
หัวข้อ: 5 วงดนตรี และ 6 บทเพลงเพื่อชีวิตที่ขับขานในหัวใจมวลชนป? 2516-2519 

เผยแพร่ผ่านเพจเฟซบุ๊ก บันทึก 6 ตุลา  

วันที่: 29 กันยายน 2564 เวลา 10:30 น. 

< Link: https://www.facebook.com/1204453389613480/posts/4596522687073183/?d=n>   

-----  

 

 
 

มรดกช้ินสำคัญของการตJอสูLทางวัฒนธรรมต้ังแตJเหตุการณQ 14 ตุลาฯ ที่ยังคงสJงตJอมาจนถึงตอนน้ีคือ “เพลงเพื่อ

ชีวิต” ซึ่งทำหนLาที่ทัง้สJงสารเรียกรLองตJอรัฐและปลอบประโลมหัวใจของมวลชนใหLรูLวJายังมีคนที่พรLอมตJอสูLอยูJเคียง

ขLางกัน  

. 

อันที่จรงิ ศิลป^นไทยที่ทำเพลงเน้ือหาวJาดLวยความทุกขQยากของประชาชนมีมาต้ังแตJชJวง 2480 (ยุคน้ันเรียกวJา 

“เพลงชีวิต”) แตJสำหรับการแผJขยายของ “เพลงเพื่อชีวิต” ในหมูJนักศึกษาน้ันไดLรบัอิทธิพลหลักมาจากฐานคิด

ศิลปะตLองสะทLอนภาพชีวิตประชาชนจากหนังสือ “ศิลปเพื่อชีวิต ศิลปเพื่อประชาชน” ของ “ทีปกร” นามปากกา

ของ “จิตร ภูมิศักด์ิ” ผูLซึ่งเปhนไอดอลของนักศึกษาในยุคน้ัน น่ีจึงเปhนเหตุผลที่วงดนตรีเพื่อชีวิตสJวนหน่ึงยังหยิบ

เรื่องราวของจิตรและเพลงที่เขาเคยแตJงเอาไวLมาขับขานปลกุใจมวลชนดLวย 

. 

ย่ิงในชJวงใกลLเหตุการณQ 6 ตุลาฯ มีความรุนแรงเกิดข้ึนไมJเวLนแตJละวัน เสียงเพลงจากวงดนตรเีพื่อชีวิตจึงมีบทบาท

อยJางมากในการเปhนเครือ่งเยียวยาและสรLางขวัญกำลังใจ เสยีงเพลงบรรเลงทัง้ในรั้วมหาวิทยาลัยและออกทัวรQ

ตJางจังหวัด เขLาไปสJงตJอทJวงทำนองการตJอสูLรJวมกบักลุJมกรรมกรและชาวนา บLางก็ตLองกินอยูJหลับนอนกบัชาวบLาน



นานเปhนวัน บLางออกทัวรQทั่วประเทศจนไมJไดLเขLาเรียน แตJพวกเขาก็ไดLรับรูLความทุกขQยากลำบากของประชาชนซึ่ง

ไมJมีใหLเห็นในหLองสีเ่หลี่ยม และสุดทLายก็กลายมาเปhนวัตถุดิบในการสรLางสรรคQบทเพลงที่มีความหมายลกึซึ้งตาม

แบบฉบบั “เพลงเพื่อชีวิต”  

. 

ทJวงทำนองชีวิตจากบทเพลงและวงดนตรีตJอไปน้ี คือสJวนหน่ึงที่เราหยิบมานำเสนอเพื่อใหLเหน็หลักฐานวJาดนตรี

เปhนอาวุธที่ประชาชนใชLตJอสูLกับรัฐอยJางสันติ ดนตรเีปhนเครือ่งมือเช่ือมโยงคนหลากหลายกลุJมใหLรJวมตJอสูLไปดLวยกัน 

ดนตรีเปhนพลงัใหLกบัหัวใจมวลชนเพือ่ยืนหยัดตJอความอยุติธรรม ไมJยอมจำนนตJอการกดข่ี และคงไวLซึ่งศรัทธาแหJง

ยุคสมัยใหLดังกLองไปทั่วแผJนดิน 

 

 
 

“กรรมาชน” เป็นหน่ึงในวงดนตรีทีเ่กิดข้ึนหลังเสียงประชาชนดังกึกก้องในเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ โดยเริม่ต้นจากการ

รวมตัวกันของนักศึกษาสายการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปลายปี 2516 ก่อนจะเปิดตัวในงานรำลึกวีรชน 14 

ตุลาฯ ปี 2517 

. 

เริ่มแรกยังไม่มีช่ือวงอย่างเป็นทางการ แต่เมื่อไปถึงงาน พวกเขาเห็นแผ่นพับกระดาษโรเนียวของกรรมกรทีเ่ขียนว่า 

“กรรมาชน” สมาชิกจึงนำมาต้ังเป็นช่ือวง เพราะมีความหมายตรงตัวกับความเช่ือของพวกเขา น่ันคือการยืนหยัด

ต่อสู้เคียงข้างชนช้ันแรงงานและประชาชนผู้ถูกกดข่ี 

. 



สมาชิกของวงกรรมาชนประกอบด้วย กุลศักด์ิ เรอืงคงเกียรติ, นพพร ยศฐา, สมบัติ ศรสีุขอัยกา, จำเรญิ วัฒนศรี

สิน, พงษ์สันต์ ทองเนียม, บุญลือ วงษ์ท้าว, วิโรจน์ สิงห์อุตสาหะ, พิชัย สุธาประดิษฐ,์ พลศิลป์ ศิวีระมงคล, ปรีดา 

จินดานนท์, และ กิติพงษ์ บุญประสิทธ์ิ ตอนหลังยังมีนักศึกษาต่างสถาบันมาร่วมวงด้วย เช่น นิตยา โพธิคามบำรุง, 

วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์, พิทักษ์ เรืองรังสี และสมาชิกจากศูนย์กลางนักเรียนแห่งประเทศไทย 

. 

“กิติพงษ์ บุญประสทิธ์ิ” หรือ “ต้ี กรรมาชน” เคยบันทกึประวัติวงกรรมมาชนไว้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2541 (มีการ

เปลี่ยนแปลงอีกครั้งในวันที่ 27 กรกฎาคม 2545) ว่า ช่วงแรกวงกรรมาชนยังไม่มเีพลงเป็นของตัวเอง แต่อาศัยนำ

บทเพลงของวง “คาราวาน” และ “ไดอะเล็คติก” มาเรียบเรียงใหม่ใหเ้ป็นสไตล์กรรมาชน ต่อมาได้นำบทกลอน

ของ “จิตร ภูมิศักด์ิ” มาใส่ทำนอง และยังดึงเพลงที่จิตรเคยแต่งไว้ตอนถูกคุมขังในเรือนจำมาแสดง เช่น แสงดาว

แห่งศรัทธา, เสียงเพรียกจากมาตุภูม ิ

. 

หลงัจากน้ัน “กุลศักด์ิ เรืองคงเกียรติ” หรือทีทุ่กคนรูจ้ักในช่ือ “จิ้น กรรมาชน” หัวหน้าวง ได้เริ่มแต่งเพลงออกมา

ร่วมกับสมาชิกคนอื่น ๆ อย่างเพลงเพื่อมวลชน (แต่งร่วมกบั “นพพร ยศฐา”) กรรมาชน, แสง, กูจะปฏิวัติ, อินโด

จีน และสลัม ในช่วงหลังทีพ่วกเขาได้ออกทัวร์แสดงดนตรีในหมู่บ้านต่างจงัหวัดแล้วได้สัมผสัความทุกข์ยากของ

ประชาชน ก็ได้นำเรื่องราวเหล่าน้ันมาร่วมกันแต่งเพลงใหม่ ๆ ด้วย 

. 

บทเพลงเพื่อชีวิต การนำผลงานของจิตรซึง่เป็นไอดอลของนักศึกษายุคน้ันมาถ่ายทอดเป็นเพลง รวมถึงลักษณะของ

ดนตรีแบบฮาร์ดรอ็กในช่วงแรก ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นวงสตริงทีเ่ล่นแนวมาร์ช สิ่งเหล่าน้ีทำใหก้รรมาชนสร้างมวล

อารมณ์ปลุกใจและปลอบประโลมผู้คนให้กล้ายืนเด่นโดยท้าทายต่ออำนาจอยุติธรรมในสังคมมากข้ึน 

. 

ในช่วงที่เกิดการสูญเสียผูเ้รียกร้องประชาธิปไตยมากข้ึนเรื่อย ๆ (ซึ่งรวมถึงผูเ้ป็นซาวนด์เอนจเินียร์ของกรรมาชน

ด้วย) วงกรรมาชนได้ข้ึนแสดงในหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ขณะเล่นอยู่น้ันก็เกิดเหตุแอมปร์ะเบิด 

การแสดงจงึต้องหยุดชะงัก แต่เพราะประชาชนที่มาร่วมงานต้องการให้กรรมาชนแสดงต่อ พวกเขาจงึประกาศรวม

เงินกัน ณ เวลาน้ันเพื่อซื้ออุปกรณ์มาใหก้รรมาชนแสดงต่อ น่ีคือหลักฐานยืนยันว่าวงดนตรีของนักศึกษามหิดล

ครองใจมวลชนมากเพียงใด 

. 

“วงกรรมาชนเป็นวงที่ยืนพื้นในการประท้วงที่ยืดเย้ือจริง ๆ เพราะสามารถอยู่โยงได้ ยามใดขาดคนไฮปาร์ค หรือ

ยามดึกด่ืนจนผู้คนพากันอ่อนเพลยีแล้ว วงกรรมาชนจะต้องเป็นผูป้ลุกเร้าวิญญาณแห่งการต่อสู้ข้ึนมา ไม่ว่าจะเป็น

เสียงปืนหรือเสียงระเบิดพวกเราแทบจะชาชินกับมันไปแล้ว จึงไม่น่าแปลกเลยว่าช่วงที่ประชาชนนักศึกษาถูกล้อม



ปราบ และถูกยิงกระหน่ำในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงประมาณตี 2 ถึง 6 โมงเช้าของวันที่ 6 ตุลาคม ทั้ง

นิตยาและผมนอนหลับใหลอยู่ข้าง ๆ เวทีท่ามกลางเสียงปืนและเสียงระเบิดน่ันเอง” ต้ี กรรมาชนระบุไว้ในบันทึก 

. 

ความนิยมของวงกรรมาชนยังทำให้พวกเขาได้รับเชิญไปแสดงในการชุมนุมต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งยังมีการบันทึก

เพลงลงเทปคาสเซตทัง้หมด 3 ชุด ในปี 2517-2518 รายได้ทั้งหมดนำมาเคลื่อนไหวและสนับสนุนการต่อสู้ของ

ประชาชน 

. 

หลงัเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ สมาชิกวงกรรมาชนส่วนหน่ึงเดินทางเข้าป่า คือจิ้น ต้ี และนิต (นิตยา โพธิคามบำรุง) 

ทั้งยังได้พบกับ “วิสา คัญทัพ” และสมาชิกจากวง “คุรุชน” บางส่วน รวมทั้งศิลปินจากจีนหลายคน ทำใหพ้วกเขา

ได้พัฒนาฝีมอืทั้งด้านการแต่งเพลง ดนตรี และการต่อสู้ทางวัฒนธรรม 

 

 
 

แม้วงดนตรีเพือ่ชีวิตวงอื่น ๆ จะเกิดข้ึนเพราะความต้ังใจใหม้เีสียงเพลงดังก้องประสานไปพร้อมกับเสียงเรียกร้อง

ของประชาชน แต่สำหรับ “โคมฉาย” พวกเขาไม่ได้ต้ังใจจะทำวงดนตรีต้ังแต่แรก 

. 

แต่เมื่อเกิดปัญหาที่วงดนตรีที่วางแผนไว้ไม่สามารถข้ึนแสดงได้ในนิทรรศการ “จักรวรรดินิยม” ซึง่ “สมาชิก

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (อศมร.)” จัดข้ึนในปี 2518 ทีมงานจึงต้องหาวงดนตรีมาแทน ทำให้

สมาชิกของ อศมร.ที่ไม่ได้เช่ียวชาญเรื่องดนตรี แต่แค่ชอบเลน่กีตาร์และร้องเพลงหลงัจากทำงานในแต่ละวันต้องมา

ข้ึนแสดงแทน โดยใช้ช่ือว่า “โคมฉาย” ซึ่งมาจากช่ือหนังสือรับเพื่อนใหม่ในมหาวิทยาลัยประจำปีน้ัน 



. 

จากการเล่นดนตรีและร้องเพลงเพื่อความบันเทงิในหมู่เพื่อนฝูง “โคมฉาย” ได้กลายเป็นวงดนตรีทีส่ร้างความ

บันเทงิในหมูผู่้ชุมนุม เพราะหลงัจากจบนิทรรศการจักรวรรดินิยม พวกเขาได้รับคำชวนจากชมรมในมหาวิทยาลัย

และฝ่ายต่าง ๆ ในขบวนการเคลื่อนไหวให้ไปแสดงต่ออกี เช่น ชมรมต่อต้านยาเสพติด ในงานนิทรรศการที่วิทยาลัย

ครูจังหวัดเพชรบุรีและนครปฐม หรือฝ่ายประสานงานกรรมกรชวนให้ไปแสดงในโรงงานเพื่อเป็นกำลังใจและ

สนับสนุนการต่อสู้ของกรรมกร 

. 

ผ่านไปหน่ึงปี วงโคมฉายก็ได้ออกเทปคาสเซตชุดแรกช่ือว่า “มุ่งไป” ซึ่งบรรจุ 11 บทเพลง คือ โคมฉาย, สายลม

จากเฉียงเหนือ แต่งโดย “คมกฤช เสริฐนวลแสง” บ้านค้อน้อย, มารวมกันเข้า แต่งโดย “ผดุงศักด์ิ ถีระวงศ์” ค่า

ของคน, มุง่ไป, ทุง่ร้าง แต่งโดย “วินัย บุญช่วย” คนสร้างบา้น, ปูนา, อีกไม่นาน แต่งโดย “วัฒน์ วรรลยางกรู” 

และเพลงสยามในวันน้ี แต่งโดย “ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์” 

. 

สมาชิกวงโคมฉายประกอบด้วย คมกฤช เสริฐนวลแสง, เจษฎา พูนพัฒน์, ผดุงศักด์ิ ถีระวงศ์, วสันต์ จินดารัตน์, 

วินัย บุญช่วย หรือที่รูจ้ักกันดีในช่ือ “ศิลา โคมฉาย” นักเขียนรางวัลซีไรต์จากหนังสือ “ครอบครัวกลางถนน” และ

พรรณิพา สงัขพิทักษ์ หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ วงโคมฉายก็ได้สิ้นสุดลง 

 

 
 



ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์สังคมในหลายประเด็น วงการการศึกษาก็เป็นหน่ึงในหัวข้อที่นักศึกษายุคน้ันจุด

ประเด็นปญัหาระบบการศึกษาที่รบัใช้ทุนนิยม มีการแข่งขันที่คัดคนแพ้ออก ไม่ได้โอบรบัทุกคนให้เข้าถึงการศึกษา

อย่างเสมอภาค 

. 

ในกลุ่มคนที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยครเูองกร็ว่มกันต่อต้านการศึกษาไทยในรูปแบบทุนนิยมเช่นกัน หน่ึงในน้ันคือ 

“ศักด์ิสิทธ์ิ เช้ือกลาง” วันหน่ึงทีเ่ขาได้เข้าร่วมชุมนุมและเหน็วงดนตรีคาราวานแสดงทีห่อประชุมใหญ่ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศักด์ิสทิธ์ิจึงอยากสร้างวงดนตรีเพือ่ชีวิตเช่นเดียวกัน จึงชวน “ศรัทธา หนูแก้ว” และ 

“ลิขิต บุญปลิว” เพื่อนร่วมสถาบันเดียวกันมาต้ังวงช่ือว่า “คุรุชน” 

. 

พวกเขาเปิดตัววงครัง้แรกในการชุมนุมประท้วงต่อต้านการจบั 9 ชาวนาและนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ต่อมาวงคุรุชนก็ได้แสดงในพื้นที่ชุมนุมกบัศูนย์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยบ่อยที่สุด เพราะสมาชิกวงพกัอยู่ใน

ตึก ก.ต.ป. อันเป็นที่ต้ังของศูนย์นิสิตนักศึกษาฯ 

. 

จุดเด่นของวงคุรุชนคือแนวดนตรีโฟลก์ทีผ่สมเครือ่งดนตรพีืน้บ้านเข้าไปด้วย ได้แก่ พิณ กีตาร์ ออร์แกน ตอนหลงั

ยังมีการเพิม่กลองบองโกและเครื่องทำจงัหวะเข้ามา ในส่วนของเน้ือหาเพลง ด้วยพื้นฐานของสมาชิกวงทีเ่ติบโตมา

ในครอบครัวชาวนา พบปะกบัปญัหาความทกุข์ยากของชาวบ้าน เพลงของคุรุชนจึงมีความเป็นสังคมชนบท ใกล้ชิด

กับประชาชนคนรากหญ้ามากกว่าวงอื่น ๆ รวมทั้งยังสอดแทรกคุณค่าและความสำคัญของการเป็นครูลงไปด้วย บท

เพลงที่เป็นทีรู่้จกักันในขณะน้ันคือ เธอผูเ้สียสละ, คุรุธรรม, ภราดร และสงครามหรือสันติภาพ นอกจากน้ีคุรุชนยัง

เคยออกเทปคาสเซตมาแล้วหน่ึงชุดด้วย 

. 

หลงัเหตุการณ์ความรุนแรงใน 6 ตุลาฯ สมาชิกต่างเดินทางเข้าป่า ก่อนจะได้รวมตัวกบัสมาชิกส่วนหน่ึงของวงกรร

มาชน แล้วสร้างสรรค์งานดนตรกีันในน้ัน 



 
 

วงดนตรีลูกทุ่งวงเดียวในขบวนการเคลื่อนไหวของนักศึกษาคือ “วงลูกทุง่สจัจธรรม” ก่อต้ังโดยฝ่ายวัฒนธรรม 

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งนักศึกษาในพรรคสัจจธรรมเป็นผู้บริหารในขณะน้ัน 

. 

“เมธา มาสขาว” บอกเล่าประวัติวงลูกทุ่งสัจจธรรมไว้ในบทความ “45 ปี ลูกทุ่งสจัจธรรมและมหกรรม “สายธาร

วัฒนธรรมเพื่อชีวิต ลิขิตผ่านกาลเวลา” ว่า “อาทิตย์ บำรุงเอื้อ” ผู้เป็นสมาชิกในวงดนตรลีูกทุง่ กพ.กช. ของกลุ่ม

พัฒนาการศึกษาชนบท (กพ.กช.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ชวนเพื่อน ๆ มาต้ังวงลูกทุ่งเพื่อชีวิตข้ึน และเปิดตัว

ลูกทุง่สจัจธรรมเพื่อเป็น “แนวรบด้านวัฒนธรรม” ครัง้แรกวันที่ 14 ตุลาคม 2518 ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดย

มีสมาชิกจากวงดนตรเีพื่อชีวิต 2 วงมาช่วยกันเขียนเน้ือเพลงให้กบัลูกทุ่งสัจจธรรม คือ “วีระศักด์ิ ขุขันธิน” ผู้แต่ง

เพลง “ฟ้าสงูแผ่นดินต่ำ” จากวง “รวมฆ้อน” และ “วินัย บญุช่วย” สมาชิกวง “โคมฉาย” 

. 

ต่อจากน้ันลูกทุง่สจัจธรรมก็พาเสียงเอื้อนของเพลงลูกทุง่ไปสู่ผู้ฟงัในการชุมนุมทั่วประเทศ ยืนหยัดต่อสูก้ับชาวนา

และกรรมกรด้วยเสียงเพลงที่คลอเคล้าไปด้วยกำลงัใจและเรือ่งราวของประชาชน โดยเฉพาะคนตัวเล็กตัวน้อย 

อย่างเพลงดังของลูกทุง่สจัจธรรม คือ “อาลัยพ่อหลวงอินถา” ทีส่มาชิกวงแต่งข้ึนจากเหตุการณ์ลอบสงัหาร “อิน

ถา ศรีบุญเรือง” หรือ “พ่อหลวงอินถา” รองประธานสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยและประธานสหพันธ์

ชาวนาชาวไร่ภาคเหนือ ผู้ลุกข้ึนพาชาวบ้านเรียกร้องสทิธิต่อรัฐในช่วงน้ัน 

. 

ในรุ่งเช้าวันที่ 6 ตุลาฯ สมาชิกวงลูกทุง่สจัจธรรมคนหน่ึงถูกฆาตกรรมที่หน้าหอประชุมใหญ่ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาชิกบางส่วนเดินทางเข้าป่า รวมถึง “อาทิตย์ บำรงุเอื้อ” นักร้องนำของวงด้วย 



 

 
 

ท่ามกลางวงดนตรรี่วมสมัยที่ใช้เครื่องดนตรีสากลบรรเลงบทเพลงแห่งประชาชนในที่ชุมนุม “ต้นกล้า” เป็นวง

ดนตรีไทยเพื่อชีวิตเพียงหน่ึงเดียวในน้ัน 

. 

วง “ต้นกล้า” เกิดข้ึนจากจุดมุ่งหมายที่ต้องการสร้างวงดนตรีไทยเพื่อต่อสูเ้คียงบ่าเคียงไหล่กบัประชาชน และ

เคลื่อนไหวทางการเมืองในเชิงศิลปวัฒนธรรม โดยสมาชิกรุน่ก่อต้ังประกอบด้วย พงษ์ศักด์ิ เกตุจรูญ, รังสิต จงฌาน

สิทโธ, สันธวิทย์ อุณหสุวรรณ์, เนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์, นิธินันท์ ยอแสงรัตน์, ทวีศักด์ิ โตรักษา, อานันท์ หาญ

พาณิชย์พันธ์ และชาญ ธาระวาส 

. 

นอกจากน้ียังมีนักศึกษารุ่นพี่ทีเ่รียนจบแลว้อย่าง “สจุิตต์ วงษ์เทศ” และ “เนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์” ซึ่งเคยทำวง

ดนตรีไทยก่อนช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ อย่างวง “เจ้าพระยา” มาช่วยสนับสนุนในการแต่งเพลงและยังสง่ต่อบาง

บทเพลงจากวงเจ้าพระยามาให้กบัวงต้นกล้าด้วย 

. 

“นิธินันท์ ยอแสงรัตน์” อดีตนักข่าวและบรรณาธิการอาวุโสสื่อใหญ่ในไทย ผู้เคยเป็นนักร้องหญงิประจำวงต้นกล้า 

เล่าว่าเธอได้รบัคำชวนจากรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัย เพราะเห็นว่าเธอเป็นนักร้องในวงดนตรีไทยทีโ่รงเรียนสตรีวิทยามา

ก่อน หลงัจากเข้าร่วมเวทีแรกที่วงต้นกล้าเล่นในการชุมนุมทีส่นามหลวง ต่อจากน้ันวงดนตรีไทยที่บรรเลงเพลงปลกุ

ใจประชาชนก็ได้รับเชิญให้ร่วมข้ึนเวทีร่วมกบัวงดนตรอีื่น ๆ ไปทั่วประเทศ ถึงข้ันทีส่มาชิกแทบไม่ได้เข้าเรียน 

นิธินันท์เล่าว่าไปเล่นดนตรจีนลมืเข้าสอบมาแล้วก็ม ี



. 

“บรรยากาศการเล่นดนตรีช่วงน้ันน่าต่ืนเต้นตลอดเวลา เพราะส่วนใหญจ่ะมกีารปราบ เพราะฝ่ายรัฐเขาไม่ชอบให้มี

การชุมนุม ประเด๋ียวชุมนุม มาละ ยิงเปรี้ยง ๆ ต้องถอนเครือ่ง ถอนวงหลบพร้อมกบัชาวบ้านหรือกรรมกร ไป

ต่างจังหวัดก็ (เคยเจอ) ระเบิดลงกลางเวที เราก็ต้องหนี แบกหลงัระนาดหนีกัน” 

. 

นอกจากน้ี “นายกระเวก” คณะกรรมการประสานงาน 20 ปี 6 ตุลาฯ ยังเคยเขียนบันทกึไว้ว่าความเป็นวงดนตรี

ไทยของวงต้นกล้าทำให้ภาพลกัษณ์แรกเห็นดูเป็นมิตรกับผู้ใหญ่หรือฝั่งที่ไม่ได้เห็นด้วยกบันักศึกษา เรียกได้ว่า “ตี

หัวเข้าบ้าน” ได้หลายครั้ง เมื่อเทียบกบัภาพวงดนตรเีพื่อชีวิตวงอื่น ๆ บางครั้งยังได้รับคำชมจากผู้ใหญ่ว่าอนุรักษ์

ดนตรีไทยไว้ แต่เมื่อพวกเขาได้ฟังเน้ือหาเพลงกันจรงิ ๆ แลว้ “นายกระเวก” บอกว่าผู้ใหญ่ถึงกบัตะลึง หลังเพลง

จบกล็ุกหนีกันแทบไม่ทัน 

. 

เพลงประจำวงต้นกล้า คือ “หนุ่มสาวเสร”ี แต่งโดย สุจิตต์ วงษ์เทศ, เพลง “การะเกด” แต่งโดย สมาชิกวงต้นกล้า, 

เพลง “คนทำทาง” และ “กระทุม่แบน” แต่งโดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 

 

 
“ถ้าหากฉันเกิดเป็นนกที่โผบิน ติดปีกบินไปให้ไกล ไกลแสนไกล 

จะขอเป็นนกพริาบขาว เพื่อช้ีนำชาวประชาสูเ่สร ี

ถ้าหากฉันเกิดเป็นเมฆบนนภา จะนำพาความรม่เย็นเพื่อทอ้งนา 

หากฉันเกิดเป็นเม็ดทราย จะถมกายเป็นทางเพื่อมวลชน” 

. 



เน้ือร้องกินใจ สื่อถึงความเสียสละและยกยอให้กบัเสรีภาพและความเปน็อยู่ของประชาชน คลอเคล้าไปกบัเสียง

เกลากีตาร์ คือความโดดเด่นของ “เพื่อมวลชน” 

. 

“จิ้น กรรมาชน” ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านดนตรีมากทีสุ่ดในวง แต่งเพลงน้ีร่วมกับ “นพพร ยศฐา” ผูซ้ึ่งร้อยเรียงบทกวี

ได้กินใจลึกซึ้ง แม้นพพรจะจากเพื่อนสมาชิกคนอื่น ๆ ไปจากเหตุการณ์ถูกซุม่โจมตีในเขตชายแดนปราจีนบรุี แต่

ผ่านมาแล้วกว่า 45 ปีที่ “เพื่อมวลชน” ยังคงได้รบัการขับขานส่งต่อผ่านโสตสัมผสัของผู้คนในพื้นที่การชุมนุมจนถึง

ทุกวันน้ี 

. 

รับฟงัได้ที่ youtu.be/G81z-uTVfqA 

 

 
 

“ขอเยาะเย้ย ทกุข์ยาก ขวากหนามลำเค็ญ 

คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย 

แม้นผืนฟ้ามืดดับเดือนลับละลาย 

ดาวยังพรายศรัทธาเย้ยฟ้าดิน 

ดาวยังพรายอยู่จนฟ้ารุ่งราง” 

. 

หากนับจากจุดเริม่ต้นของเพลงแล้ว “แสงดาวแห่งศรทัธา” น่าจะมีอายุราว ๆ 60 ปี เทียบเท่าได้กบัผูสู้งวัยคนหน่ึง 

. 



จิตร ภูมิศักด์ิ ใช้นามปากกา “สุธรรม บุญรุ่ง” แต่งเพลงน้ีร่วมกับเพลงอื่น ๆ กว่า 14 เพลง ไม่ว่าจะเป็น เพลงมาร์ช

ชาวนาไทย, มาร์ชลาดยาว, มาร์ชเทิดสทิธิมนุษยชน, ฟ้าใหม,่ ความหวังยังไม่สิ้น, เสียงเพรียกจากมาตุภูม,ิ ศักด์ิศรี

ของแรงงาน, อินเตอร์เนช่ันแนล, รำวงวันเมย์เดย์, วีรชนปฏิวัติ, มนต์รกัจากเสียงกระดึง, ทะเลชีวิต, หยดน้ำบนผืน

ทราย และอาณาจักรความรัก ในขณะที่เขาถูกคุมขังในคุกลาดยาวด้วยข้อหาคอมมิวนิสต์ช่วงระหว่างปี 2503-

2506 

. 

ในคุกลาดยาวน้ัน เขามีสหายร่วมอุดมการณ์ทีเ่ป็นนักโทษการเมอืงเช่นเดียวกัน พวกเขาก่อต้ัง “คอมมูนลาดยาว” 

เพื่อปลุกใจให้กันและกัน โดยจิตรมีความเช่ียวชาญทางด้านดนตรีไทยอยู่แล้ว จึงได้แต่งเพลงเพื่อเป็นพลังใหก้ับ

สมาชิกคนอื่น ๆ รวมทัง้ยังบันทึก 15 บทเพลงเหล่าน้ันเอาไว้ในหนังสือ “คอมมิวนิสต์ลาดยาว” 

. 

ผลงานของจิตรได้รบัความสนใจจากนักศึกษาต้ังแต่ช่วง 14 ตุลาฯ วงคาราวานได้นำ “แสงดาวแห่งศรัทธา” 

ออกมาจัดแสดงก่อน หลงัจากน้ันวงดนตรเีพื่อชีวิตของนักศึกษาอย่าง “กรรมาชน” ก็ได้นำเพลงน้ีมาเรียบเรียงใน

สไตล์เพลงของวง แล้วนำไปออกทัวรป์ลกุใจใหก้ับขบวนการชุมนุมเช่นเดียวกัน 

 

 
“คึกคักหนักแน่นดังแผ่นผา กลมเกลียวแกล้วกล้าสดใส 

ฟันเฟืองฟาดฟันบรรลัย กนกห้าสบิให้ชีวิตพล ี

เจ้าหนุ่มเจ้าสาวเอย เจ้าเคยแล้วหรือยัง 

เจ้าหนุ่มเจ้าสาวเอย เจ้าเคยแล้วหรือยัง 

ตายเพื่อสร้าง ตายเพือ่สร้างเสร”ี 



. 

เพลงน้ีสจุิตต์แต่งใหก้ับหนุ่มสาวในช่วง 14 ตุลาฯ โดยช่วงแรกยังคงนำมาเล่นในวง “เจ้าพระยา” วงดนตรีไทยที่สุ

จิตต์ก่อต้ังร่วมกบัเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และเพื่อน ๆ ก่อนจะยกเพลงน้ีให้วง “ต้นกล้า” เล่นในที่ชุมนุมต่าง ๆ 

. 

สุจิตต์แต่งเพลงน้ีโดยอาศัยเพลง “ตับลาวเจริญศร”ี (จากลลิติพระลอ) มาเป็นทำนองให้กบัเน้ือเพลงที่เขาแต่งข้ึน 

เพื่อรำลึกถึงนักศึกษาและประชาชนที่ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยในวันที่ 14 ตุลาฯ และยังใช้ทำนอง “ลาวเฉียง” 

มาข้ึนต้นท่อนที่ว่า “คึกคักหนักแน่นดังแผ่นผา กลมเกลียวแกล้วกล้าสดใส” ทำให้ดนตรมีีความคึกคักตามเน้ือเพลง

ไปด้วย 

. 

“นิธินันท์ ยอแสงรัตน์” เล่าว่าเพลง “หนุ่มสาวเสร”ี เป็นหน่ึงในเพลงที่วงต้นกล้านำไปใช้แสดงบ่อยที่สุด 

 

 
 

“เจ้าการะเกดเอย 

ข่ีม้าเทศ ไปท้ายวัง 

ชักกริชมาแกว่ง จะแทงฝรั่ง 

ใครห้ามก็ไมฟ่ัง เจ้าการะเกดเอย” 

. 



ที่เห็นคำว่า “แทงฝรัง่” ในเน้ือเพลงน้ีไม่ได้บอกว่าเจ้าการะเกดจะไปเก็บผลไม้แต่อย่างใด แต่หมายถึงเจ้าการะเกด

จะเข้าไปทำร้ายคนอเมรกิันที่เข้ามาต้ังฐานทัพในประเทศไทย ทำให้เพลง “การะเกด” กลายเป็นสัญลักษณ์ของการ

ต่อต้านจักรวรรดินิยมของอเมรกิาในยุคสมัยน้ัน 

. 

“เพลงการะเกดน่ีมหีลายคนช่วยกันแต่ง มีพี่อานันท์ (อานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์) พี่พ้ง (พงษ์ศักด์ิ เกตุจรูญ) พี่ป่อง 

(รังสิต จงฌานสทิโธ) ช่วยกันเขียนคนละทอ่นสองท่อน ทกุคนก็เป็นคนเจา้บทเจ้ากลอน พี่พ้งเรียนประวัติศาสตร์ พี่

สุจิตต์กเ็รียนประวัติศาสตร์ โบราณคดี เพราะฉะน้ันเขาจะเอาทำนอง (และเน้ือหา) โบราณ (อย่างการยกเอาท่อน) 

“เจ้าการะเกดข่ีม้าเทศจะไปท้ายวัง” มาเป็นต้นทาง แล้วที่เหลือก็ใสเ่น้ือปจัจบุันเข้าไปว่าจะไล่ฐานทพัอเมริกา” 

นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ เล่าที่มา 

. 

“นายกระเวก” คณะกรรมการประสานงาน 20 ปี 6 ตุลาฯ บันทึกไว้ว่า ตัวละครอย่าง “การะเกด” ดูมีภาพลักษณ์

แบบอยุธยาตอนปลายมากกว่ารัตนโกสินทร์ เน่ืองจากใช้กรชิเป็นอาวุธ ข่ีม้าเทศ และน่าจะเป็นคนช้ันสงูที่ทนไม่ได้

กับพฤติกรรมฝรั่ง 

. 

ในส่วนของด้านดนตรี นิธินันท์บอกว่า “การะเกด” เล่นด้วยจังหวะเร้าใจ ฮึกเหิม ทำให้คนชอบ รู้สกึสนุก “เวลา

พวกเราเล่นดนตรีไทย มันจะไม่ใช่ดนตรีไทยตามขนบทีเ่รียบร้อย แม้เราจะน่ังเล่นนะคะ หรืออย่างเราเอง (แม้) จะ

น่ังพับเพียบ มบีุคลิกเรียบรอ้ยกว่าเพื่อนร่วมรุ่นในวงเพื่อชีวิตทั่วไป แต่ก็เรียบร้อยแบบโยกหัว เรียบร้อยแบบยกมือ 

อันน้ีเป็นสไตล์ของต้นกล้า” 

 

 



 

“ปืนที่ดังสิ้นสั่งสิ้นเสียง 

เหลือเพียง เหลือเพียงแต่ช่ือพ่ออินถา 

ทิ้งแนวร่วมชาวนา 

พ่ออินถาเหมือนเป็นเช่นร่มไทร” 

. 

“อาทิตย์ บำรงุเอือ้” ร่วมกบัเพือ่นสมาชิกในวงแต่งเพลง “อาลัยพ่อหลวงอินถา” โดยได้ทำนองมาจากเพลง “วอน

ผีพ่อ” เน้ือหาของเพลงพูดถึงเหตุฆาตกรรมผู้นำชาวนา ขณะที่มีการเรียกรอ้งความเป็นธรรมทางด้านที่ดิน โดย 

“พ่อหลวงอินถา ศรีบญุเรือง” เป็นผู้นำทีเ่รียกร้องให้มี พ.ร.บ.ชาวนาข้ึนในสมัยรัฐบาลสัญญา ธรรมศักด์ิ 

. 

บรบิทในเวลาน้ันการร่วมมือกันของ 3 ประสานอย่างนักศึกษา กรรมกร และชาวนา ทำให้ทั้ง 3 ฝ่ายมีความผูกพัน

และสมัพันธ์กันแนบแน่น หากใครเจอปญัหาการกดข่ีหรือไมไ่ด้รับความเป็นธรรม ต่างฝ่ายจะย่ืนมือเข้าไปช่วยกัน

และกัน เช่นเดียวกันกบัเหตุการณ์ฆาตกรรมพ่อหลวงอนิถาน้ีเอง ในฐานะการขับเคลื่อนทางวัฒนธรรม วงลูกทุ่งสัจ

จธรรมจงึแต่งเพลงน้ีเพื่อปลอบประโลมและระลกึถึงการสญูเสียของคนที่ถูกกดข่ีจากรัฐด้วย 

 

 

 
 

“มีเงิน มีเลื่อยมีไม้ ยังไมเ่ป็นบ้าน 

แรงงาน ของคนสิ สร้างทุกสิ่งสรรค์ได้ 



เกรียงไกร ผู้ใช้แรงงาน สร้างโลกโสภา” 

. 

“คนสร้างบ้าน” เป็นเพลงที่แต่งโดยวัฒน์ วรรลยางกรู โดยวง “โคมฉาย” นำไปขับรอ้ง เจ้าของเน้ือเพลงให้

สัมภาษณ์กับ “อรรณพ นิพิทเมธาวี” ว่า เขาแต่งเพลงน้ีในช่วงที่ทำกิจกรรมอยู่ที่ชมรมวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัย

รามคำแหง โดยแต่งเพลง “จากแผ่นดินสู่ดวงดาว” ให้วง “รวมฆ้อน” วงดนตรเีพื่อชีวิตอีกวงด้วย 

. 

ทำนองเพลง “คนสร้างบ้าน” วัฒน์ดัดแปลงมาจากเพลง “บา้นไร่นาเรา” ซึง่เป็นเพลงในภาพยนตร์ช่วงปี 2482-

2483 รวมทั้งบางท่อนยังดัดแปลงทำนองมาจากเพลง “โทน” 

. 

เริ่มแรกวัฒน์แต่งเพลงน้ีเพื่อใช้ร้องเป็นสันทนาการในค่ายของชมรมวรรณศิลป์ ในขณะที่ “วินัย บุญช่วย” ซึง่เป็น

สมาชิกของวงโคมฉาย และเป็นสมาชิกของพรรคสัจจธรรมในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ห้องทำงานของพรรคอยู่

ใกล้ ๆ กับห้องชมรมวรรณศิลป์พอดี ทั้งสองจึงได้คลกุคลีกบัเพลงน้ีด้วยกัน วินัยจึงนำเพลงน้ีไปอัดเสียงและรอ้งใน

นามวงโคมฉาย ซึ่งวัฒน์กล่าวว่าในยุคน้ัน นักศึกษาไม่ได้เคร่งเครียดเรือ่งลิขสิทธ์ิมากนัก เมื่อแต่งเพลงจึงอยากให้

คนเอาไปร้องเพือ่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

. 

#5ตุลาตะวันจะมาเมื่อฟmาสาง  

#ศิลปเพื่อชีวิตศิลปเพื่อประชาชน  

#เพลงเพือ่ชีวิต 

 


