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ยามเย็นในสวนขา้งบา้นของตาหนูและยายออ้น ตาหนูเปิดวทิยคุลื=น AM รอ้งเพลงหมอลํา ‘กุหลาบแดง’ ของ 

สมจิตร บ่อทอง กอ่นออกไปทํางานเป็นยามกะดกึที=สนามบนิ 

ขณะที=ยายออ้นรอ้งเพลงกล่อมเด็กเป็นภาษามอญอยูภ่ายในบา้น 

ผูค้นในละแวกบา้นใกลเ้รอืนเคยีงแถวนัMนมักจะเอาลกูเอาหลานมาฝากทัMงสองตายายเลีMยง 
ผมเองก็เป็นหนึ=งในลกูหลานเหลา่นัMน ที=พอ่และแมเ่อามาฝากเลีMยงกบัตาหนูและยายออ้นในวนัธรรมดา 
ทวา่สดุสปัดาหเ์ป็นวนัที=ผมชอบที=สดุ ดว้ยเป็นชว่งที=พอ่ผมจะกลบัมาบา้นที=อําเภอวงันอ้ยในจังหวดัอยธุยา 

เวลาขบัรถเขามักจะเปิดเพลงลกูทุง่ของ ดาวบ้านดอน, ไวพจน์ เพชรสุพรรณ,พรศักด์ิ ส่องแสง, บานเย็น 

รากแก่น เป็นตน้ ทําใหเ้มื=อใดหรอืที=ไหนก็ตามที=ไดฟั้งเพลงเหลา่นีM 

จะทําใหผ้มหวนคดิถงึการนั=งรถกลบับา้นยาย เห็นทุง่หญา้ขา้งทาง และไฟ้ทา้ยรถเมื=อพลบคํ=าทกุทไีป  
 
ถงึแมว้า่เพลงหมอลํา เพลงมอญ และเพลงลกูทุง่ ผา่นหผูมตั Mงแตย่งัจําความไมไ่ด ้
แตผ่มรูเ้พยีงวา่เพลงหมอลําคอืเพลงที=ลากเสยีงยาวๆ เพลงลกูทุง่คอืเพลงที=รอ้งเป็นจังหวะชา้ๆ 

แตกตา่งกบัเพลงป๊อปในสมัยนัMน เชน่เพลงของ เต๋าสมชาย อลับั Mม ‘หัวโจก’ (2536) 

ที=มจัีงหวะเรา้ใจเหลอืเกนิราวกบัวา่จะพากนัไปมเีรื=อง ถา้ยอ้นกลบัไปมองในชว่งกอ่นหนา้นัMน เพลงของพรศกัดิa 

สอ่งแสง กําลงัดงันับตั Mงแตอ่ลับั Mม ‘สาวจันทร์ก้ังโกบ’ ในปี 2529 เป็นตน้มา เป็นชว่งที=วงการเพลงหมอลํา, 

เพลงลกูทุง่, เพลงป๊อป (หรอืที=คนบา้นผมเรยีกวา่เพลงสตรงิ) เริ=มมวีวิฒันาการที=เปลี=ยนไป 
 
‘หมอลํา’ มาจากคําสองคําที=ผสมกนั ‘หมอ’ หมายถงึ ผูม้คีวามรูค้วามชาํนาญ ‘ลํา’ หมายถงึ 
การบอกเลา่หรอืบรรยายเรื=องตา่ง ๆ ดว้ยทํานองที=ไพเราะ กลา่วคอืหมอลําหมายถงึ 
ผูท้ี=มคีวามชาํนาญในการบรรยายเรื=องราวดว้ยความไพเราะ นอกเหนอืไปจากนัMน การรอ้งบรรยายเรื=องราวตา่ง ๆ 
จะใชภ้าษาลาวเป็นหลกั (ซึ=งรัฐไทยในปัจจบุนัเรยีกวา่ภาษาอสีาน) ทําใหเ้พลงหมอลํามักจะนําเสนอถงึวถิชีวีติ 

รวมถงึประเด็นทางสงัคมและการเมอืงที=เกดิขึMนในแตล่ะยคุสมัย โดยสามารถไลเ่รยีงมาตั Mงแตช่ว่งกบฏเจ้าอนุวงศ์ 

ระหวา่งพ.ศ. 2369-2371 ในชว่งพระมหากษัตรยิรั์ชกาลที= 3 ของแผน่ดนิสยาม (ประเทศไทยในปัจจบุนั) 

ซึ=งเป็นการทํากบฎเพื=อจะเอาแผน่ดนิของคนลาวกลบัคนืสูป่ระเทศลาว ตอ่มาจงึเกดิเพลง ‘ลาวแพน’ (Lao Pan) 

ที=พดูถงึเหตกุารณ์ความทกุขย์ากตา่ง ๆ ของการเขา้มาเป็นเฉลยศกึในสยาม 
ซํMายังถกูตอ้นมาทํางานในเมอืงหลวง 
เพลงหมอลําถกูใชเ้ป็นเครื=องมอืสื=อสารและตอ่ตา้นกบัอํานาจของรัฐในยคุนัMนจนไดรั้บความนยิมอยา่งมาก 

ทั Mงจากในวงัและนอกวงั จนกระทั=งในสมัยรัชกาลที= 4-5 ซึ=งในขณะนัMนกําลงัเกดิกบฎผบีญุ (กบฎผู้มีบุญ) 

ไดม้กีารสั=งหา้มไมใ่หเ้ลน่เพลงหมอลํา ถงึขนาดหา้มเป่าแคนหรอืแตง่เพลงหมอลํา 
เพราะเกรงวา่ประชาชนที=มาจากทางอสีานจะลกุฮอืขึMนมาอยา่งตอ่เนื=อง จนถงึชว่งปลายรัชกาลที= 6 
หมอลําจงึเริ=มกลบัมามบีทบาทสําคญัอกีครั Mง 
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เมื=อพดูถงึ ‘เพลงลกูทุง่’ คงเป็นไปไมไ่ดท้ี=จะไมย่อ้นไปพดูถงึ ‘เพลงลกูกรงุ’ 
เพราะทั Mงสองอยา่งมคีวามเชื=อมโยงกนั เพลงลกูกรงุมคีวามหมายตรงตวัคอืเพลงสําหรับคนกรงุ 
ดว้ยมทีว่งทํานองเนบิชา้นุ่มนวล ถา่ยทอดความรูส้กึของคนในเมอืง เพลงลกูกรงุเริ=มมขีึMนในชว่งปลายรัชกาลที= 
6 เริ=มเป็นที=รูจั้กและเป็นที=นยิมมากขึMนในชว่งหลงัปี พ.ศ. 2475 ซึ=งเป็นชว่งที=เกดิเหตกุารณ์ปฏวิตัสิยาม 
และเป็นการเปลี=ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย ์สูร่ะบอบประชาธปิไตยโดยคณะราษฎร 
ในขณะนัMนเพลงลกูกรงุไดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมาก เนื=องจากคนกรงุเริ=มตื=นตวักบัสิ=งใหม ่ๆ 
โดยมกีารนําวฒันธรรมสากลเขา้มามากขึMน เพลงลกูกรงุมักประกอบดว้ยเครื=องดนตรสีากล ไดแ้ก ่
เครื=องเป่าและเครื=องสาย ตอ่มาในชว่งปี 2482 ‘วงสนุทราภรณ์’ ซึ=งเป็นวงลกูกรงุวงใหญไ่ดถ้อืกําเนดิขึMน  
 
จากนัMน เริ=มมเีพลงลกูกรงุเลน่ในคลบับารต์า่ง ๆ ทําใหเ้ป็นที=นยิมในกลุม่คนเมอืงกรงุ 
และแน่นอนวา่เพลงลกูกรงุคอืตวัแทนของคนในกรงุ 
ซึ=งตรงกนัขา้มกบัเพลงลกูทุง่ที=นําเสนอภาพของคนในตา่งจังหวดัและวถิชีวีติชนบท 
เพลงลกูทุง่ไดเ้ริ=มเกดิขึMนในชว่งหลงัสงครามโลกครัMงที= 2 ยคุทองของเพลงลกูทุง่คอืชว่งปี พ.ศ. 2506-2513 
ซึ=งคาบเกี=ยวกบัชว่งสงครามเย็น เพลงลกูทุง่คอืเพลงที=ไดรั้บการพัฒนามาจากเพลงแหล ่ลเิกพืMนบา้น ลําตดั 

และนํามาผสมกบัเพลงสมัยใหม ่โดยมหีวัหอกอยา่ง สุรพล สมบัตเจริญ, ก้าน แก้วสุพรรณ, ชายเมืองสิง, 

ผ่องศรี วรนุช เป็นตน้ ตั Mงแตช่ว่งปี 2516 เพลงลกูทุง่เริ=มซาลงกลายไปเป็น ‘เพลงเพื=อชวีติ’ เขา้มาแทนที= 

เนื=องดว้ยเป็นชว่งที=เกดิการประทว้งของนักศกึษาในเหตกุารณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 

 
ในขณะเดยีวกนัวงการเพลงหมอลําก็ไดป้รับตวัใหเ้ขา้กบัยคุสมัยเชน่กนั กอ่นหนา้ 2475 
หมอลําจะใชว้ธิกีารนั=งเลน่เป็นกลุม่ แตห่ลงัจาก 2475 หมอลําเริ=มเปลี=ยนแปลงการเลน่เป็นยนืเลน่ 
และเริ=มมกีารวางระบบเป็นลกัษณะวงมากขึMน โดยหลงัสงครามโลกครัMงที= 2 

ไดเ้กดิคณะหมอลําที=โดง่ดงัในยคุนัMนชื=อหมอลํา ‘คณะสุนทราภิรมย์’ ในชว่ง 2490 

เพลงหมอลําเริ=มเขา้มาสูร่ะบบสตดูโิอ เริ=มมกีารอดัแผน่เสยีง ศลิปินกลุม่แรก ๆ ที=ไดอ้ดัแผน่เสยีง ไดแ้ก ่

หมอลำขันทอง, หมอลำทองคำเพ๊งดี, หมอลําฉววีรรณ ดําเนนิ เป็นตน้ 

ซึ=งวงดนตรหีมอลําในยคุนัMนประกอบดว้ยเพยีงหมอแคนและหมอลําเ จนกระทั=งเขา้สูช่ว่งยคุสงครามเย็น 
หมอลําไดถ้กูนํามาใชเ้ป็นเครื=องมอืของฝ่ายรัฐและฝ่ายที=ตอ่ตา้นรัฐ 
ดว้ยเพราะเพลงหมอลําเป็นเสมอืนเครื=องสื=อสารทางความคดิและวฒันธรรมหลกั 
ของคนในแถบอสีานหรอืภาคตะวนัออกเฉียงหนอืของไทย 
การใชอํ้านาจผา่นโฆษณาชวนเชื=อดว้ยเพลงหมอลําจงึเป็นแนวทางหลกัของฝ่ายรัฐ 

โดยจะเห็นจากโฆษณาอยา่ง ‘พัฒนากร’ 2506 

ที=ใชเ้พลงหมอลําเป็นตวัดําเนนิเรื=องในการโฆษณาเพื=อสื=อสารกบัคนอสีานถงึนโยบายของรัฐและสรา้งความเป็น
ปึกแผน่ เนื=องจากในขณะนัMน ประเทศเพื=อนบา้นใกลเ้คยีงไดเ้ปลี=ยนเป็นคอมมวินสิตไ์ปเกอืบหมดแลว้   
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ตั Mงแตปี่ 2560 มโีครงการที=น่าสนใจโครงการหนึ=งเกดิขึMนภายใตช้ื=อวา่ ‘นิทรรศการรถบัสหมอลำ’ จัดโดย Jim 

Thompson Art Center ดําเนนิการโดย อาทิตย์ มูลสาร ผูท้ี=ทําวจัิยเกี=ยวกบัดนตรหีมอลําในยคุสงครามเย็น 

เนื=องดว้ยดนตรหีมอลําสว่นใหญจ่ะจัดในงานบญุตามหมูบ่า้น เทศบาล ตําบลตา่ง ๆ 
โครงการนีMก็จะเคลื=อนที=ไปตามงานนัMน ๆ เพื=อบอกเลา่เกี=ยวกบัประวตัศิาสตรห์มอลํา 
และเชญิศลิปินทอ้งถิ=นในแตล่ะหมบูา้นมารอ้งเพลงหมอลํารว่มกนับนรถบรรทกุ 
รปูแบบของโครงการนีMจงึจัดเป็นนทิรรศการเคลื=อนที= 
เพื=อนําเสนอเรื=องราวเกี=ยวกบัหมอลําในยคุสงครามเย็นบนรถบสั 
ทั Mงยังมรีถบรรทกุที=จัดเป็นเวทเีคลื=อนที=รว่มกนัไปตามพืMนที=ตา่ง ๆ ในแถบอสีานที=มเีทศกาลงานบญุ เชน่ 

งานขึMนบา้นใหม ่งานพระป่า งานบวช งานกฐิน งานวดั เป็นตน้  

 
สิ=งที=น่าสนใจของนทิรรศการบนรถบสันัMนคอืการนําเรื=องราวของยคุสงครามเย็นที=ฝ่ายรัฐพยายามจะลบเลอืนเรื=อง
ราวตา่ง ๆ ออกจากประวตัศิาสตร ์ทําใหก้ลบัมาปรากฎขึMนมาใหมอ่กีครั Mง ซึ=งในยคุนัMนประชาชนในหมบูา้นตา่ง ๆ 
ในแถบอสีาน โดยเฉพาะผูช้ายสว่นใหญต่อ้งหนเีขา้ป่าเพราะถกูกลา่วหาวา่เป็นคอมมวินสิต ์เพลงหมอลําหลาย 
ๆ เพลงที=เกดิขึMนในชว่งนัMนก็ถกูทําใหห้ายสาบสญูเพราะมเีนืMอหาที=ตอ่ตา้นรัฐบาลขณะนัMน 
ประวตัศิาสตรเ์หลา่นีMจงใจถกูทําใหล้มืโดยภาครัฐ 
โครงการนทิรรศการรถบสัหมอลําจงึเป็นการมองหมอลํารปูแบบใหมใ่นแงม่มุของการเมอืงการปกครองภายใตรั้ฐ
ไทย ในณะที=รถแหนั่Mนเป็นวถิชีวีติปกตขิองคนอสีานมาแตเ่ดมิ 
การเลน่ดนตรหีมอลําบนรถบรรทกุหรอืรถบสัก็เป็นสิ=งที=เกดิขึ=นในงานบญุเทศกาลทั=วไปของอสีาน ในยคุปัจจบุนั 
 
ชว่งการประทว้งของนักศกึษาในเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 และ 6 ตลุาคม 2519 
เพลงหมอลํายังถกูนํามาใชอ้ยา่งตอ่เนื=องโดยนักศกึษา พรอ้มทัMงผสมเขา้กบัเพลงเพื=อชวีติในสมัยนัMน อาท ิ

เพลงเซ้ิงอีสาน ซึ=งในยคุนัMนนักศกึษาที=ประทว้งในกรงุเทพฯ ถกูกลา่วหาวา่เป็นคอมมวินสิต ์

ถกูใสร่า้ยวา่มอีาวธุสงครามทัMงที=รํ=าเรยีนอยูใ่นรั Mวมหาวทิยาลยั พวกเขายงัโดนกวาดลา้งเขน่ฆา่อยา่งเลอืดเย็น 
กระทั=งนักศกึษาหลายคนตอ้งหนเีขา้ป่าเพื=อความปลอดภยั 
ซึ=งเป็นชว่งเดยีวกนักบัที=ชาวบา้นตอ้งหนเีขา้ป่าเพราะถกูหาวา่เป็นคอมมวินสิต ์
 
เหตกุารณ์คอ่ย ๆ คลี=คลายลงในปี พ.ศ. 2531 ซึ=งเป็นชว่งใกลส้ิMนสดุสงครามเย็นที=ผูค้นตา่งทยอยออกจากป่า 
ในชว่งนัMนเองที=เพลงอสีานและเพลงเพื=อชวีติเกดิขึMนมาจํานวนมาก 
ทั Mงที=สามารถบนัทกึไวไ้ดแ้ละไมส่ามารถบนัทกึได ้
ตลอดระยะเวลาในชว่งสงครามเย็นเพลงหมอลําและเพลงลกูทุง่ก็ถกูพัฒนามาอยา่งตอ่เนื=อง 
หมอลําในยคุนัMนมกีารปรับตวัเองใหม้คีวามทันสมัยมากขึMน 
โดยจากแตก่อ่นเป็นการเลน่ดว้ยเครื=องดนตรหีนึ=งหรอืสองชิMน ก็เริ=มกลายเป็นเลน่เป็นวง 
เริ=มมเีครื=องดนตรสีากลเพื=อเขา้มาประยกุตใ์หเ้ขา้กบัเพลงสมัยใหม ่
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จนมาถงึจดุที=หมอลําและเพลงลกูทุง่เริ=มผสมผสานกนั คอืบางตอนรอ้งเป็นหมอลํา บางตอนรอ้งเป็นลกูทุง่ 
โลกของหมอลําและลกูทุง่ไดห้ลอมรวมกนัและสง่ผลใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคม์ากมาย อาทเิชน่ เพลง 

‘อีสานลำเพลิน’ แตง่โดย สุรินทร์ ภาคศิริ (2516) ที=มทัี Mงลกูทุง่และหมอลําอยูใ่นเพลงเดยีวกนั   

 

นอกจากนัMน ไดเ้ริ=มมกีารพัฒนาหมอลําใหเ้ขา้กบัยคุสมัยมากยิ=งขึMนโดยเริ=มมเีพลงประเภทใหม ่‘หมอลำซ่ิง’ 

ที=มจัีงหวะเร็วขึMนและเนืMอหากระชบัมากขึMน การปรับตวัไปตามยคุสมัยนัMนสามารถอธบิายไดว้า่ 
ฐานลกูคา้ของเพลงหมอลําไดเ้ปลี=ยนไปจากสมัยกอ่นซึ=งลกูคา้คอืคนเฒา่คนแกท่ี=มเีงนิ 
แตใ่นสมัยตอ่มาคนหนุ่มสาวที=ไปทํางานในเมอืงกรงุคอืกลุม่ที=มเีงนิ 

เพลงหมอลําจงึตอ้งพัฒนาใหเ้ขา้กบัยคุสมัยที=มทัี Mงแพลงลกูทุง่และเพลงสตรงิ เชน่ สุนทร ชัยรุ่งเรือง และ 

หมอลำราตรี ศรีวิไล (ราชนิหีมอลําซิ=ง) จงึมกีารเอาลํากลอนพืMนบา้นตา่ง ๆ 

มาปรับจังหวะใสเ่ครื=องดนตรสีากลเขา้ไปพรอ้มใชคํ้าและเนืMอหาใหก้ระชบัขึMน 
มนัีกรอ้งอสีานหลายคนที=รอ้งทั Mงหมอลําและลกูทุง่ อาท ิดาวบา้นดอน, ไวพจน ์เพชรสพุรรณ, พรศกัดิa สอ่งแสง, 
บานเย็น รากแกน่ ตามที=ผมไดก้ลา่วไวต้ั Mงแตห่วัเรื=อง 
ในยคุที=ผมเกดินัMนเป็นยคุที=เพลงหมอลําและลกูทุง่ปนเปยากที=จะแยกออกจากกนัได ้
เพราะตวัเพลงหมอลําและลกูทุง่เองตา่งเป็นแนวดนตรทีี=เปิดรับกระแสสงัคมใหม ่ๆ อยา่งไมห่ยดุยั Mง 
ทั Mงยงัปรับตวัใหเ้ขา้กบัโลกยคุสมัยปัจจบุนัไดอ้ยา่งน่าสนใจ  
 
ยอ้นกลบัไปสูช่ว่งเวลาที=ผมเขยีนคา้งไวเ้กี=ยวกบัปี 2529 ซึ=งเป็นยคุที= พรศกัดิa สอ่งแสง ออกอลับั Mม 
‘สาวจันทรก์ั Mงโกบ’ เป็นยคุที=รุง่เรอืงอกีชว่งนงึของเพลงหมอลําและเพลงลกูทุง่ก็วา่ได ้
ที=ทําใหนั้กฟังเพลงชาวกรงุไดรู้จั้กกบัเพลงหมอลําและศลิปินหมอลําอยา่งเต็มรปูแบบ 

โดยมกีารจัดคอนเสรติประชนักนัระหวา่งศลิปินเพลงป๊อปหรอืเพลงสตรงิที=ดงัที=สดุในเวลานัMนอยา่ง เบิร์ด-ธงไชย 

แมคอินไตย์ ประชนักบั พรศกัดิa สอ่งแสง ในคอนเสริต์ที=ชื=อวา่ ‘สองคนสองคม’ ในวนัที= 1 พ.ค. 2530 

เป็นคอนเสริต์ที=น่าสนใจมากเพราะแฟนเพลงของทัMงสองศลิปินนัMนมคีวามแตกตา่งกนัคอ่นขา้งมาก พรศกัดิa 
เคยพดูตดิตลกวา่ “แฟนเพลงของผมนี=คอ่นขา้งจะชาตนิยิมมาก คอืเวา่ลาวกนัซื=อ ๆ 
ถงึหนา้ฮา้นก็เตน้กนัเลยไมต่อ้งสนใจ เอามันส”์ ซึ=งแตกตา่งกบัแฟนเพลงของ เบริด์-ธงไชย 
อยา่งชดัเจนผูซ้ ึ=งสว่นใหญเ่ป็นชาวกรงุที=ชอบทว่งทํานองนุ่ม ๆ เตน้พอประมาณตามแบบเพลงป๊อป 
คอนเสริต์นัMนจงึเหมอืนเป็นประตบูานแรกของหมอลําสมัยใหม ่

หลงัจากนัMนมาก็มศีลิปินจํานวนมากที=รอ้งทั Mงเพลงหมอลําทั Mงเพลงลกูทุง่ เชน่ ต่าย อรทัย, จินตหรา พูนลาภ, 

ฮันน่ี ศรีอีสาน, นกน้อย อุไรพร  

 

ถา้จะพดูถงึเพลงหมอลําในยคุใหม ่คงจะอดไมไ่ดท้ี=จะตอ้งพดูถงึ ‘คณะเสียงอีสาน’ ที=กอ่ตั Mงโดย ศลิปินนกนอ้ย 

อไุรพร เมื=อปี พ.ศ. 2524 จนถงึปัจจบุนั ซึ=งมทัี Mงโชวห์ลากหลายทัMงเพลงหมอลํา ลําเรื=องตอ่กลอน 
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การแสดงตลก เป็นตน้ ‘คณะเสยีงอสีาน’ เรยีกไดว้า่เป็นคณะหมอลําที=ครบเครื=องและใหญท่ี=สดุในเขตอสีาน 

ศลิปินเดน่ ๆ ในคณะไดแ้ก ่ปอยฝ้าย มาลัยพร, ไหมไทย หัวใจศิลป์, ยายจืMน ในชว่งปี 2542-2549 

เป็นชว่งที=เพลงอสีานตา่งหลั=งไหลออกมาอยา่งไมข่าดสาย 
เพลงหมอลําจํานวนมากออกมาในแนวทางของการพดูถงึวถิชีวีติไทบา้น 
ความสนุกสนานของวฒันธรรมอสีานทําใหเ้ราไดฟั้งเรื=องราวตา่ง ๆ อยากสะใจ 
ตา่งกบัเพลงหมอลําสมัยกอ่นที=จะพดูถงึชวีติกบัทอ้งทุง่นา และความยากลําบากของสงัคมในยคุนัMน 
สว่นเพลงหมอลําสมัยใหมมั่กจะพดูถงึชวีติคนวยัรุน่ โดยใชคํ้าในลกัษณะสองแงส่องงา่ม 
มคีวามสนุกและหยอกลอ้กบัสงัคมในยคุสมัยอยา่งน่าสนใจ อาท ิเพลง ‘ผูบ้า่วกนิแมว’ ของ ยายจืMน 
ซึ=งเลา่เรื=องราวกลุม่วยัรุน่ที=ชอบตั Mงวงกนิเหลา้ขาวหลงัเลกิงาน 
แลว้ก็บรรยายวา่เมื=อเมาไดท้ี=ก็จะออกไปหากบัแกลม้โดยการไปจับแมวในวดัมากนิ ทอ่นนงึของเพลงบรรยายวา่ 

“คนืใดข๋ั=นไดก้นิคั=วแมวมันก็สดุยอดแลว้เดอ้อนีอ้งคนงาม” หรอืเพลง ‘ดาวมหาลัย’ ของ สาวมาด เมกะแดนซ ์

ที=พดูถงึเด็กอสีานที=ถกูสง่ไปเรยีนในกรงุเทพ พอกลบัมาอยูบ่า้นก็มคีวามดดัจรติ 

รับไมไ่ดก้บัความเป็นคนอสีานซะอยา่งนัMน หรอื เพลง ‘ขาเดฟเฮฟว่ี’ ของ ยายจืMน (เป็นเพลงที=ผูเ้ขยีนชอบมาก) 

เนืMอหาของเพลงพดูถงึวถิชีวีติของวยัรุน่ในอสีานที=มคีวามชื=นชอบเพลงเฮฟวี= มคีวามทันยคุทันสมัย 
ชอบไปเตน้อยูห่นา้เวท ีสว่นหนึ=งเนืMอรอ้งมใีจความวา่ “เป็นลกูผูช้ายตอ้งเจ็บ ผูบ้า่วขาเดฟเจ็บบน่อ้งสาว 
มงีานบา้นใดไ๋ปหยา่ว เตน้กวนหนา้ฮา้น ใหบ้า้นอื=นต ีเตน้กวนหนา้ฮา้น ใหบ้า้นอื=นต”ี 
เพลงอสีานในยคุสมัยนีMเป็นยคุที=ผูเ้ขยีนชอบมาก ดว้ยมคีวามผสมผสานของดนตรสีากลและลกูทุง่หมอลํา 
อยา่งชนดิที=เรยีกวา่แยกแนวเพลงกนัแทบไมอ่อก 
ซึ=งเพลงเหลา่นีMเป็นแนวทางใหก้บัการเกดิขึMนของเพลงอสีานในยคุรว่มสมัย หรอืบางคนเรยีกวา่ ‘อสีานอนิดีM’   
 
การจะทําความเขา้ใจดนตรอีสีานในยคุรว่มสมัยนัMน อาจจะตอ้งทําความเขา้ใจวงการดนตรใีนกระแสหลกั 
และดนตรนีอกกระแสในขณะนัMนควบคูก่นัไปดว้ย ราวปลาย 1990s เมื=อเพลงป๊อปในกระแสหลกัถงึจดุอิ=มตวั 
ดนตรนีอกกระแสก็เกดิคลื=นวทิยขุองคนรุน่ใหมข่ึMนชื=อวา่ 104.5 Fat Radio 
ที=เปิดเพลงนอกกระแสและปลกุมันขึMนมาอกีครั Mง หลงัจากเพลงแนว Alternative Rock 
ไดเ้ขยา่วงการเพลงไปแลว้รอบนงึเมื=อยคุ 90s การกลบัมาครัMงนีMของดนตรนีอกกระแส 
ทําใหเ้กดิความเคลื=อนไหวของเหลา่วยัรุน่เรยีกที=ตวัเองวา่เป็นเด็ก ‘อนิดีM’ หรอืชอบฟังเพลงอนิดีM 
ซึ=งยอ่มาจากคําวา่ ‘independent’ 
สิ=งที=น่าสนใจในยคุสมัยนีMคอืความเป็นอสิระของกลุม่วยัรุน่ที=ตา่งพยายามหาที=พืMนที=ของตวัเองภายใตแ้นวดนตรทีี=
หลากหลาย โดยในชว่งนัMนไดม้กีารเปิดตวัคา่ยเพลงเล็ก ๆ ชื=อ Small Room ในปี 2542 
ซึ=งเปิดโอกาสใหศ้ลิปินทัMงจากทางบา้นและศลิปินที=พอมชีื=ออยูแ่ลว้บา้ง 
ทําเพลงเองแบบอสิระโดยไมม่สีงักดัและไมไ่ดอ้ยูใ่นแนวทางของเพลงป๊อป ซึ=งตอ่มาไดอ้อกอลับั Mมรว่มกนั ชื=อ 
Small Room 001-009 แตล่ะอลับั Mมจะมศีลิปินแตกตา่งกนัไป เพลงที=ออกมาในอลับั MมนัMนเริ=มไดรั้บความนยิม 
จากแนวเพลงที=มคีนฟังจํานวนไมม่าก กลบักลายเป็นแนวเพลงกระแสหลกัในเวลาตอ่มา 
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ภาพของวงการอนิดีMสามารถอธบิายไดด้ว้ย หนังสอืทํามอื, Fat Radio, Small Room, Myspace, และ HI5 
ในขณะที=เมื=อโซเชยีลเน็ตเวริค์เริ=มเขา้มาสูช่วีติของเรา ทําใหเ้ราสามารถเปิดโลกรับรูเ้รื=องราวรอบโลกไดเ้ร็วขึMน 
เราเริ=มตื=นตาตื=นใจกบัเพลงจากประเทศตา่ง ๆ ที=ไมเ่คยไดย้นิไมเ่คยรูจั้ก เสยีงที=เราไมคุ่น้เคย 

การคน้หาสิ=งที=อยูน่อกประเทศตวัเอง ในปี พ.ศ. 2550 ‘สุดแรงม้าเร็คคอร์ด’ ไดถ้อืกําเนดิขึMน กอ่ตั Mงโดย ณัฐพล 

เสยีงสคุนธ ์หรอื ดเีจมาฟตไ์ซ ผูซ้ ึ=งไดนํ้าเสยีงที=เราคุน้หทูวา่ถกูลมืไปแลว้ กลบัมาใหเ้ราฟังอกีครั Mง 
ดเีจมาฟตไ์ซเป็นคนที=ชอบฟังเพลงและเก็บสะสมแผน่เสยีงจําพวก World music จากหลากหลายประเทศ 
จนเขาไดเ้ริ=มมาสนใจดนตรหีมอลําและเริ=มเก็บแผน่เสยีจากที=ตา่ง ๆ ในภาคอสีาน จากนัMนเขาจงึกอ่ตั Mง 
‘สดุแรงมา้เร็คคอรด์’ และเริ=มทําวงชื=อ ‘พาราไดซบ์างกอกหมอลําอนิเตอรเ์นชนัแนล’ 
ทําใหว้ยัรุน่ในยคุนัMนมองเพลงหมอลําเปลี=ยนไป กลบักลายเป็นสิ=งที=แปลกใหมข่องคนในยคุนีM 
 
ในยคุที=อนิเตอรเ์น็ตเฟื=องฟเูราไมไ่ดถ้กูกลอ่มจากทางเดยีวอกีตอ่ไป 
โลกอนิเตอรเ์น็ตไมไ่ดนํ้าพาเพยีงแคด่นตรรีว่มสมัยจากขา้งนอกเขา้มาอยา่งเดยีว 
แตก่ลบัทําใหด้นตรหีมอลําเป็นที=รูจั้กของคนในวงกวา้งมากขึMน แมแ้ตค่า่ยเพลงใหญ ่ๆ 
ยังตอ้งยอมรับกบัการเปลี=ยนไปของยคุสมัยปัจจบุนั 
ซึ=งเราทกุคนตา่งมอํีานาจที=จะสามารถสื=อสารโตต้อบกบักลุม่เป้าหมาย หรอืขยายกลุม่เป้าหมายไดโ้ดยตรง 
เชน่เดยีวกบัเพลงหมอลําในยคุใหมห่รอืหมอลําอนิดีM ที=มอีาวธุหลกัคอืโลกอนิเตอรเ์น็ต Youtube 
กลายเป็นพืMนที=ของกลุม่หมอลํายคุใหม ่วยัรุน่ในแถบอสีานแทบจะไมจํ่าเป็นตอ้งพึ=งพาคา่ยเพลงอกีตอ่ไป 
ในทางกลบักนัมแีตค่า่ยเพลงที=ตอ้งเขา้หาพวกเขา ปัจจบุนัมคีา่ยเพลงเล็ก ๆ เกดิขึMนมากมายในอสีาน เชน่ 

สิงห์มิวสิค, Guitar Record Channel, Tsir Sound เป็นตน้ซึ=งผลติผลงานเพลงดงั ๆ 

มากมายที=มยีอดววิเป็นหลกัลา้น อาท ิห่อหมกฮวกไปฝากป้า, งัดถ่ังงัด, มะล่องก่องแก่ง นอกจากนีM 

ยังมภีาพยนตรเ์กี=ยวกบัชวีติชาวอสีานรว่มสมัยเกดิขึMนมามากมาย เชน่ ผู้บ่าวไทยบ้าน, ไทยบ้านเดอะซีร่ี, 

หน้าฮ่าน เป็นตน้ สง่ผลทําใหค้วามแข็งแกรง่ของเพลงหมอลําและความเป็นคนอสีานเป็นสิ=งที=น่าจับตามอง 

มากขึMนตามลําดบั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


