
หัวข้อ:  18 บทเพลงแหง่การต่อสู้ จากศิลปินในเครือข่าย UNMUTE PEOPLE 

เผยแพร่ผ่านเพจเฟซบุ๊ก บันทึก 6 ตุลา  

วันที่: 8 ตุลาคม 2564 เวลา 20:00 น. 

< Link: https://www.facebook.com/1204453389613480/posts/4625715774153874/?d=n>   

-----  

 

 
 

เพลงเพือ่ชีวิตในช่วงปี 2516-2519 เป็นทั้งการสื่อสารถึงอุดมการณ์ที่พวกเขายึดถือ ทั้งการปลุกปลอบประโลมใจ

ผู้คนให้มีพลัง ดนตรจีึงมีความสำคัญอย่างย่ิงท่ามกลางสถานการณ์การเมืองอันรอ้นระอุของสังคมไทย 

. 

“5 ตุลาฯ ตะวันจะมาเมือ่ฟ้าสาง” จงึร่วมมือกับ UNMUTE PEOPLE  ชวนนักดนตรีและศิลปินรุ่นใหม่มา

สร้างสรรค์และสื่อสารถึงบทเพลงการต่อสู้ของประชาชน ผ่านเมโลด้ีที่ถนัด น้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อรำลึกถึง

ความกล้าหาญและปลุกพลงัที่ยืนข้างความยุติธรรม 

. 

18 บทเพลงต่อไปน้ีคือท่วงทำนองของเสรีภาพ ท่วงทำนองของเสียงประชาชนทีส่่งถึงประชาชน และจะเป็น

ท่วงทำนองที่จุดไฟศรทัธาให้ทุกการต่อสู้ในสงัคมไทย 

. 



ฟังทุกเพลงได้แล้ววันน้ีที่เพจเฟซบุ๊กและแชนแนลยูทูบของแต่ละศิลปิน หรอืฟังแบบม้วนเดียวจบได้ที่ 

bit.ly/3l5PHex 

 

 
 

เพื่อมวลชน (Cover) 

โดย Stoondio 

. 

“ถ้าหากฉันเกิดเป็นเมฆบนนภา 

จะนำพาความร่มเย็นเพื่อท้องนา 

หากฉันเกิดเป็นเม็ดทราย 

จะถมกายเป็นทางเพือ่มวลชน” 

. 

ถ้าให้พูดถึงเพลงเพื่อชีวิตที่ขับขานในพื้นที่ชุมนุมมานานกว่า 4 ทศวรรษ เพลงน้ันต้องเปน็ “เพื่อมวลชน” ของกรร

มาชน วงดนตรีที่เกิดจากการรวมตัวกันของนักศึกษาสายการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

. 

“เพื่อมวลชน” แต่งข้ึนโดย “จิ้น กรรมาชน” และ “นพพร ยศฐา” หลังจากทีพ่วกเขาเริ่มออกทัวรเ์ล่นดนตรีปลุกใจ

มวลชนทั่วประเทศแล้ว ประสบการณ์ที่ได้ร่วมสู้กบัมวลชนทกุหนแหง่ ทำให้พวกเขาถ่ายทอดเน้ือหาเพลง “เพื่อ

มวลชน” ออกมาได้จบัใจคนฟงั 

. 



ครั้งน้ี “Stoondio” หรือ “ตูน–โชติกา คำวงศ์ปิน” ศิลปินทีม่ีผลงานเพลงแนวอะคูสติกกินใจแฟนเพลงมามากมาย 

ไม่ว่าจะเป็น “ยินดีที่ได้พบเธอ”, “ขอบคุณ” หรือ “ลำพัง” ใช้เอกลักษณ์ทางดนตรเีรียบเรียงเพลงของวงกรรมา

ชนจนออกมาเป็น “เพื่อมวลชน” ในเวอร์ช่ันอะคูสติกตามแบบฉบบัของ “Stoondio” 

. 

“จำเป็นต้องเคลื่อนไหว 

เพื่อใหส้ิ่งที่ควรเป็นเกิดข้ึน 

และการเคลือ่นไหวก็ยังคงอยู่จนทกุวันน้ี 

ด้วยความเคารพคนเดือนตุลาฯ ‘เพื่อมวลชน’” 

. 

คลิกฟังเพลงได้ที่น่ี youtu.be/E1hMr9A3AjY 

 
ดอกไม้จะบาน (Cover) 

โดย Slot Machine 

. 

“ดอกไม้ ดอกไม้จะบาน 

บรสิุทธ์ิกล้าหาญ จะบานในใจ 

สีขาว หนุ่มสาวจะใฝ ่

แน่วแน่แก้ไข จุดไฟศรัทธา” 

. 

“‘ดอกไมจ้ะบาน’” เพลงพิเศษของพวกเรา 



เพื่อเป็นกำลังใจให้คนรุ่นใหม ่

ที่มีศรัทธาและความฝันทกุ ๆ คนครับ” 

. 

แม้จะอยู่ในบทบาทวงร็อก แต่ Slot Machine เลือกเพลง “ดอกไม้จะบาน” ที่มเีน้ือหาเต็มเปี่ยมไปด้วยความ

บรสิุทธ์ิของพลังการเปลี่ยนแปลงมาถ่ายทอดอีกครัง้ ถือเป็นการสบืต่อเจตนารมณ์คนเดือนตุลาฯ มายังคนหนุ่มสาว

ในยุคปัจจบุัน 

. 

“ดอกไม้จะบาน” มาจากบทกวีของ “จิระนันท์ พิตรปรีชา” ซึ่งแต่งข้ึนในปี 2516 “ดอกไม”้ สื่อถึงคนหนุ่มสาวที่

กล้าหาญ กล้าฝันถึงสังคมที่ดีกว่า ต่อมานิสิตวิศวะ จุฬาฯ ได้นำบทกวีไปใสท่ำนอง กลายเป็นบทเพลงที่ถูกขับร้อง

ในการชุมนุมและการรับน้องใหม่หลายครัง้หลายหน 

. 

คลิกฟังได้ที่น่ี youtu.be/3PwOC-2Ou3g 

 
5 ตุลาฯ 

โดย COCKTAIL Feat. จ๋าย TaitosmitH, แม็ก The Darkest Romance 

. 

“เพราะฉันหวังจุดหมายในใจ 

จะเดินมาถึงในแสงวันใหม ่

ให้ต่ืนคราวน้ีมันมีความหมาย ย่ิงกว่าครั้งไหน” 

. 



“โอม–ปัณฑพล ประสารราชกิจ” นักร้องนำจากวง COCKTAIL ได้แรงบันดาลใจจากการแต่งเพลง “5 ตุลาฯ” 

จากเรื่องราวของคนเดือนตุลาฯ ในคืนก่อนเหตุการณ์ประวัติศาสตร์จะเกิดข้ึน โดยอ้างอิงจากคำพูดของ “สุรชาติ 

บำรุงสุข” อดีตแกนนำนักศึกษาทีเ่คลื่อนไหวในครั้งน้ันทีก่ลา่วไว้ว่า “เรายังหวังว่าเราจะมเีวลาจนถึงเช้าวันรุ่งข้ึน 

เป็นความหวังในค่ำคืนวันที่ 5 ตุลาฯ” 

. 

“ผมได้มีโอกาสรบัรูเ้รื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกบัวันที่ 6 ตุลาคม 2519 หลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงเวลาที่ศึกษา

อยู่ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนกระทัง่ในปีน้ีเมื่อทีมงาน “5 ตุลาฯ ตะวันจะมาเมื่อฟ้าสาง” ได้

เล่าแนวคิดของงานรำลึกปีน้ี ผมสนใจมากทีท่ีมงานจะเล่าใหค้นรุ่นใหม่ได้ฟังว่าคนเหล่าน้ันมีชีวิตอย่างไรและเพราะ

อะไรพวกเขาจึงต่อสู”้ 

. 

“เพลงเพลงน้ีผมเขียนข้ึนโดยหยิบยกเอาเรื่องราวดังกล่าวมาเป็นแรงบันดาลใจ ด้วยการนำเอาแนวคิดของ

ความหวังและการต่ืนรูม้าเป็นแกน และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าบทเพลงเพลงน้ีจะถ่ายทอดพลงัแหง่ความคิดที่จะ

เปลี่ยนแปลงได้ไม่มากก็น้อย” 

. 

คลิกฟังได้ที่น่ี youtu.be/tn-3G4gVZuk 

 

 
 

Kurui 

โดย Vinegar Syndrome 



. 

“ต่ืนเถิดคนหนุ่มสาว 

โบยบินสู่เสร ี

มอบความหวังส่งไมตร ี

จุดไฟฝันใหลุ้กโชนใหม่” 

. 

Vinegar Syndrome วงดนตรอีัลเทอร์เนทีฟที่ไมจ่ำกัดแนวดนตรี และมผีลงานเพลงที่ถ่ายทอดความเป็นไปของ

สังคมอย่างเด่นชัด รวมถึงซงิเกิลแรกอย่างเพลง “เคย เคย (Bounce)” ยังได้รบัเลือกให้ใช้ประกอบภาพยนตร์สาร

คดีเรื่อง “ฟ้าต่ำแผ่นดินสงู (Boundary)” ด้วย 

. 

ในวาระรำลกึถึงพลงัหนุ่มสาวและการต่อสู้ของประชาชนที่ผา่นมา สมาชิกวงทั้งสองคือ กร มหาดำรงค์กลุ และ

วุฒินันท์ แช่มช้อย จึงร่วมกันแต่งเพลง “Kurui” ถึงคนหนุ่มสาวนักสูป้ระชาธิปไตยเพือ่มอบความหวังส่งไมตรี จุด

ไฟฝันของคนรุ่นต่อไปใหลุ้กโชนข้ึนใหมอ่ีกครัง้ 

. 

คลิกฟังได้ที่น่ี youtu.be/aUKJc7EutJ4 

 

 
 

ลิ่วล้อ 

โดย View From The Bus Tour 



. 

“คงมีความหิวเป็นลิ่วล้อ ขับเคลื่อนฉันในวันที่ท้อไร้แรง 

มีคนช้ีน้ิวสร้างกำแพง ติดภาพวาดที่เป็นเรื่องจำแลง” 

. 

“View From The Bus Tour” หรือเฟนเดอร์ สมาชิกจากวง Solitude Is Bliss หยิบเอาเรื่องราวการต่อสู้ของ

กรรมกรไทยมาเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเพลง “ลิ่วลอ้” 

. 

การต่อสู้ของกรรมกรในช่วงปี 2516-2519 เข้มข้นชนิดที่พวกเขาเลือกใช้วิธีต่อต้านด้วยการนัดหยุดงานรวมแล้ว

มากถึง 1,232 ครั้ง โดยในปี 2516 สถิติพุ่งทะยานไปถึง 501 ครั้งต่อปี จนเป็นหลักฐานของการต่อสูท้ี่ทรงพลังของ

เหล่ากรรมกร ซึ่งเกิดเปน็ผลสำเร็จฝากไว้ให้คนรุ่นหลงัอีกด้วย 

. 

คลิกฟังได้ที่น่ี youtu.be/YkwDlJxGTMc 

 

 
 

Truth 

โดย เอ้และแบงค์ Beagle Hug 

. 

“เขาเหล่าน้ันมีความฝันมีโอกาส 

ที่ไม่มีใครควรพรากมันไป 



ไม่มีเหตุผลดีใด ๆ ที่เธอต้องถูกทำลาย 

สูญหายจากความจริง” 

. 

2 สมาชิกจาก “Beagle Hug” วงดนตรี experimental pop แต่งเพลงระลึกถึงความจริงที่สงัคมต้องตระหนักว่า 

แม้จะมีความคิดเห็นและความเช่ือที่แตกต่างกัน แต่ก็ไม่มีใครสมควรตาย และไม่มีใครมีอำนาจช้ีเป็นช้ีตายคนอื่นได้ 

 

“มากกว่าแค่รายช่ือผูเ้สียชีวิต พวกเขาเป็นคนที่ฝันอยากใหป้ระเทศชาติดีข้ึน คนที่มีพ่อแม่พี่น้องเพือ่น คนที่มี

ความสามารถต่างกันไป เป็นที่รักและอยู่ในความทรงจำของผู้อื่น 

แด่ 6 ตุลาฯ” 

. 

คลิกฟังได้ที่น่ี youtu.be/T8SyZO8Y_wc 

 

 
ประชาครปิะตัย 

โดย Ruzzy 

. 

“ร้อง พวกเรามาร้องเพลงกัน 

ถึงทุกคนทีสู่ญเสียไป 

เหลือแค่คนที่ยังหายใจ 

เดินต่อไป 



ประชาธิปไตย 

ที่เราฝันเอาไว้” 

. 

ดนตรีจังหวะป๊อป ๆ ในสไตล์ TATTOO COLOUR แต่ถ่ายทอดเรือ่งประชาธิปไตยได้อย่างเข้มข้น “รัฐ–รัฐ พิฆาต

ไพร”ี แต่งเพลง “ประชาครปิะตัย” ด้วยการสื่อสารถึง “ประชาธิปไตย” ความฝันที่คนหลายรุ่นต่อสู้ให้ได้มา แต่

เหตุใดประเทศไทยถึงไม่เข้าใกล้ความหมายของคำน้ีสกัท ี

. 

อีกด้านหน่ึง เน้ือเพลงของรัฐยังสอดแทรกการรำลกึถึงผูท้ี่เสยีชีวิตจากการออกมาเรียกร้องชีวิตที่ดีข้ึน รวมทั้งชวน

ให้คนรู้สกึมหีวังที่จะต่อสูเ้พื่อบ้านเมืองที่ดีต่อไป 

. 

คลิกฟังได้ที่น่ี youtu.be/tWL-Hh5vUf0 

 

 
 

จะกลับไปหาเธอ 

โดย POLYCAT 

. 

“สั่งให้นอนลงไปกบัพื้น 

แต่ใจฉันจะยังคงยืนข้ึนมา” 

. 



ท่วงทำนองและเสียงร้องเพลงยุค 90s ของ POLYCAT เต็มไปด้วยเน้ือหาของคืนวันที่ 5 ตุลาฯ วันที่นักศึกษาถูก

ก่อกวนทั้งคืน แม้เวทปีราศรัยจะยังดำเนินไป แต่เสียงปืนก็ดังสวนกับเสยีงลำโพงบนเวทเีป็นระยะ 

. 

ถึงอย่างน้ัน พวกเขายังคงเช่ือว่าความรุนแรงจะไม่ถึงข้ัน “ทำร้ายกันให้ตาย” พวกเขาจะดูแลตัวเองได้ ความหวัง

จะตามมาในรุ่งสางของวันต่อไป อย่างที่ท่อนหน่ึงในเพลงน้ีกล่าวว่า “และตอนน้ัน เมื่อทุกอย่างคลี่คลาย จะกลบัไป

หาเธอ” 

. 

คลิกฟังได้ที่น่ี youtu.be/YlTNi9oFNFU 

 

 
 

Break Free 

โดย Image Suthita 

. 

“You can get rid of me but you’ll see 

There are millions of me 

And we will break free” 

. 

“อิมเมจ สุธิตา” สื่อสารถึงการปราบปรามคนเห็นต่างโดยใช้ความรุนแรงผ่านเพลงช้าทีป่ระกอบไปด้วยเสียงกีตาร์

และเสียงร้องเพราะ ๆ ของเธอ 



. 

ในเน้ือเพลงยังกล่าวอีกว่า แม้การทำลายคนที่ลกุข้ึนสู้ ปิดกัน้ความเช่ือต่อสิทธิเสรีภาพของผู้คนไปเท่าไหร่ ก็มิอาจ

หยุดย้ังความจริงที่ว่ากาลเวลาได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนแล้ว และถึงวันน้ันผู้คนทีลุ่กข้ึนสูจ้ะเป็นอสิระ 

. 

“เหตุการณ์วันที่ 6 ตุลาคม 2519 ไม่ควรถูกปล่อยใหเ้ลือนหายไปตามกาลเวลา ในวันน้ันแม้จะมหีลายชีวิตที่ต้อง

ดับสลายไปตลอดกาล แต่สิง่ที่ไมสู่ญสลายไปด้วยคืออุดมการณ์และความหวังที่ยังอยู่และส่งต่อมาสู่คนรุ่นหลัง 

โปรดช่วยกันสานต่อการต่อสู้ เพื่อรุ่งอรุณแหง่ชัยชนะของทกุคน เพื่ออิสรเสรีของมวลชน” 

. 

คลิกฟังได้ที่น่ี youtu.be/duMCGfoshQs 

 

 
 

Dawn 

โดย Dead Flowers 

. 

“หากวันเวลา ไม่เคยย้อน คืนกลับมา 

ด่ังดวงดารา ที่ร่วงแล้ว ก็หล่นไป 

ไม่มีอะไร บอกเราได้ ว่าอยู่นานเท่าไหร”่ 

. 



“Dead Flowers” นำเพลง “Dawn” กลบัมานำเสนอในมมุมองใหม่อกีครั้ง เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการรำลึกถึง 6 ตุ

ลาฯ ชวนให้ทุกคนย้อนเวลาไปสังเกตการณ์การเคลื่อนไหวของประชาชนในช่วงปี 2516-2519 ซึ่งเป็นด่ัง “เช้าวัน

ใหม่” ของความเท่าเทียมและสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนต้ังใจต่อสู้เพือ่ให้ได้มา 

. 

แต่ “เช้าวันใหม่” น้ันกอ็ยู่ได้เพียงไม่นาน เพราะถูกฉีกกระชากทำลายลงด้วยการสังหารหมู่ในรุ่งสางอันโหดร้าย

ทารุณทีสุ่ดของประวัติศาสตร์สงัคมไทยเมื่อ 45 ปีก่อน 

. 

เรื่องเล่าของรุ่งอรุณใหมจ่ะเป็นอย่างไร น่ีคือสิ่งที่พวกเราต้องเป็นคนกำหนด 

. 

คลิกฟังได้ที่น่ี youtu.be/QaPD7Z4MOCQ 

 

 
 

Red Not Blue 

โดย H 3 F 

. 

“We bleed red not blue 

We bleed red just like you” 

. 



H 3 F ต้ังใจระลึกถึงความสูญเสียในเช้าวันที่ 6 ตุลาฯ ด้วยเน้ือเพลงเรียบง่ายที่พูดถึงความเป็นมนุษย์ของนักศึกษา

และประชาชนที่ถูกเข่นฆ่า และกล่าวย้ำเมสเซจที่ว่า “เราทกุคนล้วนเป็นคนเท่ากัน” ในบทเพลงด้วย 

. 

นอกจากน้ี ประเด็นในเพลง “Red Not Blue” ยังใกลเ้คียงกับเน้ือหาของหนังสือ “โฉมหน้าศักดินาไทย” โดยจิตร 

ภูมิศักด์ิ ซึ่งเป็นที่นิยมอ่านในหมู่นักศึกษาปี 2516-2519 

. 

“พวกเราเขียนเพลงน้ีเพื่อรำลกึแด่ทุกชีวิตที่สญูเสียไปเพียงเพราะพวกเขาออกมาเรียกร้องความเท่าเทียม ความ

ยุติธรรม และประชาธิปไตย พวกเราเขียนเพลงน้ีเพื่อตอกย้ำให้ไม่ลืมว่าผู้ที่กระทำความช่ัวร้ายป่าเถ่ือนเหล่าน้ียังคง

ลอยนวลอยู่ในสังคมไทยจนถึงปัจจุบัน 

. 

“พวกเราเขียนเพลงน้ีเพื่อจดจำไว้ว่าทุกชีวิตที่สูญเสียไปน้ัน สูญเสียไปเพื่ออะไร” 

. 

คลิกฟังได้ที่น่ี youtu.be/Ss_e5I9wMbk 

 

 
 

อิสรภาพ...ไม่เกิดข้ึนโดยบังเอิญ 

โดย Greasy Cafe 

. 

“เราจะร่วมกันรอ้ง และจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายเราได้อีก 



ไม่มีชัยชนะ อิสรภาพไหนเลย จะเกิดข้ึนโดยบังเอิญ” 

. 

เพราะอิสรภาพไม่ได้เกิดโดยบังเอิญ แต่เกิดข้ึนจากการต่ืนรู้ ลุกข้ึนร่วมต่อสู้ของผู้คน บทเพลงน้ีของ “Greasy 

Cafe” จึงเปรียบเหมือนการส่งต่อสารให้ทกุคนลุกข้ึนสู้อีกครั้ง ร่วมกันสานต่อความฝัน ความเช่ือของผู้ทีสู่ญเสีย 

โดยที่เราจะไม่ยอมให้ใครใช้วิธีเดิมในการทำร้ายความฝันของใครอีก 

. 

คลิกฟังได้ที่น่ี youtu.be/MeGCpM_rljQ 

 

 
 

 

หัวใจเสร ี

โดย TaitosmitH feat.Washiravit Geenkerd, Praivit Sukkasem & Adisak Poungok 

. 

“แต่อย่างน้อยกท็ำให้รู้ว่าคนอย่างฉันก็มีหัวใจ 

ไม่ยอมรบั ทุกโชคชะตาที่ใครขีดไว้ 

หากชีวิตน้ีสิ้นสลายใหล้มสุดท้ายนำพาฉันไป 

สู่จุดหมาย เส้นทางสุดท้าย ที่ไกลแสนไกล 

หัวใจของเราเสรี” 

. 



แม้ฉากหลงัในเอม็วีเพลง “หัวใจเสร”ี จะประกอบไปด้วยภาพการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน แต่เน้ือเพลง

ที่สะทอ้นการต่อสู้อันแน่วแน่เพือ่อุดมการณ์ก็เหมอืนได้ย้อนเวลาไปถึงช่วง 3 ปีทองของการต่อสู้ภาคประชาชนใน

ยุคน้ันเช่นเดียวกัน 

. 

นอกจากน้ี เน้ือเพลง “หัวใจเสร”ี ยังชวนให้นึกถึงบทกวี “ต่ืนเถิดเสรีชน” โดย “รวี โดมพระจันทร”์ ซึ่งเป็นบทกวี

ที่นักศึกษาประชาชนในยุค 14 ตุลาคม 2516 - 6 ตุลาคม 2519 จดจำได้ข้ึนใจ เน้ือหาน้ันกล่าวว่า 

. 

“ต่ืนเถิดเสรีชน อย่ายอมทนก้มหน้าฝืน 

หอกดาบกระบอกปืน หรอืทนคลื่นกระแสเรา” 

--- 

“หากหวังเสรีภาพ หวังโลกราบรื่นราศร ี

สันติภาพจักมี เพราะการที่เราต่อสู”้ 

. 

คลิกฟังได้ที่น่ี youtu.be/lB8uo963dP4 

 

 
 

ตาย 1 เกิดล้าน 

โดย แม็กซ์ เจนมานะ 

. 



“ศึกน้ียังอีกนาน 

ตายหน่ึงเกิดล้าน” 

. 

ดนตรีร็อกผสานกับเสียงตะโกนในเพลง “ตาย 1 เกิดล้าน” อาจไม่ได้เป็นเพียงเพลงทีร่ะลึกถึงความรุนแรงที่เกิดข้ึน

ตลอดการต่อสู้ของประชาชน แต่เป็นเพลงทีป่ลุกใจและแสดงออกถึงความคิดต่อ “ผูก้ระทำ” ได้อย่างตรงไปตรงมา 

. 

อีกทั้งช่ือเพลงน้ียังชวนให้นึกถึงบทกวีเดือนตุลาฯ ที่ว่า 

“เธอตายเพื่อจะปลกุให้คนต่ืน 

เธอตายเพื่อผู้อื่นอีกหมื่นแสน 

เธอเป็นดินก้อนเดียวในดินแดน 

แต่จะหนักและจะแน่นเต็มแผ่นดิน” 

. 

คลิกฟังได้ที่น่ี youtu.be/IDwrd7u-a-E 

 

 
 

ความฝันในยามรุ่งสาง 

โดย T_047 

. 

“เมื่อคืนฉันฝัน ฝันว่าคนทุกคนเท่ากัน 



โอ้ ในฝันมันช่างสวยงาม 

มีเธออยู่กบัฉันใต้แสงของเงาพระจันทร ์

โอ้ ในฝันที่ไม่มีคนฆ่ากัน” 

. 

T_047 ถ่ายทอดความฝันของคนที่อยากเห็นเพื่อนร่วมชาติมีศักด์ิศรี มีสทิธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน โดยเช่ือมต่อกับ

ความฝันในยามรุ่งสาง ซึง่เกี่ยวเน่ืองกับความนึกคิดของนักศึกษาและประชาชนที่ร่วมต่อสู้กันในคืนวันที่ 5 ตุลาฯ 

โดยไม่คาดคิดว่าจะเกิดความรุนแรงในฟ้าสางของวันที ่6 ตุลาฯ 

. 

คลิกฟังได้ที่น่ี youtu.be/eC6J0287pVA 

 

 
 

แสงดาวแห่งศรัทธา 

โดย เอ Safeplanet 

. 

“ขอเยาะเย้ย ทกุข์ยากขวากหนามลำเค็ญ 

คนยังคง ยืนเด่นโดยท้าทาย 

แม้นผืนฟ้า มืดดับเดือนลบัมลาย 

ดาวยังพราย ศรัทธาเย้ยฟ้าดิน” 

. 



“แสงดาวแหง่ศรัทธา” เป็นเพลงที่มีทีม่าจากบทกวีของจิตร ภูมิศักด์ิ เขาแต่งข้ึนมาระหว่างถูกจองจำอยู่ในคุก

ลาดยาว ในช่วงปี 2503-2505 หลังจากโดนจับด้วยข้อหาคอมมิวนิสต์ โดยใช้นามปากกาว่า “สุธรรม บุญรุ่ง” 

. 

แม้จิตรจะโดนยิงตายในปี 2509 แต่เพลง “แสงดาวแห่งศรทัธา” กลับมาแพรห่ลายในช่วงปี 2516-2519 เพราะ

เปน็เพลงที่ให้ความหวังแก่มวลชน และเอ Safeplanet ก็เลอืกมาขับร้องให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ซึ่งทำให้คน

รุ่นใหมเ่ข้าถึงบทเพลงเดียวกันกับการต่อสู้ยุคน้ันได้อย่างลงตัว 

. 

คลิกฟังได้ที่น่ี youtu.be/wmAGDhTZO78 

 

 
 

เพลงที่ไม่มีช่ือ 

โดย ก้อง ห้วยไร ่

. 

“ขอให้ทุกวิญญาณที่มอดดับไป ทุกดวงจิตจงสุขี สดุดีวีรชน” 

. 

“ก้อง ห้วยไร”่ ศิลปินลูกทุง่หน่ึงเดียวในโปรเจกต์น้ี ต้ังใจแต่งเพลงสดุดีวีรชน 6 ตุลาฯ ด้วยท่วงทำนองและคำรอ้งที่

เรียบง่าย ทั้งยังคืนความเป็นมนุษย์ให้กับผู้ทีสู่ญเสียจากการเรียกรอ้งเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีข้ึน 

. 

คลิกฟังได้ที่น่ี youtu.be/u0zb_M4DKAs 



 
 

เพื่อมวลชน 

โดย หมู ไววิทย์ 

. 

“จะขอเป็นนกพิราบขาว เพื่อช้ีนำชาวประชาสู่เสร”ี 

. 

ถ้าหากฟัง “เพื่อมวลชน” ในเวอร์ช่ันเสียงหวานพร้อมดนตรอีะคูสติกกบั Stoondio มาแล้ว เราอยากชวนฟัง 

“เพื่อมวลชน” ในเวอรช่ั์นของ “หมู ไววิทย์” ซึง่ใสเ่สียงเมาท์ออร์แกนเข้าไปในท่วงทำนอง พรอ้มเสียงของหมูที่มี

กลิ่นอายแบบเพื่อชีวิต ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกบัแนวคิดของเพลง “เพื่อมวลชน” น่ันเอง 

. 

คลิกฟังได้ที่น่ี youtu.be/IVfUphTXiBk 


