรงิจงัใน 5 ประเด็น 
ดงันี ้

1) ปัญหารฐัซอ้นรฐั: กองทพัไทยเป็นองคก์รทีม่อี านาจอสิระในการเมอืงไทย หรอืมสีถานะเป็น”รฐัซอ้น
รฐั” การแสดงออกของผูน้ ากองทพัเชน่ทีเ่กดิขึน้คอืการบ่งชีว้่า กองทพัคอืองคก์รทีม่อี านาจสูงสุดในการ
เมอืงไทย และอ านาจทางการเมอืงของกองทพัปรากฏชดัอยู่ในทุกบรบิทของกระบวนการเมอืง ไม่ใช่
เพยีงแต่ในทางการเมอืงเท่าน้ัน 

2) ปัญหาวนิยัทหารในทางการเมอืง: ค าถามส าคญัประการหน่ึงของวนัิยทหารในประเด็นนีไ้ดแ้ก ่
ผูน้ ากองทพัควรแสดงออกทางการเมอืงไดเ้พยีงใด มใิยตอ้งกล่าวเปรยีบเทยีบว่า การแสดงออกเชน่ทีเ่กดิ
ในสงัคมไทยเป็นสิง่ไม่ไดร้บัอนุญาตใหก้ระท าไดใ้นประเทศทีพ่ฒันาแลว้ ในอดตีของการเมอืงโลกมีแต่
เพยีงกองทพัในประเทศดอ้ยพฒันาเท่าน้ัน ทีผู่น้ าทหารสามารถแสดงออกทางการเมอืงไดโ้ดยไม่มี
ขดีจ ากดั และการแสดงออกเชน่นีไ้ม่ถอืเป็นความผดิในวนัิยทหาร 

3) ปัญหาสภาวะการไรค้วามเป็นวชิาชพีทางทหาร: การมบีทบาทอย่างยาวนานในการเมอืงไทย
ส่งผลใหน้ายทหารรุน่หลงัเตบิโตขึน้มาดว้ยจนิตนาการทีเ่ช ือ่ว่า ทหารไทยเป็น”ทหารการเมอืง”ไม่ใชส่ิง่ผดิ 
เพราะการเมอืงตอ้งอยู่ภายใตก้ารควบคุมของฝ่ายทหาร ประเทศชาติจงึจะปลอดภยั ความรูส้กึในแบบของ
กองทพัในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ทีต่อ้งการสรา้ง”ทหารอาชพี” จงึมกัจะถูกโตแ้ยง้ว่าสิง่น้ันเป็นบรบิทของ
กองทพัตะวนัตกไม่ใชก่องทพัไทย และกองทพัไม่จ าเป็นตอ้งเดนิไปบนเสน้ทางดงักล่าว 

4) ปัญหาความออ่นแอทางการเมอืงของพลเรอืน: ความออ่นแอเชน่นีท้ าใหก้ารเมอืงภาคพลเรอืน
หรอืภาคประชาสงัคมไม่มแีรงพอที่จะตา้นทานการขยายบทบาทของกองทพัได ้และความอ่อนแอเชน่นีจ้งึ
กลายเป็นโอกาสส าคญัทีท่ าใหเ้กดิกระบวนการสรา้ง”ทหารการเมอืง” หรอืท าใหภ้ารกจิของทหาร
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กลายเป็นภารกจิทางการเมอืง และทีส่ าคญัคอืท าใหก้องทพัไทยกลายเป็นองคก์รการเมอืงในตวัเอง จน
ผูน้ ากองทพัขาดความตระหนักรูถ้งึภารกจิทีแ่ทจ้รงิของความเป็นกองทพั 

5) ปัญหาการสนบัสนุนจากกลุ่มอนุรกัษนิยม: กลุ่มปีกขวาในการเมอืงไทยมทีศิทางทีช่ดัเจนในการ
สนับสนุนการยดึอ านาจของผูน้ าทหาร ผูค้นในสงักดัชดุความคดินีม้กัจะมทีศันะต่อตา้นประชาธปิไตย 
โดยนัยคอืต่อตา้นการเลอืกตัง้ ต่อตา้นพรรคการเมอืง ต่อตา้นนักการเมอืง ดงัน้ันจงึไม่แปลกทีก่ลุ่มเหล่านี้
จะใหก้ารสนับสนุนผูน้ ากองทพัในการมบีทบาททางการเมอืง และจะแสดงออกดว้ยความพงึพอใจเสมอต่อ
การต่อตา้นประชาธปิไตยของผูน้ าทหาร หรอือาจกล่าวเป็นขอ้สงัเกตไดว้่า กลุ่มอนุรกัษนิยมไทยไม่
เขม้แข็งพอทีจ่ะต่อสูใ้นสนามเลอืกตัง้เชน่กลุ่มปีกขวาในโลกตะวนัตกปัจจบุนั จงึจ าเป็นตอ้งอาศยั
รฐัประหารเป็นเคร ือ่งมอื 

แน่นอนว่าปัญหา 5 ประการเชน่นีไ้ม่สามารถท าลายลงไดด้ว้ยชยัชนะในการเลอืกตัง้ของฝ่าย
ประชาธปิไตย แต่อย่างนอ้ยการผลกัดนัใหเ้กดิการปฏรูิปกองทพัจะเป็นจดุเร ิม่ตน้ทีส่ าคญัประการหน่ึง(ย า้
ว่าประการหน่ึง) ในการสรา้งกองทพัไทยใหเ้ป็นกองทพัในมาตรฐานสากล(ในแบบทีค่วรจะเป็น) มใิช่
กองทพัทีด่ ารงบทบาทเป็นจกัรกลของการรฐัประหาร และเคร ือ่งมอืของการท าลายลา้งทางการเมอืง 

แมว้นันีก้ารเดนิหนา้สู่การเลอืกตัง้ยงัคงเป็นความอมึครมึ และไม่มคีวามชดัเจนอนัเป็นผลจากการ
แสดงออกของผูน้ าทหารก็ตาม แต่การแสดงออกเชน่นีก้ าลงัตอกย า้อย่างมนัียส าคญัว่า ถงึเวลาทีต่อ้งคดิ
เร ือ่งปฏรูิปกองทพัไทยอย่างจรงิจงั และก็น่าจะไดเ้วลาทีจ่ะตอ้งคดิเร ือ่งการสรา้งทหารอาชพีของกองทพั
ไทยอย่างจรงิจงั เชน่เดียวกบัทีจ่ะตอ้งคดิถงึเร ือ่งการเปลีย่นผ่านสู่ประชาธปิไตยทีม่กีองทพัเป็น”ทหาร
ประชาธปิไตย”คู่ขนานดว้ย 

การแสดงออกของผูน้ ากองทพับกในคร ัง้นี้ คอืสญัญาณทีด่ยีิง่ส าหรบัฝ่ายประชาธปิไตยที่
จะตอ้งท าใหก้ารปฏรูิปกองทพัเป็น”วาระแห่งชาต”ิในการเมอืงไทยในอนาคต! 
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Videos 

 2:48 หนักแผ่นดนิ 

YouTube - May 19, 2013 

1:50:34 ไอพ้วก ...หนักแผ่นดนิ โด่ง อรรถชยั19.02.2019 

 

3:32 "หนักแผ่นดนิ" ประวตัศิาสตรเ์พลงทีร่า้งความรอ้นระอ ุ
การเมอืง |Springnews 

 

"โจ นูโว" แจงคลปิเพลงหนักแผ่นดนิ "เป็นของเกา่" รอ้งเมือ่  
5 ปีทีแ่ลว้ ไม่เกีย่ว...Sanook 

 

จากพ่อจอ๊ด ยดึอ านาจบนเคร ือ่งบนิกอดคอทกัษณิ ถงึลูกชาย เจา้ของวล ี...ไทยรฐั 

 

หนักแผ่นดนิ:บทบรรณาธกิาร กระแสทีผู่น้ ากองทพัรณรงคใ์หเ้ปิดเพลง  
ข่าวสด 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ItxSyvWz6bY
https://www.youtube.com/watch?v=ItxSyvWz6bY
https://www.youtube.com/watch?v=FEZcw-WEbgM
https://www.youtube.com/watch?v=FEZcw-WEbgM
https://www.youtube.com/watch?v=4KuIgQlELr0
https://www.youtube.com/watch?v=4KuIgQlELr0
https://www.youtube.com/watch?v=4KuIgQlELr0
https://www.youtube.com/watch?v=4KuIgQlELr0
https://www.sanook.com/news/7685490/
https://www.sanook.com/news/7685490/
https://www.sanook.com/news/7685490/
https://www.thairath.co.th/content/1499115
https://www.thairath.co.th/content/1499115
https://www.thairath.co.th/content/1499115
https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_2225550
https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_2225550
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กรงุเทพธุรกจิ หนา้แรก / การเมอืง  

18 กุมภาพนัธ ์2562  

ทบ.สัง่งดเปิด 'หนักแผ่นดนิ' 126 สถานีแลว้  

 

ทบ.ส ัง่งดเปิด 'หนกัแผ่นดนิ' 126 สถานีแลว้ หว ัน่ประชาชนแตกตืน่ -ตคีวามผดิ 

วนันี ้(18 ก.พ.) เวลา 16.00 น. ผูส้ ือ่ขา่วรายงานว่า กรมกจิการพลเรอืนทหารบก ไดแ้จง้ใหผู้จ้ดัรายการของสถานีวทิยใุน
เครอืกองทพับก งดเปิดเพลง หนักแผ่นดนิ มารช์กองทพับก และความฝันอนัสงูสดุ ในรายการวทิยขุอง ทบ.ทัง้หมด เพราะ
เกรงว่าจะท าใหส้งัคมน าไปตคีวามในทางทีผ่ดิ เพราะแนวทางของ ผบ.ทบ.ตอ้งการใหก้ าลงัพลตระหนักในหนา้ที ่และส านึก
รบัผดิชอบต่อบา้นเมอืง โดยใหเ้ปิดเพลงผ่านเสยีงตามสายในกองบญัชาการกองทพับก 3 ชว่งเวลา คอื เวลา 07.20 น. เวลา 
12.20 น. และเวลา 16.20 น. และใหห้น่วยทหารทั่วประเทศเปิดเพลงดงักล่าวดว้ย 

ส าหรบับรรยากาศ ทีก่องบญัชาการกองทพับก เมือ่เวลา 16.30 น. มกีารเปิดเพลงทัง้ 3 เพลง ผ่านเสยีงตามสายจรงิ ซ ึง่เป็น
เวลาทีก่ าลงัพลก าลงัเลกิงาน และก าลงัทยอยเดนิทางกลบับา้น 

รายงานจากกองทพับก แจง้ว่า เดมิท ีผูบ้ญัชาการทหารบก มนีโยบายใหห้น่วยทหารเปิดเสยีงตามสายชว่งเวลาพกัอยู่แลว้ 
ส่วนใหญ่เป็นเพลงแนวเทดิทนูสถาบนั รกัชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์ความรกัสามคัค ีความรบัผดิชอบในหนา้ทีท่หาร 

ไม่ไดส้ ั่งใหม้กีารเปิดเพลง "หนักแผ่นดนิ" แต่ชว่งนีเ้ป็นกระแส ทางหน่วยทหาร อาจจะมกีารเปิดเพลงนี ้และยนืยนัว่า ผู ้
บญัชาการทหารบก ไม่ไดส้ ั่ง 126 สถานีวทิยกุองทพับก เปิดเพลง "หนักแผ่นดนิ" 

 

ไม่ไดส้ ัง่วทิยทุบ. ทัว่ประเทศ เปิดเพลง “หนักแผ่นดนิ”  
View 2 นาท ี19 กุมภาพนัธ ์2019  Workpoint News  

 

http://www.bangkokbiznews.com/


19 

 

ผูส้ือ่ข่าวสายทหารชือ่ดงั โพสตช์ีแ้จง ผบ.ทบ. ไม่ไดส้ ัง่ใหเ้ปิดเพลงหนกัแผ่นดนิ ในวทิย ุทบ.126 สถานีตามทีม่ี
สือ่บางสือ่น าเสนอ ชีเ้สยีงตามสายภายในทบ.เปิดเพลงตามปกตอิยูแ่ลว้   

วาสนา นาน่วม ผูส้ือ่ข่าวสายทหารชือ่ดงั โพสตค์ลปิของ Panya ThaiPBS ผ่านเฟซบุก๊ Wassana Nanuam พรอ้มขอ้ความ
ระบุว่า 

กระหึม่ ทบ.!! 

เพลงหนกัแผ่นดนิ….ดงัล ัน่ บก.ทบ. เสยีงตามสาย…ในบก.ทบ. ในหน่วยทบ.อืน่ เปิดได ้เชา้-กลางวนั-เยน็….. แต่ 
“บิก๊แดง” ผบ.ทบ. ไม่ไดส้ ัง่ เปิดใน วทิย ุทบ.126 สถานี หว ัน่แตกตืน่ เขา้ใจผดิ…. แต่ ในทบ. เปิดต่อไป 
ตามปกต ิ!! 

ชี ้มกีารเปิดเพลงทหาร วนัละ 3 เวลา อยูแ่ลว้ ตามชดุเพลงทีเ่ปิดในรายการวทิย ุบก.ทบ.คอื 
1.เราสูห้นกั 
2.รกักนัไวเ้ถดิ 
3.สยามมานุสต ิ
4.หนกัแผน่ดนิ 
5.มารช์สามคัคสีีเ่หลา่ 
6.เกดิเป็นไทย 

 

 

ผบ.ทบ.สัง่เบรกเปิดเพลงหนักแผ่นดนิ หวัน่บานปลาย  
วนัที ่19 ก.พ. 2562 เวลา 09:59 น.  

 

ทางกรมกจิการพลเรอืนทหารบก (กร.ทบ.) ไดแ้จง้ใหผู้จ้ดัรายการของสถานีวทิยใุนเครอื ทบ. เมือ่ชว่งเย็นวานนี ้(18 ก.พ.
62)  ว่างดเปิดเพลง หนักแผ่นดนิ มารช์กองทพับก และความฝันอนัสงูสดุ ในรายการวทิยขุอง ทบ.ทัง้หมด เน่ืองจากเกรงว่า 
จะท าใหส้งัคมน าไปตคีวามในทางทีผ่ดิ เพราะแนวทางของ ผบ.ทบ.ตอ้งการใหก้ าลงัพลตระหนักในหนา้ที ่และส านึก
รบัผดิชอบต่อบา้นเมอืง 

 

https://www.facebook.com/WassanaJournalist?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBc0T9samnoOMLzJvc2uyCdAPdbtBywobEycP0KfkmSqPcglOMzHua7ez8MM2TvSV6hDRJ_5yiYBXBi&hc_ref=ARSn7h2LAgg5dYfqv09EDAzbJG_VCUhiXofjoqZ7Mjra6WcAsWKSZE8nkXbS--AicXU&fref=nf
http://news.ch7.com/detail/327461
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BBC News บบีซีไีทย  

เลอืกตัง้ 2562 : การกลบัมาของเพลง “หนักแผ่นดนิ” จาก 2519 ถงึ 2562 

 19 กุมภาพนัธ ์2019     
Image copyright WASAWAT LUKHARANG /BBC THAI 

หาก "เพลงเพือ่ชวีติ" คอืเคร ือ่งมอืที ่"ขบวนการนกัศกึษา" 14 ตุลาฯ 2516 และ 6 ตุลาฯ 2519 ใช้
สะทอ้น-ตแีผ่ปัญหา ชีน้ าขอ้ต่อสูเ้รยีกรอ้ง กล่อมเกลาทางการเมอืง น าเสนอ-ถ่ายทอดอดุมการณ์
ใหม ่

"เพลงปลกุใจ" กค็อืเคร ือ่งมอืที ่"รฐัไทย" ผลติออกมาเพือ่ตอบโต ้"โลกทศันใ์หม่" ของฝ่ายนักศกึษา มุ่งสรา้งอดุมการณร์กั
ชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์ในแบบ "ประเพณีนิยม" 

ไม่ว่าฝ่ายทีเ่รยีกตวัเองว่า "ประชาธปิไตย" หรอื "เผด็จการ" ต่างใชบ้ทเพลงเป็นอาวธุทางการเมอืงเพือ่แย่งชงิประชาชนใน
เหตกุารณเ์มือ่ 40 กว่าปีกอ่น 

เพลง "หนักแผ่นดนิ" ทีเ่กดิขึน้ในยคุน้ัน จบลงดว้ยเหต ุ"ฆาตกรรมหมู่" และรฐัประหาร 6 ตลุาฯ 2519  

แลว้เพลง "หนักแผ่นดนิ" ในยคุที ่พล.อ. อภริชัต ์คงสมพงษ ์ผูบ้ญัชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) บอกว่าเป็น "เพลงฮติตอนนี"้ 
พรอ้มออกค าส ั่ง (กอ่นยกเลกิในวนัเดยีวกนั) ใหท้หารไทยทกุกรม-กองไดฟั้งในบรรยากาศกอ่นการเลอืกตัง้ปี 2562 จะ
น าไปสู่อะไร?  

 นกัวชิาการดา้นการเมอืงชี ้เพลงหนกัแผ่นดนิ คอืบทเพลงสรา้งวาทกรรมแห่งความแตกแยก 

 นกัวชิาการเปิดขอ้มูล "6 ตุลา 2519" หน้าประวตัศิาสตรอ์นัมดืบอด 

 พล.อ.อภริชัต ์คงสมพงษ:์ 10 ขอ้น่ารูข้อง ผบ. ทบ. คนที ่41 

https://www.bbc.com/thai/thailand-47275253
https://www.bbc.com/thai/thailand-41529222
https://www.bbc.com/thai/thailand-45677326
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Image copyright AFP/GETTY IMAGES ค าบรรยายภาพ พล.อ. ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีพรอ้ม พล.อ. อภริชัต ์
คงสมพงษ ์ผบ.ทบ. ชมการสาธติการซกัซอ้มบรรเทาสาธารณภยั ทีศู่นยส์งครามพเิศษ จ.ลพบุร ี 

สารนิพนธเ์ร ือ่ง "เพลงเพือ่ชวีติ : การน าเสนออดุมการณใ์หม่ (ศกึษาเฉพาะชว่ง 14 ตลุาคม 2516 - 6 ตลุาคม 2519)" 
โดย ลอืชยั จริวนิิจนันท,์ คณะรฐัศาสตร ์ม.ธรรมศาสตร ์ระบวุา่ เพลงปลกุใจเกดิขึน้คร ัง้แรก ๆ ยคุจอมพล ป. พบิลูสงคราม 
ในชว่งสงครามอนิโดจนี (2483-2484) โดยจอมพล ป. ตอ้งการใหค้นไทยรกัชาต-ิรกัแผ่นดนิ-รูจ้กัประวตัศิาสตร ์กอ่นมาซบ
เซาเมือ่เขา้สู่ยคุจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์(2500) และกลบัมาเฟ่ืองฟูอกีคร ัง้ในยคุจอมพลถนอม กติตขิจร (2515-2516) 

หน่วยผลติ-เผยแพรอ่ดุมการณ ์"รกัชาต"ิ ผ่านบทเพลงปลกุใจในยคุ จอมพล ป. ม ี2 หน่วยหลกัคอืกรมศลิปากร ม ีหลวง
วจิติรวาทการ เป็นอธบิด ีและกรมโฆษณาการ มคีรูเอือ้ สนุทรสนาน เป็นนายวงดนตรขีองกรม 

บทเพลงปลกุใจในยคุจอมพล ป. เจา้ของค าขวญั "เช ือ่ผูน้ าชาตพิน้ภยั" ส่วนใหญผ่ลติออกมาเพือ่ส่งเสรมิความเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ยในบา้นเมอืง ปลกุใจใหเ้กดิความรกัชาต ิและชกัชวนประชาชนใหร้ว่มกนัท าอย่างหน่ึงอย่างใด 

ทว่ามาถงึยคุจอมพลถนอม หนัมาใชบ้ทเพลงสรา้งเสถยีรภาพของรฐับาล และใชส้ือ่มวลชนเผยแพรอ่ดุมการณข์องฝ่ายรฐั 
ซ ึง่ในชว่งแรกถอืว่า "ไม่ประสบความส าเรจ็" ตอ้งพ่ายแพใ้หแ้กก่ระแสต่อตา้นเผด็จการ จนน าไปสู่เหตกุารณ ์14 ตลุาฯ 
2516 ขบัไล่ 3 "ผูน้ าทรราชย"์ ประกอบ จอมพลถนอม กติตขิจร-จอมพลประภาส จารุเสถยีร-พ.อ. ณรงค ์กติตขิจร  

 

Image copyright GETTY IMAGES ค าบรรยายภาพ จอมพล ถนอม กติตขิจร อดตีนายกรฐัมนตร ีทีห่ลบออกนอกประเทศ
เดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ดว้ยการเป็น"สามเณร" เมื่อ ก.ย. 2519 
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กระแสประชาธปิไตยในสงัคมไทยเบ่งบาน พรอ้ม ๆ กบัการขยายวงของบทเพลงเพือ่ชวีติของเหล่านักศกึษา สะทอ้นผ่านการ
มวีงดนตรเีพือ่ชวีตินับสบิวงกระจายอยู่ตามมหาวทิยาลยัต่าง ๆ รวมถงึวงดนตรอีสิระ 

อย่างไรกต็าม รฐั-ฝ่ายประเพณีนิยมไดป้รบัแนวเพลงปลกุใจใหม่ โดยในปี 2517 มคี าส ั่ง "ผลติซ า้" เพลงปลกุใจในยคุจอมพล 
ป. โดยน าบทเพลงเหล่าน้ันมาเปิดในชว่งกอ่นข่าว-หลงัข่าว ตอนเปิด-ปิดสถานีวทิย ุ 

กอ่นทีร่ฐัจะเร ิม่ "ผลติเพลงใหม่" เมือ่สถานการณต่์อสูท้างความคดิยกระดบัความรุนแรง จนเกดิสารพดับทเพลง อาท ิเราสู ้
ดจุบดิามารดา เผ่าไทย หนักแผ่นดนิ เกดิเป็นไทยตายเพือ่ไทย แผ่นดนิสดุทา้ย ถามแผ่นดนิ คดิดแีลว้หรอื ฯลฯ บทเพลง
เหล่านีถ้กูถ่ายทอดซ า้แลว้ซ า้เล่าผ่านสถานีวทิยยุานเกราะโดยเฉพาะรายการ "บา้นเมอืงของเรา" รวมถงึผ่านหน่วยจดัตัง้
ของกองทพับกทีน่ าเพลง "เราสู"้ ไปส่งตรงถงึค่ายทหาร โรงเรยีน ศาลากลางจงัหวดั สถานีวทิยกุระจายเสยีง และสถานี
สถานีโทรทศันต่์าง ๆ  

ปี 2518 เพลง "สดุแผ่นดนิ" ประพนัธโ์ดย ส.อ. พรเลศิ สารานิยกุล ถกูปล่อยออกมาเพือ่ปลกุระดมมวลชนฝ่ายประเพณี
นิยม และเตอืนสตปิระชาชนทั่วไปใหต้ระหนักถงึภยัคอมมวินิสต ์

พลนัที ่พล.ต. ประมาณ อดเิรกสาร ผูค้มุวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย ประกาศค าขวญั "ขวาพฆิาตซา้ย" โจมตพีรรค
คอมมวินิสตแ์ห่งประเทศไทย (พคท.) และสั่งหา้มเผยแพรผ่ลงานเพลงเพือ่ชวีติของฝ่ายนักศกึษาอย่างเด็ดขาด รฐักส็่งเพลง
ปลกุใจออกมาใหถ้งึหปูระชาชน ในปี 2519 เพลง "หนักแผ่นดนิ" ประพนัธโ์ดย พ.ต. บญุส่ง หกัฤทธิศ์กึ บรรเลงโดยวงดนตร ี
กองทพับก กถ็กูปล่อยออกมาเพือ่ต าหนิ-เสยีดสขีบวนการนักศกึษาโดยตรง ท านองและจงัหวะสนุกสนาน ปลุกเรา้ ท าใหง่้าย
แกก่ารจดจ าของประชาชน จนกลายเป็นบทเพลง "ยอดนิยม" กอ่นเหตุการณ ์6 ตลุาฯ 2519 

 

Image copyright ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES ค าบรรยายภาพ ประชาชนไปรว่มงานร าลกึ 40 ปี เหตุการณ ์6 
ตุลาฯ เมื่อปี 2559 ที ่ม.ธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์

นฤมล ทบัจมุพล, คณะรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ระบไุวต้รงกนัในวทิยานิพนธเ์ร ือ่ง "การใชส้ือ่ในการสรา้ง
อดุมการณท์างการเมอืง ศกึษาจากบทเพลงของทางราชการ (พ.ศ. 2475-2530)" วา่เพลงทีไ่ดร้บัการเปิดฟังมากทีส่ดุในยคุ
น้ันคอืเพลงหนักแผ่นดนิ ซ ึง่เร ิม่เผยแพรท่างวทิยกุระจายเสยีงคร ัง้แรกใน รายการ "ตะบนัไฟ-ตะไลเพลงิ" ของสถานีวทิยุ
ชมรมวทิยเุสร ีกอ่นทีร่ายการของชมรมวทิยเุสรจีะน าไปเผยแพรต่่อ ๆ  

เพลงหนักแผ่นดนิ "มผีลอย่างมากต่อการสรา้งทศันคตแิละความคดิของคนในสงัคมไทยต่อกลุ่มชนทีเ่ห็นว่าเป็นปฏปัิกษ ์
โดยเฉพาะผูท้ีย่อมรบัและเช ือ่ในอดุมการณช์าต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์ตามทีท่างราชการปลกูฝังลงไป" นฤมล ระบ ุ

เธอยงัอธบิายแนวทางการใชส้ือ่เพือ่ต่อสูก้บัอดุมการณท์ีเ่ป็นปฏปัิกษต่์อรฐั (ปี 2516-2519) เอาไวด้ว้ยว่า รฐัไดค้วบคมุการ
เผยแพรข่อ้มลูข่าวสารของประชาชนใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั โดยออกระเบยีบว่าดว้ยวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน ์
พ.ศ. 2518 มวีตัถปุระสงคห์ลายขอ้ ในจ านวนน้ันคอื "เชญิชวนประชาชนตอบโตแ้ละต่อตา้นศตัรู ตลอดจนลทัธทิีเ่ป็นภยัต่อ
ประเทศชาต.ิ.." รายการต่าง ๆ ทีจ่ดัทางสถานีวทิย ุณ เวลาน้ัน มกัสอดแทรกทศันะทางการเมอืง ความรกัชาต ิต่อตา้นผูไ้ม่
หวงัดต่ีอประเทศ มกีารเปิดเพลงปลกุใจ เชน่ เพลงหนักแผ่นดนิ, เพลงทหารนเรศวร, เพลงเราสู ้ใหป้ระชาชนฟังสลบักบัการ
น าเสนอข่าวสาร  
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จนมกีารกล่าวกนัว่า "...ในหมู่บา้นเดีย๋วนี ้แมจ้ะไม่มเีพลงปลกุใจใหร้กัชาตขิองหลวงวจิติวาทการอกีต่อไป แต่เราทกุคนกย็งัได ้
ยนิเสยีง เปร ีย้ง.. เปร ีย้ง.. ดั่งเสยีงฟ้าฟาด.. ดงัแว่วมาแทนอยู่ตลอดเวลา..." สชุาต ิสวสัดิศ์ร ีเขยีนไวใ้นบทบรรณาธกิาร "ยคุ
ทมฬิใหม่" โดยพูดถงึเพลง "ทหารนเรศวร" ทีถ่กูแต่งขึน้ในปี 2515 

Image copyright WASAWAT 
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ลกัษณะของเพลงปลกุใจทีแ่ต่งขึน้ในชว่งเวลาดงักล่าว เนน้ความจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์โดยผูแ้ต่งมที ัง้ทีเ่ป็น
ขา้ราชบรพิารใกลช้ดิเบือ้งพระยคุลบาท ขา้ราชการทหาร ต ารวจตระเวนชายแดน และพระราชนิพนธใ์นหลวง ร. 9 เอง  

เธอสรุปไดว้่า การใชเ้พลงปลกุใจของทางราชการนอกจากเพือ่ตอบโตก้บัเพลงเพือ่ชวีติและขอ้วพิากษว์จิารณข์องผูไ้ม่เห็น
ดว้ยกบัสภาพสงัคมขณะน้ันแลว้ ยงัเป็นไปเพือ่ใหเ้ป็น "ทีย่ดึเหน่ียวทางความรูส้กึของสงัคม" โดยอาศยัการสรา้ง "ความรกั
ชาต"ิ เป็นแกนน าทางความรูส้กึและแทนค าอธบิายต่อขอ้วจิารณต่์าง ๆ  

"การตัง้ชมรมวทิยเุสร ีรณรงคเ์ผยแพรค่วามรกัชาต ิรกัพระเจา้แผ่นดนิ ต่อสูก้ยัผูไ้ม่หวงัดต่ีอประเทศชาต ิต่อกลุ่มทีถ่กู
กล่าวหาว่า 'หนักแผ่นดนิ' และก าหนดภารกจิทีจ่ะตอ้ง 'พทิกัษไ์ทย' ใหก้บักลุ่มผูร้บัฟังไปปฏบิตักิาร จนน ามาสู่ปฏบิตักิาร
ฆาตกรรมหมู่เมือ่ 6 ตลุาคม 2519 ภายใตค้วามรูส้กึว่าเป็นภารกจิอนัชอบธรรมทีจ่ะจดัการกบัผูท้ีม่าย ่ายดีวงใจของไทยทัง้
ชาต"ิ วทิยานิพนธข์อง นฤมล ระบ ุ

 

ความยตุธิรรมของไทยบนฐานความเชือ่ว่า "คนไม่เท่ากนั" 
ขณะทีผู่ผ่้านเหตนุองเลอืดคร ัง้น้ันอย่าง ศ.ดร. ธงชยั วนิิจจะกลู นักวชิาการดา้นประวตัศิาสตร ์ไดบ้รรยากาศสภาพการณ์
ในชว่งบ่ายวนัที ่6 ตลุาฯ ไม่กีช่ ัว่โมงหลงัผ่านเหตลุอ้มปราบนักศกึษาที ่ม.ธรรมศาสตร ์สถานีโทรทศันก์องทพับกชอ่ง 5 และ
วทิยยุานเกราะไดถ่้ายทอดสดสรุปเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ชว่งเชา้ โดยมพีธิกีรสนทนากบัเจา้หนา้ทีต่ ารวจทีเ่ขา้รว่มปฏบิตักิาร 5 
นาย ในจ านวนนีค้อื พ.ต.ท. สลา้ง บนุนาค จากกองปราบปราม (ยศและต าแหน่งในขณะน้ัน) ซ ึง่สนทนากนัอย่างออกรส 

"ทกุคนฮกึเหมิราวกบันักรบออกศกึทีเ่พิง่ไดร้บัชยัชนะ" และ "เสยีงเพลงหนักแผ่นดนิดงัประกอบตลอดรายการสนทนา" 
ขอ้ความตอนหน่ึงในรายงานการศกึษาวจิยัเร ือ่ง "6 ตลุาในความทรงจ าของฝ่ายขวา 2519-2549: จากชยัชนะสู่ความเงยีบ 
(แต่ยงัชนะอยู่ด)ี ของ ศ.ดร. ธงชยั ระบ ุ
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ศ. ดร. ธงชยัชีว้่า รายการสนทนาดงักล่าวเป็นตวัแทนของบรรยากาศ วาทกรรม และความคดิเห็นของฝ่ายขวาทีม่ต่ีอการ
ปราบปรามนองเลอืดเมือ่ 6 ตลุา 2519 ภายหลงัเหตกุารณใ์หม่ ๆ ซ ึง่สามารถพบไดท้ ั่วไปทัง้ผ่านกระบอกเสยีงทีอ่ยู่ในมอืของ
รฐับาล คณะปฏริูปฯ และในสือ่มวลชนทีพ่ากนัเอยีงขวากะเท่เร ่พบไดใ้นกจิกรรมของทางการเพือ่การ "เผยแพรใ่หป้ระชาชน
ไดร้บัทราบขอ้เท็จจรงิทีถ่กูตอ้ง" 

ขณะที ่ศ.ดร. เกษยีร เตชะพรีะ คณะรฐัศาสตร ์ม.ธรรมศาสตร ์อกีบคุคลทีร่ว่มเหตกุารณ ์6 ตลุาฯ เมือ่ 43 ปีกอ่น ไดแ้ต่งบท
กวเีร ือ่ง "หนักแผ่นดนิ" อย่างนอ้ย 3 บทในชว่ง 2 วนันี ้โดยเขาบรรยายความรูส้กึผ่านกระดานขอ้ความส่วนตวัในเฟซบุก๊ว่า 
"เศรา้ทีส่งัคมซ ึง่ผ่านพบประสบการณห์ฤโหดของการฆ่าหมู่อย่างบา้คลั่งไรส้ตอิย่างน้ันมาแลว้ กลบัรอ้งโหยหาเหตกุารณ์
อย่างน้ันอกีว่าจะเป็นวธิแีกปั้ญหา ข่มขู่คู่ขดัแยง้ทางการเมอืงใหเ้งยีบเสยีงลงได.้.." แมไ้ม่รูว้่ากลอนไม่กีบ่ทน้ันจะชว่ยอะไรได ้
จะหยดุใครใหใ้ชส้ตคิดิกอ่นเดนิไปสู่จุดโศกนาฏกรรมน้ันไดอ้กีหรอืเปล่า แต่กร็ูส้กึว่าตอ้งเขยีน  

ขณะที ่สเุทพ เทอืกสบุรรณ ผูก้อ่ตัง้พรรครวมพลงัประชาชาตไิทย (รปช.) บอกว่าตอนเพลงหนักแผ่นดนิออกมา เขาเป็น 
"ก านัน" อยู่ โดยรฐัตอ้งการปลกุใหค้นรกัชาตริกัแผ่นดนิ มเีพลงหลายเพลงออกมาพรอ้ม ๆ กนั "ผมกเ็คยฟัง และชอบ 
เพราะเป็นเพลงทีเ่ตอืนสตคินว่าเวลาทีค่ณุคดิจะท าอะไร ตอ้งคดิถงึว่ามผีลกระทบต่อบา้นเมอืงส่วนรวมหรอืไม่อย่างไร ถา้คณุ
คดิ คณุพูด คณุประพฤต ิในสิง่ทีท่ าใหบ้า้นเมอืงเสยีหาย คณุกเ็ป็นคนหนักแผ่นดนิ กธ็รรมดา" 
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Matichon online 

พเีน็ต ตา้นเพลง ‘หนักแผ่นดนิ’ จี ้จนท.รฐัวางตวัเป็น
กลาง ‘การเลอืกตัง้’ 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2562 - 22:03 น.  

 

เมือ่วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์ผูส้ือ่ข่าวรายงานว่า มูลนิธอิงคก์รกลางเพือ่ประชาธปิไตย(พเีน็ต) ออก
แถลงการณเ์รยีกรอ้งเจา้หนา้ทีร่ฐั ไม่ใชอ้ านาจหนา้ทีส่รา้งความแตกแยก แต่ธ ารงรกัษาบรรยากาศ
ประชาธปิไตย โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

มูลนิธอิงคก์รกลางเพือ่ประชาธปิไตย (พเีน็ต) ซึง่มีเครอืข่ายผูส้งัเกตการณเ์ลอืกตัง้ทอ้งถิน่ในทุกภาคของ
ประเทศ ไดต้ดิตามการท างานของเจา้หนา้ทีร่ฐั ทีต่อ้งท าหนา้ทีใ่นการรกัษาความเป็นกลางทางการเมอืง 
ไม่เลอืกปฏบิตัแิละบงัคบัใชก้ฎหมายกบัทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคเท่าเทยีม และไม่อาศยัอ านาจหนา้ที ่หรอื
ใชท้รพัยากรของรฐั เพือ่ประโยชนแ์กพ่รรคการเมอืงพรรคใดพรรคหน่ึง 

ในชว่งเวลาทีผ่่านมา ภายหลงัการปิดรบัสมคัรสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร และมบีรรยากาศของการเร ิม่
รณรงคห์าเสยีงที่มคีวามเขม้ขน้มากขึน้ตามล าดบั มีผูส้มคัรและพรรคการเมอืงทีล่งแข่งขนัจ านวนมาก 
มากกว่าในการเลอืกตัง้คร ัง้ทีผ่่านมาอย่างมนัียส าคญั สะทอ้นใหเ้ห็นถงึบรรยากาศของความเป็น
ประชาธปิไตยทีม่กีารแข่งขนั และเปิดพืน้ทีใ่หม้เีสรภีาพในการแสดงออกอย่างกวา้งขวาง 

แมว้่าจะมปีัญหาการรอ้งเรยีนในทางการเมอืงจากกลยุทธข์องการหาเสยีงของนักการเมอืงบางพรรค และ
มปีัญหาการท าลายป้ายหาเสยีง หรอืการเก็บบตัรประชาชนของผูม้ีสทิธเิลอืกตัง้ทีค่ณะกรรมการการ
เลอืกตัง้ (กกต.) ตอ้งสอบสวน และด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

ภาพโดยรวมของการหาเสยีงยงัไม่มคีวามขดัแยง้ทีเ่กนิขอบเขต หรอืใชค้วามรุนแรง 

อย่างไรก็ตาม เร ิม่มพีฤตกิารณท์ีส่่อว่าจะท าใหเ้กดิบรรยากาศทางการเมอืงทีน่่าห่วงใย สรา้งความกงัวล
ต่อผูส้มคัรทัง้ 10,792 คน และต่อประชาชนผูม้ีสทิธิเ์ลอืกตัง้ ดงันี ้

1. การสรา้งกระแสข่าวการรฐัประหารยดึอ านาจรฐัตามโซเชยีลมเีดยี ท าใหบ้รรยากาศการแข่งขนั
เลอืกตัง้สะดุดชะงกัไประยะหน่ึง 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/02/page-63.jpg
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2. มพีฤตกิรรมการวางตวัของขา้ราชการ เจา้หนา้ทีร่ฐั ทีส่่อเจตนาไปในทางทีเ่ห็นไดว้่า อาจเป็นการใช ้
กจิกรรมของทางราชการไปใหก้ารสนับสนุนพรรคการเมอืงใดพรรคหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นการจดักจิกรรม
ในทางราชการเยีย่มชมพืน้ทีข่องผูท้ีพ่รรคการเมอืงเสนอชือ่เป็นนายกรฐัมนตรหีรอืการท าป้าย
ประชาสมัพนัธจ์ดักจิกรรมของรฐัโดยลอ้ชือ่พรรค การเมอืงหน่ึง 

3. พฤตกิรรมของเจา้หนา้ทีท่หาร ทีไ่ม่ปฏบิตังิานในขอบเขตอ านาจหนา้ทีท่ีพ่งึกระท า แต่กลบัออกมา
แสดงความเห็นทางการเมอืง โตต้อบนักการเมอืงอยู่เนืองนิตย ์และล่าสุดผูบ้ญัชาการทหารบก อาศยัสือ่
ของรฐัสั่งการใหเ้ปิดเพลง “หนกัแผ่นดนิ” ปลุกใจผ่านทางสถานีวทิยุกองทพับกทั่วประเทศ ซึง่เป็นการ
แสดงอ านาจอทิธพิลส่อเจตนากดทบัเสรภีาพในการแสดงออกของพรรคการเมอืง และผูส้มคัร ปิดกัน้
เสรภีาพในการรบัรูข้องประชาชนผูม้สีทิธิเ์ลอืกตัง้ 

มูลนิธอิงคก์รกลางฯ เห็นว่าการเลอืกตัง้ทีด่ าเนินไปภายใตบ้รรยากาศขา้งตน้ จะน ามาซึง่ความขดัแยง้ ที่
มแีต่จะน ามาซึง่ความแตกแยกรุนแรงสรา้งความรา้วฉานใหส้งัคมไทย ตอกย า้ความขดัแยง้ในอดตี 

จงึขอเรยีกรอ้งใหข้า้ราชการ ทหาร ต ารวจ ท าหน้าทีภ่ายในขอบเขตอยา่งเหมาะสมตาม
บทบาททีก่ฎหมายก าหนด ใหร้ฐับาล กองทพั วางตวัเป็นกลางอยา่งเครง่ครดั ไม่สรา้ง
บรรยากาศทีอ่มึครมึหรอืเป็นอุปสรรคตอ่กระบวนการเลอืกต ัง้ ใหผู้ส้มคัรและพรรคการเมอืง
แข่งขนัหาเสยีงตามครรลองของกฎกตกิาอย่างอสิระ และใหเ้สรภีาพแกป่ระชาชนในการรบัรูข้อ้มูล
ข่าวสารอย่างเต็มที ่เพือ่ประโยชนต่์อการใชอ้ านาจในการตดัสนิใจลงคะแนนเลอืกตัง้ตามเจตจ านงของ
ตนเองทีร่อคอยมาเป็นเวลานาน 

ประกาศ ณ วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 ในโอกาสวนัมาฆบูชา 

มูลนิธอิงคก์รกลางเพือ่ประชาธปิไตย 
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หนักแผ่นดนิ : อปุลกัษณท์ีเ่ราใชฆ้่ากนั 
Isara Choosri | Feb 19, 2019  

อสิระ ชศูร ีเร ือ่ง 

Shin Egkantrong ภาพประกอบ 

  

อย่างทีห่ลายทา่นทีเ่กดิทนัเพลงหนักแผ่นดนิทราบแลว้ หรอืคนทีเ่กดิไม่ทนัแต่ไดม้โีอกาสอา่นขา่วทีห่นังสอืพมิพ ์
หรอืสือ่สงัคมออนไลนก์ล่าวถงึความเป็นมาของเพลงนี ้ว่ามนัเป็นเพลงปลุกระดมเพือ่ต่อตา้นขบวนการฝ่ายซา้ยที่
ก าเนิดขึน้ในชว่ง พ.ศ.2518 กอ่นทีจ่ะเกดิเหตุการณฆ์่าหมู่ 6 ตุลาคม 2519 และกถ็ูกใชเ้พือ่การนั้นเร ือ่ยมาจนถงึ
ตน้ทศวรรษ 2520 กอ่นจะถูกลดความส าคญัลงไป จนกระทัง่ถูกปลุกใหฟ้ื้นคนืชพีขึน้มาใหม่ราวกบัผดีบิ เพยีง
เพราะว่ามพีรรคการเมอืงบางพรรคน าเสนอนโยบายลดงบประมาณดา้นกลาโหม และเสนอใหม้กีารเขา้รบัการฝึก
ทหารแบบสมคัรใจ 

คนทีเ่ป็นผูใ้หญแ่ลว้ในชว่งทีเ่พลงหนักแผ่นดนิไดร้บัความนิยม อาจจะมคีวามทรงจ าเกีย่วกบัเพลงนีแ้บบหน่ึง ส่วน
ผมเกดิทนัเพลงนีใ้นตอนทีย่งัเป็นเด็ก โดยไม่มคีวามรบัรูเ้กีย่วกบันัยยะทางการเมอืงของเพลงนีแ้ต่อย่างใด รูแ้ต่ว่า
มกีารเปิดเพลงหนักแผ่นดนิทางโทรทศัน-์วทิยุ ชนิดทีว่่าไปทางไหนก็ไดย้นิ จนกระทัง่ท านองและสรอ้ยเพลงตดิอยู่
ในหวัจนตอ้งรอ้งตอ้งฮมัตามอยู่บ่อยๆ 

เมือ่โตขึน้ถงึวยัทีพ่อจะหาหนังสืออา่นเองไดจ้งึเขา้ใจบรบิทของเพลงๆ นีม้ากขึน้ ผมจงึเร ิม่เขา้ใจหนา้ทีข่องมนัใน
การรว่มสรา้งความชอบธรรมใหก้บัการเบยีดเบยีนนักศกึษาประชาชน ทีม่คีวามคดิความเช ือ่ทางการเมอืงและ
วฒันธรรมไปจากสิง่ทีร่ฐัอปุถมัภ ์ชนิดทีถ่งึข ัน้นองเลอืด ตดิคุกตดิตะราง หรอืพลดับา้นพลดัชอ่งกนัเป็นจ านวน
มาก ความรนุแรงทีร่ฐักระท าต่อประชาชนเหล่านีเ้พิง่เกดิขึน้เมือ่สีส่บิกว่าปีนีเ้อง ตอนนีม้กีระแสแบบนั้นคุกรุน่ขึน้
ในบา้นเราอกีแลว้ ผมคดิว่าเราควรทีจ่ะรูต้วัและพยายามวิพากษม์นัอย่างซึง่หนา้ และเตอืนกนัว่าควรจะตัง้สตแิละ
ใชส้ตปัิญญาใหม้ากขึน้ไดอ้ย่างไร 

สิง่ทีผ่มจะเสนอในบทความนีก้็คอื การน าเสนอความหมายเชงิอดุมการณใ์นเพลงหนักแผ่นดนินี ้ไม่ใชก่ารปลูกฝัง
ความรกับา้นเกดิเมอืงนอนแบบธรรมดาๆ แต่มนัแฝงไวด้ว้ยการลดทอนความเป็นคนของประชาชนทีม่ีทศันะทาง
การเมอืงแตกต่างไปจากทีก่ลไกรฐัชาตนิิยมพยายามปลูกฝัง ถงึข ัน้ทีว่่าเป็นสิง่มชีวีติทีไ่ม่ควรมอียู่ในประเทศนีเ้ลย
ดว้ยซ า้ (ความหมายของแฝงของ ‘หนักแผ่นดนิ’ คอืสมควรน าออกไปจากสงัคม-ประเทศ) ในขณะเดยีวกนัก็เชดิชู
ใหค้นทีม่ทีศันะแบบทีร่ฐัอปุถมัภ ์ยิง่หลงใหลในคุณงามความดขีองตนว่าเป็นผูพ้ทิกัษร์กัษาความเป็นชาตใิหย้นืยง
สบืไป 

https://www.the101.world/reborn-of-nuk-pan-din/
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ถงึตรงนีเ้ราควรตอ้งท าความเขา้ใจความหมายเชงิเปรยีบเทยีบของค าว่า ‘หนัก’ เสยีหน่อยหน่ึง ว่าในบรบิทนีส้ิง่ทีม่ี
น ้าหนักมาก เช ือ่มโยงกบัความ ‘ต ่า’ ซ ึง่มคีวามหมายแงล่บ เพราะสิง่ทีห่นักย่อมตกหรอืจมลงสู่ทีต่ ่า แต่สิง่ทีเ่บา
ย่อมลอยขึน้ทีสู่งหรอืไม่จมลง ดงัจะเห็นไดใ้นค าว่ากรรมหนัก ทกุขห์นัก บาปหนัก โทษหนัก เป็นตน้ รวมทัง้ความ
เช ือ่ทีว่่าสิง่ทีไ่ม่ดย่ีอมอยู่เบือ้งล่างเป็นปกต ิและสิง่ทีด่หีรอืทีเ่ป็นบวกย่อมอยู่เบือ้งบนเป็นปกต ิ

ล าดบัแรก เรามาท าความเขา้ใจขัน้ตอนย่อยของการน าเสนอเนือ้หาในเพลงหนักแผ่นดนิกนักอ่น เนือ้เพลงนี้
ประกอบดว้ยส่วนทีเ่ป็น ‘สรอ้ย’ ความยาวหน่ึงบรรทดัทีบ่อกว่า “หนักแผ่นดนิ หนักแผน่ดนิ คนเชน่นีเ้ป็นคนหนัก
แผ่นดนิ” โดยทีม่กีารพรรณนาใหเ้ห็นในทอ่นถดัมาว่า “คนเชน่นี”้ มพีฤตกิรรมอย่างไร แลว้ก็กลบัไปซ า้ทีส่รอ้ย
อกี แลว้กลบัมาพรรณนาต่อไปอกีรอบว่า “คนเชน่นี”้ หนักแผ่นดนิอย่างไร โดยมขี ัน้ตอนย่อยทีเ่ช ือ่มโยงสลบักนั
ไปมากบัสรอ้ย “หนักแผ่นดนิ” จ านวนสามขัน้ตอนย่อย (ดูภาพประกอบ) 
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ในขัน้ตอนย่อยทีห่น่ึง เราจะเห็นการนิยามความเป็นไทยในแงมุ่มภายนอก เชน่ สญัชาต ิ(ใชช้ ือ่ไทย) เช ือ้ชาต ิ
(กายก็ดูคลา้ยไทย) การท างาน (ท ากนิกอบโกยสนิไทย) เป็นตน้ และภายในจติใจและความนึกคดิ (ใจมนัยงัเฝ้า
คดิท าลาย เห็นไทยเป็นทาส ดูถูกชาต ิเหยยีดคนไทย) เป็นตน้ ในขัน้ตอนนีเ้ราจะเห็นการจ าแนกความเป็นไทย
อย่างสมบูรณท์ ัง้ขา้งนอกขา้งใน (=ไทยแท)้ ออกจากความเป็นไทยแต่เพียงรา่งกายและทางกฎหมาย แต่
ปราศจากจติใจทีเ่ป็นไทยอย่างแทจ้รงิ (=ไทยเทยีม) เปิดโอกาสใหส้ามารถแยกพวกหนักแผ่นดนิออกจากคนไทย
ทัว่ไปได ้

คุณสมบตัขิองพวกหนักแผ่นดนิยงัมอีย่างไรอกี? พวกนีเ้ป็นพวกทีม่คีวามคดิเห็นแตกต่างออกไป และยงัพยายาม
น าเสนอแนวคดิทีแ่ตกตา่งเหล่านั้นใหค้นทัว่ไป พวกหนักแผ่นดนิเห็นดเีห็นงามกบัคนชาตอิืน่ และไดท้รพัยจ์าก
ต่างชาตดิว้ย 

ถา้เราลมืไปว่าเพลงหนักแผ่นดนิมอีายุ 44 ปีแลว้ และลองพจิารณาเนือ้หาของเพลงในบรบิทปัจจุบนั เราก็จะเห็น
ว่าตรรกะทีใ่ชโ้จมตพีวกหนักแผ่นดนิ มคีวามคลา้ยคลงึกบัทีใ่ชโ้จมตนีักสทิธมินุษยชนไทย ทีท่ างานเป็นเครอืขา่ย
เดยีวกนักบัองคก์รสทิธมินุษยชนในระดบัสากลดว้ยเหมอืนกนั โดยเฉพาะในกรณีทีร่ฐัไทยมกีารด าเนินการที่
ละเมดิหลกัสทิธมินุษยชน การใชจ้ดุยนืเดยีวกนักบัองคก์รนานาชาตกิ็จะเขา้ขา่ยเป็นคนหนักแผ่นดนิไดเ้หมอืนกนั 
เพราะเป็นการไปสมคบกบัคนชาตอิืน่มา “ขม่เหง” หรอื “ประหารไทยกนัเอง” 

จรงิอยู่ว่าตามบรบิทเดมิของเพลงหนักแผ่นดนิ “ชาตอิืน่” จะหมายถงึชาตคิอมมวินิสตใ์นยุคสงครามเย็น เชน่ 
สาธารณรฐัประชาชนจนี แต่การทีก่องทพับกไทยในปัจจุบนัสามารถน าเพลงหนักแผ่นดนิกลบัมาเปิดปลุกระดม
ก าลงัพลไดท้นัทใีน พ.ศ.นี ้ก็เป็นเพราะว่าพฤตกิรรมหนักแผ่นดนิ เชน่ กายไทยใจไม่ไทย มทีศันะทีแ่ตกต่างไป
จากแนวทางทีร่ฐัอปุถมัภ ์รว่มมอื/เห็นดเีห็นงามกบัคนชาตอิืน่โจมตชีาตตินเอง รบัเงนิสนับสนุนจากต่างชาต ิฯลฯ 
ลว้นเป็นพฤตกิรรมกวา้งๆ และคลุมเครอื ซ ึง่สามารถน ามาเป็นคู่ตรงขา้มกบัความเป็นไทยทีแ่ท ้(สอดคลอ้งกบั
แนวทางของรฐัและ/หรอืสถาบนัทางสงัคมอืน่ๆ) 

เมือ่สิน้สุดถงึข ัน้ตอนย่อยทีส่าม แมแ้ต่การเป็นปรปักษก์บัประเพณีไทย ก็อาจท าใหใ้ครก็ตามกลายเป็นคนหนัก
แผ่นดนิเอาไดง้า่ยๆ ดว้ยเหมอืนกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่กลุ่มอนุรกัษนิยมทางวฒันธรรมพยายามยดึโยง
ส่วนประกอบย่อยต่างๆ ของประเพณีไทยเขา้ดว้ยกนัเป็นพวง การไม่เห็นดว้ยกบัพธิกีรรมการไหวค้ร ูการ
ก าหนดใหศ้าสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาต ิการไม่เช ือ่ว่ายิม้ของคนไทยแสดงความสุขใจและมติรภาพส าหรบั
คนทัง้หลาย ฯลฯ ในทา้ยทีสุ่ดก็จะท าใหค้นพวกนั้นเป็นนกันิยมสาธารณรฐัและเป็นคนหนักแผ่นดนิในทีสุ่ด 

ยอ้นกลบัไปดูกระบวนการฉวยใชเ้พลงหนักแผ่นดนิ ซ ึง่ฉบบัออรจินิัลคดิขึน้มาเพือ่โฆษณาชวนเช ือ่ใหค้นรูส้กึ
เกลยีดกลวัคอมมวินิสต ์มาเพือ่ตตีรากลุ่มพรรคการเมอืงทีต่อ้งการใหก้องทพัด ารงอยู่ภายใตอ้ านาจการบรหิาร
ของรฐับาลพลเรอืน ว่าเป็นเหมือนศตัรขูองชาตทิีช่ ัว่รา้ย (=หนักแผ่นดนิ) กระบวนการนีเ้กดิขึน้ไดก้็เพราะการ
สรา้งภาพศตัรขูองชาต ิเป็นกระบวนการทีม่กีารลดทอนรายละเอยีด และเลอืกหยิบลกัษณะบางอย่างมาขยายให ้
เป็นตวัแทนของขัว้ตรงขา้มกบัหน่วยงานของรฐัหรอืแนวคคิอนุรกัษนิยม 

ดว้ยเหตุนีเ้อง การเสนอใหล้ดงบประมาณกลาโหมลง 10% หรอืใหเ้ปลีย่นระบบเกณฑท์หารเป็นระบบสมคัรเขา้
เป็นทหาร หรอืเรยีกรอ้งใหร้ฐับาลเคารพสทิธมินุษยชนของผูห้ลบหนีเขา้เมือง หรอืแมแ้ต่การไม่เห็นดว้ยกบัการยิม้
ไรส้าระ ก็อาจถูกเหมารวมไดว้่าเป็นพฤตกิรรมหนักแผ่นดนิไดท้ ัง้นั้น ถา้หากว่ามนัถูกจดัใหอ้ยู่ฝ่ังตรงขา้มกบั
ความเป็นไทยตามประเพณี 

กอ่นทีผู่บ้ญัชาการทหารบกกบัรฐัมนตรกีระทรวงกลาโหม จะยดัเยยีดความเป็นคนหนักแผ่นดนิใหก้บันักการเมอืง
ทีเ่สนอแนวคดิลดงบประมาณกองทพั มรีาชนิกูลทีม่แีนวคดิอนุรกัษนิยมสุดโต่งทา่นหน่ึงพยายามยกเอาเพลงหนัก
แผ่นดนิ มาเป็นโมเดลในการโจมตพีรรคการเมอืงทีไ่ดร้บัความนิยมในกลุ่มคนรนุใหม่ ใกล ้ๆ  กบักรณีเพลงหนัก
แผ่นดนิก็มคีวามพยายามของนักแต่งเพลงทา่นหน่ึงทีส่รา้งอปุลกัษณ ์‘ยาบา้การเมอืง’ ขึน้มาเปรยีบเทยีบกบั
แนวคดิของพรรคการเมืองใหม่พรรคหน่ึง ทีมุ่่งเปลีย่นแปลงภูมทิศันท์างการเมืองทีเ่ป็นอยู่ และท าทา่ว่าจะไดร้บั
การสนุบสนุนจากคนรุน่ใหม่ 

การปฏเิสธทีจ่ะโตแ้ยง้กนัดว้ยขอ้มูลและเหตุผลแบบเปิดเผย แต่หนัไปใชอ้ปุลกัษณท์ีม่คีวามสุดโต่ง และมดีอีย่าง
เดยีวคอืใชแ้ยกขัว้ประชาชนใหม้คีวามเห็นตรงขา้มกนัชดัยิง่ขึน้ เป็นความอ ามหติของฝ่ายอนุรกัษนิยมทีไ่ม่ยอม
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ใหเ้กดิบรรยากาศของการถกเถยีงอย่างเปิดกวา้ง แต่หนัไปสรา้งภาพเหมารวมใหก้บันักการเมอืงและประชาชน ที่
ตอ้งการการเปลีย่นแปลงดว้ยวถิทีางประชาธปิไตย 

การสรา้งอปุลกัษณ ์‘คนหนักแผ่นดนิ’ อาศยัภาพอดุมคตขิองความเป็นไทยทีม่เีอกภาพ หรอืไทยทีแ่ทจ้รงิท ัง้ทาง
รา่งกาย จติใจ และพฤตกิรรม ซึง่เป็นสิง่ทีไ่ม่มีอยู่จรงิในคนๆ เดยีว แต่มบีางคนทีเ่ช ือ่ว่ามคีนๆ นั้นอยู่จรงิ ณ ทีใ่ดที่
หน่ึง และคนหนักแผ่นดนิก็เป็นคู่ตรงขา้มของคนในอดุมคตคินนัน้ 

  

 

วธิกีารโตต้อบทีเ่หมาะสมกบัการใชอ้ปุลกัษณท์ีเ่รา้อารมณต์ดิลบ ก็คอืการคดิแบบแยกแยะ และการปฏเิสธทีจ่ะ
ยอมรบัการนิยาม ‘ความเป็นไทยแบบสมับรูณ’์ ซ ึง่เป็นสิง่ทีไ่ม่มอียู่จรงิ ในประเทศของเรายงัมคีนไทยทีไ่ม่ไดพู้ด
ภาษาไทยเป็นภาษาแรก มคีนทีไ่ม่ไดน้ับถอืศาสนาพุทธ มคีนไม่เช ือ่ว่าทหารทกุคนรกัชาตมิากเป็นพเิศษยิง่กว่า
ประชาชนทัว่ไปทีป่ระกอบอาชพีอืน่ มคีนทีค่ดิว่าควรลดขนาดกองทพัเพือ่สรา้งความเป็นมอือาชพี มคีนทีค่ดิว่า
พธิกีรรมไหวค้รไูม่ไดส้่งเสรมิการเรยีนรูอ้ย่างมีอสิระทางความคดิ ฯลฯ และมคีนไทยทีไ่ม่เห็นดว้ยกบัทีก่ล่าวมา
ขา้งตน้ทัง้หมดเลย แต่ความคดิของพวกเขาทัง้หมดไม่ไดท้ าใหค้วามเป็นคนไทยของใครลดลงหรอืเพิม่ขึน้ หรอื
หนัก/ไม่หนักแผ่นดนิแต่อย่างใดเลย 

อปุลกัษณ ์‘คนหนักแผ่นดนิ’ ทีล่ดทอนความเป็นคนทีม่ชีวีติและมรีายละเอยีดซบัซอ้น ไม่เป็นเอกภาพ ดูเผนิๆ ก็
ไม่แตกต่างไปจากการต่อว่าต่อขานกนัในชวีติประจ าวนั แต่ถา้เราพจิารณาดูใหด้ ีจะเห็นว่ามนัเป็นขัน้ตอนแรกๆ 
ของการลบบางส่วนของความเป็นมนุษยอ์อกจากฝ่ายทีท่ศันะตรงกนัขา้มกบัเรา โดยเฉพาะอย่างยิง่ถา้เราเช ือ่ว่า
ตวัเองยนือยู่บนเนินทีสู่งกว่าในทางศลีธรรม วฒันธรรม คุณธรรม สตปัิญญา ศรทัธา หรอือะไรก็แลว้แต่ทีท่ าเรา
เช ือ่ว่าตวัเองอยู่ในฐานะทีสู่งส่งกว่าอกีฝ่ายหน่ึง ซ ึง่เราเช ือ่ว่าก าลงัจะทบุท าลายคุณค่าต่างๆ ทีป่ระกอบกนัขึน้มา
เป็นตวัเราและทีท่ีเ่รายนือยู่ 
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ผมเช ือ่ว่าฝักฝ่ายทีม่จีดุยนืทางการเมอืงและวฒันธรรมแบบอนุรกัษนิยม ก าลงักงัวลว่าเขาจะหยุดการเปลีย่นแปลง
เอาไวไ้ม่ไดจ้รงิๆ ความวติกกงัวลนีแ้สดงผลออกมาถงึข ัน้ทีพ่วกเขาพยายามลบความเป็นคนไทยและความเป็น
มนุษย ์ออกจากฝักฝ่ายทีเ่ขามองว่าเป็นปฏปัิกษก์บัการรกัษาสภาพเดมิของสงัคมไทย และถงึข ัน้ทีม่คีนไปลากเอา
เพลงยอ้นยุคทีม่เีนือ้หารา้ยกาจอย่างเพลงหนักแผ่นดนิ มาปลุกระดมคนใหเ้กลยีดชงักนัอกีคร ัง้ 

พวกเขาจะรูห้รอืไม่รูผ้มก็ไม่รู ้แต่การลบความเป็นมนุษยเ์ป็นขัน้ตอนแรกของการท าลายชวีติมนุษย ์ถา้ไม่อยาก
เป็นฆาตกรก็อย่าท าเลย 

Author 

 

Isara Choosri  

อสิระ ชศูร ี- อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาภาษาศาสตร ์สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชยี มหาวทิยาลยัมหดิล (ศาลายา) 
สอนเกีย่วกบัการวเิคราะหค์วามหมายในระดบัไวยากรณแ์ละค า และการวเิคราะหต์วับทเชงิปรมิาณ มคีวามสนใจเป็นพเิศษ
เกีย่วกบัรอยต่อระหว่างภาษาศาสตรแ์ละวรรณคดศีกึษาในบรบิททางสงัคมการเมอืง 
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นิวสม์อนิเตอร ์ผูอ้า่นมตชิน รูจ้กัเพลงหนักแผ่นดนิ แตไ่ม่
นิยม ชี ้เป็นเพลงสรา้งความแตกแยก 
วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2562 - 21:27 น.  

 

 

ผูอ้า่นมตชิน รูจ้กัเพลงหนกัแผ่นดนิ แตไ่ม่นิยม ชี ้เป็นเพลงสรา้งความแตกแยก 

มตชิน ออนไลน ์ไดเ้ชญิผูอ้่านรว่มแสดงความคดิเห็น ในหวัขอ้ “ท่านรูจ้กั และเคยฟังเพลงหนกั
แผ่นดนิหรอืไม่ และมคีวามคดิเห็นอยา่งไรตอ่เพลงนี้” ผ่านทางเฟชบุก๊ มตชินออนไลน ์

ผลการแสดงความคดิเห็นทางเฟชบุก๊มตชิน พบว่า มผูีเ้ขา้มารว่มแสดงความคดิเห็น 3,400 คน ใน
จ านวนนี ้47% ระบุว่า รูจ้กั และ อกี 53% ระบุว่า ไม่รูจ้กั 

ส าหรบัการแสดงความคดิเห็นทีว่่า คดิเห็นอย่างไรกบัเพลงนี ้ผูอ้่านทีร่ว่มแสดงความคดิเห็นส่วนหน่ึงระบุ
ว่า รูจ้กัเพลงนี ้เพราะ เป็นเพลงเป็นเพลงลา้งสมอง ท าใหเ้กดิโศกนาฏกรรมมาหลายคร ัง้ สมยัปี 2519 
เปิดตอนเย็นทุกวนั จนเกดิการเข่นฆ่าประชนและนักศกึษา ยงัจ าไม่ลมื บา้งก็ระบุว่า เคยไดย้นิเวลามคีน
เอามาลอ้กนั แต่ไม่เคยฟังและไม่รูว้่ามทีีม่าทีไ่ปอย่างไร 

 “ผมอายุ 56 ปี ตอนน้ันประกาศของรฐับาลเร ือ่งการปราบปรามนักศกึษาทีเ่ป็นคอมมวินิตส ์แลว้ก็มเีพลง
นีข้ึน้มาตอนน้ันผมเห็นดว้ยและเชือ่เพราะเป็นเด็ก ต่อมาเร ิม่ตดิตามการเมอืง จงึเขา้ใจการเมอืงมากขึน้ 
จนถงึปัจจบุนั ยงัรูส้กึว่าการเมอืงยงัไม่พฒันาไปทางทีค่วรจะเป็น พี่นักศกึษาทีผ่มรูจ้กัเขาไม่ใชค่อม
มวินิตสต์ามทีถู่กกล่าวหา เขาเป็นคนด ีผมกลา้ยนืยนั”ความคดิเห็นหน่ึงระบุ 

https://www.matichon.co.th/news-monitor
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/02/1-236.jpg
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ผูอ้่านมตชินทีร่ว่มแสดงความคดิเห็นเขา้มายงัระบุดว้ยว่า เพลงหนักแผ่นดนิ เป็นเพลงหน่ึงที่ชอบหยบิมา
ใช ้มาปลุกระดม เสมอืนเป็นอาวุธท าลายลา้งคนง่ายๆ แย่มาก เปรยีบเหมอืนกลุ่มคนทีค่ิดว่าตนเองเป็นคน
ดขีองชาต ิแลว้มาด่าใส่คนทีอ่ยู่ฝังตรงกนัขา้มว่าเป็นคนเลว บ ้่งก็ระบุว่า รูจ้กัเพลงนีเ้พราะเป็นเพลงทีส่รา้ง
ความเกลยีดชงัระหว่างกนั อกีความคดิเห็นหน่ึงระบุว่า รูจ้กัดกีบัเพลงนี ้แต่ไม่ชอบท าใหเ้กดิการขดัแยง้
ในแผ่นดนิตลอดมา จากฝ่ายอ านาจนิยม กบัเสรนิียม และลงทา้ยดว้ยการนองเลอืดของคนไทยดว้ย
กนัเอง ไม่สมควรเปิดเพราะท าใหเ้กดิการแตกความสามคัคขีองคนในชาต ิอย่ามองเห็นคนคดิต่างเป็น
ศตัรูหรอืเห็นว่าเขาเป็นคนหนักแผ่นดิน 

“รูจ้กั ค่ะ ไม่อยากฟัง เพราะ เพลงนี ้เป็นทีม่าของ เผด็จการทหาร ฆ่าคนไทย ดว้ยกนั ค่ะ นึกถงึภาพ
เหตุการณ ์ตุลาคม สะทอ้นความอ ามหติ มากๆและไม่ตอ้งการเห็นการใชอ้าวุธสงัหารประชาชนเพือ่รกัษา
อ านาจอกีต่อไป” ความคดิเห็นหน่ึงระบุ และอกีความคดิเห็นหน่ึงก็ระบุว่า เพลงหนักแผ่นดนิเป็นเพลงที่
สรา้งความแตกแยกของคนในชาตมิากทีสุ่ดในสมยัขวาพฆิาตซา้ยใชป้ลุกปั่นจนฆ่ากนัตายไปหลายศพ
คนอยู่ในสมยัตุลาคม 2519 รูส้กึไม่ชอบเพลงนีเ้ลยนึกถงึภาพทีค่นไทยฆ่ากนัเองในสมยัน้ัน”ผูอ้่านมติชน
ระบุ 
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เสยีงเพลง "หนักแผ่นดนิ" กบัวทิยุใตด้นิฝ่ังซา้ย 

 

คอลมัน.์..  กระดานความคดิ   โดย... บางนา บางปะกง 

           สมยัสงครามเย็น การต่อสูข้องฝ่ายเสรปีระชาธปิไตยกบัฝ่ายสงัคมนิยม ท าใหไ้ทยอยู่ใน “เกมอ านาจ” ของ
มหาอ านาจสองค่ายใหญ่ 

          หลงัเหตุการณ ์14 ตุลาคม 2516 กระแสลมตะวนัออกพดัแรง ความคดิสงัคมนิยมแพรห่ลายในสงัคมไทย พรรค
การเมืองสมยัน้ัน หลายพรรคเลอืกชแูนวทางสงัคมนิยมในการหาเสยีงเลอืกตัง้ปี 2518 

            อกีดา้นหน่ึง ขบวนการรฐัไทยตืน่ตระหนกกบัการไหลบ่าของกระแสสงัคมนิยมจากต่างประเทศ จงึมีการจดัตัง้มวลชน
ต่อตา้นกลุ่มทีฝั่กใฝ่ลทัธคิอมมิวนิสต ์อนัเป็นทีม่าของค าว่า “ฝ่ายขวา-ฝ่ายซา้ย” 

          เพลงปลกุใจของฝ่ายขวา ทีไ่ดร้บัความนิยมมากกอ่นเหตุการณ ์6 ตุลาคม 2519 คอืเพลง “ทหารพระ
นเรศวร” กบั “หนกัแผน่ดนิ”  

          เฉพาะเพลงทหารพระนเรศวร ไดก้ลายเป็นเพลงหาเสยีงของพรรคชาตไิทย ในการเลอืกตัง้ 4 เมษายน 2519 “เปร ีย้งๆ 
ดงัเสยีงฟ้าฟาด โครมๆ พนิาศพงัสลอน เปร ีย้งๆลูกปืนกระเด็นกระดอน โครมๆ ดสักรกระเด็นไกล”  

          ส่วนเพลงหนักแผ่นดนิ เป็นเพลงนโยบายของกองทพับก ทีม่อบใหทุ้กสถานีวทิยุทหารเปิดเพลงนี ้และยงัถูกน าไปรอ้ง
ระหว่างการอบรมลูกเสอืชาวบา้น 

           ตดักลบัมาในสถานการณป์ัจจบุนั แมไ้ฟสงครามเย็นจะมอดดบัไปแลว้ แต่ไฟสงครามความคดิยงัคุกรุน่อยู่ตลอดเวลา 
เหมือนไฟสุมขอน  

          กรณีแนวคดิสหพนัธรฐัไท ทีถู่กจดุประกายไฟโดยบุคคลทีช่ ือ่ “ลุงสนามหลวง” กบั “โกตี”๋ สะทอ้นใหเ้ห็นว่า แนวคดิ
เปลีย่นแปลงการปกครองชนิด “พลกิฟ้าคว ่าแผ่นดนิ” ยงัด ารงอยู่  

 

http://media.komchadluek.net/img/size1/2019/02/19/L_dd67d8jigjdeefiaajck7.jpg
http://media.komchadluek.net/img/size1/2019/02/19/99b9jehki6ib5b8b5g75g.jpg
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           ลงุสนามหลวงกบัโกตี ๋ไดอ้อกแถลงการณจ์ดัต ัง้ “องคก์รสหพนัธรฐัไท” ผ่านยูทูบชอ่ง 
Sanamluang2008 เมือ่ 5 ธนัวาคม 2559 ฝ่ายความมัน่คงทราบดวีา่ ทีม่ ัน่ของสหพนัธรฐัไทอยูใ่นนครหลวง
เวยีงจนัทน ์สปป.ลาว 

          ลุงสนามหลวง หรอื ชชูพี ชวีะสุทธิ ์เป็นคนเดอืนตุลาสายมหดิล หลงั 6 ตุลา 2519 เขา้ป่าจบัปืนทางอสีานใต ้มีชือ่
จดัตัง้ว่า “สหายสมชาย” ชว่งรฐับาลทกัษิณ ชชูพีประสบความส าเรจ็ในการท าธรุกจิเหล็กเสน้ โดยท ามาคา้ขายกบัพ่อคา้ไตห้วนั 
ฉะน้ัน เมื่อกลุม่พนัธมิตรประชาชนเพือ่ประชาธปิไตยชมุนุมไล่ทกัษิณ ชชูพีไดไ้ปหนุนชว่ยกลุ่มแท็กซี ่และคาราวานคนจน แสดง
พลงัสนับสนุนรฐับาลไทยรกัไทย 

          หลงัรฐัประหาร 2519 ชชูพีเป็นแกนหลกัจดัตัง้กลุ่มคนวนัเสารไ์ม่เอาเผด็จการ ปักหลกัชมุนุมตา้นทหารทุกวนัเสาร ์
กอ่นจะหลบหนีออกจากไทยเมื่อปี 2552 เมื่อต ารวจออกหมายจบัคด ี112 

          ปี 2558 ชูชพีเร ิม่จดัวทิยใุตด้นิ ใชน้ามแฝง “ลงุสนามหลวง” ออกอากาศชอ่งยูทูบ สง่กระจายเสยีงไปท ัว่
โลก ต่อมา โกตีไ๋ดเ้ขา้มารว่มจดัรายการวทิยอุอนไลนด์ว้ย แนวทางของสหพนัธรฐัไทคอื “ลม้อยา่งเดยีว” ไม่เอา
เลอืกต ัง้  

 

          หลงัโกตีถู๋กอุม้หายไปจากบา้นพกัในลาว ลุงสนามหลวงไดแ้ยกตวัออกไปจดัรายการสหพนัธรฐัไท พรอ้มกบัสมาชกิ
สองคน โดยไม่หยุดการเคลือ่นไหวขายความคดิ “ลม้อย่างเดยีว” ซ ึง่มีสมาชกิทีร่บัฟังทางยูทบูอยู่ในเมืองไทยจ านวนไม่นอ้ย 

          5 ธนัวาคม 2561 ลุงสนามหลวงส ัง่การผ่านยูทูบ ใหส้มาชกิสหพนัธรฐัไทไปแสดงตวั ชธูงและเสือ้ทีม่ีสญัลกัษณอ์งคก์ร 
ก็มีคนจ านวนหน่ึงออกมาท ากจิกรรมจรงิๆ 

          ปลายปีทีแ่ลว้ สุรชยั แซด่่าน ถูกชายนิรนามน าตวัออกไปจากบา้นพกัในฝ่ังลาว ลุงสนามหลวงก็เป็นกลุ่มเดยีวทีย่งัจดั
รายการวทิยุใตด้นิจากฝ่ังซา้ย  

           21 มกราคม 2562 ลงุสนามหลวงแจง้ข่าวสารผ่านไลน ์ขอยตุกิารจดัรายการทางยูทูบช ัว่คราว และ
จนถงึวนันี ้กไ็ม่มใีครไดข้่าวคราวจากกลุม่พวกเขาอกีเลย 

          เร ือ่งของลุงสนามหลวง และสหพนัธรฐัไท คอืเร ือ่งจรงิทีเ่กดิขึน้บนฝ่ังซา้ย เชน่เดยีวกบัสถานีวทิยุเสยีงประชาชนแห่ง
ประเทศไทย (สปท.) ทีอ่อกอากาศมาจากคุนหมิง มณฑลยูนนาน เมื่อ 40 ปีทีแ่ลว้ 

          ฉะนัน้ อยา่ไดแ้ปลกใจเลยวา่ เหตุใดเสยีงเพลงหนกัแผ่นดนิ จงึกระหึม่ เพราะเสยีงเพลงปฏวิตัไิทยเกา่ๆ ก็
ดงัมาจากฝ่ังซา้ยผ่านชอ่งยูทูบเชน่กนั  

  

http://media.komchadluek.net/img/size1/2019/02/19/e957jeiid5ffaj5bke6hc.jpg
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ไทยโพสต2์0 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562  

หนักแผ่นดนิ!'เสือ้แดง'เดนิหน้าป่ันข่าวรฐัประหาร มโนไปได'้ผบ.ทบ.'ปีนเกลยีวคสช. 

 
19 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 เวลา 10:13 น.        

 

19ก.พ.62-นายอนุรกัษ ์ฟอรด์ เจนตวนิชย ์ แกนน าเสือ้แดงราชประสงค ์โพสตข์อ้ความผ่านเฟซบุก๊ ฟอรด์ 
เสน้ทางสแีดง ระบุขอ้ความว่า 

หลงัจากอภริชัต ์คงสมพงษ ์กลบัจากเยอรมนัเมือ่วนัอาทติยท์ีแ่ลว้ก็มรีายการงดัขอ้ประลองก าลงัในกองทพั เร ิม่
จากผบ.เหล่าทพัไม่ยอมไปประชมุกบัประวติรเชา้วนัจนัทร ์สกัพกัมรีถถงัออกมาวิง่ขูร่ฐัประหาร ตกบา่ยมี
ค าสัง่คสช.ใชอ้ านาจม.44 ปลดผบ. เหล่าทพัแต่เอกสารหลุดตอ้งแกเ้กีย้วว่าเป็นเอกสารปลอม  

วนันีผ้บ.ทบ. สัง่เปิดเพลง "หนักแผ่นดนิ" ท ัว่ประเทศแต่คสช.สัง่ปิดเพลงทัว่ประเทศ น่ีคอืสญัญาณความแตกแยก
ระหว่างกองทพัและคสช. คอยดูรถถงัแอน่แอน้เรว็ๆนี.้ 

 

  

https://www.thaipost.net/main/
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ขา่วสด 
วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2562 - 00:05 น.  

 

หนกัแผ่นดนิ : บทบรรณาธกิาร 
หนกัแผน่ดนิ : บทบรรณาธกิาร – กระแสทีผู่น้ ากองทพัรณรงคใ์หเ้ปิดเพลง “หนักแผ่นดนิ”ตามหน่วยทหาร ในชว่งเวลานี ้
กอ่ใหเ้กดิขอ้สงสยัและการถกเถยีงไม่นอ้ยในสงัคม เน่ืองจากเป็นเพลงยอ้นยุคทีม่ีลกัษณะเฉพาะตามชว่งเวลาในอดตี มีลกัษณะ
แบ่งแยกประชาชนอย่างเด็ดขาด มีกรอบความคดิทีไ่ม่เปิดกวา้ง และท าใหเ้กดิการหวาดระแวงต่างชาต ิ

กรมการสือ่สารทหารบก กองทพับก เคยเปิดเพลงนีช้ว่งปี พ.ศ.2518-2523 เพือ่ต่อสูท้างการเมืองกบัขบวนการคอมมิวนิสต ์และ
สรา้งกระบวนการชาตนิิยม 

แต่ปัจจบุนัไม่มอีงคป์ระกอบหรอืบรรยากาศแวดลอ้มใดๆ ตามแบบในเพลง แมแ้ต่ลทัธคิอมมวินิสตก์ไ็มไ่ดน่้ากลวั
อยา่งทีเ่คยถูกสรา้งภาพ และประเทศไทยกม็สีมัพนัธอ์นัดกีบัชาตคิอมมวินิสตห์ลายประเทศ 

ค าส ัง่ของผูน้ ากองทพัใหภ้ายในหน่วยทหาร เปิดเพลงหนักแผ่นดนิ ระบุว่ามีจดุประสงคใ์หท้หารตระหนักในการท าหนา้ทีข่องตวัเอง 
ส านึกต่อความรบัผดิชอบต่อบา้นเมือง เพราะทีผ่่านมามีบางฝ่ายวพิากษว์จิารณแ์ลว้น าขอ้มูลทีบ่ดิเบอืนมาโจมต ีเพือ่สรา้งความ
เขา้ใจผดิกบัการปฏบิตังิานของรฐับาลและกองทพั 

แต่ความเคลือ่นไหวดงักล่าวเกดิขึน้หลงัจาก มีพรรคการเมืองหาเสยีงดว้ยนโยบายลดงบประมาณดา้นกลาโหมลง จงึดูเหมือนเป็น
การตอบโตท้างการเมือง ซ ึง่ไม่ควรเกดิขึน้ 

เน่ืองจากกองทพัเป็นหน่วยราชการทีค่วรด ารงสถานะแหง่ความเป็นกลาง และใหป้ระชาชนเป็นผูต้ดัสนิใจเองใน
การใชส้ทิธเิลอืกต ัง้ 

ประเด็นทีค่วรใครค่รวญใหด้คีอื ประวตัศิาสตรข์องเพลงหนักแผ่นดนิน้ัน เกีย่วโยงกบัเหตุการณค์วามรุนแรงทางการเมือง รวมถงึ
เหตุการณ ์6 ตุลาฯ 2519 ทีเ่ป็นทัง้รอยด่างและรอยแผลใหญ่ทีค่วรตอ้งเรยีนรูแ้ละหลกีเลีย่งไม่ใหเ้กดิ ขึน้อกี 

การทีพ่รรคการเมืองน าเสนอนโยบายดา้นงบ ประมาณการใชจ้า่ยดา้นอาวุธ ไปจนถงึก าลงัพล เป็นไปตามธรรมชาตขิองระบอบ
ประชาธปิไตยทีต่อ้งน าเสนอประเด็นทีเ่ป็นทางเลอืก ส าหรบัประชาชน 

ส่วนประชาชนจะเลอืกหรอืไม่ ตอ้งผ่านการคดิพจิารณาและช ัง่น ้าหนักเองว่า เหมาะสมกบัสภาพบา้นเมือง สถานการณโ์ลก หรอื
เศรษฐกจิของประเทศหรอืไม่ 

ไม่จ าเป็นตอ้งชีว้า่ใครเป็นฝ่ายหนกัแผ่นดนิ 

  

https://www.khaosod.co.th/wp-content/uploads/2019/02/หนักแผ่นดิน-1.jpg
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เพลง หนักแผ่นดนิ อนิจจงั ของ การเลอืกตัง้ กบั การ
เมอืงไทย : วเิคราะหก์ารเมอืง 
วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2562 - 00:05 น.  ข่าวสด 

เพลง หนกัแผ่นดนิ – ในประวตัศิาสตรก์ารเมืองยุคใกลข้องไทยมีบทเพลง “หนักแผ่นดนิ” ไม่วา่จะมาจาก สนัต ิลุนเผ่ ไม่ว่าจะ
มาจาก ศริจินัทร ์อศิรางกูร ณ อยธุยา ไดเ้ขา้ไปมีบทบาท “รว่ม” ดว้ยอย่างทรงความหมาย 

1 ประวตัศิาสตรข์องรฐัประหารนองเลอืดเมือ่เดอืนตุลาคม 2519 

1 ประวตัศิาสตรก์ารเคลือ่นไหวอนัเท่ากบัเป็นการปูทางและสรา้งเงือ่นไขใหก้บัรฐัประหารเมื่อเดอืนพฤษภาคม 2557 

เพราะเป็นรฐัประหารอนัมาพรอ้มกบับทเพลง “หนักแผ่นดนิ” 

ความหมายก็คอื การเคลือ่นไหวในหว้งปลายปี 2556 กบั ตน้ปี 2557 ไดม้สี่วนอย่างส าคญัในการร ือ้ความทรงจ าจากบทเพลง 
“หนักแผ่นดนิ” อนัเคยมีบทบาทเมื่อปี 2519 

เชน่เดยีวกบัสถานการณเ์ดอืนกมุภาพนัธ ์2562 กบับทเพลง “หนกัแผ่นดนิ” 

ความน่าสนใจเป็นอย่างสูงของสถานการณใ์นเดอืนกุมภาพนัธ ์2562 ทีค่ลา้ยกบัสถานการณเ์มื่อเดอืนตุลาคม 2519 อยู่ทีก่าร
แยกขัว้แตกฝ่าย 

เมื่อเดอืนตุลาคม 2519 เป็นเร ือ่งของ “คอมมิวนิสต”์ 

มีการปลุกระดมใหเ้ห็นว่าการเคลือ่นไหวของนิสตินักศกึษามีความสมัพนัธก์บัพวกคอมมิวนิสต ์มองว่าเป็นพวกคบคดิกบั
คอมมิวนิสตต่์างชาต ิ

จงึสามารถจบั “แขวนคอ” จงึสามารถ “เผาน่ังยาง” 

รูส้กึแปลกหรอืไม่ทีบ่รรดานกัเคลือ่นไหวในนาม “มวลมหาประชาชน” กอ่นรฐัประหารเมือ่เดอืนพฤษภาคม 2557 
กรู็ส้กึแบบเดยีวกบักอ่นเหตุการณเ์ดอืนตุลาคม 2519 

พลนัทีม่ีการแสดงความรูส้กึต่อการเคลือ่นไหวของพรรคการเมืองและนักการเมืองทีต่อ้งการปรบัลดงบประมาณของ
กระทรวงกลาโหม 

ดว้ยการเสนอแนะใหไ้ปฟังเพลง “หนักแผ่นดนิ” 

บรรดาคนทีผ่่านสถานการณก์อ่นรฐัประหารเดอืนพฤษภาคม 2557 อาจจะกระสาต่อกลิน่ได ้แต่คนทีผ่่านสถานการณเ์มือ่เดอืน
ตุลาคม 2519 จะสยดสยองมากกว่า 

ทีไ่ม่น่าเชือ่ก็ตอ้งเชือ่ก็คอื 

คนทีเ่คยผ่านสถานการณเ์ดอืนตุลาคม 2519 และเขา้รว่มกบัสถานการณเ์ดอืนพฤษภาคม 2557 กลบัมสีายสมัพนัธอ์นัดกีบับท
เพลง “หนักแผ่นดนิ” 

และอยากไดย้นิอกีในเดอืนกมุภาพนัธ ์2562 

ไม่ว่าในทีสุ่ดแลว้ผลสะเทอืนจากบทเพลง “หนักแผ่นดนิ” คร ัง้ใหม่นีจ้ะน าไปสูส่ถานการณใ์ดในทางการเมือง แต่ทีไ่ม่ควรมองขา้ม
ก็คอื อยู่ในบรรยากาศแห่ง “การเลอืกตัง้” 

หากพน้เดอืนกุมภาพนัธก็์เขา้สูเ่ดอืนมีนาคม 

ความรอ้นแรงอนัมาพรอ้มกบับทเพลง “หนักแผ่นดนิ” สะทอ้นใหเ้ห็นว่าการเมืองไทยยงักา้วไปไม่ถงึหนวนัยอ้นกลบัไปยงัเดอืน
ตุลาคม 2519 อกีคร ัง้ 

ค าถามทีต่ามมากค็อื จะได ้“เลอืกต ัง้” หรอืไม่หนอ 
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การเมอืง 
นักกจิกรรมพรบึ! หนา้ทบ. ตา้นเปิดเพลง“หนักแผ่นดนิ” ตร.คมุตวั-บล็อกไม่ใหเ้ขา้
ใกล ้
วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2562 - 11:25 น.  

 
“กลุ่มคนอยากเลอืกต ัง้” บุกหนา้กองทพับก ตา้นการเปิดเพลง “หนกัแผ่นดนิ” ในหน่วยทหาร-วทิยุ
ทบ. จี ้“บิก๊แดง” ยกเลกิ ชีเ้ป็นการสรา้งความเกลยีดชงั ดา้น “เอกชยั” จ าลองเหตุการณ ์6 ตุลา 19 
ก่อนถูกเจา้หน้าทีต่ ารวจระงบั เปิดเพลง “ความฝันอนัสูงสุด” ประชนัเพลง “ประเทศกูม”ี รวบส่ง สน.
นางเลิง้ 
เมือ่เวลา 09.00 น. วนัที ่20 ก.พ. ทีถ่นนราชด าเนิน ดา้นหนา้กองบญัชาการกองทพับก (บก.ทบ.)กลุ่มคนอยาก
เลอืกตัง้ น าโดยนายพรษิฐ ์ชวิารกัษ ์หรอืเพนกวนิ หน่ึงในแกนน ากลุ่มคนอยากเลอืกตัง้ พรอ้มพวกซึง่เป็นกลุ่ม
เพือ่นนักศกึษาประมาณ 4 คน เดนิทางมายืน่จดหมายเปิดผนึกถงึพล.อ.อภริชัต ์คงสมพงษ ์ผูบ้ญัชาการทหารบก 
(ผบ.ทบ.) เพือ่ขอใหย้กเลกิการเปิดเพลงหนักแผ่นดนิในสถานีวทิยุเครอืกองทพับก และเสยีงตามสายในหน่วย
ทหาร 
ทัง้นีน้ายพรษิฐ ์ไดอ้า่นจดหมายเปิดผนึกถงึผบ.ทบ.ว่า การทีพ่ล.อ.อภริชัต ์พูดถงึเพลงหนักแผ่นดนิ และสัง่การให ้
เปิดเพลงดงักล่าวในสถานีวทิยุเครอืกองทพับก รวมถงึเสียงตามสายภายในหน่วยทหารนั้น ตนรูส้กึว่าพล.อ.อภิ
รชัต ์ไม่เขา้ใจเนือ้หาเพลงดงักล่าว เพราะเป็นเพลงทีไ่ม่สรา้งสรรค ์อาจจะสรา้งความขดัแยง้ใหก้บัสงัคมได ้ทีผ่่าน
มาก็สรา้งบาดแผลใหก้บัสงัคมเป็นอนัมาก วนันีต้นตอ้งการอธบิายใหพ้ล.อ.อภริชัตเ์ขา้ใจว่าเหตใุดกองทพับกไม่
ควรเปิดเพลงดงักล่าว พรอ้มเตรยีมยืน่จดหมายเปิดผนึกใหด้ว้ย 
“เนือ้หาเพลงหนักแผ่นดนิมเีนือ้หาโจมตผีูเ้ห็นต่างทางการเมอืงว่าเป็นผูบ้อ่นท าลายสงัคม ดูถูกเพือ่นรว่มชาตวิ่า
รบัใชอ้ทิธพิลจากต่างประเทศ ทัง้ทีค่วามเป็นจรงิการทีม่คีวามคดิเห็นแตกตา่งกนัถอืเป็นเร ือ่งปกตใินสงัคม
ประชาธปิไตย ไม่ใชเ่ร ือ่งผดิแปลกอะไร เนือ้หาของเพลงกอ่ใหเ้กดิแหง่ความเกลยีดชงั มเีป้าประสงคเ์พือ่ช ีช้วนให ้
มองว่าผูเ้ห็นต่างเป็นพวกหนักแผ่นดนิ บ ัน่ทอนความเป็นมนุษยข์องเพือ่นรว่มชาต ิซ ึง่อาจจะกอ่ใหเ้กดิความรนุแรง
ได ้และทีผ่่านมาเพลงดงักล่าวก็ถูกใชเ้ป็นเคร ือ่งมือสรา้งบรรยากาศใหเ้กดิความเกลยีดชงัและความรนุแรงในหลาย
เหตุการณ ์ผมขอใหผ้บ.ทบ.ยกเลกิการเปิดเพลงดงักล่าว” นายพรษิฐ ์กล่าว 
ส าหรบับรรยากาศทีด่า้นหนา้บก.ทบ.ทางเจา้หนา้ทีท่หารไดน้ าแผงเหล็กมาก ัน้ป้ายกองทพับกไว ้เพือ่หา้มไม่ใหก้ลุ่ม
บคุคลทีม่าท ากจิกรรมเขา้ไปบรเิวณดงักล่าวอย่างเด็ดขาด โดยมกี าลงัเจา้หนา้ทีต่ ารวจกองรอ้ยควบคุมฝูงชน 
บกน.1 และจากสน.นางเลิง้ ท ัง้ในและนอกเคร ือ่งแบบประมาณ 50 นาย สงัเกตการณ ์และหา้มไม่ใหก้ลุ่มคนอยาก
เลอืกตัง้เคลือ่นไปยงับรเิวณประตูทางเขา้ดา้นหนา้บก.ทบ. หลงัจากนายพรษิฐอ์า่นจดหมายเปิดผนึกแลว้เสรจ็จะ
น าไปยืน่ต่อทหาร แต่ทางเจา้หนา้ทีต่ ารวจไม่อนุญาต นายพรษิฐ ์จงึไดน้ าจดหมายเปิดผนึกดงักล่าวไปตดิทีป้่าย
แนะน าสถานที ่บรเิวณเกาะกลางถนนแทน กอ่นน ากระดาษขนาดใหญร่ะบขุอ้ความ “เพลงหนักแผ่นดนิ สรา้ง

https://www.matichon.co.th/politics
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ความเกลยีดชงั ความรนุแรง ความเจ็บปวดในสงัคม” วางบนพืน้เกาะกลางถนน จากนั้นเจา้หนา้ทีต่ ารวจไดเ้ขา้มา
เชญิตวันายพรษิฐ ์พรอ้มพวกขึน้รถควบคุมผูต้อ้งขงัไปใหข้อ้มูลทีส่น.นางเลิง้ 
ต่อมาเวลา 09.30 น. นายเอกชยั หงสก์งัวาน นักกจิกรรมทางการเมอืง พรอ้มดว้ยนายโชคชยั ไพบลูยร์ชัตะ ได ้
เดนิทางมาท ากจิกรรมต่อเน่ือง โดยนายเอกชยั กล่าวว่า พล.อ.อภริชัต ์เคยบอกว่ามคีวามเป็นกลางทางการเมอืง 
แต่กลบัมพีฤตกิรรมหลายอย่างทีต่รงกนัขา้ม ล่าสุดก็ยงัใหไ้ปฟังเพลงหนักแผ่นดนิ ซ ึง่เป็นเพลงทีเ่ปิดกอ่นเกดิ
เหตุการณน์องเลอืดวนัที ่6 ต.ค. 2519 ซึง่ตอนนั้นพล.อ.อภริชัตอ์ายุประมาณ15-16 ปี น่าจะเคยฟังและรบัรู ้
เหตุการณน์ั้นมากอ่น อาจจะเกดิความรูส้กึบางอย่างหรอืเกดิความประทบัใจ จนกระทัง่วนัที ่23 ก.พ.2534 พล.อ.
สุนทร คงสมพงษ ์ผูบ้ญัชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.)ในขณะนั้นน าก าลงัทหารเขา้ท าการรฐัประหาร ซึง่วนัที ่23 
ก.พ.นีก้็จะครบรอบ 28 ปีพอด ีซ ึง่เหตุการณว์นันั้นกน็ าไปสู่เหตุการณ ์พฤษภาทมฬิ แม ้2 เหตุการณนี์จ้ะไม่ได ้
เกีย่วกบัพล.อ.อภริชัตโ์ดยตรง แต่ตนคดิว่าอาจจะเกดิความรูส้กึประทบัใจกบัเหตุการณเ์หล่านี ้แต่ก็คดิว่าพล.อ.อภิ
รชัตไ์ม่ควรฟังเพลงประเภทนีเ้พราะเชย และลา้สมยั 
จากนั้นนายเอกชยั พรอ้มพวกไดท้ ากจิกรรมโดยบรรยากาศเร ิม่จากการทีน่ายเอกชยั และนายโชคชยั พรอ้มทัง้
สมาชกิของกลุ่มอกี1 คนทีส่วมหนา้กากกนัฝุ่ นละอองน าตุก๊ตาหมขีนาดใหญ ่และเกา้อีพ้บัมาตัง้ไวบ้นฟุตบาท
บรเิวณใตต้น้มะขามเกาะกลางถนนดา้นหนา้บก.ทบ. พรอ้มน าเชอืกฟางสขีาวทีเ่ตรยีมไวเ้พือ่ประกอบการแสดงต่อ
สือ่มวลชน จากนั้นนายเอกชยัไดน้ าเชอืกมาพนัรอบคอตุก๊ตาหมเีตรยีมพรอ้มไว ้ต่อดว้ยการเปิดเพลง “ประเทศกู
ม”ี จากเคร ือ่งขยายเสยีงทีน่ าตดิตวัมาดว้ย จากนั้นสมาชกิในกลุ่มก็ไดเ้ตรยีมน าตุก๊ตาหม ีขึน้ผูกบนตน้ไม ้แต่
ปรากฎว่าเจา้หนา้ทีต่ ารวจ ไดเ้ขา้มาหา้มใหห้ยุดกระท ากจิกรรมดงักล่าว พรอ้มน าก าลงัมาลอ้มเป็นวงกลม 2 ช ัน้
ท าใหน้ายเอกชยัใชเ้กา้อีพ้บัทีเ่ตรยีมมาจ าลองเหตุการณโ์ดยการท าทา่ตทีีน่ายโชคชยัแทน ประกอบเพลงประเทศ
กูมทีีเ่ปิดขึน้ไปพรอ้มกนั ต่อจากนั้นเจา้หนา้ทีต่ ารวจซึง่ไดใ้ชเ้คร ือ่งขยายเสียงควบคุมฝูงชนแบบตดิตามตวัเปิด
เพลงความฝันอนัสูงสุดเพือ่กลบเสียงเพลงประเทศกูม ีกอ่นทีเ่ชญิกลุ่มบคุคลทัง้หมด พรอ้มอปุกรณท์ีน่ ามาท า
กจิกรรม ขึน้รถควบคุมผูต้อ้งขงัน าตวัไปสน.นางเลิง้ 
ขณะเดยีวกนัยงัมกีลุ่มของนายอนุรกัษ ์ฟอรด์ เจนตวนิชย ์แกนน าเสือ้แดงราชประสงค ์พรอ้มสมาชกิประมาณ 20 
คนเดนิทางมาสนับสนุนการท ากจิกรรมต่อตา้นพล.อ.อภิรชัต ์ทีใ่หเ้ปิดเพลงหนักแผ่นดนิ กอ่นทีจ่ะสลายตวัไป
หลงัจากนายเอกชยั และพวกถูกเจา้หนา้ทีต่ ารวจเชญิตวั 
จากนั้นเวลา 10.30 น.นายบญัชา ปรานนิวฒัน ์กลุ่มคนฝ่ังธนรกัสนัต ิไดเ้ขา้ยืน่หนังสอืพรอ้มดอกไมใ้หก้ าลงัใจ 
พล.อ.อภริชัต ์คงสมพงษ ์ผูบ้ญัชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ทีถู่กโจมตใีนขณะนีว้่า ตนเองและพวก พรอ้มอยู่เคยีง
ขา้งทหารทกุเหล่าทพั เพราะเห็นว่าเหน่ือยท างานเสยีสละดูแลประชาชน ซึง่แมจ้ะเป็นกลุ่มเล็กๆ หากยงัมกีาร
เคลือ่นไหวและโจมตวีพิากษว์จิารณใ์นอนาคต ตนเองและกลุ่มพรอ้มจะมาใหก้ าลงัใจแต่จะไม่ออกมาชมุนุมสรา้ง
ความเดอืดรอ้นใหป้ระะชาชน 
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การเมอืง 
สนท.บกุหนา้ บก.ทบ.อา่นแถลงการณ ์แนะ บิก๊แดง ยุตเิปิดเพลงหนักแผ่นดนิ ล่าสุดถูกคุมตวั 
วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2562 - 10:06 น.  

 
ชวิารกัษ ์นักศกึษาคณะรฐัศาสตร ์มธ. พรอ้มเพือ่น แกนน ากลุ่ม วนันี ้(20 ก.พ.) ผูส้ือ่ขา่วรายงานว่า นายพรษิฐ ์

สหภาพนักเรยีน นิสติ นักศกึษาแหง่ ประเทศไทย (สนท.) ไดเ้ดนิทางไปทีก่องบญัชาการกองทพับก ถนนราช
-ด าเนิน เพือ่อา่นแถลงการณ ์ให ้พล.อ.อภริชัต ์คงสมพงษ ์ผบ.ทบ. ยุตกิารเปิดเพลง หนักเเผ่นดนิ ในหน่วยทหาร

ทบ. โดยระบวุ่าเป็นเพลงทีส่รา้งความเกลยีดชงั ความรนุแรงกบัสงัคมวทิยุ  
ดา้น ธนวฒัน ์วงคไ์ชย โพสตข์อ้ความระบวุ่า  ล่าสุด โดนคุมตวัมา สน.นางเลิง้ แลว้ครบั หลงัอา่นจดหมายให ้
ความรูแ้ก ่ผบ.ทบ. ว่าท าไมถงึไม่ควรเปิดเพลงหนักแผ่นดนิ ต ารวจบอกว่าน่ีเป็นการชมุนุม แต่บอลยนืยนัว่าเป็น
การตวิหนังสอืใหค้วามรูแ้ก ่ผบ.ทบ. ครบั ไม่ใชก่ารชมุนุม เพราะ เราเช ือ่ว่า “การศกึษา” เป็นสิง่ส าคญัครบั 

 

https://www.matichon.co.th/politics
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/02/13-22.jpg
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"เพนกวนิ"น ากลุ่ม นศ.บุก บก.ทบ.คา้นเปิดเพลง"หนักแผ่นดนิ" 

เผยแพร:่ 20 ก.พ. 2562 09:49   โดย: ผูจ้ดัการออนไลน ์  

นายพรษิฐ ์ชวิารกัษ ์หรอืเพนวนิ พรอ้มเพือ่นนักศกึษาผูห้ว่งใยชาต ิเดนิทางไปยงัหนา้กองบญัชาการกองทพับก 
เพือ่ยืน่จดหมายเปิดผนึกถงึ พล.อ.อภริชัต ์คงสมพงษ ์ผูบ้ญัชาการทหารบก คดัคา้นการเปิดเพลง "หนักแผ่นดนิ" 
โดยระบวุ่า ไม่สรา้งสรรค ์และสรา้งความแตกแยก 
 
ทัง้นี ้นายพรษิฐ ์ยนืยนัว่า กจิกรรมวนันีไ้ม่ใชก่ารชมุนุมทางการเมอืง แต่เป็นกจิกรรมเพือ่การศกึษา เพราะเป็น
การใหค้วามรู ้พล.อ.อภริชัต ์เร ือ่งเพลงหนักแผ่นดนิ 
 
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดนายพรษิฐ ์ถูกแจง้ขอ้กล่าวหา พ.ร.บ.ชมุนุม และถูกควบคุมตวัอยู่ทีส่ถานีต ารวจนครบาล
นางเลิง้ 

 
INN News   พท.ช ีต้า้น”หนักแผ่นดนิ”ไม่ใหท้หารแทรกการเมอืง 

เพือ่ไทย ชีก้ระแสสงัคมตา้น ผบ.ทบ. เพลงหนักแผ่นดนิ สะทอ้นชดัคนไทยสว่นใหญ่
ไมเ่หน็ดว้ยใหก้องทพัเขา้แทรกแซงทางการเมอืง 

20 กมุภาพนัธ ์2019 - 10:17 

 

ร.ท.หญงิ สุณิสา ทวิากรด ารง รองโฆษกพรรคเพือ่ไทย กล่าวว่าความไม่พอใจของคนในสงัคมทีม่ตี่อทา่ทขีอง 
พล.อ.อภริชัต ์คงสมพงษ ์ผูบ้ญัชาการทหารบก เร ือ่งการเปิดเพลงหนักแผ่นดนิ สะทอ้นใหเ้ห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่
ไม่เห็นดว้ยทีก่องทพัเขา้มาแทรกแซงทางการเมือง ดงันั้น ในการปฏริปูกองทพั ตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นวฒันธรรม
องคก์รดว้ยเพือ่ปรบัเปลีย่นวธิคีดิของทหารในกองทพัใหเ้ขา้ใจบทบาทของตนเองในระบอบประชาธปิไตยจะไดว้าง
บทบาทไดอ้ย่างเหมาะสมและเคารพเสยีงประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิง่การพจิารณาคดัเลอืกนายทหารทีจ่ะกา้ว
ขึน้เป็นผูบ้งัคบัหน่วยควรพจิารณาเบือ้งหลงัเกีย่วกบัความคดิทางการเมอืงดว้ยว่าเป็นอนัตรายหรอืเป็นปฏปัิกษก์บั
การปกครองในระบอบประชาธปิไตยหรอืไม่ เพราะเป็นบคุคลทีอ่ยู่ในกลุ่มเสีย่งทีจ่ะกอ่การยดึอ านาจไดเ้มือ่สบ
โอกาส ซึง่วธินีีน่้าจะชว่ยป้องกนัการปฏวิตัริฐัประหารไดอ้กีทางหน่ึง 

ทัง้นี ้ในส่วนของขอ้เสนอปฏิรปูกองทพัของพรรคเพือ่ไทยนั้น เป็นสิง่ทีพ่รรคไดศ้กึษาจากการส ารวจความคดิเห็น
ของประชาชน ส่วนจะเกดิขึน้ไดห้รอืไดจ้รงิหรอืไม่ก็ขึน้อยู่กบัการตดัสนิใจของประชาชนทีจ่ะลงคะแนนในวนั
เลอืกตัง้ หากคนไทยส่วนใหญเ่ทคะแนนใหพ้รรคการเมอืงทีช่นูโยบายตดังบประมาณในการซือ้อาวุธของกองทพั
และยกเลกิการบงัคบัเกณฑท์หาร กองทพัก็ควรเคารพการตดัสนิใจของประชาชน 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี ้เร ิม่มคีนกงัวลว่าสถานการณใ์นขณะนี ้จะบานปลายและถูกใชเ้ป็นขอ้อา้งลม้กระดาน
เลอืกตัง้ทีท่กุคนก าลงัรอคอยในวนัที ่24 ม.ีค. นีห้รอืไม่ ซ ึง่ใครก็ตามทีค่ดิจะลม้กระดานเลอืกตัง้ควรทบทวนใหด้ี
เพราะจะถูกต่อตา้นจากคนส่วนใหญข่องประเทศและสวนกระแสความเป็นไปของโลก ทีส่ าคญับา้นเมอืงของเรา
บอบช า้มามากแลว้ ประเทศควรเดนิไปขา้งหนา้ หากมกีารลม้กระดานเลอืกตัง้อกี จงึสมควรถูกประณามว่าหนัก
แผ่นดนิ  
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โตก้ลบักลุม่โจมต!ี กห.เตรยีมแจงดว่น งบทหาร-เกณฑ ์
ทหาร-ซือ้อาวธุ 
วนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2562 - 11:42 น.  

 

กห. เตรยีมแจง งบ.กห.บ่ายนี ้

เมือ่วนัที ่20 กพ.ภายหลงัการประชมุคณะกรรม ขบัเคลือ่นและปฏริปูการบรหิารราชการแผ่นดนิคณะที ่5 (กชป.
5) / ผูส้ือ่ขา่วสอบถาม พลเอก ประวติร วงษส์ุวรรณรองนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม ว่า 
ชว่งนีห้ลายพรรคการเมอืง มนีโยบายโจมตกีองทพัจะมกีารช ีแ้จงอย่างไร โดย พล.อ.ประวติร ตอบสัน้ๆว่า ก็รูอ้ยู่แลว้
ยงัจะถามอกี 

ผูส้ือ่ขา่วถามต่อว่า มเีพลงทีอ่ยากแนะน าใหไ้ปฟังหรอืไม่ พลเอกประวติร ตอบเชน่เดมิว่า รูอ้ยู่แลว้ยงัจะถามอกี 

ทางดา้น พล.ท.คงชพี ตนัตระวาณิชย ์โฆษก กระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ในวนันี ้(20 ก.พ.) เวลา 14.00 น. ที่
กระทรวงกลาโหม จะช ีแ้จง้เร ือ่งงบประมาณของกระทรวงกลาโหม ทีถู่กน าไปโจมต ีและหลงัการประชมุสภา
กลาโหมในวนัจนัทรท์ี ่25 ก.พ. จะช ีแ้จงเร ือ่งการเกณฑท์หาร ส่วนการชีแ้จงการจดัซือ้จดัหายุทโธปกรณ ์และการ
ปฏริปูกองทพั อาจจะมกีารช ีแ้จงเป็นหว้งต่อไป 

  

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/02/38-12.jpg
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อนุสรณ ์อณุโณ: คนแบบไหนทีโ่ลกไม่ตอ้งการ 

ประชาไท / บทความ  

ประชาไทท าหนา้ทีเ่ป็นเวท ีเนือ้หาและทา่ท ีความคดิเห็นของผูเ้ขยีน อาจไม่จ าเป็นตอ้งเหมอืนกองบรรณาธกิาร  

Submitted on Wed, 2019-02-20 06:26 

อนุสรณ ์อณุโณ 

1. คนทีเ่บีย่งเบนประเด็น ชวนใหไ้ขวเ้ขว เพราะนโยบายพรรคการเมืองดงักล่าวเป็นเร ือ่งของการปรบัปรุง

ประสทิธภิาพองคก์ร เป็นการเสนอใหม้กีารจดัสรรทรพัยากรส่วนรวมอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย 

เป็นการลดตน้ทนุหรอืภาระทางสงัคมของกลไกรฐั รวมถงึเป็นการพยายามท าใหก้ลไกรฐัมบีทบาทหนา้ทีอ่ย่างที่

ควรจะเป็น  

หากไม่เห็นดว้ยก็ตอ้งหาขอ้มูลมายนัหรอืใชเ้หตุผลหกัลา้ง มใิชต่อบโตด้ว้ยการกล่าวหาอกีฝ่ายว่าเป็นศตัรขูอง

ชาตหิรอืเป็นพวกหนักแผ่นดนิ เพราะนอกจากจะชวนใหค้นทัว่ไปเขา้ใจผดิคดิว่ากองทพัคอืชาตหิรอืแผ่นดนิทีท่กุ

คนตอ้งปกปักรกัษา การเบีย่งเบนประเด็นเชน่นีย้งัท าใหส้งัคมไม่สามารถน าปัญหาเกีย่วกบักองทพัมารว่มกนัขบ

คดิพจิารณาได ้

2. คนทีจ่บัแพะชนแกะ เอาอดตีมาโยงกบัปัจจบุนัจนมัว่ไปหมด เพราะเพลงหนักแผ่นดนิแต่งขึน้ในบรบิทของ

สงครามเย็นทีโ่ลกแบง่เป็นสองค่าย เป็นชว่งเวลาทีค่อมมวินิสตถ์ูกวาดภาพใหเ้ป็นศตัรหูมายเลขหน่ึงของประเทศ

ไทย ทว่าโลกและประเทศไทยผ่านยุคสงครามเย็นมานานแลว้ ประเทศคอมมวินิสตเ์ปลีย่นโฉมไปมาก เป็นทีค่บคา้

ท ามาหากนิของประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะมรีะบอบการปกครองอย่างไร และประเทศไทยก็ไม่อยู่ในสถานะทีจ่ะกล่าวได ้

ว่าตกอยู่ในสภาวะถูกคุกคามจากภยัภายนอกไดอ้กี  

การเอาวธิกีารเมือ่สีส่ิบกว่าปีทีแ่ลว้มาใชก้บัสถานการณปั์จจุบนัจงึเป็นการจบัแพะชนแกะทีส่ะทอ้นความไม่

ส าเหนียกในประวตัศิาสตรแ์ละความอบัจนปัญญาในการเผชญิกบัปัญหาและความทา้ทายใหม่ ซ ึง่จะฉุดร ัง้ให ้

ประเทศไม่ไปไหนเสยีท ี

3. คนทีป่ลุกเรา้ความโกรธแคน้เกลยีดชงั สรา้งเงือ่นไขใหเ้กดิการใชค้วามรนุแรง เพราะเพลงหนักแผ่นดนิเป็น

หน่ึงในเงือ่นไขส าคญัทีน่ าไปสู่เหตุการณ ์6 ตุลาคม 2519 ทีช่ ีใ้หเ้ห็นว่าสงัคมไทยไม่สามารถรบัมือกบัความ

ขดัแยง้ไดอ้ย่างสนัต ิและช ีใ้หเ้ห็นว่าความโหดเหีย้มอ ามหติเป็นไปไดใ้นสงัคมนีห้ากว่าไดร้บัการปลุกเรา้

โดยเฉพาะอย่างยิง่โดยผ่านกลไกรฐัรวมถงึสือ่หลกั  

ในชว่งสบิกว่าปีทีผ่่านมาประเทศไทยตกอยู่ในความขดัแยง้ทีลุ่กลามเป็นความรนุแรงหลายคร ัง้ภายใตเ้งือ่นไขที่

ต่างกนัออกไป การปลุกผเีพลงหนักแผ่นดนิทีป่ลุกเรา้ความโกรธแคน้เกลยีดชงัจงึรงัแต่จะสรา้งเงือ่นไขให ้

สถานการณเ์ลวรา้ยลงอกี อกีทัง้ยงัไม่เขา้กบัหว้งเวลาทีป่ระเทศก าลงัจะอาศยัการเลอืกตัง้เป็นจดุเร ิม่ตน้ของการ

คลีค่ลายความขดัแยง้อย่างสนัตแิละมอีารยะรว่มกนั 

คนแบบนีแ้หละทีส่มควรถูกประณาม #หนักแผ่นดนิ 

  

https://prachatai.com/
https://prachatai.com/category/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1
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การเมอืง 

09.00 INDEX แรงสะเทอืน เพลง ‘หนักแผ่นดนิ’ ขยายกรอบ เป็น ปฏริปู 
‘กองทพั’ 
วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2562 - 08:19 น.  

 

การเสนอตดังบประมาณกระทรวงกลาโหมลงรอ้ยละ 10 อนัมาจากพรรคเพือ่ไทยก าลงัส่งผลสะเทอืนอย่าง
ลกึซึง้ในทางการเมอืง 

เห็นไดจ้าก “ปฏกิิรยิา” จาก “กองทพั” 

เห็นไดจ้าก “ความเห็น” ในลกัษณะต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นในสือ่เกา่ หรอื สือ่ใหม่ 

ความจรงิ เร ือ่งนีพ้รรคอนาคตใหม่โดย พล.ท.พงศธร รอดชมภู เป็นผูจ้ดุประเด็นผ่านวาทกรรม”ปฎริูปกองทพั” 
ปรบัลดงบ ประมาณ ปรบักระบวนการเกณฑท์หาร 

เนน้ในเร ือ่ง “วจิยั”และ”พฒันา”ใหส้อดรบักบักองทพัในศต วรรษที ่21 

แต่เร ือ่งมาฮือฮาเพราะการตดัรอ้ยละ 10 ของพรรคเพือ่ไทย 

เหตุปัจจยัอะไรท าใหป้ระเด็นอนัเกีย่วกบังบประมาณของกระทรวงกลาโหมกลายเป็น ทอลค์ ออฟ เดอะ ทาวน ์จน
โฆษก กระทรวงกลาโหมตอ้งออกมาแถลงย า้ ซ า้แลว้ซ า้อกี 

ค าตอบอยู่ที ่กรณี “หนักแผ่นดนิ” 

หากไม่มกีารหยบิยกและเสนอในเชงิช ีแ้นะใหไ้ปฟังเพลง”หนักแผ่นดนิ” 

คงไม่เป็นเร ือ่งประเภทบานปลาย-ใหญ่ 

หากคนทีเ่สนอใหไ้ปฟังเพลง”หนักแผ่นดนิ”ไม่ด ารงต าแหน่ง ส าคญัในกองทพั และหากไม่มกีารขานรบัจากคนใหญ่
คนโตในกระทรวงกลาโหม 

ขอ้เสนอของพรรคเพือ่ไทย ขอ้เสนอของพรรคอนาคตใหม่ก็เป็นเพยีงการรณรงคใ์นเร ือ่ง “นโยบาย” 

https://www.matichon.co.th/politics
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2019/02/หนักแผ่นดิน-กองทัพ1.jpg
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อย่างเกง่ก็เป็นเพยีง”หวัขอ้”ในวงสมันาทางวชิาการ 

แต่จากกรณี”หนักแผ่นดนิ”ไดน้ าไปสู่การจดัรายการดเีบตคกึคกั ไม่ว่าจะเป็นระหว่างพรรครวมพลงัประชาชาติ
ไทยกบัพรรคอนาคตใหม่ หรอืพรรคพลงัประชารฐักบัพรรคไทยรกัษาชาต ิ

กลายเป็นเร ือ่งบานปลายกระทัง่หบุไม่ลง 

จากประเด็นเพลง “หนักแผ่นดนิ” จงึไม่เพยีงแต่เกดิความสมัพนัธถ์งึ เพลง “เราจะท าตามสญัญา ขอเวลาอกีไม่
นาน” หากวาทกรรม “ปฏริปูกองทพั” ก็รอ้นแรงขึน้ 

น าไปสู่การแบง่ฝ่ายระหว่าง พรรคพลงัประชารฐั พรรครวม พลงัประชาชาตไิทย กบั พรรคเพือ่ไทย พรรคอนาคต
ใหม่ 

ในทีสุ่ดก็ลงเอยที ่เอา หรอืไม่เอา “คสช.” 

ประเด็น “หนักแผ่นดนิ” จงึรอ้นแรงกอ่น “การเลอืกตัง้“ 
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ใบตองแหง้: ใครแน่หนักแผ่นดนิ 
Submitted on Fri, 2019-02-22 21:58 

ใครหนักแผ่นดนิ ไม่ใชสุ่เทพ เทอืกสุบรรณ แน่นอน เพราะลุงก านันปลืม้เพลงหนักแผ่นดนิ ซ ึง่เป็นเพลง โด่งดงัใน
ยุคขวาพฆิาตซา้ย วทิยุทหารเปิดปลุกลูกเสอื ชาวบา้น นวพล กระทงิแดง ใหเ้กลยีดชงันักศกึษา คนรุน่ใหม่ ที่
อยากเปลีย่นแปลงสงัคมใหม้คีวามเป็นธรรม จนเกดิการเขน่ฆ่า 6 ตุลา 2519 “ประเทศกูม”ี ท าใหเ้อนก เหล่า
ธรรมทศัน ์ตอ้งหนีเขา้ป่า 

“คนเช่นนี้เป็นคนหนกัแผ่นดนิ” ไม่ทราบวา่เอนกยงัจ าไดไ้หม น่าจะไปรอ้งคอรสักบั ผบ.ทบ.หน่อย  

หนักแผ่นดนิ เป็นเคร ือ่งมอืปลุกความเกลยีดชงัในยุคนั้นกอ่นกองทพัท ารฐัประหาร ดงันั้นพธม. กปปส. ทีย่ดึ
ท าเนียบ ปิดสนามบนิ ปิดเมอืง ปิดสถานทีร่าชการ ขดัขวางเลอืกตัง้ จนเกดิรฐัประหาร แลว้รอ้งสาธ ุจดัปารต์ีล้าย
พราง จงึไม่ใชค่นหนักแผ่นดนิตามเนือ้เพลงแน่นอน 

ตรงกนัขา้ม ตดิคกุ 8 เดอืน ยงัยกกน้กนัเป็นวรีบรุษุดว้ยซ า้ 

เพลงหนักแผ่นดนิถูกใชเ้ป็นเคร ือ่งมอืปลุกการฆ่าฟัน จนเกดิ 6 ตุลา เป็นตราบาปสงัคมไทย จงึน่าสงสยัว่าผูน้ า
กองทพัคดิอะไร ทีเ่อามาใชต้อบโตพ้รรคการเมอืง พรอ้มกบัสัง่ใหเ้ปิดเสยีงตามสาย ปลุกใจก าลงัพล 

แค่อยากใหเ้ลกิเกณฑท์หาร กบัลดงบกลาโหมเท่านัน้ ก็เป็นการท าผดิคดิรา้ยต่อแผ่นดนิแลว้หรอื 

เลกิเกณฑท์หาร ลดงบทหาร จะเป็นการท าผดิคดิรา้ยต่อแผ่นดนิไดอ้ย่างไร กระทัง่ “ไอตมิ” ยงัเห็นดว้ยว่าเลกิ
เกณฑท์หารใชค้วามสมคัรใจ จะเพิม่ประสทิธภิาพใหก้องทพั มากขึน้ หรอืถา้ไปดูนโยบายปฏริปูกองทพั 9 ขอ้
ของ พล.ท.พงศกร รอดชมภู แห่งพรรคอนาคตใหม่ ก็จะซือ้ขปีนาวุธ ซ ือ้ปืนใหญอ่ตัตาจร ใหด้ว้ยซ า้ มุ่งท า
กองทพัใหท้นัสมยั แลว้ลดทหารประจ าการ จดัระบบส่งก าลงับ ารงุใหม้ีประสิทธภิาพ ไม่ซ า้ซอ้น ประหยดั
งบประมาณ 

ถา้กองทพัไม่เห็นดว้ย ก็ออกมาโตแ้ยง้แสดงเหตุผลกนั หรอืถา้พรรคการเมอืงไหนอยากเพิม่งบทหาร ก็เสนอให ้
ประชาชนตดัสนิ สมมตพิรรคลุงก านัน ลุงเอนก อยากเอาจรงิ ก็ประกาศนโยบายเพิม่งบเพิม่เงนิเดอืนเพิม่นายพล 
ควบคู่ไปกบัการเรยีกรอ้งใหพ้ีน่อ้งเอย๊ เลอืก รปช.ใหม้ากทีสุ่ด เพือ่น า ส.ส. รฐัมนตร ีไปตอ้นรบัยะใสออกจากคุก 

แต่น่ี ประชาชนก็งงอยู่เหมอืนกนั ท าไมกองทพัตอ้งมองว่าการลดงบทหารคอืยัว่ยุ สาดโคลน ท าไม ผบ.ทบ.ตอ้งสัง่
เปิดเพลงยอ้นยุค 6 ตุลา ยงัดนีะไม่เปิดหมด 126 สถานีวทิยุ ซ ึง่ประชาชนก็อาจถามว่า ถา้พรรคการเมอืงเสนอลด
งบกระทรวงศกึษาฯบา้ง ครจูะมีปัญญาสูร้บตบมอืไหม เพราะครไูม่สามารถครอบครองคลืน่วทิยุโทรทศัน ์ทีเ่ป็นสา
ธารณสมบตั ิไดม้ากมายเทา่ทหาร 

พรรคการเมืองเสนอลดงบทหาร เอาไปท าอะไร เพือ่ไทยจะตัง้กองทนุชว่ยคนรุน่ใหม่ท าธุรกจิ อนาคตใหม่เอาไป
เพิม่รฐัสวสัดกิาร เชน่ เพิม่งบบตัรทองทนัท ีถา้ทหารไม่เห็นดว้ยก็ชว่ยช ีว้่าท าไมลดไม่ได ้นายพล 2 พนัคนจ าเป็น
อย่างไร ไม่ใชอ่อกเอกเซอรไ์ซสใ์หส้งัคมหวาดหวัน่ ซ ึง่เป็นสทิธพิเิศษเทา่นั้น สมมตพิรรคการเมืองจะลดงบ
กระทรวงเกษตรฯ เปิดเพลงหนักแผ่นดนิใหส้นั่นก็ไม่มคีนกลวั มแีต่เสยีงหวัเราะ 

ทหารเป็นอะไร จงึตอ้งผูกขาดตวัเองเป็นผูดู้แลประเทศ ใครจะลดงบกองทพัถูกช ีห้นา้หนักแผ่นดนิ แต่ถา้เป็น
หน่วยงานอืน่จะโดนลดงบแลว้ออกมาเตน้ ผูค้นก็เห็นขนั “ปกป้องชามอาหาร” 

ทหารอาจมองว่าผูเ้สนอมเีจตนารา้ย หวงัผลการเมอืง แต่ตอ้งแยกแยะว่าอนัทีจ่รงิ แนวคดิปฏริปูกองทพัมมีานาน 
ส่วนทีม่นัเป็นกระแสชว่งนี ้การเมอืงหรอืไม่ ก็ใชส่ ิแต่ไม่ใชเ่พราะนักการเมอืงหรอก เพราะรฐับาลทหารยดึอ านาจ
มา 5 ปีต่างหาก 

ลองยอ้นคดิดูส ิถา้บรหิารประเทศส าเรจ็ รุง่เรอืง ชาวบา้นรกั ใครเลยจะกลา้เสนอตดังบทหาร หรอืชี้
หน้ากนัตรงๆ วา่ งบทหารตา่งหาก เป็นภาระแผ่นดนิ 

เผยแพรค่ร ัง้แรกใน: ขา่วสดออนไลน ์www.khaosod.co.th/hot-topics/news_2236486 

https://www.khaosod.co.th/hot-topics/news_2236486
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บทความ หนักแผ่นดนิโดย นิธ ิเอยีวศรวีงศ ์
มตชินออนไลน ์วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2562 - 13:13 น.  

เป็นความเขา้ใจผดิอย่างมหนัต ์ถา้ใครไปคดิว่าเพลง “หนักแผ่นดนิ” เป็นเพยีงหน่ึงในบรรดา “เพลงปลุกใจ” 
ตามปกตทิีร่ฐับาลไทยผลติออกมา 

นับตัง้แต่สยามานุสสตถิูกใหท้ านอง สบืมาจนถงึเพลงของหลวงวจิติร และบรรดาเพลงทีถู่กเรยีกว่า “ปลุกใจ” 
ทัง้หลาย เนือ้หาของเพลงเหล่านีค้อืส่งเสรมิใหค้นไทยรว่มใจกนัต่อสูก้บัศตัรซู ึง่เป็น คนนอก 

คนนอก ซ ึง่อาจมแีต่เงา คอืไม่รูว้่าเป็นใครกนัแน่ในสมยั ร.6 จนมาถงึญีปุ่่ น ซ ึง่ก าลงัแผ่อ านาจลงมายงัภูมภิาค
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้และเมือ่ถูกกองทพัญีปุ่่ นยดึครองเสยีแลว้ ก็คอืฝ่ายสมัพนัธมติรซึง่กลายเป็นศตัรขูองไทย 
จนเป็นคอมมวินิสตใ์นระหว่างสงครามเย็น 

แต่เพลงหนักแผ่นดนิถูกแต่ง และเผยแพรอ่ย่างเต็มที ่เพือ่ต่อสูป้ราบปรามศตัรทูีเ่ป็น คนใน โดยตรง 

อนัทีจ่รงิ ขอ้อา้งใหร้กัชาตเิพือ่ต่อสูศ้ตัรภูายนอกนั้น ลว้นมจีดุมุ่งหมายเป็นการเมอืงภายในทัง้นั้น อย่างออ้มๆ บา้ง 
อย่างตรงๆ บา้ง 

การเฝ้าระวงัและเตรยีมพรอ้มในการต่อสูก้บัศตัรภูายนอก ใหอ้ านาจพเิศษแกร่ฐับาลในการบงัคบัควบคุมคนภายใน 
ทัง้ยงัท าใหเ้กดิภาพความผูกพนัของไทยอย่างแน่นแฟ้นกบัค่ายโลกเสร ีอนัเป็นทางมาของความชว่ยเหลือทัง้ทีเ่ป็น
วตัถุ, เงนิ, ปืน, เฮลคิอปเตอร ์และทีไ่ม่ใชว่ตัถุ เชน่ เสยีงของไทยในเวทโีลก หรอืทนุการศกึษาแกก่องทพัและ
ขา้ราชการ เป็นตน้ 

ในความเป็นจรงิ รฐับาลไทยรูอ้ยู่เต็มอกว่า ทีถู่กจดัใหเ้ป็นศตัรขูองรฐันั้น ไม่ใชม่อสโก, ปักกิง่ หรอืฮานอย แต่เป็น
คนไทยดว้ยกนัน่ีแหละ เชน่ รฐับาลมรีายชือ่และขอ้มูลเกีย่วกบัคณะกรรมการบรหิารของพรรคคอมมวินิสตแ์หง่
ประเทศไทยอย่างละเอยีด แต่รฐับาลย่อมพอใจจะโฆษณาว่า คนเหล่านีเ้ป็นหนา้มา้หรอืสมุนของมอสโกหรอืปักกิง่
มากกว่า เพราะท าใหค้นเหล่านีห้มดสทิธทิีจ่ะมีเสยีงอะไรเกีย่วกบัการเมอืงไทยไดเ้ลย 

และการปราบปรามคนเหล่านี ้ท ัง้โดยวธิทีีถู่กและผดิกฎหมาย ก็อาจท าไดโ้ดยไม่มคีนในคนใดคดัคา้น 

ดว้ยเหตุดงันั้น “เพลงปลุกใจ” (ตามต ารบัไทย) จงึเป็นเพลงทีส่รา้งศตัรูเป็นคนนอกเสมอ พูดโดยนัยยะหรอืพูดตรงๆ 
ก็ตาม เพลงเหล่านั้นไม่ไดป้ลุกใจใหร้กัชาตเิฉยๆ เพราะความรกัชาตอิาจแสดงออกไปจนถงึปฏบิตัไิดห้ลากหลายวธิ ี
บางวธิรีฐับาลอาจไม่ชอบเลยก็ได ้เชน่ ต่อตา้นรฐับาลทีทุ่จรติ หรอืชว่ยเสรมิก าลงัของคนไทยตวัเล็กๆ ทีไ่ม่มปีาก
เสยีง เพือ่ใหเ้ขาไดเ้ป็นเจา้ของชาตริว่มกบัเราไดเ้ต็มที ่แต่ความรกัชาตทิีร่ฐับาลไทยมอบหมายใหค้นไทยมแีละท า 
คอืต่อสูก้บัศตัรขูา้งนอกเสมอ 

แต่เพลงหนักแผ่นดนิไม่อาจจดัอยู่ในกลุ่ม “เพลงปลุกใจ” ตามต ารบัไทยดงักล่าวไดเ้ลย เพราะคนหนักแผ่นดนิ
เหล่านีค้อืคนไทยเหมอืนคนแต่ง, คนรอ้ง และตวันายซึง่ส่งเสรมิใหเ้ผยแพรเ่พลงนีท้างวทิยุกระจายเสยีงอย่าง
สม ่าเสมอ 

อนัทีจ่รงิรฐับาลไทยขจดัศตัรทูางการเมืองของตน ซึง่ลว้นเป็นคนในดว้ยการสงัหารมาตัง้แต่ 2490 แลว้ โดยไม่
จ าเป็นตอ้งแต่งเพลงประเภท “หนักแผ่นดนิ” ขึน้มาปลุกเรา้การยอมรบัของประชาชนทัว่ไปเลย โดยมากมกัซดั
ทอดใหผู้ท้ีร่ฐัสงัหารว่ามสี่วนพวัพนักบัคนนอก (เชน่ 4 รฐัมนตรทีีถู่กสงัหาร ตอ้งมีอะไรเกีย่วขอ้งกบัโจรจนี
คอมมวินิสตใ์นสหพนัธรฐัมลายา ไม่อย่างนั้นพวกนั้นจะขึน้มาชงิตวัท าไม) 

แต่ตกมาถงึ 2518 วธิขีจดัศตัรูของรฐัอย่างทีเ่คยใชไ้ดผ้ลมานัน้ กลบัไม่ไดผ้ล หรอืไดผ้ลน้อยลง เช่น ถงึจะฆา่
ผูน้ าชาวนา ขบวนการชาวนาก็ยงัเคลือ่นไหวต่อมา ถงึจะฆ่าเลขาธกิารพรรคสงัคมนิยม พรรคกไ็ม่แตก
สลาย ยงัพรอ้มลงเลอืกตัง้ (ซ า้ไดร้บัเลอืกตัง้มากเกนิคาดเสยีดว้ย) 

กล่าวโดยสรปุก็คอื คนในทีร่ฐัมองเป็นศตัรคูอื “มวลชน” คนเล็กคนนอ้ยจ านวนมากทีร่ฐัมองไม่เห็นหนา้ตาไดถ้นัด
นัก ซ ึง่ถงึถูกสงัหารไปบา้ง ก็ไม่อาจท าลายขบวนการลงได ้วธิเีดยีวคอืสรา้งความหวาดกลวัอย่างสุดขดีใหท้ ัง้แกค่น
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ในขบวนการ และคนไทยทัว่ไป ดว้ยการสงัหารหมู่ผูค้นกลางเมอืง ท ารา้ยศพอย่างโหดรา้ยป่าเถือ่น เพือ่ใหค้นไทย
ไดเ้ห็นเป็นแบบอย่าง และไม่กลา้หอืกบัรฐัอย่างเป็นกลุ่มกอ้นอกี 

แต่การกระท าเชน่นั้นอาจสะทอ้นกลบัเป็นความเกลยีดชงัรฐัก็ได ้หลงัจากความประหวัน่พร ัน่พรงึไดจ้างลงแลว้ 
เพราะเป็นการสงัหารหมู่คนไทยดว้ยกนัเองกลางเมอืง 

ดว้ยเหตุดงันัน้ เพลงหนกัแผ่นดนิจงึอาศยัความก ากวมของ “คนใน” และ “คนนอก” ในสงัคมไทย เพือ่ท าให้
ผูท้ีจ่ะถูกสงัหารหมู่กลางเมอืงกลายเป็นคนนอก หรอืเป็นคนในไม่เต็มที ่เสยีก่อน “คนใดใชช้ือ่ไทยอยู่ กายก็ดู
เหมอืนไทยดว้ยกนั ไดอ้าศยัโพธิท์องแผ่นดนิของราชนัย ์แต่ใจมนัยงัเฝ้าคดิท าลาย…” 

ฟังปับ๊จะคดิถงึอะไรได ้ส าหรบัคนไทยทีถู่กปลูกฝังทศันคตเิชน่นีม้าตัง้แต่รุน่ทวดรุน่ปู่  ก็ตอ้งเป็นเจก๊หรอืแกวเทา่นั้น 
(น่าประหลาดทีผู่ท้ าก าไรจากแผ่นดนิไทยมากทีสุ่ดคอืฝร ัง่ แต่ฝร ัง่กลบัไดร้บัการยกเวน้จากการเป็นคนนอกทีน่่า
รงัเกยีจ) คนเหล่านีร้วมไปถงึลูกหลาน ต่างถูกกนัใหเ้ป็น “คนใน” เก ๊ตลอดมา ตกเป็นเหยือ่การรดีไถจากเจา้หนา้ที่
รฐัไดง้า่ยเทา่กบัชาวนา แต่ดกีว่าชาวนาเพราะใชช้วีติในเศรษฐกจิตลาด จงึมเีงนิสดมากกว่าชาวนา 

เพลงหนักแผ่นดนิเป็นส่วนหน่ึงของการเตรยีมการรว่มปี กอ่นจะถงึวนัพฆิาต 6 ตุลาคม 2519 สอดคลอ้งกบัการที่
แกนน าขบวนการนักศกึษาถกูเรยีกว่า “ตี”๋ ในวทิยุทหาร ถงึนักศกึษามหาวทิยาลยัทัว่ไปก็มคี าเตอืนแกส่งัคมไทย
เสมอว่า จะเป็นใครไปไดท้ีส่ามารถเรยีนจนถงึข ัน้มหาวทิยาลยั หากไม่ใชล่กูหลานเจก๊ ดงันั้นจากคนในปลอม 
มวลชนซึง่ลุกขึน้มาขอรว่มเป็นเจา้ของชาต ิจงึค่อยๆ กลายเป็นคนนอกอย่างบรบิรูณ ์

เมือ่การสงัหารเสรจ็สิน้ลงแลว้ นายสมคัร สุนทรเวช ซึง่ก าลงัจะกา้วขึน้สู่ต าแหน่งรฐัมนตรมีหาดไทยผ่านการท า
รฐัประหาร ใหส้มัภาษณแ์กส่ือ่ว่า ผูท้ีถู่กฆ่ากลางเมอืงลว้นเป็นญวน พูดไทยไม่รูเ้ร ือ่ง ชวีติของคนทีพู่ดไทยไม่ได ้จงึ
มคี่าเทา่กบัยุงตวัหน่ึงเทา่นั้น นายสมคัรคงหวงัว่าเพลงหนักแผ่นดนิไดป้พูืน้ฐานจติใจคนไทยใหพ้รอ้มจะมองชวีติ
ของคนนอกเทา่กบัยุงไดส้ าเรจ็แลว้ 

เพลงหนกัแผ่นดนิบอกวา่ ชวีติของคนทีผู่ม้อี านาจในรฐัมองวา่ “หนกัแผ่นดนิ” มค่ีาเท่ากบัยุง เขาอาจเด็ดทิง้
ลงเสยีเมือ่ไรกไ็ด ้ดว้ยเหตุดงันัน้ การอา้งเพลงนีข้องนายทหาร จงึมคีวามหมายไม่ต่างจากวาจาข่มขู่ถงึเอา
ชวีติแก่คนทีผู่ม้อี านาจเห็นวา่เป็นศตัรูของตน เช่น “ระวงัตวัใหด้”ี เป็นตน้ ท ัง้เป็นการข่มขู่ทีไ่ดย้นิบ่อยขึน้
ในช่วงทีก่องทพัมอี านาจทางการเมอืงดว้ย 

ในปัจจบุนั พลงัอ านาจของเพลงหนักแผ่นดนิลดลงเหลอืเพยีงค าพูดแทนค าขูแ่กบ่คุคล ไม่อาจเป็นการปูพืน้ฐาน
แกก่ารสงัหารหมู่กลางเมืองไดเ้สยีแลว้ เพราะพลงัอ านาจของเพลง (ทกุเพลงในโลกนี)้ มาจากบรบิททางการเมอืง, 
เศรษฐกจิ และสงัคมเสมอ ไม่ใชเ่พราะท านองหรอืเนือ้รอ้งเฉยๆ 

ทกุอย่างในประเทศไทยไดเ้ปลีย่นไปหมดแลว้ ความเป็นเจก๊หรอืแกวไม่กดีกนัใครออกไปจากคนใน นายกรฐัมนตรี
หลายคนประกาศความเป็นเจก๊ของตนอย่างเปิดเผย สถานการณค์วามสมัพนัธร์ะหว่างประเทศพลกิหนา้มอืเป็น
หลงัมอื (ดงันั้น การล าเลกิถงึเสือ่ผนืหมอนใบทางการเมอืงจงึไรค้วามหมาย เพราะเทา่กบัล าเลกิถงึเสือ่คนละผนื
เทา่นั้น) เศรษฐกจิไทยผูกอยู่กบัเศรษฐกจิโลกอย่างแนบแน่นกว่า 2518-19 ชนิดทีก่ารสงัหารหมู่กลางเมืองอย่าง 
6 ตุลา กระทบผลประโยชนข์องผูค้นอย่างกวา้งขวาง แมแ้ต่ผลประโยชนข์องนายทนุประชารฐัก็หนีไม่พน้ การจดั
องคก์รภายในของกลุ่มทีไ่ม่ใชร่ฐัโดยตรง นับตัง้แต่พรรคการเมอืงไปจนถงึสมาคมกฬีาเขม้แข็งขึน้มาก ฯลฯ 

รอยยิม้ของฝูงชนทีมุ่งดูการทารณุกรรมศพในวนัที ่6 ตุลาคม 2519 เกดิจากความไม่ประสปีระสา 
(malinformed & disinformed) และความมดืบอด ซึง่ความรกัท าใหเ้กดิขึน้ไดเ้ทา่กบัความชงั แตใ่นปัจจบุนั 
แมค้นไทยไม่ถงึกบัรูข้า่วสารขอ้มูลอย่างเพยีบพรอ้ม แต่ก็รูม้ากขึน้กว่าสมยันั้นอย่างมาก ความรกัและความชงั
บรรเทาลงกว่าคร ัง้นั้นอย่างเทยีบกนัไม่ได ้

เพลงหนักแผ่นดนิจงึไรค้วามหมายใดๆ มากไปกว่าค าขู ่ซ ึง่ใชก้บับคุคลได ้แต่ใชก้บัมวลชนไม่ได ้

ดงัทีท่ราบกนัอยู่แลว้ถงึวาทะของคารล์ มารก์ซ ์ทีว่า่ อบุตักิารณซ์ึง่เกดิขึน้คร ัง้แรกคอืโศกนากรรม 
แต่อบุตักิารณท์ีพ่ยายามลอกเลยีนใหเ้กดิคร ัง้ทีส่องคอืหสันาฏกรรม 


