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เพลงและอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชน:จรัล มโนเพ็ชร กับบทบาท
ของนักรบทางวัฒนธรรมดนตรีล้านนา
Music and Community’s Cultural Identity: Jaran Manopetch and 
his role as a Cultural Warrior

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิตินัน บ. คอมมอน*

บทคัดย่อ
	 บทเพลงล้านนา	ถือเป็นความโดดเด่นทางวัฒนธรรมของชุมชนล้าน
นา	บทเพลงในยุคสมัยใหม่ได้รับการพัฒนาจากเพลงพื้นบ้านล้านนา	น�ามา
ประยุกต์กับดนตรีสมัยใหม่	 ก่อให้เกิดแนวดนตรีลูกผสม	 เช่น	 โฟล์คซองล้าน
นา	ลกูทุง่ล้านนา	ฮิปฮอปล้านนา	อย่างไรกต็าม	บทเพลงเหล่านีแ้ละศลิปินล้าน
นา	โดยเฉพาะ	จรัล	มโนเพ็ชร	ครูเพลงล้านนาที่ล่วงลับไปแล้ว	ยังคงถ่ายทอด
อัตลกัษณ์และวฒันธรรมของชมุชนล้านนา	บทความชิน้น้ีเป็นการเชดิชเูกยีรติ
และร�าลึกถงึ	คณุจรลั	มโนเพช็ร	ในฐานะ	นกัรบทางวฒันธรรมดนตรีล้านนา	ท่ี
ถ่ายทอดและธ�ารงอตัลกัษณ์วฒันธรรมของชมุชนล้านนาผ่านการสือ่สารด้วย
บทเพลง	

ค�าส�าคัญ :เพลง	/	ล้านนา	/	อัตลักษณ์	/	วัฒนธรรม	/	ชุมชน
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Abstract
 Lanna music demonstrates the uniqueness of Lanna culture. 
It has been recently adapted to incorporate modern kinds of music 
and emerged with hybrid genres such as Folksong Lanna, Hip Hop 
Lanna	and	Luk	Tung	Lanna.	Lanna	music	and	artist,	specifically,	Jaran	
Manopetch, have played a role in the articulation of cultural identity 
within the Lanna community. Hence, this article focuses on the role 
of	the	late	Jaran	Manopetch,	“Lanna	cultural	warrior”,	and	his	music	
upon the construction and articulation of Lanna cultural identity.

Keywords : Music	/	Lanna	/	Identity	/	Culture	/	Community
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บทน�า
	 เพลง	คือสุนทรียศาสตร์ที่อยู่คู่มนุษย์มาช้านานและเป็นหนึ่งใน	 สื่อ	
เก่าแก่ที่สุดที่ใช้ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น	 จากเพลง
ประจ�าชนเผ่าทีร้่องประกอบจงัหวะง่ายๆโดยใช้เครือ่งเคาะเครือ่งเป่าทีป่ระยกุต์
จากวัสดุหาง่ายตามธรรมชาติ	 พัฒนาสู่จังหวะดนตรีที่ซับซ้อนและกลายเป็น
ธุรกิจบันเทิงที่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในสังคมสมัยใหม่	 เทคโนโลยีท่ีใช้ใน
การสร้างสรรค์เพลงได้รับการพัฒนาขึ้น	 การก�าเนิดขึ้นของ	MP3	และการ	
Download	เพลงออนไลน์	อาจส่งผลให้รูปแบบธุรกิจและการฟังเพลงของคน
เปล่ียนไป	แต่ส่ิงหนึง่ทีไ่ม่เคยเปลีย่นกค็อื	เพลงยงัคงท�าหน้าท่ีในการถ่ายทอด
อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของสังคมและชุมชน	
	 เนือ้หาของเพลงในแต่ละยคุสมยัเป็นสิง่ทีส่ะท้อนภาพวถิชีวีติของผูค้น
ในแต่ละช่วงเวลา	ศิลปินใช้บทเพลงเป็นเครื่องมือในการจดบันทึกทางสังคม
และความเปล่ียนผ่านของประวตัศิาสตร์สงัคมในแต่ละยคุสมยั	เพลง	เป็น	ส่ือ	
ทีศ่ลิปินเพลงใช้ในการถ่ายทอดอัตลกัษณ์ความเป็นตวัตนของศลิปิน	นอกจาก
นี้	ศิลปินยังใช้เพลงเป็นเครื่องมือสะท้อนความรู้สึกที่ตนมีต่อธรรมชาติ	สังคม	
วฒันธรรม	และสิง่แวดล้อม	จงึกล่าวได้ว่า	ลกัษณะสภาพสงัคมและวฒันธรรม
ที่เปลี่ยนไปมีส่วนในการสร้างสรรค์ท่วงท�านองและเน้ือหาในบทเพลงของ
ศิลปินด้วย
	 เนื้อหาและความหมายของเพลงมีส่วนในการสร้างแรงบันดาลใจให้
ผู้ฟังได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมชุมชนและอัตลักษณ์ร่วมที่ตนมีต่อศิลปิน	นอกจากนี้	
เพลงยังท�าหน้าที่เป็นสื่อในการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ของกลุ่มคนเข้าไว้ด้วยกัน	
การฟังเพลงมิใช่เพียงการสื่อสารระหว่างคนฟังกับเพลงท่ีฟัง	หรือการส่ือสาร
ระหว่างคนฟังกับศิลปินเท่านั้น	 แต่เป็นการสื่อสารท่ีเชื่อมโยงผู้ฟังเข้ากับคน
อกีหลายคนทีไ่ด้มโีอกาสฟังเพลงเดยีวกนั	เพลงจึงมบีทบาทในการสร้างชมุชน
เพลง	ซึง่หมายถงึกลุม่คนทีฟั่งเพลงเดยีวกนั	มคีวามคดิ	ความรู้สึก	และการรับ
รู้อัตลักษณ์ร่วมจากเพลงที่ฟังเหมือนกัน	



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

148

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2555

	 ภาพตัวอย่างของการสร้าง	ชุมชนเพลง	ที่เห็นได้ชัดเจน	เช่น	ภาพนัก
เที่ยวราตรีในสถานบันเทิงที่ส่งเสียงร้องชอบใจเมื่อเพลงโปรดของพวกเขาดัง
ขึ้น	พร้อมกับขยับขาส่ายสะโพกไปตามจังหวะของดนตรีที่ก�าลังบรรเลง	และ
ภาพแฟนคลับผู้เข้าแข่งขันรายการเรียลลิตี้โชว์	 อคาเดมี	 แฟนเทเชีย	 น่ังจับ
กลุม่กนัตามอตัลักษณ์ร่วมทีเ่ชือ่มโยงด้วยตวัผูเ้ข้าแข่งขนัท่ีตนชอบเหมอืนกนั	
	 ในบริบททางการเมือง	 เพลงถูกใช้เป็นเครื่องมือส�าคัญในการขับ
เคลื่อนของชุมชนทางความคิดที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน	ตัวอย่าง
เช่น	คอนเสิร์ตวูดสต็อค	(Woodstock	Concert)	ที่เริ่มขึ้นในปี	1969	ถูกใช้เป็น
พืน้ทีใ่นการประกาศความคดิต่อต้านสงครามเวยีดนาม	โบโน	ซึง่เป็นนกัร้องน�า 
วงยูทู	วงดนตรีร็อคชื่อดังของประเทศไอร์แลน	ได้แต่งเพลง	Walk	On	ให้กับ 
นางอองซานซูจี	และใชเ้พลงดงักล่าวเพือ่เปน็การรณรงค์ให้รฐับาลทหารพมา่
ปลดปล่อยเธอจากการถกูกกับรเิวณทีบ้่านพกั	และเพลง	Walk	On	ได้กลายเป็น
เพลงทีค่นจ�านวนมากใช้เปิดเพือ่ให้ก�าลงัใจกนัในเทศกาลต่างๆในเวลาต่อมา		
นอกจากนี้	มาดอนนา	ศลิปนิทีไ่ด้ฉายาว่าราชินเีพลงปอ๊บได้ใชพ้ลงัทางดนตรี
ของเธอในการแต่งเพลงและสร้างภาพยนตร์สารคดีเรื่อง	I	am	because	we	
are	ขึน้มาใช้เรียกร้องความตระหนกัเกีย่วกบัปัญหาโรคเอดส์ในประเทศมาลาว	ี	
คอนเสิร์ต	Live	Earth	เป็นซรีย์ีของคอนเสร์ิตทีจ่ดัข้ึนในประเทศต่างๆพร้อมกนั	
โดยเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่	7	กรกฎาคม	2550	เพื่อใช้ดนตรีเป็นสื่อในการ
สร้างความตระหนกัเกีย่วกบัปัญหาสภาวะโลกร้อน	จากตวัอย่างข้างต้นท่ีกล่าว
มา	ท�าให้เรามอิาจปฏเิสธได้ว่าเพลงมบีทบาทต่อวถิชีวิีตของคนเรา	เพลงถกูใช้
เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดอุดมการณ์ของศิลปิน	ขณะเดียวกันเนื้อหาและ
ความหมายที่สะท้อนผ่านเพลงก็มีบทบาทในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมและอัต
ลักษณ์ร่วมของสมาชิกในชุมชนเพลงเข้าด้วยกัน
	 ดนตรีและเพลงล้านนา	 เป็นแนวดนตรีที่มีเอกลักษณ์ของงานเพลง
ที่เด่นชัด	 วัฒนธรรมล้านนามีอิทธิพลในการสร้างงานเพลงของศิลปิน	ขณะ
เดียวกัน	 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนาที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็ได้รับการ



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

149

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2555

ถ่ายทอดผ่านบทเพลงตามมุมมองของศิลปิน	จากเพลงและดนตรีพื้นเมือง	
พัฒนาสู่เพลงโฟล์คซองค�าเมือง	ศิลปินล้านนาได้น�าเอาเครื่องดนตรีและแนว
ดนตรีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ท�าให้เพลงพ้ืนเมืองได้รับการพัฒนากลายเป็น
เพลงสมัยนิยม	(Popular	Music)	ที่เข้าถึงคนหลากรุ่นหลายกลุ่ม
	 การพัฒนาของเพลงล้านนามีอิทธิพลส่วนหน่ึงมาจากกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมทั้งของโลกและประเทศไทย	ศิลปิน 
คนส�าคัญที่มีบทบาทในการพัฒนาเพลงล้านนาคือ	 จรัล	 มโนเพ็ชร	 โดยเขา
ได้น�าเอารูปแบบดนตรีตะวันตกของศิลปินที่เขาประทับใจ	เช่น	“บ๊อบ	ดีเลน”	
“จอห์น	เดนเวอร์”	“ไซมอน	แอนด์	การ์ฟังเกล”	“ปีเตอร์	พอล	แอนด์	แมรี”	มา
ผสมผสานกบัดนตรพีืน้เมอืงและค�าร้องทีเ่ป็นภาษาล้านนา	ก่อให้เกดิรูปแบบ
ดนตรีลูกผสม	 (Hybrid	Genre)	ที่เรียกว่า	 โฟล์คซองค�าเมือง	ซึ่งได้รับความ
นิยมอย่างมากจากทั้งผู้ฟังในชุมชนล้านนาและผู้ฟังทั่วไป	ส่งผลให้เพลงล้าน
นากลายเป็นเพลงสมัยนิยมในตลาดเพลงของไทย	
	 อย่างไรก็ตาม	แม้ดนตรีตะวันตกจะเข้ามามีบทบาทในการแต่งเพลง
ของเขา	เพลงโฟล์คซองค�าเมืองของจรัล	มโนเพ็ชร	ยังไม่ทอดทิ้งปรัชญาและ
สุนทรียภาพที่สะท้อนความเป็นล้านนา	 เพลงของเขาสะท้อนภาพวัฒนธรรม
ชุมชนและอัตลักษณ์ล้านนาที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย	 นอกจากนั้น	
เพลงของจรัล	มโนเพ็ชร	ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินในยุคต่อมา	 ใน
การพัฒนาดนตรีล้านนาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น	ศิลปินยุคลูกหลานของชุมชน 
ล้านนาได้สานต่อแนวการท�างานของจรลั	มโนเพช็ร	โดยการน�าเอาดนตรีแนว
ใหม่	 เช่น	 ดนตรีร็อค	ดนตรีฮิปฮอป	มาผสมกับดนตรีพื้นเมืองและภาษาค�า
เมือง	ก่อให้เกิดแนวเพลงลูกผสมใหม่ๆ	ขณะเดียวกันก็ยังสะท้อนอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมชุมชนร่วมสมัยของล้านนา	
	 บทความเรื่อง	“เพลงและอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชน:	จรัล	มโนเพ็ชร	 
กับบทบาทของ	นักรบทางวัฒนธรรมดนตรีล้านนา”	 ชิ้นนี้	 เกิดขึ้นจากความ
ศรัทธาที่ผู ้เขียนมีต่อ	 คุณจรัล	 มโนเพ็ชร	 ผู้เป็นศิลปินที่มีอัจฉริยภาพทาง



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

150

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2555

ดนตรีและกวเีอกแห่งล้านนา	ที่เปรียบเสมือนนกัรบทางวฒันธรรมผู้ธ�ารงและ
ถ่ายทอดอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาผ่านบทเพลงและดนตรีมาตลอดระยะ
เวลา	50	กว่าปีของชีวิต	 โดยผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายในการสะท้อนบทบาทของ
ศิลปินล้านนา	โดยเฉพาะบทบาทของ	คุณจรัล	มโนเพ็ชรในการถ่ายทอดและ
เชือ่มโยงอตัลักษณ์และวฒันธรรมชมุชนของล้านนาผ่านบทเพลง		นอกจากน้ี	
ผู้เขียนขออุทิศบทความชิ้นนี้ให้เป็นเกียรติแก่การร�าลึกถึงทศวรรษแห่งวาระ
ครบรอบการจากไปของกวีเอกแห่งล้านนาท่านนี้ด้วย

เพลง อัตลักษณ์ และวัฒนธรรม (Music, Identity and Culture)
	 เพลง	คือรูปแบบของสุนทรียศาสตร์และกิจกรรมที่อยู่คู่กับมนุษย์มา
ตั้งแต่สมัยดึกด�าบรรพ์	และยังถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสังคมมนุษย์	หรือ
อาจกล่าวอกีนยัหนึง่ได้ว่า	เพลง	เป็นวฒันธรรมรปูแบบหนึง่ทีม่บีทบาทในการ
เชื่อมโยงอัตลักษณ์ชุมชนของคนในสังคมเข้าไว้ด้วยกัน
	 ค�าว่า	 วัฒนธรรม	 (Culture)	 เป็นค�าศัพท์ที่มีความหมายซับซ้อน
และยากแก่การให้ค�าจ�ากัดความมากที่สุดค�าหนึ่ง	โดย	Raymond	Williams	
นักวิชาการด้านวัฒนธรรมศึกษาคนส�าคัญของอังกฤษได้กล่าวไว้ว่า	 ค�าว่า	
วฒันธรรม	(Culture)	มรีากศพัท์มาจากภาษาลาตนิค�าว่า	Cultura	ซึง่	Williams	
ได้ให้ความหมายของค�าว่าวัฒนธรรมไว้	3	ประการคือ	[1]
	 1.	กระบวนการทางความคิดที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา	จิตวิญญาณและ
สุนทรียศาสตร์	
	 2.	วิถีชีวิต	การด�าเนินชีวิตของคนกลุ่มหนึ่ง
	 3.	ผลงาน	กิจกรรม	วัตถุอันเกิดจากกระบวนการทางความคิดที่เกี่ยว
กับปัญญา	จิตวิญญาณและสุนทรียศาสตร์
	 ดังนั้น	เพลงจึงถือเป็นวัฒนธรรมรูปแบบหนึ่ง	ในความหมายของ	ผล
งานทีเ่กดิจากการปฏบิตัอินัเป็นกจิกรรมทีใ่ช้สตปัิญญาและความสามารถทาง
สุนทรียศาสตร์ของศิลปิน	รวมทั้งเป็นวิถีชีวิต	(Way	of	Life)	รูปแบบหนึ่งของ
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กิจกรรมในสังคมมนุษย์	[2]	 
	 นักวิชาการหลายคนได้ให้ความหมายของเพลงในเชิงวัฒนธรรมไว้
มากมาย	เช่น	Hosokawa	กล่าวว่า	เพลงเป็นรปูแบบการฟังแบบหน่ึงและเป็น
แง่มุมที่ส�าคัญของการด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมมนุษย์	[3]  
	 ในขณะท่ีนักวิชาการชาวตะวันตก	 John	Frith	 ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงใน
ฐานะนักวิชาการและนักวิจารณ์ดนตรีคนส�าคัญท่ีเขียนต�าราและบทความ
เก่ียวกบัเพลงในเชงิวฒันธรรมไว้มากมาย	กล่าวว่า	เราซมึซบัเอาเพลงเข้ามาใน
ชวีติและท่วงท�านองของร่างกาย	เพลงถอืเป็นสือ่ท่ีเข้าถงึได้ง่ายและไม่ต้องใช้
เวลามากในการซึมซับ	[4]		เพลงมีบทบาทในการสร้างการมีส่วนร่วมในสังคม	
เช่น	การรวมตัวกันของผู้คนในโบสถ์ที่มาร่วมร้องเพลงในกิจกรรมทางศาสนา
ต่างๆ	 การเข้าไปฟังเพลงเพื่อความรื่นรมย์ในคลับท่ีเปิดเพลงแนวท่ีกลุ่มคน
ต่างๆชื่นชอบ	การรวมตัวกันในเทศกาลดนตรีทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ในการฟัง
เพลงและการท�ากิจกรรมต่างร่วมกัน	 เพลงถูกน�ามาใช้สร้างความสัมพันธ์ต่อ
กนัของผู้คน	ภายใต้ค่านยิม	แฟชัน่	และรปูแบบชวีติของกลุม่คนทีม่อีตัลกัษณ์
ร่วมกัน
	 ในแง่การเมอืง	เพลงถกูน�าเข้ามามส่ีวนร่วมในอดุมการณ์ทางการเมอืง
อย่างมาก	ในปี	ค.ศ.	1969	ผู้คนกว่า	5	แสนคนมาชุมนุมกันที่นิวยอร์ค	เมือง	
Woodstock	ในงาน	Music	and	Arts	Fair	เพือ่รวมตวักนัประท้วงรฐับาลสหรฐั
เก่ียวกับสงครามเวียดนาม	คอนเสิร์ตดังกล่าวเป็นปรากฏการณ์ท่ีกลุ่มคนใน
ชมุชนทีเ่ชือ่มร้อยกนัด้วยอดุมการณ์ทางการเมอืงเดยีวกนัมารวมตวักนัและใช้
เพลงเป็นสือ่ในการต่อสูท้างการเมือง	ปรากฏการณ์ดงักล่าวได้รบัการถ่ายทอด
ออกไปทั่วโลกและกลายเป็นเหตุการณ์ส�าคัญระดับโลกในยุคนั้น
	 การใช้เพลงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมในการถ่ายทอด 
อตัลักษณ์และอดุมการณ์ของคนกลุม่เดยีวกนัยงัคงมใีห้เหน็อย่างต่อเนือ่ง	เช่น
งาน	Aid	Concert	 ในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา	 ท่ีใช้เพลงถ่ายทอด
อุดมการณ์ช่วยเหลือผู้อดอยากในประเทศเอธิโอเปีย	ท�าให้เพลง	We	are	the	
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World	 โด่งดังไปทั่วโลก	ปรากฏการณ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าเพลงถูกน�ามาใช้
เชื่อมโยงปัญหาโลก	รวมทั้งชีวิตของผู้คนและสังคมโลกโดยไม่มีการแบ่งแยก
เชื้อชาติและเผ่าพันธุ์
	 ในขณะที่ประเทศไทยส่วนใหญ่ยังคงมองเพลงในแง่มุมของความ
บันเทิงที่ไร้ความหมาย	 ในแวดวงวิชาการตะวันตกกลับมองเพลงในเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	 ตั้งแต่ทศวรรษ	 1960	 เป็นต้นมา	 เพลงถูก
น�ามาศึกษาในมุมมองของวัฒนธรรมศึกษา	 (Cultural	 Studies)	 ทั้งในแง่
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
	 แม้ในมมุมองของโลกในสงัคมยคุหลงัสมยัใหม่	(Postmodernism)	นกั
วิชาการคนส�าคัญเช่น	Frederick	Jameson	[5]	ยังน�าเพลงมาวิเคราะห์ไว้โดย
กล่าวว่า	เพลงสมัยนิยม	(Popular	Music)	สะท้อนภาพวัฒนธรรมของสังคม
ยุคสมัยใหม่	 (Modern	Society)	 และสังคมยุคหลังสมัยใหม่	 (Postmodern	
Society)	 โดยเขาให้ความเห็นว่าในขณะที่	 The	Beatles	และ	The	Rolling	
Stone	คอืตวัแทนของดนตรยีคุสงัคมสมยัใหม่	วงดนตรแีนว	Punk	Rock	อย่าง	
Clash	และ	วงดนตรแีนว	New	Wave	เช่น	Talking	Head	คอืตวัแทนของดนตรี
ยุคสังคมหลังสมัยใหม่
	 นอกจากนี้	 Andrew	Goodwin	 [6]	 นักวิชาการอีกท่านยังมองว่า	
MTV	และการใช้	Sampling	ในการท�าเพลงของศิลปินยุคปัจจุบันถือเป็นการ
น�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตดนตรียุคสังคมหลังสมัยใหม่	 ดังนั้น
การศึกษาเรื่องเพลงในมุมมองด้านวัฒนธรรมจึงเป็นการศึกษาภาพสะท้อน
ของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปในสังคมแต่ละยุคสมัย	 เน้ือหาและ
ความหมายที่ถ่ายทอดผ่านบทเพลงนอกจากจะสะท้อนวิถีชีวิต	 วัฒนธรรม
และอุดมการณ์ของคนในชุมชนเดียวกันแล้ว	ยังมีบทบาทในการสะท้อนและ
เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม	(Cultural	Identity)	ของกลุ่มคนที่ใช้เพลง
นั้นๆร่วมกันอีกด้วย
	 Stuart	Hall	 ให้ความหมายของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม	 (Cultural	
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Identity)	ไว้ว่า	เป็นความหมายร่วม	(Shared	Meaning)	ทีม่ภีาษาเป็นสือ่กลาง	
ท�าให้คนที่มีอัตลักษณ์ร่วมกันสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆร่วมกันได้	[7]	อัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมสื่อความหมายด้วยระบบสัญลักษณ์	 เป็นตัวแทนความหมาย
ที่ผลิตและแลกเปลี่ยนผ่านการใช้ภาษาในลักษณะรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 เสียง	
ภาษาเขยีน	ภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหว	จงัหวะดนตร	ีและสิง่ของ	ดงันัน้	ภาษา
และท่วงท�านองผ่านดนตรทีีผ่ลติผ่านความคดิ	อดุมการณ์	และความรู้สึกของ
คนในสังคมเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่มีความหมายร่วมกันของคนในสังคม
	 John	Tomlinson	[8]	กล่าวว่า	สือ่เป็นตวัแทนของสงัคมสมยัใหม่	ความ
สัมพันธ์ระหว่างสื่อและวัฒนธรรมเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน	ดังนั้น	
เพลงในฐานะส่ือรปูแบบหนึง่จงึมส่ีวนในการสร้างปฏสิมัพนัธ์ของคนในสงัคม	
บทเพลงที่ถ่ายทอดโดยศิลปินและนักแต่งเพลงชาวล้านนาจึงท�าหน้าท่ีเป็น	
สือ่	ทีม่บีทบาทในการเชือ่มโยงอตัลกัษณ์วฒันธรรมล้านนาระหว่างกลุ่มคนใน
ชุมชนล้านนาเข้าไว้ด้วยกัน	 โดยศิลปินใช้เพลงเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร
และถ่ายทอดอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาซึ่งเป็นความหมายร่วม	 (Shared	
Meaning)	ที่มีภาษาและท่วงท�านองเป็นสื่อกลาง	คนฟังสามารถรับรู้	 ถอด
ความหมาย	และเชื่อมร้อยอัตลักษณ์ร่วมนั้นได้ผ่านบทเพลง
	 อย่างไรกต็าม	อตัลกัษณ์และวฒันธรรมเป็นค�าท่ีมคีวามหมายและวธิี
การตคีวามทีซ่บัซ้อน	อตัลกัษณ์และวฒันธรรมไม่ใช่สิง่ทีอ่ยูค่งที	่(Fixed-entity)	
และไม่มคีวามหมายตายตวั	แต่หากเปลีย่นแปลงตามบริบทและเวลาท่ีเปล่ียน
ไป	นอกจากนี้ความหมายของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมมักเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา	(On-going	process)	โดยเฉพาะในยุคสังคมสมัยใหม่	อัตลักษณ์
และวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงตามสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเสมอ	 ดังท่ี	
Kobena	Mercer	กล่าวว่า	อัตลักษณ์เป็นเรื่องส�าคัญที่ถูกน�ามากล่าวถึงเสมอ
เมื่อถึงคราววิกฤต	สิ่งที่เราคิดว่ามีความหมายตายตัวและมีแก่นแท้คงที่	กลับ
ถูกแทนที่ด้วยความเคลือบแคลงสงสัย	[9]  
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	 อัตลักษณ์ชุมชนล้านนาเป็นสิ่งที่มีความหมายไม่คงที่	 ดังที่	 Stuart	
Hall	 กล่าวว่า	 ความหมายของอัตลักษณ์แบบเดิมๆเสื่อมคลายลง	และเปิด
ทางให้อตัลกัษณ์ใหม่ๆเข้ามาแทนที	่เกดิการแบ่งแยกทางอตัลักษณ์ท่ีบางครัง้
ซับซ้อนและยากที่จะเข้าใจ	[10]		นักวิชาการด้านวัฒนธรรมศึกษาเห็นพ้องกัน
ว่าวิกฤตทางอัตลักษณ์เป็นปรากฏการณ์ของสังคมสมัยใหม่ท่ีเป็นผลมาจาก
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก	 วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนล้านนา
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย	บทเพลงของจรัล	มโนเพ็ชร	และศิลปินล้านนาล้วน
ท�าหน้าทีถ่่ายทอด	สะท้อน	และจดบนัทกึการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปตามกระแส
ธารทางวัฒนธรรมตามยุคสมัยภายใต้บริบททางสังคมและประวัติศาสตร์ท่ี
เปลี่ยนไป
	 เพลงล้านนาเป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นและด�ารงอยู่มายาวนานตั้งแต่
อดีตจนปัจจุบัน	 รูปแบบของดนตรีและเนื้อหาของบทเพลงมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงตามบริบททางประวัติศาสตร์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรมอื่น	
อัตลักษณ์และวัฒนธรรมล้านนาที่ถ่ายทอดผ่านบทเพลงล้านนาเป็นสิ่งที่
เปลีย่นแปลงและพฒันาตลอดเวลา	โดยผ่านการผสมผสานระหว่างวฒันธรรม
อืน่ทีเ่ข้ามาแสดงบทบาทในวาระต่างๆตามบรบิททางสงัคมและประวตัศิาสตร์
ที่เปลี่ยนไป	 ดังแนวความคิด	 วัฒนธรรมลูกผสม	 (Cultural	 Hybridity)	 ท่ี
สนับสนุนมุมมอง	 Anti-essentialism	ที่ว่า	 อัตลักษณ์และวัฒนธรรมไม่มี
แก่นตายตัว	 แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา	 วัฒนธรรมเกิดจากการ
ผสมผสานและขอยืมซึ่งกันและกัน	เกิดจากการผสมผสานระหว่างอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมรูปแบบอื่นซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีต	 การ
ศึกษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชุมชนจึงต้องค�านึงถึงบริบททางสังคมใน
ประวตัศิาสตร์เป็นองค์ประกอบในการวเิคราะห์ด้วย	อตัลักษณ์และวัฒนธรรม
ล้านนาที่ถ่ายทอดผ่านบทเพลงล้านนา	มีความเป็นพลวัต	 (Dynamic)	 การ
วิเคราะห์อัตลักษณ์และวัฒนธรรมล้านนาจึงต้องค�านึงถึงลักษณะการผสม
ผสานและการขอยืมกันระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างด้วย	 เพลงและดนตรี
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ล้านนาเป็นวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสาน	 (Cut	 and	Mix)	 และขอยืม
กันระหว่างดนตรีไทยและดนตรีเพื่อนบ้านในอดีต	ต่อมาจึงน�ามาผสมผสาน
กับดนตรีโฟล์คซองตะวันตกกลายเป็นโฟล์คซองล้านนา	โดยมีจรัล	มโนเพ็ชร	
เป็นผู้น�าขบวน	และได้พัฒนาเป็นแนวเพลงลูกผสมอื่นๆตามมา	 อัตลักษณ์
วัฒนธรรมของชุมชนและเพลงล้านนาจึงเป็นผลพวงของการแลกเปลี่ยนและ
ผสมผสานในเชิงประวัติศาสตร์	 โดยต้องวิเคราะห์ผ่านความสัมพันธ์ระหว่าง	
ชุมชน	อัตลักษณ์และดนตรีล้านนา

ล้านนา: ชุมชน อัตลักษณ์ และดนตรี
 ล้านนา	 เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ทางสังคมและวัฒนธรรม
อันยาวนาน	การก่อร่างสร้างอาณาจักรชุมชนล้านนาสามารถนับย้อนกลับไป
ในยุคสมัยของ	พญาเม็งราย	เจ้าเมืองหิรัญนครเงินยางเชียงแสนองค์ที่	25	ซึ่ง
ได้เริ่มตีเมืองเล็กเมืองน้อยและรวบรวมเมืองน้อยใหญ่มาเป็นอาณาจักรที่ชื่อ
ว่า	 อาณาจักรโยนกเชียงแสน	จากนั้นจึงได้ขยายอาณาบริเวณของอาณาจักร
ผ่านการท�าศกึสงครามและการผกูสมัพนัธไมตร	ีแผ่ขยายอ�านาจและอาณาเขต
กว้างใหญ่มากข้ึน	และขนานนามอาณาจักรใหม่นี้ว่า	 อาณาจักรล้านนา	 โดย
ได้มีการย้ายราชธานีมาอยู่ที่	 นครเชียงใหม่	นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	 1839	นอกจาก
นี้อาณาจักรล้านนายังได้ผูกสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรอยุธยา	 อย่างไรก็ตาม
ภายหลังอาณาจักรล้านนาเริ่มเสื่อมลง	 เกิดปัญหาการจราจลและแย่งชิงราช
สมบตั	ิเมอืงขึน้ต่างๆแยกตนเป็นอสิระ	และภายหลงัถกูพม่าเข้ายดึครองในสมยั
ของพระเจ้าบุเรงนอง	จึงตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าเป็นระยะเวลาราว	216	ปี	ต่อ
มาอาณาจักรล้านนาสามารถกอบกู้เอกราชได้ภายใต้การน�าของ	พระเจ้าบรม
ราชากาวลิะ	ภายใต้การสนบัสนนุของทพัหลวงในสมเดจ็พระเจ้าตากสนิมหาราช	
อาณาจักรล้านนาจึงเข้ามาอยู่ในฐานะประเทศราชของกรุงธนบุรี	และในเวลา
ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองมาเป็นมณฑลเทศาภิบาล	 ในสมัย
รัชกาลที่	5	แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	ต่อมาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดย
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คณะราษฎรได้มกีารปรบัปรงุระเบยีบบรหิารราชการใหม่	ยบุมณฑลเทศาภบิาล
ลง	เหลือเป็นหน่วยการปกครองระดบัจงัหวดัแทน	ชมุชนล้านนาสมยัใหม่ในยคุ
ปัจจุบันจึงประกอบไปด้วย	 8	จังหวัดทางภาคเหนืออันได้แก่	 เชียงใหม่	 ล�าพูน	
ล�าปาง	 เชียงราย	แพร่	 น่าน	พะเยา	และแม่ฮ่องสอน	ชุมชนล้านนาสมัยใหม่
ได้รับการพัฒนาเรื่อยมา	ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มุ่ง
พัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกจิและสงัคม	โดยเน้นการสร้างระบบสาธารณูปโภค
และคมนาคมเพื่อเชื่อมโยงจังหวัดและอ�าเภอต่างๆ	ส่งเสริมการกระจายความ
เจริญไปยังเมืองหลักตามภูมิภาค	ส่งผลให้อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านนา
เช่นจังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญในภูมิภาค	ดึงดูดนัก
ธุรกิจและนักท่องเทียวต่างถิ่นให้มาเยี่ยมชมและตั้งถิ่นฐาน
	 หากวิเคราะห์ประวัติศาตร์ของชุมชนล้านนานับจากอดีตจนถึง
ปัจจุบันในเชิงโครงสร้างของระบอบการเมืองการปกครอง	 เศรษฐกิจ	 สังคม
และวัฒนธรรม	จะพบว่า	 ชุมชนล้านนาได้ด�ารงอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นมาเน่ิน
นาน	มีขนบธรรมเนียม	ประเพณี	วัฒนธรรมและภาษาอันเป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเอง	 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมดังกล่าวประกอบด้วยทั้งอัตลักษณ์ดั้งเดิม
ของอาณาจักรชุมชนล้านนาและอัตลักษณ์ที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมอื่นที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนล้านนา
	 ความโดดเด่นทางวฒันธรรมด้านหนึง่ของชมุชนล้านนาคอืเอกลักษณ์
ด้านดนตรทีีม่บีทบาทอย่างมากในการถ่ายทอดและเชือ่มโยงอตัลักษณ์ชมุชน
ล้านนา	นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน	ดนตรีเข้ามามีบทบาทต่อชุมชนล้านนาทั้ง
ในการประกอบพธีิกรรม	การประกอบการแสดงและกจิกรรมสันทนาการเคร่ือง
ดนตรีล้านนาที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งเครื่องดีด	สี	 ตี	 เป่า	ที่มักถูกเรียกรวมไปว่า 
ซะล้อ	 ซอ	ซึง	 ก็ได้รับอิทธิพลมาจากเครื่องดนตรีของ	 จีน	อินเดีย	พม่า	และ
เครื่องดนตรีจากภาคกลางและภาคอีสาน	
	 เพลงค�าเมือง	 ซึ่งเป็นเพลงที่มีเนื้อร้องเป็นภาษาถิ่นล้านนา	 กล่าว
ได้ว่า	มีก�าเนิดและพัฒนาการส่วนหนึ่งต่อเนื่องมาจากเพลงพื้นบ้านล้านนา	
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โดยสามารถแบ่งตามรูปแบบได้เป็น	4	ประเภท	คือ	เพลงลูกทุ่งค�าเมือง	เพลง
โฟล์คซองค�าเมอืง	เพลงสตรงิค�าเมอืง	และเพลงเมดเล่ย์ค�าเมอืง	เพลงค�าเมอืง
ในปจัจุบนัซึง่เปน็ดนตรล้ีานนาร่วมสมยัได้รบัอทิธพิลจากดนตรสีมัยใหมแ่ละ
ดนตรีตะวันตก	ดงัจะเหน็ได้จากอทิธพิลของดนตรแีนวโฟล์คซองของจรลั	มโน
เพช็ร	ทีไ่ด้รับอทิธิพลมากจากงานเพลงของ	“จอห์น	เดนเวอร์”	“บ๊อบ	ดเีลน”	“ปี
เตอร์	พอล	แอนด์	แมรี”	และ	“ไซมอน	แอนด์	การ์ฟังเกล”	นอกจากนี้	งานเพลง
สตริงค�าเมืองและเมดเล่ย์ค�าเมืองในยุคปัจจุบันยังได้รับอิทธิพลจากดนตรี
แนวป๊อบและฮิปฮอป	ก่อให้เกิดการผสมผสานกลายเป็นแนวดนตรีลูกผสม	
(Hybrid	Music)	ดงัตวัอย่างทีเ่หน็ได้จาก	เพลงแนวลกูทุง่ฮปิฮอปค�าเมอืง	จาก
อัลบั้มฮิปฮอปข้าวนึ่ง	 ของ	 “ศิลปินโนเนม”	 ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินชาวล้านนา	 5	 
คน	ที่เป็นนักศึกษาเอกดนตรี	 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 ท่ีมารวม
ตัวกันท�าเพลงภายใต้ค่ายเพลงกันดั้ม	 เรคคอร์ด	ซึ่งเป็นค่ายน้องใหม่	 รวมทั้ง 
ลกูทุง่แนวแดนซ์สมยัใหม่ของ	“กระแต	สาวล�าปาง”	(ชือ่จรงิ	นิภาพร	แปงอ้วน)	
ภายใต้การดูแลของค่ายเพลง	อาร์	สยาม	ที่เน้นจังหวะดนตรีแบบสนุกสนาน	
เนือ้ร้องตดิห	ูและมลีกัษณะการร้องทีไ่ม่เน้นการเอือ้นแบบลกูทุง่แท้ๆ	ประกอบ
กับการแต่งกายและท่าเต้นสมยัใหม่ทีเ่ข้าถงึกลุม่ผู้ฟังวยัรุน่สมยัใหม่	นอกจาก
นี	้ยงัมงีานของ	ลานนา	คมัมนิส์	ภายใต้สงักดัค่ายแกรมมี	่ท่ีน�าเสนอแนวดนตรี
ค�าเมืองที่ผสมผสานแนวเพลงป๊อบและบลู	มีเนื้อร้องผสมผสานทั้งภาษาไทย
กลางและภาษาค�าเมอืงท�าให้ตดิหแูละได้รบัความนยิมจากกลุม่ผูฟั้งทัง้วยัรุน่
ล้านนาและทั่วประเทศ
	 กล่าวโดยสรุป	 ชุมชนล้านนามีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์	 สังคม	
การเมือง	 และวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน	ดนตรีล้านนาถือเป็นอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชุมชนล้านนาที่มีพัฒนาการอันเป็นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างสังคมของชุมชนล้านนา	 เพลงล้านนาพัฒนา
จากเพลงพื้นบ้านตามประเพณีดั้งเดิมที่ได้รับอิทธิพลจากเคร่ืองดนตรีของ
ประเทศเพื่อนบ้าน	และพัฒนาเรื่อยมาจนถึงยุคของเพลงล้านนาร่วมสมัยที่มี
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ลกัษณะผสมผสานระหว่างดนตรพีืน้บ้านล้านนาและดนตรตีะวนัตกสมยัใหม่	
ก่อให้เกิดแนวดนตรีแบบลกูผสม	(Hybrid	Music)	การพฒันาของดนตรล้ีานนา 
ดงักล่าวมคีวามเป็นพลวัตอันเป็นผลมาจากปฏสิมัพนัธ์ทางวฒันธรรมระหว่าง
ชุมชนล้านนาและชุมชนอื่นๆ	ที่เข้ามาเกี่ยวข้องทางสังคมและประวัติศาสตร์	
ขณะเดียวกันเพลงล้านนานับจากอดีตถึงปัจจุบันก็มีบทบาทในการเชื่อมโยง
อัตลักษณ์ของคนในชุมชนล้านนา	ดังจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป

บทบาทของเพลงล้านนาในการถ่ายทอดและเชื่อมโยงอัตลักษณ์
ชุมชนล้านนา
	 แม้รปูแบบของดนตรแีละเพลงล้านนาจะมพีฒันาการไปเพยีงใด	เพลง
และดนตรีล้านนายังคงด�ารงบทบาทในการถ่ายทอดและเชื่อมโยงอัตลักษณ์
ชุมชนล้านนา	 เพลง	 ถือเป็นสื่อเก่าแก่ที่สุดสื่อหนึ่งท่ีมนุษย์ใช้ในการส่ือสาร
และถ่ายทอดวัฒนธรรม	ศิลปินในฐานะสมาชิกหน่ึงในสังคมได้รับอิทธิพล
จากวฒันธรรมและวถิชีวีติของชมุชนทีต่นด�ารงอยู	่วฒันธรรมและรูปแบบชวีติ
เหล่านัน้ส่งอทิธิพลต่อการท�างานและการหล่อหลอมอตัลกัษณ์ทางดนตรขีอง
ศิลปิน	ขณะเดยีวกนังานเพลงและดนตรทีีศ่ลิปินผลติขึน้มากม็บีทบาทในการ
บอกเล่าและถ่ายทอดวฒันธรรมของชมุชนทีศ่ลิปินเป็นสมาชกิอยู	่ดงัตวัอย่าง
งานเพลงของศิลปินล้านนาส่วนใหญ่มักจะมีเนื้อหาในการถ่ายทอดภาพวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยของล้านนา	นอกจากน้ีเพลงล้าน
นายังถ่ายทอดภาพวถิชีวีติทีเ่ปลีย่นไปของชมุชนล้านนาอนัเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนล้านนา

	 เพลงล้านนามบีทบาทในการถ่ายทอดอตัลักษณ์ของชมุชนล้านนาใน	
3	ด้าน	ได้แก่	
	 1.)	เนื้อหาของเพลง	
	 เนื้อหาในเพลงล้านนามีบทบาทในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตของผู้คนในชุมชนล้านนา	ท�าให้คนฟังเพลงรู้จักสถานที่ท่องเที่ยว	อาหาร
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การกิน	และการด�ารงชีวิตอันงดงามตามแบบฉบับล้านนาผ่านเนื้อหาที่สอด
แทรกในบทเพลง	ส่งผลให้คนล้านนาเกิดความภูมิใจ	และนักท่องเท่ียวต่าง
ถิ่นอยากมาท่องเที่ยวและชื่นชมวัฒนธรรมล้านนา	
	 2.)	ภาษา	
	 เพลงล้านนามีบทบาทในการถ่ายทอดและเผยแพร่	ภาษาค�าเมือง	
ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวล้านนา	 โดยผู้ฟังชาวล้านนาได้ซึมซับ	
เรียนรู	้และเกดิความภาคภมูใิจใน	ภาษาค�าเมอืง	ผ่านการฟังเพลงล้านนา	ขณะ
เดยีวกนัผูฟั้งทีไ่ม่ใช่ชาวล้านนากไ็ด้ชืน่ชมวฒันธรรมและอตัลักษณ์ด้านภาษา
ที่โดดเด่นของชาวล้านนา	นอกจากนี้เพลงล้านนายังมีบทบาทในการส่งเสริม
และอนุรักษ์ภาษาล้านนา	โดยท�าให้ผู้คนได้หวนย้อนคืนกลับถึงรากเหง้าของ
ความเป็นท้องถิ่น	ท่วงท�านองและเนื้อเพลงโฟล์คซองค�าเมืองที่เรียบง่ายช่วย
พลิกฟื้นความนิยมและภาคภูมิใจในภาษาถิ่นล้านนาขึ้นมา	ท�าให้จิตส�านึก
แห่งความภูมิใจในภาษาล้านนาถูกกระตุ้นผ่านบทเพลงล้านนา	ซึ่งถ่ายทอด
ด้วยภาษาค�าเมืองท้องถิ่นที่	มีความไพเราะงดงาม	และเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ
ของชุมชน
		 3.)	ท่วงท�านองดนตรีล้านนา	
	 เพลงล้านนาถ่ายทอดความโดดเด่นของอตัลกัษณ์ทางดนตรขีองชาว
ล้านนา	และยังผสมผสานกับดนตรีสมัยใหม่ในยุคปัจจุบันกลายมาเป็นเพลง
ค�าเมอืงแบบใหม่	เช่น	ลกูทุง่ค�าเมอืง	โฟล์คซองค�าเมอืง	สตริงค�าเมอืง	ฮปิฮอป
ค�าเมือง	ทีเ่ป็นอัตลกัษณ์เฉพาะของดนตรล้ีานนา	ดนตรล้ีานนาใช้เครือ่งดนตรี
แบบ	สะล้อ	 ซอ	 ซึง	 เป็นเอกลักษณ์	 แม้ว่าจะผสมผสานกับดนตรีสากลก็ยัง
ฟังออกว่าเป็นจังหวะล้านนา	ซึ่งมีจังหวะที่เป็นเอกลักษณ์	ซึ่งเมื่อคนฟังได้ฟัง
แล้วจะสัมผัสได้ว่าเป็นเพลงของภาคเหนือ
จรัล มโนเพ็ชร: นักรบทางวัฒนธรรมดนตรีล้านนา
	 ศลิปินเพลงล้านนามบีทบาทในการถ่ายทอดอตัลกัษณ์ชมุชนล้านนา
ทัง้ในรปูแบบวธิกีารทีจ่งใจและไม่ได้ตัง้ใจ	จรลั	มโนเพช็ร	ถอืเป็นศลิปินเพลงท่ี
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ได้รบัฉายาว่า	นกัรบทางวฒันธรรม		ทีจ่งใจใช้เพลงเป็นเคร่ืองมอืในการสะท้อน
ให้คนฟังได้เหน็และเข้าใจรากเหง้าของวฒันธรรมล้านนา	ทัง้วฒันธรรมการกนิ
อยู่	การพูด	การแต่งกาย	ที่ตอกย�้าให้คนล้านนาและคนภาคอื่นได้เรียนรู้ผ่าน
บทเพลงในรูปแบบโฟล์คซองค�าเมือง	
	 จรัล	มโนเพช็ร	เป็นศลิปินชาวไทยล้านนาทีม่คีวามสามารถทัง้ในด้าน
การเป็นนักร้อง	นักดนตรี	 นักแต่งเพลง	และนักแสดง	 ท่ีได้รับการยอมรับว่า
เป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคสมัย	 งานดนตรีของ	จรัล	มโนเพ็ชร	มีเอกลักษณ์
ในการสร้างสรรค์	 งานเพลงโฟล์คซองค�าเมืองของเขาได้รับความสนใจและ
เป็นที่ยอมรับจากคนฟังทั้งชาวล้านนาและผู้ฟังจากภูมิภาคอื่น	 รวมท้ังกลาย
เป็นแบบอย่างของแนวทางดนตรีท้องถิ่นร่วมสมัยในปัจจุบัน
	 โฟล์คซองค�าเมอืงของ	จรลั	มโนเพ็ชร	ไม่เพียงได้รบัความนิยมชมชอบ
จากชาวเหนอืหรอืชาวล้านนา	ซึง่เข้าใจภาษาค�าเมอืงท้องถิน่ของตน	แต่ยงัเป็น
ทีช่ืน่ชอบของชาวไทยภาคอืน่	ไปจนถงึชาวต่างชาตทิีส่นใจในศลิปะการดนตร	ี
เอกลกัษณ์ของเขาท้ังในการแต่งเพลง	ร้องเพลง	และเล่นดนตร	ีท�าให้	จรลั	มโน
เพ็ชร	 ได้รับการยกย่องให้เป็น	 “ราชาโฟล์คซองค�าเมือง”	 เขาแต่งเพลงไว้กว่า
สองร้อยเพลงในช่วงเวลาราวยี่สิบห้าปีของชีวิตศิลปินของเขา	 เป็นบทเพลงที่
งดงามด้วยการใช้ภาษาเยีย่งกว	ีจนท�าให้เขาได้รบัโล่ห์ประกาศเกยีรตคิณุจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	สยามบรมราชกุมารี	เมื่อปี	พ.ศ.	2537	ในฐานะ	
บุคคลดีเด่นทางด้านการใช้ภาษา

ประวัติและการศึกษา
	 จรัล	มโนเพช็ร	เกดิทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่	ในย่านทีเ่รยีกว่าประตเูชยีงใหม่	
บิดาของเขาเป็นข้าราชการอยู่ที่แขวงการทางจังหวัดเชียงใหม่	 ชื่อ	 สิงห์แก้ว	
มโนเพ็ชร	ส่วนมารดาชื่อ	เจ้าต่อมค�า	(ณ	เชียงใหม่)	มโนเพ็ชร	สืบเชื้อสายมา
จากราชตระกูล	ณ	เชียงใหม่
 จรัล	มโนเพ็ชร	เกิดเมื่อวันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2494	เป็นลูกคนที่สอง	มี
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พ่ีน้องชายหญงิรวมทัง้หมด	7	คน	เข้าเรยีนหนงัสอืครัง้แรกทีโ่รงเรยีนพทุธโิสภณ	
แล้วจึงย้ายไปเรียนต่อที่โรงเรียนเมตตาศึกษา	จากนั้นจึงสอบเข้าเรียนในข้ัน
อุดมศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ	ครอบครัวเป็นชนชั้นกลาง	มีชีวิตเรียบ
ง่ายสมถะตามแบบวิถีชีวิตชาวเหนือทั่วไป	 ใฝ่ใจในพุทธศาสนา	ทั้งบิดาและ
มารดาของจรัลจะไปท�าบุญและร่วมงานพิธีทางศาสนาอยู่เสมอที่วัดใกล้บ้าน	
คือ	 วัดฟ่อนสร้อย	ซึ่งเป็นวัดที่ครอบครัวนี้มีศรัทธาอย่างยิ่ง	 ด้วยครอบครัวมโน
เพ็ชรเป็นครอบครัวใหญ่	 บิดาของจรัลจึงต้องหารายได้พิเศษ	ความที่เป็นคนมี
ฝีมอืในด้านงานศลิปะหตัถกรรมท้องถิน่ทีส่บืทอดตกมาจากบรรพบุรษุชาวเหนอื	
ทัง้การเขียนรปู	และการแกะสลกัไม้	บดิาของจรลัจงึมรีายได้เพยีงพอทีจ่ะเลีย้งดู
ครอบครวั	จรลัเองในเวลานัน้แม้จะอยูใ่นวยัเดก็	แต่บางครัง้เมือ่บดิามงีานพเิศษ
ล้นมือจรัลจะเป็นผู้ช่วยบิดาของเขา	ทั้งงานเขียนรูปและงานแกะสลักไม้

บทบาทของจรัล ในฐานะราชาโฟล์คซองค�าเมืองและนักรบ
วัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น
	 จรัล	มโนเพช็ร	ฝึกเล่นกตีาร์มาตัง้แต่เดก็เพราะความชอบในดนตร	ีทัง้
จากทีเ่ขาได้ฟังทางสถานวีทิยใุนเชยีงใหม่	และจากพวกมชิชนันารีท่ีเข้ามาเผย
แพร่ศาสนาในภาคเหนือ	 ระหว่างที่เรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ	 เขา
ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครวัด้วยการท�างานเพือ่หารายได้พเิศษโดยไม่ต้อง
รบกวนเงินทองจากทางบ้าน	เขาเริม่ต้นด้วยการรบัจ้างร้องเพลงและเล่นกตีาร์
ตามร้านอาหาร	หรอืตามคลบัตามบาร์ในเชยีงใหม่	ซึง่ในเวลานัน้ยงัมอียูเ่พยีง
ไม่กี่แห่ง	แนวดนตรีที่เขาชอบเป็นพิเศษคือดนตรีโฟล์ค	คันทรี	และบลูส์	ที่ต่อ
มาได้กลายเป็นแรงบันดาลใจและมีอิทธิพลอย่างยิ่งในการแต่งเพลงของเขา
	 เมือ่จบการศกึษาจากวทิยาลยั	จรลัเข้าท�างานรบัราชการเป็นงานแรก
ทีแ่ขวงการทางอ�าเภอพะเยา	(เวลานัน้พะเยายงัไม่ได้รับการยกให้เป็นจงัหวดั
เหมอืนในปัจจบุนั)	ต่อมาจงึย้ายไปท�างานทีบ่รษัิทไทยฟาร์มมิง่	และทีธ่นาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	จรัลยังคงท�างานประจ�าไปด้วยควบคู่
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กับการร้องเพลงตามร้านอาหาร	ตามโรงแรมและคลับบาร์ในเชียงใหม่
	 ต่อมาใน	ปี	พ.ศ.	2520	เมือ่บทเพลงโฟล์คซองค�าเมอืงของเขาเผยแพร่
ไปทัว่ประเทศ	เพลงท่ีได้รบัความนยิมสงูสดุคอืเพลงท่ีชือ่	อุย๊ค�า	ซึง่เวลาน้ันเขา
ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบทเพลงของ	ปีเตอร์	พอล	แอนด์	 แมรี	 นอกจาก
นั้นยังมีศิลปินต่างชาติอีกหลายคนที่เป็นต้นแบบการเล่นดนตรีของจรัล	 เช่น		
“บ็อบ	ดีแลน”	“จอห์น	เดนเวอร์”	“นิตตี้	กริทที้”	“เดิร์ท	แบนด์”	“วิลลี่	เนลสัน”	
“จิม	โครเชต์”	และ	“พอล	ไซมอน	และ	อาร์ท	การ์ฟังเกล”	ซึ่งส่งผลไปถึงการ
ท�างานโฟล์คซองค�าเมืองอันเป็นดนตรีในรูปแบบของเขาเอง
 จรัล	 มโนเพ็ชร	 เหมือนวัยรุ่นทั่วไปในยุคนั้นที่ได้ยินได้ฟังดนตรีจาก
อเมริกาและอังกฤษที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยตามสมัยนิยม	เขาไม่เพียง
ชื่นชอบเสียงดนตรีจากต่างประเทศ	แต่ยังชื่นชอบบทเพลงสมัยก่อนแต่โบราณ
ของชาวล้านนาอย่างย่ิง	 เมื่อจรัล	มโนเพ็ชร	 เริ่มต้นแต่งเพลง	บทเพลงของเขา
จึงเป็นการผสมผสานแนวดนตรีตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน	อย่างไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้	แม้จะเป็นการผสมผสานศิลปะดนตรีของตะวันออกกับตะวัน
ตกก็ตาม	แต่งานดนตรีของจรัล	มโนเพ็ชร	ก็แฝงด้วยลักษณะท้องถิ่นล้านนาที่
ชดัเจน	ทัง้ท่วงท�านองและเนือ้หาของบทเพลงทีเ่ก่ียวกบัวถิชีวีติชาวล้านนาต้ังแต่
ยคุแรกท่ีท�าให้จรัลมีชือ่เสยีงขึน้มา	และแม้เวลาจะผ่านไป	บทเพลงของจรลั	มโน
เพ็ชร	เริ่มมีลักษณะสากลแต่เขาก็ไม่เคยละทิ้งบทเพลงพื้นบ้านของล้านนา
	 บทเพลงค�าเมืองของเขาได้รับความนิยมไปทั่วในปี	พ.ศ.	 2520	แต่
บรรดาครูเพลงในล้านนาที่จรัล	มโนเพ็ชร	มักเรียกว่า	 ฤๅษีทางดนตรี	 ต่างก็
พากนัวิพากษ์วิจารณ์งานของเขาซึง่แปลกแตกต่างไปจากดนตรล้ีานนาทีเ่คย
ได้ยินได้ฟังกันมา	 เพราะเขาใช้กีตาร์และแมนโดลินมาแทนเสียงซึง	 ใช้ขลุ่ย
ฝรั่งแทนขลุ่ยไทย	และเขายังใช้เครื่องดนตรีสมัยใหม่อีกมากมายมาบรรเลง
บทเพลงเก่าแก่ของล้านนาตามแบบฉบับโฟล์คซองค�าเมืองของเขา	จรัล	มโน
เพช็ร	เคยให้เหตผุลไว้ว่า	บทเพลงแบบเก่านัน้มคีนท�าอยูม่ากแล้วและกไ็ม่สนกุ
ที่จะไปเลียนแบบของเก่าเสียทุกอย่าง
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	 การเป็นคนนอกคอกที่กล้าพอที่จะสร้างสรรค์งานดนตรีซึ่งแตกต่าง
จากผลงานเก่าๆ	ตามแบบของศลิปินนีเ้อง	ทีส่่งผลให้บทเพลงเก่าแก่ของล้านนา 
กลับมาได้รับความสนใจจากวัยรุ่นในยุคนั้น	แทนที่จะหายไปตามกาลเวลา
และสมัยนิยม	จรัลได้รับการยกย่องอย่างสูงว่าเป็นนักแต่งเพลงฝีมือเยี่ยม	ที่
แม้บรรดาศิลปินเพลงด้วยกันต่างก็ยอมรับ	เขาเชี่ยวชาญการแต่งเพลงหลาย
รูปแบบ	แต่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือบทเพลงแบบบัลลาด	ซึ่งเป็นบทเพลงท่ีบอก
เล่าเร่ืองราววิถีชีวิตของผู้คนของท้องถิ่นล้านนาอันเป็นบ้านเกิดของเขา	 จรัล	
มโนเพ็ชร	พูดถึงการแต่งเพลงเองร้องเพลงเองของเขาว่าเป็นงานที่เป็นตัวตน
จริงๆแท้ๆจากใจ	โดยไม่ต้องอาศัยการสร้างภาพลักษณ์
	 ในช่วงบ้ันปลายของชีวิตราวสิบปีก่อนท่ีจรัล	 มโนเพ็ชร	 จะเสียชีวิต	
งานดนตรีของเขาได้รับการพัฒนายิ่งขึ้น	 โดยที่เขายังคงแต่งเพลง	 ร้อง	 เล่น
ดนตรี	 และเรียบเรียงเสียงดนตรีเองอีกด้วย	 จนท�าให้เขาได้รับรางวัลดนตรี	 
สสัีนอวอร์ด	ในปี	พ.ศ.	2538	โดยเป็นศลิปินชายเพยีงคนเดยีวทีไ่ด้รบัรางวลัถงึ
สามรางวัลในครั้งนั้น	นั่นก็คือในฐานะนักร้องชายยอดเยี่ยม	อัลบั้มยอดเยี่ยม	
และบทเพลงยอดเยี่ยม	จากงานชุดศิลปินป่า
	 จรัล	มโนเพ็ชร	 โยกย้ายจากจังหวัดเชียงใหม่ไปอยู่ที่กรุงเทพฯ	 โดย
นอกจากมกีจิการร้านอาหารและท�างานเพลงแล้ว	บางครัง้	จรลั	มโนเพช็ร	ยงัรบั
แสดงหนงัและละคร	อกีทัง้ยงัแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์และละครเหล่านัน้
ด้วย	ความสามารถในด้านนีท้�าให้ต่อมาจรลัได้รบัรางวลัทางด้านการแสดงอกี
หลายรางวลั	และเนือ่งในวโรกาสพระราชพธิกีาญจนาภเิษก	พทุธศกัราช	2539	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 มีการจัดท�าดนตรีเรียกว่าดนตรีจตุรภาค	 โดย
รวบรวมนักดนตรีฝีมือเยี่ยมจากทั่วทุกภาคในประเทศมาแต่งเพลงเพื่อเฉลิม
ฉลองวโรกาสนี	้จรลั	มโนเพช็ร	เองขณะนัน้มอีายเุพยีงส่ีสิบห้าปี	แต่กไ็ด้รับเชญิ
ในฐานะครูเพลงภาคเหนอื	เขาแต่งเพลงชือ่ว่า	ฮ่มฟ้าปารม	ีเป็นเพลงทีไ่พเราะ
มาก	จนท�าให้ต่อมาแพร่หลายในวงกว้าง	 โดยสถาบันการศึกษาด้านศิลปะ
การดนตรีในจังหวัดเชียงใหม่	 ได้น�าเพลงนี้ไปใช้ประกอบการสอนในสาขา
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นาฏศิลป์ด้วย	 และปัจจุบันนี้ได้มีผู้คิดท่าฟ้อนร�าส�าหรับบทเพลงนี้โดยเรียก
ว่า	ฟ้อนฮ่มฟ้าปารมี	 ช่วงชีวิตการท�างานศิลปะการดนตรีของจรัล	มโนเพ็ชร	 
เริ่มในปี	พ.ศ.	 2520	และสิ้นสุดลงในปี	พ.ศ.	 2544	 เมื่อเขาเสียชีวิตจากการ
ที่หัวใจล้มเหลวฉับพลัน	 โดยที่ก่อนเสียชีวิตนั่นเองจรัล	มโนเพ็ชร	ก�าลังตั้งใจ
ที่จะท�างานเพลงในโอกาสที่โฟล์คซองค�าเมืองของเขายืนยาวมาถึงยี่สิบห้าปี
แห่งการท�างานเพลง	เขาตั้งใจใช้ชื่อว่า	25	ปี	โฟล์คซองค�าเมือง	จรัล	มโนเพ็
ชร	ข่าวการเสยีชวีติของจรลัจากการทีห่วัใจล้มเหลวฉบัพลนั	เมือ่ย�า่รุง่ของวนัที่	
3	กันยายน	พ.ศ.	2544	จังหวัดล�าพูน	สร้างความตื่นตะลึงไปทั่วประเทศ	ผู้คน
จ�านวนมากจากทุกวงการเดินทางไปคารวะศพของเขา	 ซึ่งตั้งบ�าเพ็ญกุศลอยู่
ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารเป็นเวลาห้าวัน	พวงหรีดที่มีผู้น�าไปแสดง
ความเคารพและคารวะศพของจรลัมเีป็นจ�านวนมากจนกระทัง่ไม่มทีีว่าง	ทาง
วัดจงึต้องน�าไปแขวนไว้บนก�าแพงวดัทัง้ด้านในและด้านนอก	หลงัการเสยีชวีติ
ของจรัล	มโนเพ็ชร	นอกจากการขนานนามที่เขาได้รับมาตลอดว่าเป็น	 ราชา
โฟล์คซองค�าเมือง	แล้ว	ผู้คนได้ยกย่องและเรียกเขาด้วยชื่อต่างๆ	 กันเป็นต้น
ว่า	ศิลปินล้านนาแห่งยุคสมัย	ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่	มหาคีตกวีล้านนา	ราชันย์แห่ง
ดรุยิะศลิป์	นกัวิชาการและนกัอนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรมยกย่องให้	จรลั	มโนเพช็ร	
เป็น	นักรบวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น
	 บทบาทด้านวฒันธรรมที	่จรลั	มโนเพช็ร	และบทเพลงของเขาได้สร้าง
ไว้แก่ชุมชนล้านนามีคุณลักษณะส�าคัญอย่างน้อย	5	ประการ	ดังนี้	[11]  
	 1.งานของ	จรัล	มโนเพ็ชร	นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่ท�าให้เพลง
ค�าเมืองได้รับความนิยมระดับประเทศ	หลังจากที่เพลงลูกทุ่งและเพลงภาษา
อีสานได้รับความนิยมมาก่อนหน้านั้น
	 2.	 เพลงค�าเมืองของจรัล	มโนเพ็ชร	ท�าให้	 ภาษาค�าเมือง	 เป็นที่รู้จัก
ของคนทั่วประเทศ	และท�าให้คนเมือง	 (คนที่มาจากจังหวัดต่างๆในล้านนา)	
หลายคนที่อยู่ไกลบ้านยอมรับอย่างภาคภูมิใจในความเป็นคนเมือง	และกล้า
พูดภาษาค�าเมืองในที่สาธารณะ
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	 3.	 เพลงของจรัล	มโนเพ็ชร	ท�าให้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของล้านนา	
เช่น	น้อยไจยา	และ	หมะเมียะ	 เป็นที่รู้จัก	ท�าให้คนไทยอยากรู้จักวัฒนธรรม
ประเพณีเมืองเหนือ	 และสาวเหนือได้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีของตนเอง	 รวมท้ัง
ดึงเอาประเด็นปัญหาสังคมมาน�าเสนอผ่านบทเพลง
	 4.	 ในยุคที่การเมืองไทยตกอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการ	 ไม่มีพื้นที่ให้
ดนตรีเพื่อชีวิตได้น�าเสนอ	 เนื่องจากนักดนตรีและศิลปินต้องหลบภัยซ่อนตัว	
เพลงของจรัล	มโนเพ็ชร	ได้ท�าหน้าที่แทนช่องว่างนี้	โดยเพลงของเขาน�าเสนอ
ปรชัญาชวิีตในยุคเผดจ็การ	ผ่านงานเพลงในรปูแบบทีเ่รยีกว่า	การกบฏละมนุ	
(Soft	Rebellion)	ปลุกเร้าผู้ฟังให้รับรู้พลังเพื่อชีวิตผ่านงานศิลปะดนตรี
	 5.	 คุณสมบัติที่พิเศษและหลากหลายของจรัล	มโนเพ็ชร	 ท้ังความรู้
ด้านภาษา	บทกวี	 ดนตรีล้านนาและดนตรีตะวันตก	ท�าให้งานเพลงของจรัล
มโนเพ็ชรมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในแง่การสะท้อนให้เห็นความส�าคัญ
ของท้องถิ่น	ปัญหาท้องถิ่น	การสืบสานศิลปวัฒนธรรม
	 จรัล	 มโนเพ็ชร	 จึงไม่ใช่เพียงศิลปินคนเมืองท่ีโดดเด่นท่ีสุดใน
ประวตัศิาสตร์ล้านนาสมยัใหม่	แต่เขายงัได้รบัการยกย่องในฐานะท่ีเป็นนักรบ
ทางวฒันธรรมทีโ่ดดเด่นทีส่ดุของชมุชนล้านนา	เพลงและผลงานของจรลั	มโน
เพ็ชร	สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนล้านนาที่ส�าคัญในหลายมิติ	
โดยจรัล	มโนเพ็ชร	 และผลงานของเขามีบทบาทในการถ่ายทอดอัตลักษณ์
วัฒนธรรมชุมชนล้านนา	ดังมิติต่อไปนี้
 1.)	บทบาทในการสื่อสารและเชื่อมโยงอัตลักษณ์ชุมชนล้านนา
เพลงของจรลั	มโนเพช็ร	มบีทบาทอย่างมากในการสือ่สารเพือ่เชือ่มโยงอตัลกัษณ์
ชุมชนล้านนา	 โดยเพลงของเขามีส่วนส�าคัญในการถ่ายทอดอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมล้านนาด้านต่างๆ	ทั้งด้านภาษา	วิถีชีวิต	การแต่งกาย	อาหารการกิน	
และภาพความสวยงามของชุมชนล้านนา	คนล้านนาเมื่อได้ฟังก็เกิดความรู้สึก
ภาคภูมิใจและรู้สึกเชื่อมโยงอัตลักษณ์ร่วมของชุมชนล้านนาเข้าด้วยกัน	
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 ตวัอย่างเพลงของจรลั	มโนเพช็ร	ทีม่บีทบาทในการสือ่สารและเชือ่มโยงอตั
ลักษณ์ชุมชนล้านนา	ได้แก่	เพลงล่องแม่ปิง	ล่องแม่วัง	สวรรค์บนดอย	ดอกไม้เมือง

  . . .ดอกบัวตองนั้นบานอยู ่บนยอดดอย ดอกเอื้องสามปอย 

บ่เกยเบ ่งบานบนลานพื้นดิน ไม ้ใหญ่ไพรสูง นกยูงมาอยู ่กิน เสียงซึงสะล ้อ 

. . จ ๊ อ ย ซ อ เ สี ย ง พิ ณ  คู ่ กั บ แ ด น ดิ น ข อ ง เ วี ย ง เ จี ย ง ใ ห ม ่ ส า ว เ จ ้ า ค ว ร ภู มิ ใ จ  

บ่ลืมว่าเฮาลูกแม่ระมิงค์ …

    (เพลงล่องแม่ปิง โดย จรัล มโนเพ็ชร)

	 เพลงล่องแม่ปิงมีเนื้อหาบรรยายถึงภูมิทัศน์อันงดงามของจังหวัด
เชียงใหม่	โดย	เนื้อเพลงได้กล่าวถึงดอกไม้นานาพรรณ	เช่น	ดอกเอื้อง	ดอกบัว
ตอง	นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับ	สัตว์ป่า	เช่น	นกยูง	และเสียงดนตรีสะล้อ	
ซอ	ซึง	พิณ	ที่เป็นสัญลักษณ์เชิงอัตลักษณ์ของชุมชนล้านนา	ทั้งดอกไม้สัตว์
และเคร่ืองดนตรีที่ถูกกล่าวถึงในเนื้อเพลงเป็นสิ่งที่ดูงดงามสูงส่งซึ่งถ่ายทอด
ให้เห็นอัตลักษณ์ชุมชนล้านนาที่ดูสูงค่า

 ยามตะวันแลง นำ้าวังแม่เอย เป๋นสีจมออน เวียงเขลางค์ละกอน เหมือนคำาแต้ม

ต้อง เลาเลืองยองใย เย็น..ลมไหว แม่วังไหลเลิงเลิ๊กล่อง เสียงม่วน บ่าวน้อย สาวน้อย 

เหล่าล้วนลงเล่นอาบ วกว่ายว่อง บนต๋าฝั่งสอง ไม้ก๋าสะลอง จื้นจ๊อย เจยบาน วันปี๋ใหม่

สงกรานต์ ขนทรายปอยแห่ สลงุตงุชัย ยีเ่ป็ง ต๋ามโคมสาย นำา้วงัฮายฮ่าม ปอยลามกระทง 

เฮาบ่ลืมหลง ลูกวังหลานวังฮักแม่ หวงแหน สายใยสายนำ้าเกื้อแก่น เลี้ยงคนเมืองตึงสอง

ฝั่ง โ แม่วัง แม่อยู่ยืนยัง คู่ฟ้าดินเนอ 

(เพลงล่องแม่วัง โดย จรัล มโนเพ็ชร)

	 จากเนือ้เพลงล่องแม่วงั	ได้พรรณนาถงึสายน�า้ทีห่ล่อเลีย้งเมอืงล�าปาง	
หรอื	ขลางค์นคร	ทีม่ปีระวตัศิาสตร์ยาวนาน	เนือ้เพลงกล่าวถงึวถิชีวีติของผูค้น	
ความอดุมสมบรูณ์ของป่าเขา	ประเพณต่ีางๆ	ของชาวเมอืงล�าปางท่ีผูกพนักบั
แม่น�้าวัง	ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสายน�้าเส้นส�าคัญของภาคเหนือ	
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 ในขณะทีเ่พลงของกิน๋บ้านเฮาและเพลงลกูข้าวนึง่	มเีนือ้หาทีบ่รรยาย
ให้เห็นวัฒนธรรมการกิน	และอาหารประจ�าภาคเหนือ	จากเนื้อเพลงพบว่า	มี
การถ่ายทอดอัตลักษณ์การกินอยู่ของคนล้านนาว่ามีความแตกต่างจากคน
ภาคอื่นคือขณะที่คนอื่นๆอาจกินขนมปังแทนข้าวหรือกินข้าวชนิดต่างๆกันไป
คนล้านนาจะมีอัตลักษณ์ชุมชนที่เห็นได้ชัดเจนโดยการกินข้าวเหนียวและมี
อาหารประจ�าภาคมากมายดังได้บรรยายไว้ในบทเพลง

 บางคนกิ๋นขนมปัง บางคนยัง กิ๋นข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าวโอ๊ตอย่างดี ข้าวเจ้า ก็

มีมากมาย เฮา นั้นเป๋นคนไทย บ่ใจ่ คน ลาว ฝ่ายซ้าย ข้าวนึ่ง กิ๋นแล้ว สบาย ลูก ป้อจาย 

ข้าวนึ่ง 
    (เพลงลูกข้าวนึ่ง โดย จรัล มโนเพ็ชร)

	 ล้านนาเป็นชุมชนที่มีความร�่ารวยทางวัฒนธรรม	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	
วัฒนธรรมการกิน	 เพลงของกินบ้านเฮาถือเป็นเพลงที่มีเนื้อหาสะท้อนความ
ร�า่รวยของวฒันธรรมการกนิและอาหารพืน้เมอืงล้านนาทีแ่ม้แต่คนในภาคอืน่ๆ
ยังให้ความนิยมและชื่นชอบ

 ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเต๊อะนาย เป๋นของพื้นเมือง เป๋นเรื่อง สบาย ล้วนซะ

ป๊ะมากมีฟังฮื้อดีเน้อ ฟั่งใค้อยากจนเผลอมาบลืนนำ้าลาย แก๋งแคจิ้นงัว ใส้อั่วจิ้นหมู แก๋ง

หน่อไม้ซาง ขั่วบ่าถั่วปูนำ้าพริกแมงดากับนำ้าพริกอ่อง คั่วผักกุ่มดองหนังปองนำ้าปู๋ แก๋งผัก

เซีย้งดา ใส่ป๋าแห้งตวย เน้อเจ๊า แก๋งบอนแก๋งตนู กบัแก๋งหยวกกล้วย ตำา๋บ่าหนุนยำาเตาซ้า

บ่าเขือผ่อยแก๋งเห็ด แก๋งหอยก้อยป๋าดุ๊กอุย แก๋งบ่าค้อนก้อม แก๋งอ่อมเครื่องใน แก๋งผัก

เฮือดลอ อ๋อยำาหน่อไม้ นำ้าเมี้ยงนำ้าตับกับแก๋งฮังเลนำ้าพริกอีเก๋ เฮ้ยำาจิ้นไก่ ลาบงัวตั๋วลาย 

ลาบควายตั๋วดำา ลาบไก่ยกมา ลาบป๋าสร้อย ก็ลำากา กิ๋นอะหยังระวังพ่อง ลุต๊องจะว่าบ่า

บอก ส่วนบ้านผม กิ๊กก๊อก ยอกแก๋งโฮะ ตึงวัน ของกิ๋นบ้านเฮา เลือกเอาเต๊อะนายเป๋นข

องพื้นเมือง เป๋นเรื่อง ล้วน ซะป๊ะ มากมี ฟังฮื้อดีเน้อฟั่งใค้ อยากจนเผลอมากลืนนำ้าลาย

  (เพลงของกิ๋นบ้านเฮา โดย จรัล มโนเพ็ชร)
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	 นอกจากนีย้งัม	ีเพลงหมะเมยีะ	และเพลงน้อยไจยา	มเีน้ือหาบอกเล่า
ถึงเรื่องราวความรักที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ล้านนา	ส่วนเพลงมิดะ	สะท้อน
ให้เห็นวิถีชีวิตของชนเผ่าอีก้อที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนล้านนา	

	 2.)	บทบาทในการส่งเสริมอัตลักษณ์ความงามในแบบฉบับของสตรี
ชาวล้านนา
	 สตรีในชุมชนล้านนามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น	คือ	ความอ่อนหวาน	นุ่ม
นวล	 รักนวลสงวนตัว	 เพลงของจรัล	มโนเพ็ชร	ส่วนใหญ่	มีเนื้อหาที่สะท้อน
ภาพลักษณ์อันงดงามในแบบฉบับของสตรีในชุมชนล้านนา	 เนื้อหาของเพลง
ส่วนใหญ่ทีจ่รลั	มโนเพช็ร	แต่งขึน้	จะเป็นการชื่นชมและยกย่องอตัลกัษณ์ของ
ผู้หญิงล้านนา	เช่น	เพลงขอใจยาแว่นแก้ว	และเพลงน�้าใจคนเหนือ	ซึ่งเมื่อได้
ฟังแล้วท�าให้ผู้ฟังชาวล้านนารู้สึกภูมิใจว่า	สาวเหนือสวยงาม	อ่อนโยน	บูชา
ในรักแท้	เพลงล้านนามเีนือ้หาทีเ่ชือ่มโยงให้คนฟังรูสึ้กภมูใิจในอตัลักษณ์และ
ศักดิ์ศรีของผู้หญิงล้านนา	 เนื้อเพลงสอนให้เป็นกุลสตรี	 รักนวลสงวนตัว	บาง
เพลงมีคติสอนใจ	สอนวิธีการครองเรือนและการใช้ชีวิตคู่	ดังตัวอย่างในเพลง
น�้าใจคนเหนือ	และเพลงล่องแม่ปิง

 หมู่เฮานี้ภูมิใจ๋ ตี้เกิดในใต้ฟ้าลานนา แม่ยิงคนเมืองนั้นถือเรื่องศักดิ์ศรีของ

กุลสตรีป้อแม่เฮานี้สั่งสอนมา ฮักนวลสงวนตั๊ว กลัวมีไผเอาไปนินทา อยู่เย้าเฝ้าเฮือน 

ป๊ัดกวาดถสูอาดต๋า ถอืกตญัญตูาต่อผูม้พีระคณุ นบัถอืเรือ่งบาปบญุคำา้จนุสอนใจ๋ผู้คน

(เพลงน�้าใจคนเหนือ โดย จรัล มโนเพ็ชร)

 คนงามต้องงามคูค่วามเด่นด ีต้องฮกัศกัดิศ์รขีองกลุสตรแีม่ย่าแม่หญงิ เยอืก

เย็นสดใส เหมือนนำ้าแม่ปิง มั่นคงจริงใจ ฮักใครฮักจริง 

(เพลงล่องแม่ปิง โดย จรัล มโนเพ็ชร) 
 3.)	 บทบาทในการเชื่อมโยงและสะท้อนภาพวิถีชีวิต	 สังคมและ
วัฒนธรรมล้านนา
	 เพลงล้านนาหลายเพลงของ	จรัล	มโนเพ็ชร	สะท้อนปัญหาสังคมล้าน
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นา	เช่น	เพลงอุย๊ค�า	มเีนือ้หาทีพู่ดถงึคนเฒ่าคนแก่ท่ีถกูท้ิงให้อยูบ้่าน	เพราะคน
หนุ่มสาวชาวล้านนาต้องไปหางานท�าในกรุงเทพฯ	 ท�าให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึก
สะเทอืนอารมณ์	เกดิความคดิถงึปูย่่าตายาย	อยากกลับบ้านไปเยีย่มเยยีนคน
เฒ่าคนแก่	
	 ในขณะที่เพลงสาวมอเตอร์ไซด์	 สะท้อนให้เห็นภาพความเจริญของ
สังคมเมืองเชียงใหม่ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตและสร้างความคิดแบบวัตถุนิยม
ให้กับคนในสังคม	เนื้อเพลงถ่ายทอดให้เห็นว่า	หญิงสาวสมัยนั้นจะเลือกชาย
หนุ่มที่มีรถมอเตอร์ไซด์	 ในขณะที่จักรยานถูกมองว่าเป็นพาหนะของคนจนท่ี
ไม่น่าเลือกมาเป็นแฟน	ดังเนื้อหาส่วนหนึ่งของเพลง

 ...อ้ายคนจนจำาต้องทนป่ันรถถบี จะไปจบีอน้ีองคนงาม พอไปถงึอ้ายกฟ่็างเอิน้

ถาม พอไปถงึอ้ายกฟ่็างเอิน้ถาม อน้ีองคนงามกิน๋ข้าวแลงแล้วกา น้องได้ยนิกปิ็ดประตดูงั

ปั้ง อ้ายเลยฟ่างจูงรถถีบออกมา อ้ายคนจนบ่มีวาสนา  อ้ายคนจนบ่มีวาสนา จะไปขี่

ฮอนด้าหรือยามาฮ่าไปได้จะใด…

(เพลงสาวมอเตอร์ไซด์ โดย จรัล มโนเพ็ชร)

	 นอกจากนี	้ยงัมเีพลงจดหมายถงึแม่	และเพลงคดิถงึบ้าน	ซึง่มเีน้ือหา
สะท้อนให้เหน็การพลดัพรากจากถิน่ฐานบ้านเกดิของชาวล้านนาในยคุท่ีความ
เจริญยังคงกระจุกตัวอยู่ที่เมืองหลวง	ลูกหลานชาวล้านนาต้องอยู่ไกลบ้าน
เพื่อไปร�่าเรียนและท�างานในกรุงเทพฯ	เกิดความคิดถึงชีวิตแบบล้านนา	และ
เปรียบเทียบวิถีชีวิตวุ่นวายในเมืองหลวงกับชีวิตเรียบง่ายแบบล้านนา	ดังเนื้อ
เพลงคิดถึงบ้านที่ว่า
 ...อยู่ในเมืองกรุงก็คงวุ่นวายและวกวนมีแต่ผู้คนก็เหมือนด่ังคนไม่รู้จักกัน 

ชีวิตผกผัน คิดถึงบ้าน มองไปทางใดก็มีแต่ตึกสูงสวยงาม แต่ใจคนไม่งามเหมือนกับ

คนที่บ้านเรา ยามนี้ฉันเหงา คิดถึงบ้าน...

(เพลงคิดถึงบ้าน โดย จรัล มโนเพ็ชร)
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	 4.)	บทบาทในการย�้าเตือนอัตลักษณ์ล้านนาและเชื่อมโยงจิตส�านึก
รักบ้านเกิด
	 วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ล้านนาเปลี่ยนไปตลอดเวลา	 เพลงล้าน
นาเป็นส่ิงเตือนใจให้ผู้ฟังได้ย้อนระลึกถึงอัตลักษณ์เดิมๆ	แบบล้านนาที่บาง
คร้ังเคยหลงลืมไป	การฟังเพลงล้านนา	 โดยเฉพาะเพลงของ	จรัล	มโนเพ็ชร	
ช่วยเชื่อมโยงอัตลักษณ์ล้านนาในวัยเยาว์ของผู้ฟัง	 ท�าให้ผู้ฟังคิดถึงชีวิตใน
วัยเด็ก	 รู้สึกโหยหาอัตลักษณ์ตัวตนแบบเดิม	 รู้สึกภูมิใจในความเป็นคนล้าน
นา	และปลูกจิตส�านึกรักบ้านเกิด	นอกจากนี้	เพลงล้านนายังช่วยกระชับและ
เชือ่มความสัมพนัธ์ของคนฟังชาวล้านนาให้ช่วยกนัอนรุกัษ์วฒันธรรมไว้ไม่ให้
สญูหายไป	เพลงค�าเมอืงล้านนาของจรลั	มโนเพช็ร	จึงมบีทบาทในการย�า้เตอืน
อัตลักษณ์ล้านนาและเชื่อมโยงจิตส�านึกรักบ้านเกิด	
	 ตัวอย่างเพลงที่มีบทบาทในการย�้าเตือนอัตลักษณ์ล้านนาและเชื่อม
โยงจติส�านกึรกับ้านเกดิ	ทีเ่หน็ได้ชดัเจนคอื	เพลงคดิถงึบ้าน	ของจรลั	มโนเพช็ร	 
ซึ่งเนื้อหาของ	 เพลงคิดถึงบ้าน	 เปรียบเทียบให้เห็นว่าชีวิตในเมืองหลวงมีแต่
ความวุ่นวายสับสน	มีตึกรามอาคารที่สวยงาม	แต่ผู้คนกลับห่างเหินไร้น�้าใจ	
ท�าให้คนล้านนาไกลบ้านอาลัยถึงวิถีชีวิตเรียบง่ายแบบล้านนา

 ...มองดูดวงดาวก็คงเป็นดาวดวงเดียวกัน มองดูดวงจันทร์ก็เหมือนกับจันทร์ที่

บ้านเรา ยามนีฉ้นัเหงา คดิถงึบ้าน มองไปดทู้องฟ้า กย็งัเป็นฟ้าท้องเดียวกนั มองดวงตะวนั

กย็งัส่องแสงไปบ้านฉนัยามฟ้ามดืคลำา้ คดิถงึบ้าน อยูใ่นเมอืงกรงุกค็งวุน่วายและวกวนมี

แต่ผูค้นกเ็หมอืนดัง่คนไม่รูจ้กักนั ชวีติผกผนั คดิถงึบ้าน มองไปทางใดกม็แีต่ตกึสงูสวยงาม 

แต่ใจคนไม่งามเหมือนกับคนที่บ้านเรา ยามนี้ฉันเหงา คิดถึงบ้าน…

(เพลงคิดถึงบ้าน โดย จรัล มโนเพ็ชร)

 5.)	บทบาทในการเชือ่มโยงและส่งเสรมิคณุค่าของวิถชีวิีตแบบพอเพียง	
	 เนื้อหาในเพลงล้านนาส่วนใหญ่ของ	 จรัล	มโนเพ็ชร	ส่งเสริมวิถีชีวิต
แบบพอเพียง	สอนให้มีความรักในธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	และเตือนใจให้คน
ฟังหันมาส่งเสริมอนุรักษณ์โบราณสถานที่สวยงามของล้านนา	ยกตัวอย่าง	
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เช่นเพลงบ้านบนดอย	สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายในป่าเขาล�าเนาไพร
แบบวถิชีวีติล้านนาซึง่ตรงข้ามกบัชวีติวุน่วายแบบเมอืงหลวงทีเ่ตม็ไปด้วยแสง
สีและวัตถุนิยม

 ...บ้านข้าอยู่บนดอย เมฆหมอกลอยเต็มฟ้า อยู่กลางพงพนา อยู่ตามประสา

คนดอย ข้าบ่รวยบ่จน บ่เป็นคนสำาออย เกิดเป็นคนบนดอย บ่ต้องคอยง้อใคร บ้านสูอยู่

ในเมือง มุงกระเบื้องสีใส บ้านข้าอยู่กลางไพร มุงด้วยใบตองตึง สูชอบเพลงฝรั่ง ข้าชอบ

ฟังเสยีงซงึ ตงึตงึต๊ะตงึตงึข้าดดีซงึก้องป่า บ้านบนดอยบ่มแีสงสีบ่มทีีว ีบ่มนีำา้ประปา บ่ไม่

โฮงหนังโฮงนวดผับบาร์ บ่มีโคล่าแฟนต้าเป๊ปซี่ บ่มีเนื้อสันผัดนำ้ามันหอย คนบนดอยชอบ

กินข้าวจี่ บ่มีนำ้าหอมนำ้าปรุงอย่างดี แต่หมู่เฮามี มีนำ้าใจ... 

(เพลงบ้านบนดอย โดยจรัล มโนเพ็ชร)

	 เนื้อเพลงเปรียบเทียบวิถีชีวิตแบบเมืองหลวงท่ีมีบ้านมุงหลังคา
กระเบื้อง	มีแสงสีและสถานบันเทิง	นอกจากนี้ยังใช้สัญลักษณ์ของเครื่องดื่ม
แบรนด์ดังอย่าง	โคล่า	และเป๊ปซี่มาใช้เป็นสัญลักษณ์ความทันสมัยของเมือง
กรุง	ขณะที่วิถีชีวิตของชุมชนล้านนามีความเรียบง่าย	แต่เปี่ยมด้วยน�้าใจ	ใน
ช่วงท้ายยังบ่งบอกถึงรูปแบบชีวิตพอเพียง	เช่น	การท�านาไร่	เลี้ยงสัตว์	ทอผ้า
ใส่เองแบบพออยู่พอกินดังเนื้อร้องที่ว่า	

 ...ถ้าสอูยากกนิข้าว สตู้องไปไถนา ถ้าสอูยากกนิปลา กต้็องไปหาในฮ้วย ถ้าสปู

ลูกดอกฝ้าย สูได้ใส่เสื้อสวย... 

                                                        (เพลงบ้านบนดอย โดยจรัล มโนเพ็ชร)

	 นอกจากนีย้งัมเีพลงสวรรค์บนดอย	ทีม่เีน้ือหาพรรณาถงึความสวยงาม
ของวิถีชีวิตเรียบง่ายแบบชุมชนล้านนา	ผูกพันกับธรรมชาติ	ป่าเขาล�าเนาไพร	
แตกต่างจากชวีติเมอืงหลวง	แต่กม็คีวามสขุและสามคัครีะหว่างผู้คนในชมุชน	
ดังเนื้อเพลงที่ว่า
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 ...บ้านเรานั้นอยู่บนดอยเมฆฟ้าลอยอยู่กลางนภา บ้านเราป่าเขาพนา บ้านเรา

ป่าเขาพนา ชีวิตเกิดมาอยู่กับป่าอยู่กับดอย...เมื่อยามลมหนาวพัดมา เรามีเสื้อผ้าไว้ห่ม

กันหนาว แม่เราท่านทอด้วยมือ ไม่ต้องไปซื้อเสียเงินเปล่าๆ เรามีผ้าไหมผ้าแพร เรามีผ้า

ไหมผ้าแพร อบอุ่นแท้ๆไม่ต้องกลัวหนาว อยู่ดอยไม่เหมือนในเมือง ไม่รุ่งไม่เรืองสุขสม

ชั่วคราว บนดอยอากาศดีแท้ ไม่ต้องติดแอร์เสียเงินเปล่าๆ ไม่มีทั้งเบียร์ทั้งเหล้า ไม่มีทั้ง

เบยีร์ทัง้เหล้า  มแีต่นำา้เปล่าๆทีไ่หลมาจากดอย พวกเรารกัสามคัคสีมัพนัธ์น้องพีช่่วยเหลอื

เจือจุน... 

(เพลงสวรรค์บนดอย โดยจรัล มโนเพ็ชร) 
 6.)	บทบาทในการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ด้านภาษา
	 จรัล	มโนเพ็ชร	 เป็นศิลปินที่มีบทบาทในการเชื่อมโยงอัตลักษณ์ล้าน
นา	ดังจะเห็นได้ว่าจรัลใช้ภาษาล้านนาแบบกวีในการแต่งเพลงซึ่งถือเป็นการ
อนรุกัษ์ภาษาค�าเมือง	ท�าให้คนฟังได้เรยีนรูแ้ละไม่หลงลมืภาษาค�าเมอืง	ขณะ
เดียวกันภาษาค�าเมืองที่ศิลปินใช้ในบทเพลงก็มีบทบาทในการเชื่อมโยงอัต
ลักษณ์วัฒนธรรมล้านนา	 โดยเมื่อได้ฟังเพลงภาษาค�าเมืองหรือได้ยินศิลปิน
พูดโต้ตอบกับคนฟังเป็นภาษาค�าเมืองในระหว่างการแสดงดนตรี	กลุ่มคนฟัง
จะรูสึ้กเชือ่มโยงอตัลกัษณ์เข้าเป็นชมุชนเดยีวกนั	นอกจากนัน้	ยงัได้ซมึซบัเกดิ
ความภูมิใจและได้คติสอนใจผ่านภาษาค�าเมืองที่สวยงาม	 เป็นแบบอย่างให้
คนล้านนารุ่นหลัง	
	 7.)	บทบาทในการเชื่อมโยงอัตลักษณ์และส่งเสริมการแต่งกายแบบ
ล้านนา
	 จรัล	มโนเพ็ชร	มีส่วนอย่างมากในการเชื่อมโยงอัตลักษณ์วัฒนธรรม
ล้านนาในด้านการแต่งกาย	ทกุครัง้เวลาทีเ่ขาและเพือ่นศลิปินในวงปรากฏตวั
บนเวทแีสดงดนตร	ีพวกเขาจะแต่งกายด้วยเสือ้ผ้าแบบล้านนา	ซึง่ถอืเป็นการ
แสดงอัตลักษณ์การแต่งกายที่มีส่วนในการสร้างความเชื่อมโยงอัตลักษณ์
ชุมชนล้านนาในหมู่คนฟังเพลง	 เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมการ
แต่งกายแบบล้านนา	แม้คนทีไ่ม่ใช่ชาวชมุชนล้านนายงัชืน่ชมและซือ้หามาใส่	
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	 8.)	บทบาทในการเชือ่มโยงและส่งเสรมิการท่องเทีย่วในชมุชนล้านนา
	 เพลงล้านนา	 ของจรัล	 มโนเพ็ชร	 มีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว	
เพราะเนื้อเพลงมักบรรยายภาพธรรมชาติอันสวยงาม	เช่น	เพลงล่องแม่ปิง	มี
การบรรยายภาพ	ป่าเขาล�าเนาไพร	แม่น�า้ปิงทีส่วยงาม	เพลงของกิน่บ้านเฮา	ก็
แสดงวัฒนธรรมด้านอาหารล้านนา	คนฟังก็นึกภาพตาม	ท�าให้อยากมาเยี่ยม
เยือนและท่องเที่ยว	 และมาชิมอาหารล้านนา	น�าเม็ดเงินเข้ามาจากนักท่อง
เที่ยวจ�านวนมาก	ช่วยขยายเศรษฐกิจล้านนาให้เติบโตขึ้น

เพลง อตัลกัษณ์ และวฒันธรรมชมุชนล้านนา หลงัยคุ จรลั มโนเพช็ร
	 อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีความหมายคงที่	 (Fixed-entity)	หากมีความ
เป็นพลวัต	 (Dynamic)	และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 (On-going	Process)	
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนล้านนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	และการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวสะท้อนผ่านเนื้อหาในบทเพลงของจรัล	 มโนเพ็ชร	และ
ศิลปินล้านนารุ่นต่อมา	
	 ในอดีตเพลงล้านนาถูกจัดออกเป็น	2	ขั้ว	คือ	แนวตะวันตก	และ	แนว
อนุรักษ์นิยม	ซึ่งทั้ง	2	ขั้ว	มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจน	ต่อมา	จรัล	มโนเพ็ชร	
ได้น�าเอาดนตรตีะวนัตกมาเชือ่มโยงกบัดนตรพีืน้บ้านล้านนาได้ประสบความ
ส�าเร็จ	โดยน�าเอาเพลงพืน้บ้านไปท�าในรปูแบบดนตรโีฟล์คซอง	ใช้เพลงตะวนั
ตกมาท�าเป็นท�านองหลักจากนั้นใส่ภาษาและวัฒนธรรมล้านนาของตนเอง 
ลงไป	ท�าให้ได้รับความนยิม	และงานของจรลั	มโนเพช็ร	จงึเป็นการกรยุทางให้
ศิลปินรุ่นใหม่	 ได้สานต่อโดยการผลิตงานเพลงท่ีผสมผสานดนตรีล้านนากับ
ดนตรตีะวนัตกเข้าด้วยกนั	ตวัอย่างเหน็ได้จากงานเพลงของลานนา	คมัมนิส์	ท่ี
สามารถเข้าถงึวยัรุน่ทัง้ในจงัหวดัภาคเหนอืของล้านนาและวยัรุ่นท่ัวไป	โดยได้
รบัการตอบรบัและกระแสนยิมอย่างสงู	แม้จะได้รบัค�าวิพากษ์วิจารณ์เกีย่วกบั
ความเป็นล้านนาทีแ่ท้จรงิ	โดยอาจถกูมองจากมมุอนุรักษ์นิยมว่าไม่เป็นเพลง
ล้านนาร้อยเปอร์เซ็นต์	เพราะใช้ดนตรีสมัยใหม่มาผสมค่อนข้างมาก	และการ
ออกเสียงภาษาค�าเมืองในการร้องก็อาจมีส�าเนียงไม่ตรงกับส�าเนียงล้านนา
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นัก	แต่หากมองว่าเพลงเป็นงานศิลปะ	 และศิลปะควรเปิดกว้างให้ความคิด
สร้างสรรค์มากกว่าการจ�ากัดกรอบว่าต้องร้องแบบไหนจึงจะถูก	 จะพบว่าผล
งานเพลงของ	ลานนา	คมัมินส์	ถอืเป็นพัฒนาการทางดนตรร่ีวมสมยัของชมุชน
ล้านนาทีพ่ยายามสานต่อความตัง้ใจของนกัรบทางดนตรวีฒันธรรมล้านนารุน่
เก่าอย่างจรัล	มโนเพ็ชร

 ปัจจุบันรูปแบบของอุตสาหกรรมทางดนตรีและระบบทุนนิยมส่งผล 
กระทบต่อการท�างานของศิลปินล้านนาท้ังในเชิงบวกและลบ	 ระบบทุนนิยม
ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ต่อวฒันธรรมล้านนา	ความเปลีย่นแปลงดัง
กล่าวเป็นสิ่งที่ชุมชนล้านนาและศิลปินไม่สามารถปฏิเสธได้	เพราะวัฒนธรรม
เป็นสิง่ทีไ่ม่หยดุนิง่		ศลิปินต้องปรบัตามคนฟัง	เพือ่ให้คนฟังต้อนรบั	สภาพของ
สงัคมล้านนาเปลีย่นไป	ศิลปินจงึจ�าเป็นต้องเปล่ียนวธิกีารท�างาน	เดมิเพลงลกู
ทุง่ค�าเมอืงมกัน�าเอาดนตรล้ีานนาเป็นตวัน�าแล้วใช้ดนตรสีมยัใหม่เข้ามาเสรมิ	
แต่ขณะนี้พบว่าดนตรีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงเพลงล้าน
นา	โดยมีการน�าจังหวะใหม่ๆ	 เข้ามาผสมผสาน	เช่น	แดนซ์	ฮิปฮอป	บลู	 เพื่อ
เจาะกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น	 จึงเห็นได้ว่าว่าปัจจุบันดนตรีสากลเข้ามาน�าดนตรี
พืน้บ้าน	การท�าเพลงในยคุปัจจบุนัต้องยดึความต้องการของผูฟั้งเป็นหลกั	เช่น
เพลงลกูทุง่แนวใหม่ต้องมคีวามทนัสมยัตรงตามความต้องการของตลาด	อัลบัม้
เพลงของศลิปินล้านนาส่วนมากมกีารบนัทกึเสยีงและผลติโดยค่ายเพลงใหญ่ที่
กรงุเทพ	มกีารน�าเอาดนตรทีนัสมยัใหม่ๆเข้ามาเพิม่เตมิ	เปลีย่นจากแนว	ลกูทุง่
ค�าเมือง	มาเป็นแนวที่เรียกกันว่า	เพลงลูกทุ่งสตริงค�าเมือง	โดยมีจังหวะแดนซ์
เข้ามาผสมผสาน	มีเนื้อร้องติดหูและวิธีการร้องแบบสมัยนิยมแบบไม่ต้องใช้
เสียงเอื้อน	ซึ่งท�าให้ได้รับการต้อนรับดีจากผู้ฟังวัยรุ่น	 	 แนวเพลงล้านนาสมัย
ใหม่เหล่านี้สะท้อนผ่านผลงานของศิลปินนักร้องรุ่นใหม่	เช่น	“มณีรัตน์	รัตนัง”	
“กระแต	สาวล�าปาง”	และ	“ลานนา	คมัมนิส์”	แนวทางในการท�าเพลงของศิลปิน
ล้านนาเหล่านีย้งัถกูจ�ากดัรปูแบบจากค่ายเพลงขนาดใหญ่ทีเ่หน็ผลก�าไรส�าคัญ
กว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นล้านนา
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	 อปุสรรคส�าคญัประการหนึง่ในการพฒันาเพลงล้านนาในปัจจบุนัเกดิ
จากการขาดบุคลากรด้านดนตรี	โดยหลังจากการเสียชีวิตของ	จรัล	มโนเพ็ชร	
แล้วก็ท�าให้ขาดการผลิตเพลงล้านนาที่มีความงดงามด้านภาษาและดนตรี	
งานเพลงของจรลั	ใช้ภาษากวทีีม่คีวามงดงามแบบวรรณกรรมภาคเหนือ	ผสม
ผสานกับวรรณกรรมภาคกลาง	เอามาผสมกันอย่างสละสลวย	จรัล	มโนเพ็ชร	
มคีวามอจัฉรยิภาพด้านภาษา	ดนตร	ีและบทกวล้ีานนา	เป็นศลิปินท่ีหาตวัจบั
ยากและไม่มีใครมาแทนที่ได้	

บทสรุป
	 การฟังเพลงเป็นรูปแบบการสื่อสารอย่างหนึ่ง	 ในขณะที่ฟังเพลง	คน
ฟังก�าลังสื่อสารกับศิลปินผ่านท่วงท�านองของดนตรีและเน้ือหาท่ีถูกถ่ายทอด
ลงไปในเพลง	 ขณะเดียวกันในช่วงเวลาที่ฟังเพลงอยู่นั้นคนฟังเพลงก็ก�าลัง
สื่อสารกับคนฟังคนอื่นๆ	 นับร้อยนับพันชีวิตผ่านเพลงและดนตรีท่ีได้ซึมซับ
ผ่านโสตประสาท	เพลงจงึมบีทบาทในการสือ่สารเพือ่เชือ่มโยงอตัลักษณ์และ
วัฒนธรรมระหว่างกลุม่คนทีฟั่งเพลงเดยีวกนั	ก่อให้เกดิเป็นชมุชนแห่งจนิตภาพ	
(Imagined	Community)	ที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์ร่วมกัน
	 ล้านนาเป็นชมุชนทีม่อีตัลกัษณ์และวฒันธรรมอนัโดดเด่นมายาวนาน	
จรัล	มโนเพ็ชร	และศิลปินเพลงล้านนามีบทบาทในการเชื่อมโยงอัตลักษณ์
ของสมาชกิในชมุชนล้านนา	โดยการถ่ายทอดอตัลกัษณ์และวฒันธรรมชมุชน 
ล้านนา	ทั้งด้านภาษา	วิถีชีวิต	ประเพณี	ท�าให้คนฟังเพลงชาวล้านนามีความ
รู้สึกเชื่อมโยงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชนล้านนาเข้าไว้ด้วยกัน
	 ตลอดชวีติการท�างานของ	จรลั	มโนเพช็ร	บทเพลงของเขาสะท้อน	สอด
แทรก	และเชือ่มโยงอัตลกัษณ์วัฒนธรรมของชมุชนล้านนาอยูเ่สมอ	นอกจากนี้
เขายงัเป็นต้นแบบของการน�าเอาดนตรสีมยัใหม่และดนตรตีะวนัตกเข้ามาผสม
ผสานกับอัตลักษณ์ทางดนตรีแบบดั้งเดิมของล้านนา	โดยน�าเอาเครื่องดนตรี
สากล	เช่น	กีตาร์	เบส	ขลุ่ยฝรั่ง	มาใช้บรรเลงแทนเครื่องดนตรีพื้นบ้าน	เช่น	ซึง	
พิณ	จนกลายเป็นรูปแบบดนตรีล้านนาลูกผสม	(Hybrid	Lanna)	จึงกล่าวได้
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ว่า	การน�าเอาดนตรีตะวนัตกมาผสมผสานกบัวฒันธรรมดนตรแีละภาษาท้อง
ถิน่ล้านนาของจรลั	มโนเพช็ร	ก่อให้เกดิการเชือ่มโยงระหว่างวฒันธรรมโลกและ
ท้องถิ่น	(New	Global	and	Local	Articulation)	ก่อให้เกิดการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมใหม่ๆของรปูแบบดนตรแีบบวฒันธรรมลกูผสม	(Cultural	Hybridity)	
และเพลงในแนวลูกผสมของจรัล	มโนเพ็ชร	ไม่ใช่เพียงสะท้อนสุนทรียศาสตร์
ทางดนตรีสมัยใหม่ของล้านนาเท่านั้น	แต่ยังสืบทอดปรัชญาและสุนทรียภาพ
ที่สะท้อนความเป็นชุมชนล้านนา	จรัล	มโนเพ็ชร	จึงถือเป็นต้นแบบของนักรบ
ทางวฒันธรรมและเป็นตวัอย่างของศลิปินทีใ่ช้ดนตรีเป็นเคร่ืองมอืในการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน	ถ่ายทอดอุดมการณ์	และเพิ่มความแข็งแกร่งของอัต
ลักษณ์วัฒนธรรมชุมชนล้านนา	ทั้งในมิติของวิถีชีวิต	ภาษาและวัฒนธรรมที่
ท�าให้คนล้านนาเกิดความภาคภูมิใจ	แม้คนที่ไม่ใช่ชาวล้านนาเอง	 เมื่อได้ฟัง
ก็ยังเกิดความชื่นชม		
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