
 

 

เบื้องหลัง"The ASEAN Way" บทเพลงประจ าอาเซียน 

 

กองดุริยางค์ทหารบก 

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘  หรืออีกเพียง ๒๗  เดือน
ข้างหน้า ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี อย่างเต็มตัว 
(ASEAN Economic Community) นั่นหมายถึง
ก าแพงภาษีที่กร่อนลง จะเกิดโอกาสมากมาย ที่มา
พร้อมกับความท้าทายแสนหนักหน่วง 
 
ถ้าติดตามข่าวสารอยู่เสมอ จะพบว่าทุกภาคส่วน

ของสมาชิกอาเซียนไม่ได้ละเลยต่อการเตรียมตัวและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่ง
ขึ้น หนึ่งในนั้นคือ "บทเพลง" 
 
เพื่อเป็นไปตามกฎบัตรอาเซียนบทที่ ๔๐  ซึ่งระบุให้มีเพลงประจ าอาเซียน โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัด
ประกวด โดยมีคณะกรรมการตัดสิน ๑๐  คน จาก ๑๐  ประเทศสมาชิกอาเซียน และ ๓  คนจาก จีน ญี่ปุ่น 
และออสเตรเลีย 
 
ในที่สุด "The ASEAN Way" หรือ "วิถีแห่งอาเซียน"  ผลงานจากประเทศไทย ๑  ใน ๙๙ เพลงที่เข้า
ประกวด ก็ได้รับคัดเลือกเป็นเพลงประจ าอาเซียน 
 
"พยอม วลัยพัชรา" กรรมการผู้จัดการบริษัท สันสกฤต จ ากัด ผู้ประพันธ์เนื้อร้อง เล่าว่า เริ่มต้นจาก อ.กิตติ
คุณ สดประเสริฐ ผู้ประพันธ์ท านองและเรียบเรียง และ ส าเภา ไตรอุดม อาจารย์ประจ าคณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ประพันธ์ท านองเพลงวิถีอาเซียน ติดต่อให้ช่วยเขียนเพลง เพื่อเป็นตัวแทนประเทศ
ไทยส่งเข้าชิงชัยกับอีก ๙ ประเทศ เพลงที่แต่งจึงต้องแสดงเอกลักษณ์และเป็นสายใยที่ช่วยหลอมรวมใจชาว
อาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียว เป็นตัวแทนของทั้ง ๑๐ ประเทศ เนื้อเพลงจึงต้อง "เป็นกลาง" ที่สุด 
 
"เนื้อเพลงจะตรงไปตรงมา และชัดเจนด้วยค าที่มีความหมาย แฝงความรู้สึกร่วม ของความภูมิใจในความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียนเท่านั้น ดนตรี Anthem ก็มีมนต์ขลัง ยิ่งใหญ่และเร้าใจ เมื่อแต่งเสร็จก็ใส่

 



 

 

ดนตรี แล้วฟังอีกครั้งก่อนจะถกกันหรือปรับนิดหน่อยเพื่อให้เพลงออกมาลงตัวที่สุด  
 
พยอมบอกอีกว่า การแต่งเพลงภาษาอังกฤษให้ประชาชน ๖๐๐  ล้านคนร้องด้วยความเข้าใจและซาบซึ้งใน
ความหมายไม่ใช่เรื่องง่าย ฉะนั้น จึงต้องใช้ค าที่เข้าใจง่าย แต่มีความหมายลึกซึ้ง หนึ่งในนั้นคือ Pride ความ
ภาคภูมิใจ , Bond สายใย, Care ความเอื้ออาทร , Share การแบ่งปัน , Peace สันติภาพ, Prosperity ความ
เจริญรุ่งเรือง และที่ส าคัญคือการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน จึงต้องมี Together ด้วยกันและกันแล้วจึงคิด
วิธีการน าเสนอให้ออกมาสร้างสรรค์ที่สุด  

 
"เรารู้ว่าน่ีคือเพลงประจ าประชาชาติอาเซียน ซึ่งใช้
บรรเลงในพิธีการที่ทุกคนต้องแสดงความเคารพ ก็
จินตนาการว่าต้องมีคนพูด " Ladies and 
Gentlemen?please rise to the ASEAN 
Anthem..." ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติยืนขึ้นแสดงความ
เคารพเพลงประจ าประชาชาติของเรา... และความ
ภูมิใจของชาวอาเซียนยามเมื่อธงโบกสะบัด จากน้ัน
ก็ร้อยเรียงให้เข้ากับดนตรีที่อาจารย์ทั้ง ๒  ท่านร่าง
มาให้" 

พยอมเล่าว่า ขณะแข่งขันเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑  นั้นก็อยากชนะ เพราะเป็นโอกาสที่จะสร้างประวัติศาสตร์และ
ชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ ครอบครัว และตัวเอง ทว่า ผู้ร่วมชิงชัยจากประเทศอ่ืนๆ ล้วนมีชื่อเสียงระดับ
นานาชาติ อีกทั้งส่งมาชาติละ ๑๐ -๒๐ เพลง จึงไม่ได้คาดหวังนัก จึงตั้งใจท างานอย่างมีความสุขไม่กดดัน
ตัวเอง 

"งานออกมาน่าพอใจ อาจารย์ส าเภายังพูดเล่นๆ ว่า "มีลุ้น" ยิ่งผ่านเข้ารอบลึกๆ ย่ิงแฮปป้ี การประกวดครั้งนี้
โปร่งใสมากเพราะมีแต่หมายเลขประจ าตัวผู้เข้าประกวด ไม่มีการแจ้งชื่อ กรรมการก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น  
 
"กรรมการบอกว่า The ASEAN Way เป็นเพลงที่ลงตัวที่สุดจาก ๙๙  เพลง เนื้อร้องสามารถสื่อความหมาย
ครอบคลุมทุกมิติของความเป็นประชาคม เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ เชิดชูเกียรติภูมิของ
ผู้ประพันธ์เพลงชาวไทยและคนไทยทุกคน และในวันนี้ The ASEAN Way ได้มีการแปลเป็นภาษาต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนในทั้งสิบประเทศได้น าไปศึกษาและขับร้องเพื่อให้ซึมซับในอัตลักษณ์อันเป็นหน่ึง
เดียวกันของเรา" พะยอมเล่า 

 
ผู้ประพันธ์เพลงอาเซียน (จากซ้าย) พยอม วลัยพัชรา, 

กิตติคุณ สดประเสริฐ และส าเภา ไตรอุดม 



 

 

ด้าน ส าเภา ไตรอุดม เล่าว่า ต้องคุยกับ อ.เกียรติคุณ ผู้แต่งเพลงร่วมกัน และอาศัยจินตนาการเข้าช่วย คือ 
ภาพของการประชุมอาเซียน แล้วเปิดเพลงที่ทุกคนยืนพร้อมกัน ว่าเพลงที่ได้น่าจะเป็นแบบไหน  
 
"แต่งท านองออกมา ๕ ท านอง ให้อาจารย์กิตติคุณเลือกแต่งออกมาหลายวิธี ส่วนท านองที่ใช้จริงคือท านอง
ที่แต่งขึ้นมาฉับพลันในวันที่อาจารย์เกียรติคุณมารับไฟล์ดนตรี เพราะแต่งเสร็จเพียง ๔  ท านอง ท านอง
สุดท้ายจึงใช้วิธีเล่นเปียโนแล้วอัดเสียง ซึ่งเป็นท านองที่ใช้ในปัจจุบัน" 

"คงเป็นเรื่องของจังหวะและอารมณ์ เพราะชิ้นก่อนหน้าค่อนข้างระวังเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปหมด เพราะถือเป็น
งานใหญ่ แต่ชิ้นสุดท้ายที่ไม่ได้คิดถึงทฤษฎีหรือเหตุผล กลายเป็นชิ้นที่ดีที่สุด" ส าเภากล่าว 

 
และเล่าว่า เมื่อได้ท านองแล้ว อ.เกียรติคุณก็น ามาปรับแต่งเล็กน้อยให้มีความเสถียรและเพิ่มเติมส่วนท่อน
แยก วางทริกไว้เล็กน้อย คือ ท่อนเริ่มต้นและท่อนแยกให้ท านองเดียวกันท าให้เป็นเสียงสูง ๑  สเต็ป ซึ่งเป็น
รูปแบบของเพลงสองท่อน ( Binary Form) ท่อนแรกคือ A เป็นท านองเพลงหลักช่วงแรก ท่อน B เป็นช่วงที่
เปลี่ยนอารมณ์จากท่อนแรก แต่เป็นจังหวะเดียวกัน ท าให้คนฟังรู้สึกคุ้นหู และอาจสงสัยว่าเคยได้ยินมาจาก
ที่ไหน ซึ่งจริงๆ ก็มาจากต้นเพลงนั่นเอง 

ส าเภาเล่าว่า หลายครั้งที่ได้ยินเพลงอาเซียนเวย์ ก็รู้สึกขนลุก มีความภูมิใจลึกๆ และแอบคิดว่าคนอ่ืนจะรู้
หรือเปล่าว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนี้คือผู้แต่ง แต่ไม่จ าเป็นต้องประกาศ แค่ให้รู้ว่าคนไทยแต่งขึ้นและมีความภูมิใจก็
พอ 

"รู้สึกว่าคนไทยไม่รู้สึกตื่นเต้นเหมือนการแข่งขันกีฬา ท้ังที่ความจริงเพลงอาเซียนยิ่งใหญ่กว่านั้น เพราะแต่ง
ขึ้นครั้งเดียวและใช้ไปตลอด ไม่ใช่ ๔ ปีแต่งครั้งหนึ่ง อีกทั้งในอดีตก็มีความพยายามแต่งเพลงอาเซียนขึ้นมา 
กระทั่งมีการตกลงประกวดและใช้เพลงนี้ตลอดไป" 

ในส่วนของ กิตติคุณ สดประเสริฐ เล่าว่า โจทย์ของเพลงคือมีลักษณะที่แสดงความเป็นเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ซึ่งเรื่องวัฒนธรรมในอาเซียนถือเป็นจุดเด่นแต่ไม่อาจน ามาชูได้ เห็นได้จากภาพรวมของเพลงซึ่งไม่
มีเครื่องดนตรีหลักเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างวัฒนธรรมหรือความโน้มเอียงไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่น า
ปฏิญญาที่อาเซียนต้ังขึ้นมาใส่ไว้ในเนื้อเพลงที่มีดนตรีแนวคลาสสิก การเรียบเรียงจึงออกมาเป็นสากล  

"การเรียบเรียงแบบนี้มีข้อดีคือ ท าให้คนนอกกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าใจ "ความเป็นอาเซียน" โดยไม่ต้องมี
เครื่องดนตรีของประเทศในกลุ่ม อย่างซอด้วง ขลุ่ย หรืออังกะลุงของอินโดนีเซีย จึงได้เพลงที่ไพเราะ ฟังง่าย 



 

 

ท านองจ าง่าย ฟังแล้วร้องตามได้เลย สิ่งที่ตามมาคือเพลงต้องแสดงความยิ่งใหญ่ สง่างาม และบ่งบอก         
ถึงความภูมิใจในความเป็นอาเซียน ขับร้องในลักษณะประสานเสียงร่วมกับวงออเคสตราขนาดใหญ่" 

ย้อนไปเมื่อมีการประกวด ทุกอย่างถูกเก็บเป็นความลับแทบทั้งหมด ไม่มีโอกาสได้ฟังเพลงของทีมอ่ืนเลย 
ตัวกรรมการเองก็ไม่รู้ว่าเป็นเพลงของใคร จากประเทศอะไร 

กิตติคุณเล่าว่า ครั้งนั้น มี พล.ร.อ.ม.ล.อัศนี ปราโมช เป็นประธานกรรมการตัดสิน ทราบว่ากรรมการจะให้
คะแนนเพลงตามหมายเลขที่เข้าประกวดโดยไม่มีข้อมูลอื่นเลย ก่อนประกาศรางวัลก็เขียนหมายเลขบนแผ่น
ซีดี เมื่อทราบว่าเพลงจากประเทศไทยเป็นผู้ชนะ ก็มีกรรมการผู้ช านาญด้านการแต่งเนื้อเพลงจาก จีน ญี่ปุ่น 
และออสเตรเลียเป็นสักขีพยาน ส่งคอมเมนต์ให้แก้เนื้อเพลงบางส่วนเพื่อให้ค าสละสลวย และลงกับจังหวะ
มากกว่าเดิม โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง 

"เราไม่ได้คาดหวังรางวัล เพราะกว่าจะทราบข่าวการประกวดก็เหลือเวลาน้อยมาก ฉุกละหุกพอสมควร เมื่อ
รู้ว่าชนะ เพลงของเราได้เป็นเพลงประจ าประชาคมอาเซียนก็รู้สึกชาๆ แต่แปลกมากที่ตอนนั้นไม่มีข่าวเลย
แม้แต่ช่องเดียว ผ่านไปหลายปีจึงจะมีคนติดต่อเข้าสัม ภาษณ์ โรงเรียนต่างๆ ทยอยมาขอความร่วมมือ ขอ
ซีดีเพลงกันบ้างแล้ว เพราะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเปิดในเวลาอันใกล้ 

"นี่คือผลพวงจากการศึกษาแบบไทย ที่ท าให้คนส่วนใหญ่ไม่ซาบซึ้งต่อศิลปวิทยาการทุกอย่าง ไม่ใช่แค่เพลง 
ดนตรี เขามองเป็นเรื่องความบันเทิงไม่ได้เป็นศิลปะ จึงเป็นความส าคัญชั่วคราวแค่ตอนที่จะใช้จัดงานอี
เวนต์ งานบันเทิงก็เท่านั้น 

"ยิ่งประเทศไทยเข้าสู่ระบบทุนนิยมมากขึ้น ยิ่งท าให้ระบบการศึกษาและประชาชนห่างจากศิลปวิทยาการ
มากขึ้น ผมไม่ได้เรียกร้องอะไรให้กลุ่มผมที่ชนะเลิศ แต่น่าจะเป็นความภูมิใจของชาติเรา เพราะมันเป็นชัย
ชนะของประเทศ เป็นเพลงที่จะอยู่คู่กับอาเซียนตลอดไป" กิตติคุณ กล่าวทิ้งท้าย  
 
แม้ "เออีซี" จะถูกพูดถึงและให้ความสนใจเพียงใด แต่หากมองลึกๆ แล้ว ก็อดสงสัยไม่ได้ว่า คนไทยให้
ความส าคัญกับประชาคมอาเซียนอย่างจริงจังหรือยัง 

 

หน้า ๒๐, มติชนรายวัน ฉบับวันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕  

http://www.matichon.co.th 

 

http://www.matichon.co.th/

