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การศึกษา อุดมการณ์ทางการเมืองในบทเพลงที่ขบั ร้องโดย คํารณ สัมบุณณานนท์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
เนื้อหาของบทเพลงในการสะท้อนสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเพื่อศึกษารู ปแบบของอุดมการณ์ทางการเมือง
จากเนื้อหาบทเพลงที่ คํารณ ขับร้อง ในช่วง พ.ศ.2481-2506จํานวน 171 บทเพลง รวบรวมข้อมูลจากแผ่นเสี ยง หนังสื อ
เพลง เอกสารอื่น ๆ การสัมภาษณ์ และวิเคราะห์เนื้ อหาบทเพลงในการสะท้อนสังคม เศรษฐกิ จ การเมือง รวมถึ ง
รู ปแบบอุดมการณ์ในบทเพลง
ผลการศึ กษา พบว่า บทเพลงได้สะท้อนสังคม การเมือง เศรษฐกิ จ ที่ เกิ ดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา เช่น ปั ญหา
ความยากจน ความยากลําบากในการดํารงชีพของผูค้ นในสังคม พฤติกรรมการทุจริ ตคอรัปชัน่ ของนักการเมือง การใช้
อํานาจที่ไม่เป็ นธรรมของผูม้ ีอาํ นาจในรัฐบาล และสภาพปั ญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในยุคนั้น เป็ นต้น ในส่ วนของ
อุดมการณ์ทางการเมือง ปรากฏอุดมการณ์สงั คมนิยมจํานวนมากที่สุด เกิดขึ้นในช่วงที่สงั คมมีปัญหาการแบ่งชนชั้น
มีเนื้ อหากล่าวถึง การแบ่งชนชั้น การถูกกดขี่ ขูดรี ด เอารัดเอาเปรี ยบของผูค้ นในสังคม อุดมการณ์เสรี นิยม
เกิดขึ้นในช่วงที่รัฐบาลอนุญาตให้ประชาชนวิพากษ์วจิ ารณ์การเมืองได้อย่างเสรี ในปี 2498-2500 มีเนื้อหากล่าวถึง การ
ใช้อาํ นาจในทางมิชอบและไม่เป็ นธรรมของนักการเมือง รวมถึงการปิ ดกั้นสิ ทธิเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชน และอุดมการณ์ชาตินิยม ส่ วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงที่มีกรณี พิพาทปราสาทเขาพระวิหาร มีเนื้ อหาปลุกใจให้
คนไทยมี ความรั กสามัคคี ร่ วมกันปกป้ องประเทศชาติ จากผูร้ ุ กราน โดยปั จจัยที่ ส่งผลกระทบต่ออุดมการณ์ ท าง
การเมืองในบทเพลงได้แก่ สภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม นโยบายและการใช้อาํ นาจของรัฐบาล นักประพันธ์และ
ศิลปิ นผูข้ บั ร้อง ซึ่ งเป็ นที่น่าสนใจว่าบทเพลงส่ วนใหญ่กล่าวถึง “ศาสนา” สอดแทรกอยูใ่ นทุกกลุ่มบทเพลง แสดงให้
เห็นอิทธิ พลของศาสนาที่มีต่อผูค้ นและสังคมในยุคนั้น และบทเพลงยังเป็ น “บันทึกประวัติศาสตร์ ” จากมุมมองของ
นัก ประพัน ธ์ เ พลง หรื อมุ ม มองจากชาวบ้า นในยุคนั้น ซึ่ ง เป็ นมุ ม มองที่ น่ า สนใจและเป็ นประโยชน์อ ย่า งยิ่ง ใน
การศึกษาประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรื อการศึกษาอื่น ๆ
คําสําคัญ: อุดมการณ์ทางการเมือง, บทเพลง, คํารณ สัมบุณณานนท์

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 1147

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

ABSTRACT

The objectives of this study were (1) to study the political, economic, as well as social expressions in
Kamron’s song lyrics; and (2) to research the political ideology patterns from the 171 songs he sang in 2481-2506 B.E.
(1938-1963 A.D.) period collected from music discs, songbooks, other related documents, including the interviews,
then analyzed and interpreted the social, economic, political reflections, along with ideology styles from the songs.
The results of research findings showed that Kamron Samboonnanon’s songs expressed the social,
economic, and political events happened in each period, for example, poverty, living difficulties, political corruption,
power abused by politicians; as well as economic problems. In the part of political ideology, the socialist ideology
was mostly taken place when social stratification happened. The lyrics at that period were written by informing about
stratification, oppression, extortion; including exploitation. Additionally, there was liberalism ideology occurred in
2498 - 2500 B.E. (1955 - 1957 A.D.). The songs at that time informed about abuse of power and freedom of speech
prohibition. Besides, the Preah Vihear case was the nationalism ideology creation which expressed the harmony and
national defense through the song lyrics. The factors that affected the political ideology in his songs were politics,
economic, society, government policies and power; together with the songwriter and artist themselves. In addition, it
was interesting that “the religion” were inserted in every Kamron’s song. This point reflected that the religion had an
influence on Thai people and Thai society. Most importantly, these songs were able to be “the historical records” by
using the songwriter along with people points of view. All of them were interesting as well as useful for history
studies, political sciences studies; and any further studies.
Keywords: Political Ideology, Song, Kamron Samboonnanon
1. บทนํา

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 คณะราษฎรหรื อรัฐบาล มีความจําเป็ นที่จะต้องสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนเกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ น โดยได้ทาํ การปลูกฝั งอุดมการณ์ ทางการเมื องเกี่ ยวกับการปกครอง
รู ปแบบใหม่ให้กบั ประชาชน ซึ่ งบทเพลงเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่รัฐบาลใช้ถ่ายทอดอุดมการณ์ทางการเมืองสู่ ประชาชน
เรี ยกว่า บทเพลงของทางราชการ ในขณะเดี ยวกันฝั่ งประชาชนก็ได้ใช้ บทเพลงชี วิต ในการส่ งต่ออุดมการณ์ ท าง
การเมืองสู่ ประชาชนเองเช่นกัน คํารณ สัมบุณณานนท์ ถือได้ว่าเป็ น ราชาเพลงชี วิตคนสําคัญ ที่ ร้องเพลงสะท้อน
สภาพการเมื อง สังคม เศรษฐกิ จในยุคสมัยนั้น และบทเพลงของเขายังมี อุ ดมการณ์ ทางการเมื องในรู ปแบบต่าง ๆ
สอดแทรกอยูใ่ นบทเพลง อีกทั้งศิลปิ นในยุคหลังให้ความเคารพ เทิดทูน ศรัทธา เขาเป็ นอย่างมาก การวิจยั ครั้งนี้จึงมุ่ง
ศึ กษาอุดมการณ์ทางการเมือง และการสะท้อนสภาพการเมือง เศรษฐกิ จ สังคม เพื่อให้ทราบถึงรู ปแบบอุดมการณ์
ทางการเมืองที่ปรากฏในบทเพลง และทราบถึงสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในยุคสมัยนั้น เพื่อประโยชน์ในการ
อธิบายประวัติศาสตร์การเมือง และเป็ นมุมมองใหม่ ๆ ทางรัฐศาสตร์ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
2.1 เพื่อทําการศึกษาเนื้อหาของบทเพลงที่ขบั ร้องโดย คํารณ สัมบุณณานนท์ ในการสะท้อนสภาพการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมไทย ในช่วงปี พ.ศ.2481-2506
2.2 เพื่อทําการศึกษาถึงรู ปแบบของอุดมการณ์ทางการเมือง จากเนื้อหาบทเพลงที่ขบั ร้องโดย คํารณ
สัมบุณณานนท์
3. การดําเนินการวิจยั
การศึ กษาเรื่ องอุดมการณ์ทางการเมืองในบทเพลงที่ ขบั ร้องโดย คํารณ สัมบุณณานนท์ เป็ นการวิจยั เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิจยั เอกสาร (Documentary Research) โดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์
เนื้ อหา (Content Analysis) ของบทเพลง เพื่อทราบถึงรู ปแบบอุดมการณ์ทางการเมืองและการสะท้อนสภาพการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม ในช่วงเวลานั้น
4. ผลการวิจยั
ผลการศึกษาบทเพลงที่ขบั ร้องโดย คํารณ สัมบุณณานนท์ ที่สืบค้นได้จาํ นวน 171 บทเพลง ตั้งแต่ พ.ศ.24812506 โดยแบ่งช่วงของการศึกษาบทเพลงออกเป็ น 4 ยุค ดังนี้
ยุคแรก (พ.ศ.2481-2490) ยุคลัทธิ ชาตินิยมของจอมพล ป.เป็ นการก้าวเข้าสู่ อาํ นาจทางการเมืองของจอมพล ป.
ซึ่ งได้เปลี่ยนแปลงประเทศตามลัทธิ ชาตินิยม มีการออกนโยบายรัฐนิ ยม เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศให้กา้ วสู่ ความเป็ น
อารยะ และยุคนี้เป็ นยุคเริ่ มต้นการเป็ นศิลปิ นของคํารณ (จํานวน 6 บทเพลง)
ยุคที่ สอง (พ.ศ.2490-2494) ยุคการสร้ างเสถี ยรภาพทางการเมื องของจอมพล ป.เกิ ดการปราบปรามศัตรู
ทางการเมืองฝั่งตรงข้ามอย่างหนักหน่วงและในช่วงนี้ มีเหตุการณ์กบฏถึง 4 ครั้ง โดยครั้งสุ ดท้ายคือ กบฏแมนฮัตตัน
ที่ นาํ โดยกลุ่มนายทหารเรื อ ซึ่ งหลังจากเหตุการณ์น้ ี กลุ่มอํานาจฝั่ งนายปรี ดี พนมยงค์ กลุ่มเสรี ไทย และทหารเรื อ
หมดอํานาจทางการเมืองลงโดยสิ้ นเชิง อํานาจจึงอยูก่ บั ฝั่งของจอมพล ป.โดยสมบูรณ์ และยุคนี้ เป็ นยุคแห่ งการก้าวสู่
ความรุ่ งโรจน์ของ คํารณ สัมบุณณานนท์ เขาเริ่ มมีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับของประชาชนโดยทัว่ ไป (จํานวน 7 บทเพลง)
ยุคที่สาม (พ.ศ.2494-2500) ยุคแห่ งรัฐตํารวจ โดยยุคนี้ เป็ นยุคที่รัฐบาล จอมพล ป.มีเสถียรภาพทางการเมือง
ศัตรู ทางการเมืองฝั่งนายปรี ดี กลุ่มเสรี ไทย และกลุ่มนายทหารเรื อ หมดอํานาจทางการเมืองลงอย่างสิ้ นเชิง แต่ปรากฏ
การแย่งชิงอํานาจกันเองในรัฐบาล เป็ นการประลองอํานาจของ จอมพลสฤษดิ์ (ทหารบก) และ พล.ต.อ.เผ่า (ตํารวจ)
ซึ่ งจอมพล ป.เป็ นผูไ้ กล่เกลี่ ยปั ญหารั กษาดุลอํานาจของทั้งสองฝ่ ายตลอดมา ซึ่ งในยุคนี้ บทบาททางการเมืองของ
พล.ต.อ.เผ่า โดดเด่นมาก เขายกระดับองค์กรตํารวจให้เที ยบเท่าหน่ วยทหาร โดยได้รับการสนับสนุ นจากอเมริ กา
ซึ่ งยุคนี้ ถือได้ว่าเป็ นยุคแห่ ง “รัฐตํารวจ” และยุคนี้ เป็ นยุคแห่ งความรุ่ งโรจน์และการเป็ นราชาเพลงชี วิตของ คํารณ
ซึ่งเขาได้ร้องเพลงชีวติ สะท้อนปั ญหาที่เกิดขึ้นในสังคมผ่านบทเพลงออกมามากมาย (จํานวน 97 บทเพลง)
ยุคสุ ดท้าย (พ.ศ.2500-2506) ยุคพ่อขุนอุปถัมภ์ของจอมพลสฤษดิ์ เป็ นยุคการหมดอํานาจของจอมพล ป.
พิบูลสงคราม และ พล.ต.อ.เผ่า ศรี ยานนท์ โดยอํานาจมาอยูใ่ นมือของ จอมพลสฤษดิ์ ด้วยแรงสนับสนุนจากประชาชน
ซึ่งจอมพลสฤษดิ์ ได้ปกครองในรู ปแบบพ่อขุนอุปถัมภ์ โดยในยุคนี้เป็ นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิง่ ใหญ่อีกยุคหนึ่ง
ระบบเศรษฐกิจเริ่ มดีข้ ึนในยุคนี้ เริ่ มมีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริ งจัง (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ) มีการปราบอันธพาล
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ยาเสพติด เสริ มสร้างสวัสดิการสังคม เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ทว่ั ถึง และเป็ นยุคสุ ดท้ายแห่ งบทเพลงของคํารณ ซึ่ ง
คํารณมีปัญหาเรื่ องสุขภาพจนต้องเลิกร้องเพลงไปในที่สุด (จํานวน 62 เพลง)
จากการศึกษาผลงานเพลงในสองยุคแรกพบบทเพลงเพียง 13 บทเพลงเท่านั้น และไม่ปรากฏอุดมการณ์ทาง
การเมืองสังคมนิยม เสรี นิยม และชาตินิยม เนื่องมาจากเป็ นช่วงเริ่ มต้นการเข้าสู่การเป็ นศิลปิ นของคํารณ ประกอบกับ
กิ จการแผ่นเสี ยงในขณะนั้นต้องหยุดการผลิตจากภาวะสงครามโลก ผลงานเพลงของคํารณ จึ งมีจาํ นวนน้อย โดย
ผลงานเพลงสะท้อนสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และปรากฏอุดมการณ์ทางการเมืองสังคมนิยม ชาตินิยม เสรี นิยม
เกิดขึ้นจํานวนมากในสองยุคสุดท้าย ดังนี้
ตารางที่ 4.1 การสะท้อนสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ อุดมการณ์ทางการเมืองในบทเพลง
การสะท้อนสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
อุดมการณ์ทางการเมือง
ยุคที่สาม ยุคสุดท้าย
รวม
ยุคที่สาม ยุคสุดท้าย
สังคม
54
20
74
สังคมนิยม
22
การเมือง
6
10
16
เสรี นิยม
6
2
เศรษฐกิจ
4
4
ชาตินิยม
2
7
รวม
64
30
94
รวม
30
9

รวม
22
8
9
39

บทเพลงสะท้อนสภาพสังคมมีความโดดเด่นที่สุด มีจาํ นวนมากถึง 54 เพลงในยุคที่ สาม เนื้ อหาส่ วนใหญ่กล่าวถึง
สภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นในสังคม และลดลงในยุคสุดท้ายเหลือ 20 เพลง เนื้อหากล่าวถึงสภาพสังคมทัว่ ไป (ไม่ปรากฏบทเพลง
ที่ กล่าวถึงปั ญหาสังคม) สะท้อนสภาพการเมือง 6 เพลงในยุคที่ สาม กล่าวถึงการทุจริ ต คอรัปชัน่ ของนักการเมือง
การใช้อาํ นาจที่ ไม่เป็ นธรรมของผูม้ ีอาํ นาจในรัฐบาล และมีจาํ นวนเพิ่มขึ้นเป็ น 10 เพลงในยุคสุ ดท้ายซึ่ งเนื้ อหาส่ วนใหญ่
กล่าวถึงเหตุการณ์การเมืองระหว่างประเทศกรณี พิพาทเขาพระวิหาร สะท้อนเศรษฐกิจจํานวน 4 เพลงในยุคที่สาม กล่าวถึง
สภาพเงินเฟ้อ ค่าเงินบาทตกตํ่า สภาพปั ญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น และไม่ปรากฏบทเพลงสะท้อนเศรษฐกิจในยุคสุดท้าย
อุดมการณ์สังคมนิ ยมมีจาํ นวนมากที่ สุด 22 เพลงในยุคที่ สาม เนื้ อหากล่าวถึงการแบ่งชนชั้นของสังคมเมื อง
หลวง การถูกกดขี่ ขูดรี ด เอารัดเอาเปรี ยบ รวมถึงการเอื้อเฟื้ อ เกื้อกูลกัน ในสังคมชนบทซึ่ งอยูก่ บั แบบครอบครัวหรื อสหาย
และไม่ปรากฏสังคมนิ ยมในยุคสุ ดท้าย เสรี นิยมจํานวน 6 เพลง กล่าวถึงการลิดรอนสิ ทธิ เสรี ภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของประชาชน ความไม่เท่าเทียม ไม่เสมอภาคในการบังคับใช้กฎหมาย และลดลงเหลือ 2 เพลงในยุคสุ ดท้าย
มีเนื้อหาใกล้เคียงกับยุคแรก ชาตินิยมจํานวน 2 เพลงในยุคที่สาม มีเนื้อหาให้คนไทยรัก สามัคคีกนั เพื่อพัฒนาชาติไทย
ไม่แบ่งแยกว่าอยูภ่ าคไหนเพราะทุกคนล้วนเป็ นคนไทย และเพิ่มขึ้นในยุคสุดท้าย จํานวน 7 เพลง เนื้อหาเกี่ยวกับกรณี
พิพาทเขาพระวิหาร เนื้ อหาอธิ บายเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้น กล่าวถึงประวัติศาสตร์ ชาติไทยที่บรรพบุรุษทําสงครามชนะ
กัมพูชาตลอดมา รวมถึงกระตุน้ เตือนให้คนไทยร่ วมแรงร่ วมใจ ต่อสูก้ บั ผูท้ ี่มารุ กราน ปกป้ องประเทศไทยด้วยชีวติ
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5. การอภิปรายผล
5.1 อุดมการณ์ ทางการเมืองในบทเพลงทีข่ ับร้ องโดยคํารณ สัมบุณณานนท์ กับแนวคิดและทฤษฎี
บทเพลงที่มีอุดมการณ์สังคมนิ ยมมีจาํ นวนมากที่ สุดถึง 22 บทเพลง เกิดขึ้นในยุคที่สาม มีเนื้ อหากล่าวถึง การ
แบ่งชนชั้นในสังคมเมืองหลวง การถูกกดขี่ ขูดรี ด เอารัดเอาเปรี ยบ ปั ญหาความยากจน ดํารงชีพด้วยความยากลําบาก ไม่มี
แม้กระทัง่ ปั จจัยการดํารงชี พพื้นฐาน กล่าวถึงสังคมชนบทที่มีการช่วยเหลือเกื้ อกูล เอื้อเฟื้ อต่อกัน เปรี ยบเหมือนญาติพี่
น้อง (สหาย) และไม่มีการแบ่งชนชั้นเช่นดังในเมืองหลวง ซึ่ งสอดคล้องกับอุดมการณ์ทางการเมืองสังคมนิ ยมสรุ ปได้วา่
“ชนชั้นทางสังคม...ลัทธิสงั คมนิ ยมยืนอยูข่ า้ งชนชั้นผูถ้ ูกกดขี่ขดู รี ด และมีเป้ าหมายสูงสุดคือ ยุติการขูดรี ดดังกล่าวหรื อทํา
ให้การแบ่งสันปั นส่ วนความมัง่ คัง่ ในสังคมดี ข้ ึน ความจําเป็ น เป็ นสิ่ งที่ สังคมพร้อมจัดให้แก่สมาชิ กของสังคมทุ กคน
เพราะความจําเป็ นพื้นฐานเป็ นเครื่ องประกันขั้นรากฐานของความเป็ นมนุษย์ ภราดรภาพ ... เน้นเรื่ องความเป็ น “สหาย”
ของมนุษย์มากกว่าที่จะให้มนุษย์ต้ งั ป้ อมสู ้กนั หรื อแข่งขันกันในฐานะที่ต่างเป็ นปั จเจกบุคคล” (Heywood, 1997 อ้างถึงใน
สมเกียรติ วันทะนะ, 2551, น. 78-85).
บทเพลงที่มีอุดมการณ์เสรี นิยม จํานวน 8 บทเพลงเกิดขึ้นแค่เพียงช่วงสั้น ๆ ในช่วง พ.ศ.2498-2500 (ปลายยุคที่
สาม) ซึ่งตรงกับช่วงการเปิ ดไฮด์ปาร์คให้ประชาชนวิพากษ์วจิ ารณ์การเมืองได้ตามแนวทางเสรี ประชาธิปไตยของ จอมพล
ป.และต้นยุคสุ ดท้ายหลังจากการรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ (ปลายปี 2500) มีเนื้ อหากล่าวถึงการใช้อาํ นาจที่ไม่เป็ น
ธรรมของผูม้ ีอาํ นาจในรัฐบาล (พล.ต.อ.เผ่า) การละเมิดสิ ทธิ เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็ น รวมถึงพฤติกรรมของ
นักการเมื องในการทุ จริ ต คอรั ปชั่น โกงกิ นภาษี ของประชาชน โดยไม่ เกรงกลัวกฎหมาย ทั้งที่ จริ งแล้วหน้าที่ ของ
นักการเมือง ผูแ้ ทน หรื อรัฐบาล คือการ ดําเนินการให้ความสมบูรณ์พนู สุขแก่ประชาชน แต่พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็ นการ
อํานาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ งสอดคล้องกับอุดมการณ์ทางการเมืองเสรี นิยมสรุ ปได้ว่า “อุดมการณ์เสรี นิยม เชื่อใน
สิ ทธิเสรี ภาพที่จะแสดงความคิดเห็น เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถเท่าเทียมกัน ซึ่งไม่ได้หมายความถึงความเท่าเทียม
กันทางสติปัญญาหรื อทางกายภาพ แต่เป็ นความเสมอภาคตามกฎหมายและทางการเมือง คนทุกคนควรได้รับการปฏิบตั ิ
จากเจ้าหน้าที่รัฐและกฎหมายโดยเท่าเทียมกัน” (ชัยอนันต์ สมุทวนิช, 2523, น. 53-62).
บทเพลงที่มีอุดมการณ์ชาตินิยม จํานวน 9 บทเพลง เกิดขึ้นในยุคสามจํานวน 2 บทเพลง มีเนื้ อหากระตุน้ เตือน
ให้คนไทยมีความรัก ความสามัคคี ไม่แบ่งแยกว่ามาจากภาคใด เพราะทุกคนคือเผ่าพันธุ์เดี ยวกันทั้งสิ้ น และให้ร่วมกัน
ปกป้ อง พัฒนาชาติไทยให้มีความเจริ ญรุ่ งเรื อง ส่วนในยุคสุดท้าย จํานวน 7 เพลง ซึ่งเกิดขึ้นจากสาเหตุกรณี พิพาทปราสาท
เขาพระวิหารระหว่าง ไทย-กัมพูชา โดยเนื้ อหาของบทเพลงได้อธิ บายกรณี เขาพระวิหารรวมถึงประวัติศาสตร์ ชาติไทยที่
เคยรุ่ งเรื อง ได้รับชัยชนะเหนื อกัมพูชาตลอดมา เนื้ อหาของบทเพลงได้ปลุกสํานึ กรั กชาติ กระตุน้ เตือนให้คนไทย รัก
สามัคคี ร่ วมแรงร่ วมใจปกป้ องแผ่นดินเกิด และพร้อมที่จะลุกขึ้นมาต่อสูก้ บั ศัตรู ผรู ้ ุ กรานผืนแผ่นดินไทย ซึ่งสอดคล้องกับ
อุดมการณ์ทางการเมืองชาตินิยมสรุ ปได้ว่า “ลัทธิ ชาตินิยมเป็ นความรักในบ้านเกิดเมืองนอนของตน ตลอดจนเชื้ อชาติ
ภาษาและประวัติความเป็ นมาที่เหมือนกัน รวมทั้งความปรารถนาความเป็ นอิสระทางการเมืองความมัน่ คงปลอดภัยและ
เกียรติภูมิของชาติ” (Romulo, 1964 อ้างถึงใน จุมพฏ เลขะพันธุ,์ 2543, น. 12)
5.2 ปัจจัยทีส่ ่ งผลกระทบต่ ออุดมการณ์ ทางการเมืองในบทเพลง
สภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสั งคม มีผลอย่างมากต่ออุดมการณ์ทางการเมืองในบทเพลง ซึ่ งในแต่ละช่วงเวลา
เมื่อสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เปลี่ยนแปลงไป อุดมการณ์ทางการเมืองในบทเพลงก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
เช่น กรณี บทเพลงที่ มีอุดมการณ์ ชาตินิยมที่ เกิ ดขึ้นจํานวนมากในยุคสุ ดท้าย ก็สืบเนื่ องมาจากสภาพการเมื องระหว่าง
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ประเทศไทย-กัมพูชา ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สังเกตได้ว่าเมื่อเกิดกรณี พิพาทขึ้น ก็ปรากฏบทเพลงที่มีอุดมการณ์ทาง
การเมืองชาตินิยมขึ้นตามมาเช่นกัน
นโยบายและการใช้ อํานาจรัฐบาล แม้อุดมการณ์ทางการเมืองในบทเพลงจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม ดังได้กล่าวไว้ขา้ งต้นก็ตาม แต่ก็เป็ นการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู ้สึกนึ กคิดหรื ออุดมการณ์ของ
นักประพันธ์ ผูข้ บั ร้อง และประชาชนเท่านั้น โดยความรู ้สึกหรื ออุดมการณ์น้ ี ไม่สามารถจะถ่ายทอด สื่ อสาร ออกมาเป็ น
บทเพลงสู่สาธารณะอย่างเปิ ดเผยได้ ถ้าขาดแรงสนับสนุนจากนโยบายและการใช้อาํ นาจของรัฐบาลในแต่ละยุคแต่ละสมัย
โดยสังเกตได้จาก บทเพลงวิพากษ์วจิ ารณ์การเมือง เกิดขึ้นเฉพาะในช่วง 2498-2500 (เปิ ดไฮด์ปาร์ค) ซึ่งเป็ นช่วงที่รัฐบาลมี
นโยบายเปิ ดโอกาสให้สามารถวิจารณ์การเมืองได้ โดยก่อน 2498 ไม่ปรากฏบทเพลงที่มีเนื้ อหาวิพากษ์วิจารณ์การเมื อง
เนื่องด้วยนโยบายรัฐบาลในขณะนั้นไม่เปิ ดโอกาส หรื อปิ ดกั้นการแสดงความคิดเห็นของประชาชน
นักประพันธ์ และผู้ขับร้ อง นักประพันธ์คือผูถ้ ่ายทอดความรู ้สึกนึ กคิดหรื ออุดมการณ์ทางการเมือง เรี ยงร้อยเป็ น
บทเพลง ส่งต่อให้ศิลปิ นนักร้องเป็ นผูถ้ ่ายทอดบทเพลงที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองนั้นสู่ประชาชน ซึ่งทั้งนักประพันธ์และ
ผูข้ บั ร้องจะต้องมีอุดมการณ์ไปในทิศทางเดี ยวกัน บทเพลงนั้นถึงจะถูกถ่ายทอดอุดมการณ์สู่ประชาชนได้ เช่น กรณี ขอ้
พิพาทปราสาทเขาพระวิหารถ้าผูป้ ระพันธ์เป็ นคนไทย แต่งเพลงสนับสนุ นไทย ส่ งต่อให้ คํารณร้อง บทเพลงนี้ จะถูก
ถ่ายทอดสู่ ประชาชนได้ แต่ถา้ ผูป้ ระพันธ์เป็ นคนกัมพูชา แต่งเพลงสนับสนุนกัมพูชา ส่ งต่อให้คาํ รณขับร้อง ก็คงไม่ร้อง
เพลงนี้เพราะการร้องเพลงสนับสนุนกัมพูชา ต่อต้านไทย ขัดกับแนวคิดหรื ออุดมการณ์ของคํารณ ซึ่งเป็ นคนไทย เป็ นต้น
5.3 เปรียบเทียบการศึกษากับงานวิจยั อื่นในบทเพลงของ คํารณ สัมบุณณานนท์
การศึกษาอุดมการณ์ทางการเมืองในบทเพลงที่ขบั ร้องโดย คํารณ สัมบุณณานนท์ ในครั้งนี้ผลการศึกษาพบว่ามี
ความสอดคล้องกับผลงานการวิจยั เรื่ อง คํารณ สัมบุณณานนท์ : ชีวิตและผลงานการขับร้องเพลงชีวิต โดย พจี บํารุ งสุข
(2543) และ ผลงานการวิจยั เรื่ อง แนวคิดทางการเมืองที่แฝงในบทเพลงลูกทุ่งของ คํารณ สัมบุณณานนท์ โดย จงกล โยธา
ศิริ (2551) กล่าวคือเนื้ อหาของบทเพลงที่ขบั ร้องโดยคํารณ สัมบุณณานนท์ สะท้อนสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองได้
อย่างชัดเจน สะท้อนสภาพสังคมที่ กล่าวถึ งปั ญหาความยากจน ความทุ กข์ยาก ความลําบากในการดําเนิ นชี วิต ความ
แตกต่ างระหว่างชนชั้น ความเหลื่ อมลํ้าทางสังคม รวมถึ งสะท้อนการเมื องในพฤติ กรรมการทุ จริ ต คอรั ปชั่นของ
นักการเมือง สอดแทรกแนวความคิดหรื ออุดมการณ์ทางการเมืองไว้ในบทเพลง อีกทั้งเนื้ อหาของบทเพลงยังเป็ นการ
บันทึ กเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ เป็ นต้น ผลการวิจยั ส่ วนใหญ่มีความสอดคล้องและไปในทิ ศทางเดี ยวกัน แต่มีบาง
ประเด็น
ที่ มีขอ้ มูลไม่สอดคล้องกันกับงานวิจัยดังกล่ าวรวมทั้งข้อมูลจากหนังสื อ และเอกสารที่ กล่ าวถึ งคํารณ ใน
ประเด็นที่ ว่าคํารณ ร้องเพลงต่อต้านอํานาจเผด็จการทหารของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม และ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
อย่างไม่เกรงกลัวอํานาจหรื ออิทธิ พลของรัฐบาลในขณะนั้น และคํารณคือผูร้ ้องเพลงยืนหยัดท้าทายอํานาจรัฐบาล ท้าทาย
อํานาจของ พล.ต.อ.เผ่า ศรี ยานนท์ ร้องเพลงต่อต้านอํานาจรัฐอย่างไม่เกรงกลัวอันตรายจากอํานาจมืดที่พร้อมจะทําร้าย
เขาได้ทุกเมื่อ
จากการศึกษาพบว่าเนื้อหาของบทเพลงมิได้มีลกั ษณะในการต่อต้านอํานาจรัฐบาลในขณะนั้น แต่บทเพลงยังคง
รักษาความสัมพันธ์กบั รัฐบาล โดยจะเห็นว่าบทเพลงที่วิพากษ์วิจารณ์การเมืองมีจาํ นวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับบทเพลง
สะท้อนสภาพสังคม และเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงที่รัฐบาลขณะนั้น อนุญาตให้ประชาชนวิพากษ์วจิ ารณ์การเมืองได้อย่างเสรี
ในช่วง 2498-2500 (การเปิ ดไฮด์ปาร์ ค) ซึ่ งเมื่อได้ศึกษาแล้วพบว่า ไม่ปรากฏบทเพลงที่โจมตีและต่อต้านอํานาจของ จอม
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พล ป.และ จอมพลสฤษดิ์ แต่กลับพบว่าเนื้อหาบทเพลงมีลกั ษณะชื่นชมและสนับสนุน โดยบทเพลงที่กล่าวถึง จอมพล ป.
มีบทเพลง “ชีวิตนักโทษการเมือง” เพียงบทเพลงเดียวซึ่ งตอนท้ายของบทเพลงได้กล่าวชื่นชม จอมพล.ป ในการหยิบยื่น
เสรี ประชาธิ ปไตยให้กบั ประชาชน และเป็ นที่น่าสนใจว่าบทเพลงที่กล่าวถึง จอมพลสฤษดิ์ ในทุกบทเพลง ทั้ง “อสู รกิ น
เมือง” “ผูแ้ ทนทรยศ” “คนสู บฝิ่ น” และ “คงคาอาละวาด” มีเนื้ อหาสนับสนุน ยกย่อง และชื่นชมการทํางานในทุกบทบาท
ของจอมพลสฤษดิ์ ส่ วนในกรณี บทเพลงที่กล่าวถึง พล.ต.อ.เผ่า ในบทเพลง “ใครค้านท่านฆ่า”“ศาลเตี้ย” และ “อสู รกิ น
เ มื อ ง ” มี ลั ก ษ ณ ะ ต่ อ ต้ า น เ สี ย ด สี วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ อ ย่ า ง รุ น แ ร ง แ ล ะ มี ก า ร ร ะ บุ ชื่ อ พ ล . ต . อ . เ ผ่ า
ในบทเพลงไว้อย่างชัดเจน (อสูรกินเมือง) แต่บทเพลงนี้เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ซึ่งขณะนั้น พล.ต.อ.เผ่า หมด
อํานาจทางการเมืองและลี้ภยั ไปต่างประเทศแล้ว
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาสรุ ปได้วา่ สภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มีผลต่อเนื้ อหาและอุดมการณ์ทางการเมืองในบท
เพลง ซึ่ งเมื่ อสภาพการเมื อง เศรษฐกิ จ และสังคม เปลี่ ยนแปลงไป เนื้ อหาและอุดมการณ์ ทางการเมื องในบทเพลงก็
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยผูป้ ระพันธ์เป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้สึกนึ กคิดหรื ออุดมการณ์การสู่ บทเพลง ส่ งต่อไปยังผูข้ บั
ร้องเพื่อถ่ายทอดความรู ้สึกหรื ออุดมการณ์น้ นั สู่ ผฟู ้ ังหรื อประชาชน ซึ่ งบทเพลงที่จะเผยแพร่ สู่ สาธารณะได้ จะต้องไม่ขดั
กับนโยบายของรั ฐบาลในช่ วงเวลานั้น ๆ ด้วยโดยบทเพลงมิ ได้มี ล ักษณะการต่ อต้านอํา นาจรั ฐ แต่ ย งั คงรั ก ษา
ความสัมพันธ์กบั รัฐบาลในช่วงเวลานั้น จะเห็นว่าบทเพลงวิจารณ์การเมืองจะเกิดได้ ก็ต่อเมื่อรัฐเปิ ดโอกาสให้สามารถทํา
ได้เท่านั้น
โดยบทเพลงได้สะท้อนสภาพสังคมมากที่สุด เช่น ปั ญหาความยากจน ความยากลําบากในการดํารงชีพของผูค้ น
ในสังคม สะท้อนการเมือง เช่น พฤติกรรมการทุจริ ตคอรัปชัน่ ของนักการเมือง การใช้อาํ นาจที่ไม่เป็ นธรรมของ ผูม้ ีอาํ นาจ
ในรัฐบาล และสะท้อนสภาพปั ญหาเศรษฐกิ จที่ เกิ ดขึ้นในยุคนั้น เป็ นต้น ในส่ วนของอุดมการณ์ทางการเมื อง ปรากฏ
อุดมการณ์สงั คมนิยมจํานวนมากที่สุด เกิดขึ้นในช่วงที่สงั คมมีปัญหาการแบ่งชนชั้น มีเนื้อหากล่าวถึง การแบ่งชนชั้น การ
ถูกกดขี่ ขูดรี ด เอารั ดเอาเปรี ยบของผูค้ นในสังคม อุดมการณ์ เสรี นิยม เกิ ดขึ้ นในช่ วงที่ รัฐบาลอนุ ญาตให้ประชาชน
วิพากษ์วิจารณ์การเมืองได้อย่างเสรี ในปี 2498-2500 มีเนื้ อหากล่าวถึง การใช้อาํ นาจในทางมิชอบและไม่เป็ นธรรมของ
นักการเมือง รวมถึงการปิ ดกั้นสิ ทธิ เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน และอุดมการณ์ชาตินิยม ส่ วนใหญ่
เกิ ดขึ้ นในช่ วงที่ มี กรณี พิ พาทปราสาทเขาพระวิหาร มี เนื้ อหาปลุ กใจให้คนไทยมี ความรั กสามัคคี ร่ วมกันปกป้ อง
ประเทศชาติจากผูร้ ุ กราน
นอกจากนี้เป็ นที่น่าสังเกตว่าบทเพลงจํานวนมากที่สุดจากการศึกษาครั้งนี้มีเนื้อหากล่าวถึง “ศาสนา” สอดแทรก
อยูใ่ นทุกกลุ่มบทเพลง ไม่วา่ จะเป็ นบทเพลงสะท้อนการเมือง เศรษฐกิจสังคม หรื อบทเพลงที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองต่าง
ๆ แสดงให้เห็ นค่านิ ยมของผูค้ นในยุคนั้นที่ มีความศรัทธาในหลักศาสนาเป็ นอย่างมาก ซึ่ งศาสนามีอิทธิ พลต่อผูค้ นใน
สังคม เป็ นสิ่ งยึดเหนี่ ยวจิตใจผูค้ น และเป็ นสิ่ งยึดโยงสังคมให้มีความแนบแน่น อีกทั้งหลักศาสนายังเป็ นทางออกในการ
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในสังคม กลายเป็ นวัฒนธรรมความเชื่อ ที่ผสมผสานกลมกลืนกับวิถีชีวิตของผูค้ นในยุคสมัยนั้นมา
จนถึงปั จจุบนั และที่สาํ คัญบทเพลงของ คํารณ สัมบุณณานนท์ ยังเป็ น “บันทึกประวัติศาสตร์ ” ทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม ที่ น่าสนใจ ซึ่ งผูบ้ นั ทึ กประวัติศาสตร์ (นักประพันธ์เพลง) ไม่ได้เป็ นนักวิชาการ นักประวัติศาสตร์ หรื อนัก
รัฐศาสตร์ แต่เป็ นบันทึกข้อมูลประวัติศาสตร์ ได้จากมุมมองของ นักประพันธ์เพลง หรื อมุมมองจากชาวบ้านในยุคนั้น ซึ่ง
เป็ นมุมมองที่น่าสนใจและเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการศึกษาประวัติศาสตร์ การศึกษาทางรัฐศาสตร์ หรื อการศึกษาอื่น ๆ
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จากการศึกษาอุดมการณ์ทางการเมืองในบทเพลงที่ขบั ร้องโดย คํารณ สัมบุณณานนท์ ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะแก่
ผูส้ นใจในการศึกษาในเรื่ องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) การศึกษาผลงานเพลงของศิลปิ นท่านอื่นที่ขบั ร้องบทเพลงในยุคเดียวกับ คํารณ สัมบุณณานนท์ เช่น แสง
นภา บุญราศรี , เสน่ห์ โกมารชุน เป็ นต้น
2) การศึกษาผลงานเพลงของนักประพันธ์เพลงให้กบั คํารณ หรื อ ศิลปิ นท่านอื่น ในช่วงเวลานั้น เช่น ไพบูลย์
บุตรขัน, สุเทพ โชคสกุล, สําเนียง ม่วงทอง และ ป.ชื่นประโยชน์ เป็ นต้น
3) การศึกษาอุดมการณ์ทางการเมืองในบทเพลงที่ขบั ร้องจากศิลปิ นรุ่ นใหม่ แนวเพลงรู ปแบบปั จจุบนั ที่ได้รับ
การยอมรับจากสังคมวัยรุ่ น เช่น บอดี้แสลม เป็ นต้น
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