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แตละชาติมีเพลงชาติเปนสัญลักษณแหงความเปนเอกราชและอิสรภาพแตกตางกันไป 
ผูคนในชาติที่ตองตอสูเสียเลือดเนื้อมากมายเพื่อใหไดเอกราชมาจะซาบซึ้งกับเพลงชาติของตนเปนอันมาก 
บางคนอาจน้ําตาไหลดวยซ้ําเมื่อนึกถึงประวัติศาสตรการตอสูเสียสละของบรรพบุรุษ       คนเหลานี้จะ 
หวงแหนความเปนชาติ  รักสามัคคีกัน  เพราะรูวากวาจะมาถึงวันนี้ไดนั้นตองสูญเสียอะไรไปบาง 

อาจารยดุษฎี พนมยงค  ไดรวบรวมเรื่องราวของบทเพลงชาติตาง ๆ ไวในหนังสือชื่อ 
“มารูจักเรื่องราวเพลงชาติตาง ๆ กันเถิด”  ผมขอนํามาถายทอดดังตอไปนี้ 

“.......  เพลงชาติของแตละประเทศพัฒนาขึ้นคอนขางสมบูรณในประเทศแถบยุโรปเมื่อ 
ประมาณเกือบ 200 ปที่ผานมา 

เนื้อรองของเพลงชาติสะทอนถึงวัฒนธรรมความนึกคิดของชาตินั้น ๆ แบงออกไดเปน 
5 ประเภทใหญ ๆ ดังนี้ 

(1)  ความงดงามของธรรมชาติบานเกิด  (2)  ปลุกเราจิตใจใหตอสูปกปองแผนดิน 
(3)  เชิดชูความยิ่งใหญของชนชาติ  (4)  สรรเสริญพระบารมีของพระมหากษัตริย  (5)  ความสามัคคี 
ในชาติ 

สวนทํานองเพลง  บางก็ประพันธขึ้นบนรากฐานทํานองเพลงพื้นเมืองของชาตินั้น ๆ 
บางก็ประพันธขึ้นมาใหม 

เพลงชาติที่เกาแกที่สุด คือ เพลง Het Willem ของเนเธอรแลนด ในป พ.ศ. 2112 
เพลงชาติที่ ใ หมล าสุ ด  คื อ   เพลงชาติ เ นปาล       เ ริ่ มใช เ มื่ อ  3  สิ งหาคม  2550 

หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบสาธารณรัฐ 
เพลงชาติที่ยาวที่สุด คือ เพลงชาติกรีซ    มีอยูดวยกันทั้งหมด 158 ทอน  (ตามสถิติไมนับ 

เวลาบรรเลง  แตนับที่คํารอง) 
เพลงชาติที่สั้นที่สุด คือ เพลงชาติญี่ปุน   มีเพียง 4 บรรทัดเทานั้น 
เพลงชาติที่ไมมีเนื้อรอง คือ เพลงชาติสเปน  ชื่อ La Marche Real หรือ The Royal March
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เพลงชาติที่เปลี่ยนเนื้อรองบอยที่สุด คือ เพลงชาติเยอรมัน 
เพลงชาติที่เปลี่ยนทํานองบอยครั้งมีหลายประเทศ  สวนใหญเปนผลสืบเนื่องจากการ 

เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศนั้น ๆ 
เพลงชาติที่หลายประเทศใชรวมกันก็คือ God Save The Queen เพราะเปนเพลงประจํา 

ของเครือจักรภพทั้งหมดทุกประเทศ 
เพลงชาติที่มีความหมายยิ่งใหญตอการตอสูเพื่อความเปนธรรม คือ เพลงชาติฝรั่งเศส 

La Marseillaise……." 
เพลงชาติฝรั่งเศสนี้เปนบทเพลงที่ผูคนในโลกรูจักกันกวางขวางและโดงดังมากโดยมีความ 

เปนมาดังนี้ 
“.......เพลงชาติฝรั่งเศส La Marseillaise (เพลงแหงชาวเมืองมารเซย) ประพันธคํารองและ 

ทํานองโดย Claude  Joseph  Rouget  de  Lisle  เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2335  ที่เมืองสตราสบูรก 
ในแควนอัลซาซ  เพลงนี้มีชื่อ “Chant de guerre de l’  Armée du Rhin” (แปลวา “เพลงมารชกองทัพ 
ลุมน้ําไรน”)  เดอลิสลไดอุทิศเพลงนี้ ใหแกนายทหารชาวแควนบาวาเรีย  (อยู ในประเทศเยอรมนี 
ในปจจุบัน)  ซึ่งเกิดในประเทศฝรั่งเศสผูหนึ่ง   คือ  จอมพล Nicolas  Luckner  เมื่อกองทหารจากเมือง 
มารเซยไดขับรองเพลงนี้ขณะเดินแถวทหารเขามายังกรุงปารีส  ทําใหเพลงนี้เปนที่รูจักโดยทั่วไป  และ 
กลายเปนเพลงปลุกใจในการรวมปฏิวัติฝรั่งเศส  ทั้งยังเปนที่มาของชื่อเพลงลามารแซแยส  ดังปรากฏอยู 
ในปจจุบันดวย 

สมัชชาแหงชาติฝรั่งเศสไดออกประกาศรับรองใหเพลง La  Marseillaise  เปนเพลงชาติ 
ฝร่ังเศสเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2338  ตอมาเพลงนี้ไดถูกงดใชในชวงรัชสมัยของจักรพรรดินโปเลียน 
ที่ 1  และพระเจาหลุยสที่ 18  และมีการนําเพลงอ่ืนมาใชเปนเพลงชาติฝรั่งเศสแทนในระยะเวลาดังกลาว 
หลังจากการปฏิวัติในป พ.ศ. 2373  เพลงนี้ก็ไดกลับมาใชเปนเพลงชาติในระยะสั้น ๆ     แตก็งดใชอีกครั้งใน 
สมัยของจักรพรรดิโปเลียนที่ 3  ตราบจนกระทั่งฝรั่งเศสเขาสูสมัยสาธารณรัฐที่ 3  เพลงนี้จึงไดรับการ 
รับรองใหเปนเพลงชาติอยางถาวรเมื่อ พ.ศ. 2422 

ในประเทศรัสเซียไดใชเพลง La  Marseillaise  เปนเพลงปฏิวัติฝายสาธารณรัฐโดย 
ชาวรัสเซียซึ่งรูภาษาฝรั่งเศสในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 18  ซึ่งไลเลี่ยกับชวงเวลาการปฏิวัติในฝรั่งเศส 
ถึงป ค.ศ. 1875  ปเตอร ลาฟรอฟ (Peter Lavrov)  นักปฏิวัติและนักทฤษฎีกลุม Narodism ไดเขียนเพลง 
โดยใส เนื้ อรองภาษารัสเซียขึ้นใหมตามทํานองเพลง  La  Marseillaise  และใหชื่ อ เพลงวา
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“มารซาแยสกรรมกร” (“Rabochaya Marselyeza”,  “Worker’s Marseillaise”)  ซึ่งเพลงนี้ไดกลายเปน 
เพลงปฏิวัติยอดนิยมเพลงหนึ่งในรัสเซียและไดมีการใชในการปฏิวัติรัสเซีย พ.ศ. 2448  ตอมาเมื่อเกิดการ 
ปฏิวัติรัสเซียในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2460  เพลงนี้ก็ไดมีลักษณะเปนกึ่งเพลงชาติของสาธารณรัฐที่ตั้ง 
ขึ้นใหม  หลังเหตุการณการปฏิวัติเดือนตุลาคมซึ่งเกิดขึ้นในปเดียวกัน     เพลงนี้ก็ยังคงใชเปนเพลงปฏิวัติ 
ควบคูกับเพลงแองเตอรนาซิอองนาล (International) 

สําหรับประเทศไทย  เพลง La Marseillaise ไดเปนแรงดลใจใหคณะราษฎรคิดเพลงชาติ 
ขึ้นใหมในชวงการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475  และยังมีการนําทํานองไปใชในเพลงมารชตาง ๆ ที่มีชื่อเสียง 
อันไดแก       เพลง  “มารช  ม.ธ .ก.”  ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  (ม.ธ .ก.  เปน อักษรยอนาม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   เมื่อครั้งยังใชชื่อวา  “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมือง”) 
ซึ่งประพันธโดยทวีป  วรดิลก   ในชวงพุทธทศวรรษที่ 2490  และเพลง “มารชลาดยาว”  ซึ่งประพันธโดย 
จิตร   ภูมิศักดิ์    ขณะที่เขาถูกคุมขังในเรือนจําลาดยาว (เรือนจําคลองเปรม)  ดวยคดีการเมือง ระหวาง 
ป พ.ศ. 2503-2505  เพื่อใชรองในงานรื่นเริงภายในคุก.......” 

เพื่อเปนความรูแกพลเมืองคนใหมของมอนเตเนโกร  เพลงชาติของประเทศนี้มีความ 
เปนมาดังนี้  “....... มอนเตเนโกร  หรือชื่อทางการคือสาธารณรัฐมอนเตเนโกร (Republic of Montenegro) 
เปนประเทศเอกราชประเทศใหมลาสุดของโลก     ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของทวีปยุโรป 
มีอาณาเขตจรดทะเลเอเดรียติกและโครเอเชียทางทิศตะวันตก     จรดบอสเนียและเฮอรเซโกวีนาทาง 
ทิศเหนือ      จรดเซอรเบียทางทิศตะวันออก    และจรดแอลเบเนียทางทิศใต 

ในอดีตมอนเตเนโกรมีสถานะเปนสาธารณรัฐในสหพันธสาธารณรัฐสังคมนิยมยูโกสลาเวีย 
และตอมาไดเปนสวนหนึ่งในสหภาพการเมืองของเซอรเบีย-มอนเตเนโกร  หลังจากมีการลงประชามติเมื่อ 
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2549  มอนเตเนโกรก็ไดประกาศเอกราชในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2549 
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  มอนเตเนโกรไดรับการกําหนดใหเปน “รัฐประชาธิปไตย    สวัสดิการ 
และสิ่งแวดลอม”  คํารองแปลเปนไทยดังนี้ 

โอ  รุงสางอันสวางไสวแหงเดือนพฤษภา      มอนเตเนโกรมารดาแหงเรา      เราคือบุตรแหง 
เนินหินผา     และคือผูพิทักษความสัตยของทาน 

เรารักทาน      เนินผาหินเอย     แลหุบเขาอันงามสงาของทาน    ซึ่งมิเคยรูจักเลย 
ถึงหวงโซแหงความเปนทาสที่นาอับอาย
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ขณะเดียวกัน    เอกภาพแหงเรากอกําเนิดปก      แกการปลุกเราขุนเขาโลฟแซน (Lovcen) 
ของเรา      ขอความสงางามและความรุงเรืองจงมีแกมาตุภูมิที่เรารักยิ่ง 

สายธาราในระลอกคลื่นของเรา    ที่รินไหลสูทองทะเล     จักสงเสียงสูหวงมหานที 
วามอนเตเนโกรจักคงอยูชั่วกัปกัลป.......” 

ตอนี้ไปเราคงตั้งใจฟงเพลงชาติไทยมากกวากอนนะครับ 

เครื่องเคียงอาหารสมอง : 
•  อดัม  เปนผูคิดคน “Love at first sight”  ซึ่งเปนเครื่องชวยทุนแรงงงานที่ยิ่งใหญที่สุด 

อยางหนึ่งซึ่งโลกรูจัก
•  ผมรักมนุษยชาติ     มนุษยเทานั้นแหละที่ผมทนไมได 
•  คนไขตื่นเตนเมื่อไปพบหมอใหญผูเชี่ยวชาญ  “หมอที่ไหนนะที่คุณไปหากอนมาพบ 

ผม”        “หมอที่คลินิกครับ”  คนไขตอบ  “มินา  หมอเฮงซวยพรรคนี้จะไปรูอะไร     เออแลวเขาให 
คําแนะนําทุเรศ ๆ อะไรแกคุณละ”  หมอใหญถาม  “เขาแนะนําใหผมมาหาคุณหมอครับ” 

•  ผูชายมีชีวิตอยูในโลกอยางสุขกวาหญิงเพราะแตงงานชากวา    และตายเร็วกวา 
•  เด็กผูชายยังไงเสียก็เปนเด็กผูชายนั่นแหละ.......  เหมือนกับชายวัยกลางคนอีกเปน 

จํานวนมาก 
•  มีผูถามมหาเศรษฐีวัย 75 ป  วาทําอยางไรจึงสามารถชักชวนใหสาววัย 20 กวามาเปน 

เจาสาวได  “ผมก็โกหกเธอวา  ผมอายุ 90” 
•  ถาแมนรูวาผมจะอยูจนแกและเจ็บออด ๆ แอด ๆ อยางนี้    ผมจะไมปลอยตัวอยางที่ 

ทําตอนหนุม ๆ หรอก
•  จงอยายืมเงินจากพวกมองโลกในแงดีเปนอันขาด    เพราะพวกเขาจะคาดหวังเสมอวา 

จะไดเงินคืน 
⊙.............................................................⊙ 

น้ําจ้ิมอาหารสมอง 
If you want people to think well of you, do not speak well of yourself. 

(Blaise  Pascal นักฟสิกสและนักปรชัญาของโลก ค.ศ. 1623-1662) 
ถาทานตองการใหผูคนนึกชื่นชมตัวทาน     ก็จงอยาคุยโมเรื่องตัวเอง 

----------------------------------


