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เพลง My Way เป น ที่ รูจัก กั น อย างกวางขวาง
ผูค นรองคาราโอเกะอย างมีค วามสุขกั น ทั่ วโลก

มีค วามหมายกิ น ใจและไพเราะ

อย างไรก็ ดี มีอยู แห ง หนึ่ ง ในโลกที่ ผูค นจะไมรอ ง

คาราโอเกะเพลงนี้ในที่สาธารณะเปนอันขาด เพราะเปนสาเหตุแหงการฆาฟนกันอยูบอย ๆ อยางนา
ประหลาดใจ เหตุใด My Way เพลงอมตะยอดฮิตจึงเปนสาเหตุของการทะเลาะฆาฟนกันได?
My Way เป นเพลงโปรดของคนในโลกมากมาย ถื อกั นวาเปน เพลงชาติของพวก
Yuppies (คนรุนหนุมสาวในเมืองที่งานกําลังรุง เชน พวกจบ MBA) ดวยซ้ํา เพราะไมมีใครในกลุมคน
พวกนี้ที่ไมรูจัก My Way
My Way เปนเพลงภาษาอังกฤษที่เอาทํานองของเพลงฝรั่งเศสมา
นักรองชาวคานาดาที่คนทั่วโลกรูจักคือ Paul Anka

ในป 1967 ขณะที่

ทองเที่ยวอยูทางใตของฝรั่งเศสไดยินเพลงกําลัง

ดังของฝรั่งเศส ชื่อ Comme d’ Habitude (As Usual) รองโดยนักรองฝรั่งเศส Claude Francois
แตงโดย Jacques Revaux และ Gilies Thibault

เขารูสึกชอบทํานองจึงรีบติดตอขอลิขสิทธิ์เอาไป

ดัดแปลงโดยไมตองจายเงินเลย เมื่อไดมาก็เอามาดัดแปลงเล็กนอยและใสเนื้อรองที่ผิดไปจากเพลงเกา
อย า งสิ้ น เชิ ง ในเวอร ชั่น ต น ฉบั บ เพลงกลา วถึ ง อะไร ๆ ก็ เ หมื อนที่ เ คยเป น (As Usual) จนน า เบื่ อ
เนื้อรองบรรทัดแรกคือ “I get up, I shake you

you don’t wake up as usual” และจบลงดวย

“We will make love as usual, we will fake as usual”
Paul Anka ใสเนื้อรองใหมที่กินใจ โดยเริ่มตนวา “Now the end is near, so I face
the final curtain…..” เนื้อรองกลาวถึงชีวิตที่ทระนง

กลาตอสูอยางรับผิดชอบ ไมเคยทอแทถึงแม

ผจญชีวิตสารพัด และก็จบลงดวยความสําเร็จในที่สุดเพราะวา “I did it my way” (“ฉันทําไดสําเร็จดวย
วิธีของฉัน”)

-2Frank Sinatra เปนคนที่ Paul Anka เลือกมารองเพลงนี้ในขณะที่เขากําลังคิดจะเลิก
รองเพลงแลวเพราะเบื่อและเจ็บปวดกับ คํากลาวหาวาเขาคุน เคยกั บพวกมาเฟย เมื่อเขารับมารอง
My Way ก็กลายเปนยี่หอของ Frank Sinatra ไปตลอดอยางสลัดไมออก ในอังกฤษเพลงนี้ติดอันดับ
ยอดฮิตเปนเวลา 2 ปครึ่ง ดังระเบิดในสหรัฐอเมริกาและแพรไปทั่วโลกราวไฟไหมปาตั้งแตป 1968 เปน
ตนมา และอยูในหัวใจของผูคนที่คิดวาไดตอสูชีวิตมาอยางหนักจนประสบความสําเร็จ
My Way มีนัยละมายเพลง “เยยฟาทาดิน” กลาวคือเปนเพลงประเภทสื่อความมีชัย
และความทรนงของผูรอง กลาตอสูไมทอถอย และตรงนี้แหละที่อาจเปนชนวนใหเกิดความหมั่นไส
จากผูฟงจนเปนเรื่องขึ้นมาในสังคมที่นิยมความรุนแรงดังเชนฟลิปปนส (ไมตางจากสังคมไทยนักหาก
ผูคนนิยมรองคาราโอเกะ “เยยฟาทาดิน” กันมาก ๆ)
การฆากันตายที่มีสาเหตุจากการรองคาราโอเกะเพลง My Way ในฟลิปปนสเกิดมา
หลายปแลวจนคาราโอเกะที่มีอยูแทบทุกแหงหนในดินแดนประชากร 90 ลานคนแหงเสียงดนตรีนี้ตอง
จําใจตัดเพลง My Way ออกไปจากรายการเพลงคาราโอเกะในรานถึงแมคนฟลิปปนสจะชอบเพลงนี้กัน
มากก็ตาม
ทําไม My Way เปนสาเหตุของเหตุการณที่นาเศราเชนนี้ได?
เหตุผลเพื่อเปนบทเรียนทางสังคมวิทยา
แลวทุกวันเหมือนบานเรา

หลายคนพยายามให

เหตุผลแรกก็คือการฆากันเพราะรองเพลงคาราโอเกะนั้นมีอยู

สาเหตุที่เกิดขึ้นงาย ๆ เชน แยงไมโครโฟนกัน เยาะเยยหรือวิจารณเวลา

รองผิดคีย รองเพลงซ้ําแบบยี ยวน

รองเหมือนเสียงวัวถูกเชือด

สบตาแลวศรไมกินกัน

ฯลฯ

เรื่องกระทบกระทั่งเกิดขึ้นจากทั้งผูรองและผูฟง (ที่ไมเต็มใจ) เปนผูกอเหตุ
เมื่อเพลง My Way ซึ่งเปนเพลงที่สื่อความหยิ่งทระนง (“I did it my way”) ทาทาย
ชีวิต และแสดงความมีชัย

ผูรองมัก อิน กั บเพลงจนรูสึก วาตนมีค วามสําคัญ ทั้ ง ๆ ที่ไมใ ชค วามจริง

เพลงนี้จึงเสมือนบดบังความลมเหลวของตนเอง เมื่อมีคนมาเยาะเยย ดวยการแกลงตบมือหรือเยาะ
เยยถากถาง ลูกโปงแหงความภูมิใจลวงจึงแตก ที่เหลือก็คือความรุนแรง
เหตุ ผลที่ สอง

My Way เป นเพลงที่ ใครก็รูจักและรองกันไดดี (แทบจะไมมีค น

ฟลิปปนสคนไหนที่รองเพลงไมเปนและไมเกง) เมื่อเกิดมีคนรองไมเขาทาขึ้น ผูคนจึงอดวิจารณและ

-3อดทนการรองไมเขาทา (โดยเฉพาะสําหรับคนฟลิปปนสที่รักเพลงนี้) ไมคอยได การกระทบกระทั่งจึง
เกิดขึ้น

ไดงาย
เหตุผลที่สาม ผูคนที่เขาใจเรื่องตัวเลขอาจบอกวาการกระทบกระทั่งกันจนถึงฆากันใน

บารคาราโอเกะเกิดขึ้นบอย ๆ อยูแลว เมื่อ My Way เปนเพลงยอดฮิตที่รองกันบอยมาก จึงเกิดความ
เขาใจผิดวา My Way เปนสาเหตุ และเมื่อปกใจเชื่อกันเชนนั้นมันก็เลยเกิดขึ้นจริง ๆ และเลียนแบบกัน
จนยิง ฟนกั นบอย ๆ เมื่อมีคนรอง My Way

บางอาจคิ ดวาเปน การท าทายเมื่อมีคนกลารองเพลง

My Way ความรุนแรงจึงเกิดขึ้นไมสิ้นสุด
ปรากฏการณแบบ “My Way Killings” (ตํารวจฟลิปปนสแยกประเภทอาชญากรรมจาก
การฆาฟนในคาราโอเกะอันเปนผลจากเพลง My Way ไวเชนนี้) อาจเกิดขึ้นในประเทศใดก็ได ถามี
ปญหาเรื่องความยากจนเปนพื้นฐาน

มีเชื้อความหมั่นไสระหวางผูรองและผูฟงเกิดขึ้นอันเนื่องจาก

ความกดดันของชีวิต กอปกับมีเครื่องมือฆาฟนกันใกลมือ (มีประมาณการวาฟลิปปนสมีปนไหลเวียน
อยูในหมูประชาชนไมต่ํากวา 1 ลานกระบอก)

และยิ่งถ าเนื้อรองของเพลงนั้นเขาขายการประกาศ

ความหยิ่งทระนง มีชัยและความสะใจอยางนาอัดสักหลายปาบ
ดวยลัก ษณะของการประกาศความมีชัยเชนนี้

ในงานศพของคนในโลกตะวัน ตก

จํานวนไมนอย My Way จึงเปนเพลงที่ฮิตที่สุดเพลงหนึ่งสําหรับบรรเลงประกอบพิธี เนื่องจากสอนัย
ยะของ “I did it my way” ของผูตาย และอาจเปนเพลงโปรดของผูตายดวย
ศิลปนเพลงดัง ๆ ไมต่ํากวา 100 คน รองเพลงนี้ ไมเวนแมแต Elvis Presley (1977
อัลบั้ ม “My Way”) ตลอดจนนั ก รองโอเปรา The Three Tenors ซึ่ ง ได แก Luciano Pavarotti/
Plácido Domingo/ José Carreras ฯลฯ
41 ป ของ My Way ไดสรางความบันเทิงและความสุขดวยทํานองและเนื้อรองที่กินใจ
อยางเปนแงคิดใหแกผูที่กําลังตอสูชีวิตอยูในปจจุบันวาถึงวันหนึ่งแลวเขาก็จะไดรองเพลงนี้อยางสะใจ
ถึงแม My Way จะฮิตอยางไร แตสําหรับชายบางคนแลวไมรูจักเพลงนี้เนื่องจากรูจัก
แต “Her Way”
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