มติชนรายวัน
พฤ. 27 พ.ค. 53
เพลงชาติไทย
วรากรณ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
(รวม 4 หนา)
คนไทยจํานวนไมน อยไมรูจักความเปน มาของเพลงชาติ ไทย และหลายคนอาจไม
ตระหนักในความสําคัญของเพลงชาติเพราะเราไดมันมาอยางดูเหมือนไมไดเอาเลือดเนื้อไปแลกเลยซึ่ง
ตางจากเพื่อนบานเราไมวาจะเป นพมา

กัมพูช า

มาเลเซีย

ลาว เวียดนาม

อิน โดนีเ ซีย

ฟลิปปนส ติมอรตะวันออก ฯลฯ ซึ่งกวาจะไดอิสรภาพและเอกราชอันมีเพลงชาติและธงชาติเปน
สัญลักษณนั้นบรรพบุรุษตองเสียเลือดเนื้อไปมากมาย
คงจะเปนการเหมาะสมในวันนี้ถาจะนําเรื่องราวของเพลงชาติไทยซึ่งเปนตัวแทนของ
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติเรามาถายทอดสูกันฟง
อาจารยดุษฎี พนมยงค ไดเขียนหนังสือเลมเล็กเมื่อปที่แลวชื่อ “มารูจักเรื่องราวเพลง
ชาติ ต า ง ๆ กั น เถิ ด ”
เพลงชาติไทย

เพื่ อ ให ผู อ า นได ชื่ น ชมความงดงามของบทเพลงชาติ ต า ง ๆ

สํ า หรั บ

ผูเขียนขอนําเนื้อหาจากหนังสือมาดังนี้
“.......เพลงชาติไทยที่ใชกันอยูทุกวันนี้เปนเพลงชาติไทยลําดับที่ 7 ซึ่งประกาศใชในยุค

จอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยรัฐนิยมฉบับที่ 6 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2482 ประพันธทํานอง
โดยพระเจนดุ ริย างค (ป ติ วาทยะกร) หรือชื่อเดิ ม ปเ ตอร ไฟท (Peter Feit)

ตั้ ง แต พ.ศ. 2475

ประพันธเนื้อรองโดย พันเอกหลวงสารานุประพันธ (นวล ปาจิณพยัคฆ)
กอนหน านั้ นมีเ พลงชาติไทยที่ใ ชมาแลว 6 เพลง เริ่มต นระหวาง พ.ศ. 2395-2414
ใชทํานองเพลง God Save the Queen ในการฝกทหารของไทย ใชแบบอยางของประเทศอังกฤษหมด
ดังนั้นเพลง God Save the Queen จึงใชเปนเพลงเกียรติยศ ถวายความเคารพตอพระมหากษัตริย
ใชสําหรับกองทหารไทยในระหวางป พ.ศ. 2395 ถึง 2414 เรียกกันวา “เพลงสรรเสริญพระบารมีอังกฤษ”

-2แตตอมาเมื่อพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) ประพันธเนื้อรองขึ้นใหมแลวเรียกชื่อวาเพลง
จอมราชจงเจริญ ซึ่งถือเปนเพลงชาติลําดับที่ 1 อันมีคํารองวา
“ความสุขสมบั ติ ทั้ง บริวาร เจริญพละ ปฏิภาณผองแผว จงยื นพระชน....มาน
นับรอบรอย แฮ มีพระเกียรติเพริศแพรว เลห เพี้ยง จันทร”
ตอมาป พ.ศ. 2414 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงเสด็จประพาส
เมืองสิงคโปร ซึ่งในขณะนั้นสิงคโปรยังคงเปนเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ กองทหารดุริยางคสิงคโปร
จึงบรรเลงเพลง “กอดเซฟเดอะควีน” เพื่อถวายความเคารพ
เมื่อเสด็จนิวัติพระนคร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงตระหนักดีวา
ประเทศมีค วามจําเปน จะตองมีเพลงชาติที่ เป นของตัวเอง เพื่อแสดงถึง ความเป นเอกราชของชาติ
จึงไดโปรดเกลาใหตั้งคณะครูดนตรีไทยขึ้นเพื่อทรงปรึกษาหาเพลงชาติที่มีความเปนสยามประเทศมาใช
แทนเพลง “กอดเซฟเดอะควีน” คณะครูดนตรีไทยไดเลือก “เพลงทรงพระสุบิน” หรือเรียกอีกอยางวา
“เพลงบุ ห ลั น ลอยเลื่อ น”

ซึ่ ง เป น พระราชนิ พ นธ ข องพระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล า นภาลั ย

(รัชกาลที่ 2) โดยนํามาเรียบเรียงใหมใหมีความเปนสากลขึ้นโดยนาย เฮวุดเซน (Heutsen) นับเปน
เพลงชาติไทยฉบับที่สอง ใชบรรเลงในระหวางป พ.ศ. 2414-2431
เพลงชาติไทยฉบับที่สาม คือ เพลง “สรรเสริญพระบารมี” (ฉบับปจจุบัน) ประพันธโดย
ปโยตร สชูโรฟสกี้ (Pyotr Schurovsky) นักประพันธเพลงชาวรัสเซีย
สมเด็จฯ กรมพระนริศรานุวัตติวงศ

คํารองเปนพระนิพนธของ

ใชบรรเลงเปนเพลงชาติในระหวางป พ.ศ. 2431-2475 และได

ออกบรรเลงครั้งแรกที่ศาลายุทธนาธิการในปเดียวกัน

ตอมาทรงนิพนธเนื้อรองของเพลงนี้อีกหลาย

เนื้อรองเพื่อขับรองในกลุมตาง ๆ กัน เชน ทหาร นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง เปนตน

แตมี

เนื้ อรองเพลงสรรเสริญ พระบารมีอีก สํานวนหนึ่ ง ที่ เป น พระนิ พนธในพลเรือเอก พระเจาบรมวงศ เ ธอ
กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สํานวนนี้เปนสํานวนสําหรับทหารเรือขับรองโดยเฉพาะ
เนื้อรองเพลงสรรเสริญพระบารมีฉบับปจจุบันนั้นเดิมทีเปนเนื้อรองที่พระองคไดนิพนธ
ขึ้น เพื่ อใชใ นพระราชพิ ธีล งสรงของสมเด็ จ พระบรมโอรสาธิร าช
มกุ ฎราชกุมาร

เจ าฟ ามหาวชิ รุณ หิ ศ สยาม

ต อมาเมื่อถึ งรัชสมัย ของพระบาทสมเด็ จพระมงกุฎเกลาเจาอยู หัว

ทรงนําเพลง

สรรเสริญพระบารมี มานิพนธคํารองขึ้นใหม โดยทรงรักษาคํารองเดิมเอาไวเกือบทุกอยาง ยกเวน

-3แตทรงเปลี่ยนคํารองในทอนสุดทายวา ฉะนี้ ใชเปน ชะโย และประกาศใชในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.
2456 และใชเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เพลงสรรเสริญพระบารมีไมไดใช
ในฐานะเพลงชาติอีก ตอไป แตยังคงใชในฐานะของเพลงถวายความเคารพแดองคพระมหากษัตริย
มีอยูชวงหนึ่งมีการตัดทอนเพลงนี้ใหสั้นลง แตไดยกเลิกการใชแลว
เพลงชาติ ไ ทยฉบั บ ที่ สี่ คื อ เพลง “ชาติ ม หาชั ย ” ใช เ ป น เพลงชาติ ใ นระหวา งการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองป พ.ศ. 2475 โดยอาศัยทํานองเพลงมหาชัย สวนคํารองนั้นประพันธโดย
เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เพื่อใชขับรองและบรรเลงปลุกเราใจประชาชน
กอใหเกิดความรักชาติและสรางความสามัคคีในระหวางที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ตอมาจึง
ดํ า ริ จ ะให มี เ พลงชาติ แ บบสากล จึ ง ได มี ก ารมอบหมายให พ ระเจนดุ ริ ย างค (ป ติ วาทยะกร)
แตงทํานองเพลงชาติฉบับแรกขึ้น โดยมีขุนวิจิตรมาตรา (สงา กาญจนาคพันธุ) แตงคํารอง
.......เพลงชาติไทยฉบับที่หา คือ เพลงชาติฉบับพระเจนดุริยางค ผูประพันธทํานองมี
คํารองประพันธโดยขุนวิจิตรมาตรา (สงา กาญจนาคพันธุ) ใชเปนเพลงชาติระหวางป พ.ศ. 2475-2477
ในปพุทธศักราช 2477 รัฐบาลไดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเพลงชาติขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย
พระองคเจาวรรณไวทยากร (พระยศในขณะนั้น) ทรงเปน ประธาน

มีกรรมการท านอื่น ๆ ดั งนี้คื อ

พระเรี่ยมวิรัชพากย

จางวางทั่ว พาทยโกศล และ

นายมนตรี ตราโมท

พระเจนดุริยางค

หลวงชํานาญนิติเกษตร

คณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่พิจารณาเกี่ ยวกับเพลงชาติโดยเฉพาะ ผลการ

ตัดสินปรากฏวาเพลงที่ไดรับคัดเลือกคือฉบับที่ประพันธโดยจางวางทั่ว พาทยโกศล
เพลงชาติ แบบไทยฉบั บนี้ ซึ่ง ต อมาเรียกวาเพลงชาติ “แบบไทย” นั้ น ทานผูแตง ได
ดัดแปลงทํานองมาจากเพลงหนาพาทยสําคัญของไทยที่มีชื่อวาเพลง “ตระนิมิต” ใหสามารถบรรเลง
เปนทางสากลได ซึ่งเพลง “ตระนิมิต” นี้ เปนเพลงที่ถือวาเปนเพลงครู นักดนตรีจะใชบรรเลงในพิธี
สําคัญตาง ๆ เชน งานไหวครู
เพื่อความเปนสิริมงคล

บรรเลงเปนการอัญเชิญครูบาอาจารยเทวดาทั้งหลายมาประชุมกัน

ดังนั้นจึงมีความหมายอันควรแกการเคารพนับถือ เปนสิริมงคลเหมาะสมที่

จะใชเปนเพลงชาติไทยได เพลงชาติฉบับนี้ไดใชเปนเพลงบรรเลงออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงของ
กรมโฆษณาการอยางเปนทางการอยูระยะหนึ่ง สวนเพลงชาติในแบบสากลฉบับของพระเจนดุริยางค

-4(ปติ วาทยะกร) นั้นก็ยังคงนํามาใชบรรเลงอยูดวยในหลาย ๆ โอกาสเชนกัน

จึงอาจจะกลาวไดวาใน

ยุคนั้นประเทศสยาม มีเพลงชาติถึง 2 แบบ 2 ทํานอง ตอมาภายหลังคณะกรรมการชุดเดียวกันนี้ได
มีการพิจารณาวาใหใชเพลงชาติเพียงเพลงเดียวคือใหยกเลิกเพลงชาติ “แบบไทย” และเลือกเพลงชาติ
ตาม “แบบสากล” ใหคงไวใชตอไป
สรุปทํานองหลักของเพลงชาติไทยไดแลว คณะกรรมการฯ จึงไดจัดใหมีการประกวด
บทรองขึ้นใหม คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาให รางวัลแกบ ทรอง 2 ฉบับ คือ บทรองของ นายฉัน ท
ขําวิไล และบทรองของขุนวิจิตรมาตรา
เพลงชาติฉบับที่หก คือ เพลงชาติฉบับพระเจนดุริยางค ที่เพิ่มคํารองของนายฉันท
ขําวิไล เขาต อจากคํ ารองของขุนวิจิต รมาตรา ใชเ ป นเพลงชาติระหวางป พ.ศ. 2477-2482 เป น
เพลงชาติ ที่เ ป น ฉบั บ ของทาง “ราชการ” ฉบั บ แรก และในป พุท ธศัก ราช 2482 รัฐ บาลเปลี่ย นชื่อ
ประเทศจาก “สยาม” มาเปน “ประเทศไทย” ทําใหเกิดการแกไขเนื้อรองใหมอีกครั้งหนึ่ง โดยประกาศ
ให ยื่ น ประกวดเนื้ อ เพลงที่ แ ต ง ให เ ข ากั บ ทํ า นองเพลงชาติ ที่ มี อยู เ ดิ ม มีร างวั ล ให ผูช นะเป น เงิ น
1,000 บาท เนื้อรองเพลงชาติที่ชนะประกวดมีความยาวมาก จึงไดตัดตอนแบงการรองออกเป น
ชวงเชาและชวงเย็น ชวงละ 2 บท พอมาตอนหลังจึงตัดตอนเหลือเฉพาะเพลงบรรเลงเทานั้น
ในเดือนกัน ยายนปเดี ยวกันนั้นเอง ผลปรากฏวาผูชนะไดแก เนื้อรองที่ป ระพันธโดย
นายพัน เอกหลวงสารานุ ป ระพัน ธ (นวล ปาจิณ พยั ค ฆ) ซึ่ง สง เขาประกวดในนามของกองทั พบก
คณะกรรมการได คัด เลือกบทเนื้อรองของหลวงสารานุ ประพันธเ สนอใหคณะรัฐมนตรีวินิ จฉัย และ
พิจ ารณาลงมติ รับ เนื้ อร องของบทเพลงนั้ น โดยแก ไขไปบ างตามความเหมาะสม

รัฐ บาลได

ประกาศใชเปนเพลงชาติไทยฉบับปจจุบัน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2482 ดังที่เราไดยินไดฟงกัน
จนถึงทุกวันนี้.......”
--------------------------------------------

