
 
บทท่ี  7 

เพลงปฏิวัติกับการสรางสํานึกความเปนชาติลาวสมัยตอตานสหรัฐอเมริกา 
 

เพลงปฏิวัติลาวสมัยตอตานสหรัฐอเมริกา  (พ.ศ.2497-พ.ศ.2518) 
 นับต้ังแตฝร่ังเศสแพท่ีเดยีนเบียนฟูเม่ือปพ.ศ.2497 สหรัฐอเมริกาก็เร่ิมเขามามีบทบาทใน
ลาวอยางเต็มตัว ซ่ึงกอนหนานี้สหรัฐอเมริกากใ็หการชวยเหลือฝร่ังเศสในการปราบปราม 
“ขบวนการปเทดลาว” อยูกอนแลว  เหตุผลท่ีสหรัฐอเมริกาเขามาแทรกแซงการเมืองของลาวนั้น  
คือ  สหรัฐอเมริกาเกรงวาลัทธิคอมมิวนิสตจะขยายตัวในเอเชียมากข้ึน  ผนวกกับสถานการณ
ทางการเมืองของลาวในชวงนี้  ซ่ึงผูนําทางการเมืองแตกแยกทางความคิด  โดยแตกออกเปน  2 ฝาย  
ระหวางฝายขวารัฐบาลเวยีงจันทน  ซ่ึงสหรัฐอเมริกาและไทยใหการสนับสนุน  และ  ฝายซาย
ขบวนการปเทดลาว  มีเวียดนามเหนือคอยใหการสนบัสนุน  แนนอนวาความคิดท่ีแตกแยกกนั  
นําไปสูสงคราม  การห้ําหั่นกันระหวาง 2 ฝาย   เพลงปฏิวัติจึงตองมีบทบาทอีกคร้ัง  ในการปลุก
ระดมเพื่อสูกับฝายขวาและสหรัฐอเมริกา โดยฝายซายใชเพลงปฏิวัติในการปลุกระดมประชาชน
ลาวตามแขวงตางๆ  ใหลุกข้ึนสูเพื่อเอกราชท่ีลาวควรไดรับอยางแทจริง ซ่ึงเพลงปฏิวัติในยุคนีมี้
เนื้อหาท่ีหลากหลาย  ดังแยกประเภทตางๆไดตอไปนี ้

 
1. เพลงปฏิวัติท่ีมีเนื้อหาสะทอนถึงความคิด ความรูสึก และอุดมการณในการตอสูเพื่อเอก

ราชของชาติ  ไดแก 
 
   เพลง  น้ําใจ 12 ตุลา  

สิบสองตุลา   เปนวนัของประชาลาว    
ลุกข้ึนตอสู   กอบกูเอาชาติคืนมา    
บยอมนอยหนา   ใหชาติใดมารุกราน 
พรอมกันลุก  ปลดแอก  ใหชาติของลาว 
จากฟาสซิสต   ญ่ีปุนและฝรั่ง    

 เพื่อใหชาติของลาว  มีสิทธิเสรี 
สิบสองตุลา(ซํ้า)     เปนวนัประชา(ซํ้า)  



 121 

ประกาศวา   เปนเอกราช    
 ใหทุกชาติรับรู   วาสิทธิอํานาจ    
 ไดมาสู    กํามือของลาว 

เราทุกคนตองจดจํา  ชาติเราลือมาแตปางปฐมโบราน 
รักษาเอาไว   ใหชาติลาวมีช่ือลือชา  
ใหโลกรูวา   น้ําใจของประชาลาว   

 มีแตคราว   ปางกอนนั้นมา 
สิบสองตุลา   เปนวนัประวัติของชาติ   

 ไดยดึอํานาจ   จากพวกขายชาติตัวการ 
ปาดงพงไพร   หวยรอง คลองน้ําสดใส   

 ไดลุกข้ึน   ยึดตานพวกปฏิการ 
น้ําสดใสไหลมา   ชวยนกักูชาติ    

 เพื่อชวยให   น้ําใจของเราเขมแข็ง 
สิบสองตุลา (ซํ้า)    เปนวนัประชา (ซํ้า) 
ไดพรอมพากนั   ลุกตอสู     

 กูอํานาจ    อธิปตยมาใหชาติ 
เพื่อหลุดจาก   เปนทาสชาติเขา    

 เราทุกคนพนจากทาส  ชาติตางดาวกดข่ี 
ยอนวาเรามี   น้ําใจสิบสองตุลา 
นั้น      แมนประวัติศาสตรของชาติลาวเราควรจดจํา  
ชาติลาวมีช่ือ   ลือชาเร่ือยมา 
 

 เพลง  น้ําใจ 12 ตุลา แตงโดย ทานปะเสิด  สีซานน เม่ือปพ.ศ.2507 ซ่ึงเปนชวงท่ีขบวนการ 
ปเทดลาวตองตอสูกับรัฐบาลลาวเวียงจันทน(ลาวฝายขวา) ตอนน้ันสหรัฐอเมริกาเขามาแทรกแซง
การเมืองของลาวโดยหนุนหลังรัฐบาลฝายขวา  ซ่ึงอเมริกาใชขออางวาเพื่อตองการปราบปรามลัทธิ
คอมมิวนิสตในดินแดนลาว  ขบวนการปเทดลาวกับฝายรัฐบาลเวียงจันทนจึงทําสงครามกัน
บอยคร้ัง 
 เนื้อหาของเพลง  กลาวถึงเหตุการณ  12  ตุลาคม  ปพ.ศ.2488 (1945)  ท่ีเจาเพชรราชได
ประกาศเอกราชใหกับลาว  ทามกลางสถานการณการเมืองท่ีเกิดชองวางข้ึนมาโดยบังเอิญ  เพราะ
ญ่ีปุนแพสงครามโลกคร้ังท่ี 2  จึงหมดอํานาจในลาวไปโดยปริยาย  เจาเพชรราชเกรงวาฝร่ังเศสจะ
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กลับมาปกครองลาวหลังจากญ่ีปุนหมดอํานาจ  จึงชิงประกาศเอกราชใหกับลาว    
 แตเนื้อเพลงไมไดใหความสําคัญกับเจาเพชรราชผูประกาศเอกราชใหกับลาวแตอยาง
ใด  อาจเปนเพราะเจาเพชรราชทรงวางตัวเปนกลาง  ไมไดมีบทบาทในการเคล่ือนไหวเพื่อ
ขบวนการปเทดลาวเหมือนเจาสุภานุวงศ  และขบวนการปเทดลาวก็ไมไดใหความสําคัญกับระบอบ
กษัตริย  เพราะขัดกับการปกครองระบอบคอมมิวนิสต  เนื้อเพลงพูดถึงวา  12  ตุลาคม  เปนวันท่ีลาว
ไดรับเอกราชโดยการตอสูอันเหน่ือยยากของประชาชน  โดยปลดแอกจากมหาอํานาจท้ังญ่ีปุนและ
ฝร่ังเศสไดอยางสงาผาเผย  ถือเปนวันท่ีตองจดจําไวในประวัติศาสตรของลาว   
 เพลงน้ําใจ  12  ตุลา  ไมไดมีเนื้อหาโจมตีสหรัฐอเมริกา  ท้ังๆท่ีบริบททางการเมืองของ
ลาวขณะท่ีแตงเพลงนี้ข้ึนมานั้น  อเมริกาถือเปนศัตรูที่สําคัญ  เนื้อหาของเพลงนาจะมีการพาดพิงถึง
สหรัฐอเมริกา  ซ่ึงผูแตงคงตองการใหคนลาวมีความภาคภูมิใจกับการไดรับเอกราชเม่ือ  12  ตุลา 
พ.ศ.2488  และเม่ือฟงเพลงนี้ก็จะเกิดจิตสํานึกรักชาติข้ึนมาเพราะในขณะน้ัน  สหรัฐอเมริกาก็สราง
ความเดือดรอนใหกับคนลาวไมตางจากฝร่ังเศสและญ่ีปุน  เพลงน้ําใจ  12  ตุลา  จึงเหมือนเปนการ
เรียกขวัญและกําลังใจใหคนลาวลุกข้ึนสูเพื่อเอกราชของลาวอีกคร้ัง     
 ทุกวันนี้12 ตุลา ทางรัฐบาลลาวถือเปนวันสําคัญ  ในปฏิทินลาวจะเขียนวา  วันประกาศ
เอกราช(Independence  Day)  เพื่อใหคนลาวระลึกถึงการประกาศเอกราชใหกับลาวคร้ังแรก     

 
เพลง  ยี่สิบปแหงการปฏิวัต ิ 

ชาติลาวเรานี ้  นานปถูกกดข่ี     
 ถูกศัตรูบีบบ้ี  บมีเวนแตละวนั 

พากันเปนขอยขา ทาสาชาติถอย    
 สิทธิบมีแตนอย  คอยทาแตวันตาย      

ชาติทลายแบงแยก แตกเปนหลายถ่ิน    
 เกือบส้ินสูญช่ือแลว ลาวน้ันแมนบมี 

สุดท่ีเจ็บซํ้า  ทุกขทรมาน    
 เพราะพวกผีมาร  รุกรานบานเมือง 

ใตรมธงชัย  แหงการปฏิวติั     
 ชาวลาวท้ังชาติ  สามารถฟนต่ืน 

ลุกข้ึนตอสู  กูชาติคืนมา      
 สิบสองตุลา  ประกาศเอกราช 
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องอาจตอตาน  ยาวนานยดืเยื้อ     
 ชาติเช้ือสามัคคี  มีชัยกาวหนา 

สืบตอภาระ  ตานอเมริกา     
 ท่ีเขามารุกราน  บานเมืองของเรา      

ยี่สิบปยาวนาน  ยี่สิบปมีชัย     
 ปราบแพศัตรู  ลาวเราข้ึนสู 

เปนเจาประเทศ  มีสิทธิในเขตสวนใหญดินลาว 
ชาวลาวท่ัวหนา  หาญกลากาวไป 
ยาดแยงเอาชัย  ปราบพวกจัญไร     

 ปราบพวกรุกราน ตอสูยาวนาน    
 ตอสูเร่ือยไป  ใหลาวกลับกลาย     
 เปนเมืองวัฒนา   เปนเมืองกาวหนา 

 
 เพลง  ยี่สิบปแหงการปฏิวัติ  แตงโดยทานสีซะนะ  สีสาน  เม่ือปพ.ศ.2508  เพื่อระลึก
ถึงการตอสูเพื่อเอกราชของลาวต้ังแตป 1945  เปนตนมา  ครบ 20 ปในพ.ศ.2508  ซ่ึงในปดังกลาว
ประเทศลาวยังคงมีสงครามภายใน  ระหวางขบวนการปเทดลาวและรัฐบาลลาวเวียงจันทนท่ีมี
สหรัฐอเมริกาคอยหนุนหลังอยู  เพลงนี้นอกจากจะระลึกถึงการตอสูอันยาวนานแลว  ยังตองการให
คนลาวตอตานอํานาจของสหรัฐอเมริกาใหหมดไปจากดินแดนลาวอีกดวย 
 เนื้อหาของเพลงแสดงออกถึงความเจ็บชํ้าของประชาชนลาวท่ีถูกกดขี่จากมหาอํานาจ  
แตแลวลาวก็สามารถประกาศเอกราชไดเพราะการนําพาของขบวนการปเทดลาว  สังเกตไดจากคํา
วา  ใตรมธงชัยแหงการปฏิวัติ  ชาวลาวสามารถฟนตื่น  เปนการบอกโดยนัยวาขบวนการปเทดลาวมี
บุญคุณตอประชาชนลาว  นอกจากนี้ยังกลาวถึงสหรัฐอเมริกาซ่ึงยังคงมีอํานาจเหนือลาวในขณะน้ัน  
ใหคนลาวตอตานอํานาจของสหรัฐอเมริกาตอไป  เพื่อความเจริญของลาวสืบตอไป  
  เพลง  ยี่สิบปแหงการปฏิวัติ  แสดงออกถึงการเนนศัตรูของชาติมากพอสมควร  ดู
ไดจากคําวา  พวกผีมาร  พวกจัญไร  ชาติถอย  ซ่ึงใชเรียกมหาอํานาจท้ังหลายท่ีปกครองลาว  ท้ัง
ฝร่ังเศส  ญ่ีปุน  และ สหรัฐอเมริกา  เพลงแนวน้ีจะทําใหคนลาวมีความรูสึกเกลียด  ชิงชัง  ศัตรูของ
ชาติรวมกันมากข้ึน  ในขณะเดียวกันก็ทําใหคนลาวมีความสามัคคีและรักชาติอีกดวย  เพราะทุกคน
มีศัตรูรวมกัน  มีจุดประสงคเหมือนกันนั่นเอง   
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เพลง  ชีวิตใหม 
ชีวิตใหมสด   ใสสองมา    

 เหมือนจนัทรา   สองแสงมาใหชม 
ความทุกระทม   เหมือนลมผานไป 
ไดชีวิตใหม   มาสู      
เราจะเชิดชู    ใหชาติบรรลุไดไปสูความเยน็ 
จะบเห็นประโยชน  แกตัว      
ส่ิงท่ีหมองมัว   อันช่ัวจะกวาดหน ี
เอาส่ิงท่ีดี   ใหมีประโยชนไปท่ัว 
ช่ัว(กาลนาน)เชนชาติลาวน้ี ใหเปนดีเร่ือยไป 
ชีวิตใหมนั้น   บมีใครราวี     

 เพราะวาไดมี   การนําอันฉลาดปราดเปร่ือง  
 ชีวิตใหม   เราไดคืนมา    
 เพราะเลือดประชา  ไหลรินทาท่ัวแหง   
 ตองรักตองแพง   เหง่ือแรงประชา    
 ชีวิตผานมา   ระทม  

รักษาใหสม   เลือดเนื้อเหง่ือลมท่ีไดทุมเทให  
 รักษาไว    ลาวใหสมช่ือ    
 รักษาตลอด   แหงยอดความปรารถนา   
 ของปวงประชา   ท่ีวาใหชาติไปสู    
 อยูในสุขสมบูรณ  ท้ังวงศตระกูลลาว   
 คราวเบ้ืองหนา   ชีวิตผาสุขสําราญ   
 พรอมกันพนผาน  ความสําราญจึงไดดังหมาย 
  
 เพลง  ชีวิตใหม  แตงข้ึนในป พ.ศ.2509  โดย  ทานปะเสิด  สีซานน ในชวงเวลานั้นลาว

ยังคงมีปญหาภายในประเทศ   เวียดนามเหนือหนุนขบวนการปเทดลาว  (ลาวฝายซาย)  
สหรัฐอเมริกาหนุนรัฐบาลลาวเวียงจันทน (ลาวฝายขวา)  เกิดสงครามภายในประเทศอยางตอเนื่อง 
เนื้อหาของเพลง  กลาวถึงชีวิตใหมท่ีสดใส  ท่ีผานความลําบาก  ความทรมานตางๆ  ในท่ีนี้ชีวิตใหม
นาจะเปรียบเทียบไดกับการท่ีลาวไดรับเอกราชจากฝรั่งเศสเม่ือปพ.ศ.2497  ซ่ึงคนลาวตองผานความ
ลําบากจากสงครามมานับไมถวน  เนื้อเพลงยังตองการใหคนลาวชวยกันรักษาชีวิตใหมท่ีไดมาให
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ยืนยาว  ไมใหใครมารุกราน  ใหสมกับท่ีทุกคนตองเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อชีวิตใหม  ส่ิงท่ีนาสนใจใน
เนื้อเพลงอีกอยางก็คือประโยคที่วา   ชีวิตใหมนั้น  บมีใครราวี เพราะวาไดมีการนําอันฉลาด
ปราดเปร่ือง  ประโยคดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงความพยายามทําใหคนลาวสํานึกบุญคุณของ
ขบวนการปเทดลาว  แมจะมิไดกลาววาใครเปนผูนําอันฉลาดปราดเปร่ือง  แตก็เปนท่ีรูกันวา  
ขบวนการปเทดลาวน้ันเคล่ือนไหว  ตอสูเพื่อเอกราชของลาวอยางแทจริง 
  
 เพลง  เตรียมพรอมดับสูญศัตรู 

พวกเราเตรียมพรอมดับสูญศัตรู บใหมันอยู มันกดข่ีประชาชนลาว 
พวกเราตองกาวนักรบทําลายลางพวกมาร 
นักรบอาจหาญตานศัตรูอยูท่ัวทุกแหง ทุกกําลังแรงแทงเขาไปจนใหมันตาย  
พวกท่ีโหดรายบใหผานกํามือของลาว กําลังไฟยิงไปใหมันทลาย 
ศัตรูหนีตายแตกทลายไมมีท่ีอยู พวกเราตองสูปราบศัตรูเอาชัยเร่ือยไป 
ปราบพวกจัญไรผูมาราวี พวกเราตองสู พวกเราตองตี 
พวกกดข่ีกนิเลือดประชา ใหมันเขามา พวกเราอาสาทําลายพวกมาร 
 

 เพลงเตรียมพรอมดับสูญศัตรู  แตงโดย ทานบุนลิด  แกวดวงดี  เม่ือปพ.ศ.2512 (1969)  
ซ่ึงศัตรูท่ีในเพลงกลาวถึงยังคงเปนสหรัฐอเมริกา  เพราะชวงเวลาท่ีแตงเพลงนี้  สหรัฐอเมริกายังคง
พยายามแทรกแซงการเมืองของลาว  และทําสงครามกับขบวนการปเทดลาวอยางตอเนื่อง 
 เนื้อหาของเพลง  เนนปลุกระดมความรูสึกโกรธ  เกลียด  เคียดแคน  มหาอํานาจผุมา
ราวีลาวอยางเต็มท่ี  ดูจากประโยค  ทุกกําลังแรงแทงเขาไปจนใหมันตาย  หรือ  กําลังไฟยิงไปใหมัน
ทลาย    แสดงถึงความรูสึกอยาก  ห้ําหั่น  ทําลาย  ศัตรูของชาติใหดับสูญ 
 
    เพลง  กาวไป 
  พวกเรากาวไป   ดวยเลือดของชาติ 
  เพื่อเอกราช   และสิทธิเสรี 
  ของปวงพี่นอง   ปวงประชาชน 
  เพื่อใหทุกคน   พนทุกขมีสุข 
  ทุกกาวเราบุก   ทุกคนเล่ือมใส 
  ทุกกาวเราไป   ทุกคนยกยอง 
  ทางเราเทียวทอง   ศัตรูเกรงขาม 
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  ท่ัวทุกสนาม   พวกเราเปนเจา 
  ประชาชนลาว   รับการปลดปลอย 
  เฒาแกหนุมนอย   ช่ืนชอยมวนใจ 
  พวกเรากาวไป   ดวยใจสมัคร 
  ดวยความแพงรัก   ประเทศบานเมือง 
  ดวยความแคนเคือง  ศัตรูหมูมาร  
  พวกเราอาจหาญ   สูรบบถอย 
  กาวข้ึนปลดปลอย  ท่ัวดินแดนลาว     
  
 เพลงกาวไป แตงโดยทานสีซะนะ สีสาน เม่ือปพ.ศ.2512 เนื้อหาของเพลงเปนการปลุก
ระดมเหลาทหารใหลุกข้ึนตอสู เพื่อเอกราช สิทธิเสรีของประชาชนและประเทศชาติ เพลงนี้จึงนาจะ
เปนเพลงท่ีทหารใชรองในกองทัพ เพื่อสรางความฮึกเหมิกอนท่ีจะออกรบ 
 

 เพลง  เสียงแตรออกสูสนาม 
เดิน  กาวเดินไป    พวกเรากาวเดิน 
บนเสนทางเดนิ    ผานภูผาชัน 
ถึงฝนจะตก    แดดรอนพวกเราไมหวัน่ 
เราพากันกาวไป    ดวยใจอาจหาญ 
ชาติเรา    เรียกรองตองการ 
ทหารตองไป    เพื่อรับใชประชา 
ยุงยาก    เราผานผา 
เพื่อประชาเรารีบพากันเดนิ  ไปพวกเรา 
เราเปนทหาร    กองทัพประชา 
สูไมทอถอย    บุกหนากาวไป 
อเมริกา    พวกหุนจะอยูแหงใด 
เราตองตามไปตี    ขับไลมันหน ี
เพื่อชาติ    เพื่อสิทธิเสรี 
ชีวิตจะส้ิน    ก็เพื่อปวงประชา 
เพื่อนเอย    จงรักษา 
เกียรติศักดิ์ศรีของกองทัพปลดปลอย ประชาชนลาว 
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 เพลงเสียงแตรออกสูสนาม แตงโดย สันติ พมสุวัน เม่ือปพ.ศ.2512 เนื้อหาของเพลง 
กลาวถึงความเด็ดเดีย่วและกลาหาญของเลาทหารลาว ไมวาเสนทางขางหนาจะเต็มไปดวยอุปสรรค 
ภูผาชัน ฝนตก แดดออก ฯลฯ เหลาทหารก็จะฟนฝาไป เพื่อโจมตีสหรัฐอเมริกา และนําเอาสิทธิเสรี
มาใหชาติลาว เพลงนี้จึงนาจะใชรองเพื่อปลุกขวัญกําลังใจใหบรรดาทหาร และเพลงนี้ก็เนนสิทธิ
เสรีภาพในการสรางสํานึกชาติลาวดวยเชนกัน 

  
 เพลง  เสียงแตรตะลุมบอน 
เขาสนาม   เตรียมพรอมจะตะลุมบอน 
ในเลือดเรารอน   รอคําส่ังอยางอดทน 
อเมริกา   มันปวงบากอสงคราม 
ดับสูญมัน   พวกหนี้เลือดไมใหมันหน ี
โอกาสมาถึงแลว   พวกสหายเอย 
อยาใหมันเงยหัว   ข้ึนมาต้ังตัวทัน 
บุกตีศัตรู   ยิงใหแนดับสูญมัน 
ตัดสินใจ   อยาใหรอดแมแตตัวเดียว 
เพียงสียงแตรตะลุมบอน  เพื่อนเอย 
พุมธงชัยปลิวสะบัด  บุกข้ึน 
แลนข้ึนไวไลโจมตี  โอกาสดีมาถึงแลว 
อเมริกาตองใชดวยเลือด  บุกเขาไป 
บุกหนาตีเตลิด   อยาใหมันต้ังทา 
เรานักรบปฏิวติ   แข็งกวาเหล็กไวกวาลม 
ศัตรูเบ้ืองหนา ตีดับสูญ  ตะลุมบอน 

 
 เพลงเสียงแตรตะลุมบอน แตงโดย เดด จันทะลา เม่ือป พ.ศ.251 เนื้อหาของเพลง
กลาวถึง การตอสูของทหารลาวกับสหรัฐอเมริกา เสียงแตรในท่ีนี้คือ สัญญาณท่ีส่ังใหทหารลงมือ
ตอสูหรือดะลุมบอนกับศัตรู ภาษาท่ีใชในเพลงก็เนนความรุนแรง เชน บุกตีศัตรู ยิงใหแนดับสูญม่ัน 
เพลงนี้เนนศัตรูในการสรางสํานีกชาติลาวอยางชัดเจน 
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เพลง  เสียงปนฉลองชัย 
เสียงปนดังกอง เสียงปนฉลองชัย เสียงปนขับไลอเมริกา 
ของนักรบวีระชน ดังท่ัวแหงหน ดังท่ัวพื้นแผนดินลาว 

นักรบผูอาจหาญไดดับสูญฝูงมารผู 
เขามารุกรานใหแตกถอยหนไีปจากแผนดนิเมืองลาว (ประชาช่ืน) 

ประชาช่ืนใจ ตอนรับชัยชนะ ของกองทัพเราท่ีแยงได มา 
อยางสงาองอาจ เทิดทูนบทบาทของชาติลาวผูอาจหาญ 
นําเอาความช่ืนบานมาสูประเทศชาติและประชาชนลาว 

กองทัพเราหันหาวกาํลังกาวหนาเร่ือยไป 
 

 เพลงเสืยงปนฉลองชัย  แตงเนื้อรองโดย  บัวบาย  ไมระบุปพ.ศ.ท่ีแตง  คาดวานาจะ
แตงในชวงตอตานสหรัฐอเมริกา  เพราะศัตรูท่ีปรากฎในเพลงคือสหรัฐอเมริกา 
 เนื้อเพลงกลาวถึง  เสียงปนท่ีดังกองท่ัวแผนดินลาว  เปนเสียงปนท่ีนํามาซ่ึงชัยชนะ  
และยังเปนเสียงปนท่ีใชขับไลและปราบสหรัฐอเมริกาผูรุกราน  ประชาชนมีความภาคภูมิใจกับชัย
ชนะ  ซ่ึงเนื้อหาของเพลงก็คลายๆกับเพลงปฏิวัติท่ัวๆไปท่ีตองการขับไลพวกรุกราน 
 

เพลง  เผาลาวเอย 
เผาลาวเอย จงรักกัน รักพงศพันธุ คนลาวอาจหาญเกงกลา 

อยูปาผาภูทุงราบ ก็เปนเช้ือชาติลาวของเรา รีบมาสามัคคีกันเขา 
ลาวเทิงลาวสูงลาวลุม ปุมลุม(รวมกนัเขา)กนั สรางสรรคบานเมืองของลาว 

เราคนลาวไมใชไท(คน)อ่ืน (ซํ้า) 
ชนชาติลาว ดนิแดนลาวชาวลาวเรา รวมกนัอยาไดแตกแยก 

อยาไดแยกเผาพงศพันธุ พวกผีมารจะยึดครองลาว 
หลายปท่ีพวกเราตอสู ตอสูเอาเอกราช สันติภาพ 

มาใหแผนดินของเรา เราคนลาวไมใชไท(คน)อ่ืน (ซํ้า) 
มารีบมา พรอมกันกาวเดนิ เดินรีบเดินสรางความปรองดอง 

เผาลาวเอย (ซํ้า) ชัยเรายิ่งใหญ ดินแดนลาวกวาง 
หวงแหนเอาไวเถิดลาว (ซํ้า) มารวมกันเขาทุกเผาลาวเอย 

เราคนลาวไมใชไท(คน)อ่ืน (ซํ้า) 
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เพลง  เผาลาวเอย  แตงเนื้อรองโดย  ทานส.สุบัน หรือทานสุบัน  สุวันนะวง  ไมไดระบุ
วาเพลงนี้แตงข้ึนในปใด  แตเปนเพลงท่ีถูกจัดอยูในชวงตอตานกับสหรัฐอเมริกาแนนอน(สัมภาษณ  
ดวงมีไซ  ลิไกยา)  เพลงเผาลาวเอยเปนเพลงปฏิวัติท่ีมีคนรูจักและชอบกันอยางแพรหลายใน
ปจจุบัน  เพราะเปนเพลงท่ีมีการนําเอากลับมารองและทําดนตรีใหม 

เนื้อหาของเพลงกลาวถึง  ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนลาว เนนทุกชาติพันธุวา
เปนสวนหนึ่งของลาว ไมวาจะเปน  ลาวเทิง  ลาวสูง  ลาวลุม  ลวนเปนลาวเหมือนกันไมใชคนอ่ืน  
จงปรองดองกัน  สามัคคีกัน  เพื่อตอตานกับพวกมหาอํานาจ  เพื่อเอกราชของลาว  เนื้อหาของเพลง
นี้มีความนาสนใจและแตกตางกับเพลงปฏิวัติอ่ืนๆคือ  ความพยายามในการรวมเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันของลาว  เพราะลาวนั้นมีปญหาเร่ืองชนเผา  ท่ีมีหลากหลายชาติพันธุ  ทําใหยากตอการสราง
ชาติ  เพลงจึงพยายามสรางความปรองดองใหกับลาวทุกชนเผาวาเปนลาวเหมือนกัน  อยาแบง
แยกกัน  เพื่องายตอการตานอํานาจของมหาอํานาจและความสงบเรียบรอยในการปกครองประเทศ   

ปจจุบัน  เพลงเผาลาวเอยไดถูกนํากลับมาทําดนตรีและขับรองใหม  มีจังหวะรําวงท่ี
สนุกสนาน กลายเปนเพลงฮิต  ซ่ึงอยูในอัลบ้ัม  เสียงเพลงปฏิวัติของคนปฏิวัติ  ชุดท่ี 4  เพลงเผาลาว
เอยเปนเพลงแรกของอัลบ้ัมนี้  สะทอนใหเห็นวาเปนเพลงโปรโมทของอัลบ้ัม  เม่ือเปดอัลบ้ัมนี้ก็จะ
ไดฟงเพลงน้ีเปนเพลงแรก  เพลงเผาลาวเอยยังคงเปนเพลงท่ีรัฐนิยมเปดตามรายการโทรทัศน
บอยคร้ัง  เพราะรัฐตองการลดการแบงแยกทางชาติพันธุ โดยสรางสํานึกวาทุกชาติพันธุลวนเปน
ลาว  ไมไดเนนชาติพันธุลาวใหมี  “ ความเปนลาว ”  มากกวาชาติพันธุอ่ืน  ตางจากชาตินิยมของ
ไทยท่ีเนนความสําคัญของชาติพันธุไทยเพียงชาติพันธุเดียว  แลวบังคับใหคนชาติพันธุอ่ืนตอง 
“ กลายเปนไทย ” ในสวนของวีซีดีคาราโอเกะ  มีภาพประกอบเพลง  เปนภาพของคนลาวใสชุดชน
เผาตางๆแลวฟอนประกอบเพลง  แลวแทรกภาพสมัยสงคราม  ทหารทําการรบในปา  การเดินสวน
สนามของทหาร  เปนตน  ทําใหเห็นภาพของเพลงนี้ชัดเจนมากข้ึน 
       

เพลง  สามัคคสีรางบานแปงเมือง 
สามัคคีกันเถิดพี่นอง มาปรองดองสมัครสมานกันใหม 

พรอมกันสรางใหชาติลาวสิวิไล มาสรางเมืองลาวใหเจริญสดใส (ซํ้า) 
ใหชาติลาวไดวัฒนาถาวร 

ปางกอนลาวเราสับสน ประชาชนทุกยากรําคาญ 
ก็เพราะพวกภยัรีเขามารุกราน มันเขนฆายดึเอาทรัพยสินถ่ินฐาน 

จุดไฟเผาผลาญบานเมืองลาวเรา 
ตอนนี้ความมืดหายไปความสดใสไดเขามาแทน 
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ชาวลาวเรารวมกันเขาเปนปกแผน ทุกชนชาติสัมพันธกนัใหแนนแฟน 
อยูท่ัวเขตแควนเปนทองแผนเดียว 

 
 เพลงสามัคคีสรางบานแปงเมือง  แตงโดย ทานสันติ  พมสุวัน  ในชวงตอตานกับ
สหรัฐอเมริกา  เนื้อหาของเพลงก็เนนใหคนลาวมีความสามัคคี  เพื่อความเจริญกาวหนาของ
ประเทศชาติ  และยังเนนความสามัคคีของทุกชนชาติในลาว  สังเกตไดจากคําวา  ชาวลาวเรารวมกัน
เขาเปนปกแผน  ทุกชนชาติสัมพันธกันใหแนนแฟน  แสดงถึงการสรางความเปนเอกภาพของลาว  
ไมวาจะเปนชนเผาใดๆเม่ืออยูในดินแดนลาวก็ถือวาเปนคนลาวเหมือนกัน  ซ่ึงเนื้อหาของเพลงก็มี
สวนคลายกับเพลงเผาลาวเอย  แตเพลงเผาลาวเอยจะเห็นชัดเจนกวาในเร่ืองของการรวมทุกชนเผา
ในลาวใหมีความเปนหนึ่งเดียว 
 
 2. เพลงปฏิวัติท่ีมีเนื้อหากลาวถึง ยกยอง บุคคลหลากหลายอาชีพและผูหญิงท่ีมีผลตอการ
ปฏิวัต ิ  
 

   เพลง  กาวเดินนักรบลาว 
กาวเดินนกัรบลาว  ผูรักอิสระ     
เดินไปสูชัยชนะ   ปราบแพศัตรู 
เพื่อกอบกูชาติลาว  ใหกาวยนืยาว 
ประกอบสวนเขา   ปกปกสันติภาพ  
พวกจักรพรรดิ   อเมริกา     

 พวกเราตองตาน    พวกเราตองสู 
บใหมันอยู   ในดินแดนลาว 
เลือดของลาว   คือเลือดองอาจ    

 สละเพื่อชาติ   เพื่อประชาชน 
 
 เพลงกาวเดินนักรบลาว แตงโดยทานสีซะนะ สีสาน เม่ือปพ.ศ.2500 ซ่ึงเปนชวงท่ี
สหรัฐอเมริกาเขามามีบทบาทในลาว  และพยายามปราบปรามขบวนการปเทดลาว 
 เนื้อหาของเพลงกลาวถึง  นกัรบ(ทหาร)ลาวท่ีทําหนาท่ีตอสูกับศัตรู  ใหชวยกนัตอตาน
อํานาจของสหรัฐอเมริกา  ปกปกสันติภาพ  กอบกูเอกราชของลาว  เม่ือดูภาพรวมของเนื้อเพลงแลว  



 131 

นาจะใชรองเพื่อปลุกระดมกองทัพ  ขจัดความหวาดกลัว  เพื่อใหเหลาทหารเกิดความฮึกเหิม  กอนท่ี
จะออกไปรบกับศัตรู  จึงถือเปนเพลงเพื่อปลุกระดมเหลาทหารโดยเฉพาะ 
 

เพลง  ทหารลาวรักชาต ิ
เราเปนทหารรักชาติ รักประชาชน พรอมกนัทุกคนรวมสูเพื่อเอกราช 

พรอมกันเดด็ขาดแยงชิงเพือ่ชาติของลาว 
นักรบลาวเอยอยานิ่งเฉย พรอมกันมาพรอมกันฟน ฆา ศัตรูผูมารุกราน 

ทําใหบานของลาวรุงเรือง ทําใหเมืองของลาวไดมีช่ือ 
ใหโลกรํ่าลือวาช่ือลาวไดหลุดจากเปนขาทาสพวกบาอเมริกา 

พวกบาสงคราม ลุกข้ึนตอสูไมยอมนั่งอยู ตองสูตองตาน เผาผลาญดับสูญชาติตระกูล 
                 
 เพลงทหารลาวรักชาติ แตงโดย ทานสีซะนะ สีสาน เม่ือปพ.ศ.2502 เนื้อหาของเพลง
เนนการปลุกระดมทหารใหลุกข้ึนตอสูกับสหรัฐอเมริกา เพื่อประเทศลาวจะไดหลุดพนจากการเปน
ทาสของสหรัฐอเมริกา เพลงนี้ไดเนนไปท่ีเอกราชและศัตรูของชาติในการสรางสํานึกความเปนชาติ
ลาว 

 
เพลง  ทหารบหวาดหวั่นตออุปสรรคใดๆ  

เราทหาร   ไมกลัวตอส่ิงใดๆ     
บยอมปลอยให   ชาติอ่ืนใดเขามาใหกดข่ี    

 ถึงวามี    จักรพรรดิตางดาวรุกราน   
  พวกเราทหาร   ตองตานจนใหดับสูญ 

ถึงแมจะตาย   ก็บเสียดายเลือดหล่ังไหลริน 
ยอมส้ินเสียกาย   ถึงจะตายก็เพือ่ชาติ 
เลือดทหารปฏิวัติ  กําจัดพวกมาร    

 ตานสู    เสียงปนกองกงัวานบถอย   
 ทหารลาว   เรากาวบุกหนาแขงขัน 

เพื่อตานยนัศัตรู   บใหอยูในดินแดนลาว    
 เราแมนลาว   ทหารรักชาติ 

บยอมอํานาจ   ของชาติใดๆ     
 เราแมนลูกประชา  ตอสูบุกหนาเขมแข็ง 
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บใหพวกมัน   แบงดินแดน    
 เรารักษาไว   อธิปไตยเราใหม่ันคง    
 ใหชาติยืนยง   ถาวรเร่ือยไป 

ขับไลพวกบาผีมาร   เราตองตานตองไลไป 
 

เพลงทหารบหวาดหวั่นตออุปสรรคใดๆ แตงโดย ทานปะเสิด สีซานน  เม่ือปพ.ศ.2508  
ซ่ึงดูจากเนื้อหาของเพลงแลว  เปนการปลุกระดมและใหกําลังใจกับทหาร  นาจะใชรองกันภายใน
กองทัพกอนท่ีจะออกศึกสงคราม 

เนื้อหาของเพลงกลาวถึง ทหารลาวตองไมกลัวกับอุปสรรคใดๆ ถึงแมจะมีผูรุกรานเขา
มา  ก็จะตอสูใหถึงท่ีสุด  แมตายก็ไมเสียดายชีวิต  จะไมยอมตกอยูใตอํานาจของชาติใดๆ  ตองรักษา
อธิปไตยของชาติลาวไว คําวา มาร  ผีมาร  และ  จักรพรรดิตางดาวผูรุกราน  กย็ังคงหมายถึง
สหรัฐอเมริกา  เพราะชวงท่ีเพลงนี้ถูกแตงข้ึน  สหรัฐอเมริกายังคงแทรกแซงการเมืองลาวอยู 

   
 เพลง  ชมเชยกองปองกันอากาศ  

ชมเชย    กองปองกันอากาศ (ซํ้า) 
ท่ีมีความสามารถ   อาจหาญยิงยน(เคร่ืองบิน) 
ถึงวาโจร   อากาศอเมริกา  (ซํ้า)  
วอนตามเวหา    อยูในทองฟาทุก          
มันแสดง    แฝงกําลังบินไปบินมา 
กองปองกันเวหา   ไดยิงลงมาจนแหลก 
ฟงเสียงปนเรา   ดังกองกังวาน   
ปอ ตอ ออ ยิงตาน  พวกโจรอากาศไดถอยหน ี
บินมา T 28 บินมา  บินมาแอบ 105 บินมา 
กูจะยิง ฟน ฆา    บใหมึงมาอยูคาง    

 อยูในเขต   ทองฟาของลาว (ซํ้า) 
ใหมันเกล้ียงปลอดขาว  เหมือนดั่งดวงพระจันทร 
ถึงโจร    อากาศช่ัวชาของอเมริกา   

 มันเขามา   หารุกราน 
ปอ ตอ ออ ยิงตาน  ผลาญใหมันแหลก 
โอ ถึงวาเลือด   จะหยดหยาดไหลลง (ซํ้า) 
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  ก็เพื่อจุดประสงค   ของชาติลาวจะไดเจริญ 
 
 เพลงชมเชยกองปองกันอากาศ  แตงข้ึนเม่ือปพ.ศ.2509 โดยทานปะเสิด  สีซานน  เพลง
นี้แตงข้ึนเพื่อยกยองกองปองกันอากาศ  ท่ีทําการรบกับฝูงเคร่ืองบินของสหรัฐอเมริกา บทเพลงนี้ถือ
เปนอีกสีสันหนึ่งของเพลงปฏิวัติ ท่ีทําใหเห็นวาการปฏิวติัจะสําเร็จไดนั้น มีผูคนหลากหลายอาชีพท่ี
เขารวมและอยูเบ้ืองหลังความสําเร็จนั้น 
 เนื้อหาของเพลงกลาวถึง วีรกรรมของกองปองกันอากาศ  ท่ีคอยตอสูกับเคร่ืองบินของ
สหรัฐอเมริกา ในชวงสงครามกับสหรัฐอเมริกานั้น อเมริกามักท้ิงระเบิดสรางความสูญเสียท้ังชีวิต
และทรัพยสินใหกับประชาชนลาว  กองปองกันอากาศจึงเปนกําลังสําคัญในการทําลายเคร่ืองบิน
ของสหรัฐอเมริกา โดยการคอยยิงฝูงเคร่ืองบินสหรัฐอเมริกาใหตกลง เชนคําวา T28 คนลาวจะอาน
วา เตซาวแปด เปนช่ือเคร่ืองบินรบของสหรัฐอเมริกาท่ีมาคอยท้ิงระเบิดในลาว 

  
  เพลง  ทางอายไปมีเกียรติสงา 
อายคือทหาร   ปลดปลอยประชาชนลาว 
ถึงคราวชาติตองการ  อายตะลุมบอนออกไป 
ขับไล   ศัตรูรุกราน 
อายทหารเอย   อายคือลูกรักประชา 
เสนทางอายเดนิไป  มีชัยยอนพรรคนําพา 
รักษาถ่ินฐาน   ชาติลาว 
โอ ประเทศชาติสวยงาม  ยามคํ่าคืน 
ดวงเดือนสองแสง  อายนองรักแพง 
จึงรวมแรงรวมใจ  รักษาชาติไว 
บใหใครทําลาย   ชายเรายาดชิงชัย 
เหมือนดอกไมบาน  สุขสําราญลาวเรากาวไป 
 

 เพลงทางอายไปมีเกียรติสงา แตงโดยพูเงิน พิมมะจนั เม่ือปพ.ศ.2513   เนื้อหาของเพลงเปน
การยกยองเหลาทหารที่ตอสูขับไลศัตรู ปลดปลอยประเทศลาว นอกจากจะกลาวถึงความเสียสละ
ของทหารแลว เพลงนี้ยังเนนไปท่ีการนําพาของพรรคอีกดวย ดังทอนท่ีวา เสนทางอานเดินไป มีชัย
ยอนพรรคนาํพา เปนการแสดงใหเหน็วาพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมีสวนนําพาใหลาวไดรับชัย
ชนะ  
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 เพลง  กรรมกรชาวนา  
กรรมกรชาวนาเปนกระดูกสันหลัง เปนกําลังเร่ียวแรงการปฏิวัติ 

กรรมกรชาวนายิ่งใหญเขมแข็ง เปนกําลังแรงเขมแข็ง ยิ่งใหญองอาจสามารถ 
แยงชัยชนะเพ่ือขับไลอเมริกา รีบลุกข้ึนมาพวกชาวไรนาและกรรมกร 

ไมกลัวไมยอกรรมกรมีช่ือลือชา รีบลุกข้ึนมาชาวนาผูถูกกดข่ี 
ลุกข้ึนเพื่อตีพวกบีบบ้ีกนิเลือดประชา รีบลุกข้ึนมาชาวนากรรมกรชาวไร 

พวกเราตองตัดสินใจเพื่อขับไลอเมริกา 
ถาพวกนีย้ังอยู และยังฝูงขายชาติ เด็ดขาดชีวิตพวกเราไมไดสดใส 

ทนทุกขหวัใจเลือดเนื้อเหง่ือไหลอาบหนา 
เพื่อปลดปลอยประชาชาวไรนากรรมกรตองเดิน 

 
 เพลงกรรมกรชาวนา  แตงข้ึนเม่ือปพ.ศ.2510 โดยทานปะเสิด  สีซานน  เพลงนี้ถูกแตง
ข้ึนเพื่อปลุกระดมชาวไรชาวนา  ใหลุกข้ึนมาสูกับพวกสหรัฐอเมริกา   
 เนื้อหาของเพลงกลาวถึง   ชาวนาผู เปนกระดูกสันหลังของชาติ  ถูกกดข่ีโดย
สหรัฐอเมริกา  ซ่ึงถึงเวลาแลวท่ีชาวนาจะตองลุกข้ึนสูกับพวกอเมริกา เพื่อปลดปลอยประเทศ จะ
เห็นไดวาชาวไรชาวนาเปนกําลังสําคัญตอการปฏิวัติ  เพราะลาวเปนประเทศกสิกรรม ประชากร
สวนใหญของประเทศจึงมีอาชีพทําไรทํานา  ถาปลุกระดมชาวไรชาวนาจํานวนมากได  การปฏิวัติ
จะสามารถสําเร็จไดงายเชนกัน 
      
     เพลง  อายชางแสง 
  พวกอายชางแสง   ผูแข็งแรงอายเอย 
  พวกนองขอชมเชย  อายหาวอายหาญแทเด 
  อเมริกา    มันปวงบาทําลายมางเพ 
  ถอกเทระเบิดลงมา  ก็บเอาชนะพวกอายได 
  สองมือกําจิกขวาน  ทํางานคือกอสราง 
  ตามเสนทาง   ออกสูตีศัตรูหมูมาร 
  ดับสูญพวกรุกราน  ใหหมดส้ินไปจากลาว 
  บานเกิดเมืองนอน  เรียกรองพวกอายปลดปลอย 
 



 135 

 เพลง  อายชางแสง  แตงโดย  เดด  จันทะลา  เม่ือปพ.ศ.2511  ในสมัยสงครามกับ
สหรัฐอเมริกา  ชางกอสรางก็เปนอีกอาชีพหนึ่งท่ีอยูเบ้ืองหลังความสําเร็จของการปฏิวัติ 
 เนื้อหาของเพลงกลาวถึงชางกอสราง  ซ่ึงไมเพียงแตทํางานกอสรางเทานั้น  ยังชวย
กําจัดศัตรูผูรุกราน(สหรัฐอเมริกา)อีกดวย  ถือเปนหนึ่งในหลายๆอาชีพท่ีเปนสวนหนึ่งของการ
ปฏิวัติ 

  
เพลง  แมหญิงลาวกาวขึ้น  

แมหญิงลาวเอย   แตกอนเคยเปนดอกไม   
เพียงแตใหสวยเปลา  เคยเปนเหมือนแคดอกชบา    
หาพึ่งพาแตราวร้ัว  ปฏิวัติสองแสง                    
สวางไสว มาปลดปลอยเอา ใหปกเราบินไกลไปกวาง 
แมหญิงลาวเกงกลา  ทํานาก็ได ทําไรก็เปน  
การบาน    การเรือนก็มวน      
เปนกองหลอนก็ได  ไปรับใชแนวหนากด็ ี       
แมหญิงลาวเรานี ้  มีความสามารถทุกอยาง 
สรางใหเปนแพทย ครู   ขยัน ทําหกู ฝาย        
งานใด    ไดทุกอยาง 
เอ้ือย(พี่ผูหญิง)นองอยูทุกท่ี หมดทุกชนชาติเราสามัคคี 
แนนแฟน ทว ี   กาวหนา       
ตานอเมริกา   ท่ีหวังมาทําลายชาติเรา 
แมหญิงลาวเรานี้   เรามีแนวลาวรักชาติ         
มีลุง สุพา(นุวงศ)   นําพาเรากาวหนา    
ไปสูชัยชนะ    แมหญิงลาวกาวข้ึน 

 
 เพลงแมหญิงลาวกาวข้ึนแตงโดย  มะนีจัน  อาสาสะหมัก  เม่ือปพ.ศ.2511  ซ่ึงยังเปน
ชวง ท่ีลาวฝ ายซ ายตองตอต านกับลาวฝ ายขวา ท่ี มีสหรัฐอเมริกาคอยใหการสนับสนุน  
สภาพแวดลอมของลาวในชวงเวลาดังกลาวยังคงเต็มไปดวยสงคราม 
 เนื้อหาของเพลงกลาวถึง  บทบาทของผูหญิงลาว  ท่ีแตเดิมมีเพียงความสวยงามเหมือน
ดอกไม  ไมมีอะไรไปมากกวาความสวย  แตมาวันนี้แมหญิงลาวไมไดมีดีเพียงความสวย  มี
ความสามารถหลายอยาง  ท้ัง  งานบานงานเรือน ทําไร  ทํานา  ทอผา  เปนแพทย  เปนครู รวมถึง
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การเปนกองรอย  ไปรวมกับทหารแนวหนา ในชวงทายของเพลงก็เปนการเชิญชวนใหผูหญิงลาว
สามัคคีและรวมกันตานสหรัฐอเมริกา  
 โดยภาพรวมของบทเพลงเปนการยกยองผูหญิงลาว  ทําใหเห็นวาผูหญิงลาวมี
ความสามารถในหลายๆดาน  สามารถรวมรบกับผูชายไดเหมือนกัน  แสดงใหเห็นวาผูหญิงก็มีสวน
สําคัญในการตอสูเพื่อเอกราชลาว  ถือเปนเพลงปฏิวัติท่ีมีสีสันและทําใหภาพลักษณของผูหญิงลาวดี
ข้ึน 

 
เพลง  สาวเซียงขวางท้ังงามท้ังเกง  

ผืนแผนดิน   อันแสนรัก    
 ของประชาลาว   ผูอาจหาญ  

ยังมีสาว    สวยงามเหลือเกิน   
 เชิญสิเชิญ    อายทหารพนกังานถวนหนา  
 มาแวะมาเยีย่มสาวเซียงขวาง มาแวะดูสักวนั     

เม่ือถึงยาม   ขาวในนาเขียวงามนวลตา 
ปามันสําปะหลัง ไรสาลี  เขียวขจีท่ัวเนนิเขา 
ใครก็รูสาวบานเรา  นั้นเกงจริงหนอ 
ทํานาก็ได    ไปลําเลียงก็เกง     

 สาวเซียงขวาง   จิตใจปรอดใส 
ดั่งน้ํายวน   ท่ีรินไหลเยน็     

 อยูใตรมแปก   ลมพัดวีว่อน  
หนาช่ืนใจ   แมนสาวกองหลอน   

 คือกองรอย    มีลีแปด 
กําลังฝกซอม   วิชาทหาร    

 เพื่อตานทาน   กับโจรอากาศอเมริกา 
โอ สาวเซียงขวาง   สาวบานเรา    

 สมท่ีเปน   หญิงหนุมลาวพิราชอาจหาญ  
 สมเปนลูกหลาน   ของประชาชน 

เหมือนนกแอน   บินวอนท่ัวเมืองลาว 
นารักจริง   สาวเซียงขวาง    

 หนาสวย ๆ    ตาดํา ๆ คอกลม ตัวบาง 
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บาสะพายปน    ยิ้มแยมแจมใส   
 กําลังกาวไปตามเสนทาง  ปลดปลอยประเทศชาติ 

 
 เพลงสาวเชียงขวางท้ังงามท้ังเกง  แตงโดยทานไซยะสิน  สีโคดจุนนะมาลี  ในปพ.ศ.
2514  ซ่ึงเนื้อหาของเพลงจะคลายกันกับเพลงแมหญิงลาวกาวข้ึน  เปนการยกยองผูหญิงลาวท่ีมี
บทบาทในการตอสูเพื่อเอกราชของลาวไมแพกับผูชาย 
 เนื้อหาของเพลงเปนการช่ืนชมสาวเชียงขวาง  ท่ีมีความสามารถเพียบพรอม  ท้ังความ
สวยและความสามารถ  ดังเนื้อหาของเพลงตอนท่ีวา  หนาสวยๆ  ตาดําๆ  คอกลม  ตัวบาง  รวมไป
ถึงการทํานา  และการฝกซอมวิชาทหารเพ่ือตอสูกับอเมริกา   
 ปจจุบันเพลงสาวเชียงขวางท้ังงามท้ังเกง  กลายเปนบทเพลงท่ีไดรับความนิยมอยางสูง  
เพราะมีการนําเอากลับมารองและทําดนตรีใหม  ทําใหมีจังหวะสนุกสนานและทันสมัยมากข้ึน  
ลาสุดมีการทําวีซีดีชุด  ลีลา-ลีลาศ  ดิสโกลาว-สาวเชียงขวาง  ออกมาวางจําหนาย  เปนการนําเพลง
สาวเชียงขวางมาทําเปนจังหวะดิสโก  แลวคิดทาเตนประกอบเพลง  ทําใหเพลงมีความนาสนใจมาก
ยิ่งข้ึน  เม่ือมีงานข้ึนบานใหม  งานแตงงาน  หรือตามสถานบันเทิง  คาราโอเกะ  มักจะเปดเพลงสาว
เชียงขวาง  ท้ังรองและเตนกันอยางสนุกสนาน  
 

เพลง  อายนักรบ ส่ือสาร 
หนาท่ี    ของพวกอายส่ือสาร   

 ทํางาน    ตลอดวัน ตลอดคืน 
ตาจอง     หูวองแวววาว    

 หัวใจรีบรอน   รับใชการงาน 
เม่ือชาติตองการ   รําคาญอายตัดสินใจ 
ถึงการงานนอยใหญ  เสนทางยาวไกล อายตองกาวเดนิ 
หนาท่ี    ของพวกอายสําคัญ   

 รับประกัน   ทุกหนาการงาน 
ไมวา    ฝนจะตก น้ํานอง    

 การงานเรียกรอง   ใหทันเวลา 
เพื่อชาติเพื่อประชา  ยอมเสียสละเลือดเนื้อ 
ไดออกเหง่ือเทแรง  สมเปนลูกรักหลานรักของชาติ 
 



 138 

 เพลงอายนักรบส่ือสาร  แตงโดย  จันสะไหม  ไพยะสิด  เม่ือปพ.ศ.2515  นักรบส่ือสาร
หรือเรียกใหเขาใจงายก็คือทหารส่ือสาร  หรือทหารท่ีคอยสอดแนม  นําขาวคราว  ความเคล่ือนไหว
ตางๆระหวางการสงครามมาใหกองทัพไดรับรู  ซ่ึงถือเปนหนาท่ีท่ีสําคัญและมีความเส่ียงสูง 
 เนื้อหาของเพลงกลาวถึง  ชีวิตของทหารส่ือสาร  ท่ีตองคอยทํางานท้ังวันท้ังคืน  สละ
หยาดเหง่ือและเลือดเนื้อไดเพื่อชาติ  ซ่ึงเนื้อเพลงก็คลายๆกับการยกยองบุคคลในอาชีพตางๆที่มี
สวนในการปฏิวัติ  คือเนนการสละชีพเพื่อชาติ 
 

เพลง  แพทยปฏิวัต ิ
นองงามจริงหนอ เหมือนมาลากาํลังไขกลีบบาน 
โอคนท้ังมวล  ใครก็หอมหวนท้ังรักและเอ็นด ู
นองงามวาจา  รูเมตาและรักทุกคน 
โอนางแพทยเอย  พวกเราไดมีเร่ียวแรงเพราะการดูแลของนาง 
ยุงยากลําบาก  หรือขาดแคลนนางไมทอถอย 
ไมไดบนวา  รับใชดวยใจช่ืนบาน 
นองสมเปนลูกสาว ผูประเสริฐของประชา  
นองสมกับวา  เปนหนากระจกสวางใสใหทุกคนสอง 
 

เพลงแพทยปฏิวัติ  แตงโดย บัวเงิน  ซาพูวง  คําวา แพทย ในท่ีนี้เม่ือดูจากเนื้อเพลงแลว
นาจะหมายถึง  นางพยาบาล  ซ่ึงเปนอาชีพท่ีเปยมไปดวยความเมตตา  มีจิตใจดี 

เนื้อเพลงเนนการยกยองอาชีพพยาบาล มีการเปรียบเปรยนางพยาบาลวาเหมือนดอกไม
ท่ีกําลังบาน  งามท้ังวาจา  ใครๆก็รักและเอ็นดู  แมวางานลําบกายุงยากเพียงใดก็ไมเคยบน  และ
ประโยคท่ีวา  โอนางแพทยเอย  พวกเราไดมีเร่ียวแรงเพราะการดูแลของนาง เปนประโยคที่บงบอก
ถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบของพยาบาลไดเปนอยางดี  ในชวงสงคราม  พยาบาลถือเปนอาชีพท่ีมี
ความสําคัญ  เปนหนึ่งในอาชีพท่ีอยูเบ้ืองหลังความสําเร็จของการปฏิวัติลาวก็วาได  เพราะตองคอย
ดูแลทหารและประชาชนท่ีไดรับบาดเจ็บจากสงคราม 

 
เพลง  ชมเชยอาย (พีผู่ชาย) เล้ียงใจด ี

ชมเชยอายเล้ียงเราใจดี (ซํ้า) 
มีน้ําใจรับใชทุกงาน   ถึงแมงานหนักการหนา (ซํ้า) 

ไมไดบนวาพี่เล้ียงเราขยันมัน่เพียร ถึงจะอยูประจําหรือเดินทางไกล (ซํ้า) 
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พี่เล้ียงเอาใจใสใหอายนองเราไดอ่ิมเต็ม 
ขาวสุก แกงอรอย หอม ขาวสุก แกงอรอยหอม 

อนามัยดีพรอมพี่เล้ียงเรารับประกัน 
นักรบพวกเราไดมีเร่ียวแรงสูรบตบตีก็เพราะวามีพี่เล้ียงเอาใจใสดแูล 

พวกเราแสนรักใครพี่เล้ียงของพวกเราจริงเอย (ซํ้า) 
 

 เพลง  ชมเชยอายเล้ียงใจดี  แตงโดย  บัวเงิน  ซาพูวง  ไมระบุปพ.ศ.ท่ีแตง  เพลงนี้ก็เปน
อีกเพลงท่ีกลาวถึง  บุคคลท่ีอยูเบ้ืองหลังความสําเร็จของการปฏิวัติ 
 เนื้อเพลงกลาวถึง  พีเล้ียงซ่ึงมีหนาท่ีคอยดูแล  ชวยเหลือ  ทหารและประชาชนที่เขา
รวมการปฏิวัตื  หนาท่ีของพ่ีเล้ียง เชน  การทําอาหารใหทุกคนไดกิน  ดังทอนท่ีวา  พี่เล้ียงเอาใจใส
ใหอายนองเราไดเต็มอ่ิม  ทําใหทุกคนมีเร่ียวแรงในการตอสู 
   
  
 3. เพลงปฏิวัติท่ีมีเนื้อหาเนนไปท่ีบทบาทของแตละแขวงในการปฏิวัต ิ
 

เพลง  ชัยชนะน้ําบาก  
บ้ันรบน้ําบาก   ท่ีมีชัย      

 ไวช่ือลือชา   อยางสงา     
 กองทัพปลดปลอย  เราเกงกลา 

ฟน ฆาศัตรู   ผูรุกราน     
 กอบกู    ถ่ินฐานคืนมา(ซํ้า)    
 บปลอยปะใหมันมา  จุดไฟเผาผลาญ 

น้ําบากอาจหาญ   ตอตานโจมตี     
 ขับไลไพลี   แตกหนีพายไป 

ประชาช่ืนใจ   ชมเชยผลงาน     
 ลานชางพระบาง   ลางแคนสมใจ 

นําเอาความมีชัย   มาใหชาติลาว 
นักรบน้ําบาก   ผูอาจหาญ   

 ตานทานศัตรู   ใหแตกพาย     
 ไวลายกองทัพ   ประชาชน    
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 ทุกคนเสียสละ   อยางองอาจ    
 เพื่อชาติ    เพื่อประชาชน(ซํ้า) 

สรางบรรดาผลงาน  ตานอเมริกา     
 นักรบเกงกลา   น้ําบากพระบาง 

เทิดทูนแบบอยาง  สงาราศี      
 ดับสูญภัยรี   บใหมีเหลืออยู 

เชิดชูศักดิ์ศรี   มูนเช้ือสดใส    
 ตัดสินใจชิงชัย   อเมริกา 

 
 เพลงชมเชยชัยชนะน้ําบาก  แตงข้ึนในปพ.ศ.2502  โดยทานสีซะนะ  สีสาน  เพื่อยก
ยองวีรกรรมนักรบ(ทหาร)ของเมืองน้ําบาก  ท่ีตอสูกับสหรัฐอเมริกา      
 เนื้อเพลงกลาวถึง การชมเชยวีรกรรมของนักรบแหงเมืองน้ําบาก (เปนเมืองหนึ่งท่ี
ข้ึนอยูกับแขวงหลวงพระบาง)  ท่ีไดตอตานกับอเมริกาดวยความองอาจ  กลาหาญ  สามารถสละชีพ
เพื่อชาติลาวได  เปนแบบอยางท่ีดี  ท่ีควรไดรับการยกยอง 
 จากเนื้อเพลงขางตน  เปนการยกยองนักรบท่ีทําเพื่อประเทศชาติ  การแตงเพลงนี้
นอกจากจะยกยองนักรบแหงเมืองน้ําบากแลว  ยังเปนการตีแผใหประชาชนลาวเห็นถึงวีรกรรมท่ี
พวกนักรบทําเพื่อชาติ  เพื่อทําใหประชาชนลาวเกิดความรักชาติ  และตองการทําส่ิงดีๆเพื่อชาติลาว
บาง   
 

เพลง  ชมเชยชัยชนะหลวงน้ําทา  
พวกเราหมดทุกคนพรอมใจเบิกบาน ตอชัยชนะปลดปลอยน้ําทา 

ลือชาเล้ือยมา ประชาชนลาวท่ัวหนาใครก็รู 
วาเพราะกําลังทหารรวมแรงตอตานพรอมประชาชน 
เพราะแนวทางเรามีศีลธรรมนําพาประชาออกจากข้ีขา 

จึ่งมีชัยชนะประชาไดมีสวนรวม พวกเราหมดทุกคนพรอมใจ 
เด็ดเดี่ยวรักษาเอาไวชัยชนะใหญ ใหเปนประวัติการ 

เชิญเถิด พวกชาวหนุมลาวพากันหนัหาวออกตะลุมบอนเพ่ือไปแนวหนา 
ฟนฆาศัตรู เพือ่ใหชาติของลาวเจริญ เชิญ เชิญ เถิด พี่นองท้ังหลาย 

พรอมท้ัง หญิง และ ชาย จงสามัคคีกันตอสู 
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 เพลงชมเชยชนะหลวงน้ําทา แตงโดย  ปะเสิด สีซานน เม่ือปพ.ศ.2505  เนื้อหาของ
เพลงนี้คลายกันกับเพลงชัยชนะน้ําบากคือ ชมเชยการตอสูกับศัตรูของประชาชนในแขวงหลวงน้ํา
ทา (เปนแขวงท่ีอยูทางภาคเหนือของลาว) เพลงนี้เนนความสามัคคีในการสรางสํานึกชาติลาว โดย
เนื้อเพลงจะกลาวถึงความสามัคคีในการตอสู ทหารรวมกับประชาชน คนหนุม หญิงสาว เปนตน 
 

เพลง  ชัยชนะเชียงขวาง 
เชียงขวางพูเพยีง   สงเสียงสนั่นฟา 
ปราบอเมริกา   และพวกรุนหมาพาล 
ท่ีมารุกราน   ใหพินาศดับสูญ 
เชียงขวางเทิดทูน  มุนเช้ือรักชาติ 
องอาจเกงกลา   รักษาเขตปลดปลอย 
สูรบตบตอย   ตัดสินใจสูยนั 
รวมลุกข้ึนปองกัน  เขตฟาและแดนดิน 
ปกปกทองถ่ิน   ทรัพยสินของคนลาว 
เชียงขวาง   ดวงใจเมืองพวน 
ช่ือเสียงหอมหวน  หนาออนชอนใจ 
เจานําเอาชัย   มาใหชาติลาว 
เขตน้ําและแดนดิน  ทองถ่ินดินนา 
ใหกลับคืนมา   สูประชาชน 
ทุกคนช่ืนใจ   ในชัยชนะใหม 
 

เพลงชัยชนะเชียงขวาง  แตงโดย ทานสีซะนะ  สีสาน  เม่ือปพ.ศ.2513  ซ่ึงเชียงขวางถือ
เปนฐานท่ีม่ันของขบวนการปเทดลาว  และมักจะถูกโจมตีจากสหรัฐอเมริกาอยูเสมอ 

เนื้อเพลงกลาวถึง  การยกยองเชียงขวางซ่ึงเปนเขตปลดปลอย(ข้ึนกับเมืองพวน)  ท่ีมี
นักรบองอาจกลาหาญในการตอสูกับสหรัฐอเมริกา  และนําชัยชนะมาใหกับคนลาว  ถือเปนการ
ประกาศวีรกรรมของชาวเชียงขวางใหคนลาวในแขวงอื่นๆไดเห็น  เพื่อใหประชาชนลาวมี
ความรูสึกรักชาติ  และลุกข้ึนสูกับสหรัฐอเมริกาเพื่อกอบกูเอกราชใหกับชาติลาว 
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เพลง  ภาคใตลือชา 
จําปาสักลือช่ือ อัดตะปอ ลือชัย ภาคใตลาวเกงกลา สาละวันองอาจ 

แยงชิงเอาชัยอยางสงา ปวงประชาชมช่ืน ต่ืนสนั่นหวั่นไหว  ใจเขมแข็งแรงกลา 
กูดินแดนคืนมาตีไอกา(อเมริกา)จนตาย ตีไอกาจนตายเลือดทลายนองริน 

ถ่ินฐานเมืองนอน ส่ีพันดอนกลากั่น ตะวันออกอาจหาญ 
ตีไอการุกรานกูถ่ินฐานคืนมา จนมีช่ือลือชา อัดตะปอตีตอย 

ลุกข้ึนตอยตีรบศัตรูกูชาติ แยงเอาสิทธ์ิเสรี โจมตีไอกาผูรุกราน 
เราเปนเจาการตีสามัคคีรวมสูกูดินแดนคืนมา 
จนมีช่ือลือชา วาภาคใตอาจหาญมีผลงานล่ือช่ือ 

ภาคใตลือชา ปวงประชาช่ืนใจ ไดปลดปลอยดินแดน 
ไดลางแคนสมใจใตการนําช้ีชอง ของแนวลาวรักชาติ 

 
 เพลงภาคใตลือชา  แตงโดย  อินตา  ไวยะวง  เม่ือปพ.ศ.2514  เพื่อเปนการยกยองแขวง  
จําปาสัก อัตตะปอ  สาละวัน  ซ่ึงเปนแขวงที่อยูทางภาคใตของลาว  ท่ีไดตอสูกับอํานาจของ
สหรัฐอเมริกา  แตเดิมท้ัง 3 แขวงก็มิไดเปนเขตปลดปลอย เขตปลดปลอยแรกเร่ิมมีเพียง พงสาลี
และซําเหนือเทานั้น แตขบวนการปเทดลาวก็ใชวิธีลุกเขายึดแตละแขวงทีละนอย  จนกระทั่งในป
พ.ศ.2518จึงสามารถยึดพื้นท่ีของประเทศไดท้ังหมด 
 เนื้อหาของเพลงกลาวถึง  ความเกงกลา ของประชาชนในแขวง  จําปาสัก  อัตตะปอ  
สาละวัน  ท่ีไดตอสูกับสหรัฐอเมริกาเพื่อแยงชิงเอาเอกราชมาสูประชาชนลาว  การใชภาษาในเพลง
ยังคงเนนใหเกิดความเคียดแคนกับศัตรูของชาติ  ซ่ึงก็คือสหรัฐอเมริกา  ดังบางทอนของเพลงเชน  กู
ดินแดนคืนมาตีไอกาจนตาย  ตีไอกาจนตายเลือดทลายนองริน  ตอนทายของเพลงยังคงใชแนวลาว
รักชาติหรือขบวนการปเทดลาวเปนผูนําของการปลดปลอย  เพื่อใหประชาชนลาวเห็นถึง
ความสําคัญของขบวนการปเทดลาวในการนําพาประเทศลาวใหไดรับเอกราชอยางแทจริง   
 

เพลง  สะหวันบานเรา 
จากไป  หางไกลกนั 
สะหวนับานเรา  เจาอยูอยางใด 
หลายปบานเมือง  รอนเคืองวุนวาย 
สะหวนัขวัญใจ  ตองถูกมัวหมอง 
วันนี ้  ไดพบกนั 
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สะหวนับานเรา  มีสุขช่ืนบาน 
ลุกข้ึนขับไล  ศัตรูหมูมาร 
เช้ือเผาพงศพนัธุ  ลาวไดปรองดอง 
สะหวนันะเขต  อาจหาญ 
ถ่ินฐาน  พอกะดวดลือชา 
ฝูงมารแข็งขม  สะหวนัสูชนเรื่อยมา 
รักชาติเหนือกวาชีวา  กาวเดินชิงชัย 
เปนใจเดียว  เพื่อภาระกิจยิ่งใหญ 
เดินไป เดินไป  กอบกูเอาเอกราช 
บานเรา  จะเรืองใส 
มาพรอมเพรียงใจ  ปกปองปวแปง 
ใหวฒันา  อุดมเขมแข็ง 
สะหวนัขวัญแพง  บานเกิดเราเอย   

  
 เพลงสะหวันบานเรา  แตงโดย  เดด  จันทะลา  เม่ือปพ.ศ.2517  สะหวันในที่นี้คือ
สะหวันนะเขต  ซ่ึงเปนแขวงทางภาคใตของลาว   
 เนื้อหาของเพลงกลาวถึงแขวงสะหวันนะเขต  ท่ีมีความกลาหาญในการตอสูกับ
มหาอํานาจ  เนนใหคนทุกเผาพันธุมีความปรองดองกัน  มีการกลาวถึงวีรกรรมพอกะดวด  อันเปน
ผูนําของขบวนการตอตานฝร่ังเศสในแขวงสะหวันนะเขตนี้  เพื่อใหพอกะดวดเปนศูนยรวมจิตใจ
ของคนสะหวันนะเขต  กอนท่ีจะกลาวถึงความรักชาติ  เอกราช  และวัฒนา  อันเปนรูปแบบของการ
สรางสํานึกความเปนชาติเหมือนเพลงอ่ืนๆ  
 

เพลง สะหวันบานเรา 
โอ สะหวันแสนสุขสันตเม่ือไดกลับมา หลายปจากลาหวงหาไมลืมเจาได 

รักเจามากรักเจามากสะหวันบานเรา ความมืดมนหมองเศราหางหายไปจากดวงใจ 
โอสะหวันเดี๋ยวนี้มีชีวิตใหม ชีวิตสดใสประชามีสิทธิเสรี 

สะหวนัเรานี้เปนของประชา สวรรคเราหนากําลังเดินกาวไป........... 
รวมแรงรวมใจสรางชิวิตใหมใตรมธงปฏิวัติสงาราศี 
สรางสะหวันเรานี้ใหรุงเรือง อุดมรํ่ารวยเร่ือยไป 
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 เพลงสะหวันบานเรา แตงโดย บัวเงิน ซาพูวง เนื้อหาของเพลงนี้คลายคลึงกับเพลง
สะหวันบานเราที่แตงโดย เดด จันทะลา คือกลาวถึงแขวงสะหวันนะเขตท่ีอยูทางภาคใตของลาว มี
ความหวงหาและรักในทองถ่ิน ตองการใหสะหวันนะเขตรุงเรืองรํ่ารวยเร่ือยไป บางทอนยังกลาวถึง
ความสําคัญของพรรค ดังเชน รวมแรงรวมใจสรางชีวิตใหมใตรมธงปฏิวัติสงาราศี เปนการบงบอก
วาชีวิตใหมภายใตการปกครองโดยพรรคประชาชนปฏิวัติลาวน้ันเปนไปไดดวยดี เพลงนี้ถือเปนการ
สรางความของธรรมใหกับพรรคดวยเชนกัน 
 
 เพลง  หวนคืนทาแขก 
  หลายปพนผาน นานแสนนาน จึงไดหวนคืนมา 
  ทาแขกวนันี้งามตา  สายธารายังคงสดใส 
  พบกันวันนี ้   ประชามีสุขดวงใจ 
  พี่นองลาวเหนือใต  ดวงจิตสดใสช่ืนบาน 
  เสียงกองลือชา   ทาแขกนี้ถ่ินฐานวีระชน 
  ตอสูบยอมจํานน   คนทาแขก หนองบกอาจหาญ 
  เลือดนองน้ําโขง   ฝูงมารเขนฆาเผาผลาญ 
  ชาวลาวยังจําม่ัน   โขงบแหงความแคนบหาย 
  รักแพงดอมเจา   ทาแขกเรามีชีวิตใหม 
  มาเถิดมาพรอมเพรียงใจ  กาวเดินไปปกปกสรางสา 
  ใหเมืองเรานี ้   สุขี เขมแข็งวฒันา 
  สมช่ือลือชา   ทาแขกเรานี้ กาวเดนิเร่ือยไป 
 
 เพลงหวนคืนทาแขก แตงโดย  เดด จันทะลา เม่ือปพ.ศ.2517  เนื้อหาของเพลง กลาวถึง
เมืองทาแขก ในวันนี้ซ่ึงมีแตความช่ืนบาน ประชาชนมีความสุข แตบทเพลงก็แฝงไปดวยความแคน 
ดังเชน เลือดนองนํ้าโขง ฝูงมารเขนฆาเผาผลาญ ชาวลาวยังจําม่ัน โขงบแหงความแคนบหาย จาก
ทอนดังกกลาวเปนเหตุการณทางประวัติศาสตรลาวท่ีสําคัญ มาจากเหตุการณในวันท่ี 21 ธันวาคม 
พ.ศ.2489 ซ่ึงฝร่ังเศสไดฆาทหารและประชาชนลาวอยางโหดราย เชน เอาประชาชนไปเรียงแถว
ริมน้ําแลวยิงท้ิง ฯลฯ เพลงนี้จึงเปนการสรางสํานึกชาติลาวโดยเนนท่ีศัตรูอยางชัดเจน 
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    เพลง  งามอุดมไชย 
  งามแสนงาม   ธรรมชาติดินแดนเมืองเหนือ 
  สุขใจเหลือ   เม่ือไดมาถึงอุดมไชย 
  เห็นความงาม   ของธรรมชาติสดใส 
  น้ํากอเจาเอ่ือยรินไหล  น้ําใจประชาแสนงาม 
  งามแสนงาม   เม่ือยามตะวันพนขอบฟา 
  งามทุงนา   เหลียวสุดสายตาเขียวอุมทุม 
  งามสาวเมืองไชย   นองหัวยุม 
  นองเอยทํานาแซง  แขงขันกันกับเพศชาย 
  งามพูผา    ปาดงแหงนี ้
  สดช่ืนชีว ี   ชีวิตใหมไดมา 
  ประชาชน   ทุกคนสรางสา 
  ใตการนําพา   ใตฟาสีทอง 
  อุดมไชย   แสนงามวิไลสดใสเรืองรอง 
  ประชาพี่นอง   ไดปรองดองชวยกันสรางสา 
 
 เพลงงามอุดมไชย  แตงโดย  โพไซ  พิมมะไกสอน  เม่ือปพ.ศ.2517  เนื้อหาของเพลง
กลาวถึงธรรมชาติของแขวงอุดมไชย  ซ่ึงเปนแขวงที่อยูทางภาคเหนือของลาว  เชน  สายนํ้ากอท่ี
แสนงาม  ทุงนาท่ีเขียวชะอุม  สภาพธรรมชาติท่ีมีความสวยงามและอุดมสมบูรณ  ในชวงทายของ
เพลงยังเนนไปท่ีการนําพาของพรรค  เชน  ประชาชนทุกคนสรางสา  ใตการนําพา  ใตฟาสีทอง  แต
การเนนความสําคัญของพรรคในเพลงนี้ก็มีเพียงเล็กนอยเทานั้น 
 
    เพลง  ซําเหนือบานเรา 
  บัดนี ้    ซําเหนือเปนหนวยแกว 
  ดวงประเสริฐ   เมืองลาวแทนา 
  เหลียวดูรองๆใสๆ  ท่ัวแดนดนิดาว 
  ปวงประชาชาวเช้ือ  ดีใจชมช่ืน 
  เสียงไชโยครึกคร้ืน  ดินฟาหวั่นไหวแทนา 
  ดินแดนแหงนี ้   อุดมดีแตปฐมโบราณ 
  มีหวยน้ําลําธาร   น้ํามาใสไหลผานหินงาม 
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  ยามตะวันคลอยตํ่า  แมน้ําซําแสนงามแทนา 
  มาบัดนี ้    ซําเหนือยิ่งงามสงา 
  มีมูนเช้ิอหาญกลา  รักษาแควนถ่ินดินซํา 
  ชวยชูคํ้า    ใหชาติลาวไดอยูสุขสม 
  แผนดินแผนนี ้   อุดมดีประดับสีชาติลาว 
  ใหประชาหันหาว  กาวไปอยางสงาราศรี 
  เพื่อชาติลาวเรานี้   รุงเรืองศิวิไลซแทนา 
 
 เพลงซําเหนือบานเรา แตงเม่ือปพ.ศ.2517 โดยแสงจัน คําจัน  เนื้อหาของเพลงกลาวช่ืน
ชมในธรรมชาติของซําเหนือ มีท้ังแมน้ํามา แมน้ําซํา อุดมสมบูรณ ในชวงทายของเพลงมีการโยงซํา
เหนือใหมีความสัมพันธกับชาติลาว ดังเชน มีมูนเชื้อหาญกลา รักษาแควนถ่ินดินซํา ชวยชูค้ํา ให
ชาติลาวไดอยูสุขสม หมายความวา ซําเหนือมีนักรบท่ีกลาหาญคอยรักษา ซ่ึงก็จะชวยทําใหชาติลาว
อยูเปนสุขได ถือเปนการสรางสํานึกชาติลาว โดยเร่ิมจากความรักและหวงแหนในทองถ่ิน กอนจะ
โยงเขาไปในระดับชาติ 

 
เพลง  ชมเชยชัยชนะ เซียงขวาง 

ชมเชยบ้ันรบเชียงขวาง   ท่ีมีชัยท่ีไดขับไล 
พวกศัตรูหมูมาร    เพื่อการกอบกูเอาถ่ินฐานเราคืนมา 
ปราบอเมริกาและหมาพาลขายชาติ ท่ีบังอาจไดบุกรุกดินแดน 
อันท่ีหวงแหนของปวงประชา  ภูแคเซียงขวางภูซวง และเมืองสุย 
ธงขาวแดงนวล ปลิวสะบัดอยูกลางหาว เปรียบเหมือนดาวประดับ 
แดนดินเมืองพวน เชิญชวนใหลาวเรา สนุกสนานในดวงใจ  
ชาวลาวเราตัดสินใจตอสู   ปราบฝูงศัตรูกอบกูเอาเอกราช 
 

 เพลงชมเชยชัยชนะเชียงขวาง  แตงโดย  จันสะไหม  ไพยะสิด  ในชวงท่ีขบวนการป
เทดลาวทําสงครามตอตานสหรัฐอเมริกา  ช่ือเพลงจะคลายกันกับเพลงชัยชนะเชียงขวาง  ซ่ึงแตง
โดยทานสีซะนะ  สีสาน  เนื้อหาของเพลงก็ไมมีความแตกตางกันมาก 
 เนื้อเพลงกลาวถึง  ชาวเชียงขวางท่ีตอสูเพื่อเอกราชของชาติลาว  ขับไลสหรัฐอเมริกา
ใหออกไปจากดินแดนลาว  และเชิญชวนใหคนลาวพรอมใจกันตอสูเพื่อชาติ  ความนาสนใจของ
เพลงนี้นอกจากจะเนนสหรัฐอเมริกาเปนศัตรูแลวยังเนนไปท่ีรัฐบาลเวียงจันทน(ฝายขวา)อีกดวย  
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ดังจะสังเกตไดจากเนื้อเพลงทอนท่ีวา  ปราบอเมริกาและหมาพาลขายชาติ  ซ่ึง หมาพาลขายชาติ  
นาจะหมายถึงพวกฝายรัฐบาลเวียงจันทนเพราะยอมตกอยูภายใตการนําของสหรัฐอเมริกา  ทําให
ลาวไมไดมีเอกราชอยางแทจริง  พวกขบวนการปเทดลาวจึงยอมมองวาเปนพวกขายชาติ  และเพลง
นี้ก็ยังสะทอนใหเห็นวาขบวนการปเทดลาวเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน  โดยประโยคที่วา  ธง
ขาวแดงนวลปลิวสะบัดอยูกลางหาว  เปรียบเหมือนดาวประดับแดนดิน  ซ่ึงธงขาวแดงนวลนั้น
หมายถึงธงดวงเดือนอันเปนสัญลักษณการเคล่ือนไหวของขบวนการปเทดลาวนั่นเอง 

 
เพลง  มูนเชื้อเมืองพวน 

แผนดินภูเพยีง เชียงขวาง บานเกิด คุมควันระเบิดท้ังวันและคืน 
ทุกๆ หลุมคลองยังคงกองเสียงปน รักษาพื้นแผนดินเชียงขวางเราเอาไว นะ 
กลุมสาวนอยเมืองพวน  หนาขาวนวลยนืงามสงา ปนเหล็กยาวประทับบา 
ยิงฆาพวกรุกราน ดวยใจ พิราชอาจหาญ 
รักษาบานเชียงขวางบานเกิด  ผืนแผนดินถ่ินท่ีกําเนิดสุดแสนประเสริฐจริงหนอ 
ไหหนิชาวเจือง ขวัญเมืองแตเกา  ของเดิมเคาเรารักษาไว 
พวกหุนหมาดือ้ดานเส่ียงตาย เขามาทุงไหคร้ังใด อยาหวังจะรอดตาย 
จอมภูกดูเหล็กกลา ถึงแมนวาจะเกล่ือนทลาย  เราจะรักษาไว มูลเช้ือวีระชน 
 เหมือนดั่งตนสนบนภูเขา ยืนสูทนดวยใจหาญกลา 
แผนดินแคเพยีงคร่ึงวา อยาหวังมายดึคลองงายนะ 

                อยาหวังยึดครองงายเนอ 
 

เพลงมูนเช้ือเมืองพวน  แตงโดย ส.สีเมืองซอง  เมืองพวนหรือเมืองคูณ เปนเมืองหน่ึงท่ี
อยูในแขวงเชียงขวาง  ในสมัยสงครามกับสหรัฐอเมริกา  เมืองพวนก็เปนเมืองหนึ่งท่ีสหรัฐอเมริกา
ท้ิงระเบิดจนบานเมือง โบราณสถานท่ีเกาแก ไดรับความเสียหาย 

เนื้อหาของเพลงกลาวถึง  วีรกรรมอันเกงกลาของชาวเมืองพวน  ท่ียืนหยัดตอสูกับศัตรู
ดวยใจอาจหาญ  รวมท้ังผูหญิงก็มีบทบาทในการปกปองเมืองพวน  ดังทอนท่ีวา  กลุมสาวนอยเมือง
พวน  หนาขาวนวลยืนงามสงา  ปนเหล็กยาวประทับบา  เพลงนี้เปนการปลุกจิตสํานึกใหประชาชน
รักบานเกิดเมืองนอน  ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญมากสําหรับการสรางชาติลาว  เพราะกอนท่ีขบวนการป
เทดลาวจะยึดครองลาวไดท้ังหมดในปพ.ศ.2518  นั้น  ประชาชนแตละแขวงไมมีความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน  ไมมีความรูสึกเปนชาติลาวรวมกัน  แตจะมีความรูสึกรักและหวงแหนในเมืองท่ีตนอยู
อาศัยมากกวาท่ีจะมีสํานึกในระดับรักชาติ  เพลงปฏิวัติจึงตองแตงออกมาเพื่อเอาใจคนในแตละ
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แขวง  แลวคอยเช่ือมโยงกับความสัมพันธในระดับชาติ  โดยสอดแทรกบางถอยคําในเพลงที่แสดง
ใหเห็นถึงความรักในชาติ  เพื่องายตอการสรางเอกภาพใหกับชาติลาว 
 

                             เพลง  ภูมิภาพเชยีงขวาง  
แผนดินเชียงขวาง งามแทหนอภผูาปาแปก 

ลมพัดแปกโอนเอน จับใจแทหนอเขตปลดปลอย 
นกตังลอสงเสียง  สําเนียงเสียงหวาน หวาน 

ถึงวาตัวเจานอย นกนอยกว็าเชียงงาม 
อยูแดนเชียงขวาง ครึกคร้ืนแทเสียงแคนแลนแตร 

เปนเสียงแคนเผยแผ  ชัยชนะประชาชนลาว 
ใตฟาทุงไหเพิม่มากสีสันกวาเกา ท้ังทํานองคําพูด เช่ือมเขาเหมือนคนๆเดียว 

ภูมิภาพเชียงขวางสุดเหลือหลายในพงพนา มีท้ังธารธารา 
ทานนํ้าใสไหลลองรินทุกถ่ินไมขาด โอ เชียงขวางแดนเมืองเหนือหลายเช้ือวงญาติ 

น้ําใจรักชาติ ใสสะอาดเหมือนดังดวงดาว 
ขงเขตเชียงขวางอุดมมากสายใจเมืองพวน 
ทรัพยในดินสมบูรณเกื้อกูลเล้ียงเคียงคูชูคํ้า 

ใชแดนลาวแลว ดังแกวมณีเลิศลํ้า 
เพราะประชาสรางทํา ชูคํ้าเมืองเชียงขวาง ลาว 

 
 เพลงภุมิภาพเชียงขวาง แตงโดยสุบัน สุวันนะวง  เนื้อหาของเพลงเปนการช่ืนชมความ
งามธรรมชาติของเชียงขวาง เชน ภูมิภาพเชียงขวางสุดเหลือหลายในพงพนา หรือ ทรัพยในดิน
สมบูรณเก้ือกูลเล้ียงเคียงคูชูค้ํา เปนการแสดงใหเห็นถึงความสวยงาม และความสมบูรณใน
ธรรมชาติ เพื่อใหคนลาวเกิดความรักและหวงแหนในทองถ่ิน ถือเปนแนวทางหนึ่งในการสราง
สํานึกชาติลาว เพราะคนลาวจะมีความผูกพันกับทองถ่ินมากกวาความเปนชาติลาว เม่ือทําใหคนรัก
ในทองถ่ินได จึงคอยโยงทองถ่ินเปนสวนหนึ่งของชาติภายหลัง 
 

เพลง  สาละวันกาวไป 
กาวไปสาละวนักาวไป (ซํ้า) เราเอย สาละวันเคยมีมูนเช้ืออาจหาญ 

ลงโทษพวกรุกรานแยงชิงเอาชัย สาละวัน สาละวัน สาละวนั 
จงพรอมกันกาวไป ขับไลกลุมพวกผีมาร ออกจากดินแดนของลาว 
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กาวไป สาละวนักาวไป กาวไป สาละวันกาวไป(ซํ้า) 
สาละวันปากซองบอละเวน (ซํ้า) ดินแดนท่ีสวยงามอุดมและรํ่ารวย 

ถ่ินฐานองคแกวกมดํา วีรบุรุษ ของชาติลาวไดกาวข้ึนไป 
ดับสูญพวกรุกรานไดกาวข้ึนไป ดับสูญพวกรุกรานกาวไปสาละวันกาวไป 

 
 เพลง  สาละวันกาวไป  เปนอีกหนึ่งบทเพลงท่ีแตงโดย  บัวเงิน  ซาพูวง  เพลงนี้เปน
การสรางสํานึกความเปนชาติลาวโดยใชแขวงหรือทองถ่ิน  ซ่ึงชาวลาวจะมีความผูกพันอยูกับ
ทองถ่ิน  รักในทองถ่ินของตน  ดังนั้นการจะสรางสํานึกรักชาติจําเปนท่ีจะตองยกยองในแตละแขวง  
พรอมกันนั้นก็คอยๆโยงแตละแขวงใหเขาเปนสวนหนึ่งของชาติลาว  
 เนื้อหาของเพลงเปนการปลุกระดมใหชาวสาละวันลุกข้ึนตอสู  ขับไล  ผูรุกราน
(อเมริกา)  มีการยกยองสาละวันวาเปนดินแดนท่ีมีสายเลือดแหงความกลาหาญ  โดยยกยององคแกว  
องคกมมะดํา  2 วีรบุรุษท่ีเปนผูนําชาวบานในการตอตานกับฝร่ังเศส  ใหกลายเปนวีรบุรุษของชาติ
ลาว  ซ่ึงจุดนี้จะเห็นไดวามีการทําใหวีรบุรุษในทองถ่ิน  กลายเปนวีรบุรุษของชาติ  เพื่อทําให
ชาวบานในแขวงสาละวันเกิดความรูสึกรักชาติตามไปดวย 
 
 4. เพลงปฎิวัติท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับมิตรประเทศ 
 

เพลง  อินโดจีนลุกขึ้นเปนไฟ  
  ท่ัวอินโดจนี   โชติชวงข้ึนดั่งเปลวไฟ    
  ไหมหวัศัตรูรุกราน  จนแหลงนายมันกําลังจนตาแจ  
   ลาว เวยีด เขมร   ไดพรอมเพียงเปนใจเดียว 
  กลมเกลียวสูรบชิงชัย   จําจักรพรรดิตัวใหญ    
  อเมริกา    ตองใชหนีก้รรม 
  ปวงประชาชน   ลาว เวยีดนาม กัมพูชา    
  เคียงบากันลุกตอสู   ขับไลศัตรูผูมาราวี 
  รวมสามัคคี   รวมตอยตีรวมตีเอาชัย    
  ดวยใจเคียดแคนปวงมาร  พรอมกันดับสูญสังหารตี   
  ทําใหพวกมัน   ตองปราชัย 
  เสียงเพลงชัยชนะ  ดังกองกังวาน     
  เหมือนดอกไมบาน  ตอนรับชมเชย 
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  เสียงปนตอสู   เพื่อเอกราช     
  ลาว เวยีดนาม กัมพูชา   พรอมเพรียงกนั 
  เขมแข็งอาจหาญ    กาวเดินไปสูหลักชัย 
 
 เพลงอินโดจีนลุกข้ึนเปนไฟ แตงโดยเดด จันทะลา เม่ือปพ.ศ.2510  เนื้อหาของเพลง
กลาวถึงความรวมมือกันของลาว เวียดนาม กัมพูชา ในการทําสงครามตอตานสหรัฐอเมริกา มีการ
ใชถอยคําท่ีสรางความรูสึกฮึกเหิม อยากทําลายสหรัฐอเมริกา เชน รวมสามัคคี รวมตอยตี รวมตีเอา
ชัย ดวยใจเคียดแคนปวงมาร พรอมกันดับสูญสังหารตี เพลงนี้จึงเนนการสรางสํานึกความเปนชาติ
ท่ีมีมิตรประเทศรวมกันตอสูกับศัตรูคือสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงเปนศัตรูรวมของท้ังสามชาติ 

  
 เพลง  สามัคคสีามชาติอินโดจีน  

ลาวเวยีดนามกัมพูชาสามชาติเรา รวมมือกันเขาใตรมธงปฏิวัติ 
เพื่อกําจดัอเมริกา  และพวกหมาพาลขายชาติใหอเมริกา 
สามชาติลาวเวยีดเขมร พวกมันเขนฆา เผาผลาญ 
เลือดไหลนองลงแมน้ําโขงอยางชํ้าอุรา    ลุกข้ึนแกแคนใหประชาชนสามชาติเรานี ้
เราสามัคคี เราพรอมกันตีเพื่อชาติปลดปลอย 
ถึงชาติเราจะเล็กสูไมถอยจนไดรับชัย   เวียด ลาว เขมร เราเอย 
จงรีบมาสามัคคีใหแนน เพื่อลางแคนโจรอเมริกาใหดับสูญ 
สามชาติเวียดนาม ลาวเขมรเรานี้  ต้ังแตกอนนี้เคยมีมูนเช้ือชิงชัย 
ไดขับไลฝร่ังรุกราน  ปราบพวกหมาพานขายชาติ จนไดรับชัย 
ประเทศในโลกจึงได รวมสานเซ็นตขอสัญญา 
แตไอหมาช่ัวชาไดทําลายสัญญา รวมแรงกันเขาปวงชนสามชาติเรานี ้
 เราพรอมกันตี ขับไลมันหนีออกจากอินโดจนี 
สามถ่ินดินนี้ใหไดมีอธิปไตย  มาเร็ว ๆ ๆ ๆ พวกเรากาวข้ึนไป 
กําธงชัยใหแนน ไมหวาดกลัวตอส่ิงใด ๆ เพื่อชิงชัย 

 
 เพลงสามัคคีสามชาติอินโดจีน แตงโดยปะเสิด สีซานน เนื้อหาของเพลงกลาวถึงความ
รวมมือของลาว เวียดนาม และกัมพูชา ในการตอสูกับอเมริกา โดยภาษาท่ีใชในบทเพลงเปนการ
ปลุกระดมใหเกิดความเคียดแคนสหรัฐอเมริกา เนนคําท่ีรุนแรง เชน เขนฆา เผาผลาญ ไอหมาชั่วชา 
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โจรอเมริกา นอกจากการใชศัตรูในบทเพลงแลว ยังเนนความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสามัคคี
ของท้ังสามชาติ ในนามอินโดจีน ภายใตธงปฏิวัติอีกดวย 
 
 เพลง  เวียดนามอาจหาญ 

เวียดนาม  เวียดนาม  ช่ือลือนาม งามหอมหวล 
คือดั่งดําดวน   ในสวนอุทยาน 
หอมกล่ินดอกบาน  จานไปทัว่โลกา 
สองแสงแรงกลา   สุริยาบไปปาน 
เวียดนามอาจหาญ  วีระชนเกงกลา 
บุกเขาฟนฆา   ศัตรูหมูมาร 
ปกปกถ่ินฐาน   แดนสังคมนยิม 
ใจเดยีวเกลียวกลม  ปลดปลอยภาคใต 
เชิดชูจิตใจ   เสียสละอันสูง 
เชิดชูคันธง   อิสระเสรี 
เขิดชูศักดิ์ศรี   ของชาติวีระชน 
ระดมใจคน   ในท่ัวแหงหน 
ลุกข้ึนสูชน   สรางชีวิตใหม 
เวียดนามยิ่งใหญ   เวียดนามโฮจมิินห 
กําแพงเมืองม่ิง   ของเอเชียอาคเนย 
 

 เพลงเวียดนามอาจหาญ แตงโดยทานสีซะนะ สีสาน เม่ือปพ.ศ.2512 เวียดนามถือเปน
ประเทศท่ีสูรบรวมกันกับลาวจนกระท่ังไดรับเอกราช และเวียดนามก็ไดใหความชวยเหลือ
ขบวนการปเทดลาวอยูเสมอ เชน กําลังทหารจากเวียดนามท่ีมาชวยขบวนการปเทดลาวรบกับลาว
ฝายขวา เปนตน ดังนั้นเวียดนามกับลาวจึงมีความสัมพันธอันดีตอกัน 
 เนื้อหาของเพลงกลาวยกยองวีรกรรมการตอสูอันกลาหาญของเวียดนาม เสมือนเปน
การประกาศใหโลกรูถึงความยิ่งใหญของเวียดนาม ดังเชน เวียดนามยิ่งใหญ เวียดนามโฮจิมินห 
กําแพงเมืองม่ิง ของเอเชียอาคเนย เพลงนี้ถือเปนเพลงท่ีสะทอนความสัมพันธระหวางลาวและ
เวียดนามไดเปนอยางดี เพราะนักแตงเพลงลาวไดแตงยกยองเวียดนาม 
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 เพลง  สายใจลาวเวียด 
เปรียบสองดวงตา สองแขนขา คนผูเดียว 
ลาวเวยีดนามเพื่อนแพง พรอมจับปน ยืนอยูเคียงกนั 
เพื่อนอยูเบ้ืองนั้น  เรา  อยูเบ้ืองนี ้
สองเปนพูหลวง  ปอมท่ีม่ัน แนวรบอันเดยีวกัน 
เสียงปนเพื่อนดัง  พรอมๆกัน กับของพวกเรา 
สองชาติลาวเวยีดนาม รวมดับสูญ ศัตรูตัวเดยีว 
เสียงเพื่อนไชโย  เสียง  เราไชโย 
ดังแววพรอมกนั  ฟดสนั่น  พวกเราฉลองชัย 
โอ….งามแทเด   สายใจลาวเวยีดนาม 
ดั่งดวงจําปา   และบัวทองพรอมบานช่ืน 
เปรียบอายนอง   เกิดรามทองพอแมเดยีวกัน 
รักแพงกนั   เปนตายดวยกนั 
สุขดวยกนั   และทุกขดวยกัน 
สายใจ   ลาวเวยีดนาม  (ซํ้า) 
 

 เพลงสายใจลาวเวียด แตงโดยทุมพัน รัดตะนะวง เม่ือปพ.ศ.2513  เนื้อหาของเพลง
กลาวถึง ความสัมพันธระหวางลาวกับเวียดนาม มีการเปรียบเทียบความสัมพันธท่ีใกลชิดกัน เชน 
เปรียบสองดวงตา สองแขนขา คนผูเดียว เปนการบงบอกวาลาวกับเวียดนามเปนเหมือนคนๆ
เดียวกัน หรือ เปรียบอายนอง เกิดรวมทองพอแมเดียวกัน รักแพงกัน เปนตายดวยกัน เปรียบเหมือน
ลาวและเวียดนามเปนพี่นองกัน และส่ิงสําคัญท่ีทําใหท้ังสองชาติรวมใจเปนหนึ่งเดียวกันก็คือ การมี
ศัตรูตัวเดียวกันนั่นเอง ถือเปนเพลงท่ีสรางความสามัคคีระหวางประเทศไดเปนอยางดี 
 
 
 5. เพลงปฎิวัติท่ีมีเนื้อหากลาวถึงความงามของธรรมชาต ิ
 

 เพลง  แดนแหงอิสระ 
  สุดงามยามแลง   แดนแหงอิสละ    
  ภูผาปาดง   พงพนาเปนหนาออนซอน 
  ดอกไมซับซอน   แสนสะออนสงกล่ินหอมหวน 
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  ชนชาติท้ังมวล   มีสิทธิเสรี    
  รวมสามัคคี   เปนพี่นองเดียว 
  ตอสูเด็ดเดีย่ว   สรางชีวิตใหม    
  เมฆมืดผานไป   สีสดใสเขามาแทนท่ี 
  ดินแดนแหงนี ้   สุดท่ีลํ้าคา    
  เลือดนักรบ   ไดทาแดงท่ัวแหงหน 
  เสียสละสู ชน   ปราบแพภยัรี    
  เขตปลดปลอยนี้   จะรักษาศักดิ์ศรี 

แผรัศมี    ไปในท่ัวแดนลาว 
 

 เพลงแดนแหงอิสระ แตงโดยทานสีซะนะ สีสาน เม่ือปพ.ศ.2509  เนื้อหาของเพลง
กลาวถึงความงามของธรรมชาติ ภูผาปาดง ดอกไมในเขตปลดปลอย ในชวงกลางและทายของเพลง
ยังกลาวถึง ความสามัคคี และสิทธิเสรีของทุกชนชาติ ดังเชน ชนชาติท้ังมวล มีสิทธิเสรี รวมสามัคคี 
เปนพี่นองเดียว  ปจจุบันเพลงแหงแดนอิสระเปนเพลงท่ีรูจักในทุกเพศทุกวัยของประชาชนลาวเปน
อยางดี ดวยเนื้อหาท่ีฟงงาย ไพเราะ และคายเทปมักจะหยิบเอาเพลงนี้มาทําดนตรีและขับรองใหม 
ทําใหเพลงนี้เปนท่ีรูจักมากข้ึน 

 
 เพลง  หวยนอยกลางปา 
  สายนํ้าเยน็   ไหลผานมากลางปา 
  ใสจนเหน็ตัวปลา  ลอยมาในน้ําธาร 
  โอปาเขียว   น้ําคดเกลียวไหลผาน 
  สมใจพวกเราทหาร  ยามไดผานอาบกิน 
  สมใจเรา   บุกปาท้ังวันคืน 
  พายถุงเปพายปน   คํ่าคืนนั้นเม่ือยหลาย 
  เห็นน้ําใส   รีบลงไปตามทา 
  อาบกินส้ินความเม่ือยลา  อยูกลางปาเพลินใจ 
  โอเพ่ือนเอย   อยานึกเลยวาเราเศราหมอง 
  ถึงกายเราก่ําดาํหมอง  ก็เหมือนทองที่งามสดใส 
  เปดดูอยูภายในใจ  เราสดใสยิ่งกวาทองคํา 
  เพื่อชาติประชา   เราอาสาปราบศัตรู 
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  แผนดินบส้ินศัตรู  เราตองสูบุกบ่ัน 
  ทุกขยากก็บหวาดหวั่น  เราปราบมารอเมริกา 
 
              เพลงหวยนอยกลางปา แตงโดยเดด จันทะลา เม่ือปพ.ศ.2510  เนื้อหาของเพลง กลาวถึง
ชีวิตของทหารท่ีใชชีวิตอยูในปา เต็มไปดวยความเหนื่อยลาทางกาย เม่ือเห็นหวยนอยกลางปา ก็ลง
ไปอาบกิน ส้ินความเหน่ือยลาท้ังปวง ชวงทายของเพลงก็มีการปลอบใจทหารใหลุกข้ึนตอสูเพื่อ
ชาติและประชาชน เชน เพื่อชาติประชา เราอาสาปราบศัตรู แผนดินบส้ินศัตรู เราตองสูบุกบั่น และ
ศัตรูของชาติในเพลงก็คือ สหรัฐอเมริกานั่นเอง เพลงนี้นาจะเปนเพลงท่ีใชปลุกระดมในกองทัพ ทํา
ใหเหลาทหารมีกําลังใจในการรบ 
 
 เพลง  เสียงขบัริมโขง  
  เหลียวตามลําแมน้ํา  ริมโขงกวางใหญโอ.....   
  โขงไหลลงสูใต   ลืมท้ิงฝงนที 
  เสียงขับลําใครนั้น  ตามลมวีวอน โอ........   
  เสียงนั้นกลุมดวยแคน  ลาวน้ันถูกย่ําย ี    
  เสียงขับลําใครนั้น  ตามลมวีวอน     
  รองลาวลุกข้ึนสู   ตีกูแผนดนิ 
  โขงกวาง   เราเคยอยูเย็น    
  เสียงรองเสียงลํา   เคยไดมวน    
  ยามเยน็    เราลงวายน้ํา    
  เม่ือยามคํ่าลง   เสียงแคนแลนแตร   
  โขงกวาง   เราเคยอยูเย็น 
  เสียงรองลํา   เคยไดมวน    
  ดินลาว    เราอยูมีสุข 
  อเมริกามาบุกรุก   ดินลาวลุกเปนไฟ    
  ลาวเอย    ลาวเราไดถูกรุกราน 
  ลาวพิราชอาจหาญ  เรามาพรอมเพรียงกัน   
  ตอสูปลดปลอย   เพื่อลาวเอกราช 
 



 155 

 เพลงเสียงขับแคม(ริม)โขง แตงโดยเดด จันทะลา เม่ือปพ.ศ.2511  เนื้อหาของเพลง
กลาวถึง เสียงขับลําท่ีอยูริมฝงแมน้ําโขง เปรียบเสียงขับลํานั้น ดังความแคนท่ีถูกย่ํายี เปรียบเสียงขับ
ลําเปนเสียงท่ีปลุกระดมใหลาวลุกข้ึนสูกับสหรัฐอเมริกา เพื่อชิงเอกราชใหกกลับคืนมา เพลงนี้ก็เปน
อีกเพลงท่ีสรางสํานึกชาติลาวโดยเนนศัตรูและเอกราช 
 

 เพลง  น้ํามาแสนงาม 
น้ํามาสองใส   ไหลลองเอย 
น้ํามาเอย   ไหลลองเลยผานภูเขากวาง 
น้ํามาไหลเปนลวง  ผานภูสามเสางามตาแทเดเจาเอย 
น้ํามาผานทุงมา   ดินดําน้ําชุม ชุมเราเอย 
กึกกกึกอง   เสียงนองน้ําไหล 
แสน แสนไกล   น้ําไหลจิ่นๆ (ซํ้า) 
มองลงไป   น้ําพัดไคสีเขียว 
มองไกลไกล   น้ํามาไหลคดเลี้ยว 
เลียบลองตาม   สอง่ังแมน้ํามา 
ประชา   ชนชมแนนหนา 
ทํามาหากิน   ดวยความเบิกบาน 
พรอมกันตอสูใหมี  เอกราชและสิทธิเสรี 
ในท่ัว   แผนดินลาว 
พรอมกันสรางสาบานเมือง ถ่ินหัวพนัเราใหเขมแข็ง 
รุงเรือง            ยืนยงตลอดไป 
 

 เพลงน้ํามาแสนงาม แตงโดย ไซยะสิน สีโคดจุนนะมาลี เม่ือปพ.ศ.2513 น้ํามาเปนช่ือ
แมน้ําท่ีอยูในแขวงหัวพัน และไหลไปยังประเทศเวียดนาม  เนื้อหาของเพลง กลาวถึงความสวยงาม
ของแมน้ํามาท่ีไหลผานภูเขา ทุงนา เปนท่ีช่ืนชมของชาวลาวในแขวงหัวพัน เพลงนี้ถีอเปนการสราง
สํานึกชาติลาว โดยใชธรรมชาติในทองถ่ินมาบรรยายถึงความงดงาม ทําใหประชาชนรูสึกภูมิใจใน
ทองถ่ิน ในตอนทายของเพลงก็โยงทองถ่ินใหสัมพันธกับชาติลาว 
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 เพลง  เคล่ือนทัพสูทุงเพียง 
จากพูสูง   เรามุงหนาสูทุงเพียง 
ผานปาดง   เสียงนกรองดงักองมา 
ผานหวยน้ําใส   พักผอนกายา 
อาบกินสบายอุรา  งามแทเมืองลาว 
โอย ประเทศชาติ   ของพวกเรา 
ถูกศัตรู   ตัดแบงมาหลายป 
เราพลัดจากบาน   จากถ่ินฐานพอแมประชา 
ยอนพวกผี   อเมริกา 
ความเคียดแคน   ไดฝงแนนอยูในดวงใจ 
ดั่งเปลวไฟเผาไหมอุรา  ของประชาชนลาว 
พูละสูงถึงแผนฟา  พวกเราผานไป 
น้ํากวางใหญ   พวกเราผานขาม 
ตามไปตี   ศัตรู 
จากพูสูง   เรามุงหนาลงสูทุงเพียง 
เสียงประชา   พรอมเรียกรองพวกเราไป 
แผนดินของลาว   แตเหนือถึงใต 
ชาติและประชามอบให  เราไปปลดปลอยเอา 
 

 เพลงเคล่ือนทัพสูทุงเพียง แตงโดยสันติ พมสุวัน เม่ือปพ.ศ.2514  เนื้อหาของเพลง 
กลาวถึงการเคล่ือนทัพของทหารจากภูเขาสูทุงราบ ผานปาดง หวยน้ํา ฯลฯ เพื่อไปปลดปลอยแขวง
ตางๆของลาว นอกจากน้ียังกลาวถึง ความทุกขท่ีตองพลัดพรากจากถ่ินฐาน เพราะสหรัฐอเมริกาท่ี
รุกรานประเทศลาว เพลงนี้จึงมีรูปแบบการสรางสํานึกชาติลาว ท่ีผสมผสานไปดวยความงามของ
ธรรมชาติ ความแคนท่ีมีตอศัตรู 
 

  เพลง  ฤดูกาลใหม 
ฤดูกาลใหม   สงกล่ินหอมหวล 
หอมดอกดําดวน   นั้นหอมหวลชวนใจ 
สงกล่ินไปให   ในท่ัวโลกา 
กล่ินดอกบุปผา   นั้นเปนสัญญาบอกให 



 157 

วาลาวเราได   ชัยใหญลือชา 
เสียงดนตรี   สงเสียงใสกอง 
เปนฟองกองฟา   หวั่นไหว 
สงขาวชัย   เสียงไกลฟดฟน 
จิตใจสดช่ืน   แสนสะอ้ืนดวงใจ 
ปวงประชา   ท่ัวหนาสดใส 
ไดรับชัยชนะ   ท่ัวอาณาแดนลาว 
เรารีบกาวเดนิไป   เพื่อยาดเอาชัยมาใหชาติลาว 
ไดกาวข้ึนสู   ความสุขทุกส่ิง 
เมืองม่ิงขวัญลาวนี ้  ไดมีแตความสุขสันต 
ไดพากนั   สรางทุกบอน 
ช่ัวนิรันดร   ใหถาวรอมตะตลอดไป 
 

 เพลงฤดูกาลใหม แตงเม่ือปพ.ศ.2516 โดยปะเสิด สีซานน เนื้อหาของเพลงกลาวถึง ชัย
ชนะท่ีลาวไดรับเปนฤดูกาลใหม มีการเปรียบเทียบกล่ินหอมของมวลดอกไมวาเปนสัญญาณแหงชัย
ชนะ ในชวงทายของเพลงก็เชิญชวนใหประชาชนลาวกาวไปชิงชัยชนะใหกับลาว เพื่อความสุขสันติ
ของประเทศ 
 

เพลง  ดาวลอมเดือน 
โอ ดวงจันทรวันเพ็ญ  จันทรงามสดใส  
จันทรงามวิไล   งามวิไลภายใตทองฟา 
ยามเม่ือแหงนมอง  ใตรมแปกแสงจันทรสองมา 

   พาใหช่ืนอุรา   มาพบจันทร ความเศราหายไป  
โอ จันทรา   เคียงขางยังมีหมูดาว 
ดังปฏิวัติลาว   ปวงชนลาวแนนหนาลอมรอบ 
แสงสองของเดือน  เหมือนสายใจคนลาวมุงหวัง 
พรอมกันเดนิตามทาง  สรางเมืองลาวใหสวางเหมือนเดือน 
ดวงเดือนเล่ือนลอย  นภาใสสวางแวววาว 
โอ ดวงดารา   นอยใหญระยบิระยับดอมจนัทร  
เหมือนประดบัสี   ยอมมณีสดสีจนัทรา 
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   พุงแสงแรงกลา   ท่ัวอาณาอาบแสงดวงจันทร 
 
 เพลงดาวลอมเดือน  แตงโดย  สุบัน  สุวันนะวง  เม่ือปพ.ศ.2516  เนื้อหาของเพลงเปนการ
เปรียบเทียบแสงของดวงเดือนเหมือนเปนแสงแหงการปฏิวัติ  ท่ีสองแสงออกมาขจัดความเศราของ
ประชาชน  สังเกตไดจากธงดวงเดือนท่ีเปนสัญลักษณของขบวนการปเทดลาวต้ังแตตอตานจน
ไดรับเอกราช  เปรียบเสมือนเคร่ืองหมายของการปฎิวัติ  สวน ดาว ในท่ีนี้หมายถึงประชาชนลาว  
สังเกตไดจากบางทอนของเพลง  โอจันทรา  เคียงขางยังมีหมูดาว  ดังปฎิวัติลาว  ปวงชนลาวแนน
หนาลอมรอบ  เปนการบอกวา  การปฎิวัติ  และขบวนการปเทดลาวเปนศูนยกลางและนําพาให
ประชาชนลาวกาวไปสูความสวางสดใส 
 
 เพลง  น้ําโขงไหลมาจากไหน    

มองดูน้ําแมโขงไหลนองลองลงมา เลียบตามปา ผา หวย หนอง 
ไหลผานตองลองลงมาหาถ่ินฐาน บานชองของลาว 
แตเม่ือคราวกอนนั้นมา มีเกียรติลือชาวาน้ําโขงไหลทัว่แดนลาว 
ไหลผานมาแตไกลพนจากฝงทะเล น้ําโขงไหลลองมาไหลผานเรียบลองตาม 
สามชาติอินโดจีน ลาว เวยีดนาม เขมร  
แมน้ําโขงไหลผาน เปรียบดั่งวิญญาณในกาย   
เหมือนสายเลือด เนื้อ เช้ือเดยีว  ลาว เวยีดนาม เขมร 
มองดูน้ํา แมโขงไหล ฟอง เกีย้วกอด สอดคลอง(ฟองคล่ืนมวนตัว) 
ลมพัดตองฟองกระทบฝง หล่ังไปตอง คอนพะเพ็ง 
เสียงฟาดตอง กุมกองเฟอดฟอง 
ดั่งเสียงทองบรรเลงเพลงขับกลอมใจ เม่ือลองไหลไดยินเสียงทอง 
แมน้ําโขงงาม เอย!เจาเคยไหลลองมา พาใหลาวอุดม จิตใจชมช่ืนบาน 
น้ําโขงฟองฟาดมาลมพัดเยน็กายา อาชีพ ชีวาปวงประชาชนลาว 
คอยหวังแมน้ําลําเดียว แมน้ําโขงเขียวงาม 

 
 เพลงน้ําโขงไหลมาจากไหน  แตงโดย  ปะเสิด  สีซานน  เนื้อหาของเพลงเนนการ
พรรณนาถึงความงามของแมน้ําโขง  ท่ีไหลท่ัวดินแดนลาว  ผูแตงใชภาษาท่ีทําใหผูฟงสามารถ
จินตนาการไดอยางชัดเจน  เชน  มองดูแมน้ําโขงไหล  ฟองเก้ียวกอด  สอดคลอง  ลมพัดตองฟอง
กระทบฝง  เปนตน  นอกจากการชื่นชมในแมน้ําโขง  เนื้อหาของเพลงยังแฝงไวดวยความสามัคคี
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ระหวาง  ลาว  เวียดนาม  เขมร  เชน  แมน้ําโขงไหลผาน  เปรียบดังวิญญาณในกายเหมือนสายเลือด 
เนื้อ เชื้อเดียว ลาว เวียดนาม เขมร  ถือเปนการสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อตานกับศัตรู
อีกดวย 

 
เพลง  จําปาบาน 

โอ จําปากําลังบานแบงสี งามแทกวามวลมาลี 
ท่ัวกิ่งกานดอกใบ สงกล่ินหอมหวนนิ่มนวล ชวนใหเรานารักใคร 

กลอมจิตมิตรใจอยูในเมืองบาน เจาเจือจานบานทั่วอาณา 
โอ บุบผาจําปาลาวนี้ ไดแยมสีเพิ่มความรมเย็นใหกลับคืนมา 

ดวงดอกจําปามาลางาม นามลือกองท่ัวโลกา 
งามสุดโสภายามเจาบานข้ึน หายข่ืนขมระทมหมนหมอง 

เดียวนี้ชาติลาวของเราเล่ือมใส ลาวเหนือลาวใตเปนใจอันเดียว 
จําปาเบงบาน รับความปรองดองของลาวพ่ีนองท้ังชาติแยงไดมา 

รวมสรางสัมพันธเหมือนจําปากําลังบาน 
 

 เพลงจําปาบาน แตงโดยสุบัน สุวันนะวง  เนื้อหาของเพลงกลาวช่ืนชมความงามของ
ดอกจําปา ดังเชน ท้ังก่ิงกานดอกใบ สงกล่ินหอมหวนนิ่มนวล ชวนใหเรานารักใคร นอกจากนี้ยัง
แทรกเร่ืองการเมืองทามกลางความงามของดอกจําปาไดอยางลงตัว เชน โอ บุปผาจําปาลาวนี้ ได
แยมสีเพิ่มความรมเย็นใหกลับคืนมา สะทอนใหเห็นถึงความรมเย็นในแผนดินลาวหลังปลดปลอย
ประเทศ หรือ จําปาเบงบาน รับความปรองดองของลาวพ่ีนองท้ังชาติไดแยงมา สะทอนใหเห็นถึง
ความปรองดองของคนท้ังชาติในการรวมมือกันกอบกูเอกราช แสดงใหเห็นสํานึกชาติลาวไดอยาง
ชัดเจน   

 
 เพลง  ปาไมสดชื่น 

เบิกบานสดใสงามวิไล    โอปาไมเมืองลาว 
ชูชอแตกหนอออกจาว    เดี๋ยวนี้เมืองลาวส้ินศึกสงคราม  
ควันมืด ระเบิดนาปาน    จะไมเผาผลาญเจาอีกตอไป 
เพราะวามีการนําสองใส (ปราดเปร่ือง)  (ซํ้า) ภูผาปาไมจึงเขียวสดงดงาม 
เจาจะเปนระนาด ป แคน เสบ (เลน)  ฟอนลาวแพน แอนออนฟอนรํา 

ชมเชย ชมเชย ชัยชนะ 
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สันติภาพคืนมา     พงพนาท่ัวดาวไดเปล่ียนสี 
ยามเชาตองแสงสุรี    ฝูงชะนีหยุรองสงมา 
ลมพัดตองปลายเจาโอนเอน (ซํ้า)   นั้นเปนสัญญาณวาลาวมีชัย 
มวลพฤกษามาลาพันธุไม (ซํ้า)   ชูกานกิ่งใบประดับเมืองลาวใหสวยงาม 
เจาจะเปนระนาด ป แคน เสบ (เลน)  ฟอนลาวแพน แอนออนฟอนรํา 

ชมเชย ชมเชย ชัยชนะ 
 
 เพลงปาไมสดช่ืน  แตงโดย  ส.สีเมืองซอง  เนื้อหาของเพลงกลาวถึงปาไมเมืองลาวท่ีมี
ความสดใส  สวยงาม  วึ่งก็คลายกับเพลงปฎิวัติท่ีกลาวถึงความงามของธรรมชาติเพลงอ่ืนๆ  จุดท่ี
นาสนใจของเพลงนี้ก็คือ  การเนนไปท่ีการนําพาของพรรค  ดังทอนท่ีวา  ควันมืดระเบิดนาปาน(ช่ือ
ระเบิดท่ีใชในสงคราม)  จะไมเผาลาญเจาอีกตอไป  เพราะวามีการนําสองใส  ภูผาปาไมจึงเขียวงาม  
กลาวคือ  ภายใตการนําของพรรค  ภัยจากระเบิดสงครามจะไมสามารถทําลายภูผาปาไมได  หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ  ภายใตการนําพาของพรรค  จะไมมีภัยใดๆท่ีมาทําอันตรายประชาชนลาวได
เชนกัน 
 
 
  6. เพลงปฏิวัติท่ีมีเนื้อหาแตกตางหลากหลาย 
 

เพลง  ฉลองสันติภาพ 
เชิญมาเลนดวยกัน ในวันฉลองสันติภาพของลาว 
เชิญ .... ชาวลาวพี่นองจงเขามารวมในงาน ... 

ในการฉลองในวันนี้ สมสุขแสนระร่ืนใหสดช่ืนอุรา 
เชิญ ... เชิญ ... เถิดชาวลาวพ่ีนอง ... 

จงปกปองอาสา ... สันติภาพของลาว เชิญเถิดท้ังบาวและสาว 
พรอมท้ังหนุมและนอย จงเขามารวมดวยกนั 

นั้นเปนวันสันติภาพของลาวเรา 
นั้นเปนวันสันติภาพของลาวไดกลับคืนมาหา 

ปวงชนลาวเรานี้สุดท่ีสดช่ืนอุรา 
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 เพลงฉลองสันติภาพ  แตงข้ึนในปพ.ศ.2504  โดยทานปะเสิด  สีซานน  ในชวงเวลา
ดังกลาวลาวยังไมไดเอกราชท่ีสมบูรณ  เปนชวงท่ีฝร่ังเศสหมดอํานาจในลาว  แตสหรัฐอเมริกาก็เขา
มาแทรกแซงลาวตอจากฝรั่งเศสทันที 
 เนื้อหาของเพลง  เนนใหพี่นองลาวมารวมร่ืนเริงกับสันติภาพท่ีลาวไดรับ  และจง
ชวยกันรักษาสันติภาพนี้ไว  สันติภาพท่ีกลาวถึงในเพลงนาจะมีความหมายถึง  การท่ีฝร่ังเศสหมด
อํานาจไปจากลาว ทําใหประชาชนลาวไดอยูกันอยางสงบ แตยังไมใชสันติภาพท่ีแทจริง  เพราะ
สหรัฐอเมริกายังคงแทรกแซงการเมืองของลาวอยู  เพลงนี้ทําใหเห็นวาการสรางสํานึกความเปนชาติ
ลาว  ไดเนนไปท่ีสันติภาพ  เนนใหชาติลาวมีความสงบสุข 
 

  เพลง  รักเมืองลาว 
แผนดินถ่ินลาว   ประเทศของลาว 
ประชาชนลาว   สรางมาหลายป 
อุดมและม่ังมี   เปนสงาราศี 
มีภูผาและปาไม   เขียวสดงดงามออนซอน 
นี้เปนบอน   เล้ียงชีพชาวลาว 
ชาวลาว  รักเมืองลาว  เปรียบดั่งแกว  นัยนตา 
พวกเราหนุมลาว   ชาติชายฉกรรจ 
ผูท่ีหาวหาญ   ของประเทศชาติ 
ถึงคราวชาติตองการ  ก็เบิกบานรับใช 
ดวยน้ําใจขยัน   สาบานการตอสู 
เพื่อกอบกู   ดินแดนของลาว 
กูเอาสันติภาพ   เอกราช  สมบูรณ 

 
 เพลง  รักเมืองลาว  แตงโดย  ทานสีซะนะ  สีสาน  ในปพ.ศ.2505  ซ่ึงในปดังกลาว
การเมืองของลาวยังคงวุนวาย  ลาวถูกประกาศใหเปนประเทศเปนกลาง  มีรัฐบาลผสม 3 ฝาย 
 เนื้อหาของเพลงนี้มีความหลากหลาย  ในชวงตนเพลงกลาวถึง  ธรรมชาติของลาวท่ี
เต็มไปดวยความอุดมสมบูรณ  อันเปนแหลงเล้ียงชีพของคนลาว  ซ่ึงทําใหคนลาวเกิดความรักใน
ประเทศของตนเอง  ในชวงทายเพลง  เปนการระดมใหหนุมลาวท้ังหลาย  ชวยกันตอสู  รับใชชาติ
บานเมือง  เพื่อสันติภาพ  และเอกราชของลาว  เพลงนี้ก็เปนอีกเพลงท่ีเนนเร่ือง  เอกราช  และ
สันติภาพ  ในการสรางสํานึกความเปนชาติลาว 
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    เพลง  สะบายดีปใหม 
 พอปเกากายแลว   แมนปใหมก็เวยีนมา 
 ปวงประชายกมือไหว  และวนัทา 
 เพื่อปรารถนา   ความสุขและความสมบูรณ 
 ปวงประชาชนลาว  ท้ังหญิงและชายตอสูทุกกลอุบาย 
 กอสรางแนวคิด   ปลอดโปรงและผองใส 
 ตอนรับปใหม   ใหมีโชคชัย 
 เพื่อสุขเกษม   ตลอดไป 
 ขอพอแมท้ังหลาย  ท้ังหญิงและชายจงพรอมเพรียงเรียงหนา 
 กอสรางลบลาง   แนวคิดเกา 
 ส่ิงท่ีมัวเมา   เพื่อตอนรับชีวติสดใส 
 พอปเกากายแลว   แมนปใหมก็เวยีนมา 
 สมดั่งใจขอใหได  ความสุขทุกส่ิง 
 ท้ังชายและหญิง   ทุกส่ิงดั่งดวงใจหมายปอง 
 ปวงประชาชนลาว  ท่ัวหนาท้ังผองฉลองปใหมสดใส 
 
 เพลงสะบายดีปใหม  แตงในปพ.ศ.2505  โดย ทานปะเสิด  สีซานน  ถือเปนเพลงท่ีเอา
เทศกาลปใหม  มาสอดแทรกเนื้อหาการเมืองไดอยางลงตัว 
 เนื้อหาของเพลงคือการอวยพรปใหม  ใหประชาชน  มีโชคดี  มีความสุข  สมหวังใน
ทุกส่ิงท่ีปรารถนา  ในบางวรรคของเพลงยังบงบอกถึงความพยายามตอนรับในระบอบการปกครอง
ใหม  เชน  กอสรางแนวคิด  ปลอดโปรงผองใส  และ  กอสรางลบลาง  แนวคิดเกา  เพื่อตองการให
ลาวเขาสูระบอบการปกครองใหมละท้ิงระบอบเกาๆ  เสมือนกับปใหมท่ีตองมีส่ิงใหมๆและดีกวาป
เกา  เพลงนี้ถือเปนการสรางสํานึกความเปนชาติ  โดยการสรางความชอบธรรมใหกับระบอบ
คอมมิวนิสตอันเปนระบอบการปกครองใหมของลาว  ซ่ึงระบอบการปกครองก็ถือไดวาเปนสวน
หนึ่งของชาติเชนกัน 
 

เพลง  คอยอายไปแนวหนา  
  จิตฝนครํ่าครวญ   ครวญหาคูเคียง    
  บไดยนิเสียง   สําเนียงของอาย 
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  แตพรากจากกนั   ก็เปนวันนานเทิง    
  นองคิดคํานึง   ถึงแมวาจะยาวนาน 
  นองก็คอย   ดวยใจ     
  ขอเพียงอายอดทน  รวมกับเพื่อนตอสูอยางเขมแข็ง 
  เลือดอายตองแดง  สมกับความรักของนองเอย 
  อยาละเมอ   เพลิดเพลินนะพี่    
  หากวาอายและนองท้ังสอง จะหมายปองเปนคูชีวา 
  จงต้ังหนานําพา   อาสาสูเพื่อชาติ    
  ชีวิตเลือดเนื้อ   ตองเพ่ือประชา 
  โอ ยอดชีวิต   ท่ีคิดพี่เอย    
  นองบลืมเลย   ตอคําม่ันอาย 
  แตกลัววาชาย   แอบไปกลายเปนอ่ืน 
  เพราะวาผูชาย    เคยพูดมากหลอกลวง    
  กลัวแตหวง   เสียเลย 
  สวนนองอยูขางหลัง  ยังคิดต้ังตอบไดทอถอยใจ 
  ถึงแมอยางใด   ก็ต้ังใจผูกพัน 
  ใหความรัก   เราม่ันคงแท    
  อยากใหความรักเราท้ังสอง ไปถึงจุดหมายแท   
  ขออยาผันแปร   ตอคํายุแยเขาเลย 
  พวกเราจึงได   ดั่งใจหมายปอง 
 
            เพลงคอยอายไปแนวหนา แตงในปพ.ศ.2509 โดยทานปะเสิด สีชานน เปนเพลงปฏิวัติ
ท่ีผสมผสานระหวางความรักของหนุมสาวและความรักในชาติไดอยางลงตัว 
            เนื้อหาของเพลงเปนการรําพึงรําพันของฝายหญิงท่ีหางหาคนรัก ท่ีตองจากไปไกล เพื่อ
ทําหนาท่ีตอสูกับศัตรูเพื่อประเทศชาติ แตก็ไดสงความหวงใย ความคิดถึงอยูเสมอ และรอวันท่ีจะ
ไดกลับมาครองคูกัน เพลงนี้แมเนื้อหาหลักจะเปนความรัก แตก็แฝงสํานึกรักชาติในบทเพลง เชน  
หากวาอายและนองท้ังสอง จะหมายปองเปนคูชีวา จงตั้งหนานําพา อาสาสูเพื่อชาติ ถือเปนอีก
อารมณของเพลงปฏิวัติ 

 
เพลง  รวมอายตอสู 

อายนักรบแนวหนา  อายเกงกลาตานทานศัตรู 
ทุกชยากลําบาก   พวกอายตอสู 
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อยูอดทนเหนบ็หนาว  ใจเดด็เดีย่วสมนักรบลาว 
ยอมสละ   เพื่อประชาชนลาว 
อนาคต    กาวสูศิวไิลซ 
จะอยูแหงใด   อยูแหงหนใด 
หัวใจนอง   คิดฮอดทุกนาที 
พรอมกันต้ังใจ   ทําหนาท่ี 
ดวยคิดเหน็พวกอาย  ดวยน้ําใจรวมชาติเชนกัน 
เคียงบาพวกอาย   รวมใจแขงขัน 
ตอสูรวมกัน   ถึงวันปลดปลอย 
ใหมันเกล้ียงปลอดขาว  เหมือนดั่งดวงพระจันทร 
ถึงโจร    อากาศช่ัวชาของอเมริกา   

 มันเขามา   หารุกราน 
ปอ ตอ ออ ยิงตาน  ผลาญใหมันแหลก 
โอ ถึงวาเลือด   จะหยดหยาดไหลลง (ซํ้า) 
ก็เพื่อจุดประสงค   ของชาติลาวจะไดเจริญ 
 

 เพลงรวมอายตอสู แตงในปพ.ศ.2509 โดยเดด จันทะลา ซ่ึงเปนชวงท่ีลาวยังคงตอตาน
กับสหรัฐอเมริกา และทําสงครามกันอยูอยางตอเนื่อง 
 เนื้อหาของเพลง เปนความรักของผูหญิงท่ีมีใหกับนักรบแนวหนาของลาว แมวานักรบ
แนวหนาจะลําบากทุกขยากเพียงใด แตฝายหญิงก็จะรวมสูเคียงบาเคียงไหลไปอยางไมยอทอ เพื่อ
ประเทศลาวจะไดกาวสูความศิวิไลซ ในตอนทายของเพลงก็เนนไปที่ศัตรูของชาติคือสหรัฐอเมริกา 
โดยเนนใหทําลายสหรัฐอเมริกาเพื่อใหชาติลาวไดเจริญ 
 

                            เพลง  เสียงเพลงกีกะตุก 
เสียงฟมกีนองกองไป  พวกอายแนวหนาไดยินบหนออาย 
เสียงฟมนองพดัตําไว  เหมือนเสียงปนอายดังอยูสนาม 
พวกนองฟาวเฮ็ดฟาวทํา  ตําไดไวไปเคียงคูอาย 
พวกอายไปอยูสนาม  นองอยูแนวหลังแขงขันตําแพ 
เสียงฟมของใผเด  จะตําไวไดเหมือนกับนอง 
ลมพัดอยูเมฆลอยลอง  ไมเทานองทอผาแกวงไกว 
เดี๋ยวนี้กีทันสมัย   ไดขยายเศรษฐกิจของลาว 
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เสียงฟมกลอมเขาเสียงเพลง ฟดฟนบรรเลงในโลงทอผา 
พวกนองพรอมเพรียงกนัทอ ดังฟดสนั่นเสงงามทอไว 
เพื่อชาติลาวเรากาวไป  ศิวิไลซสูความกาวหนา 
พวกนองรวมสวนสรางสา อายอยูแนวหนาตีศัตรูหมูมาร 
 

 เพลงเสียงเพลงกีกระตุก แตงโดยสีนวน สิดทิบุด เม่ือปพ.ศ.2509 คําวา กีกะตุก นั้น
หมายถึง โครงท่ีใชในการทอผา เสียงกีกะตุกก็คือเสียงในการทอผานั่นเองเนื้อหาของเพลงกลาวถึง 
การทอผาของหญิงลาวท่ีเปรียบเทียบกับเสียงปนของเหลาทหาร วามีความเกงกาจเหมือนกัน เปน
การแสดงใหเห็นถึงบทบาทของผูหญิงลาวท่ีมีความชํานาญในการทอผา และชวยขยายเศรษฐกิจ
ใหกับประเทศลาว ทําใหประเทศชาติมีความกาวหนากาวสูความศิวิไลซ 
 

  เพลง  สนามรบพูกูด 
สนามรบพูกูด   อันลือช่ือ 
สองกําลัง   รวมมือกันตอสู 
ตานยันศัตรู   ผูมาลวงลํ้า 
พวกเราแดดรํ่า   ไมแพเปลวไฟ 
พูกูดสูง    จะเกือบทลายลง 
แตพวกเรา   ยังคงสูเขมแข็ง 
เคียดแคนเขมแข็ง  พวกเรายืนสู 
ตีดับสูญศัตรู   ใหมันวอดวาย 
บุกข้ึนมา  บุกข้ึนมา  ถาอยากเปนเจาพูกูด 
พวกเราจะสง   ไปเปนฑูตอยูอเวจี 
เพื่อชาติ    เพื่อประชาลาวน้ี 
เราจะบถอยหนี   แมแตกาวเดียว 
 

 เพลงสนามรบพูกูด แตงโดยเดด จันทะลา เม่ือปพ.ศ.2510  เนื้อหาของเพลงกลาวถึง
การตอสูท่ีพูกูด ซ่ึงเปนช่ือของภูเขาท่ีอยูในเชียงขวาง เหลาทหารไดใชพูกูดเปนท่ีต้ังม่ันของกอง
กําลัง และคอยตอตานศัตรู ดังบางทอนของเพลง บุกขึ้นมา บุกขึ้นมา ถาอยากเปนเจาพูกูด พวกเรา
จะสง ไปเปนฑูตอยูอเวจี  เพลงนี้เปนภาพสะทอนการเสียสละเพ่ือชาติของเหลาทหารไดชัดเจน 
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    เพลง  ลมพัดจอมภูเก็ง 
  ลมพัดยอดภูเกง็    หนาวเยน็    
  ฝนหลนพรํา    หมอกลงมืดมัว 
  ลมแรง    พัดหมอกมืดมัว      
  หนาวไปท่ัว   ปอม(ปราการ)ภูเขาสูงเดน 
  นักรบ    ประจําคืนวัน (ซํ้า)   
  ทนตอหนาวเยน็   รักษาปอมภ ู
  หมอกจาง   มองไปทางเบ้ืองหนา   
   ฝูงปวงบา   จักพรรดิ์ยดึแดน 
  ปาดง     มันถางจน เกล้ียง    
   ความเคียดแคน   ครอบงําทุกแหง 
  พอแม    คอยทุกเชาเย็น (ซํ้า)    
  คอยลูกหลานรัก   ปลดปลอยประชา 
 
 เพลงลมพัดจอมพูเก็ง แตงโดยเดด จันทะลา เม่ือปพ.ศ.2510  เนื้อหาของเพลงกลาวถึง 
ทหารท่ีตองเฝาอยูท่ีปอมปราการบนพูเก็ง (ภูเขาท่ีอยูในเชียงขวาง) ตองทนอยูกับลม ฝน ความหนาว
เย็นท่ีพัดผานมา เนนถึงชีวิตของเหลาทหารในปาดง และเพลงยังกลาวถึงศัตรูของชาติแตกลาวถึง
เพียงเล็กนอยเทานั้น 
 

เพลง  อาลัยรัก 
  ความมืดความหมน  ไดผานพนไป 
  ฟารุงแจมใส   สองแสงลงมา 
  พาลาวสงา   พาลาวสูงเดน 
  ยามเรารมเยน็   ใครเห็นใจเรา 
  ดวงใจเราแสนเศรา  ดวงใจเราหมองหมน 
  ดวงใจเราคิดถึงคน  ชายชาตินักสู 
  ดวงใจเราคิดอยูบวาย  ดวงใจเราคิดถึงยอดชาย 
  ผูถวาย    เลือดเนื้อเพื่อชาติ 
  เจาเปนชายองอาจ  สามารถฟาดฟน 
  เจาบุกเจาสังหาร   ปราบพวกมารไพรี 
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  เจาสรางคุณความด ี  ไปท่ัวแหงหน 
  สูชนหม้ันทุกข   เพื่อความสุขของประชาชน 
  เจาเสียสละกายตน  เพื่อผูคนท้ังมวล 
  ช่ือเสียงเจาหอมหวน  ถึงสวนอุทยาน 
 
 เพลงอาลัยรัก แตงโดยทานสีซะนะ สีสานในปพ.ศ.2511 เนื้อหาของเพลงจะเปนความ
อาลัยท่ีมีตอเหลาทหารที่ตอสูกับศัตรู สละชีวิตเพื่อประเทศชาติ เพื่อประชาชนลาว เพลงนี้เปนการ
ยกยองวืรกรรมของเหลาทหารและเนนท่ีความเสียสละ เพื่อใหประชาชนลาวไดเกิดสํานึกรักชาติ 
และสามารถเสียสละเพ่ือชาติไดเชนกัน 
 
    เพลง  สาสนจากแนวหนา  
  สาสนฉบับนี้   เขียนท่ีแนวหนา 
  สอดสองมาหา   อาณาเขตแนวหลัง 
  ฝากถึงนองนาง   คงบางของชาย 
  ผูท่ีหม้ันหมาย   ฝากฝงดวงใจ 
  ชายจากไป   แตใจม่ันคง 
  ทําหนาท่ีสูงสง   เพื่อประเทศชาติ 
  ชายสูรบองอาจ   ชายฟาดฟนไพลี 
  ชายลบเลวตอยตี   บมีหวั่นไหว 
  ชายจะแยงเอาชัย   พวกจัญไรอัปปย 
  ชายกอบกูศักดิ์ศรี  อิสระของลาว 
  เรามารวมแรงเขา  ใจเดยีวเด็ดเดีย่ว 
  สามัคคีกลมเกลียว  คือผ้ึงรวมรัง 
  เจาอยูแนวหลัง   จงต้ังหนาชวย 
  สรางเขตปลดปลอย  ใหแข็งแรงกลา 
  สรางผลงานสงา   สรางผลงานยิ่งใหญ 
  เสกบักกาแตกพาย  อายจะกลับคืนมา 
  นําเอาชัยชนะ   มาฝากตอนขวญัใจ 
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 เพลงสาสนจากแนวหนา แตงโดย ทานสีซะนะ สีสาน เม่ือปพ.ศ.2511 เนื้อหาของเพลง
กลาวถึง ความคิดถึง ความรัก ท่ีเหลานักรบ ฝากมาใหหญิงอันเปนท่ีรักทางจดหมาย ถึงแมจะ
หางไกลแตใจยังม่ันคง และทําหนาท่ีกอบกูอิสรภาพของประเทศชาติ ดวยการสามัคคีเขาทําลาย
สหรัฐอเมริกา เพลงนี้จึงเปนเพลงที่มีเนื้อหาหลากหลาย ท้ังความรัก ความชิงชังศัตรู ความสามัคคี
เพื่อชาติ 

 
เพลง  ทางเลข 9 มีชัย 

พายุลมแดง   สําแดงแฝงเดช 
สะหวนันะเขต   แดนแหงคนหาญ 
บุกเขาฟาดฟน   ศัตรูรุกราน 
ปกปกถ่ินฐาน   ภูมิลําเนา 
ไฟเคียดแคน   แหงทางเลข 9 
เผาไหมพวกมาร   อเมริกาและพวกหมาพาล 
สูรบอาจหาญ   ภาคใตมีชัย 
ปราบขาศึกสมใจ  ลงโทษมันสมแคน 
ท่ัวทุกดนิแดน   เขตแควนยกยอง 
ช่ือเสียงดังกอง   ชูเกียรติศักดิ์ศรี 
กองทัพเราด ี   ตีเกงเยีย่มยอด 
สมเปนผูสืบทอด   มูนเช้ือราชวงศ 
สมเปนหลานขององค  เจาพอกะดวด 
ชาติลาวองอาจ   มีลูกวีระชน 
 

 เพลงทางเลข 9 มีชัย แตงโดยทานสีซะนะ สีสาน เม่ือปพ.ศ.2513 ช่ือเพลงทางเลข 9 
หมายถึงเสนทางท่ีใช เดินทางมาแขวงสะหวันนะเขต  ซ่ึงไดรวมตอตานกับฝร่ังเศสและ
สหรัฐอเมริกามาตลอด 
 เนื้อหาของเพลงกลาวถึงวีรกรรมการตอสูกับศัตรูของชาวสะหวันนะเขต มีการใชคํา
เพื่อปลุกระดมใหประชาชนรูสึกเคียดแคนสหรัฐอเมริกา เชน ไฟเคียดแคน แหงทางเลข 9 เผาไหม
พวกมาร อเมริกาและพวกหมาพาล หรือ ปราบขาศึกสมใจ ลงโทษมันสมแคน นอกจากจะเนนศัตรู
ของชาติแลว ตอนทายของเพลงยังกลาวถึงพอกะดวด ผูนําขบวนการตอตานฝร่ังเศส ซ่ึงเปนท่ี
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ศรัทธาของชาวสะหวันนะเขต ถือเปนการเนนวีรบุรุษของทองถ่ิน เพื่อเปนศูนยรวมจิตใจของคนใน
ทองถ่ิน ซ่ึงจะงายตอการรวมชาติลาวภายหนา 
 

 เพลง  อเมริกาตายบหลาบ 
อเมริกา   พวกบามันชูชี 
ทับตี  ซุกพวกลูกมือ  ดื้อดานรุกรานเขามาในเขตปลดปลอย 
อิงอางทางอากาศ  ออกวาดทาทีขึงขัง 
ภูนี้ละเกง   อายเจาวังเปา 
ตบมือพือผา   วาเขามีชัย 
เปดการกนิเล้ียง   ต้ังสามวันสามคืน 
โรรองฟดฟน   เล้ียงทานนายอเมริกา 
สุวันนะ   ออกมาก็รองปาว 
มันเปนขาว   หลอกลวงตอปวงประชา 
ตบมือเตนแรงเตนกา  ตามคําบัญชาอเมริกาเปนนาย 
บชาก็บนาน   เราตาน ปดลอมโจมตี 
บมีทางหน ี   โอยตายเปนกอง 
ท้ังนายลูกนอง   ก็รองไหโวยวาย 
โอยตายแลวตายแลว  หมดทาทีขึงขัง 
เชียงขวางเปนบอนฝง  บมีทางจะกลับคืน 
อเมริกา   เสียไอพน 31 คัน 
พวกปฏิการ   ตายพันเจ็ดรอยกวา 
ฝายเจาพูมา   วา ขอยบรับรู 
ถมโทษใสกัน   วา ขอยพดูแลวไมฟง 
ยุงหนายุงหลัง   ปฏิการอเมริกา 
จังแมนสมน้ําหนา  พวกสันดารรุกราน 

 
              เพลงอเมริกาตายบหลาบ แตงโดยเดด จันทะลา เม่ือปพ.ศ.2514 เพลงนี้เปนการเลาเร่ือง
สงครามระหวาง “ขบวนการปเทดลาว” กับสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนการบรรยายมากกวาท่ีจะเปนบท
เพลง และไมมีการใชคําซํ้าๆกันเหมือนเพลงอ่ืนๆ 
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              เนื้อหาของเพลง กลาวถึงความพายแพของอเมริกา ซ่ึงในตอนแรกกลาวถึงความโออวด
ของสหรัฐอเมริกาในการรุกรานเขตปลดปลอย วานายพลวังเปาและขบวนการของเขามีชัยเหนือ
ขบวนการปเทดลาว แตในความเปนจริงนั้น  สหรัฐอเมริกาตองสูญเสียทหารกวาหนึ่งพันเจด็รอยคน 
เคร่ืองไอพน 31 คัน ณ เชียงขวาง มีการกลาวถึงเจาสุวรรณภูมา ซ่ึงเปนนายกรัฐมนตรีในขณะน้ันวา 
มีแตความยุงเหยิง โทษกันไปมา ท่ีตองสูญเสียทหารใหกับพวก “ขบวนการปเทดลาว” เพลงนี้เนน
โจมตีศัตรูของชาติเต็มท่ี 

 
เพลง  สงพรปใหม 

เดือนสามคลอย  ลมเอ่ือยๆ ลมเอ่ือยๆพัดใบไมออน 
จับใจจริง   ภูผาไดเปล่ียนสี งาม   

 นกนอย    ตอมดอกอยูบนยอดดอย 
สงเสียงแวววอน    โอ มันอ่ินออยกับคูเสนหา   

 สาลิกา    เคียงคูวีว่อน 
รองสงพร   ตอนรับปใหม เปนปมหาชัย  
ดอกไม    ในปาสงกล่ินหอมหวน    

 ขอมอบไวเปนของขวัญ  ใหนกัรบปลดปลอยประชา 
ฟารอง    กองสงอยูกลางเวหา    

 ไดอวยพรมา   ใหปวงประชามีสุขฟาใหม  
 สรางประเทศ   ลาวใหสดใส     
 สรางเมือง   ลาวใหสิวไิล 

ใหชาติลาวได   มีสิทธิเสรี     
 ใตธงสีแดง   แหงการปฏิวติั 

ภายใตการนํา   อันฉลาดสองใส        
ชาติลาวกาวไป    ปใหมมีชัยสงางาม 

 
 เพลงสงพรปใหม  แตงในปพ.ศ.2515  โดยบัวทอง  พูนสะหลิด  เนื้อหาของเพลงเปน
การเปรียบเปรยธรรมชาติท่ีสวยงาม  ลมพัดใบไม  เสียงนกรอง  ดอกไมสงกล่ินหอม  เสียงฟารอง  
วาเปนการอวยพรปใหมใหกับประชาชน  ในชวงทายของเพลงกลาวถึงการนําพาภายใตธงแดง  อัน
เปนสัญลักษณของ “ขบวนการปเทดลาว”  ท่ีทําใหลาวไดมีสิทธิเสรี  มีความศิวิไลซ  เพลงนี้ถือเปน
การสรางสํานึกความเปนชาติลาว  โดยใหประชาชนไดจดจําบุญคุณของพรรคนั่นเอง 
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เพลง  น้ําตาแม 

วันกอน    เมฆมืดบังพระอาทิตย    
 ฝูงนกนอย   จอยเสียงหวงอาลัย 

คอยส้ินใจ   พันธุไมใบเหี่ยวแหง    
 ใจเต็มแคน   แกมแมอาบน้าํตา 

วันเวลา    นาทีเดือนปพน     
 ใจสุขลน   ลมแดงแฝงฤทธ์ิเดช 

ท่ัวประเทศเจบ็ปวด  โลงหายไป        
มารสูญส้ิน   แมไดเช็ดน้ําตา 
ฟาเปล่ียนสี   เมฆมืดลอยหนีไป    

 พืชพันธุไม   ผลิใบไตอรุณ 
ฝูงนกนอย   เล่ือนลอยบนเวหา    
น้ําตาแม    แหงแลวแววเสียงแคน 
ชาติลาวเรา   กาวสูชีวิตใหม     

 ไมใหใครทําลาย   ความปรองดอง  
เพื่อรักษา   สันติภาพใหม่ันคง     
ลาวท่ัวหนา   รีบมารวมแรงกัน 
 

 เพลงน้ําตาแม  แตงโดย  ไซยะสิน  สีโคดจุนนะมาลี  เม่ือปพ.ศ.2515  เนื้อหาของเพลง
สะทอนภาพความทุกขยาก  ความเศราของประชาชน  ผานธรรมชาติท่ีหมนหมอง  หดหู  เชน  เมฆ
มืดบังพระอาทิตย  ใบไมแหงเหี่ยว  ฯลฯ  เหมือนเปนความทรมานท่ีประชาชนลาวไดรับจากการ
ปกครองของพวกมหาอํานาจ  น้ําตาแมในท่ีนี้คงหมายถึง  น้ําตาของแผนดินลาว  ท่ีตองหล่ังใหล
เพราะความทรมานจากพวกมาร  แตในท่ีสุดพวกมารก็หมดอํานาจไปเพราะพลังของ “ขบวนการป
เทดลาว”  ดังทอนท่ีวา  ลมแดงแฝงฤทธ์ิเดช  ท่ัวประเทศเจ็บปวด  โลงหายไป  ซ่ึงลมแดงนั้น
หมายถึงขบวนการปเทดลาวน่ันเอง  เพลงนี้จึงสรางสํานึกความเปนชาติโดยเนนไปที่พรรค  และใน
ตอนทายของเพลงก็ยังเนนใหคนลาวรักษาสันติภาพ  เนนความปรองดอง  อีกดวย 

 
 
 



 172 

เพลง  เย็นสบายชาวนา 
เราเปนลูกชาวนา    บาแบกคันไถไลควายลงทุง 
หากินอยูตามปาดง    หากินอยูตามปาดง   

 เม่ือฟาคํ่าลง    คงหันหนาไปหาเฮือน(บาน) 
ใครวาอยูบานนา    นั้นช่ืนจิตใจหรือวาเปล่ียวกายา  
บานนามีขาวมีปลา    บานนามีขาวมีปลา  

 แมนเถียงนามุงหญา   ลมพัดเย็นสบาย 
เอา เย็นสบาย เย็นสบายชาวนา (ซํ้า)  
ยามสายนั่งหลังควายเผือก   ขับกาพยขับกลอนฟอนลําเปาแคน 
โอวานองเอย นองผูคีงกลมเกล้ียง  สาวเวยีงจันทผูล่ือช่ือ 
มารวมมือพรอมพี่    ขยายบานสรางเมือง เถอะนองมา 
สุขก็สุขเลิศลํ้า     แนวทางเปนธรรมสรางชีวิตชาวนา  
ผิวคลํ้าทําเพื่อชาติประชา    ผิวคลํ้าทําเพื่อชาติประชา   
ออกแรงตั้งหนา    ตานภยัอดอยาก 
เอา เย็นสบาย เย็นสบายชาวนา (ซํ้า) 

 
 เพลงเย็นสบายชาวนา  แตงโดย  ส.สุบัน  หรือ  สุบัน  สุวันนะวง  เม่ือปพ.ศ.2517  เปน
เพลงท่ีโดงดังมากในประเทศลาว  และเปนท่ีรูจักของคนไทยพอสมควร 
 เนื้อหาของเพลง  สะทอนวิถีชีวิตของชาวนา  ท่ีตองใชชีวติตามปาดง  แบกคันไถไล
ควายไถนา  อยูกินทามกลางความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ  อาชีพชาวนานั้นถือไดวาเปน
สัญลักษณของชาติลาวเลยก็วาได  เพราะประชาชนลาวสวนใหญมีอาชีพทํานา  เพลงเย็นสบาย
ชาวนาจึงสะทอนสํานึกชาติลาวไดเปนอยางดี 

 
เพลง  เศรษฐกิจเขตปลดปลอย 

เขตปลดปลอยเรานี้   มีแสงใสสงา   
 ภารกิจสราง    ขยายตัวกาวหนา 

งานไรนา     การทํามาหากนิ   
 ไดสามัคคี    รวมใจกันทํา 

ทําตามแบบรวมหมู   ทุกๆ หมูบาน เกษตรกรรม ไดเจริญ 
ท้ังอุตสาหกรรมรวม ไดกาวเดิน  ในการผลิตผล 
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ทุกหนแหง เศรษฐกิจแบบใหม  สดใสและสงา 
  แผแสงอันแรงกลา   พาลาววัฒนา 
 
 เพลงเศรษฐกิจเขตปลดปลอย  แตงโดย  มาลี  มะนีวัน  ถือเปนเพลงปฏิวัติท่ีมีเนื้อหา
ตางจากเพลงอ่ืนๆ  เพราะเปนเพลงท่ีกลาวถึงเศรษฐกิจ  ซ่ึงเพลงปฏิวัติโดยท่ัวไปมักไมกลาวถึง 
 เนื้อหาของเพลงกลาวถึง  เศรษฐกิจในเขตปลดปลอย (แขวงหัวพันและพงสาลี)  ซ่ึง
เนนไปที่การทําเกษตรกรรม  ทําไร  ทํานา  แตก็มีการทําอุตสาหกรรมดวยเชนกัน  เนื้อหาของเพลง
แนวนี้  เปนการสรางความภาคภูมิใจใหกับประชาชนลาว  ท่ีมีเขตปลดปลอยท่ีเต็มไปดวยความอุดม
สมบูรณ  และเกิดความรักในทองถ่ินตามมา 
  
                                                      เพลง  สงพรถึงพี่ทหารปลดปลอย  

เสียงเพลงรักใครจากแดนซําเหนือ อาศัยสายลมพดัสงมา 
นําเอาพรชัยและจิตใจเปนหวงคะนึงหา ของปวงประชามาสูพวกพี่ท้ังสนาม 
ขอใหพวกพีจ่งคอยมีแตความสุขี  ผาบแพภยัรี(กาํราบศัตรู) 
มีชีวิตอยูอยางสดใส  ความเจ็บความปวย โรคโรคา 
ไพรี(ศัตรู)นาๆ  อยาไดเขามาเบียดเบียนพี่เลย 
พรอมบุกหนาไปชิงชัยอันแสนลํ้าเลิศ บุกตี เตลิดพวกโจรอเมริกา 
ไมใหมันมาเขนฆาประชาเช้ือชาติลาวเรา นองอยูแนวหลังขอฝากฝงดวงใจม่ันหมาย 
ขอรวมมือกับชาย สุมทุกจิตใจรับใชงาน สรางถ่ินเขตปลดปลอยเราใหรุงเรือง 

 
 เพลงสงพรถึงอายทหารปลดปลอย แตงโดยบัวเงิน ซาพูวง เนื้อหาของเพลงกลาวถึง
ความหวงใยท่ีหญิงสาวมีใหกับทหาร สงความรักและความหวงใยจากซําเหนือ เพื่อใหทหารมีแต
ความสุข ไมมีโรคภัย และสามารถตีศัตรูอเมริกา ทําใหลาวไดรับชัยชนะ ในขณะเดียวกันหญิงสาวก็
จะขอสรางเขตปลดปลอยใหเจริญรุงเรือง เพลงนี้ก็สะทอนใหเห็นบทบาทของหญิงลาวในการทํา
เพื่อชาติบานเมืองเชนกัน 
 

เพลง  เชิญไปเยี่ยมทุงนาแซงบานนอง 
เชิญไปเยีย่มทุงนาแซงบานนอง เสียงลําเสียงรองดังกองไปท่ัวทุงนา 

ประชาบานนองกําลังแขงขันกําลังรวมแรงกันลงมือ คาดไถ 
ดวยวิธีใหมตามท่ีศูนยกลางไดวางลง ทุกคนทํางานสนุกสนานเบิกบาน 
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มองไปเนินเขาฟากทุงนา เขียวสุดสายตานั้นคือไรสําปะหลัง สาลี เผือก มัน สวยดี 
ยิ่งเพิ่มศักดิ์ศรีใหบานนองสวยงาม เพื่อตานศัตรูอดอยาก 

เพื่อฝากไปเล้ียงพี่นองแนวหนา เพื่อสรางเขตปลดปลอยเราใหเขมแข็ง 
บานนองออกแรงแขงขันสนุกสนานการงาน 

 
 เพลงเชิญไปเยี่ยมทุงนาแซงบานนอง  แตงโดย  บัวเงิน  ซาพูวง  เนื้อหาของเพลง
กลาวถึง  บรรยากาศการทํานาท่ีเต็มไปดวยความสนุกสนาน  รวมกันลงมือคาดไถ  มีการกลาวถึงพี่
นองท่ีอยูแนวหนา  ท่ีทําสงคราม  และแสดงใหเห็นวาการทํานาก็มีสวนชวยในการปลดปลอย  
เพราะขาวท่ีไดจากการทํานาก็ถูกสงไปใหผูท่ีทําสงคราม  ทําใหเห็นบทบาทของผูหญิงลาวท่ีมีสวน
ในการปลดปลอย  และเพลงน้ีถือเปนการสรางสํานึกชาติลาวไดโดยการใชสัญลักษณการทํานา  ซ่ึง
เปนอาชีพหลักของลาวอีกดวย 
 ในสมัยตอตานกับสหรัฐอเมริกานั้นถือไดวาเปนยุคทองของเพลงปฏิวัติ  เพราะเปน
ชวงท่ีมีการแตงเพลงปฏิวัติออกมามากท่ีสุด  เนื้อหาของเพลงก็มีความหลากหลายมากกวาสมัย
ตอตานฝร่ังเศส  ไมวาจะเปนเนื้อหาที่เนนความสัมพันธระหวางประเทศในกลุมอินโดจีน  เชน  
เพลงอินโดจีนลุกข้ึนเปนไฟ  เปนตน  เนื้อหาท่ียกยองความสําคัญของแตละอาชีพท่ีมีสวนในการ
ปฏิวัติ  เชน  เพลงกรรมกรชาวนา  เปนตน  หรือการยกยองผูหญิงใหมีบทบาทสําคัญไมแพผูชาย  
ดังเพลงสาวเชียงขวางท้ังงามท้ังเกง  เพลงแมหญิงลาวกาวข้ึน  เปนตน  สํานึกชาติลาวในเพลงท่ีโดด
เดนสมัยตอตานกับสหรัฐอเมริกานั้น  ไดแก  การเนนเร่ืองศัตรูของชาติ  ซ่ึงมีความเขมขนมากกวา
สมัยตอตานฝร่ังเศส  ศัตรูของชาติถูกเปล่ียนจากฝร่ังเศสเปนอเมริกา และคนลาวดูจะมีความชิงชัง
สหรัฐอเมริกามากกวาฝร่ังเศส โดยสังเกตจากการใชถอยคําท่ีรุนแรง  เชน  พวกหมาพาล  พวก
จัญไร  อัปปรีย  โจรอเมริกา  ฯลฯ  และเพลงท่ีเนนเร่ืองศัตรูของชาติก็มีจํานวนมากท่ีสุดในบรรดา
เพลงปฏิวัติ คงเปนเพราะเนนเร่ืองการปลุกระดมใหประชาชนรวมกันทําสงครามตอตาน
สหรัฐอเมริกานั่นเอง นอกจากนี้ยังมีเพลงปฏิวัติท่ีเนนวาแตละเมืองเปนสวนหนึ่งของชาติลาว  
ไดแก  เพลงสะหวันบานเรา  มูนเช้ือเมืองพวน  หวนคืนทาแขก  ฯลฯ  เพลงเหลานี้มีเนื้อหาช่ืนชม
ความงามของธรรมชาติในเมืองนั้นๆ  หรือวีรกรรมในการตอตานของคนในเมืองนั้น  แลวคอยโยง
วาเมืองเหลานี้เปนสวนหนึ่งของชาติลาว  ท่ีเปนเชนนั้นเพราะวาคนลาวมีความผูกพันกับทองถ่ิน
และเมืองท่ีเปนบานเกิดมากกวาท่ีจะรูสึกผูกพันกับชาติ  ดังนั้นจึงตองมีการทําใหเห็นวาแตละ
ทองถ่ินลวนเปนสวนหนึ่งของชาติ  การรักชาติก็ถือเปนการรักทองถ่ินดวยเชนกัน  นอกจากนี้เพลง
ปฏิวัติในยุคนี้ยังมีการเนน  สันติภาพ  ภราดรภาพ  เอกราช  ซ่ึงถูกเนนมากข้ึนกวาเดิมจากสมัย
ตอตานกับฝร่ังเศส  แตก็ไมโดดเดนเทา  การเนนศัตรูของชาติ 


