
 
สันติ ทิพนา. 2559. “วาทกรรมความรักชาติผานบทเพลงของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.)” ใน วารสารวิถีสังคมมนุษย. ปที่ 4 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน. 
หนา 174-201



วาทกรรมความรักชาติผานบทเพลง

ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)

Discourse Analysis Inside a Song Composed

by National Council for Peace

and Order (NCPO) towards Thai Nationalism

 สันติ ทิพนา*
 Santi Thippana

* อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด



วารสารวิถีสังคมมนุษย
Journal of The Way Human Society176

บทคัดยอ
 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหวาทกรรมความรักชาติผานบทเพลงของ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) โดยวิธีการศึกษาวิเคราะหเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย
พบวา วาทกรรมความรักชาติ ผานบทเพลงของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 

ปรากฏวาทกรรมยอย ดงัน้ี 1) วาทกรรมผูสรางชาตแิละพฒันาชาต ิ2) วาทกรรมความรกัชาต ิ

3) วาทกรรมสามัคคีสมานฉันทปรองดอง 4) วาทกรรมเชิดชูคุณคาและจิตวิญญาณความ
เปนไทย 5) วาทกรรมความม่ันคงของประเทศ 6) วาทกรรมลดความตรึงเครียด โดยใช
บทเพลงเปนเคร่ืองมอืทีส่าํคญัอนัจะชวยลดความตึงเครียดของสถานการณบานเมอืงทีเ่ขา
สูยุควิกฤติใหผอนคลายความตรึงเครียดลงได  
 วาทกรรมจึงเปนกระบวนการสรางหรือผลิตความหมายเก่ียวกับความจริงในเร่ือง
ตางๆ ซึ่งอาจเปนปรากฏการณขึ้นจริงในสังคม สงผลตอการกําหนดความจริง ความรู 
กฎเกณฑ และขอปฏิบัติตามมา วาทกรรมแตละวาทกรรมจึงเปนเสมือนชุดความคิด
ซึ่งถูกสังเคราะหขึ้นเพื่อใหคําอธิบายแกเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

คําสําคัญ : วาทกรรม, ความรักชาติ, บทเพลง, คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)

Abstract 
 This article aims to analyze a patriotic discourse through the song 

“Restoring Happiness to Thailand” by National Council for Peace and Order” 

(NCPO) employing a qualitative analysis. The results revealed a patriotic 
discourse of the song of “Restoring Happiness to Thailand” by National 
Council for Peace and Order” (NCPO) into subordinate discourses as follows. 

1) A discourse of nation founders and developers 2) A patriotic discourse 

3) A harmony discourse 4) A value and Thai spirit discourse 5) A national 
security discourse 6) Reducing stress discourse. The songs was applied as a 
signifi cant tool to ease off a crisis political tension. A discourse is a
production process of a meaning production about the facts in issues which 

are phenomenon in social affecting fact, knowledge, rule determination as 
well as following procedures. Each discourse is therefore a thinking pattern 
which was synthesized for description of some issues. 
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บทนํา
  สังคมไทยในปจจุบันตกอยูในภาวะวิกฤติ เกิดความขัดแยงแบงพรรคแบงพวก 
แบงภาคแบงชาติพนัธ แบงสีแบงฝาย แตกความสามัคคขีองคนในชาตอิยางไมเคยปรากฏ
มากอน ตามสถานการณที่มีกลุมผูชุมนุม ทางการเมืองหลายกลุมไดทําการชุมประทวงใน

พื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล ตลอดจนพ้ืนที่ตางๆ ของประเทศและมีกลุมผูไมหวังดี

สรางสถานการณความรุนแรง ดวยการใชอาวุธสงครามตอประชาชน และสถานท่ีสําคัญ
อยางกวางขวาง เปนผลใหประชาชนผูบริสทุธิ ์เสยีชีวติ ไดรบับาดเจ็บและเกิดความเสียหาย
ตอทรัพยสินอยางตอเน่ือง ซึ่งเหตุการณดังกลาวมีแนวโนมจะกอใหเกิดเหตุการณจลาจล 
และความไมสงบเรียบรอยอยางรุนแรงในหลายพ้ืนท่ีอันกระทบตอความม่ันคงของชาติ

และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนโดยรวม เพื่อใหการรักษาความ
สงบเรียบรอยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และนําความสุขกลับคืนสูประชาชนทุกกลุม
ทุกฝายโดยเร็ว
 พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ผูบัญชาการทหารบก ในขณะนั้นไดนําความกราบ

บังคมทูลวา เนื่องจากสถานการณความรุนแรงในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และพื้นที่อื่น ๆ 
ทีเ่กดิขึน้มาอยางตอเนือ่ง และมแีนวโนมขยายตวัจนอาจนาํไปสูการเกดิเหตกุารณรายแรง

หรือเหตุจลาจล สงผลกระทบตอความม่ันคงของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสนิของประชาชนโดยรวม เพือ่ใหสถานการณดงักลาวกลับเขาสูสภาวะปรกติโดยเร็ว 
ประชาชนในชาตเิกดิความรกั ความสามคัค ีตลอดจนเพือ่เปนการปฏริปูโครงสรางทางการ

เมอืงและอ่ืน ๆ  อนัจะกอใหเกิดความชอบธรรมกับทกุกลุม ทกุฝาย คณะทหาร และตํารวจ 

ซึ่งมีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา เปนหัวหนาไดเขาควบคุมอํานาจการปกครองประเทศ 
ตัง้แตวนัที ่22 เดอืนพฤษภาคม พทุธศักราช 2557  เวลา 16.30 นาิกา คณะรักษาความ
สงบแหงชาติ (คสช.) จึงจําเปนเขามารักษา ความสงบเรียบรอย เพื่อใหประเทศเดินหนา
ตอไปไดและเพ่ือผลประโยชนของประเทศชาติเปนสาํคญั และตัง้บัดน้ีเปนตนไป คณะรกัษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) จึงมีนโยบายการสรางความสามัคคีปรองดองสมานฉันทของ

คนในชาติ 
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 พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาต ิ(คสช.) ไดประพนัธเพลงคนืความสขุใหประเทศไทย เพือ่ส่ือความหมายทีต่องการ
คืนความสุขใหกับประชาชน จากใจของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ โดยใชเวลา
ประพันธเนื้อเพลงเพียงแค 1 ชั่วโมงเทานั้น โดยดวยลายมือที่เขียนกอนจะสงใหพลเอก
กฤษฎา สาริกา ผูบังคับการกองดุริยางคทหารบก โดยให นายวิเชียร ตันติพิมลพันธุ
นาํไปเรยีบเรยีงคาํรองและทาํนอง ซึง่พลเอกประยทุธ จนัทรโอชา ระบวุาตองการใหสือ่ถงึ
การจัดกิจกรรมคืนความสูคนไทย เพ่ือสื่อความหมายไปยังประชาชนไทยท่ัวประเทศ 
การกระทาํดงักลาวของคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิจดัวาเปนวาทกรรมในเชงิอาํนาจและ
อุดมการณอยางหนึ่ง

 วาทกรรมยังรวมถึงการผลิตความหมายเก่ียวกับความจริงในเร่ืองตางๆ ซึง่หมายถึง
การผลิตชุดของความรู กฎเกณฑและขอปฏิบัติทางสังคม การมีสถาบันทางสังคม และ
ปฏิบัติการทางสังคม (Discursive Practice) ที่ตอเนื่องมาจากความรูนั้น ที่สําคัญคือการ
เปลี่ยนแปลงใหคนนิยามตนเองตามความรูที่ถูกผลิตออกมา สําหรับฟูโกตแลวความรูทุก
ชนิดที่ถูกผลิตออกมาเกี่ยวโยงกับอํานาจเสมอ และสามารถเปล่ียนมา เปนเคร่ืองมือของ
อํานาจไดตลอดเวลา ตราบเทาที่คนหรือสังคมน้ันๆ ยอมรับชุดความรูที่ถูกผลิตขึ้น
 วาทกรรมเปนมากกวาเรือ่งราวของภาษาหรอืคาํพดู แตมภีาคปฏบิตักิารจรงิของ

วาทกรรม (discursive practices) ซึง่รวมถึงจารีตปฏบิตั ิความคิด ความเช่ือ คณุคา และ
สถาบันตางๆ ในสังคมที่เก่ียวของกับเรื่องนั้น ๆ ดวยมิเซลฟูโกตกลาวไวอยางชัดเจนวา 
วาทกรรมถูกสรางขึน้มาจากความแตกตางระหวาง สิง่ท่ีสามารถพูดไดอยางถกูตองในชวง

เวลาหนึ่ง (ภายใตกฎเกณฑและตรรกะชุดหน่ึง)กับส่ิงที่ถูกพูดอยางแทจริง สนามของ

วาทกรรมในขณะใดขณะหนึง่กค็อืกฎเกณฑวาดวยความแตกตางนี ้ฉะนัน้วาทกรรมจงึสราง
สรรพสิ่งตาง ๆ ขึ้นมา ภายใตกฎเกณฑที่ชัดเจนชุดหนึ่ง กฎเกณฑนี้จะเปนตัวกําหนดการ
ดาํรงอยูการเปล่ียนแปลงหรือการเลือนหายไปของสรรพส่ิง นัน่คอืควบคูไปกบัสรรพส่ิงตาง ๆ
ที่สังคมสรางขึ้นยังมีการสรางและการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ถูกพูดถึงโดยวาทกรรมอีกดวย

(ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2545 : 21-32) ภาษาจึงเปนสวนสําคัญในวาทกรรม เพราะ

ภาษาเปนเครื่องมือ ที่ถูกใชในการกําหนด เพื่อใหความสําคัญ และสรางความสําคัญของ
สิง่ตางๆ โยงใย ใหเหน็ความสัมพันธของผูคนท่ีหลากหลายในสังคม กอใหเกดิความเขาใจใน 
ปรากฏการณตางๆ ได
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 วาทกรรมเปนสวนหนึง่ในวถิชีวีติของมนษุยทีไ่มสามารถแยกออกจากกนัได และ
ตางก็มีผลกระทบซ่ึงกันและกัน หรือที่เรียกวาความสัมพันธเชิงวิภาษวิธี (dialectic 
relationship) ในแงนี้ก็คือ วาทกรรมเปนการกระทําที่คนปฏิบัติตอโลกตอคนอ่ืนซึ่งกัน 

และกันโดยวาทกรรมอยูในรูปตัวแทนทางความคิดที่ผานทางภาษาและสัญลักษณ 
(กฤษดาวรรณ หงศลดารมภ และจันทิมา เอียมานนท, 2549 : 7-8) 
 วาทกรรมเปนถอยคาํกลุมคาํหรอืขอความท่ีถกูสรางขึน้มาเพ่ือวตัถปุระสงคตางๆ 

อนัเกีย่วเนือ่งกบัวถิชีวีติการสมัพนัธของผูคนในสงัคมโตตอบซึง่กนัและกนั การสรางความหมาย
กําหนด และควบคุมความรูความคิดผานการเลือกใชองคประกอบทางภาษา มีปฏิบัติการ
ที่สงผลกระทบตอบุคคลและสังคม เชน จัดระเบียบ ครอบงําปดกั้น ตอสู ตอรอง ฯลฯ

 เพลง “คนืความสขุใหประเทศไทย” เปนบทประพนัธของ พลเอกประยทุธ จนัทรโอชา 
นายกรฐัมนตรแีละหวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) ไดรบัการเรยีบเรยีงคาํรอง
และทํานองโดย นายวิเชียร ตนัตพิมิลพันธุ และขับรองโดยกองดุรยิางคทหารบก โดยคณะ
รักษาความสงบแหงชาติไดเผยแพรบทเพลงคืนความสุขใหประเทศไทย เปนครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 6 มิถุนายน 2557 ในรายการ “ใตรมธงไทย” ทางสถานีวิทยุกองทัพบก และตอมา
ไดเผยแพรในรายการคืนความสุขใหคนในชาติ หลังจากทํารัฐประหารสําเร็จ คือ หลัง
วนัที ่22 พฤษภาคม 2557 เพยีงไมกีว่นัเพลงดงักลาวกเ็ปนทีจ่ดจาํและประชาชนสามารถ
รองตามไดอยางคลองแคลว ซึ่งเปนการแสดงออกถึงสัญญาใจระหวางพลเอกประยุทธ 

จันทรโอชากับประชาชนชาวไทย โดยสาระของเนื้อหาเพลงนี้สมควรที่จะบันทึกเปน
ประวตัศิาสตรไวใหอนชุนรุนหลงัไดเรยีนรู ดงัตวัอยาง เพลง “คนืความสุขใหประเทศไทย”

“วันท่ีชาติและองคราชา มวลประชาอยูมาพนภัย
ขอดูแลคุมครองดวยใจ นี่คือคําสัญญา
วันน้ีชาติเผชิญพาลภัย ไฟลุกโชนขึ้นมาทุกครา

ขอเปนคนท่ีเดินเขามา ไมอาจใหสายไป

 * เพ่ือนํารักกลับมา ตองใชเวลาเทาไร

โปรดจงรอไดไหม จะขามผานความบาดหมาง
 ** เราจะทําตามสัญญา ขอเวลาอีกไมนาน
แลวแผนดินท่ีงดงามจะคืนกลับมา
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เราจะทําอยางซื่อตรง ขอแคเธอจงไวใจและศรัทธา
แผนดินจะดีในไมชา ขอคืนความสุขใหเธอประชาชน
วันนี้ตองเหน็ดเหนื่อยก็รู จะขอสูกับอันตราย
ชาติทหารไมยอมแพพาย นี่คือคําสัญญา
วันนี้ชาติเผชิญพาลภัย ไฟลุกโชนขึ้นมาทุกครา
ขอเปนคนที่เดินเขามา ไมอาจใหสายไป       
แผนดินจะดีในไมชา ความสุขจะคืนมา..ประเทศไทย” (ซํ้า *, **)

     (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา)

 จากบทเพลงขางตน เปนการสรางวาทกรรมความรกัชาติ วาทกรรมความสามคัคี
ผานบทเพลงคืนความสุขใหประเทศไทย โดยกลาวถึงคนไทยทุกคนตองชวยกันและตอง
เชื่อมั่นศรัทธาในการทําหนาท่ีของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เมื่อใดเรามีความ
รักชาติ จะตองปณิธานจะทําความดีเพ่ือชาติ แลวชาติไทยจะตองเจริญรุงเรืองไปได 
และหากเกิดความสามัคคขีึน้ในประเทศไทยก็ยงัคงเปนประเทศไทยตลอดไปอยางแนนอน 
โดยปรากฏวาทกรรมความรักชาติผานบทเพลงของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
ดังตัวอยางตอนหนึ่งวา 

 วันน้ีชาติเผชิญพาลภัย ไฟลุกโชนขึ้นมาทุกครา

ขอเปนคนที่เดินเขามา ไมอาจใหสายไป
 ** เราจะทําตามสัญญา ขอเวลาอีกไมนาน
แลวแผนดินท่ีงดงามจะคืนกลับมา

เราจะทําอยางซื่อตรง ขอแคเธอจงไวใจและศรัทธา

แผนดินจะดีในไมชา ขอคืนความสุขใหเธอประชาชน 
     (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา)

 จากบทเพลงทีก่ลาวมาขางตน เปนการใชวาทกรรมความรกัชาตขิองคณะรกัษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) โดยกลาวถึง เมื่อชาตินั้นกําลังเผชิญกับปญหาตางๆ ทําให
ประชาชนแบงออกเปนฝกเปนฝาย เกิดความขัดแยงไปทั่วประเทศ คณะรักษาความสงบ

แหงชาต ิ(คสช.) โดยพลเอกประยทุธ จนัทรโอชา หวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิได
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แสดงวาทกรรมความรักชาติผานบทเพลงเพื่อใหสื่อไปถึงประชาชน โดยสัญญาวาจะขอ
เปนคนที่เดินเขามาแกปญหาตางๆ ของประเทศไทย ใหมีความสงบและมีความสามัคคี
ปรองดองโดยเร็ว และจะทําหนาที่อยางซื่อตรง ขอเพียงประชาชนทุกคนในประเทศไทย
ไวใจและศรัทธาการทํางานของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) โดยมีเพลงตอนหน่ึง
ที่สื่อวาทกรรมความรักชาติ ดังตัวอยางเพลงตอนหนึ่งวา 

 “เราจะทําอยางซื่อตรง ขอแคเธอจงไวใจและศรัทธา
แผนดินจะดีในไมชา ขอคืนความสุขใหเธอประชาชน”

(พลเอกประยุทธ จันทรโอชา)

  เนือ้หาเพลงดงักลาวขางตน เปนการใชวาทกรรมผานภาษา ผานความชอบธรรม
ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และเปนความชอบธรรมของพลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา เพื่อสื่อสารไปยังประชาชนทุกฝาย ใหตระหนักถึงความรักชาติ ตระหนักถึง
ความสามัคคีปรองดอง และเปนวาทกรรมอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสําคัญ คือ คณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) ใชวาทกรรมความรักชาติผานบทเพลงเพ่ือลดความตึงเครียด
ภายในประเทศไทย และประชาชนทุกคนในประเทศใหการยอมรับและใหกําลังใจ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) มาโดยตลอด  
 บทความน้ีผูเขียนจึงมีความสนใจจะศึกษาวิเคราะหวาทกรรมความรักชาติผาน

บทเพลงของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) นี้ ผูเขียนมีวัตถุประสงคเพื่อวเิคราะห
การสรางความหมายใหวาทกรรมความรักชาติผานบทเพลงของคณะรักษาความสงบ
แหงชาต ิ(คสช.) ดวยวธิกีารศกึษาวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) โดยเกบ็ขอมลู

จากเอกสาร เพ่ือนํามาวิเคราะหองคประกอบของวาทกรรม ผูเขียนวิเคราะหวาทกรรม

โดยอาศัยแนวคิดวาทกรรมเชิงวิพากษ (Critical Discourse Analysis) ตามแนวคิดของ
นอรแมน แฟรเคลาฟ ในเรื่องการวิเคราะหตัวบท (Text) จํานวน 4 เพลง คือ 
 1.  เพลงคืนความสุขใหประเทศไทย   
 2.  เพลงคานิยม 12 ประการ 
 3.  เพลงวันพรุงนี้

 4. เพราะเธอคือประเทศไทย
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ผลการศึกษา
 จากการศึกษาวิเคราะหวาทกรรมความรักชาติผานบทเพลงของคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ (คสช.) ปรากฏผลการศึกษา พบวา มีวาทกรรมยอยเกิดขึ้นจากวาทกรรม
ความรักชาติผานบทเพลงของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่เปนวาทกรรมหลัก 
และมีวาทกรรมยอยเปนวาทกรรมรองลงมา โดยวาทกรรมยอยเหลาน้ีมีความสําคัญเปน
อยางยิ่ง ไมนอยไปกวาวาทกรรมความรักชาติ และสามารถแยกยอยออกเปนประเด็น

วาทกรรมที่ใชสื่อความหมายไปยังผูรับสารใหปฏิบัติตาม ดังนี้
 1.  วาทกรรมผูสรางชาติและพัฒนาชาติ 
 2.  วาทกรรมความรักชาติ 
 3. วาทกรรมสามัคคีสมานฉันทปรองดอง 
 4.  วาทกรรมเชิดชูคุณคาและจิตวิญญาณความเปนไทย 
 5.  วาทกรรมความม่ันคงของประเทศ 
 6.  วาทกรรมลดความตรึงเครียด 

วาทกรรมผูสรางชาติและพัฒนาชาติ 
  วาทกรรมท่ีสื่อสารวาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) คือ ผูสรางชาติและ
พัฒนาชาติวาทกรรมประเภทน้ีจะปรากฏในบทเพลง “คืนความสุขใหประเทศไทย” 

ดังตัวอยางเพลงตอนหนึ่งวา 

 “เราจะทําตามสัญญา ขอเวลาอีกไมนาน
แลวแผนดินท่ีงดงามจะคืนกลับมา

เราจะทําอยางซื่อตรง ขอแคเธอจงไวใจและศรัทธา

แผนดินจะดีในไมชา ขอคืนความสุขใหเธอประชาชน
 วันน้ีตองเหน็ดเหนื่อยก็รู จะขอสูกับอันตราย
ชาติทหารไมยอมแพพาย นี่คือคําสัญญา

วนันี้ชาติเผชิญพาลภัย ไฟลุกโชนขึ้นมาทุกครา
ขอเปนคนที่เดินเขามา ไมอาจใหสายไป       
แผนดินจะดีในไมชา ความสุขจะคืนมา..ประเทศไทย” (ซํ้า *, **)

    (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา)
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 จากบทเพลงขางตน มีการสรางวาทกรรมผูสรางชาติและผูพัฒนาชาติ ซึ่งจะมี
เนื้อหากลาวถึงแนวทางการทํางานของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) รวมถึงยัง
เปนการแสดงใหเห็นถึงบทบาทความเปนผูปกครองของคณะรักษาความสงบแหงชาติที่
เปนผูมีอํานาจใหสิทธิ์แกประชาชนในบทบาทของผูรับสารในฐานะผูรับการกระทําที่อยู
ภายใตปกครองในการท่ีจะพูดหรือไมพูดในเรื่องใดดวยเชนกันโดยจะทํางานดวยความ
ซื่อตรง เพ่ือใหประชาชนในประเทศไทยมีความสุขโดยเร็ว 
 บทเพลง “เธอคือประเทศไทย” เปนอีกบทเพลงหนึ่งที่ประพันธโดย พลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
ประพันธขึ้นในชวงปใหมเพ่ือเปนของขวัญกับคนไทยท้ังประเทศ และใชสื่อเปน
วาทกรรมการผูสรางชาติและพัฒนาชาติ ดังตัวอยางเพลงตอนหนึ่งวา 

 “ชีวิตที่เกิดมาเธอคือสิ่งที่ยึดมั่น
ทั้งรักทั้งผูกพันยิ่งสิ่งใด
เพราะเธอน้ันคือประเทศไทย
จะไมยอมใหใครมาทําลาย”  

   (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา)

 จากบทเพลงขางตน พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) มีการสรางวาทกรรมผูสรางชาติและผูพัฒนาชาติ 
โดยใชบทเพลงเปนสือ่เพือ่ใหประชาชนชาวไทย กลาวคอื เพือ่ตอกยํา้ทาํใหเกดิภาพลักษณ
ของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ทีเ่ปนผูสรางชาติและผูทาํประโยชน

ใหแกประชาชน โดยกลาวในบทเพลงวาจะไมยอมใหใครมาทําลาย  ประเทศไทยอีกตอไป 

วาทกรรมความรักชาติ
 วาทกรรมความรักชาติผานบทเพลงของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 

จากการศึกษาพบวา มีการสรางปรากฏการณวาทกรรมความรักชาติ ดังบทเพลง “คืน
ความสุขใหประเทศไทย” ดังตัวอยางเพลงตอนหนึ่งวา 



วารสารวิถีสังคมมนุษย
Journal of The Way Human Society184

 “วันน้ีชาติเผชิญพาลภัย ไฟลุกโชนขึ้นมาทุกครา
ขอเปนคนที่เดินเขามา ไมอาจใหสายไป
 เราจะทําตามสัญญา ขอเวลาอีกไมนาน
แลวแผนดินท่ีงดงามจะคืนกลับมา
เราจะทําอยางซื่อตรง ขอแคเธอจงไวใจและศรัทธา
แผนดินจะดีในไมชา ขอคืนความสุขใหเธอ ประชาชน”

(พลเอกประยุทธ จันทรโอชา)

 จากบทเพลงดังกลาวขางตน พบวา มีการสรางวาทกรรมความรักชาติ ไวใน
บทเพลงเพ่ือสรางวาทกรรมความรักชาติ โดยพลเอกประยทุธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
และหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ขออาสาเขามาแกไขปญหาของ
ประเทศไทย โดยสรางวาทกรรมความรักชาติ เพือ่สงเสริมใหประชาชนหันมาใหความสนใจ
กับชาติบานเมืองมากขึ้น เพื่อประเทศไทยจะไดสงบสุข และคืนความสุขใหกับประชาชน
ซึ่งสังคมไทยในปจจุบันตกอยูในภาวะวิกฤติปญหาความเดือดรอนของประชาชนในดาน
ตาง ๆ ยังไมไดรับการแกไขจึงมีการชุมนุมประทวงเพื่อเรียกรองจากรัฐบาล จนทําให
สถานการณทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปมีกลุมตาง ๆ ออกมาเคล่ือนไหวทางการเมืองจนนํา

ไปสูความรุนแรง เพราะวาปจจุบันการใชความรุนแรงใน การแกไขปญหาตาง ๆ ในสังคม
ไทยยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ความขัดแยงทางดานความคิดและความขัดแยงทางการ
เมืองที่แบงคนในสังคมออกเปนสองฝกสองฝาย สังคมไทยเกิดความขัดแยงสงผลกระทบ

ตอประเทศไทยอยางหนัก โดยเฉพาะสภาพจิตใจของประชาชนและความเสียหายทาง

เศรษฐกิจของประเทศ มีเหตุการณทางการเมืองที่ยังเปนประเด็นทําใหเกิดความวุนวาย
ทางการเมือง ประชาชนแตกความสามัคคีของคนในชาติอยางไมเคยปรากฏมากอน
  วาทกรรมความรักชาติผานบทเพลงของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 

จากการศกึษาพบวา มกีารสรางปรากฏการณวาทกรรมความรกัชาต ิดงับทเพลง “คานิยม 

12 ประการ” เปนอกีบทเพลงหน่ึงท่ีรฐับาลของพลเอกประยุทธ จนัทรโอชา นายกรฐัมนตรี 

และหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เปนผูประพันธ โดยมีรอยเอกสุระชัย 
ถวลิไพร เปนผูเรียบเรียงทํานองและเสียงประสาน และขับรองโดยวาท่ีรอยตรีหญงิกฤติญา 
สาริกา เผยแพรวนัที ่10 กรกฎาคม 2557 ดงับทเพลง “คานยิม 12 ประการ” ดงัตวัอยาง
เพลงตอนหนึ่งวา 
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 “หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
หารักษา วัฒนธรรม ประจําชาติ”

(พลเอกประยุทธ จันทรโอชา)

 จากบทเพลงดังกลาวขางตน มีการสรางวาทกรรมความรักชาติไวในบทเพลง   
“คานิยม 12 ประการ” เพื่อสรางวาทกรรมความรักชาติ ใหประชาชนคนไทยไดตระหนัก
ถงึความรักชาติ รวมไปถึงสถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตรยิทีเ่ปนศนูยรวมจิตใจ
ของประชาชนไทย โดยจัดทํา เปนบทอาขยานเพื่อใหนักเรียนทองจํา และใหมีการสอบ
เพื่อเก็บคะแนนโดยใหสถานศึกษาแตละแหงกําหนดเกณฑการวัดผลและประเมินผลท่ี
คาํนงึถงึผลสมัฤทธิท์ีจ่ะเกดิกับผูเรยีนเปนสาํคญั ขณะเดยีวกนัเดก็นกัเรยีนเมือ่ทองไดแลว
ก็ควรปฏิบัติไดดวย และไมเฉพาะแตนักเรียนเทานั้น หากบุคลากร ขาราชการ และ
ประชาชนทั่วไปก็ควรนําไปปฏิบัติอยางจริงจังดวย ทั้งยังบรรจุวิชาหนาที่พลเมืองและ
ประวตัศิาสตรไทยในแบบเรยีนกระทรวงศกึษาธกิารเพือ่ณรงคใหความรู ความเขาใจ และ
สรางความตระหนักเกี่ยวกับคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการอีกดวย
 วาทกรรมความรักชาติผานบทเพลงของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
จากการศึกษาพบวา มีการสรางปรากฏการณวาทกรรมความรักชาติ ดังบทเพลง “เพราะ
เธอคือประเทศไทย” ดังตัวอยางเพลงตอนหนึ่งวา 

 “ชีวิตไมจีรัง แตแผนดินตองยั่งยืน

อยากเห็นเธอฟนคืน และสดใส
ถาตัวฉันเองยังหายใจ
จะยากเย็นแคไหน ก็ไมทอ”

   (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา)

 จากบทเพลงดังกลาวขางตน มีการสรางวาทกรรมความรักชาติไวในบทเพลง 
“เพราะเธอคอืประเทศไทย” เพือ่สรางวาทกรรมความรกัชาต ิโดยเฉพาะกลาวถงึชวีติของ
คนไมจรีงัยัง่ยนื มชีวีติอยูชวงระยะหนึง่คงลมหายตายจากกนัไป แผนดนิไทยตองย่ังยนือยู
คูกับไประเทศไทยตอไป ตองชวยกันรักษาและทําใหประเทศไทยย่ังยืนตอไป ถึงแมจะมี

อุปสรรคมาขัดขวางมากแคไหน รัฐบาลของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
และหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ก็จะไมยอทอตออุปสรรคดังกลาว  
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วาทกรรมสามัคคีสมานฉันทปรองดอง
 วาทกรรมความสามัคคีสมานฉันทปรองดองผานบทเพลงของคณะรักษาความ
สงบแหงชาต ิ(คสช.) จากการศึกษาพบวา มกีารสรางปรากฏการณวาทกรรมความสามัคคี
สมานฉันทปรองดอง ดังบทเพลง “วันพรุงนี้” ดังตัวอยางเพลงตอนหน่ึงวา 

“ปูยาจําไดใชไหม สอนหนูอยูแทบทุกป
สอนใหเด็กตองรักกัน มีคําขวัญใหสามัคคี
ลุงปามาจับมือกัน บานเมืองคงไปไดดี
ถึงแตกตางกันเทาไร แตหัวใจยังสามัคคี
วันพรุงนี้ พวกหนูจะกาวเดินตาม”

(วันพรุงนี้)

 จากบทเพลงดังกลาวขางตน มีการสรางวาทกรรมความสามัคคีสมานฉันท
ปรองดองผานบทเพลง “วนัพรุงนี”้ เพือ่แสดงสาระเรือ่งความสามคัคชีวยรกัษาและพฒันาชาต ิ

ดังตัวอยาง “ถึงแตกตางกันเทาไร แตหัวใจยังสามัคคี” ชวยนําพาชาติใหพนวิกฤติหากมี
ความสามคัค ีโดยมคีาํวา ถงึแตกตางกนัเทาไร แตหวัใจยงัสามคัค ีเพือ่เนนยํา้วาหากสามัคคี
ชาติจะอยูรอด ขอเพียงใหสามัคคีทุกคนในชาติเปนหนึ่งเดียวได
 บทเพลง “เธอคือประเทศไทย” เปนอีกบทเพลงหนึ่งที่ประพันธโดย 

พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
(คสช.) ประพันธขึ้นในชวงปใหมเพื่อเปนของขวัญกับคนไทยท้ังประเทศ และใชสื่อเปน
วาทกรรมความสามคัคสีมานฉนัทปรองดองผานบทเพลงของคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ

(คสช.) ดังตัวอยางเพลงตอนหนึ่งวา 

“ฉันมีเพียงสองมือ กับหนึ่งลมหายใจ

พลังคงไมพอจะสรางฝนใหเปนไป
แตหากเรารวมมือ ตอเติมลมหายใจ
วันที่หวังนั้นคงไมไกล เพื่อประเทศไทยของทุกคน”

    (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา)
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 จากบทเพลงดังกลาวขางตน มกีารสรางวาทกรรมความสามัคคสีมานฉันทปรองดอง

ผานบทเพลง  “เธอคือประเทศไทย” โดยใชสรรพนามแทนตัวเองวา “ฉัน” คือ พลเอก
ประยทุธ จนัทรโอชา นายกรฐัมนตร ีและหวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) กบั
หนึ่งลมหายใจของนายกรัฐมนตรี ไมสามารถที่จะนําพาประเทศใหพนวิกฤติไปได แตถา 
“เรา” หมายถึง คนไทยทุกคนรวมมือกัน รักสามัคคีกัน รวมใจเปนหนึ่งเดียว 
 และตองเอาหัวใจเอาลมหายใจมาชวยกันทําใหประเทศเดินหนาตอไปได วันที่
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา และคนไทยท้ังประเทศรอคอยคงไมไกล โดยเนนยํ้าวาทุกคน
ในชาติตองรักสามัคคี เพื่อนําพาประเทศไทยกาวพนวิฤตใหจงได
 วาทกรรมเชิดชูคุณคาและจิตวิญญาณความเปนไทยวาทกรรมวาทกรรมเชิดชู
คณุคาและจิตวญิญาณความเปนไทยผานบทเพลงของคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) 
จากการศกึษาพบวา มกีารสรางปรากฏการณวาทกรรมเชดิชคูณุคาและจติวญิญาณความ
เปนไทย ดังบทเพลง “คานิยม 12 ประการ” ดังตัวอยางเพลงตอนหนึ่งวา 

 “หารักษา วัฒนธรรม ประจําชาติ
หกไมขาด ศีลธรรม ศาสนา
เจ็ดเรียนรู อธิปไตย ของประชา”

 (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา)

 จากบทเพลงดังกลาวขางตน พบวา มีการสรางวาทกรรมเชิดชูคุณคาและจิต
วญิญาณความเปนไทย เปนอกีชดุหนึง่ทีส่นบัสนุนเรือ่งความรกัชาต ิในฐานะของคณะรกัษา
ความสงบแหงชาต ิบทบาทสาํคญัทีค่ณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) แสดงใหเหน็ผาน

บทเพลงคือการปลูกฝงความเปนไทยผานขอความท่ีมลีกัษณะรณรงคสงเสริมใหประชาชน
รกัและหวงแหนวัฒนธรรมไทยซ่ึงพบประเด็นตาง ๆ  ดงัน้ี ศลิปวฒันธรรมไทย คอื สญัลกัษณ

และสมบัติของชาติไทย คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เปนผูรักษาและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมใหเปนเครื่องเชิดชูชาติ คณะรักษาความสงบแหงชาติ เปนผูฟนฟูวาง
แนวทางสืบสานวัฒนธรรมไทย
 วาทกรรมวาทกรรมเชดิชคูณุคาและจิตวญิญาณความเปนไทยผานบทเพลงของ

คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) จากการศึกษาพบวามีการสรางปรากฏการณ
วาทกรรมเชิดชูคุณคาและจิตวิญญาณความเปนไทย ดังบทเพลง “วันพรุงนี้” ดังตัวอยาง
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เพลงตอนหนึ่งวา 

“จําไดไหม ปาลุงยังจําไดไหม
นาอาจําไดใชไหม สอนหนูเรื่องประเพณี
สอนใหอยาทะเลาะกัน ใหแบงปนในยามท่ีมี
ใหคิดดีใหอภัยเมตตา” 

 (วันพรุงนี้)

 จากบทเพลงดังกลาวขางตน พบวา มีการสรางวาทกรรมเชิดชูคุณคาและจิต
วญิญาณความเปนไทย เปนอกีชดุหนึง่ทีส่นบัสนุนเรือ่งความรักชาต ิในฐานะของคณะรกัษา
ความสงบแหงชาติ บทบาทสําคญัท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติ แสดงใหเห็นผานบทเพลง
คอืการปลูกฝงประเพณีผานขอความท่ีมลีกัษณะรณรงคสงเสริมใหประชาชนรักษาประเพณี
ที่ดีงามของไทยใหอยูคูกับคนไทยและประเทศไทยตลอดไป

วาทกรรมความมั่นคงของประเทศ
 วาทกรรมความม่ันคงของประเทศ พบวา คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
ไดสะทอนบทบาทอันสําคัญของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในเร่ืองของการเปนผูดูแล
ความสงบเรียบรอยและรักษาความม่ันคงของประเทศไมวาจะเปนความสงบเรียบรอย

ภายในประเทศและภัยจากตางประเทศโดยที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) กลาววา
จะเปนผูที่ทําหนาที่แกไขปญหาตาง ๆ ของประเทศจะรักษาความม่ันคงของประเทศไว

อยางเครงครัด ดังตัวอยางเพลงตอนหนึ่งวา 

 “เราจะทําตามสัญญา ขอเวลาอีกไมนาน

แลวแผนดินท่ีงดงามจะคืนกลับมา

เราจะทําอยางซื่อตรง ขอแคเธอจงไวใจและศรัทธา
แผนดินจะดีในไมชา ขอคืนความสุขใหเธอ ประชาชน”

 (คืนความสุขใหประชาชน : พลเอกประยุทธ จันทรโอชา)

 จากตัวอยางจะเห็นวาสิ่งที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) จะกระทําเพ่ือ
ชวยดํารงเอกราชอธิปไตยของชาติ ความม่ันคงและผลประโยชนของชาตินั้นคณะรักษา
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ความสงบแหงชาติจะเสริมสรางความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานของคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ (คสช.) และใหประชาชนรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปกครองและ
การพัฒนาประเทศ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาเปนการปกปองคุมครองของทหาร หรือการสราง
ความเชือ่มัน่ใหประชาชนดวยการใชวาทกรรมการสญัญาวา “แผนดนิจะด ี ในไมชาความ

สุขจะคืนมา” คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) มีความเชื่อวาการท่ีประชาชนมีความรู
และมีสวนรวมในการเมือง เปนหนทางท่ีชวยสราง “ความศรัทธา” “ความเช่ือถอื” “ความ
ยึดมั่น” ในการทําหนาที่ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และเปนแนวทางสราง
ความรักชาติ สรางความสามัคคี  ความเสียสละใหแกคนในชาติ ดังบทเพลง “เพราะเธอ
คือประเทศไทย” ตัวอยางเพลงตอนหนึ่งวา

 “ชีวิตไมจีรัง แตแผนดินตองยั่งยืน
อยากเห็นเธอฟนคืน และสดใส
ถาตัวฉันเองยังหายใจ
จะยากเย็นแคไหน ก็ไมทอ”

(พลเอกประยุทธ จันทรโอชา)

 ตัวอยางน้ีไดสะทอนใหเห็นความมุงม่ันต้ังใจของคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

(คสช.) ที่จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของชาติ แมจะเหน็ดเหนื่อยเพียงใด คณะรักษา
ความสงบแหงชาต ิ(คสช.)  กจ็ะไมยอมแพตออปุสรรคตาง ๆ  จงึเทากบัวาเปนการประกาศ
บทบาทอันสําคัญของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ในการรักษาความม่ันคงของ
ประเทศชาติ มิใหมีการกระทําอันใดตอประเทศชาติ หรือทําใหเกิดความแตกแยกภายใน

ประเทศเปนการบํารุงขวัญกําลังใจ โดยท่ีชายชาติทหารไดใหคําสัญญาท่ีจะรักษาความ

มั่นคงของชาติไวอยางมั่งคง

วาทกรรมลดความตรึงเครียด
 วาทกรรมลดความตรึงเครียดผานบทเพลงของคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
(คสช.) จากการศึกษาพบวา มกีารสรางวาทกรรมเพ่ือลดความตรึงเครียดของผูคนในสังคม
ไทยในชวงท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดเขามากํากับดูแลการบริหาร
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เปนตนมา จึงมีการเมื่อคณะรักษาความสงบ

แหงชาติไดนําบทเพลง “คืนความสุขใหประเทศไทย” ดังน้ี 
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“วันท่ีชาติและองคราชา มวลประชาอยูมาพนภัย
ขอดูแลคุมครองดวยใจ นี่คือคําสัญญา
วันนี้ชาติเผชิญพาลภัย ไฟลุกโชนขึ้นมาทุกครา
ขอเปนคนที่เดินเขามา ไมอาจใหสายไป
 * เพื่อนํารักกลับมา ตองใชเวลาเทาไร
โปรดจงรอไดไหม จะขามผานความบาดหมาง
 ** เราจะทําตามสัญญา ขอเวลาอีกไมนาน
แลวแผนดินท่ีงดงามจะคืนกลับมา
เราจะทําอยางซื่อตรง ขอแคเธอจงไวใจและศรัทธา
แผนดินจะดีในไมชา ขอคืนความสุขใหเธอประชาชน
วันนี้ตองเหน็ดเหนื่อยก็รู จะขอสูกับอันตราย
ชาติทหารไมยอมแพพาย นี่คือคําสัญญา
วันนี้ชาติเผชิญพาลภัย ไฟลุกโชนขึ้นมาทุกครา
ขอเปนคนที่เดินเขามา ไมอาจใหสายไป       
แผนดินจะดีในไมชา ความสุขจะคืนมา..ประเทศไทย” (ซํ้า *, **)

    (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)

 บทเพลงดังกลาวขางตน เปนบทประพันธของ พลเอกประยุทธ จนัทรโอชา นายก
รัฐมนตรี และหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) มาใชเผยแพรเพื่อสรางความ
สุขและผอนคลายความตรึงเครียดและสื่อทรรศนะตอการเขามากํากับดูแลประเทศไทย 

 บทเพลง “คานยิม 12 ประการ” เปนบทประพันธของ พล.อ.ประยุทธ จนัทรโอชา
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) อีกเพลงที่นํามาใชลดความรุนแรง 

ลดความตึงเครียดดวยการใชดนตรีและ บทกวีโดยเฉพาะในบทเพลงซึ่งมีเน้ือหาที่ไพเราะ 
โดยการเลอืกสรรภาษาและถอยคาํทีบ่รรจลุงในทวงทํานองของดนตรเีพือ่หลอมรวมใหเปน
บทเพลง ดังนี้

“หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
สองซื่อสัตย เสียสละ อดทนได
สามกตัญู พอแม สุดหัวใจ
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สี่มุงใฝ เลาเรียน เพียรวิชา
หารักษา วัฒนธรรม ประจําชาติ
หกไมขาด ศีลธรรม ศาสนา
เจ็ดเรียนรู อธิปไตย ของประชา
แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย
เกาปฏิบัติ ตามพระ ราชดํารัส
สิบไมขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได
สิบเอ็ดตอง เข็มแข็ง ทั้งกายใจ
สิบสองไซร คิดอะไร ใหสวนรวม”

  (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา)

 บทเพลง “วันพรุงนี้” เปนเพลงที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) นําออก
มาเผยแพรเพื่อลดความตึงเครียดภายในประเทศ รวมทั้งสงเสริมความสามัคคีภายใน
ประเทศอีกดวย ดังนี้

 “จําไดไหม ตายายยังจําไดไหม
ปูยาจําไดใชไหม สอนหนูอยูแทบทุกป
สอนใหเด็กตองรักกัน มีคําขวัญใหสามัคคี

ใหทําดี ใหอดออมพากเพียร

 จําไดไหม ปาลุงยังจําไดไหม
นาอาจําไดใชไหม สอนหนูเรื่องประเพณี

สอนใหอยาทะเลาะกัน ใหแบงปนในยามท่ีมี
ใหคิดดี ใหอภัยเมตตา
 *ขอใหเด็กอยางเราทุกคน ไดมองเห็น

วาบานเราเมืองเรานั้นเปน เชนคําสอนมา

เห็นผูใหญไมทะเลาะกัน คิดตางกันน้ันธรรมดา
เปดใจรับเปดใจรู พวกหนูอยากเห็น
 อยากจะเห็น นาอามาเดินดวยกัน
ลุงปามาจับมือกัน บานเมืองคงไปไดดี
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ถึงแตกตางกันเทาไร แตหัวใจยังสามัคคี
วันพรุงนี้ พวกหนูจะกาวเดินตาม
– – – – – – – – – – – – – ดนตรี – – – – – – – – – – – –
 พวกเราเหลามาชุมนุม
ตางกุมใจรักสมัครสมาน
ลวนมิตรจิตชื่นบาน
สราญเริงอยูทุกผูทุกนาม” 

   (วันพรุงนี้)

 บทเพลง “เธอคือประเทศไทย” เปนอีกบทเพลงหนึ่งที่ประพันธโดย พลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
ประพันธขึ้นในชวงปใหมเพื่อเปนของขวัญและลดความตรึงเครียดใหคนไทยท้ังประเทศ 
ดังนี้

“ชีวิตที่เกิดมา เธอคือสิ่งที่ยึดมั่น
ทั้งรักทั้งผูกพัน ยิ่งสิ่งใด

เพราะเธอน้ันคือ ประเทศไทย
จะไมยอมใหใคร มาทําลาย
 ชีวิตไมจีรัง แตแผนดินตองยั่งยืน

อยากเห็นเธอฟนคืน และสดใส

ถาตัวฉันเองยังหายใจ
จะยากเย็นแคไหน ก็ไมทอ
 แตมีเพียงสองมือ กับหนึ่งลมหายใจ
พลังคงไมพอจะสรางฝนใหเปนไป

แตหากเรารวมมือ ตอเติมลมหายใจ

วันที่หวังนั้นคงไมไกล เพื่อประเทศไทยของทุกคน
 ฉันมีเพียงสองมือ กับหนึ่งลมหายใจ
พลังคงไมพอจะสรางฝนใหเปนไป
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แตหากเรารวมมือ ตอเติมลมหายใจ
วันที่หวังนั้นคงไมไกล เพื่อประเทศไทยของทุกคน”

    (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา)

 จากบทเพลงขางตนท้ัง 4 เพลง อาจสรุปไดวา คณะรักษาความสงบแหงชาติ 
(คสช.) ไดเปน ผูสรางวาทกรรมลดความตึงเครียด โดยใชบทเพลงเปนเครื่องมือที่สําคัญ
อันจะชวยลดความตึงเครียดของสถานการณบานเมืองที่เขาสูยุควิกฤติ และรับรูขอมูล
ขาวสารจากสถานการณภายในประเทศดังกลาวลงได โดยการเลือกสรรถอยคําที่มีความ
หมายและความไพเราะของเสียงสัมผัสคลองจอง ใสทํานองท่ีไพเราะเสนาะหูและการจํา
จาํงายและประชาชนสามารถรองตามไดอยางขึน้ใจ นอกจากนีก้ารสือ่สารผานบทเพลงยงั  
เปนการกลอมเกลาดานอารมณและพฤติกรรมของผูรับสารใหคลอยตามทรรศนะของ
ผูสงสารโดยปราศจากความรุนแรงอีกดวย 
 จากการศกึษาทีก่ลาวมาทัง้หมดมถีอยคาํท่ีปรากฏเปนวาทกรรมความรกัชาตทิัง้ 
4 บทเพลง ดังตัวอยางเพลง ดังนี้

“เราจะทําตามสัญญา ขอเวลาอีกไมนาน
แลวแผนดินท่ีงดงามจะคืนกลับมา
วันที่หวังนั้นคงไมไกล เพื่อประเทศไทยของทุกคน”

(เพลงคืนความสุขใหประเทศไทย)

 “ชีวิตไมจีรัง แตแผนดินตองยั่งยืน
อยากเห็นเธอฟนคืน และสดใส

(เพราะเธอคือประเทศไทย)

 “อยากจะเห็น นาอามาเดินดวยกัน

ลุงปามาจับมือกัน บานเมืองคงไปไดดี”

(เพลงวันพรุงนี้)

 “หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
สองซื่อสัตย เสียสละ อดทนได”

(เพลงคานิยม 12 ประการ)
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 จากบทเพลงท้ัง 4 เพลงท่ีกลาวมาขางตน จะเหน็ไดวา มวีาทกรรมทีป่รากฏซํา้ๆ 
คือ คําวา ชาติหรือแผนดิน ประเทศไทย ลวนเปนวาทกรรมความรักชาติรักแผนดิน เพื่อ
สื่อความหมายของวาทกรรมไปยังผูรับสารใหตระหนักถึงความรักชาติ มีความจงรักภักดี
ตอชาติ เพราะชาติเปนสิ่งท่ียั่งยืน ดังบทเพลง “เธอคือประเทศไทย” ดังตัวอยางเพลง 
“ชีวิตไมจีรัง แตแผนดินตองยั่งยืน อยากเห็นเธอฟนคืน และสดใส” โดยใชเปน
วาทกรรมการใชอํานาจของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 

บทสรุป
 จากการวิเคราะหวาทกรรมความรักชาติผานบทเพลงของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) สามารถสรุปประเด็นวาทกรรมที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
นําเสนอสูสังคมได ดังนี้
 1.  วาทกรรมท่ีสื่อสารวาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) จากการศึกษา
พบวา มีการสรางวาทกรรมผูสรางและพัฒนาชาติ คือ วาทกรรมผูสรางชาติและผูพัฒนา
ชาติของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ซึ่งจะมีเนื้อหากลาวถึงแนวทางการทํางาน
ของคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) โดยจะทาํงานดวยความซือ่ตรง เพือ่ใหประชาชน
ในประเทศไทยมีความสุขโดยเร็ว ผลของการเขามาบริหารของประเทศจากคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ สาระหลักท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) จะสื่อสารใน

วาทกรรมชุดนี ้ไดแก ความเจริญกาวหนาของประเทศเปนผลมาจากความสามารถในการ

บริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เปนการสรางวาทกรรมผูสราง
และผูพัฒนาผานบทเพลงคืนความสุขใหประเทศไทย
 2. วาทกรรมความรักชาติผานบทเพลงของคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

(คสช.) จากการศึกษาพบวา มีการสรางปรากฏการณวาทกรรมความรักชาติ โดยมี
วาทกรรมรักชาติ ดังนี้ คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ผูจงรักภักดีตอสถาบันหลัก
ของชาติ หวงใยประเทศชาติ คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ผูหวงใยประชาชน 

คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) คือ ผูหวังดีตอประเทศชาติ คณะรักษาความสงบ

แหงชาติ (คสช.) คือ ผูซื่อสัตยสุจริต คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) คือ ผูมุงมั่น

แกปญหาเพ่ือประเทศชาติ และคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) คือ ผูเสียสละ
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 3.  วาทกรรมความสามัคคีสมานฉันทปรองดองผานบทเพลงของคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) จากการศึกษาพบวา มีการสรางปรากฏการณวาทกรรมความ
สามัคคีสมานฉันทปรองดอง เชน แสดงสาระเรื่องความสามัคคีสมานฉันทปรองดอง ชวย
รักษาและพัฒนาชาติไทย หากมีความสามัคคีจะชวยนําพาชาติใหพนวิกฤติ เพื่อเนนยํ้าวา 
หากสามัคคีสมานฉันทปรองดองชาติไทยจะอยูรอดตอไป 
 4.  วาทกรรมวาทกรรมเชิดชูคณุคาและจิตวิญญาณความเปนไทยผานบทเพลง
ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) จากการศึกษาพบวา มีการสรางปรากฏการณ
วาทกรรมเชิดชูคุณคาและจิตวิญญาณความเปนไทย คือ การปลูกฝงความเปนไทยผาน
ขอความที่มีลักษณะรณรงคสงเสริมใหประชาชนรักและหวงแหนวัฒนธรรมไทย และจิต
วญิญาณความเปนไทย การประพฤตปิฏบิตัติามศลีธรรม จรยิธรรม ปฏบิตัติามหลกัศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศไทย 
 5. วาทกรรมความมั่นคงของประเทศผานบทเพลงของคณะรักษาความสงบ
แหงชาต ิ(คสช.) พบวา คณะรกัษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดสะทอนบทบาทอนัสาํคัญ
ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) คอื การรักษาความสงบของคนในชาติ การสราง
ความเชื่อมั่น การสรางความศรัทธา การยึดมั่น และการอาสาเขามาทําหนาที่ของคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  

 6.  วาทกรรมลดความตรึงเครียดผานบทเพลงของคณะรักษาความสงบแหงชาติ
(คสช.) จากการศึกษาพบวา มีการสรางวาทกรรมลดความตึงเครียด โดยใชบทเพลงเปน
เครื่องมือที่สําคัญอันจะชวยลดความตึงเครียดของสถานการณบานเมืองที่เขาสูยุควิกฤติ

จากขอสรุปในประเด็นตาง ๆ ทําใหสามารถพิสูจนไดวาการนําทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะห

มาใชศกึษาการสรางวาทกรรมความรักชาติผานบทเพลงของคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ
(คสช.) ไดทาํใหเหน็วา การสือ่สารของคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) เปนการสราง
คุณคาและความสําคัญของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ในฐานะ
ผูวาทกรรมผูสรางชาติและพัฒนาชาติ สรางวาทกรรมความรักชาติ วาทกรรมความสามัคคี

สมานฉนัทปรองดอง วาทกรรมเชดิชคูณุคาและจติวิญญาณความเปนไทย วาทกรรมความ

มัน่คงของประเทศ และวาทกรรมลดความตงึเครยีด ซึง่รฐับาลของพลเอกประยทุธ จนัทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี และหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) มคีวามชอบธรรมในการ
กลาวอางวาทกรรมความรักชาติ 
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 ทัง้นีค้ณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดใชวาทกรรมเชิงอาํนาจของคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ (คสช.) ผานภาษาเพื่อสื่อสารไปยังประชาชน ซึ่งใชในรูปแบบของบทเพลงท่ี
เปนลายลักษณอักษร แฝงเรนไปดวยอํานาจและอุดมการณของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) ทีอ่าสาเขามาทําใหประเทศมีความสงบสุขรมเย็น โดยใชภาษาเปนส่ือผาน
ตัวอักษร ดังตัวอยางตอนหน่ึง “วันท่ีชาติและองคราชา มวลประชาอยูมาพนภัย ขอดูแล
คุมครองดวยใจ นี่คือคําสัญญาวันน้ีชาติเผชิญพาลภัย ไฟลุกโชนขึ้นมาทุกครา ขอเปนคน
ที่เดินเขามา ไมอาจใหสายไป” จากตัวอยางบทเพลงขางตน จะเปนไดวา มีการกลาวอาง
ถึงความชอบธรรมที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เขามายึดอํานาจการปกครอง 
เพราะประเทศกําลงัเผชิญกับปญหาภายในประเทศ เกิดความแตกแยก แตกความสามัคคี
แบงฝกแบงฝาย จนคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดเขามาบริหารประเทศโดยใช
รูปแบบของการบริหารแบบเด็ดขาด เพื่อใหประเทศกลับคืนสูสภาวะปกติโดยเร็ว เพื่อให
เกิดความรักชาติ ความรักสามัคคีปรองดองใหเกิดขึ้นภายในประเทศ โดยการเลือกสรร
ถอยคําที่มีความหมายและความไพเราะของเสียงสัมผัสคลองจอง ใสทํานองเสียงดนตรีที่
ไพเราะเสนาะหูและการจําจํางายและประชาชนสามารถรองตามไดอยางขึ้นใจ 

 ผลของการเขามาบริหารของประเทศจากคณะรักษาความสงบแหงชาติ สาระหลัก
ที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) จะสื่อสารในวาทกรรมชุดนี้ไดแกเปนการบอกถึง

ความตั้งใจของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่จะกระทํามากกวาเพียงแคสราง
ความเช่ือมัน่แตตองการใหความเช่ือม่ันนัน้ตัง้อยูหรอืคงอยูในความรูสกึของประชาชนไปตลอด
ความเจริญกาวหนาของประเทศเปนผลมาจากความสามารถในการบริหารประเทศของ

คณะรักษาความสงบแหงชาต ิประชาชนควรรวมมอืกับคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิแสดง

ความสามคัคเีพ่ือพฒันาประเทศรวมกนั สิง่ท่ีคณะรกัษาความสงบแหงชาตนิาํเสนอลวนสง
ผลดีตอประเทศชาติ คณะรักษาความสงบแหงชาติ มุงมัน่พฒันาคนเพ่ือใหสามารถแขงขัน
ไดในโลกยคุใหมโดยไมท้ิงความเปนไทย คณะรกัษาความสงบแหงชาตสิงเสรมิและรณรงค
ใหประชาชนในชาติมีวินัยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ (คสช.) มีอุดมการณและความมุงมั่น คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) คือ 

ผูแกปญหา และคณะรักษาความสงบแหงชาติ คอืผูสรางชาติใหแขง็แกรง ตามคําขวัญของ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) คือ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามปณิธานของพลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)
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 นอกจากนี้การสื่อสารผานบทเพลงยังเปนการกลอมเกลาดานอารมณและ
พฤติกรรมของผูรับสารใหคลอยตามทรรศนะของผูสงสารโดยปราศจากความรุนแรงอีก
ดวย เปนกระบวนการสื่อสารเพ่ือประชาสัมพันธหรือปลูกฝงอุดมการณความรักชาติ 
จึงสัมพันธกับการสรางมโนทัศนเรื่องผูนําที่มีความรักชาติและทําเพ่ือประชาชนไทย

อภิปรายผล
 การศกึษาวาทกรรมความรกัชาตผิานบทเพลงของคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ
(คสช.) เปนการแสดงออกถึงความรักชาติผานเพลง จํานวน 4 เพลง ซึ่งคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ (คสช.) ใชเปนวาทกรรมแสดงออกถึงความรักชาติรักแผนดิน วาทกรรม
ผูสรางชาติและพัฒนาชาติ วาทกรรมสามัคคีสมานฉันทปรองดอง วาทกรรมเชิดชูคุณคา
และจิตวิญญาณความเปนไทย วาทกรรมความม่ันคงของประเทศ 
 วาทกรรมลดความตรึงเครียด เพื่อสรางความชอบธรรมใหกับคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ (คสช.) ผานบทเพลงโดยใชอํานาจและอุดมการณความรักชาติ ผานลาย
ลักษณอักษร โดยสอดคลองกับแนวคิดของ ภัททิรา วิภวภิญโญ (2558 : 158) กลาววา 

การสรางสรรคบทเพลง “คนืความสุขใหประเทศไทย” ซึง่จดัอยูในประเภทวรรณกรรมท่ีตอง

อาศัยการส่ือสารผานภาษาข้ึนมาช้ินหน่ึงจึงเปรียบเสมือนการสรางวาทกรรมข้ึนมาชุดหน่ึง

เชนกันกลาวคือ ผูประพันธเพลงจะมีอํานาจในการเลือกสรางเลือกนําเสนอหรือเลือกปด
กั้นอุดมการณบางอยางจนอาจกลาวในอีกแงมุมหนึ่งไดวา แทที่จริงแลว “วรรณกรรม” 
ก็คือ ภาคปฏิบัติการของวาทกรรม เหตุเพราะวาวรรณกรรมยอมสัมพันธและเปนเครื่องมือ
อยางใดอยางหนึ่งของสังคม นอกจากน้ียังสอดคลองกับ แฟรเคลาฟ (Fariclough, 1995 

อางในสรณี วงศเบี้ยสัจจ และคณะ, 2544) นักคิดแนววิพากษไดศึกษาความสัมพันธ

ระหวางสังคม วัฒนธรรม กับภาษาในการส่ือสารจริงท้ังในระดับสนทนาและในระดับ
สือ่มวลชน โดยเขาไดนาํเสนอมุมมองหน่ึงของความสัมพันธนีว้า ปฏิบตักิารทางสังคมและ
การใชภาษาของเรามคีวามเปนเหตผุลกนัซ่ึงปกตแิลว (สรณ ีวงศเบีย้สจัจ และคณะ, 2544) 
เราไมอาจตระหนักในขอน้ี นอกจากนี้เขายังเห็นวาในทุกสังคมทุกวัฒนธรรมจะปรากฏ 
(สรณ ีวงศเบีย้สจัจ และคณะ, 2544) พบอดุมการณเชงิอาํนาจแอบแฝงอยูในการใชภาษา

ในวาทกรรม สวน พิมพาภรณ บุญประเสริฐ (2555: 7) ไดสรุปในประเด็นตาง ๆ จากการ
ศึกษาวาทกรรมชาตินิยมของรัฐบาลไทย ตั้งแต พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ.2550  ทําใหสามารถ
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พสิจูนไดวาการนําทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะหมาใชศกึษาการสรางความหมายเร่ืองชาตินยิม
ของรฐับาล ไดทาํใหเหน็วาการสือ่สารของรฐับาลเปนการสรางคณุคาและความสาํคญัของ
รัฐบาล ในฐานะผูสรางวาทะเรื่องความรักชาติ รัฐบาลมีความชอบธรรมในการกลาวอาง
วาทะเก่ียวกับความรักชาติ ใชลายลักษณอักษรและคําพูดเผยแพรวาทกรรม โดยมี
กระบวนการสรางความหมายผานนโยบายของรัฐ การสื่อสารมีลักษณะแบบบนลงลาง 
กระบวนการสือ่สารเพือ่ประชาสมัพนัธหรอืปลกูฝงอดุมการณชาตนิยิม จงึสัมพนัธกบัการ
สรางมโนทัศนเร่ืองผูนําที่มีความรักชาติและทําเพื่อประชาชน 
 วาทกรรมคือการกระทําเก่ียวกับอํานาจโดยท่ีวาทกรรมเปนมากกวาเร่ืองของ

ภาษา เพราะไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาษา กระบวนการจัดการในการส่ือสาร 
ปฏิกิริยาโตตอบ บริบททางสังคมวัฒนธรรม และแสดงใหเห็นความสัมพันธของอํานาจ 
ความรู และการสรางความจริงบางสวนที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เปน

ผูเลอืกสรรลักษณะรูปแบบของภาษาจึงเปนการส่ือสารท่ีสรางความนาเช่ือถอื ความชอบธรรม
ความไววางใจของประชาชน จากการแสดงออกซ่ึงความรักชาติ ความสามัคคีสมานฉันท
ปรองดองของชนในชาต ิสอดคลองกบัพระราชบรมราชาวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 

(2521) ความวา คนไทยรักษาชาติรักษาแผนดินเปนปกแผน มั่นคงมาไดดวยสติปญญา
ความสามารถและดวยคุณความดี อิสรภาพเสรีภาพความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความ

เจริญทุกอยางที่มีอยูบัดน้ี เราทั้งทั้งหลายในปจจุบันจึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยาง
สาํคญั ในอนัทีจ่ะรกัษาคุณความด ีพรอมท้ังจติใจทีเ่ปนไทยไวใหมัน่คงตลอดไป โดยมเีปาหมาย
รวมกันตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) คือความมั่นคงของชาติ

ความมั่งคั่งของชาติ ความยั่นยืนของชาติ นอกจากน้ียังสอดคลองกับแนวคิดของ นพพร 

ประชากุล. (2552 : 336-337) อธิบายวา ชาตหิรอืรัฐชาติ กค็อือุดมคติแหงความเปนเอกรปู 
(uniformity) และเปนผลผลิตของจินตนาการอันยิ่งใหญที่ใฝฝนจะรวบรวมผูคนอันมี
รากเหงา วิถีชีวิต วัฒนธรรมแตกตางหางไกลกัน ใหมาอยูภายใตความเชื่อที่วาทุกคนรวม
เผาพนัธุสายโลหิตเดียวกัน ซึง่การผลิตวาทกรรมและสงผานชุดความคิดของวาทกรรมดังกลาว

ไปยังผูรวมส่ือสารภายใตการรวมความดวยคําคําเดียว และการอาศัยชุดวาทกรรมความ

รักชาติผานบทเพลงของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เพื่อส่ือสารไปยังผูรับดวย
จุดมุงหมายใหเกิดการตีความในแงบวก โดยการอางวาทกรรมความรักชาติผานบทเพลง
ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) อางถึงความเปนปกแผนของสถาบันชาติ
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และสถาบันกษัตริย รวมถึงการใชวาทกรรมการสัญญาเพื่อตอกยํ้าความมั่นใจใหแกผูรับ
สารจึงจัดเปนภาคปฏิบัติการของวาทกรรมรูปแบบหน่ึงและทายท่ีสุดเปนการสราง

วาทกรรมผานบทเพลงเพ่ือลดความตรึงเครียด จงึเปนผลสบืเน่ือง ซึง่สอดคลองกบัแนวคิดของ
ชุติมา ทองวชิระ (2554 : 1-14) การใชดนตรีบําบัดสามารถนําทั้งดนตรีประเภทบรรเลง
และประเภทบทเพลงที่มีคํารองมาใช โดยเฉพาะในบทเพลงซึ่งมีเน้ือหาที่ไพเราะ โดยการ
เลอืกสรรภาษาและถอยคาํทีบ่รรจลุงในทวงทาํนองของดนตรเีพือ่หลอมรวมใหเปนบทเพลง 
บทเพลงแตละเพลงนั้นผูประพันธยอมมีวัตถุประสงคเพื่อสื่อสารทรรศนะในส่ิงใดสิ่งหนึ่ง
ไปยงัผูฟงซึง่กค็อืผูรบัสาร เพือ่ใหเกิดสมัฤทธิผลตามทีผู่สงสารมุงหวังโดยอาศัยคุณลักษณะ
สําคัญอันไดแก การสรรถอยคําที่มีความหมายและความไพเราะของเสียงสัมผัสคลองจอง 

ประกอบกบัรปูแบบโครงสรางประโยคทีม่คีวามกระชบัไมซบัซอนมาผสานเขากบัทวงทาํนอง
ทีน่อกจากจะสามารถทําใหผูรบัสารจดจําไดงาย ยงัทําใหเกดิความคงทนดานความจําของ
ผูรับสารไดดี นอกจากน้ีการส่ือสารผานบทเพลงยังเปนการกลอมเกลา ดานอารมณและ
พฤติกรรมของผูรับสารใหคลอยตามทรรศนะของผูสงสารโดยปราศจากความรุนแรง
อีกดวย  
 ขอนาสังเกตอีกประการหนึ่ง ทั้งในวิถีปฏิบัติของคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
(คสช.) ไดเขามากํากับดูแลการบริหารประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เปนตนมา 

โดยพลเอกประยทุธ จนัทรโอชา นายกรฐัมนตร ีและหวัหนาคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ
(คสช.) คณะรัฐบาลที่ไดรับการหลอหลอมจากบทบาทความเปนทหารที่ตองรักและ
สามคัคเีปนหนึง่เดยีวกนั จากพลเอกประยทุธ จนัทรโอชา นายกรฐัมนตรแีละหัวหนาคณะ

รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) กับวิถีปฏิบัติของประชาชนที่มีความหลากหลายท้ังใน  

ดานสถานภาพทางสังคม ชนชั้นทางสังคม การศึกษา อาชีพ และศาสนา หรือแมกระทั่ง
เจตคติเกีย่วกับระบบการบริหารประเทศ จงึยอมทําใหเหน็มมุมองเก่ียวกับเร่ืองท่ีกลาวถึง
ตางกันออกไป และมักเกิดการตอตาน การตอรองทางความคิด และทัศนคติที่ไมตรงกัน 

จงึเปนหนาทีข่องคณะบคุคล คอื พลเอกประยทุธ จนัทรโอชา นายกรฐัมนตร ีและหวัหนา

คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เปนผูที่ทําหนาที่สรางวาทกรรมความรักชาติ  ผาน

บทเพลงของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เพื่อใหคนในชาติไทยทุกคน รักษาชาติ 
เกิดความสามัคคี เกิดความม่ันคงภายในประเทศ และลดความตึงเครียดของสถานการณ
ในประเทศ ตามแนวคิดของภาษาศาสตรหนาที่เชิงระบบตามไปดวย เม่ือพิจารณาตาม
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แนวคดิทีว่าชดุของความคดิทีอ่ยูในรปูของวาทกรรมแตละเรือ่งลวนมรีะบบและเหตผุลของ
ตนในการอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้น โดยวาทกรรมชุดเดียวกันแตตางระบบความคิด
และเหตุผล ก็จะมีความแตกตางกันออกไป วาทกรรมแตละชุดในเรื่องเดียวกันจึงมี
ปฏิสัมพันธกันในเชิงขัดแยงอยูเสมอ และตางก็มีฐานทางความคิดที่สรางขึ้นมาเพื่อสราง
ความถกูตองใหกบัวาทกรรม ของคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) จงึจะสามารถเขาใจ
ความหมายและส่ือสารกันเขาใจตรงกันและเปนที่ยอมรับของประชาชนในสังคมความรัก
ชาติเปนมโนทัศนเรื่องหน่ึงที่ยังคงความสําคัญอยูเสมอ ความรักชาติเปนสิ่งที่ยึดเหน่ียว
จิตใจใหคนรวมชาติเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน มีเปาหมายรวมกันพรอมท่ีจะเสียสละเพ่ือ
สวนรวม ความรักชาติจงึสามารถใชเปนอุดมการณทางการเมืองไดดวย เนือ่งจากการอางถึง

เรื่องความรักชาติยอมมีสวนชวยปลุกเราความเปนพวกพอง ภาษาที่ใชสื่อสารยอมกอให
เกดิพลงัในการพัฒนาหรือการเปล่ียนแปลง การส่ือสารเร่ืองความรักชาติใหมพีลังมากพอท่ี
จะกระตุนจติสานกึหรอืจงูใจใหประชาชนปฏบิตัจิงึเปนวาทกรรมชดุหนึง่ทีม่คีวามนาสนใจ
 บทเพลงของคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) เปนอกีวาทกรรมทีส่รางความ
ชอบธรรมเชิงอาํนาจโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ พลเอกประยุทธ จนัทรโอชา นายก
รัฐมนตรี และหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดสรางวาทกรรมผานบทเพลงเพ่ือใช
เปนวาทกรรมทีม่อีทิธพิลตอประชาชนในประเทศไทย เพือ่ใชในการกดทบั สัง่การ ควบคมุ 
ระบบการประพฤติปฏิบัติตัวของประชาชนคนไทยภายในประเทศและตางประเทศ 

 วาทกรรมความรักชาติผานบทเพลงของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
เปนมโนทัศนเรือ่งหนึง่ทีย่งัคงความสาํคัญอยูเสมอความรักชาตเิปนสิง่ท่ียดึเหนีย่วจิตใจให

คนรวมชาติเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกันมีเปาหมายรวมกันพรอมที่จะเสียสละเพื่อสวนรวม

ความรักชาติจึงสามารถใชเปนอุดมการณทางการเมืองไดดวย เนื่องจากการอางถึงเร่ือง

ความรักชาติยอมมีสวนชวยปลุกเราความเปนพวกพอง ภาษาที่ใชสื่อสารยอมกอใหเกิด
พลงัในการพัฒนาหรือการเปล่ียนแปลง การส่ือสารเรือ่งความรกัชาตใิหมพีลังมากพอทีจ่ะ
กระตุนจิตสํานึกหรือจูงใจใหประชาชนปฏิบัติจึงเปนวาทกรรมชุดหน่ึงที่มีความนาสนใจ

เปนอยางยิ่งในปจจุบัน
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