




วารสาร Mahidol Music Journal เป็นวารสารที่ตีพิมพ์
บทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาด้านดนตรีทุกแขนง รวมทั้ง ดนตรีศึกษา ดนตรีวิทยา 
ดนตรแีจ๊ส โดยไม่จ�ากดัประเภทของดนตร ีทัง้ดนตรคีลาสสกิ ดนตรี
ร่วมสมัย ดนตรีไทย ดนตรีของภูมิภาคต่าง ๆ หรือดนตรีชาติพันธุ์ 
หรือเป็นบทความสหวิทยาการที่มีดนตรีเป็นส่วนเกี่ยวข้อง ทุก
บทความทีไ่ด้รับการตพีมิพ์ต้องผ่านการกลัน่กรอง พจิารณาคณุภาพ
จากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 คน โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้เขียนต่อผู้

พิจารณา (double-blind peer review)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ รวมถึงผลงาน

สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพในสาขาดุริยางคศาสตร์ 
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ 

ทางดนตรีหรือสหวิทยาการที่เกี่ยวกับดนตรี
3. เพื่อสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ 

ความก้าวหน้าในงานวิจัยทางสาขาที่เกี่ยวข้องกับดนตรี

เจ้าของ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ก�าหนดพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มีนาคม – สิงหาคม 

ฉบับที่ 2 กันยายน – กุมภาพันธ์

จัดพิมพ์ที่ 
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด หยิน หยาง การพิมพ์ 
104/2 หมู่ 5 ถนนกาญจนาภิเษก ต�าบลปลายบาง 
อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

วารสาร Mahidol Music Journal
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต�าบลศาลายา
อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0 2800 2525 – 34 ต่อ 1108, 1124
โทรสาร 0 2800 2530
https://www.music.mahidol.ac.th/mmj

บทบรรณาธิการ
EDITORIAL

วารสาร Mahidol Music Journal ฉบับปฐมฤกษ์
ฉบับนี้ ถือได้ว่าเป็นก้าวส�าคัญอีกก้าวหนึ่งของวิทยาลัย
ดรุยิางคศิลป์ มหาวทิยาลยัมหดิล ทีจ่ะมส่ีวนช่วยสนบัสนนุ
วงการการศกึษาดนตรขีองประเทศไทย สูค่วามเป็นเลศิ
ทางวิชาการดนตรี โดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการดนตรี 
ได้น�าเสนอตีพิมพ์ผลงานวิชาการในหลากหลายรูปแบบ 
อาทิ บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิเคราะห์
ผลงานสร้างสรรค์ด้านดนตรี แก่สาธารณชน และเป็น
แหล่งข้อมลูให้แก่นกัศึกษา นกัวชิาการ และผูส้นใจดนตรี 
ได้ค้นคว้าอ้างองิเพือ่ต่อยอดองค์ความรูท้างดนตรต่ีอไป

ในฉบับปฐมฤกษ์ฉบับนี้ วารสารฯ ได้รับเกียรติจาก
นักวิชาการดนตรีช้ันน�าของประเทศ ท่ีมาร่วมน�าเสนอ
บทความวิชาการ ซึ่งผม ในนามของกองบรรณาธิการ 
ขอขอบคณุนกัเขยีน นกัวชิาการผูท้รงคณุวฒุ ิทีไ่ด้กรณุา
สละเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานวชิาการอนัทรงคุณค่า 
และขอขอบพระคุณผู้อ่าน และผู้สนใจทุกท่าน ซ่ึงกอง
บรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จุดเริ่มต้นจุดนี้ จะเป็น
อกีแรงหนึง่ทีช่่วยน�าพาการศึกษาดนตรขีองประเทศไทย
และภูมิภาคสู่ความก้าวหน้าอันยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
และหวังว่าจะได้รับความสนับสนุนจากทุกท่านต่อไป

ดริน พันธุมโกมล
บรรณาธิการ วารสาร Mahidol Music Journal 

VOL. 1 NO. 1 MARCH – AUGUST 2018



ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรณาธิการบริหาร
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บรรณาธิการ
ดริน พันธุมโกมล

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ดร. ดวงฤทัย โพคะรัตน์ศิริ
ดร. พุทธรักษา ก�าเหนิดรัตน์

ศิลปกรรม
จรูญ กะการดี

กองบรรณาธิการ
EDITORIAL BOARD

กองบรรณาธิการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

PRINCETON UNIVERSITY 
Prof. Dr. Simon Morrison

WEST VIRGINIA UNIVERSITY
Dr. Lindsey Williams

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ศ. ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร
ศ. ดร. ณัชชา พันธุเจริญ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร. ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ 
ดร. นัฏฐิกา สุนทรธนผล

มหาวิทยาลัยศิลปากร
ด�าริห์ บรรณวิทยกิจ
ผศ. ดร. พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา
ดร. ศักดิ์ศรี วงศ์ธราดล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร. นิพัต กาญจนะหุต

มหาวิทยาลัยรังสิต
ผศ. ดร. เด่น อยู่ประเสริฐ 

สถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา
ดร. ชัญพงศ์ ทองสว่าง

กองบรรณาธิการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

ศ. ดร. ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์
รศ. ดร. สุกรี เจริญสุข
ผศ. ดร. อนรรฆ จรัณยานนท์
ดร. อ�าไพ บูรณประพฤกษ์
ดร. นิอร เตรัตนชัย
ดร. ตรีทิพ บุญแย้ม
ดร. อรปวีณ์ นิติศฤงคาริน
ดร. กานต์ยุพา จิตติวัฒนา
ดร. ณัฐชยา นัจจนาวากุล
ดร. คม วงษ์สวัสดิ์
Dr. Kyle R. Fyr
Dr. Paul Cesarczyk



เสียงใหม่ในอุษาคเนย์ 
(New Voices in Southeast Asia)

สุกรี เจริญสุข

ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์บีซู 
(Music of Bisu)

องอาจ อินทนิเวศ

อเล็กซานเดอร์เทคนิคส�าหรับนักดนตรี 
(The Alexander Technique for Musicians)

ชนิดา ตังเดชะหิรัญ

บทบาทของดนตรีกับการกีฬา
(The Role of Music and Sports)

ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์

ลักษณะการประพันธ์เพลงไมโครคอสมอส ของเบลา บาร์ตอก 
(Characteristics in music compositions of Béla Bartók's Mikroskosmos)

กานต์ กุลานุพงศ์

4

16

28

42

53

สารบัญ
CONTENTS

VOL. 1 NO. 1 MARCH – AUGUST 2018



4 Mahidol Music Journal 
Vol. 1 No. 1 March – August 2018

เสียงใหม่ในอุษาคเนย์
New Voices in Southeast Asia

สุกรี เจริญสุข1

Sugree Charoensuk

บทคัดย่อ

เดิมนัน้ภูมภิาคอษุาคเนย์ วถิชีวีติ ผู้คนบนแผ่นดินได้รบัอทิธพิลจากจนี อนิเดยี เปอร์เซยี และยโุรปตะวันตก 
ต่อมาหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง อษุาคเนย์ได้รบัอทิธพิลจากทวปีอเมรกิาเป็นหลกั ทัง้วถิชีวีติ ความเป็นอยู ่การศกึษา 
รวมถึงวัฒนธรรม เสียงใหม่ในอุษาคเนย์ เป็นการศึกษาถึงผลกระทบต่อเสียงดนตรีท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ซึ่งเป็น
ดนตรีประจ�าชาติของชุมชนบนแผ่นดินใหญ่ (ไทย ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม และมาเลเซีย) ผ่านสภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางวิถีชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม การศึกษารวมไปถึงการปรับตัว เปลี่ยนแปลงของเสียง
ดนตรี นักดนตรี วงดนตรี และเครื่องดนตรี และการอยู่รอดของดนตรีเหล่านั้น บทเพลงจ�านวนมากสูญหาย 
เครื่องดนตรีไม่มีใครสืบทอด การตั้งเสียงดนตรีส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนไปตามอิทธิพลตะวันตกเสียสิ้น

ค�าส�าคัญ: ดนตรีอุษาคเนย์ ดนตรีท้องถิ่น การสืบทอดวัฒนธรรม

Abstract

Music heritage is a precious asset of any nation. However, in an information age Southeast 
Asian musicians face many challenges as traditional music connects with global culture and 
music. Just as in the past when the civilizations of China and India influenced Southeast Asian 
music so now traditional musicians are reinventing themselves for the 21st century; blurring the 
boundaries of genre, but still reflecting the region. How musicians across Southeast Asia are 
learning to preserve the art form and also inspire new creations is the focus of New Voices in 
Southeast Asia. The collection will also pave the way for the opening of Southeast Asia Music 
Museum, a living museum also dedicated to the same focus.

Keywords: Southeast Asian music, traditional music, cultural inheritance
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บทน�า

การค้นหาเสียงใหม่ของดนตรีพื้นบ้านอาเซียนใช้เวลาส�ารวจ 5 ปี เพื่ออยากทราบว่าวันนี้ดนตรีพื้นบ้านไทย
และเพื่อนบ้านในอาเซียน โดยเฉพาะบนผืนแผ่นดินใหญ่ อาทิ ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย และพม่า ได้
สร้างสรรค์ผลงานดนตรีไปถึงไหนแล้ว ดนตรีในที่นี้หมายถึงดนตรีท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีโบราณ รวมเรียกว่า 
ดนตรีอมตะอุษาคเนย์ ไม่ใช่เพลงสมัยนิยมหรือเพลงตลาดที่มีกลไกการตลาดช่วยส่งเสริมให้แพร่หลาย อีกอย่าง
เพลงสมยันยิมเป็นวฒันธรรมดนตรีใหญ่ ทีค่นในวฒันธรรมเลก็ต้องปรบัตวัเข้าหาอยูแ่ล้ว เพราะต้องการเปลีย่นจาก
ความแตกต่างไปสู่ความเหมือน เพื่อให้ทันสมัยและอยู่ในความนิยมของสังคม 

ส�าหรบัวฒันธรรมเพลงสมยันยิมหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง ดนตรใีนภมูภิาคนีไ้ด้รบัอทิธพิลเพลงจากซกีโลก
ตะวันตก โดยเฉพาะแนวเพลงร็อกแอนด์โรล (Rock & Roll) จากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา วงดนตรีที่มี
เครือ่งดนตรปีระกอบด้วยกตีาร์ เบส กลอง เรยีกวงชาโดว์ (Shadow หมายถงึวงดนตรทีีเ่ป็นเงาอยูห่ลงันกัร้อง) ซึง่
กลายเป็นมาตรฐาน ที่เป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางดนตรีของเยาวชนทุกชาติในอาเซียน

อิทธิพลดนตรีจากโลกตะวันตกคงความแรงมีอิทธิพลอย่างต่อเนื่อง เพราะมีความคิดสร้างสรรค์แนวทาง
ดนตรีใหม่ ๆ มเีสยีงดนตรทีีม่คุีณภาพ และมรีะบบธุรกจิท�าดนตรใีห้เป็นสินค้าในช่วงปี พ.ศ. 2540 – 2560 ทีผ่่านมา 
เพลงสมัยนิยมจากญี่ปุ่น (J - Pop) และเกาหลี (K - Pop) ได้เข้ามาสร้างความคลั่งไคล้ในหมู่วัยรุ่นกลุ่มประเทศ
อาเซียน เกิดเป็นวงวัยรุ่นผู้ชาย (บอยแบนด์) และวงวัยรุ่นผู้หญิง (เกิร์ลกรุ๊ป) ที่เน้นรูปร่างหน้าตาดี แต่งตัวดีเป็นที่
นิยมในกลุ่มวัยรุ่น ได้รับความนิยมสูงมากกว่าความเป็นดนตรี

ดนตรีที่ได้ศึกษานั้นอาจจะเรียก “ดนตรีพื้นบ้านเสียงร่วมสมัย” ซึ่งไม่สามารถที่จะมั่นใจนักว่าจะครอบคลุม
ได้ทั้งหมด การให้ค�าจ�ากัดความประเภทดนตรีในวันนี้ ดูเป็นเรื่องที่ติดตามแนวทางกันไม่ทัน หรือให้ความหมายได้
ไม่ตรงเสียทีเดียว ความจริงดนตรีนั้นส�าคัญที่ได้ฟัง ฟังแล้วชอบหรือไม่ชอบ ไพเราะหรือไม่ไพเราะ ฟังแล้วรู้สึก
ประทับใจ รู้สึกกินใจ ถูกรสนิยมน่าจะเพียงพอ นิยามประเภทดนตรีส่วนใหญ่ก�าหนดโดยนักวิชาการของประเทศ
ตะวันตก ซึ่งศึกษาเรื่องดนตรีที่เป็นวิชาการมีเรื่องของความรู้ไว้มาก ความรู้ดนตรีในอุษาคเนย์ เป็นภาษาทาง
วัฒนธรรมแทนภูมิประเทศที่เรียกว่าอาเซียน ตัวทฤษฎีดนตรีอ้างอิงทฤษฎีดนตรีจากตะวันตก ซ่ึงฝร่ังได้รวบรวม
เอาไว้ ทั้งบันทึกและการวิเคราะห์ดนตรี

หากจะใช้ค�าว่าเป็นดนตรีประจ�าชาติ อาจจะได้เป็นค�ากลาง ๆ เช่น ดนตรีไทย ดนตรีลาว ดนตรีเวียดนาม 
ดนตรีเขมร ดนตรีมาเลเซีย ดนตรีพม่า ถ้าเรียกเป็นดนตรีพ้ืนบ้านหมายรวมว่า เป็นแนวดนตรีและเครื่องดนตรีที่
เล่นในท้องถิ่นในประเทศนั้น ๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นดนตรีพื้นบ้านที่อยู่ในมาตรฐานระดับคลาสสิกคือ มีเสียง
ดนตรีที่ดีที่สุด ค�าว่า “คลาสสิก” ในที่นี้หมายถึง “ดนตรีอมตะ” ไม่ได้หมายถึงประเภทดนตรีของชาวยุโรปเท่านั้น 
แต่หมายถึงดนตรีที่มีความงดงามเป็นที่สุดก็ได้ อย่างของไทยนิยมเรียกว่า “ทางเทวดา” ถ้าเป็นนักดนตรีที่เก่งจะ
เรียกกันว่า “ขั้นเทพ” จะเป็นขั้นเทพขนาดไหนนั้น ขึ้นกับผู้ฟังจะต้องประเมินเอาเอง สิ่งส�าคัญในการศึกษาคือ 
นักดนตรีขัน้เทพเหล่านัน้สามารถอยู่ได้ในสายอาชพี มโีอกาสแสดงดนตรใีห้คนฟัง สร้างผลงานเพลงออกมาท้าทาย
ทั้งตัวเองและท้าทายสังคม

นักดนตรทีีร่่วมให้ข้อมูลกับการศึกษาคร้ังนี ้มทีัง้ทีเ่ป็นศลิปินเดีย่วเครือ่งดนตร ีซึง่มคีวามช�านาญและเชีย่วชาญ
เฉพาะ นักประพันธ์เพลง ผู้ควบคุมวงดนตรี ศิลปินสื่อผสม นักจัดรายการวิทยุเปิดแผ่นเสียง ช่างท�าเครื่องดนตรี 
นกัดนตรวีทิยา วศิวกรเสยีง ผูค้วบคมุการผลติเพลง อาจารย์สอนดนตรีในมหาวทิยาลยั นกัสทิธมินษุยชนทีค่ลกุคลี
อยู่กับชาวบ้าน ฯลฯ ต้ังแต่นักดนตรีพ้ืนบ้าน ชาวนา การศึกษาแค่ช้ันประถมไปจนถึงคนท่ีเรียนดนตรีจบระดับ
ปริญญาเอก

ศิลปินรุ่นใหม่พอใจที่จะสร้างสรรค์งานดนตรีแบบไม่มีนิยามไม่มีค�าจ�ากัดความ เลือกใช้เคร่ืองดนตรีตาม
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ทีถ่นดั เลอืกสร้างเสยีงทีถ่กูใจ เชือ่ว่าเป็นเสยีงทีอ่ยูใ่นยคุสมยั ยงัสามารถใช้เคร่ืองดนตรโีบราณ เช่น แคน พณิ โหวด 
โปงลาง กระจับปี่ ระนาด กลองหนัง ผสมผสานกับเครื่องดนตรีสากล เช่น กีตาร์ ไวโอลิน คีย์บอร์ด กลองชุดเสียง
สังเคราะห์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สร้างเสียงอิเล็กทรอนิกส์ ผสมกับวงดนตรีเป็นดนตรีที่มีความสด ความ
ใหม่ เสียงที่มีความแปลก ความเท่ เป็นเสียงที่มีความร่วมสมัย

เครื่องดนตรีที่ใช้ (ในอาเซียน) อาจเป็นตระกูลเดียวกัน แต่เสียงเครื่องดนตรีและการตั้งเสียงอาจจะแตกต่าง
กันไป ท�าให้เสียงเพลงของแต่ละประเทศมีจุดเด่นทางวัฒนธรรม เสียงเครื่องดนตรีสร้างขึ้นเลียนแบบเสียงพูดและ
เสียงร้องของคน คนในแต่ละท้องถ่ินซึ่งพูดต่างกัน เสียงดนตรีของแต่ละท้องถิ่นจึงแตกต่างกันด้วยส�าเนียงเสียง
ดนตรีบ่งบอกวัฒนธรรม การศึกาครั้งนี้ได้เห็นความตื่นตัวของนักดนตรีในหลายประเทศ ค้นหาระบบเสียงดนตรี
ดั้งเดิมของตน อาทิ ดียาโหม่จากมหาวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม (NUAC) ในพม่า ผลงานของยน เธียรา จาก
มหาวิทยาลัยภูมินทรวิจิตรศิลปะ (RUFA) ในกัมพูชา เจิ่นกิมหง็อก จากศูนย์ศิลปะและดนตรีทดลองด่อมด๋อม ใน
เวียดนาม 

เนื้อหา

ผู้เขียนเคยศึกษาเรื่องระบบเสียงดนตรีไทยไว้ เมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยศึกษาเรื่องระบบเสียงและการตั้งเสียง
ของดนตรีไทย และเครื่องดนตรีไทย เพื่อจะหาค่าระบบเสียงมาตรฐานกลางของเสียง (เสียงและระบบเสียงดนตรี
ไทย พ.ศ. 2546 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล) การศึกษาต้องการที่จะรู้ว่าความเป็นจริงของดนตรี
ไทยเป็นอย่างไร การที่ใครพยายามจะลากให้เป็นสากล การดึงเอาไว้ให้เป็นอย่างไทย นักดนตรีทุกคนสามารถที่จะ
ท�าได้หมด เพราะดนตรีเป็นเรื่องของสังคม เป็นความเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของสังคม อาจจะ
น�าสังคมในบางครั้งหรือเป็นการฉุดรั้งสังคมในบางครา

ความพยายามและต้องการเล่นดนตรีท้องถิ่นให้เข้ากันกับเครื่องดนตรีสากล เพราะนักดนตรีมีความเชื่อว่า
สากลเป็นมาตรฐานของดนตร ีสากลเป็นความทนัสมยั ทีส่�าคญัคอืสากลได้รับการยอมรับง่าย เพราะว่าการฟังและ
เรียนดนตรีในแบบตะวันตก สามารถเดินทางไปแสดงที่ไหนก็ได้ ในที่สุดนักดนตรีต้ังเสียงหรือใช้ระบบเสียงตาม
เครื่องดนตรีสากล ระบบเสียงดั้งเดิมของเครื่องดนตรีท้องถิ่นค่อย ๆ หายไป วิธีถ่ายทอดดนตรีพื้นบ้านในภูมิภาคนี้
ยังอยู่ในช่วงรอยต่อ วิธีการต่อเพลงแล้วจ�าทรงเอาไว้ กับการบันทึกเป็นตัวโน้ตตามวิธีของสังคมดนตรีนัน้ เช่น เป็น
ตวัเลข การบนัทกึโดยระบบนิว้ การใช้ตวัหนงัสอืแทนเสยีง หรอืการบนัทกึเสยีงเป็นโน้ตสากล โดยใช้บรรทดัห้าเส้น 
การศึกษาระบบเสียงดนตรีของชาตใินอาเซียน จงึเป็นเรื่องส�าคัญและจ�าเป็นที่จะรักษาเอกลกัษณ์ดนตรีของชาตไิว้

เครื่องดนตรีในภูมิภาคส่วนใหญ่มีเสียงที่จ�ากัด เพราะเสียงที่ได้จากธรรมชาติมีจ�ากัดและเสียงที่ต้องการจะ
ใช้กม็จี�ากดั เพราะโดยปรชัญาเชือ่ว่า “เสียงน้อย กิเลสน้อย” เมือ่เทยีบกับเครือ่งดนตรขีองยโุรป เพราะฉะนัน้ดนตรี
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ จะใช้ดนตรีเพื่อท�าอะไร ก็ท�าดนตรีให้เป็นอย่างนั้น ดนตรีจึงไม่มีผิดและไม่มีถูก
อาทิ ท�าดนตรีเพื่อพิธีกรรม ดนตรีจะต้องเป็นแบบโบราณ เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ เพราะความเป็นโบราณ หรือ
ดั้งเดิมคือความศักดิ์สิทธิ์ ต้องด�ารงรักษาไว้อย่างเคร่งครัด

วงดนตรี เสียงดนตรี และเครื่องดนตรีในภูมิภาคอุษาคเนย์ มีบทบาทและหน้าที่ใกล้เคียงกัน คือท�าเพื่องาน
พิธีกรรมเป็นหลัก หลายประเทศได้พยายามพัฒนาเครื่องดนตรีเพื่อจะให้มีเสียงดนตรีเพิ่มมากขึ้นเช่นเวียดนามได้
พฒันาด่านจงัเป็นพณิแบบกูเ่จงิของจนีจากมาตรฐาน 16 สาย เพิม่ไปเป็น 17 -21 สาย (สร้างโดยเหงวยีนหวนิบ๋าว) 
ทีก่มัพชูา เม่ือ ดร.ฮมึ โสภ ีประพนัธ์เพลงแนวรอ็กโอเปร่า ตามหลกัดนตรีคลาสสกิตะวันตก กไ็ด้คดิประดษิฐ์ระนาด
รางคู่และฆ้องวงคู่ เพื่อให้สามารถเล่นคร่ึงเสียงแบบสากล (Chromatic) ซึ่งเป็นความพยายามที่จะสร้างเสียงให้
เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนาเครื่องดนตรีให้มีศักยภาพของการท�าเสียงได้มากขึ้นด้วย

ต่อมาเมื่อสังคมเปลี่ยนไป พิธีกรรมเปลี่ยนตาม ความเชื่อเปลี่ยนไปด้วย สังคมต้องการดนตรีเพื่อการฟัง
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มากข้ึน สังคมต้องการดนตรีเพื่อความบันเทิงเสริม เพราะอิทธิพลสังคมบันเทิงแบบตะวันตกไหลเข้าสู่
สงัคมอษุาคเนย์อย่างต่อเนือ่ง และไม่อาจจะทดัทานได้ ทัง้นีค้นรุน่ใหม่เหน็ว่าเป็นความเจรญิและต้องการเปลีย่นแปลง 
เพราะเมือ่ได้เปลีย่นแปลงแล้ว “คุณภาพชวีติดขีึน้” คลืน่ความเชือ่กระแสของสงัคมต้องการความเปล่ียนแปลง ทกุ
คนกเ็ชือ่ว่าความเปลีย่นแปลงคอืชยัชนะและเป็นโลกอนาคต ดงันัน้กระแสดนตรใีนสงัคมจงึขยบัเพ่ือการเปลีย่นแปลง

หลังจากการเคลื่อนตัวตามกระแสตะวันตก (พ.ศ. 2520 - 2550) เม่ือไปจนสุดกู่แล้ว คนรุ่นเก่าทัดทาน
ไม่ได้เพราะกระแสนั้นมาแรง เนื่องจากวิถีชีวิตเปลี่ยนไป ความเป็นอยู่ได้เปลี่ยนแล้ว จากบ้านนอกกลายเป็นคนใน
เมอืง เมอืงรกุคบืเข้าไปในชนบท บ้านจดัสรรรกุทีท่�ากนิ รกุทีท่�านาท�าไร่ ชาวนาชาวสวนขายทีด่นิเข้าไปท�างานเป็น
คนรับจ้างชาวเมือง คนรุ่นใหม่ต้องเรียนหนังสือต้องมีความรู้ ต้องได้ใบปริญญา

เมื่อกระแสสังคมวกกลับ วัฒนธรรมได้วกกลับ จาก พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ทุกคนเริ่มโหยหาอดีต ฟูมฟาย
วฒันธรรม การเรยีกร้องเพือ่ให้กลับไปหาส่ิงทีห่มดไปแล้ว อาท ิดนตรพีืน้บ้าน ดนตรดีัง้เดมิ ชวีติชนบท บรรยากาศ
ของสังคมชนบท กิจกรรมของชุมชน แน่นอนทุก ๆ กิจกรรมเกี่ยวข้องกับดนตรี ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมข้ึน จัดต้ังองค์กรเพื่อรักษาวัฒนธรรม ดิ้นรนเพื่อจะจดทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงว่าสิ่ง
เหล่านั้นได้หมดสิ้นไปแล้ว เมื่อก่อนยังไม่มีกระทรวงวัฒนธรรม ไม่ต้องขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางวัฒนธรรม เพราะ
ว่าวัฒนธรรมยังอยู่ในวิถีชีวิต ไม่ต้องหวงแหนไม่ต้องรักษา เพราะมีคนอยู่ที่ไหนก็มีวัฒนธรรมอยู่ที่นั่น อะไรที่หมด
ไปแล้ว จึงต้องโหยหาและหวงแหน

การปรบัตวัของดนตร ีโดยการน�าอดตีมารบัใช้ปัจจบัุนเพือ่สร้างสรรค์สิง่ใหม่ เพราะอดตีเดมิ ๆ เข้ากับปัจจุบนั
ไม่ได้ ส่วนสิ่งใหม่ที่เป็นอิทธิพลตะวันตกทั้งหมด ดูเหมือนว่า “สังคมไม่มีรากเหง้าและมองไม่เห็นอนาคต” แถมยัง
ขาดความภมูใิจในตนเอง ดงันัน้การผสมผสานเพือ่ค้นหา “ความลงตวั” จงึเป็นสิง่ใหม่ทีเ่กดิขึน้ในภมูภิาคอษุาคเนย์ 
ทั้งนี้ให้ดูจากดนตรีเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุด

ดนตรีและเครื่องดนตรีในแผ่นดินอุษาคเนย์เป็นวัฒนธรรมร่วม เหมือนกับวัฒนธรรมข้าวเหนียว วัฒนธรรม
ปลาร้าท�าปลาให้เน่าแล้วกินอร่อย วัฒนธรรมสาดน�้าในเทศกาลสงกรานต์เพราะว่าอากาศร้อนวัฒนธรรมนับถือผี 
บชูาผี วฒันธรรมฆ้อง หรอืวฒันธรรมไม้ไผ่เป็นต้น ซึง่เปน็ต้นตอของเครือ่งดนตรหีลายชนดิ อาทิ เครือ่งเป่าตระกลู
ปี่และขลุ่ย เครื่องตีกระทบ เกราะ กรับ โกร่ง ไปจนถึงระนาด และกลอง ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีตั้งแต่ดีดสีตีเป่า เขย่า
ชัก ขูดดูดกวน โดยใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นทั้งสิ้น

แต่ก่อนแต่ไรนัน้ ชาวบ้านคดิท�าเครือ่งดนตรเีพือ่ใช้ในพิธกีรรม สร้างเสยีงรบัใช้การทรงเจ้าเข้าผ ีเพราะ “กลวั
ผี” จึงต้องท�าเสียงดัง ๆ เพื่อไล่ผี เมื่อมีเสียงดัง ๆ แล้วก็จะรู้สึกว่าปลอดภัย รู้สึกอบอุ่น เพราะเชื่อว่าผีกลัวเสียงดัง 
การขอให้มีฝนฟ้าดี ฝนตกปลูกข้าวได้งอกงามถือเป็นความอุดมสมบูรณ์การขจัดปัดเป่าโรคภัย มีพิธีกรรมบูชายัญ
ในพม่า หมอล�าผีฟ้าในวัฒนธรรมลาว การเข้าทรงผีในสังคมเขมร เจ้าแม่เข้าทรงเลนด่งของเวียดนาม โนราลงครู
เพื่อแก้บนที่ปักษ์ใต้ของไทย หรือมายปูตรีของมะโย่ง ที่รัฐกลันตัน มาเลเซีย เป็นต้น 

เครื่องดนตรีเก่าแก่ที่ใช้เป่าประกอบการล�าผีฟ้า คือ แคน เป็นเครื่องเป่าตระกูลไม้ไผ่ (ไม้ซาง) พบในพื้นที่
ตอนใต้ของจีน ไปจนถึงหมู่เกาะในอินโดนีเซีย เพราะว่าเป็นพื้นที่ร้อนชื้น ในป่ามีไม้ไผ่ ป่าไม้ซางเป็นวัชพืชที่มีอยู่
ตามธรรมชาติ สามารถท่ีจะหาได้ง่าย แคนจึงมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตสังคมของชาวบ้าน เป็นเครื่องหมายของ
ความเจรญิรุง่เรอืงในอดตีนัน้ มร่ีองรอยประวติัศาสตร์เก่าแก่หลายพนัปี บนหน้ากลองมโหระทกึ (เส้นผ่าศนูย์กลาง 
79.3 เซนติเมตร) มโหระทึกหง็อกหลู อายุมากกว่า 2,500 ปี มีจารึกปูมของชุมชน แต่ละวงรอบแสดงลายเส้นวิถี
ชวีติ เช่น การท�านา มีกลุม่คนตกีลองและคนถอืแคนอยูด้่วย ส�าหรบัมโหระทึกหงอ็กหลู (Ngoc Lu bronze drum) 
เป็นหนึ่งในกลองยุคส�าริดของวัฒนธรรมดองซอน (Dong Son Culture) ที่ขุดได้ทางตอนเหนือของเวียดนาม (มี
อยู่ประมาณ 200 ใบ)

มโหระทกึหรอืกลองกบท�าขึน้จากส�ารดิ (โลหะผสมของทองแดงกับดบีกุหรอืตะกัว่ 9 ต่อ 2) เป็นเครือ่งดนตรี
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ใช้ตีประกอบพิธีกรรมบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากชาวบ้านไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของโลหะได้ โลหะจึงเป็นของส่วน
รวมทีห่วัหน้าหรอืผูน้�าเท่าน้ันทีจ่ะมีสทิธิใ์ช้ ทัง้น้ีหวัหน้าหรอืผูน้�ากจ็ะใช้เรียกชาวบ้านมาชมุนมุ โลหะมคีวามกงัวาน 
มีเสียงดัง ความกังวานของเสียงเป็นคุณสมบัติของความมีอ�านาจ ยิ่งกังวานมากย่อมมีอ�านาจมากเครื่องดนตรีที่ท�า
ด้วยโลหะจะอยูท่ี่ผูน้�า อยูท่ี่วดั ซึง่เปน็ที่อยู่ของผูน้�าทางจติวิญญาณ ผูเ้ป็นเจ้าพธิหีรอืสถานทีป่ระกอบพธิกีรรมทาง
ศาสนา

พืน้ทีท่างตอนใต้ของจนี (ปัจจบุนัเป็นมณฑลกวางสีและยูนนาน) รวมทัง้ตามตะเข็บรอยต่อกบัอษุาคเนย์ทาง
เหนือ ยังมีการใช้กลองกบในพิธีกรรมของหลายชนเผ่าอยู่ ฆ้องหุ่ย (ฆ้องที่หมุดตรงกลาง) ซึ่งเชื่อว่าดวงอาทิตย์เป็น
ศูนย์กลางของจักรวาล ก็เป็นเครื่องดนตรีท�าเสียงเพื่อที่จะใช้ในพิธีกรรม พัฒนาขึ้นในชุมชนแถบอุษาคเนย์นี้ ซึ่งใช้
แพร่หลาย เป็นเครื่องดนตรีที่นิยมมาถึงทุกวันนี้ เพราะมีเสียงดังกังวาน ฆ้องมีหลายขนาดและหลายรูปแบบในวง
กาเมลันของมาเลเซียและอินโดนีเซีย ฆ้องรางและฆ้องแผงในวงซายวายของพม่า ฆ้องวงในวงปี่พาทย์ นอกจากนี้
ยังมีเหม่ง โหม่ง ฉิ่ง ฉาบ กังสดาล ล้วนเป็นเครื่องดนตรีตระกูลฆ้องที่เป็นโลหะทั้งสิ้น

ภาพที่ 1 ฆ้องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 - 200 เซนติเมตร 
แขวนอยู่ที่หน้าอาคารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ท�าโดยช่างท�าฆ้องที่ “บ้านช่างฆ้อง” 

อ�าเภอสว่างแดนดิน อุบลราชธานี ซึ่งยังสืบทอดท�าฆ้องที่หมุดตรงกลาง
ที่มา: สุกรี เจริญสุข

อารยธรรมโบราณของโลก 2 สาย คอื สายจนีและอนิเดีย ซึง่โอบล้อมภมูภิาคอษุาคเนย์ มอิีทธพิลต่อพธิกีรรม 
ความเชื่อ และวัฒนธรรมดนตรี ผสมผสานกับวิถีของชาวบ้านและราชส�านักจนแยกไม่ออกถึงทุกวันนี้ จีนได้ชื่อว่า
เป็นผูท้ีม่วีทิยาการสูง แผ่อ�านาจไปตามเส้นทางเดินเรอืส�าเภาลงไปทางทศิใต้ ตดิต่อค้าขายตามเส้นทางสายไหม ไป
ไกลถึงโลกซีกตะวันตกมามากกว่า 2,000 ปีแล้ว

แผ่นดินชมพูทวีป (Jambudvipa: ดินแดนแห่งลูกหว้า) หรืออินเดียและประเทศในเอเชียใต้ ก่อนถูกเจ้า
อาณานิคมตะวนัตกแบ่งแยก อนิเดยีเป็นเจ้าแห่งคณติศาสตร์และดาราศาสตร์  (โหราศาสตร์) เป็นบ่อเกดิลทัธคิวาม
เชือ่ต่าง ๆ ได้เผยแผ่ศาสนาโดยเฉพาะพราหมณ์-ฮินด ูตามด้วยพทุธไปยงัดนิแดนตะวนัออกเฉยีงใต้ (อษุาคเนย์) จน
สุดฝั่งทะเลจีนใต้ พ่อค้าอินเดียยังเป็นคนที่น�าศาสนาอิสลามเข้ามาในหมู่เกาะอุษาคเนย์ด้วย

ดนตรีเดินทางขึ้นล่องไปตามพลังอ�านาจของชุมชน อ�านาจการค้า และกองก�าลัง จดหมายเหตุราชวงศ์ถัง 
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ได้บันทึกไว้ว่าในปี พ.ศ. 1345 ชาวพยู เป็นรัฐก่อนยุคอาณาจักรพุกามได้ส่ง เครื่องบรรณาการไปยังราชส�านักจีน 
พร้อมด้วยคณะนาฏศิลป์และดนตรี ซึ่งแสดงบทเพลงสวดในพุทธศาสนา เครื่องดนตรีที่น�าไปด้วยมากกว่า 30 ชิ้น 
ประกอบด้วย กรับ ฉิ่ง สังข์ เสน่ง แคน ขลุ่ย พิณพม่า พิณเปี๊ยะ จะเข้ ฆ้อง และกลอง เป็นต้น

การศกึษาดนตรขีองจนีมมีานานก่อน 2,500 ปีขงจือ๊ (Confucius) นักปราชญ์คนส�าคญัของจนี ซึง่เกดิปลาย
พุทธกาล (ก่อนพุทธศักราช 7 ปี และสิ้นชีวิต พ.ศ. 65) ได้สอนไว้ว่า นักปราชญ์จีนจะต้องเรียนศิลปะ 6 วิชา (ลิ่วอี่
หรือลิ่วจิง) โดยเรียงล�าดับตามความส�าคัญ ได้แก่ วิชาพิธีกรรม วิชาดนตรี วิชายิงธนู วิชาขับรถออกศึก วิชาการ
ประพันธ์ และวิชาดีดลูกคิด ที่ส�าคัญก็คือดนตรีเป็นวิชาที่เรียนคู่และติดอยู่กับพิธีกรรม เพราะการท�าพิธีกรรมจะ
ต้องประกอบด้วยเสียงดนตรี เพื่อท�าให้พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์

ขงจื๊อเป็นครูผู้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้เรียนหนังสือ ในยุคท่ีการศึกษาสงวนไว้ให้คนช้ันสูงเท่านั้น ขงจื๊อได้
รวบรวมต�าราส�าคัญไว้หลายเล่ม รวมทั้งต�าราเพลงโดยคัดเลือกเพลงจ�านวน 305 บท จากต�าราบทเพลงโบราณ 
(ชื่อจิง ซ่ึงเป็นบทเพลงพื้นบ้าน เพลงกล่อมลูก และเพลงสวดในพิธี)เพ่ือใช้สอนลูกศิษย์ให้เข้าใจความไพเราะของ
ดนตรีและไว้ใช้ในการประกอบพิธีต่าง ๆ ขงจื้อใช้พิธีกรรมซ่ึงถือว่ามีบทบาทส�าคัญในสังคมจีนโบราณโดยเฉพาะ 
งานศพ เป็นการเซ่นไหว้เทพยดาฟ้าดินและบรรพบุรุษขงจื๊อกล่าวไว้ว่า 

“หากจะสอนใครสักคนหนึ่ง ให้เริ่มต้นด้วยบทกวี ให้ความส�าคัญกับพิธีกรรม แล้วจบด้วยเสียงดนตรี”
ปรัชญาค�าสอนของขงจื๊อ (ลัทธิหรู) กลายเป็นรากฐานวัฒนธรรมของจีนในยุคต่อ ๆ มา ผู้ศึกษาได้มีโอกาส

เยี่ยมชมโรงเรียนโบราณ ซึ่งเคยเป็นห้องเรียนตามปรัชญาของขงจื๊อ มีอายุกว่า 1,000 ปี ซึ่งสร้างสมัยราชวงศ์ซ่ง 
พ.ศ. 1519 ปัจจุบันเป็นสถาบันเย่ว์ลู่ ในมหาวิทยาลัยหูหนาน เมืองฉางซา มณฑลหูหนานยังเก็บรักษาค�าสอนที่
สลักไว้บนแผ่นหินขนาดใหญ่ ในห้องดนตรีจัดนิทรรศการเป็นการแสดง มีนักดนตรีเล่นอยู่ 4 คน คือ กู่เจิงขลุ่ย 
กังสดาลที่ท�าด้วยส�าริด และระฆังหนาม ระฆังที่เป็นหนามเพราะให้ความศักดิ์สิทธิ์และมีเสียงดังกังวานกว่าระฆังที่
ไม่มีหนาม หนามของระฆังท�าให้ดูวิจิตรตระการตากว่า

ภาพที่ 2 การแสดงดนตรีในห้องจัดนิทรรศการ ที่สถาบันเย่ว์ลู่ ในมหาวิทยาลัยหูหนาน เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน 
แสดงด้วยเครื่องดนตรี 4 ชิ้น คือ กู่เจิงขลุ่ย กังสดาล และระฆังหนาม

ที่มา: สุกรี เจริญสุข
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เครื่องดนตรีเหล่านี้ ได้สืบทอดมาหลายพันปีแล้ว กู่เจิงเป็นเครื่องดีด ขลุ่ยเป็นเครื่องเป่า ท�าด้วยไม้ไผ่หรือ
ไม้เนือ้แขง็ กงัสดาลและระฆงัหนาม เป็นเครือ่งดนตรท่ีีท�าด้วยโลหะ ชนดิท่ีแขวนเป็นระฆงัราวเรยีกว่าเป๊ียนจุง๊ เป็น
ตระกูลเครื่องดนตรีโบราณท�าด้วยโลหะส�าริด ชาวจีนมีความสามารถในการหลอมส�าริดและใช้โลหะอื่น ๆ มาท�า
เครื่องดนตรี เช่น ระฆัง กลอง ตั้งแต่ยุคราชวงศ์ซางต่อราชวงศ์โจว (มากกว่า 3,000 ปี) เปี๊ยนจุ๊งในนิทรรศการ มี
กังสดาล 21 ชิ้น และมีระฆังหนาม 33 ใบ แขวนเป็นราวจากใหญ่ไปเล็ก ทุกใบทุกชิ้นตั้งเสียงตรงกับขลุ่ยและตาม
เสียงของกู่เจิง ความสามารถตั้งเสียงเครื่องดนตรีเท่ากันทั้งหมดมีอยู่หลาย ๆ เสียง ทุก ๆ เสียงมีความกังวานก้อง
ไกล แสดงว่าจีนได้พัฒนาเรื่องจิตวิญญาณมานานก่อนใคร เพราะเมื่อเสียงดนตรีต้ังเสียงตรงกัน ก็จะมีเสียงท่ีดัง
กังวานและมีอ�านาจในการท�าพิธีกรรม

“ฆ้องดีไม่ต้องตีก็ดัง ฆ้องไม่ดีตีให้ตายก็ไม่ดัง” เป็นคติของชาวบ้าน เพราะเมื่อโลหะที่ใช้ท�าฆ้อง (รวมทั้ง
ระฆัง) ผสมผสานเข้ากันดี เป็นโลหะผสมใหม่เป็นเนื้อเดียวกัน เสียงฆ้องก็จะดังกังวาน เมื่อตีลูกหนึ่ง ความสั่น
สะเทือนของโลหะ ก็จะกังวานไปยังฆ้องลูกอื่น ๆ บางครั้งชาวบ้านที่ไม่มีความรู้ก็เข้าใจว่า “ผีหลอก” เป็นที่มาของ
ฆ้องดีไม่ต้องตีก็ดัง

ในพื้นที่ชมพูทวีป ความเป็นดนตรีมีมาพร้อมกับการเกิดของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (ประมาณ 3,500 ปี) 
ด้วยความเชือ่ว่า ดนตรเีป็นทางเข้าถงึเศยีรของพระผูเ้ป็นเจ้าหรอืสูโ่มกษะ คอืการรวมเป็นหนึง่เดยีวกบัพรหมาหรอื
การบรรลุธรรมเพราะคนในวรรณะพราหมณ์ถือก�าเนิดมาจากเศียรของพระพรหม

ศาสนาฮินดูแบ่งคนเป็น 4 วรรณะ (กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร) มีเทพเจ้าซึ่งเป็นตัวแทนของธรรมชาติ
อยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ แปลงกายเหมือนยอดมนุษย์ ประดิษฐ์เพิ่มเติมตามยุคเพ่ือสนองตอบ
ความศรัทธา สร้างประดิษฐ์ความเชื่อเทพเจ้าถือเครื่องดนตรีประจ�าตัว เช่น พระศิวะไกวบัณเฑาะว์ร่ายร�า (ศิวนาฏ
ราช) พระกฤษณะเป่าขลุย่ พระสรสัวดถีอืพณิวณีา สญัลกัษณ์แห่งกฎและจงัหวะ (ดนตร)ี ซึง่เป็นเสยีงของจักรวาล

หัวใจของศาสนาพราหมณ์คือ การสวดมนต์วิงวอนต่อเทพเจ้า มีคนวรรณะพราหมณ์ท�าพิธีกรรมบูชา ใน
ฤคเวทซึ่งถือเป็นคัมภีร์เก่าแก่และส�าคัญที่สุดในยุคพระเวท ประกอบด้วยเพลงสวดเป็นพันบทและบทโคลงกลอน
เป็นหมื่นบท มีการน�าบทสวดฤคเวทมาแต่งเป็นท�านองเสนาะเข้ากับเสียงดนตรี รวมเป็นคัมภีร์ชื่อสามเวท ในการ
ร่ายสามเวท จะให้ความส�าคัญกับดนตรี ซึ่งจะมีตัวโน้ตก�ากับเสียงอยู่ในบทสวด ต่อมาได้พัฒนาจนเป็นเพลงสวดที่
มีอานุภาพสูงทางจิตใจ

มีการท�าต�าราย่อย (อุปเวท) ที่เรียกว่าคันธรรพเวท บันทึกเพลงสวด วิธีการร้อง ท�านองที่ใช้ส�าหรับพิธีบูชา 
เล่นประโคมด้วยเครือ่งดนตร ีซึง่มเีครือ่งดนตรีทีใ่ช้ อาทิ กลอง ขลุ่ย พณิวณีา คมัภีร์สามเวทมอีทิธพิลต่อวฒันธรรม
ดนตรีคลาสสิกของอินเดีย ซึ่งเป็นรากฐานของต�ารานาฏยศาสตร์ วางหลักเกณฑ์การแสดงนาฏกรรมและดนตรีมา
หลายพันปีแล้ว

ตั้งแต่โบราณมาแล้ว ระบบเสียงดนตรีของอินเดียแบ่งเป็นระบบครึ่งเสียงถึง 22 เสียง เวลาที่ได้ฟังเสียงกล
องตบับล้า (Tabla) ของอนิเดียแล้วก็จะบอกได้ว่า ดนตรไีด้พัฒนาไปไกลมากแล้ว เสยีงทีต่ตีืน้ลกึ ดงัเบาแม้แต่เสยีง
ทีเ่กดิจากการกระดิกนิว้แต่ละนิว้ กบ็อกถงึความแตกต่างของเสียง แต่ละเสียงออกมาจากจิตใจท่ีเตม็ไปด้วยอารมณ์
และความรู้สึก บอกถึงความละเอียดของเสียงที่ออกมาจากจิตใจที่ละเอียดอ่อนด้วย “เพราะเสียงดนตรีออกมา
ละเอียดอย่างไร จิตใจก็จะละเอียดเช่นนั้น” เพราะทุกคนเชื่อว่า เสียงใสใจสะอาด

เมื่อปี พ.ศ. 2560 ที่ ดร.โลจัน ริจาล (Dr. Lochan Rijal) ภาควิชาดนตรี มหาวิทยาลัยกาฐมาณฑุ ประเทศ
เนปาล มาขอความช่วยเหลอื โดยนัง่สซีอซารังกิ (Sarangi) ให้ผูเ้ขยีนฟังท่ีร้านอาหาร (ร้าน Music Square) วิทยาลัย
ดุรยิางคศลิป์ มหาวิทยาลยัมหดิล เป็นเสยีงซอทีข่อร้อง อ้อนวอน โอดเอือ้นเหมอืนเสยีงคร�า่ครวญของคน ดร. โลจนั 
เป็นนักดนตรีผู้เชีย่วชาญมานษุยดนตรวีทิยาซอซารงักเิป็นเครือ่งดนตรโีบราณทีเ่คยเป็นทีน่ยิมในเนปาลและอนิเดยี
ตอนเหนือ เชื่อว่าได้พัฒนามาจากเครื่องสายตระกูลพิณวีณา ดนตรีกาซัลในมาเลเซีย ซ่ึงนิยมเล่นในงานแต่งงาน 
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ดั้งเดิมก็ใช้ซารังกิผสมวง ต่อมาเปลี่ยนใช้กีตาร์แทน รวมทั้งเปลี่ยนซิตาร์เป็นอู๊ด (กัมบุส) ด้วย
ดนตรีซึ่งฝังรากอยู่ในวัฒนธรรมฮินดูส่งอิทธิพลไปถึงพุทธศาสนา ซึ่งเกิดขึ้นในสังคมเดียวกัน บางครั้งก็เป็น

คูแ่ข่งกันพทุธศิลป์ตามวดัและโบราณสถานทีห่ลงเหลอือยูใ่นอนิเดยี เช่น เมอืงอมราวต ีเมืองนาคารชนุโกณฑะ หมู่
ถ�า้อชันตา-เอลโลรา เมอืงออรงัคาบาดมภีาพของนกัดนตรีและนาฏลลีาแกะสลกันนูต�า่และภาพผนงัเขยีนส ีประดบั
พุทธประวัติหรือเรื่องชาดก ท�าให้ได้เห็นหลักฐานวงดนตรี (ขนาด 3-7 คน) โดยมากจะเป็นผู้หญิงเครื่องดนตรีที่ใช้
มีกลอง วีณา พิณ ขลุ่ย ฆ้อง สังข์ กระดิ่ง เป็นต้น

โดยถือคติเดียวกัน มีให้เห็นที่ปราสาทนครวัด นครธมในกัมพูชา ซึ่งสร้างศาสนสถานฮินดูและพุทธ ตามยุค
สมัยกษัตริย์ผู้สร้างท�าให้มีหลักฐานเครื่องดนตรีในสมัยโบราณ เช่น พิณเขมร กระจับปี่ พิณสายเดียว ฆ้อง กลอง 
เป็นต้น ต่อมาพิณเขมรท่ีเพิง่รือ้ฟ้ืนขึน้มาใหม่ โดยองิจากหลกัฐานโบราณ ในปัจจบุนันีท้ีห่น้าพระราชวังกรงุพนมเปญ 
ก็ยังมีวงพิณพาทย์มาเล่นถวาย (แก้บน) ที่ศาลพระโลเกศวรทุกวันพระด้วย

หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ที่ศาลพระพรหมเอราวัณสี่แยกราชประสงค์ 
ในกรุงเทพมหานคร กม็วีงดนตรี ละครแก้บน แสดงเพือ่ให้คนทีม่คีวามทกุข์ การขอความเมตตาต่อสิง่ศกัด์ิสทิธิ ์การแก้บนใน
วาระต่าง ๆ กย็งัเชือ่ถอืและปฏบิตักินัมาอย่างต่อเนือ่งจนทกุวนันี ้ส่วนดนตรแีละเพลง ท่าทางในการร่ายร�าจ�านวน
นางร�าก็ต้องเปลี่ยนไปตามสมัยและความเชื่อว่าสวยงาม เหมาะสมกับพิธี และว่าได้บุญที่สุดแล้ว 

รอบชายฝั่งแผ่นดินและในหมู่เกาะในพื้นที่อุษาคเนย์ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือส�าเภาที่คึกคักแห่งหนึ่งในอดีต
เนื่องจากโลกตะวันตกต้องการค้าขายกับจีน ก็จะแวะพักจอดเปลี่ยนถ่ายสินค้ารอบคาบสมุทรมลายูหรือที่เรียกว่า
มาลยัประเทศ (จากสรุาษฎร์ธานีลงไปสดุมาเลเซยี สงิคโปร์ เกาะบอร์เนยีวอนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส์) อาณาจกัรศรวีชิยั 
ซึ่งมีอิทธิพลครอบคลุมน่านน�้าแถบนี้ไม่ต�่ากว่า 500 ปี (พุทธศตวรรษที่ 12 - 18) พ่อค้าและกะลาสีเรือชาวอินเดีย 
เปอร์เซีย (อิหร่าน) อาหรับใต้ (เยเมน) เข้ามาค้าขายพร้อมประกาศศาสนาอิสลาม ประชาชนในประเทศรอบ
คาบสมุทรมลายูที่เคยนับถือพุทธหรือฮินดู หันไปนับถือศาสนาอิสลามจ�านวนมาก เนื่องจากการค้าคืออ�านาจ เมื่อ
ผูม้สีนิค้ามอี�านาจ การหยิบย่ืนศาสนาและความเชือ่ให้ กเ็ป็นหุ้นส่วนของอ�านาจ เพ่ือจะเข้าไปปกครองแล้วใช้ศาสนา
ความเชื่อ และพิธีกรรม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตเข้าไปครอบง�าผู้ถูกปกครองไปด้วยในเวลาเดียวกัน

เคร่ืองดนตรแีละวฒันธรรมดนตรเีดินทางตามเข้ามาควบคูก่นัด้วย เพราะดนตรีเป็นหุน้ส่วนของชวีติและเป็น
หุ้นส่วนของพธิกีรรม เช่น ซอระบบั (ซอสามสาย) กลองร�ามะนา (เรบานา) ป่ีสรไน (ป่ีไฉน) จากวัฒนธรรมเปอร์เซีย 
พิณอู๊ด (Lute) จากวัฒนธรรมฮัดรุเมาต์ (Hadhramaut) ของอาหรับใต้ ซึ่งเครื่องดนตรีเหล่านี้ยังมีใช้อยู่ในชุมชน
วัฒนธรรมดนตรีของมาเลเซีย อาทิ อู๊ด (Lute) คนมาเลเซียเรียกว่ากัมบุส ใช้เล่นกันอย่างแพร่หลาย กลองกมปัง 
(Kompang) คล้ายร�ามะนา แต่บางและเล็กกว่า ก็รับอิทธิพลมาจากทั้งอาหรับและเปอร์เซีย

การตีกลองกมปัง โห่ร้องเป็นภาษาอาหรบัและมาเลย์ ใช้น�าขบวนแห่เจ้าบ่าวเข้าสูพิ่ธแีต่งงานอสิลาม ซอระบบัใช้
เป็นเครื่องดนตรีเอกน�าท�านอง ใช้ในการแสดงมะโย่ง เป็นต้น มาเลเซียได้สร้างวงออร์เคสตร้าโอทีเอ็ม (Orchestra 
Traditional Malaysia, OTM) ขนาดประมาณ 50 คนประกอบด้วยเครื่องดนตรีพื้นเมืองจากหลากวัฒนธรรม 
รวมทั้งเครื่องดนตรีจากยุโรปด้วย

เมื่อวิทยาการเดินเรือได้ก้าวไปไกลมากขึ้น ชาวยุโรปก็เข้ามาเปิดบริษัทการค้าพร้อมประกาศศาสนาคริสต์มี
เมืองมะละกากลายเป็นศูนย์กลาง ปอร์ตุเกส (บรเทศ) เข้ามาเป็นชาติแรก น�าไวโอลินและกีตาร์ติดตัวมาด้วย 
ต่อมาชาวฮอลันดา (วิลันดา) สเปน อังกฤษ ฝรั่งเศสก็เข้ามา เครื่องดนตรีที่ตามมาพร้อม ๆ กับฝรั่งตะวันตก อาทิ 
เปียโน แตรฝรั่งหรือแตรวิลันดา (Natural Trumpet) ใช้เป่าเพลงในพิธีแห่งศพ (ชาวสยามเรียกว่าวิลันดาโอด) 
ออร์แกน หีบเพลงชัก และเครื่องดนตรีอีกหลายชนิดก็ได้น�าเข้ามาด้วย

นอกจากนี ้ชาวตะวนัตกได้น�าเทคโนโลยทีีเ่ป็นเครือ่งมอืใช้ในชวีติประจ�าวนั อาท ิเลือ่ยฉล ุ(เลือ่ยเลก็ ๆ ) ซ่ึง
ชาวบ้านเรียกว่า “เลื่อยลัดดา” คือเครื่องมือที่ตกทอดมาจากชาวฮอลันดา
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ฝรั่งตะวันตกนิยมขับร้องเพลงประสานเสียงเพื่อสรรเสริญพระเจ้า ใช้เพลงสวดขับร้องในโบสถ์เป็นพื้นฐาน
การศึกษาดนตรีในโรงเรียนยุคต้นของการศึกษาในสยาม ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ท่ีก่อต้ังขึ้นโดยบาทหลวงหรือหมอ
สอนศาสนา เริม่มกีารต้ังแตรวงฝึกหดัทหาร หลกัฐานทีเ่ป็นเพลงไทยโบราณเรยีกกนัว่าเพลง “ยีเ่ฮม็” ซึง่ร้องสบืทอด
กันมาโดยที่ฟังไม่ได้ศัพท์ว่าภาษาจริง ๆ แล้วมีความหมายว่าอย่างไร

“ยี่เฮ็มดิสพร่ายซ�าซ�า ดิสสกร�า…” น่าจะมาจากเพลงสวดชาวคริสต์ที่เรียกว่า Hymn (ฮิม) ช่ือเพลง The 
Heavenly Bridegroom Soon Will Come

ในพม่า คนพม่าเอาเปียโนไปเล่นแบบสามนิว้ เล่นตามเสยีงทีไ่ด้ยนิ ดดีนิว้ให้ได้เสยีงทีต้่องการ โดยทีไ่ม่สนใจ
ว่าวิธีการเล่นเปียโนแบบตะวันตกเป็นอย่างไรที่เรียกว่า สันดยา ชาวเวียดนามเอากีตาร์ไปเซาะร่องระหว่างหย่อง 
(Fret) ให้เว้าลึก ใช้กับวงชาวบ้าน (ดนตรีต่ายตื๋อ) ศิลปินแห่งชาติไทย ขาเดร์ แวเด็ง (พ.ศ. 2474 - 2456) เป็น
มสุลมิจากปัตตาน ีสไีวโอลนิในวงรองเงง็ ซึง่เป็นดนตรบีรรเลงประกอบการเต้นร�า เล่นท�านองเพลงดัง้เดิมของรองเง็ง 
(ซึ่งหมายถึงบ้า ๆ บอ ๆ) เพลงจ�านวนหนึ่งเป็นเพลงฝรั่งโบราณ ทั้งในแง่ของท�านองและจังหวะ

ภาพที่ 3 ประติมากรรมขาเดร์ แวเด็ง ในสวนศิลปิน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่มา: สุกรี เจริญสุข
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วงเด็นดังอัสลี หมายถึงวงดนตรีที่ยึดหลักแบบโบราณ ที่ขาเดร์ แวเด็ง เป็นหัวหน้าวง ได้เล่นให้บันทึกเป็น
แผ่นเสียง เมื่อปี พ.ศ. 2535 การผสมเครื่องดนตรีในวง ประกอบด้วยไวโอลิน แมนโดลิน ร�ามะนา (เล็ก - ใหญ่) 
ฆ้อง ลูกซัด (มาราคัส) บางครั้งวงรองเง็งก็เพิ่มหีบเพลงชัก (แอคคอเดียน) เข้าไปด้วย

การเข้ามาค้าขายของชาวยุโรปในระยะแรก ต่อมากลายเป็นการตีเมือง การล่าเมืองขึ้นเพื่อหาสมบัติและ
ทรพัยากรโดยทีข่ดีเส้นแบ่งเขตในอษุาคเนย์ เหนอืดนิแดนต่าง ๆ ยกเว้นสยาม อษุาคเนย์ตกเป็นอาณานคิมของชาว
ยุโรปเป็นเวลาเกินร้อยปี และทยอยได้รับเอกราชหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จากนั้นการต่อสู้ทางอุดมการณ์ การ
ต่อสู้ทางการเมืองระหว่างทุนนิยมกับคอมมิวนิสต์ การต่อสู้ระหว่างคนจนกับคนรวย การต่อสู้ระหว่างชนชั้นผู้
ปกครองกับผู้ถูกปกครอง ท�าให้เกิดสงครามขึ้นในพื้นที่อินโดจีนอีกหลายสิบปี

ต่อมาสหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทในภูมิภาค รวมทั้งการแพร่สะพัดของวัฒนธรรมอเมริกัน มีวงดนตรีร็อก
วงคอมโบ วงชาโดว์ผุดขึ้นมากมายในทุกประเทศของอาเซียน แนวเพลงอเมริกัน ร็อก ฟังก์ โซล แจ๊ส กลายเป็นที่
นิยม ทุกวันนี้วัฒนธรรมดนตรีอเมริกันยังน�าหน้าดนตรีทุกประเภทในภูมิภาคนี้

บทบาทของดนตรีในพิธีกรรม ขยายไปสู่การเฉลิมฉลองในเทศกาลบุญประเพณี ใช้ในชีวิตประจ�าวัน ใช้ใน
งานรื่นเริงมงคลและอวมงคล เกิดดนตรีชนิดใหม่เล่นดนตรีเพื่อการฟัง จนกลายเป็นธุรกิจดนตรี และอุตสาหกรรม
ดนตรี ภายหลังสงครามเวียดนาม

เมื่อเวียดนาม ลาว และกัมพูชา เปลี่ยนไปปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ระบอบกษัตริย์ถูกล้มล้าง 
ดนตรีสายราชส�านักซ่ึงเคยเป็นเสาหลักของการด�ารงอยู่ของดนตรี ท�าให้นักดนตรีมีอาชีพ มีผู้อุปถัมภ์ค�้าชู และ
ดนตรีได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง 

เมื่อหมดผู้อุปถัมภ์ ดนตรีก็หมดพลังลง นักดนตรีขาดโอกาสและหมดอาชีพ ไม่มีคนเลี้ยงดู นักดนตรีท�ามา
หากินเองไม่ได้ นักดนตรีตกงานดนตรีของชาวบ้านก็เงียบเสียงลงเพราะพิธีกรรมถูกสั่งห้าม ซ่ึงเป็นหลุมด�าของ
วัฒนธรรมดนตรีในภูมิภาคอาเซียน

พม่าหลังได้เอกราชยังอยู่ภายใต้รัฐบาลทหารอีก 50 ปี ดนตรีไม่ได้รับการเหลียวแลมากนัก มาเลเซียและ
ไทยมุง่พฒันาด้านเศรษฐกจิ ปล่อยให้ดนตรีวิง่ตามกระแสโลกเอง เพราะดนตรไีม่ได้อยูใ่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ดนตรีเป็นอาชีพของทาสและไพร่ที่คอยบ�ารุงบ�าเรอเจ้านาย ดังนั้นสภาพโดยรวมดนตรีด้ังเดิมใน
อุษาคเนย์จึงถูกละเลย ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ไม่ได้รับความสนใจจากประชาชน ยิ่งกับคนรุ่นใหม่แล้วดนตรี
ถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ล้าสมัย เชย และไม่มีการพัฒนา

ผ่านมาถึงยุคโลกาภิวัตน์ พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา ประเทศกลุ่มคอมมิวนิสต์ผ่อนปรนกฎเกณฑ์ อาเซียนเปิด
ประเทศ ดนตรีพื้นบ้านถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ถูกใช้เป็นศิลปะเป็น
สินค้าเพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมีการรื้อฟื้นดนตรีพื้นบ้านหรือพัฒนาให้เหมาะกับการแสดงในงานประจ�าชาติเพื่อ
ให้ชาวต่างชาติได้ชื่นชม

เทคโนโลยเีป็นอกีปัจจัยหนึง่ทีเ่ปลีย่นวถีิของดนตรพีืน้บ้าน อาจจะพูดได้ว่า เทคโนโลยไีด้เปลีย่นดนตรทีัง้หมด
ด้วยซ�้า เสียงดนตรีในอดีตที่มีเสียงที่จ�ากัดซึ่งมีเสียงไม่กี่เสียง เมื่อน�าดนตรีพื้นบ้านมาพัฒนาตามเทคโนโลยีแต่ละ
ยคุสมยั จนมคีวามหลากหลายและซบัซ้อน มเีสยีงแปลก ๆ ใหม่ ๆ เกดิขึน้มากมาย มคีวามรูค้วามเข้าใจศาสตร์ของ
เสียงเพิ่มขึ้น มีการผลิตเครื่องมือสร้างเสียง ทั้งที่เป็นเครื่องดนตรีและอุปกรณ์เสียงอิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ 
การใช้วิศวกรรมเสียงในการสร้างสรรค์งานเพลงและบันทึกเสียง นักดนตรียุคใหม่จึงสนุกกับการทดลองสร้างเสียง
ทีถ่กูจรติ (ห)ู ตามยคุสมยัของตน ความจรงิหลักการท�าดนตรยีงัคงเหมอืนเดมิคอื มแีรงบนัดาลใจจากสภาพแวดล้อม 
จากเสียงที่ได้ยิน และความคุ้นเคยในชีวิต

ตัวอย่างศิลปินฮิปฮอป (Hip Hop) ชื่อดังในพม่า ตาโซ (ThxaSoe) สร้างผลงานด้วยการบันทึกดนตรี
ซายวายบรรเลงเต็มวง (วงปี่พาทย์พม่า) แล้วน�าไปบิดปรับแต่งเสียงเสียใหม่ในห้องบันทึกเสียง ออกมาเป็นดนตรีที่
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มีจังหวะคึกคัก ท�าให้วัยรุ่นน�าไปเต้นโยกกันได้สนุกสนาน งานเพลงเป็นลักษณะคล้ายแนวเพลงอีดีเอ็ม (EDM - 
Electronic Dance Music) ที่วัยรุ่นนักเต้นชอบกัน ดิสโก้ยุคดิจิตอลแต่ยังมีส�าเนียงของเปิงมางคอก เสียงฆ้อง 
เสยีงป่ี จากวงซายวายผสมผสานไปกบัเสยีงอเิลก็ทรอนกิส์ ซึง่เป็นทีถ่กูใจทัง้วยัโจ๋และวยัเก๋า กลายเป็นดนตรยีอดนยิม

บทสรุป

โลกในยุคลัดนิ้วกดของเทคโนโลยีดิจิทัล และการสื่อสารไร้พรมแดนผ่านอินเทอร์เน็ต ได้เปลี่ยนชีวิตความ
เป็นอยู่ของผูค้นลงอย่างส้ินเชงิ ไม่เว้นแม้แต่ในแวดวงดนตร ีหมดยคุขายแผ่นเสยีงและเปิดแผ่นเสียงทางสถานวีทิยุ
อกีต่อไป ผลงานเพลงใหม่ ๆ เปิดตวัทางส่ือออนไลน์ ส่วนใหญ่ออกมาเป็นมวิสกิวดิโีอทลีะเพลง (Single) โดยบนัทกึ
ปะแปะไว้บนยูทูป (YouTube) หรือเฟซบุ๊ก (Facebook) ถ้าเพลงถูกใจสามารถซื้อผ่านระบบออนไลน์ เลือกซื้อได้
เฉพาะเพลง โดยไม่ต้องซือ้ยกทัง้ชดุอกีต่อไป ซึง่อ�านาจการตดัสนิใจอยูใ่นมอืคนฟังมากขึน้ ธุรกจิขายดนตรีต้องปรบั
เปลีย่นกลยทุธ์อย่างรวดเรว็ ในขณะเดยีวกนัเหล่าศลิปินสามารถเข้าหาผูฟั้งได้โดยตรง ตดิต่อผ่านสือ่ออนไลน์ สร้าง
ฐานแฟนเพลง น�าเสนอผลงาน แจ้งข่าวคอนเสิร์ต โดยไม่ต้องอาศัยคนกลางอีกต่อไป ไม่จ�าเป็นต้องพึ่งระบบค่าย
เพลง ไม่ต้องมผีูจ้ดัการ ไม่ต้องมนีายหน้า นกัดนตรพืีน้บ้านซึง่เป็นคนกลุม่น้อยในวงจร มโีอกาสเป็นทีรู่จ้กัหรือมคีน
ฟังได้ยินผลงานมากขึ้น ถ้าหากรู้จักใช้เทคโนโลยีสื่อสารให้เป็นประโยชน์

โลกออนไลน์ช่วยให้คนรุ่นใหม่ “รู้เขา รู้เรา” ในทางดนตรีหลากหลายขึ้น อยากฟังเพลงจากวัฒนธรรมอื่นที่
ไม่อยู่ในอิทธิพลตลาด ก็ค้นหาได้จากคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยโปรเฟสเซอร์ ดร.กูเกิ้ล (Professor Dr. Google) ซึ่ง
นกัดนตรสีามารถตดิต่อแลกเปลีย่นเทคโนโลยข้ีามโลกได้ การสร้างสรรค์งานดนตรร่ีวมกับเพือ่นต่างชาตไิด้ง่ายและ
รวดเร็วข้ึน ราวกับว่าท�างานอยู่ในห้องเดียวกัน การได้เห็นได้ฟังความเป็นอื่นมากเข้า รวมทั้งร�่าเรียนรับอิทธิพล
ดนตรีตะวันตก เช่ือว่าน่าจะมีส่วนผลักดันให้นักดนตรีอุษาคเนย์หันมาค้นหา “เสียงที่เป็นฉัน” เพื่ออวดและเพื่อ
แข่งขัน เพื่อสร้างความแตกต่าง เพราะความแตกต่าง ความหลากหลายได้กลายเป็นสินค้าที่ส�าคัญ

งานศึกษาชิ้นนี้ ได้เห็นความเคลื่อนไหวดังกล่าว ผ่านบทเพลงที่มีความร่วมสมัย และมีสีสันเสียงที่เป็นราก
เหง้าของวัฒนธรรมร่วม วัฒนธรรมเฉพาะที่แตกต่างอย่างชัดเจน อย่างน่าสนใจยิ่ง

นักดนตรีที่ได้สร้างเสียงใหม่ให้กับดนตรีในภูมิภาคอาเซียน จะมีที่ยืนบนเวทีหรือไม่ เวทีไหน จะยืนอย่างไร 
มีความมั่นคงแค่ไหน ขึ้นอยู่กับว่าสร้างฐานคนฟังได้ยั่งยืนขนาดไหน จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐหรือจากมิตรรัก
แฟนเพลง จากประชาชนได้อย่างไร สิ่งเหล่านี้เป็นค�าถามที่ท้าทาย จะรักษาความต่อเนื่องของดนตรีอุษาคเนย์ไว้
ได้อย่างไร ก็ต้องติดตามกันต่อไป

เชือ่ว่ามคีนอยูท่ี่ไหนกมี็ดนตรีอยูท่ี่นัน่ ดนตรเีป็นอย่างไร กเ็พราะมคีนเป็นอย่างนัน้ ดงันัน้ความแตกต่างและ
ความหลากหลายเป็นจุดเด่นของดนตรีของแต่ละท้องถ่ิน วันนี้โลกเล็กลง การส่ือสารกันง่ายขึ้น การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ก็เร็วขึ้น การผสมผสานเกิดอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ต่อไปนี้ความมีสมบัติที่เป็นของตัว (ดนตรีท้องถิ่น) ก็
จะกลายเป็นสิง่ทีว่เิศษ แล้วน�าเอาดนตรท้ีองถิน่ทีเ่ป็นสิง่ทีวิ่เศษมาสร้างสรรค์ “น�าอดีตมารับใช้ปัจจบุนัเพือ่สร้างสรรค์
สิ่งใหม่” เพราะ“ความเป็นฉัน” จะเป็นสินค้าใหม่ในโลกอนาคต

อีกมิติหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างน่าสนใจยิ่ง การผสมผสานของคน การแต่งงานข้ามสายพันธุ์ เป็นการผสมเผ่าพันธุ์
ใหม่ ท�าให้มิติทางวัฒนธรรมเปลี่ยนไปด้วย สังคมสมัยใหม่ไม่สามารถที่จะแยกเป็นเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมได้อีกต่อไป 
การผสมอาหาร (Fusion Food) ซึ่งไม่ต่างไปจากการผสมผสานเผ่าพันธุ์ท�าให้มองเห็นว่าอนาคตอันสั้น ความ
โดดเดี่ยวของวัฒนธรรมจะเปลี่ยนไปด้วย

ดนตรีเป็นมิติหนึ่งของวัฒนธรรมที่เกิดจากคน เมื่อคนผสมกันหลากหลายเผ่าพันธุ์ ดนตรีก็จะออกมาใน
รูปแบบของการผสมที่มีความหลากหลายเผ่าพันธุ์ด้วย
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ดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์บีซู1

Music of Bisu

องอาจ อินทนิเวศ2

Ong-art Inthaniwet

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยตามแนวทางด้านดนตรีชาติพันธุ์วิทยา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ความรู้ด้านดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์บีซู ในจังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า 
ดนตรขีองกลุม่ชาติพนัธ์ุบซูี ปรากฏในกิจกรรมประเพณี และงานรืน่เรงิ โดยลกัษณะของดนตรท่ีีน�ามาใช้ในวฒันธรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์บีซู แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ ดนตรีที่ใช้ส�าหรับแห่ครัวตาน และวงเพลงขับร้อง วงแห่
ครวัตานของกลุม่ชาตพินัธุบ์ซีเูป็นวงดนตรสี�าหรบัการบรรเลงเดนิขบวน จ�านวนเครือ่งดนตรขีึน้อยูก่บัความสามารถ
ในการจัดหาของชุมชน โดยปกติแล้วมีเครื่องดนตรีที่ใช้แห่ ประกอบด้วย กลองมาน 3 ตัว กลองตัด 1 ตัว โบยง 3 
ตัว แฉงแลง 1 คู่ และโกโละ 2 คู่ บทเพลงที่ใช้ในการบรรเลงแห่ครัวตานไม่มีชื่อเรียก แต่จะเข้าใจรูปแบบจังหวะ
กันเองตามจงัหวะทีบ่รรเลง โดยแบ่งจงัหวะการแห่ออกเป็น 3 จังหวะ ได้แก่ จังหวะช้า จงัหวะกลาง และจังหวะเร็ว 
บรรเลงเรียงกันไปตามล�าดับ วงเพลงขับร้องถือเป็นวงดนตรีของชาติพันธุ์บีซูที่สามารถสื่อความหมาย แสดง
อัตลกัษณ์ของกลุม่ชาตพินัธุบ์ซีไูว้ได้เป็นอย่างดี โดยมบีทเพลงทีไ่ด้รบัการยอมรบัว่าแสดงออกทางวฒันธรรมภมูปัิญญา
ของกลุม่ชาตพินัธุบ์ซี ูได้เป็นอย่างดมีากทีส่ดุ คอื เพลงลาพี ซ่าทอ (เพลงลาบพริก) และเพลง เผง หงู้ บา บี ซู (เพลง
มาพูดภาษาบีซูกันเถอะ) วงเพลงขับร้องประกอบด้วยนักร้องกลุ่มคละชายหญิง ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีเครื่องดนตรี
บรรเลงประกอบได้แก่ ซึง กรับ และกลองป่งโป๊ง

ค�าส�าคัญ: บีซู เชียงราย ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา

Abstract

This research uses the qualitative approach as a part of ethnomusicological study. The 
objective is mainly to study music knowledge of Bisu ethnic groups in Chiang Rai Province. The 
study has revealed that music of Bisu appears in local traditional celebration. Findings of the 
Bisu musical identity reveal that it can be divided into 2 groups, including Hae Khrua Tarn 
instrumental ensemble and Bisu vocal ensemble. Hae Khrua Tarn ensemble is an ensemble for 
marching with an unlimited number of musical instruments. Moreover, there are 3 units of Klong 
Mann, 1 unit of Klong Tat, 1 pair of Boyong, 1 pair of Xeang Leang and 2 pairs of Ko-Loa. The 

1บทความวิชาการนี้เป็นส่วนหนึ่งที่น�ามาเรียบเรียงจากงานวิจัยเรื่อง “องค์ความรู้ จิตส�านึกรักษ์ และกระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาด้านดนตรีของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย” ได้รับทุนสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประจ�าปีงบประมาณ 2559
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ�าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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songs were named due to their tempos when they were played, e.g. slow-tempo song, moderate-
tempo song, or fast-tempo song. Besides, Bisu vocal ensemble is a crucial medium for learning 
Bisu culture since the content of song is able to express the identity of Bisu heritage. They have 
2 popular songs in the community. First is “la pi sa tor” (derived from the name of traditional 
food) and second is “pang ghu baa bi su” (“Let’s speak Bisu language”). Bisu vocal music can 
be sung by women or men and no limited number. Musical instruments are sung (stringed 
instrument of Northern Thailand), krub (wooden clappers), and klongpong-pong (a type of drum).

Keywords: Bisu, Chiangrai, ethnomusicology

บทน�า

บีซู เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เพิ่งมีการเปิดเผยตัวมาเมื่อ 20 - 30 ปีก่อนหน้านี้ จากการสัมภาษณ์ผู้น�าชุมชนบีซู 
อุ่นเรือน วงศ์ภักดี และพิบูลย์ชัย สวัสดิ์สกุลไพร3 ได้ให้ข้อมูลว่า ภาษาบีซูเป็นภาษาโบราณที่เกิดขึ้นมานานกว่า 
3,000 ปี โดยการค้นพบของนกัภาษาศาสตร์ชาวอเมริกนั ดร.เจมส์ มาตซิอฟ (James Matisoff) โดยศึกษาถึงภาษา
ของบีซู ซึ่งปรากฏในพงศาวดารจีน ปี พ.ศ. 2344 มีข้อมูลพอสันนิษฐานได้ว่า ชาวบีซูมีภูมิล�าเนาเดิมอยู่แถบ
สบิสองปันนา หรือทางใต้ของประเทศจนี จากนัน้ได้อพยพลงมาอาศยัอยูบ่รเิวณภาคเหนอืของประเทศไทย นอกจาก
น้ียังมีการศึกษาจากนักวิชาการต่างประเทศหลายท่านได้พบว่ามีชาวบีซูกระจายตัวอยู่ทั่วไป ในแถบเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ เช่น พม่า ลาว และเวียดนาม ที่ผ่านมาชาวบีซูไม่แสดงตัว โดยปะปนอยู่กับกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ เพราะ
เหตุผลความเชื่อในการระแวดระวังภัย

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่ากลุ่มชาติพันธุ์บีซู เร่ิมที่จะแสดงตัวตนที่ชัดเจนออกมายังสังคมวงกว้างโดยเฉพาะใน
จงัหวดัเชยีงรายเมือ่ไม่นานมาน้ี ทีผ่่านมาบซีไูด้ใช้ชวีติ ด�าเนนิกจิกรรมกลมกลนือยูร่่วมกบัสงัคมวัฒนธรรมชาตพัินธุ์
อื่น ๆ ในล้านนา โดยมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ปัจจุบันรูปแบบ ลักษณะดนตรีของ
กลุ่มชาติพันธุ์บีซู ได้มีการน�าเครื่องดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ เข้ามาปรับใช้ในสังคมวัฒนธรรม และภาษาของกลุ่ม
ชาติพันธุ์บีซูในวิถีชีวิตปัจจุบันได้อย่างกลมกลืน 

ปัจจบุนับซีใูนจงัหวดัเชยีงราย มปีรากฏอยูท่ี ่บ้านดอยชมภ ูหมู ่7 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว และบ้านปยุค�า หมู ่14 
ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง ซึ่งในชุมชนก�าลังฟื้นฟูวัฒนธรรมบีซูให้กลับมาเข้มแข็งดังเดิมอย่างต่อเนื่อง

เนื้อหา

บีซู เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีจ�านวนประชากรไม่มาก ในจังหวัดเชียงรายพบประมาณ 1,000 คน เป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์ท่ีเริ่มมีการค้นพบอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และท�าการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเมื่อราว 10 ปีมานี้ ด้วยความที่
ประชากรชาวบีซู มีความเชื่อและศรัทธาในพระพุทธศาสนา ดังนั้นกิจกรรมประเพณีของชุมชนจะมีความสัมพันธ์
กบัความเชือ่ทางศาสนาเสมอ รวมทัง้ดนตรขีองกลุ่มชาตพัินธ์ุบซีดู้วยเช่นกนั ดนตรขีองกลุ่มชาติพันธ์ุบซี ูจะปรากฏ
ในกจิกรรมประเพณ ีและงานรืน่เรงิ จากการสมัภาษณ์ปราชญ์ชมุชน ผูน้�าชมุชน และผูส้งูอายใุนชมุชนชาติพนัธุบ์ซีู 
ได้ให้ข้อมูลว่า ในอดีตพวกตนเคยเห็นบรรพบุรุษเล่นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด มีสายที่ท�าจากเหล็กหลายสาย 

3อุ่นเรือน วงศ์ภักดี และพิบูลย์ชัย สวัสดิ์สกุลไพร, สัมภาษณ์โดย องอาจ อินทนิเวศ, ชุมชนบีซู บ้านดอยชมภู, 18 -19 มิถุนายน, 22 - 24 กรกฎาคม 
2559.
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ตัวเครื่องท�าจากกล่องไม้ เรียกชื่อเครื่องดนตรีนี้ในภาษาของบีซูว่า “เป้” แต่ปัจจุบันนี้ไม่เห็นอีกแล้ว มีแต่เศษซาก
ชิ้นส่วนของเครื่องดนตรี “เป้” นี้เพียงชิ้นเดียว จากค�าบอกเล่าของชาวบ้านบีซูถึงลักษณะ และสภาพของซาก ชิ้น
ส่วนเครื่องดนตรีที่พบเห็น มีลักษณะเป็นซากส่วนปลายของเครื่องดนตรี ที่มีลักษณะเป็นแท่งโค้งคล้ายคันธนู ท�า
จากไม้เนื้อแข็ง ติดหมุดส�าหรับใช้ขึงด้วยสาย จ�านวนหลายหมุด (ขณะที่เก็บข้อมูลไม่พบซากเครื่องดนตรีนี้แล้ว) 
สันนิษฐานว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีลักษณะคล้ายเตหน่ากูของชาวกะเหรี่ยง

1. รูปแบบ ลักษณะของดนตรี 

ลักษณะของดนตรีที่น�ามาใช้ในวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์บีซู แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ ดนตรี
ที่ใช้ส�าหรับแห่ครัวตาน และวงเพลงขับร้อง 

1.1 วงดนตรีส�าหรับแห่ครัวตาน

วงดนตรีส�าหรับแห่ครัวตาน ชาวบีซูเรียกชื่อวงประเภทนี้เช่นเดียวกันกับภาษาถิ่นทางภาคเหนือค�าว่า “วง
แห่ครวัตาน” หมายถงึ วงดนตรีทีใ่ช้บรรเลงแห่สิง่ของเข้าวดัในประเพณปีระจ�าปี วนัส�าคญัต่าง ๆ และกจิกรรมตาม
ความเชื่อของชุมชน วงแห่ครัวตานของกลุ่มชาติพันธุ์บีซู ใช้เครื่องดนตรีในการบรรเลง และบทเพลงคล้ายกับการ
บรรเลงของวงแห่ครัวตานในภาคเหนือทั่วไป จ�านวนเครื่องดนตรีขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดหาของชุมชน มี
มากน้อยได้ไม่จ�ากดั โดยวงดนตรีของกลุม่ชาตพินัธุบี์ซ ูบ้านดอยชมภู มเีครือ่งดนตรทีีใ่ช้แห่ประกอบด้วย กลองมาน 
3 เครื่อง กลองตัด 1 เครื่อง โบยง 3 เครื่อง แฉงแลง 1 คู่ และโกโละ 2 คู่

ภาพที่ 1 เครื่องดนตรีวงแห่ครัวตาน ของกลุ่มชาติพันธุ์บีซู
ที่มา: องอาจ อินทนิเวศ

ภาพที่ 2 วงแห่ครัวตานบีซู
ที่มา: องอาจ อินทนิเวศ
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บทเพลงที่ใช้ในการแห่ครัวตานของกลุ่มชาติพันธุ์บีซู ไม่มีชื่อเรียก แต่จะเข้าใจกันเองตามจังหวะที่บรรเลง 
โดยแบ่งจังหวะการแห่ออกเป็น 3 จังหวะ ได้แก่ จังหวะช้า จังหวะกลาง และจังหวะเร็ว บรรเลงเรียงกันไปตาม
ล�าดับ

1.2 วงเพลงขับร้อง

วงเพลงขับร้อง เป็นวงดนตรีของชาติพันธุ์บีซูที่ใช้สื่อความหมาย แสดงอัตลักษณ์อย่างชัดเจน มีบทเพลงที่
ได้รับการยอมรับว่าแสดงออกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์บีซูได้เป็นอย่างดี คือ เพลงลาพี ซ่าทอ 
(เพลงลาบพริก) แต่งโดย หนานมูล บ้านผาแดง หรือนายมงคล เรืองศิริวัฒน์ และเพลง เผง หงู้ บา บี ซู (เพลงมา
พูดภาษาบีซูกันเถอะ) ไม่ทราบผู้แต่ง

วงเพลงขับร้องกลุ่มชาติพันธุ์บีซู ประกอบด้วยนักร้องกลุ่ม คละชายหญิง ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีเครื่องดนตรี
บรรเลงประกอบได้แก่ ซึง กรับ และกลองป่งโป๊ง 

ภาพที่ 3 วงเพลงขับร้องของกลุ่มชาติพันธุ์บีซู
ที่มา: องอาจ อินทนิเวศ

2. ลักษณะทางกายภาพ ระบบเสียง และวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรี

ดังได้กล่าวมาแล้วว่า เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในวงแห่ครัวตาน และวงดนตรีประเภทขับร้องเพลงของชาติ
พนัธุบ์ซี ูเป็นเครือ่งดนตรลีกัษณะเดยีวกนักบัเครือ่งดนตรพีืน้เมอืงภาคเหนอื เช่น กลองซิง้หม่อง โหม่ง ฉาบ เป็นต้น 
แต่มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันโดยเมื่อเครื่องดนตรีเหล่านั้น เข้ามาอยู่ในวัฒนธรรมบีซู ชื่อเรียกจึงเป็นชื่อบีซู โดยมีราย
ละเอียดของเครื่อง ดังนี้

2.1 ซึง

ซงึ เป็นเคร่ืองดนตรีตระกลูเคร่ืองสาย (Chordophone) ประเภทดีด เพือ่ให้เกดิเสียง ส�าหรบัซงึท่ีใช้ประกอบ
การขับร้องเพลงของบีซูนี้ มีลักษณะทางกายภาพเช่นเดียวกันกับซึงที่ใช้เล่นในวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคเหนือท่ัวไป 
สามารถหาซือ้ได้จากร้านขายเครือ่งดนตรพีืน้บ้านล้านนาทัว่ไป ทัง้นีซ้งึทีจ่ะน�ามาใช้บรรเลงประกอบนัน้ นยิมใช้ซงึ
ขนาดเล็ก เนื่องจากมีระดับเสียงที่เหมาะสมกับระดับเสียงของคน และเพลงของบีซูมากกว่าซึงขนาดกลาง หรือ
ขนาดใหญ่ 
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ระบบเสียง
การตั้งเสียงซึงที่ใช้ในการขับร้องเพลงบีซูนั้น ใช้ระบบการตั้งเสียงซึง ในระบบลูก 3 โดยแสดงเป็นโน้ต ดังนี้

สายเปิด // ลูกนับที่ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8

*** ลูกนับที่ หมายถึง ช่องที่ หรือ บาร์ที่ บนคอซึง

วิธีการบรรเลง
ให้คล้องสายสะพายเครือ่ง ผ่านศรีษะ โดยวางสายสะพายพาดไว้บนบ่าข้างซ้าย ให้ปลายเคร่ืองช้ีไปทางด้าน

ซ้ายมอื มอืซ้ายท�าหน้าทีจ่บัส่วนคอเครือ่งโดยให้ปลายนิว้กดทีส่ายลงบนคอ ส่วนมอืขวาให้จบัไม้ดดี (Pick) ดีดสาย
ตามจังหวะเพลง โดยใช้วิธีดีดขึ้นและลง เป็นจังหวะเพลง

ภาพที่ 4 ลักษณะการนั่งดีดซึง ของชาวบีซู
ที่มา: องอาจ อินทนิเวศ

2.2 กลองมาน 

กลองมาน จัดอยู่ในกลุ่มเครื่องดนตรีตระกูลเครื่องหนัง (Membranophone) ประเภทกลองหน้าเดียว 
เป็นกลองที่ใช้ในกิจกรรมประเพณีของคนบีซู โดยท่ัวไปลักษณะของกลองมาน คล้ายกับกลองซิ้งม่อง คือมีระดับ
เสียง และขนาดใกล้เคียงกัน กลองมานมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหน้าเครื่อง ประมาณ 21 เซนติเมตร ตัวเครื่อง
ยาว 71 เซนติเมตร ส่วนก้นกลองเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 21 เซนติเมตร
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ภาพที่ 5 กลองมาน
ที่มา: องอาจ อินทนิเวศ

ระบบเสียง
ระดับเสียงของกลองมาน ชาวบีซูใช้วิธีการคาดคะเนของเสียง โดยจะใช้ข้าวเหนียวจ่าหน้ากลอง และตี

ให้ได้เสียง “ป่ะ” หรือให้หน้ากลองตึง พอให้ได้เสียงตามต้องการ
วิธีการบรรเลง
ให้สะพายที่บ่าข้างใดช้างหนึ่ง ตีด้วยฝ่ามือ หรือปลายนิ้ว

ภาพที่ 6 ลักษณะการยืนตีกลองมาน ของชาวบีซู
ที่มา: องอาจ อินทนิเวศ

2.3 โกโละ

โกโละ หรือกรับไม้ มีหน้าที่ใช้เคาะประกอบจังหวะ ตัวเครื่องท�าจากท่อนไม้ไผ่ เป็นลักษณะกล่องเสียง 
เจาะช่องด้านข้างเพือ่ระบายเสยีง มด้ีามจบั การตจีะใช้ไม้ไผ่ท่อนเล็กต ีโกโละ มขีนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 
10 เซนติเมตร ตัวกล่องเสียงยาว 30 เซนติเมตร
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ภาพที่ 7 โกโละ
ที่มา: องอาจ อินทนิเวศ

วิธีการบรรเลง 
ใช้ไม้เคาะกบัตวัเคร่ืองบริเวณตรงกลางของส่วนหัว และส่วนท้ายเครือ่ง เพือ่ให้เกดิเสยีงตามจงัหวะทีต้่องการ
นอกจากนี้เครื่องดนตรีที่น�าเสนอข้างต้นแล้ว ยังสามารถน�าเคร่ืองดนตรีชนิดอื่น ๆ มาใช้บรรเลงประกอบ

จงัหวะในวงแห่ของบีซไูด้ เช่น กลองสแนร์ เรยีกเป็นภาษาบซีวู่า กลองโบยง หรอือาจใช้เครือ่งดนตรโีหม่ง แทนกไ็ด้ 
โดยส่วนใหญ่ใช้โหม่ง ขนาด 8 นิ้ว หากมีหลายตัวให้ใช้ขนาดลดหลั่นกันไป แฉงแลง หรือฉาบใช้ขนาดประมาณ 25 
เซนติเมตร หรือ 10 นิ้ว

3. บทเพลง

บทเพลงทีม่คีวามส�าคญั และใช้เป็นหลกัในประเพณีวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธุบ์ซูี แบ่งตามลักษณะของท�านอง 
และเพลงที่ปรากฏในพื้นที่ ดังนี้

3.1 ท�านองเพลงแห่ครัวตานของบีซู

เพลงที่ใช้ส�าหรับวงแห่ครัวตาน แบ่งเพลงออกตามบทบาทของกิจกรรมในประเพณีที่จัดขึ้น โดยมากมี อยู่ 
3 บทเพลง ได้แก่ เพลงส�าหรับการฟ้อน เพลงแห่ครัวตาน และเพลงแห่ทั่วไป ความแตกต่างของเพลงขึ้นอยู่กับ
อัตราความเร็ว-ช้า เป็นส�าคัญ เพลงส�าหรับการฟ้อนจะบรรเลงช้า แห่ทั่วไปจังหวะปานกลาง และแห่ครัวตานจะ
เร็วขึ้น ซึ่งอัตราความเร็วช้าขึ้นอยู่สถานการณ์ขณะนั้นเป็นส�าคัญ โดยรูปแบบจังหวะของเพลงแห่ครัวตานของบีซู 
มีลักษณะจังหวะ ดังนี้



Mahidol Music Journal 23  
Vol. 1 No. 1: March – August 2018

วนซ�้าจังหวะท�านองนี้ไปเรื่อย ๆ หากมีโบยงจะตีเข้าจังหวะกับโหม่ง แต่ไม่นิยมเนื่องจากเสียงตีไม่ไพเราะ

3.2 เพลงลาพี ซ่าทอ 

เพลงลาพี ซ่าทอ (เพลงลาบพริก) เป็นเพลงที่ชาวบีซูนิยมขับร้องเล่นกันในงานประเพณี วัฒนธรรม เนื้อหา
ของเพลงกล่าวถึงการท�าอาหารประเภทลาบหมูของบีซู เพลงลาพี ซ่าทอ แต่งโดย หนานมูล บ้านผาแดง หรือนาย
มงคล เรืองศิริวัฒน์ มีท�านองและเนื้อร้องเพลง ดังนี้
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ความหมายของเพลงลาพี ซ่าทอ ถอดตามประโยคของเพลงได้ดังนี้

เนื้อเพลงภาษาบีซู ความหมายของบทเพลง

ซูมปอย อางญอ ลาพี ซ่าทอ
กาน จ่า ซีคา ป่องพี คาตา

แมงซือ พา แกซาม ฮอมปอม
จ่าแม เย แน อางฮอม

มานพี ทือกอมเวอม กงาคางยา
ต่างลาง แฮ่ อาจ่า ยาว มยา ทา 

ตี่แฮงยาวา
ยอนี่กาม กางพา กาบ เซ่อยา

คาตอง ซอ แม
(ท่อเทอ ลองแลว)

ยอนี่กาม กางพา กาบ เซ่อยา คาตอง ซอ แม

ส้มปอย ยอด พริก ลาบ
ใส่ กิน ค�าลงท้าย ตะไคร้ ด้วย

ขิง ใบ ผักไผ่ ผักชี
เกลือ และ (ค�าเอื้อน) กระเทียม
ข่า หนึ่ง ท่อน (ค�าเอื้อน) ได้แล้ว

กระบอกไม้ไผ่ที่ผ่าครึ่งแล้ว นั้น ไม้ไผ่ (ค�าเอื้อน) 
มีด ที่ คมนั่นแหละ

จากนั้น ผัก ผักจิ้มน�้าพริก (ค�าเอื้อน)
ฉัน/คุณ ชอบ (ค�าเอื้อน)

(ซ�้าทั้งหมด)
จากนั้น ผักจิ้มน�้าพริก ฉัน/คุณ ชอบ (ค�าเอื้อน)

3.3 เพลงเผง หงู้ บา บี ซู

เพลงเผง หงู้ บา บี ซู เป็นเพลงที่ถูกแต่งข้ึนเพื่อรณรงค์ให้คนบีซู หันกลับมาให้ความส�าคัญกับภาษาของ
ตนเองให้มากขึ้น เนื้อเพลงโดยรวม เป็นการกล่าวชักชวนให้คนบีซูกลับมาพูดภาษาบีซูกันมาก ๆ โดยท�านองและ
เนื้อร้องเพลง ดังนี้
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ถอดความหมายของเพลง เผง หงู้ บา บี ซู (เพลงมาพูดภาษาบีซูกันเถอะ)

เนื้อเพลงภาษาบีซู ความหมายของบทเพลง

กรู บา บี ซู นีง เน จี ต่าง ตาม แท
นา อา ลูม คู โจ เกิ้ง ดืง จี่ คู โว โว

กรู บา บี ซู อาง เจอ อาง จาด
อา ชา จอ กาน โจ ลาน ปาว ปาว

บี ซู ตาง จี่ จา (ซ�้า 2 รอบ)

พวกเราชาวบีซูทั้งหลาย
อย่าลืมภาษาบีซู
อยู่ที่ไหนก็ให้พูด

พวกเราเป็นเชื้อชาติชาวบีซู
ไม่ต้องอาย มาเถอะ มาเถอะ มาพูดภาษาบีซู

4. ความส�าคัญ และหน้าที่ของดนตรีในสังคม และวัฒนธรรม

เนือ่งจากดนตรขีองกลุม่ชาติพนัธุบี์ซ ูมบีทบาทการน�ามาใช้ในการร่ืนเริงมากกว่าในงานพธิกีรรม ดังนัน้ความ
ส�าคญั และหน้าท่ีของดนตรใีนสงัคม วฒันธรรมกลุม่ชาตพินัธุบ์ซี ูจงึแสดงออกมาภายหลงัจากงานพธิกีรรม ประเพณี
ทางความเชื่อได้ด�าเนินการเสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยแล้ว ในท่ีนี้จึงขอเสนอพิธีกรรมท่ีส�าคัญของบีซู เพื่อให้เห็นถึง
ความเชื่อทางวัฒนธรรมของบีซูที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้

พิธีอางจาววาย ค�าว่า อางจาว แปลว่า ปู่ผญ๋า/พญา/เทพยดาประจ�าหมู่บ้าน ค�าว่า วาย แปลว่า ถวาย สัก
การะ ไหว้ ค�าว่า ตาพย่า แปลว่า หอเสื้อบ้าน ดังนั้นค�าว่า พิธีอางจาววาย จึงหมายถึง พิธีบูชาเทพที่สถิตในหอเสื้อ
บ้าน ตามความหมายวฒันธรรมภาคกลาง พธิอีางจาววายนี ้เป็นพธิกีรรมตามความเชือ่เรือ่งเทพยดาประจ�าหมูบ้่าน 
ที่คอยช่วยปกปักษ์คุ้มครองคนในหมู่บ้านของชาวบีซูให้ปลอดภัย เป็นพิธีกรรมที่ถือปฏิบัติเป็นประเพณีส�าคัญที่
สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ พิธีอางจาววายจะกระท�าโดยมี ปู่ตั้ง ซึ่งเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งด้วยการเสี่ยงทาย 
ให้เป็นผู้ดูแลหอเสื้อบ้าน จะเป็นผู้ก�าหนดวัน และเป็นผู้น�าท�าพิธี พิธีอางจาววายนี้จะท�าปีละ 3 ครั้ง ตามการนับ
เดือนของชาวบีซ ูคร้ังแรกเดือน 4 (ประมาณเดอืนกมุภาพนัธ์-มีนาคม) เดอืน 8 (ประมาณเดอืนพฤษภาคม-มถินุายน) 
และเดือน 12 (ประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน) ตามล�าดับ การประกอบพิธีอางจาววาย ชาวบ้านในชุมชนจะ
น�าเอาเครือ่งสงัเวย ได้แก่ ไก่ต้มสกุทัง้ตวั เหล้าพืน้บ้าน ข้าวต้มมดั อาหารแห้ง ผลไม้ กรวยดอกไม้ ธปูเทยีน มาร่วม
กันเพื่อท�าพิธีไหว้ขอพร เสื้อบ้าน ให้ดูแลปกปักษ์รักษาตนเองและครอบครัว ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข เจริญ รุ่งเรือง มี
ร่างกาย สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ในการประกอบพิธีอางจาววาย จะไม่พบการน�าเครื่องดนตรีเข้ามามีบทบาทใน
การประกอบพธิกีรรมแต่อย่างใด หากแต่หลงัจากประกอบพธิกีรรมเสรจ็สิน้แล้ว คนในชมุชนมกีารร้องเพลงกันเพือ่
ความเพลินเพลินในชุมชนตามสมควรอย่างเรียบง่ายเท่านั้น

พิธีตามลามลาม ยาง เป็นการผสมค�า 2 ค�า คือ ตามลามลาม หมายถึง วาไม้/วัดไม้ และค�าว่า ยาง หมาย
ถึง การ ดังนั้น ตามลามลาม ยาง จึงหมายถึง การวัดไม้ หรือ การวาไม้ พิธีตามลามลามยาง เป็นพิธีการเสี่ยงทาย
เพื่อการรักษาอาการเจ็บป่วยให้กับคนในชุมชน โดยมีพ่อหมอเป็นผู้ท�าพิธีให้ เป็นความเชื่อที่ว่าการเจ็บป่วยของ
คนในชุมชน อาจเกิดจากการถูกผีป่าท�าให้เจ็บป่วย ดังนั้นพ่อหมอจะเป็นสื่อกลาง ในการเจรจาต่อผีป่าให้ยกโทษ 
และรักษาการเจ็บป่วยนั้น ๆ จะกระท�าโดยการเลี้ยงอาหาร และขันตั้งเพื่อใช้เรียกขวัญ และท่อนไม้ยาว 1 วา เพื่อ
เป็นอุปกรณ์ในการเสี่ยงทาย

พิธีอู่ปู่ม ค�าว่า อู่ปู่ม แปลว่า คนท้อง พิธีอู่ปู่ม เป็นพิธีที่เกี่ยวข้องกับคนท้อง กล่าวคือ เมื่อหญิงสาวเกิดการ
ตั้งครรภ์ลูกคนแรก จะต้องท�าพิธีอู่ปุ่ม ซึ่งเป็นพิธีการถวายลูกคนน้ันให้กับหอเสื้อบ้าน เพื่อแสดงว่าบุตรคนนี้เป็น
คนของชุมชนอย่างแท้จริง บุตรคนนี้จะมีหน้าที่เป็นแรงงานคอยช่วยเหลือ กิจกรรมทางสาธารณะ และประเพณี
ของชุมชน ทั้งนี้ถือเอาเฉพาะบุตรชายคนแรกเท่านั้น
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5. ข้อมูลชุมชนที่ปรากฏภูมิปัญญาด้านดนตรี 

ปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์บีซู ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย มีประมาณ 700 กว่าคน ตั้งถิ่นฐานอาศัยแยกกนัอยู่ 
3 หมู่บ้าน โดยเริ่มตั้งหมู่บ้านแรกที่บ้านดอยชมภู หมู่ 7 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว เป็นบ้านหลัก ปัจจุบันมีประชากร
ประมาณ 200 คน จากนั้นจึงกระจายตัวไปตั้งหมู่บ้านอีกสองแห่ง คือ บ้านปุยค�า หมู่ 14 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง 
ซ่ึงปัจจุบนัเป็นหมูบ้่านทีม่ปีระชากรบซีมูากทีส่ดุ ประมาณ 400 คน และบ้านแดง (ผาจ้อ) หมู ่10 ต.สันกลาง อ.พาน 
และบ้านดงตะเคียน ต.เจริญเมือง อ.พาน มีประชากรบีซู ประมาณ 10 - 20 คน ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ได้ท�าการ
เก็บข้อมูลหลักจากบ้านดอยชมภู หมู่ 7 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

ภาพที่ 8 แผนที่ตั้งชุมชนบีซู บ้านดอยชมภู หมู่ 7 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
ที่มา: http://www.chiangraifocus.com/2010/aumpher.php?aid=134

บทสรุป

กลุม่ชาตพินัธุบ์ซี ูเป็นกลุม่ชาตพินัธุท์ีเ่พิง่แสดงตวัให้เป็นทีรู่จ้กัในสงัคมมาได้ไม่นานนกั แต่เดมิแฝงตวัอยูร่วม
กับคนพื้นเมืองทั่วไปในจังหวัดเชียงราย บ้างถูกเรียกว่าเป็นกลุ่มลัวะ แต่เมื่อมีการศึกษาทางด้านภาษาอย่างจริงจัง 
จึงท�าให้เป็นที่รู้จัก และเล็งเห็นถึงความเสี่ยงต่อการสูญหายในภาษาบีซู ซึ่งถือเป็นภาษาที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน
แล้ว ทั้งยังเชื่อมโยงต่อการศึกษาในด้านอื่น ๆ ต่อไปท�าให้ทราบถึงตัวตน และรากเหง้าที่แท้จริงชัดเจนของกลุ่ม
ชาติพันธุ์บีซู

ในทางดนตรีนั้น ด้วยการที่กลุ่มชาติพันธุ์บีซู แฝงตัวอยู่กับประชากรเมืองเหนือมานานจึงรับเอาวัฒนธรรม
ดนตรภีาคเหนอื (ไตยวน) เข้ามาเป็นวฒันธรรมของตนด้วยอย่างชดัเจนในเร่ืองเครือ่งดนตรทีีใ่ช้บรรเลง แต่ได้มกีาร
พฒันาน�าเอาภาษาพดูของตนเองผสมผสานเข้าไป จงึท�าให้เกดิความแตกต่างและสร้างอตัลกัษณ์ทางดนตรขีองกลุม่
ชาติพันธุ์บีซูให้ยั่งยืนต่อไป

4ChiangraiFocus. “แผนที่อ�าเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย.” ข้อมูลแต่ละอ�าเภอในจังหวัดเชียงราย, สืบค้นเมื่อ 8 มิถุนายน 2559,  
http://www.chiangraifocus.com/2010/aumpher.php?aid=13. 
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อเล็กซานเดอร์เทคนิคส�าหรับนักดนตรี
The Alexander Technique for Musician

ชนิดา ตังเดชะหิรัญ1

Chanida Tungdechahirun

บทคัดย่อ 

อเลก็ซานเดอร์เทคนคิ (Alexander Technique) เป็นเทคนคิท่ีเกีย่วข้องกบัประสบการณ์ใหม่ในการหลุด
พ้นจากนสัิยทีพ่วกเราท�าเป็นประจ�า สามารถช่วยลดความตึงเตรยีดและอาการเกรง็ของ กล้ามเนือ้จากการฝึกซ้อม
หรือในการแสดง อีกทั้งช่วยพัฒนาทักษะการแสดงทั้งดนตรี นักร้อง หรือ ศิลปะแขนงต่าง ๆ เฟรดเดอริค มาเธียส 
อเล็กซานเดอร์ เป็นนักแสดงท่ีมีปัญหาเก่ียวกับเสียงพูดของเขา เขาค้นพบหลักการพื้นฐานของการประสานงาน
ของร่างกายมนุษย์ และพัฒนาเทคนิคของเขาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวเอง การค้นพบของเขาสรุปได้ว่า 
“ลกัษณะการกระท�า” ของเขาส่งผลต่อการท�างานของเขา เขาเร่ิมตระหนกัว่าเราท�าอะไรกบัตวัเองบ้างเพือ่ก�าหนด
คุณภาพชีวิตของตัวเขาเอง เทคนิคนี้ได้รับการเผยแพร่อย่างมากในหมู่นักดนตรี นักร้อง นักแสดง และสถาบันการ
ศึกษา หลักการเรียนรู้ คือ การท�าความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติ ช่วยให้นักดนตรีปรับปรุงด้วย
วิธีง่าย ๆ ในการเคลื่อนไหวของร่างกายกับการเล่นเครื่องดนตรีหรือการร้องเพลง Alexander Technique ช่วย
ให้นักดนตรี นักแสดง มีชีวิตชีวา มีความมั่นใจ และมีความเครียดน้อยลง มีหนังสือ งานวิจัย และบทความหลาก
หลาย ที่เกี่ยวข้องกับอเล็กซานเดอร์เทคนิคส�าหรับนักดนตรี บทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักดนตรีในการเรียนรู้
ร่างกายและจิตใจของตัวเอง 

ค�าส�าคัญ: ดนตรีศึกษา อเล็กซานเดอร์เทคนิค การปฏิบัติดนตรี

Abstract

The Alexander Technique is a technique involving new experience of freeing oneself from 
the domination of fixed habits. It can help people in several different ways. This technique will 
help reduce your stress and tension from practicing as well as will help develop your skills. 
Frederick Matthias Alexander was a performer who had problem with his voice. He discovered 
the basic principle of human coordination and applied his technique to improve his own per-
formance. His discovery concluded that his “manner of doing” affect his functioning. He began 
to realize what we did with ourselves to determine the quality of our lives. The Alexander 
Technique has been widely spread among musicians, singer, actors and many educational insti-
tutions. The principle of learning this technique is a way to understand your body and mind. 
Helping musician improve the simple way of physical movements involved in playing instrument 

1อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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or singings, the Alexander Technique makes possible to help performance more lively, more 
confident, and less tense. These are many books and research on Alexander Technique for mu-
sicians. This article will be beneficial to the musicians in both physical and mental skills. 

Keywords: music education, Alexander technique, music skill

 
บทน�า

ศาสตร์ทางดนตรีเป็นหนึ่งในวิชาการส�าคัญที่จ�าเป็นต่อมนุษย์ ซึ่งนอกเหนือจากการฝึกฝนการปฏิบัติดนตรี
แล้ว วิชาการดนตรียังรวมไปถึงวิชาที่ว่าด้วยทฤษฎีดนตรี การประพันธ์เพลง ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน�า
ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดในแขนงต่าง ๆ ได้ วิธีการหนึ่งที่จะท�าให้ผู้เรียนเข้าใจและซาบซึ้งต่อการเรียนดนตรี
ได้ดีที่สุด คือ การให้ความรู้ความเข้าใจด้วยการให้ประสบการณ์การเรียนรู้จริง เช่น การเล่นดนตรี การท�ากิจกรรม
ดนตรี การฟังดนตรี เป็นต้น ปัจจุบันดนตรีถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง ที่ความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าศาสตร์แขนง
อื่น ๆ สมควรจัดเข้าหลักสูตรให้เรียนกันตั้งแต่ปฐมวัย การเรียนดนตรีภาคปฏิบัติเป็นสิ่งที่จ�าเป็นส�าหรับเด็กทุกคน 
ดนตรจีงึถกูใช้เป็นเครือ่งมอืในการพฒันาคณุภาพชวีติของผูค้นมากกว่าเพยีงแค่เป็นความบนัเทิงเท่านัน้ การศกึษา
ดนตรีในต่างประเทศเน้นความสนใจ ในการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนปฏิบัติเครื่อง
ดนตรี ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระดับการเรียนที่มีความเข้มข้นในเนื้อหาทั้งวิชาการทางทฤษฎี และวิชาการ
ทางการปฏิบัติดนตรี 

ในทางการปฏิบัติเครื่องดนตรีนั้น ผู้เรียนจ�าเป็นต้องศึกษาทั้งเทคนิคปฏิบัติเครื่องดนตรี บทประพันธ์เฉพาะ
เครื่องดนตรี การบรรเลงรวมวง การท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการตีความทางดนตรี รวมถึงการแสดงออกต่อหน้าที่
สาธารณชน ซึ่งต้องการอาศัยการฝึกฝน การวางแผนการซ้อม ระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมอย่างเคร่งครัด แต่ทั้งนี้
ยังปรากฏอยูเ่สมอว่า ผูเ้รยีนในระดบัอดุมศกึษาแม้ว่าจะผ่านการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างด ีแต่ยงัขาดการฝึกการควบคมุ
อารมณ์ของตนเอง ไม่ให้เกิดความเครียด ความต่ืนเต้น ความกังวลใจ ท�าให้ประสิทธิภาพของการแสดงลดลง 
ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องถ่ายทอดวิธีการควบคุมตนเองไม่ให้เกิดอาการประหม่า หรือ ควบคุมร่างกายให้สามารถ
บรรเลงดนตรีต่อสาธารณชนได้อย่างดแีก่ผู้เรียนด้วย และหนึง่ในแนวทางการสอนทีช่่วยแก้ไขปัญหาเหล่านัน้ได้ คอื 
เทคนิคการสอนที่เรียกว่า “อเล็กซานเดอร์เทคนิค” (Alexander Technique)

ภาพที่ 1 เฟรดเดอริค มาเธียส อเล็กซานเดอร์ (Frederick Matthias Alexander, 1869 - 1955) 
ที่มา: http://www.alexandercenter.com/pa/stringsii.html
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เนื้อหา

ประวัติ

เฟรดเดอริค มาเธียส อเล็กซานเดอร์ (Frederick Matthias Alexander) เกิดในวินวาร์ด (Wynyard) 
ทาสมาเนีย (Tasmania) ประเทศออสเตรเลีย ในครอบครัวมีฐานะดี เขาได้ใช้เวลาในช่วงวัยเยาว์ในการฝึกควบคุม
ม้า ต่อมาได้เริ่มท�างานให้กับบริษัทเหมืองแร่แห่งหนึ่งเมื่ออายุ 17 ปี ในขณะนั้นเขาได้ฝึกฝนไวโอลินและการแสดง
ละครสมัครเล่นด้วยตนเอง ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นความสนใจหลักของเขา เขาเดินทางไปเมืองเมลเบิร์นเพื่อฝึกฝน
การเป็นผูร่้ายบทกวเีมือ่อาย ุ20 ปี เขาได้ใช้เวลาในยามว่างด้วยการแสดงละครและเป็นผูอ้�านวยการสร้างละครด้วย 
ด้วยการฝึกฝนอย่างเอาจริงเอาจัง เขาได้ประสบความส�าเร็จในอาชีพการเป็นนักร่ายบทกวีของ เช็คสเปียร ์
(Shakespearean orator) ในคืนวันหนึ่ง เสียงของเขาแห้งหายไปขณะที่ท�าการแสดงอยู่บนเวที และปัญหาเรื่อง
เสียงนี้เป็นอุปสรรคส�าคัญ ท�าให้อาชีพของเขาพังทลาย เขาได้ไปปรึกษาแพทย์จ�านวนมาก ได้รักษาด้วยยาและวิธี
บ�าบัดตามที่แพทย์บอก แต่ยังไม่ได้ผล ท�าให้เขาต้องอ�าลาจากเวทีการแสดงไปในที่สุด

ภาพที่ 2 จอห์น คลีส (John Cleese) หนึ่งในนักแสดงที่ได้ศึกษาอเล็กซานเดอร์เทคนิค
ที่มา: https://www.nangdee.com/name/f/3967/John-Cleese

เมือ่ไม่สามารถพึง่พาการรกัษาทางการแพทย์ด้วยการใช้ยา เขาจงึได้ใช้เวลา 10 ปีต่อจากนัน้เพ่ือเยียวยาการ
ไรค้วามสามารถของตน โดยสงัเกตและตรวจสอบอย่างพิถพีิถันเกีย่วกบัลกัษณะการใช้รา่งกายระหว่างการพดูและ
การแสดงละคร เขาได้ค้นพบว่า การฝึกซ้อมและการแสดงท่าทางที่ไม่ถูกต้องน้ีเอง ที่ก่อให้เกิดการสร้างความ
ตงึเครียดขึน้มาจนท�าให้ศรีษะ คอและหลงัประสานสมัพนัธ์กนัได้ไม่ถกูต้อง จากนัน้เขาได้สงัเกตตวัเองทีห่น้ากระจก 
โดยการแสดงตามบทบนเวที และได้เห็นว่าเมื่อเขาพูดจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายโดยการย่อตัวลงโดยที่เขาไม่รู้
สกึตวั และมอีาการติดขดัเมือ่หายใจด้วย ความพยายามทีจ่ะจ�าบทพดู และพยายามเปล่งเสยีงไปถึงผูช้มนีเ้อง ท�าให้
เกิดการอาการหดคอหรือก้มศีรษะลง ซึ่งเป็นปฏิกิริยาธรรมชาติเมื่อเกิดความตึงเครียดขึ้น และกริยาเหล่านี้ได้ส่ง
ผลไปยังเส้นเสียง (Vocal cord) ท�าให้คอตึง เกิดอาการหายใจไม่สะดวก และก่อให้เกิดความตึงหรือเกร็งตัวทั่ว
ร่างกาย

อเล็กซานเดอร์ จึงสรุปว่า ร่างกายกับความคิดมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เขาได้เปลี่ยนลักษณะการคิด
เกี่ยวกับงานของเขาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ปรับทัศนคติเกี่ยวกับการฝึกซ้อมการแสดง ในที่สุดสามารถเอาชนะสิ่งที่
เขาเรียกว่า ลักษณะของการกระท�า (Manner of doing) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้เสียงของเขาได้กลับคืนมา จน
อยู่ในระดับท่ีมีประสิทธิภาพสามารถออกสู่เวทีการแสดงได้ ซึ่งในครั้งนี้เขาได้ใช้ร่างกายอย่างที่เป็นธรรมชาติมาก
ขึ้น และด้วยจิตใจที่พร้อมต่อการแสดงอย่างยิ่ง 

เขาสามารถกลับไปร่ายกวีต่อ และเล็งเห็นประโยชน์ที่ค้นพบจากการฝึกนี้ เขาจึงเริ่มการถ่ายทอดเทคนิคนี้
ให้กบัคนอืน่ ๆ หลงัจากทีร่กัษาตวัเองจนหายแล้ว เพือ่นของอเลก็ซานเดอร์คนหนึง่ชือ่ ดร.แมค็เคย์ (J.W. Steward 
Mckay) ได้เสนอให้เขาเดินทางไปลอนดอนเพื่อสอนเทคนิคนี้ และได้ถ่ายทอดสอนเทคนิคของเขาเรื่อยมาจนเป็นที่
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แพร่หลาย เขาท�างานในฐานะครูที่เผยแพร่เทคนิคนี้จนถึงปี ค.ศ.1955 ก่อนจะถึงแก่กรรมลงเมื่ออายุได้ 86 ปี
ในบรรดาผูท้ีไ่ด้ศกึษาอเลก็ซานเดอร์เทคนคิ เป็นคนทีม่ชีือ่เสยีงเด่น ๆ มากมาย อาท ิจอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์ 

(George Bernard), อลัดสั ฮกัซ์ลย์ี (Aldous Leonard Huxley), พอล นวิแมน (Paul Newman), มอนต ีไพธอน 
(Monty Python), จอห์น คลีส (John Cleese) และนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รางวัลโนเบล นิโคลาส ทินเบอร์เกน 
(Nicholaas Tinbergen) มีการสอนเทคนิคนี้ในสถาบันการศึกษาชั้นน�ามากมาย และเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
การเรยีนการสอนในสถาบันกดนตร ีจเูลียอาร์ต (The Julliard School) ในเมอืงนิวยอร์ค ทีโ่รงละคร และ สถาบนั
การละครอเมรกินั คอนเซอร์เวทอรี เธยีเตอร์ (American Conservatory Theater) ในซานฟรานซสิโก ท่ีมหาวทิยาลยั
บอสตัน ที่สถาบันดนตรีเดอะรอยัล อาคาเดมี ออฟ มิวซิค (The Royal Academy of Music) ในลอนดอน และ
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ อีกมากมาย2

 

หลักการของอเล็กซานเดอร์เทคนิค

หลักการของการเรียนรู้อเล็กซานเดอร์เทคนิค (Alexander Technique) เป็นวิธีการฝึกฝนเพื่อการปฏิบัติ
ร่างกายอย่างง่าย มส่ีวนช่วยส่งเสรมิเรือ่งความมอีสิระของการเคลือ่นไหวร่างกาย การรักษาความสมดุลของร่างกาย 
ความยืดหยุ่นต่อการท�ากิจกรรม ช่วยในการสนับสนุนการท�างานที่สอดประสานกันของร่างกาย และช่วยพัฒนา
ทางด้านจติใจ ช่วยท�าให้การแสดงของผูเ้รียนรูส้กึมคีวามมัน่ใจในตนเอง และเข้าใจหลักการท�างานของร่างกายมาก
ยิ่งขึ้น

ภาพที่ 3 แสดงท่าทางนั่งที่ผิดและถูกตามหลักของอเล็กซานเดอร์เทคนิค 
ที่มา: https://www.alexander-technique.london/

หลักการอเล็กซานเดอร์เทคนิค (Alexander Technique) ยังช่วยเป็นส่วนหนึ่งที่ส�าคัญของผู้เรียนดนตรีใน
การพัฒนาการปฏบิตัเิครือ่งดนตร ี การฝึกซ้อมดนตร ีหรอืการแสดงดนตรไีด้อย่างดี ด้วยการเข้าใจในหลกัการ และ
ฝึกปฏิบัติการใช้ร่างกายอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท้า ประโยชน์ของอเล็กซานเดอร์เทคนิค คือ ความ
ส�าเร็จของผู้ฝึกที่ได้รับประสบการณ์ตรง ดังที่เฟรดเดอริค มาเธียส อเล็กซานเดอร์ เรียกสิ่งนั้นว่า  การควบคุมสติ
อย่างสร้างสรรค์ (Constructive Conscious Control) การควบคุมสติอย่างสร้างสรรค์ คือ วิธีการส�ารวจ สังเกต
การเคลื่อนไหวของร่างกาย และวิเคราะห์ตัวเองในเรื่องของอุปนิสัยของตนเอง สังเกตการเกร็งตัวและพันธนาการ
กล้ามเนือ้ในทางทีไ่ม่ถกูต้อง  ซึง่ส่วนใหญ่เราคิดว่าถกูต้อง แต่ในทางตรงกันข้าม กลับเป็นท่าทางการใช้ร่างกายของ
เราอย่างไมเ่ปน็ธรรมชาติ การสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติควรจะ ต้องเริม่ตน้จากความเขา้ใจและ
เรียนรู้ของการทรงตัว และการมีอยู่ของร่างกายท้ังหมด (Primary Control) ท่าทางท่ีเป็นธรรมชาติสัมพันธ์กับ
ความยาวของกระดูกสันหลังและศรีษะของแต่ละคน3

2สุวิชญ์ ปรัชญาปารมิตา, “เทคนิคอเล็กซานเดอร์,” สืบค้นเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2560, http://www.healthcarethai.com. 
3Michael Gelb, Body Learning: An Introduction to the Alexander Technique (Great Britain: Aurum Press, 1994), 9-13.
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ภาพที่ 4 ผู้เชี่ยวชาญอเล็กซานเดอร์เทคนิคก�าลังอธิบายหลักทางสรีระแก่ผู้เรียนที่เป็นนักดนตร ี
ที่มา: https://denison.edu/academics/music/the-alexander-technique

 

หลักการสอนอเล็กซานเดอร์เทคนิคในทางการสอนดนตรี

หลักการสอนอเล็กซานเดอร์เทคนิค (Alexander Technique) มีความส�าคัญและได้ช่วยให้นักดนตรี และ
นกัร้องในการลดความเสีย่งทีจ่ะเกิดในการแสดงด้วยความเครยีดและความเป็นไปได้ทีจ่ะเกดิการบาดเจบ็ นกัดนตรี
จัดเป็นบุคคลที่ใช้ร่างกายในการท�ากิจกรรมของการเคลื่อนไหวทางกายภาพที่ซับซ้อนยิ่ง และอาจจะใช้ทักษะด้าน
ร่างกายมากทีส่ดุกว่าอาชีพใด ๆ ในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่านมาค�าว่า RSI (Repetitive Strain Injury) ได้ถูกน�ามาใช้กนัอย่าง
แพร่หลาย แต่นกัดนตรมีกัต้องเผชญิหน้ากับความท้าทายในกระบวนการท�างานของกล้ามเนือ้ทีซ่บัซ้อนกนัไปเรือ่ย ๆ 
ด้วยการช่วยให้นกัดนตรพีฒันาคณุภาพของการเคลือ่นไหวร่างกายทีเ่กีย่วข้องกบัการเล่นเครือ่งดนตร ีหรอืการร้อง
เพลง หลกัการสอน อเลก็ซานเดอร์เทคนคิยังช่วยปรับปรุงคณุภาพของการบรรเลงบทเพลงอกีด้วย ช่วยให้ไหล่และ
แขนของนักไวโอลินเป็นไปอย่างธรรรมชาติ คอ หรือ ขากรรไกรของนักร้องจะท�าให้เสียงร้องดังกังวาลโดยไม่ต้อง
ออกแรงมากนกั ด้วยเทคนคินีช่้วยให้นกัดนตรีสามารถปลดปลอ่ยความเครยีดทีไ่ม่พงึประสงค์ออกจากการฝึกซ้อม
และการแสดงได้อย่างดียิ่ง

ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา นักดนตรีที่มีชื่อดังหลายคนได้ให้การรับรองการสอนอเล็กซานเดอร์เทคนิค 
และน�าไปปฏบิตัแิละถ่ายทอด อาท ิเยฮดู ิเมนฮูนิ (Yehudi Menuhin) พอล แมคคาทนี ่(Paul McCartney) สตรงิ 
จูเลียน บีม (Sting Julian Bream) เจมส์ การ์เว (James Galway) และ ผู้ก�ากับ เซอร์เอเดรียน โบท (Sir Adrian 
Boult) ซึ่งท�าให้หลักการสอนอเล็กซานเดอร์เทคนิคมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับและแพร่หลายมากขึ้น และมี
การน�าเทคนิคการสอนนี้ไปสู่สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงและดนตรีอีกหลายที่ เช่น Juilliard 
School of Performing Arts ในกรุงนิวยอร์ค Royal College of Music ในลอนดอน Boston Conservatory 
of Music Royal Conservatory of Music ในโตรอนโต และทีอ่ืน่ ๆ อกีมากมาย ทัง้โรงเรยีนดนตร ีและมหาวทิยาลยั
ในหลายประเทศ

แม้ว่านักดนตรีจะเป็นผู้สร้างสรรค์ความสุข ความบันเทิงใจให้ผู้ชม แต่นักดนตรีไม่ได้มีความสุขในการแสดง
ทุกครั้ง ผู้ที่ประสบความส�าเร็จทางอาชีพนักดนตรีเป็นผู้ที่ใช้ตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ โดยที่ทั้งใช้
การฝึกฝนอยางหนักและพรสวรรค์ช่วยประกอบเท่านัน้ ถ้าหากเกดิปัญหาหรืออปุกสรรคทีเ่กดิขึน้จากการใช้ร่างกาย
ไม่สอดคล้องแล้วนั้น จะท�าให้เกิดอาการบาดเจ็บ หรือบางครั้งเป็นอันตรายต่ออวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายได้ หาก
เราเข้าใจและฝึกฝนความเป็นธรรมชาตขิองการฝึกทกัษะด้านต่าง ๆ ผ่อนคลายทางด้านจติใจเหล่านี ้จะช่วยให้การ
ฝึกซ้อมและการแสดงออกมามีประสิทธิภาพและประสบผลส�าเร็จ 
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ภาพที่ 5 ผู้เชี่ยวชาญอเล็กซานเดอร์เทคนิคก�าลังจัดท่าทางที่ถูกต้องให้นักดนตร ี
ที่มา: http://www.alexandertechnique.org.nz/index.php?page=musicians

เพื่อให้ได้ตัวอย่างที่ชัดเจน จะขอยกกรณีศึกษานักเล่นเบสคนหน่ึงที่เขาต้องการควบคุมการบรรเลงที่เขา
ต้องการ ท�าให้สร้างความตึงเครียดผิดพลาดมากขึ้นในการฝึก แขนของเขาเกร็งและล้าซึ่งท�าให้เขาไม่สามารถท�า
กิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น ขับรถได้อย่างคล่องตัว นอกจากนี้เขายังสร้างความตึงเครียดท่ีเกิดข้ึนในส่วนอื่นของร่างกาย 
ได้แก่ หลัง คอและขา กิจกรรมที่ผิดจากธรรมชาตินี้ ถ้าด�าเนินต่อไปลักษณะนี้จะเสี่ยงต่อความบาดเจ็บกล้ามเนื้อ
มากขึ้น และการสูญเสียเสรีภาพในการเคลื่อนไหวของเขา ถ้าเขาตระหนักถึงปัญหาและความพยายามในการแก้ไข
ปัญหา ด้วยการผ่อนคลายจะเป็นการดีที่สุด นักเปียโนที่ประสบความส�าเร็จทุกคน ได้รับอิสรภาพเกือบสมบูรณ์ใน
การใช้ร่างกายเพื่อให้นิ้วมือแสดงถึงความไวและพลังแห่งการเคลื่อนไหวที่โดดเด่นอย่างแท้จริง แต่ในกระบวนการ
ที่นักดนตรีที่พัฒนาการเล่นจ�านวนมากมีความตึงเครียดที่คอ ที่หลังและที่ขา โดยที่ผู้ปฏิบัติคิดถึงเฉพาะกับมือและ
แขนเท่านั้น ซึ่งท�าให้สิ่งที่เขากระท�าอยู่นั้นส่งผลให้ร่างกายได้รับความเหนื่อยล้า

 ในกรณีส่วนใหญ่นักดนตรีเชื่อว่าจะไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้โดยตรง เพราะการใช้มือหรือส่วนอื่น ๆ 
ของร่างกายเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกบัลกัษณะทีร่่างกายใช้ทัง้หมด แต่ถ้าคนสามารถรบัรู้ถงึการเคลือ่นไหวของกล้าม
เนือ้ของเขาโดยรวม และเรียนรู้ทีจ่ะแยกแยะรปูแบบท่ัวไปของพวกเขา เขาสามารถสร้างการเปลีย่นแปลงท่ีสร้างสรรค์
และการแก้ไขบนพื้นฐานของความรู้ พลังแห่งความรู้นี้นักดนตรีสามารถกลายเป็น “ผู้เชี่ยวชาญ” ของตัวเองได้

ภาพที่ 6 ภายหลังการฝึกฝนอเล็กซานเดอร์เทคนิคนักดนตรีสามารถปฏิบัติด้วยท่าทางที่ถูกต้อง 
ที่มา: http://www.alexandertechnique.org.nz/index.php?page=musicians
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 เฟรดเดอริก มาเธียส อเล็กซานเดอร์ ได้กล่าวถึงแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหานี้โดยการค้นพบที่ส�าคัญ 
อเล็กซานเดอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญคนแรกท่ีท�างานร่วมกับมนุษย์ในกิจกรรมสามัญของชีวิต เพื่อแสดงและพิสูจน์ว่ามี
สิ่งที่เขาเรียกว่า “การควบคุมหลัก” (Primary Control) ในแต่ละบุคคลโดยที่เขาให้ความหมายตัวควบคุมหลักว่า
เป็น “การความสมัพนัธ์ของศรีษะ คอ และล�าตวั ทีจ่ะควบคุมหรอืจดัการการเคลือ่นไหวและความตืน่ตวัของมนษุย์”

 โดยการสังเกตและการทดลองตัวเอง จอห์น ดิวอี้ กล่าวถึงวิธีนี้ว่า “วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มงวด” เขา
ไดเ้รยีนรูว้่ากลไกทีก่�าหนดลักษณะของการด�าเนินกิจกรรมของร่างกาย ทัง้หมดสะท้อนอยู่ในการตอบสนองวา่ด้วย
ความสมัพนัธ์ของหวั ล�าคอ ซึง่ท่าทางทีผ่ดิปรกตนิัน้จะแสดงอาการปรากฏในรูปแบบของความอดึอดัความเม่ือยล้า 
ดังที่ วิลเฟรด บาร์โลว์ (Dr. Wilfred Barlow) แพทย์ลอนดอนและลูกศิษย์ของอเล็กซานเดอร์ เรียกว่า “ความ
ตึงเครียดของกล้ามเนื้อ maldistribution” หรือ over tension 

จอร์ช อิลเลทท์ คอคฮิล (George Ellett Coghill ) นักชีววิทยาชาวอเมริกัน ได้ชี้ให้เห็นว่าการค้นพบ
ของอเล็กซานเดอร์ สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของสัตว์โดยให้ความส�าคัญของหัวมาก่อน

 

ภาพที่ 7 จอร์ช อิลเลทท์ คอคฮิล (George Ellett Coghill ,1872 –1941) 
ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/George_E._Coghill

ภาพที่ 8 ภาพจากการวิจัยเรื่องเคลื่อนที่ของสัตว์โดย จอร์ช อิลเลทท์ คอคฮิล (George Ellett Coghill ) 
ที่มา: http://isabelgabel.com/research/

หลกัการทัว่ไปท่ีอเล็กซานเดอร์ค้นพบ สามารถน�าไปประยกุต์ใช้อย่างไม่จ�ากดั โดยเฉพาะปัญหาของนกัดนตรี 
ทีต้่องแสดงในบทเพลงทีม่คีวามรวดเรว็ ซึง่ถ้าฝึกไม่ถกูต้องจะเกดิอาการอ่อนล้า เกรง็ตามร่างกาย แต่เมือ่นกัดนตรี
ได้รบัการฝึกฝนเทคนิคนีด้้วยการปฏบิติัซ�า้ ๆ ให้ความเข้าใจและพฒันาการกระท�าทีเ่ราอาจละเลยไป ให้ใช้ประโยชน์
ให้มากที่สุด ผู้ฝึกฝนจะได้รับประสบการณ์ที่ดีและมีความมั่นใจในการแสดงของตัวเอง
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ในการสอนหลักการให้นักดนตรี (หรือคนอื่น ๆ ส�าหรับเรื่องนั้น) แฟรงค์ โจน (Frank Pierce Jones)4 ได้
ให้ความเหน็ว่า จดุมุง่หมายของหลกัการสอนเทคนคิอเลก็ซานเดอร์ คอื การเพิม่ความตระหนกัรูข้องตวัเองในภาพ
รวม จนกระทั่งเขาสามารถตรวจการแทรกแซงของความสัมพันธ์ระหว่างศีรษะซึ่งเป็นการเชื่อมต่อ (link) แรกและ
ส่วนอืน่ ๆ ทีเ่ชือ่มต่อในการตัง้ค่าของกจิกรรมใดกจิกรรมหนึง่ ตระหนกัถงึความรูส้กึเบาและมอิีสระในการเคลือ่นไหว 
เมื่อการควบคุมหลักท�างานได้ตามปกติ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาซ�้าแล้วซ�้าเล่า ผู้เรียนจะค่อย ๆ เข้าใจและสร้าง
พื้นฐานในการควบคุมการเคล่ือนไหวของร่างกาย ด้วยพื้นฐานนี้ผู้เรียนจะรับรู้ถึงอิสระภาพของทุกสิ่งที่อยู่ในการ
ควบคมุ ซึง่ในหลกัการของเทคนคินีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีฝึ่กฝน โดยผ่านการใช้ชวีติประจ�าวนั ลดความเหน่ือยล้า 
และมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติเครื่องดนตรี 

ส�าหรับแนวทางการแก้ปัญหาท่าทางด้วยอเล็กซานเดอร์เทคนิค โจแอน อาโนน และ โฮป กิลแมน (Joan 
Arnold and Hope Gillerman) กล่าวว่า5 เมื่อเราพิจารณาท่าทางตัวเองในกระจก และรู้สึกมีความผิดปรกติที่ไม่
น่าพอใจ ให้เราคิดถึงวิธีการแก้ไขโดยจัดท่าทางพื้นฐาน ที่เร่ิมจากศรีษะน�าทิศทางการเคลื่อนไหวทุกคร้ัง และดู
อาการของสรีระที่ท�างานติดตามมา เช่น หัวไหล่ และส่วนอื่น ๆ เพราะวิธีการเคลื่อนที่ของคุณส่งผลต่อรูปลักษณ์
ทีค่ณุมอง แม้ว่าคณุอาจจะไม่ได้ตระหนกัถงึสิง่ทีค่ณุท�า แต่วธีิการทีค่ณุท�ามันส่งผลกระทบต่อรปูร่างเสียงและความ
รู้สึกของร่างกายของคุณ เราเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา แม้ในขณะนั่งและท่าทางเหมือนภาพนิ่ง ทุกกิจกรรมที่คุณ
ท�าให้ใช้อเลก็ซานเดอร์เทคนิคน�าทา่ทางของคุณเสมอ และคุณจะดขีึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งมาจากกระบวนการภายใน
ของคุณเอง เราสามารถเปลีย่นแปลงท่าทางได้โดยการปรบัแต่งการรบัรูข้องร่างกาย โดยรวมด้วยอเลก็ซานเดอร์เทคนคิ 
เมื่อใดที่เริ่มตระหนักว่าการจัดต�าแหน่งไม่สมดุล คุณจะต้องเรียนรู้วิธีท่ีสามารถจัดการได้ และจะดีอย่างยิ่งถ้ามีผู้
เชี่ยวชาญให้ค�าแนะน�า และช่วยน�าท่าทางของคุณด้วยความอ่อนโยน ปล่อยให้ความตึงเครียดของคอและไหล่ของ
คุณหายไป คุณต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ง่ายระหว่างหัวคอและกระดูกสันหลังเสมอ ในขณะที่คุณปฏิบัติด้วยความ
ถูกต้องตามธรรมชาติ คุณจะพบความมั่นคง และความสมดุลที่ดีขึ้น ท่าทางที่ดี คือ รูปร่างของการท�างานที่ดีขึ้น 
คุณจะเรียนรู้ที่จะจัดการกับความเครียด และการท�างานของคุณมีความมั่นใจมากขึ้น

ภาพที่ 9 การได้รับการน�าท่าทางโดยผู้เชี่ยวชาญมีความส�าคัญมากในการเรียนรู้อเล็กซานเดอร์เทคนิค 
ที่มา: http://www.markjosefsberg.com/dropbox-guitar-86/

4Frank Pierce Jones, “A Technique for Musicians,” Alexandertechnique, accessed July 10, 2016,  
http://www.alexandertechnique .com/articles/jones2 
5Joan Arnold and Hope Gillerman, “Posture and the Alexander Technique,” Alexandertechnique, accessed July 10, 2016, 

http:// www.alexandertechnique .com/articles/posture
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ต�าราที่เกี่ยวข้องกับอเล็กซานเดอร์เทคนิค

ผู้เขียนขอแนะน�าต�าราที่เกี่ยวข้องกับอเล็กซานเดอร์เทคนิค เพื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมดังนี้
(1) Indirect Procedures: A Musician’s Guide to the Alexander Technique (The Integrated 

Musician) โดย Pedro de Alcantara เนื้อหาของหนังสือกล่าวว่า ชีวิตของนักดนตรีเต็มไปด้วยสถานการณ์
ตงึเครยีดมากมาย ซึง่ผ่านการทดสอบ ฝึกซ้อม และการแสดงทีย่ากล�าบาก ความกดดนัในการก้าวขึน้ไปบนเวทเีพือ่
เผชิญหน้ากับผู้ชมในเวทีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ซึ่งนักดนตรีสามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ด้วยความสง่างาม
และสมดลุ การฝึกฝนอเลก็ซานเดอร์เทคนคิเพือ่ค้นหาความพึงพอใจและความสามารถทางด้านศิลปะในดนตรขีอง
พวกเขา และสร้างอาชีพที่มีประสิทธิผลและยั่งยืน อันเป็นขั้นตอนทางลัด จะน�าคุณสู้กับอุปสรรคเหล่านี้และไปสู่
เส้นทางที่จะกลายเป็นนักดนตรีที่มีความสมดุลและประสบความส�าเร็จ

จากผลงานของ Frederick Matthias Alexander หนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางที่ละเอียดและเป็นประโยชน์ 
ส�าหรับปัญหาด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ของนักดนตรี ผู้แต่ง Pedro de Alcantara แนะน�าแนวคิด และการ
ออกก�าลังกายส�าหรับนักดนตรีที่จะปล่อยความตึงเครียดที่มากเกินไป มุ่งเน้นและควบคุมพลังของพวกเขา ขณะที่
พวกเขาจัดการกับความท้าทายในการฝึกซ้อมและการแสดง ประกอบไปด้วยเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการใช้งานและการ
ท�างานควบคู่ไปกับ ขั้นตอนทางลัดแบบใหม่นี้เป็นหนทางที่ล�้าค่า และจ�าเป็นส�าหรับนักดนตรีในปัจจุบันที่จะเรียน
รู้ที่จะร้องเพลงเล่นและด�าเนินการด้วยความพยายามน้อยลงและผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

(2) How to Learn the Alexander Technique: A Manual for Students โดย Barbara Conable 
เนื้อหาของหนังสือกล่าวว่า วิธีการฝึกฝนส�าหรับนักเรียนอเล็กซานเดอร์เทคนิค ซึ่งเป็นวิธีการท่ีรู้จักกันดีในการ
พัฒนาเสรีภาพและความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหว และการประสานงานทางกายภาพ หนังสือเล่มนี้เป็นบทแรก
ของแนวคิด William Conable, Body Mapping การศึกษาว่า ความคิดของเราเกี่ยวกับร่างกายของเราส่งผลต่อ
ประสบการณ์และการเคลื่อนไหวของเราอย่างไร แนวคิดน้ีถูกรวมเข้ากับค�าอธิบายที่กระจ่างชัดของ Alexander 
Technique ซึ่งช่วยให้เข้าใจง่ายและลดความยุ่งยากในการสอนและการเรียนรู้อเล็กซานเดอร์เทคนิค

(3) What Every Singer Needs to Know About the Body โดย Melissa Malde เนื้อหาของหนังสือ
กล่าวถงึ การรูจ้กัร่างกาย วธิกีารและการใช้เครือ่งมือในท่ีน้ี คอื เสียงร้อง ส�าหรบันักร้องท่ีจะต้องเข้าใจและตระหนัก
ถึงการใช้อวัยวะของร่างกาย โครงสร้างและการเคลื่อนไหว การหายใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพของการร้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในหนังสือเล่มนี้จะมีภาพประกอบมากมายและมีการสนับสนุนในเรื่องของการออกก�าลังกาย โดยผู้
เขียนทั้งสามคน Malde, Allen และ Zeller ได้รับใบอนุญาต Andover Educators สอนหลักสูตรที่น่าตื่นเต้น
และเป็นประโยชน์ นักดนตรีทุกคนต้องการรู้อะไรเกี่ยวกับร่างกาย Barbara Conable ผู้ซึ่งสร้างหลักสูตรและ
นักการศึกษาแอนโดเวอร์ ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับหนังสือและผู้แต่ง Malde จะให้วิธีการใช้หนังสือเล่มนี้ ในฐานะที่
เป็นครูที่มีชื่อเสียงที่มีประสบการณ์และ Andover Educators ผู้แต่งทั้งสามคนน�าเสนอข้อมูลมากมายในหนังสือ
เล่มนี้ บทรวมถึงการท�าแผนที่ร่างกายการรับรู้ความรู้สึกและการให้ความรู้แบบรวมหลักของร่างกายอ้างอิงโดย 
Barbara Conable และ The Scientific Basis of Body Mapping โดย T. Richard Nichols

 (4) Voice and the Alexander Technique โดย Jane Heirich เนื้อหาของหนังสือกล่าวถึง ปัญหานัก
แสดงทีส่ญูเสยีเสยีงเป็นประจ�าในการแสดง ในฐานะทีเ่ป็นนกัเรียนทีเ่คร่งเครียดในการร้องเพลง ต้องการความกล้า
ท่ีจะร้องเพลง ในหนังสือเล่มนี้ได้รับการออกแบบมาส�าหรับทั้งครูและนักเรียนในด้านเสียงพูดและการร้องเพลง 
Jane Heirich ได้กล่าวถึงประเด็นปัญหาที่พบได้บ่อย ๆ ในโลกการสอนด้วยเสียง การจัดการลมหายใจ การเปล่ง
เสียง (Project Sound) การสร้างเสียงสะท้อน การหยุดพัก และความเกี่ยวข้องของการทรงตัวโดยรวมต่อจัดการ
ปัญหาด้านเสยีงร้อง วธิกีารทีละขัน้ตอนซึง่จะช่วยให้ผูอ่้านสามารถพฒันาทกัษะใหม่ ๆ ส�าหรับทัง้นกัเรยีนทีเ่ริม่ต้น
เรียน และนักแสดงที่มีประสบการณ์ นอกนั้นยังแนะน�าการฝึกร้องรวมสองวิธีที่จะมีผลกระทบอย่างมากต่อเสียง 
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คือ วิธีการร้องเพลงของ bel canto จากอิตาลีและอเล็กซานเดอร์เทคนิค
(5) Pianist’s Talent: A New Approach to Piano Playing Based on the Principles of F. Matthias 

Alexander and Raymond Thiberge โดย Harold Taylor เนือ้หาของหนังสือกล่าวถงึ การอธิบายค�าสอนของเรย์มอนด์ 
ทรีเบอก์ (Raymond Thiberge, 2423-2511) ซึ่งเป็นครูสอนเปียโนที่ประสบความส�าเร็จและเป็นคนตาบอด 
หลังจากหลายปีของการสอน Thiberge สรุปได้ว่าวิธีการสอนของเขามีผลน้อยมากต่อผลลัพธ์ของนักเรียน 
การค้นหาของเขาส�าหรบัหลกัการทีส่่งเสรมิการเล่นทีด่ ีท�าให้เขาได้ข้อสรุปทีค่ล้ายคลึงกันกบัอเล็กซานเดอร์เทคนคิ 
เกี่ยวกับการวาดท่าทางที่กว้างขึ้น และการสร้างเงื่อนไขส�าหรับการใช้งาน การประสานงานที่ดีของร่างกาย โดยมี
ประเดน็ส�าคญั คอื การมุง่สูน่ยิามของพรสวรรค์ บทน้ีเร่ิมต้นด้วยการพูดถงึปรากฏการณ์ของทารกอจัฉริยะ พรสวรรค์
อาจถกูก�าหนดไว้โดยสงัเขปว่าเป็น “ความสามารถในการด�าเนนิการโดยไม่มกีารฝึกอบรม” บทพืน้ฐานทางกายภาพ
ซึ่งเป็นท�างานของความสมดุลของร่างกาย กล้ามเนือ้ พิจารณาสถานการณ์ที่คุ้นเคยของบุคคลที่ดูเหมือนอาจจะไม่
สามารถปรบัปรงุได้ แต่ผูแ้ต่งหนงัสอืได้น�าเสนออเลก็ซานเดอร์เทคนคิ เช่น การส�ารวจท่าทางการท�ากจิกรรมต่าง ๆ 
เช่น ท่านัง่ในการบรรเลงเปียโน โดยมกีารยกตวัอย่างอ้างองิการบนัทกึทางเทคนคิเกีย่วกับการศกึษาการบรรเลงใน
บทเพลงของโชแปง (Chopin) และตัวอย่างของการศึกษาผลงานการแสดงละครของบุคคลที่ได้รับการฝึก
ฝนอเล็กซานเดอร์เทคนิค

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอเล็กซานเดอร์เทคนิค

มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการน�าอเล็กซานเดอร์เทคนิคไปใช้กับการดนตรี ดังต่อไปนี้ 

The Alexander Technique and musicians: a systematic review of controlled trials อเลก็ซานเดอร์เทคนคิ 
และนกัดนตร:ี การตรวจสอบอย่างเป็นระบบของการทดลองแบบควบคมุ ผูว้จิยั Sabine D Klein and Claudine 
Bayard (2013) Institute of Complementary Medicine, University of Bern, CH-3010 Bern, Switzerland 
สรุปผลการวิจัยได้ว่า

ความผิดปกติของระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ ก่อให้เกิดความเครียดและความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการบรรเลงดนตรี ดังนั้นบางคนใช้อเล็กซานเดอร์เทคนิค (AT) ซึ่งเป็นวิธีทางจิตใจและทาง
ร่างกายทีช่่วยในการปลดปล่อยความตงึเครยีดของกล้ามเนือ้ทีไ่ม่จ�าเป็น และรปูแบบการเคลือ่นทีช่่วยยบัยัง้
ไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักฐานท่ีมีประสิทธิผลของ
การใช้อเล็กซานเดอร์เทคนิคเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของนักดนตรีที่เกี่ยวความวิตกกังวลการท�างานของ
ระบบทางเดินหายใจและท่าทาง ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ถูกค้นหาข้ึนในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2014 
ส�าหรับสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง: PUBMED, Google Scholar, CINAHL, EMBASE, AMED, PsycINFO และ 
RILM การอ้างอิงถูกค้นคว้ารวมท้ังผู้เชี่ยวชาญและสมาคมอเล็กซานเดอร์เทคนิค ผลการศึกษาได้รับการ
ประเมิน 237 รายการ 12 การศึกษาประสิทธิภาพการท�างานของระบบทางเดินหายใจที่เกี่ยวกับความวิตก
กงัวลด้านประสทิธิภาพการใช้ร่างกายและท่าทาง ประสทิธภิาพของนกัดนตรถีกูตดัสนิโดยผูเ้ชีย่วชาญภายนอก 
สรุปผลการวิจัยว่า ความหลากหลายของมาตรการผลลัพธ์ ได้ถูกน�ามาใช้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของ
การใช้อเล็กซานเดอร์เทคนิคในนักดนตรี หลักฐาน แสดงให้เห็น อเล็กซานเดอร์เทคนิคช่วยลดความวิตก
กังวลในการท�างานของนักดนตรี มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบรรเลง การท�างานของระบบทางเดิน
หายใจ และท่าทาง การทดลองในอนาคตจะมีการออกแบบการศึกษาที่ดีขึ้น มีการรับประกันว่าจะสามารถ
ค้นพบศักยภาพของอเล็กซานเดอร์เทคนิคต่อไปได้มากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อนักดนตรี
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The Effect of Lessons in the Alexander Technique on Music Performance in High and Low Stress 
Situations. ผลของบทเรยีนในอเลก็ซานเดอร์เทคนิคเกีย่วกบัการแสดงดนตรีในสถานการณ์ความเครียดสงูและต�า่ 
ผู้วิจัย Valentine E, Fitzgerald D, Gorton T, Hudson J,  Symonds Psychology of Music, Vol. 23, No. 
2, 129-141 (1995) สรุปผลการวิจัยได้ว่า

การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอเล็กซานเดอร์เทคนิค จ�านวน 15 คน มีผล
การท�างานท่ีดีขึ้นเม่ือเทียบกับนักเรียนที่ไม่ได้เรียน เมื่อได้รับการประเมินในห้องเรียน ประสิทธิภาพได้รับ
การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ มีการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้นของหัวใจและความวิตกกังวลลดลง
ในนักเรียนที่เคยเรียน นักเรียนได้รับการประเมินในสถานการณ์การแสดงสด มีเพียงความแปรปรวนของ
อัตราการเต้นของหัวใจที่น้อยกว่าอย่างมีนัยส�าคัญในนักเรียนที่ได้รับบทเรียน อเล็กซานเดอร์เทคนิค เมื่อ
เปรยีบเทียบกบันกัเรยีนทีค่วบคุม ผูว้จิยัคาดการณ์ว่าอาจต้องใช้บทเรียนมากกว่า 15 บทเพ่ือให้เห็นผลอย่าง
มีนัยส�าคัญต่อนักดนตรีเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มีความเครียดและประสิทธิภาพสูง

นกัเรยีนดนตรจี�านวน 25 คนทีเ่ข้ารบัการฝึกปฏบิตังิานได้รบัการสุม่ตวัอย่างจากกลุม่ทดลองทีไ่ด้รบับท
เรียน 15 คาบในอเล็กซานเดอร์เทคนิคหรือควบคุม ได้รับการทดลองในสถานการณ์ความเครียดสูงและต�่า
ทั้งก่อนและหลังการเรียน กลุ่มทดลองมีพัฒนาการเมื่อเทียบกับการควบคุมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านดนตรี
และคุณภาพทางเทคนิคตามที่ผู้เชี่ยวชาญอิสระประเมินผล โดยพิจารณาจากความแปรปรวนของอัตราการ
เต้นของหัวใจ ความวิตกกังวล และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 

A Way of Doing Things: Exploring and Applying the Alexander Technique for Choral Conductors 
วิถีแห่งการท�าสิ่งต่าง ๆ : การส�ารวจและใช้อเล็กซานเดอร์เทคนิคส�าหรับนักร้องประสานเสียง ผู้วิจัย Jeshua 
Switzer Franklin. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree 
of Doctor of Musical Arts University of Washington 2016 สรุปผลการวิจัยได้ว่า 

การรู้จักบทบาทของจิตใจและร่างกายในการบรรเลงดนตรี ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการแสดงของ
ศลิปินงานวจิยันี ้มวีธิกีารตรวจสอบเชงิประจกัษ์ของการเรยีนการสอนแบบครบวงจรสมรรถภาพทางกายวภิาค
ของนักดนตรี ส�าหรับปัญหาในการร้องเพลงเป็นส�าคัญ โดยอาศัยการสื่อสารด้วยวาจาเพื่อถ่ายทอดความ
ตัง้ใจทางดนตรขีองพวกเขาและความเข้าใจในงานทีก่�าหนด อย่างไรกต็ามประสบการณ์ในการฝึกของผูเ้รยีน 
จะส่งผลต่อร่างกายมากที่สุดและเป็นเสรีภาพในการแสดงออก

วัตถุประสงค์ของการศกึษาครัง้นีค้อืการแนะน�านักร้องเพลงประสานเสยีงกบัอเลก็ซานเดอร์เทคนิค และ
การประยุกต์ใช้ที่แนะน�าในการร้องเพลงการร้องเพลง ด้วยเทคนิคนี้พวกเขาสามารถเริ่มต้นการฝึกซ้อมใน
ทางเลือกที่ดีกว่าเกี่ยวกับการผสมผสานอเล็กซานเดอร์เทคนิค เป็นท่าทางการด�าเนินกิจกรรมของพวกเขา
และยังสร้างทักษะในการท�างาน การศึกษาอื่น ๆ และแม้กระทั่งนิสัยการเคลื่อนไหวในชีวิตประจ�าวันของ
พวกเขา 

การศึกษานีน้กัร้องประสานเสยีง ได้สะท้อนภาพทีชั่ดเจนของวธิกีารฝึกอเลก็ซานเดอร์เทคนิคจากวธิกีาร
อื่น ๆ ที่นิยมในการฝึกแบบเดิม การศึกษานี้ได้สร้างแรงบันดาลใจในการน�าความสามารถในการร้องเพลง
เพื่อฝึกฝนเทคนิค และแสดงออกทางดนตรีอย่างเป็นธรรมชาติ
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Body Conscious: A Comparative Study of Body Awareness and Body Alignment Methods for 
Singers and for Teachers Integrating Them into their Teaching. การศึกษาเปรียบเทียบความตระหนัก
และกายของร่างกาย วิธีการจัดท่าทางส�าหรับนักร้องเพลงและการบูรณาการในการสอน ผู้วิจัย Dawn Wells 
Neely. The University of Alabama, 2012 สรุปผลการวิจัยได้ว่า

วัตถปุระสงค์ของการวจัิยฉบบันี ้คอื การวจิยัและอภปิรายเกีย่วกบัความจ�าเป็นในการจดัต�าแหน่งท่าทาง
ของร่างกาย และความรู้ที่จ�าเป็นในการเพิ่มเทคนิคการร้องของนักร้อง วิทยาศาสตร์ที่ช่วยสนับสนุนการจัด
ต�าแหน่งและการรับรู้ เป็นหลักฐานส�าหรับความส�าคัญของการฝึกอบรมนี้ การวิจัย ที่น�าเสนอในเอกสารนี้
เปรียบเทียบการรับรู้และการจัดต�าแหน่งท่าทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุด วิธีการเหล่านี้รวมถึงโยคะ 
อเล็กซานเดอร์เทคนิค หลักการพื้นฐานของแต่ละวิธีและการประยุกต์ใช้กับนักร้องถูกส�ารวจทุกวิธีที่เลือกมี
ลักษณะที่เสริมการฝึกอบรมของนักร้อง อย่างไรก็ตามก็คือ ยากที่จะหาข้อสรุปใด ๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ของวิธีการเหล่านี้ เนื่องจากทางการแพทย์การวิจัยมีข้อจ�ากัด มีการเพิ่มการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการ
ฝึกร่างกายแบบใหม่ มีวิธีการและเทคนิคเพิ่มข้ึนที่มุ่งเน้นความต้องการพิเศษของศิลปินที่มีประสิทธิภาพ 
อย่างไรก็ตามมีการรับรองในรายงานการวิจัยในการจัดต�าแหน่งท่าทางร่างกายและวิธีการรับรู้ส�าหรับนัก
ดนตรีด้วยการใช้อเล็กซานเดอร์เทคนิคว่าส่งผลดีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน 

จากการศึกษาผลงานการวิจัยข้างต้นที่กล่าวมาน้ี ท�าให้ทราบว่าอเล็กซานเดอร์เทคนิคมีประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการสนับสนุนการเล่นดนตรี ซึ่งช่วยลดอาการวิตก กังวล ความเครียดอันเกิดจากจิตใจของนักดนตรี และยังช่วย
จดัระเบยีบท่าทางในการบรรเลงดนตรทีีถ่กูต้อง อนัเป็นการลดอาการบาดเจบ็ของกล้ามเนือ้ และระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขาดความรู้ทางสรีรศาสตร์อย่างถูกต้อง จึงนับว่า อเล็กซานเดอร์เทคนิคเป็น
แนวทางหนึ่งที่นักดนตรี ครูผู้สอนดนตรีควรศึกษาและให้ความส�าคัญ เรียนรู้และฝึกฝนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ก็จะ
ได้รับประโยชน์จากการฝึกฝนอย่างยิ่ง 

บทสรุป

วิธีการของอเล็กซานเดอร์เทคนิคนับได้ว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งส�าหรับนักดนตรี เนื่องจากช่วยในพัฒนาการ
การฝึกฝนทัง้ด้านจติใจ ร่างกาย แนวทางการซ้อมดนตรี และความสามารถทางทางด้านการแสดงดนตร ีโดยในทาง
จิตใจ เทคนคินีช่้วยจดัการปัญหาทางด้านความเครยีด มีสมาธิในการบรรเลงท่ีสงูขึน้ มีความตัง้ใจแน่วแน่ในการฝึก
ซ้อมมากข้ึน มีความเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกเพลง และสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในการบรรเลง
ได้ดีมากขึ้น ทางด้านร่างกาย ช่วยในทางด้านทักษะร่างกายในการเล่นดนตรีได้อย่างดีขึ้นมาก คือ สามารถควบคุม
การบรรเลงได้ดี การท�างานของมือทั้งสองข้างท�างานอย่างสัมพันธ์กัน มีท่าทางการเล่นเครื่องดนตรีที่ผ่อนคลาย 
บรรเลงได้อย่างเป็นธรรมชาติ มีบุคลิกภาพของการเล่นที่ดีขึ้น มีการใช้สรีระที่ดีมากขึ้น ทางด้านการซ้อมดนตรี 
ท�าให้การบรรเลงเป็นไปตามธรรมชาติ สามารถเก็บรายละเอียดในการซ้อมได้ชัดเจนและมีคุณภาพเสียงในการ
บรรเลงดีขึ้น แสดงออกทางอารมณ์เพลงได้อย่างมีความเข้าใจมากขึ้น มีความสบายในการซ้อมดนตรีมากขึ้น และ
ทางด้านการแสดงดนตรี มีความผ่อนคลาย มีความเครียดที่ลดลง สามารถควบคุมอาการประหม่าเมื่อต้องแสดง
ดนตรีต่อหน้าผู้อื่นได้ดีขึ้น 

ดังนัน้อเล็กซานเดอร์เทคนคิจงึประยกุต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างดยีิง่กบัการดนตร ีคอื การช่วยในการผ่อนคลาย
จติใจ การน�าทกัษะปฏบิตัไิปใช้ในการออกแสดงดนตรไีด้ การช่วยผ่อนคลายร่างกาย สามารถน�าความรูไ้ปประยกุต์
ใช้กับการปฏิบัติเครื่องดนตรีได้จริง ความสามารถควบคุมร่างกายในการบรรเลงดนตรีได้ดีขึ้น ช่วยในการวางแผน
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การซ้อมดนตรอีย่างมเีป้าหมาย และช่วยท�าให้ม่ันใจในการบรรเลง และลดความเครยีด ทัง้นีก่้อให้ผูเ้รยีนเกดิความ
สนใจในการสอนอเล็กซานเดอร์เทคนิคอย่างมาก ดังน้ันจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีควรมีการสอนอเล็กซานเดอร์เทคนิค
ควบคู่ไปกับการสอนปฏิบัติเครื่องดนตรี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Wendy Nuttall (1999)6 เรื่อง หลักการขอ
งอเล็กซานเดอร์: พิจารณาความเกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยในอังกฤษในทุกวันนี้ ซ่ึงสนับสนุนให้มีหลักการ
สอนอเล็กซานเดอร์เทคนิคอย่างแพร่หลาย โดยควรมีการสอนเข้าไปในหลักสูตรส�าหรับเด็กเล็ก มีความตระหนัก
ถึงความส�าคัญที่ครูจ�าเป็นต้องมีความรู้ในการสอนเรื่องอเล็กซานเดอร์เทคนิค เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ร่างกาย และการใช้เสยีงอย่างเหมาะสม และมพีืน้ฐานทีด่ต่ีอไปในอนาคต ดงันัน้ การสอนอเลก็ซานเดอร์เทคนคิ
จึงควรบูรณาการให้เข้ากับการปฏิบัติดนตรีตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงขั้นสูง จะช่วยให้ประโยชน์กับผู้ฝึกฝนทั้งร่างกาย 
จิตใจ และการฝึกทักษะทางดนตรีไม่ว่าจะเป็นการซ้อม หรือ การแสดง และยังช่วยส่งผลในเรื่องความมั่นใจ การ
ลดความวิตกกังวล ลดความเครียด อันส่งผลต่อบุคลิกภาพ และสุขภาพของผู้ฝึก ท�าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ทั้ง
การประกอบอาชีพทางดนตรี และด้านอื่น ๆ 

6Wendy Nuttall, The Alexander principle: A consideration of its relevance to early childhood education in England today 
(England: Leeds Metropolitan University), 1994. 
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บทบาทของดนตรีกับการกีฬา
The Roles of Music and Sports 

ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์1

Prapansak Pum-in

บทคัดย่อ

บทความวชิาการน้ีมีวัตถปุระสงค์เพ่ือน�าเสนอความสมัพนัธ์ของดนตรีในเชงิสหวทิยาการของการบรูณาการ
ศาสตร์ทางดนตรีและวิทยาศาสตร์การกีฬาในการประยุกต์ใช้งานอย่างสร้างสรรค์ มุมมองของดนตรีกับการกีฬาที่
สามารถพฒันาสูเ่ชงิพาณชิย์ได้ โดยรวบรวมหลกัการของวทิยาศาสตร์การกีฬา แนวคิดของดนตรกัีบการกีฬา ดนตรี
เพื่อการเต้นร�าในการออกก�าลังกายโดยที่ผู้ออกก�าลังกายมีความพึงพอใจอย่างมาก เพราะช่วยให้มีอารมณ์ร่วมกับ
การออกก�าลังกายได้ดีขึ้น ดนตรีกระตุ้นให้เกิดความสนุกสนาน ลดอาการปวดเมื่อยล้าจากการออกก�าลังกาย 
นอกจากนีด้นตรยัีงช่วยในการส่งเสริมภาพลกัษณ์ของการท�าโฆษณา ก่อให้เกดิแรงจงูใจและสร้างอตัลกัษณ์กบัการ
กีฬาได้ ทั้งยังมีผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนประโยชน์ของดนตรีกับการกีฬา บทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้
ต้องการศึกษาและพัฒนารูปแบบของการศึกษาดนตรีแบบบูรณาการได้ 

ค�าส�าคัญ: ดนตรี กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา

Abstract

The purpose of this academic article is to present the interdisciplinary relationship between 
integration of music and sports sciences and to develop the music and sport perspectives into 
commercial ways. It collects all principles of sports science, concepts of music and sport, and 
music for dancing which those who exercise are very satisfied because music makes them feel 
happy while exercising and forget about being exhausted. It shows that music motivates people 
and advertises sports. 

There are many studies which affiliate and support the benefit of music and sports. This 
article would be beneficial for those who are interested in studying and developing research on 
integration of music and other sciences.

Keywords: Music, Sport, Sports science

1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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บทน�า

กีฬาเป็นกิจกรรมการออกก�าลังกายที่มนุษย์ได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน นอกเหนือจากการแข่งขันแล้ว การกีฬา
ยงัเป็นงานอดเิรกของผูค้นจ�านวนมาก เพราะการออกก�าลังกายเป็นหวัใจส�าคญัของการมสุีขภาพท่ีดี และด้วยความ
หลากหลายของประเภทการกีฬา จึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้คนที่แตกต่างกันด้วย แต่ส�าหรับผู้ที่
ต้องการฝึกฝนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างแท้จริงแล้ว จะต้องมีแนวทางในการฝึกฝนท่ีถูกต้อง จึงมีการ
คิดค้นศาสตร์ที่เรียกว่า วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science) เป็นศาสตร์สาขาหนึ่งที่ได้รับความสนใจกันอย่าง
ยิง่ สาเหตทุีท่�าให้คนสนใจในวทิยาศาสตร์การกฬีากเ็พราะได้มกีารน�าเอาหลกัการทางวทิยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ มา
ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการกีฬา โดยเฉพาะการปรับปรุงท่าทางทักษะกีฬาและสมรรถภาพทางกาย อันจะ
ช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพด้านสมรรถนะทางการกีฬา เป็นผลให้สถิติกีฬาชนิดต่าง ๆ ดีขึ้น 

มีผู้นิยามความหมายของค�าว่า “วิทยาศาสตร์การกีฬา” ไว้ดังนี้

ไวพจน์ จันทร์เสน2 กล่าวว่า วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science) เป็นศาสตร์ที่น�าองค์ความรู้ที่ได้
จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัยจากสาขาวิชาต่าง ๆ มีพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคคล
ที่เกี่ยวข้องในวงการกีฬา การออกก�าลังกาย หรือ กิจกรรมทางกายอื่น ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (High 
Performance) ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย จากสาขาต่าง ๆ ได้แก่ สรีรวิทยาการออก
ก�าลังกายและกีฬา (Physiology of Exercises and Sports) มาพัฒนาสมรรถภาพทางกาย (Physical 
Fitness) ตามหลกัของการฝึกสมรรถภาพทางกาย สมรรถภาพทางกลไก (Motor Fitness) ทีเ่หมาะสมและ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนปัญหาของการฝึกสมรรถถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางกลไกที่เราพบ 
ได้แก่ การฝึกหนักเกินไปในช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนแล้วไปแข่งขัน ซึ่งผิดหลักการจัดแผนการฝึกประจ�าป ี
(Periodization) ท�าให้นักกีฬาไม่สามารถปรับสภาพการฝึกที่หนักเกินไป ร่างกายปรับตัวไม่ทัน ท�าให้
สมรรถภาพไม่ได้พฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุในช่วงของการแข่งขนั (Peak Performance) สภาพอากาศ
ของประเทศไทยร้อนชืน้ ร่างกายอดทนต่อการฝึกทีย่าวนานไม่ได้ ร่างกายขาดเกลอืแร่และน�า้ ขาดสารอาหาร
ที่จ�าเป็นและไม่เพียงพอ ท�าให้ฝึกได้ไม่เต็มที่ เกิดการบาดเจ็บตามมา สิ่งเหล่านี้เป็นเพราะเรายังขาดความรู้ 
ความเข้าใจ ทั้งในเชิงบริหารจัดการและเชิงวิชาการ

ภาพที่ 1 แสดงกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ที่มา: https://www.worcester.ac.uk/courses/sport-exercise-science-bsc-hons.html

2ไวพจน์ จันทร์เสน, “วิทยาศาสตร์การกีฬากับการพัฒนาการกีฬา Sports Science in Sports Development,” 
วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา 7,1(2558): 23. 
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วทิยาศาสตร์การกฬีา จดัเป็นความก้าวหน้าทางศาสตร์ของการออกก�าลังกาย ดังเห็นได้จากภาพท่ี 1 ที่
นกักฬีามกีารได้รบัการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญและอปุกรณ์ทีท่นัสมยั ซึง่สอดคล้องกบัข้อมลูของ กลุม่วจิยั
และพฒันา ส�านกัวทิยาศาสตร์การกฬีา3 กล่าวว่า แนวคดิตามหลกัวิทยาศาสตร์ของการฝึกความแขง็แรงรปู
แบบ Functional training คือ การฝึกท�าให้กล้ามเนื้อมีการหดตัวร่วมกัน ตามลักษณะการถ่ายแรงจากขา
ไปยังแขนตามล�าดับอย่างต่อเนื่อง ในสภาพลูกโซ่แรง ท�าให้เกิดการเคลื่อนไหวแขน หรือ ขาตามที่ต้องการ 
(Kinetic chain) โดยกล้ามเนื้อเริ่มหดตัวตั้งแต่ข้อเท้าต่อเนื่องไปยังข้อเข่า ข้อสะโพก ล�าตัว ข้อไหล่ ข้อศอก 
ข้อมือ ส่งแรงมาตามข้อต่อที่เชื่อมต่อกันในร่างกาย เป็นการท�างานที่สัมพันธ์กันหลาย ๆ ข้อต่อ ส�าหรับการ
เคลือ่นไหวร่างกายในการเล่นกฬีาแต่ละประเภท ซึง่แตกต่างจากแนวคดิเดมิคอื การเคลือ่นไหวร่างกายเกดิ
ข้ึนจากการหดตัวของกล้ามเนื้อแต่ละข้อต่อ แยกส่วนกัน จึงจัดท่าในการฝึกในท่าที่ท�าให้กล้ามเนื้อหดตัว
แต่ละข้อต่อ ส่งผลให้เกิดการงอ เหยียด กาง หรือ หุบแขนหรือขาส�าหรับการเล่นกีฬา ดังนั้น การฝึกการ
หดตวัของกล้ามเนือ้ควรท�าในท่าทีเ่ท้าสมัผสัพืน้ เพือ่ให้กล้ามเนือ้ทกุมดัเรยีนรูบ้ทบาทการท�างานทีป่ระสาน
กันในการหดตัว เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวตามต้องการส�าหรับการเล่นกีฬา หรือ การด�ารงชีวิตประจ�าวัน 
วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นศาสตร์ประยุกต์ที่น�าเอาศาสตร์ในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น ชีวกลศาสตร์การกีฬา 
(Sport Biomechanics), สรีรวิทยาการออกก�าลังกาย (Exercise Physiology), จิตวิทยาการกีฬา (Sport 
Psychology), เวชศาสตร์การกฬีา (Sport Medicine), โภชนาการการกฬีา (Sport Nutrition), เทคโนโลยี
ทางการกีฬา (Sport Technology) รวมทั้งการจัดการกีฬา (Sport Management) มาประยุกต์ใช้ในการ
ออกก�าลงักาย การฝึกซ้อมกฬีา การดแูลสขุภาพ การแข่งขนักฬีา รวมทัง้การบรหิารและการจดัการทางการ
กฬีาเพ่ือให้การออกก�าลังกาย การฝึกซ้อมกฬีา การดูแลสขุภาพ การแข่งขนักีฬา การบริหารและการจดัการ
ทางการกีฬา ฯลฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น 

จากข้อความทีก่ล่าวมาข้างต้นสามารถสรปุได้ว่า วิทยาศาสตร์การกฬีา เป็นการบรูณาการหลายศาสตร์ทีมุ่ง่
พัฒนากิจกรรมการออกก�าลังให้มีประสิทธิมากที่สุด ความรู้อันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการกีฬาด้วยหลักการและ
วิทยาศาสตร์ที่มีการศึกษาค้นคว้า ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ และน�ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของนักกีฬา ครูผู้
ฝึกสอน ท�าให้มีความเข้าใจหลกัการการท�างานของร่างกาย และรูจ้กัการวางแผนเพือ่การแข่งขนักฬีา ส่วนประโยชน์
ของผู้ฝึกการกีฬาเพื่อสุขภาพ ก็ได้แนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองให้มีความแข็งแรง จึงนับว่าเป็นสิ่งที่
มีคุณค่าและประโยชน์อย่างมากต่อมนุษย์ และควรค่าแก่การศึกษาและพัฒนาอย่างยิ่ง แต่ในบรรดาศาสตร์ความรู้
ทัง้หลายทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัวทิยาศาสตร์การกฬีานัน้ ยงัมีศาสตร์ทางดนตรีทีมี่ความส�าคญั แต่ได้รับการกล่าวถงึ
น้อยมาก ทั้งน้ีอาจจะยังไม่มีผู้สนใจศึกษาอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามดนตรีเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ด�าเนินควบคู่ไปกับ
การกีฬา มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและกลายเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการกีฬา ดังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ 

3กลุ่มวิจัยและพัฒนา ส�านักวิทยาศาสตร์การกีฬา, การยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนและหลังการเล่นกีฬา (กรุงเทพมหานคร: กลุ่มวิจัยและพัฒนา, 2555) 
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เนื้อหา

ดนตรีในบทบาทของวิทยาศาสตร์การกีฬา

ดนตรีมีบทบาทส�าคัญในชีวิตประจ�าวันของผู้คน ดังที่ Rentfrow & Gosling4 กล่าวว่า ดนตรีมีบทบาทใน
ด้านการกีฬาและการออกก�าลังกาย ในความเป็นจริงภาพลักษณ์ของกีฬาในปัจจุบัน คือวันที่นักกีฬาเข้าสู่เวทีการ
แข่งขันในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเสียงดนตรี บทเพลงต่าง ๆ ท�าให้เกิดความรู้สึกและอารมณ์บางอย่าง ขึ้นอยู่
กับสถานการณ์ ดังนั้นเราจึงควรศึกษาวิธีการใช้ดนตรีเฉพาะเพื่อการกีฬาให้ได้ประโยชน์สูงสุด

การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้เปิดเผยถึงวิธีที่ส�าคัญในการที่ดนตรีสามารถมีอิทธิพลต่อการจัดเตรียม
และการแสดงที่น่าสนใจ ได้แก่ การแยกตัว การควบคุมอารมณ์เร้า อารมณ์การที่สอดประสานของการท�างานของ
ร่างกาย การได้มาซึ่งทักษะยนต์ และการไหลเวียน

ความหันเหความสนใจ (Dissociation) เป็นอีกหนึ่งกระบวนการส�าคัญที่ช่วยให้นักกีฬาหันเหความสนใจได้ 
เพราะนักกีฬามีความพยายามในการใช้ร่างกายเพ่ือการออกก�าลังกาย ความมุ่งมั่นในการฝึกฝนให้บรรลุถึงจุดมุ่ง
หมาย ซึ่งก่อให้เกิดความเมื่อยล้า และความเครียดได้ การฟังเพลงอาจท�าให้เกิดการหันเหความสนใจไปจากด้าน
ลบและด้านบวก ท�าให้ลดการรับรู้ความพยายามไปสู่ด้านบวก เช่น ความแข็งแรงและความสุข ในขณะที่ด้านลบ 
เช่นความตึงเครียดความโกรธ จะลดลงด้วย5

 

ภาพที่ 2 แสดงหนังสือที่เกี่ยวกับแนวคิดดนตรีและการกีฬา
ที่มา http://www.humankinetics.com/products/all-products/applying-music-in-exercise-and-sport

การควบคุมอารมณ์ (Arousal Regulation) หมายถึง ระดับความวิตกกังวลและเป็นที่ประจักษ์ทั้งในด้าน
ร่างกายและจิตใจ ดนตรีสามารถเปลี่ยนอารมณ์ที่มีผลต่อการฝึกสรีรวิทยา และสามารถน�ามาใช้ก่อนที่จะมีการ
แข่งขัน หรือการฝึกฟังดนตรีเพื่อลดความรู้สึกวิตกกังวล ท�าให้การควบคุมอารมณ์ และเร้าอารมณ์ตนเองได้ 

การท�างานทีส่อดประสานกนั (Synchronization) จงัหวะของเพลงอาจมผีลต่อการเคลือ่นไหว ประเภทของ
บทเพลงที่ฟัง อาจท�าให้ผู้คนสามารถท�างานประสานการเคลื่อนไหวของตนเอง6 ดังนั้นหากนักกีฬาฟังดนตรีบาง

4Peter J. Rentfrow, Lewis R. Goldberg, and Daniel J. Levitin,“The Structure of Musical Preferences: A Five-Factor Model,” 
Journal of Personality and Social Psychology 100, no. 6 (2011): 1139–1157.
5Daniel Tony Bishop, Costas Karageorghis, and Georgios Loizou, “A Grounded Theory of Young Tennis Players’ Use of Music to 

Manipulate Emotional State.” Journal of Sport & Exercise Psychology 29, no. 5 (2007): 584–607.
6Costas I. Karageorghis and Peter Terry,“Music in the Exercise Domain: A Review and Synthesis,” International Review of Sport 

and Exercise Psychology 5, no. 1 (1997): 44–66.



46 Mahidol Music Journal 
Vol. 1 No. 1 March – August 2018

ประเภททีม่จีงัหวะรวดเรว็ พวกเขาอาจมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่การเคลือ่นไหวของพวกเขาให้ก้าวเรว็ขึน้ ซึง่อาจช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพ เช่น การขี่จักรยาน หรือการวิ่ง ในท�านองเดียวกันหากนักกีฬาต้องการการเคลื่อนไหวที่สง่างามช้า
กว่า เช่น สเก็ตลีลา บทเพลงที่มีท่วงท�านองช้า ๆ ลดลงจะช่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ข้อมูลเหล่านี้สนับสนุนการ
วิจัยของ Smoll and Schultz7 ว่าจังหวะเป็นส่วนประกอบส�าคัญในทักษะร่างกายและประสิทธิภาพ

ภาพที่ 3 แสดงนักวิ่งที่ก�าลังฟังดนตรีไปด้วย
ที่มา: https://virtuagym.com/blog/lifestyle/exercise/5-benefits-music-exercising/

ความสามารถทางการควบคุมทักษะทางร่างกาย (Acquisition of Motor Skills) การได้มาซึ่งทักษะทาง
ร่างกาย (Motor Skills) ดนตรีสามารถช่วยในการจ�าลองการเคลื่อนไหวของมนุษย์ได้โดยช่วยสนับสนุนทักษะทาง
ร่างกายผ่านรูปแบบการเคลื่อนไหวท่ีมีประสิทธิภาพได้ ดนตรียังสามารถส่งเสริมแรงจูงใจภายใน การใช้ดนตรีใน
การส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะกีฬาสามารถท�าให้ผู้ฝึกฝนมีความสนุก เหมาะส�าหรับผู้เล่นกีฬาและเป็นส่วนช่วยส่ง
เสริมทักษะการกีฬาได้อย่างยิ่ง ดังภาพท่ี 3 ท่ีแสดงผู้ออกก�าลังกายที่ท�าการวิ่งโดยการฟังดนตรีไปด้วย ช่วยให้มี
การเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นได้ 

การท�าให้ร่างกายท�างานอย่างต่อเนื่อง (Attainment of Flow) บางครั้งเรียกว่า “ในโซน” นี่คือสถานะที่
ในระหว่างการออกก�าลังกายจิตใจและร่างกายท�างาน เปรียบเหมือนระบบ ‘นักบินอัตโนมัติ’ ท่ีร่างกายมีความ
สามารถในการท�างานอย่างต่อเนื่องโดยท่ีผู้ฝึกมีความใส่ใจกับกิจกรรมน้ันน้อยลงได้ มีการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า 
ดนตรีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการเล่นกีฬา โดยกระตุ้นอารมณ์และความรู้สึก ท�าให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท�างานอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องบังคับ8

นกัจติวทิยาการกีฬา จงึแนะน�าให้นกักีฬาใช้ดนตรีเป็นเครือ่งมอืในการเตรยีมตัวส�าหรับการแข่งขัน เนือ่งจาก
ดนตรีมีอิทธพิลต่อความตืน่ตวั ดนตรมีกีารส่งเสรมิความคดิทีก่ระตุ้นให้เกิดการออกก�าลังกาย รวมทัง้การผ่อนคลาย 
นั่นคือการเชื่อมโยงระหว่างดนตรีและการออกก�าลังกาย บางประเภทของกีฬาอาจท�าหน้าที่กระตุ้น หากนักกีฬา
ต้องการเพิ่มระดับความตื่นตัวก่อนการแข่งขัน พวกเขาต้องฟังเพลงที่กระตุ้นให้พวกเขามีอารมณ์ฮึกเหิมและเข้า
แข่งขันในระดับอารมณ์ท่ีรุนแรง ถ้านักกีฬาต้องการที่จะลดระดับความตื่นตัวของพวกเขา พวกเขาอาจฟังเพลงที่
จะช่วยให้พวกเขาสงบลงและผ่อนคลาย ดังที่ภาพท่ี 4 Paula Radcliffe นักวิ่งมาราธอนที่ถือบันทึกสถิติโลกได้
กล่าวว่า “ฉันได้รวบรวมเพลย์ลิสต์และฟังเพลงในระหว่างการเข้าแข่งขัน ซ่ึงมันช่วยให้ฉันต่ืนข้ึนและเตือนให้ฉัน
ระลึกถึงช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเมื่อฉันท�างานหนักหรือรู้สึกดี ด้วยการฟังเพลงที่ถูกต้องฉันจะออกก�าลังกายที่หนักขึ้น
มาก ซึ่งได้ผลดีกว่าวิธีอื่น ๆ มาก”

7Grasset E., Gunter-Smith P., and Schultz S. G., “Effects of Na-coupled Alanine Transport on Intracellular K Activities and the K 
Conductance of the Basolateral Membranes of Necturus Small Intestine.” The Journal of Membrane Biology 71, no. 1-2 (1982): 
89-94.
8Alice Chirico, Silvia Serino, Pietro Cipresso, Andrea Gaggioli, and Giuseppe Riva. “When Music “Flows.” State and Trait in Musical 

Performance, Composition and Listening: a Systematic Review.” Frontier in Psychology 6 (June 2015): 1-14.
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ภาพที่ 4 แสดง Paula Radcliffe นักวิ่งมาราธอนที่กล่าวถึงอิทธิพลของดนตรีในการกีฬา
ที่มา: http://www.telegraph.co.uk/sport/othersports/athletics/11851409/ 

Paula-Radcliffe-insists-she-is-not-guilty-of-doping.htm

ดนตรีช่วยในการสนับสนุนกิจกรรมทางกีฬา

ดนตรีและการกีฬา มีความสัมพันธ์และสนับสนุนเป็นไปตามธรรมชาติซึ่งกันและกัน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทั้งสองมีความเกี่ยวข้องจนกลายเป็นประเพณีของการแข่งขันกีฬา ดังเช่น บทเพลง “Take Me Out to the Ball 
Game”? บทเพลงที่ใช้ในการแข่งขันเบสบอลที่ฝูงชนร้องเพลงไปพร้อมกันในช่วงที่มีการจัดงาน นอกเหนือจาก
มาตรฐานดั้งเดิมแล้ว ยังมีการให้ศิลปินที่ย่ิงใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน มีการแสดงสดในรายการกีฬา และมีการพัฒนา
แก้ไขบทเพลงดั้งเดิมของพวกเขาให้เป็นรูปแบบการเล่นกีฬามากขึ้น ช่วยเปิดฤดูกาลการแข่งขันกีฬาด้วยการแสดง
ของพวกเขา ดงันัน้เมือ่พดูถงึการจบัคู่ดนตรแีละกฬีา จงึมปัีจจยัใดทีต้่องพิจารณาความสัมพันธ์เพ่ือให้มัน่ใจว่าเหมาะ
สมที่สุด 

การแสดงดนตรีก็กลายเป็นส่วนหน่ึงของการแข่งขันกีฬาขนาดใหญ่ ดังเช่น การแข่งขันอเมริกันฟุตบอล 
“ซุปเปอร์โบว์ล” (The Super Bowl) ซึ่งมีการน�าเอาการแสดงดนตรีโดยศิลปินมีชื่อเสียง มาท�าการแสดงในฐานะ
การน�าเสนองานของตัวเองในขณะเดียวกันผู้ชมในวงการเพลงต่างคาดหวังงานดนตรีใหม่ ๆ จากการแสดงในการ
แข่งขันกีฬานี้ ซึ่งมีอิทธิพลต่อกระแสการตอบรับจากผู้ที่ชื่นชอบแล้วมักจะตามด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก 
ดังกรณีของเหตุการณ์พิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฟุตบอลโลก มีบทเพลงที่ใช้ในการแข่งขันอย่างเป็น
ทางการ เช่น “Waka Waka (เวลาส�าหรับแอฟริกา)” ของศิลปิน Shakira ที่มียอดขายได้ 1.7 ล้านแทร็ก (เฉพาะ
ในสหรฐัอเมรกิาเท่านัน้) และเอน็บีเอ และเกม NHL All-Star เป็นกจิกรรมอืน่ ๆ ที่มกีารแสดงสดในแบบเรยีลไทม์ 
ซึ่งทั้งหมดจะพบกับสื่อมวลชนและผู้ชมทางโทรทัศน์รายใหญ่ ๆ

ภาพที่ 5 แสดงศิลปิน Shakira ที่มีบทเพลงเกี่ยวข้องกับการกีฬา
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=QXoIMTjk9Xg

ดังนั้นในการแข่งขันฟุตบอลระดับมืออาชีพ จึงเป็นโอกาสที่ศิลปินนักร้องเพลงในรูปแบบต่าง ๆ ได้ท�าการ
แสดงเปิดตัวออกอากาศตามรายการโทรทัศน์กีฬาต่าง ๆ และบางครั้งศิลปินก็มีการเอาใจตลาดกีฬาโดยมีการ
ดัดแปลงเนื้อเพลงจากต้นฉบับเพื่อการสื่อความที่มุ่งประเด็นโดยเฉพาะ ดังที่ Hank Williams Jr. เปลี่ยนชื่อเพลง 
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“All My Rowdy Friends are Coming over Tonight” เป็น “Are You Ready for some Football” เพื่อที่
จะสามารถน�ามาใช้เป็นช่องทางในการเปิดตวัการแข่งขนัอเมรกินัฟตุบอลได้อย่างเหมาะสมนบัตัง้แต่ปี 1989 - 2011 
เพลงต้นฉบับเพยีงอย่างเดียวมยีอดขาย 254,000 ซึง่ยังมกีารดาวน์โหลดจนถงึปัจจบุนั หรอืในท�านองเดยีวกนั Joan 
Jett และ Blackhearts ได้ท�าผลงานเพลง “I Hate Myself for Loving You” ของพวกเขาในการแข่งขนั Sunday 
Night Football เพลงต้นฉบับได้ขายไปแล้วกว่า 581,000 ดาวน์โหลดจนถึงปัจจุบัน และเมื่อศิลปิน Faith Hill 
เริ่มร้องเพลง “Waiting All Day for Sunday Night” ในปี 2007 บทเพลงนี้ยังคงมีการใช้ในการแข่งขันอเมริกัน
ฟุตบอลเป็นเวลา 6 ปีต่อเนื่องมา

ศิลปินมีอิทธิพลต่อกลุ่มผู้ชื่นชมการกีฬา

กีฬาและดนตรี มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง อิทธิพลของการกีฬาสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของ
ศิลปิน ดังเช่น Tom Brady ศิลปินผู้นี้ได้แบ่งปันความรักกับทีมโปรดของพวกเขา หรืออย่าง Jim Jones น�าแสดง 
“We Fly High” อีกครั้งใน “New York Giants Remix” และเพลงต้นฉบับมียอดขายมากกว่า 1.6 ล้านครั้งใน
ปัจจบุนั หนึง่ในเพลงยอดนิยมทีย่ิ่งใหญ่ทีส่ดุของปี 2012 ได้แก่ “Black and Yellow” ของ Wiz Khalifa ซ่ึงเนือ้หา
ของบทเพลงได้กล่าวถึง สพิตส์เบิร์กสเตียร์เลอร์ส ทีมฟุตบอลบ้านเกิดของเขา ดังสะท้อนออกมาอย่างชัดเชนใน
วิดีโอ เขามีการแสดงสัญลักษณ์ด้วยการสวมเสื้อสเตียร์เลอร์ส บทเพลงนี้ขายได้กว่า 4.1 ล้านอัลบ้ัม นอกจากนี้
ศิลปิน Ying Yang Twins ยังมีอิทธิพลต่อแนวคิดของผู้ชื่นชอบกีฬาอเมริกันฟุตบอลมากยิ่งขึ้น ด้วยการน�าเสนอ
บทเพลงพเิศษ “Halftime (Stand Up & Get Crunk)” ซึง่เขาได้แต่งบทเพลงนีเ้พือ่อทุศิให้แก่ทมีอเมรกินัฟตุบอล
ของนวิออร์ลีนส์เซนต์ส และมกีารน�าเสนอด้วยการสวมเสือ้กฬีา Reggie Bush ในมวิสคิวดิโีอ ซ่ึงก่อให้เกิดปรากฏการณ์
ของการขายบทเพลงทางอินเตอนเ์น็ต เพราะดงักล่าวมยีอดขายมากกวา่ 237,000 ครั้งในการดาวน์โหลดออนไลน์ 
โดยการส�ารวจของ Nielsen.com9 

ภาพที่ 6 ศิลปิน Ying Yang Twins กับบทเพลงทางการกีฬาฟุตบอล
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=lLdv3ngkeJs

จากทีก่ล่าวมานีแ้สดงให้เหน็ว่า การกฬีาและการดนตรมีกีารเกีย่วข้องสมัพนัธ์กนัได้อย่างลกึซึง้ โดยท่ีท้ังสอง
มีรากฐานมาจากเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยชีวิตการแข่งขัน การเฉลิมฉลอง และความบันเทิงอันสะท้อนให้เห็นบุคลิก
ของลกัษณะประเภทการกฬีา ประเภทของกลุม่ผูช้มท่ีชืน่ชอบ และให้การสนับสนุน บทเพลงมอีทิธิพลต่อการแสดง
ความประทับใจ ความเข้มแข็ง ความสามัคคีของผู้คนที่มีแนวคิดทางการกีฬาไปในทางเดียวกัน และยังสร้างศิลปิน
ที่เป็นตัวแทนของอัตลักษณ์ในแต่ละประเภทของการกีฬาอีกด้วย

9“Music and Sports Makes A Natural Duo,” Nielsen.com, accessed June 1, 2017, http://www.nielsen.com/us/en/insights/
news/2013/music-and-sports-make-a-natural-duo.html. 
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ดนตรีเพื่อการเต้นร�าในการออกก�าลังกาย

ในบรรดาประเภทของการออกก�าลังกายนั้น การออกก�าลังกายแบบแอโรบิคจัดเป็นกิจกรรมที่นิยมกันมาก 
เพราะช่วยให้ร่างกายมีความแข็งแรง อย่างไรก็ตามผู้ออกก�าลังกายที่ต้องเข้าเรียนการออกก�าลังกายแบบกลุ่ม ใน
สถานออกก�าลังกายท่ีมีห้องยิมท่ีมุ่งแต่เสริมสร้างทักษะและพัฒนากล้ามเนื้ออาจจะเป็นเรื่องที่ทรมานและไม่น่า
รืน่รมย์เท่าใดนกั จงึมกีารคดิประเภทของการเต้นร�าเพือ่การออกก�าลงักาย ซึง่เป็นวธิกีารผสมผสานกจิวตัรการออก
ก�าลังแบบแอโรบิกกับการเต้นร�าไปกับท่วงท�านองของดนตรีที่ชื่นชอบได้อย่างดียิ่ง อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เหมาะ
สมกับผู้ต้องการท�ากิจกรรมทางสังคมด้วย เพราะในการเต้นร�านั้นมีรูปแบบของการเต้นร�าที่จัดเป็นกิจกรรมของ
การเรยีนหลายประเภท เหมาะกับความต้องการทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละบคุคล เป็นกจิกรรมท่ีทกุคนสามารถกระท�า
ร่วมกันได้โดยง่าย

การเต้นร�าทีเ่ป็นการออกก�าลังกายแบบแอโรบคิประเภทต่าง ๆ นัน้ Raginee Edwards10 ได้จ�าแนกประเภท
ของการเต้นประกอบดนตรีออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ คือ ประเภทแรก ซุมบ้า (Zumba) ซึ่งกลายเป็นบทเพลงที่ใช้
ในการเต้นร�าของการออกก�าลังกายที่เรียกว่า Zumba Fitness ที่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งของสถานออกก�าลังกาย 
ประเภทที่สอง แจ๊สเซอร์ไซส์ (Jazzercise) เป็นรูปแบบการเต้นร�าเพื่อออกก�าลังกายที่สามารถเผาผลาญพลังงาน
ได้ดเีพราะมกีารรวมท่าทางการบรหิารแบบโยคะและการชกมวยในการเต้นด้วย ประเภททีส่าม คือ การเต้นร�าแบบ
บอลลูม (Ballroom Dancing) ซึ่งมีเอกลักษณ์คือน�าเอารูปแบบการเต้นร�าดั้งเดิมที่ได้รับความนิยม เช่น waltz, 
tango, salsa, quickstep ฯลฯ การเต้นร�าประเภทนี้มีมาตรฐานที่เคร่งครัด โดยมีการเต้นเป็นคู่ ท่วงท่าประกอบ
กับท�านองเพลงอย่างลงตัว ส่วนประเภทสุดท้าย คือ การเต้นร�าหน้าท้อง (Belly Dancing) เป็นรูปแบบเต้นที่มา
จากวัฒนธรรมโบราณของอินเดียและตะวันออกกลาง โดยผู้หญิงต้องใช้กล้ามเนื้อของล�าตัวเพื่อเคลื่อนตัวมีท่วงท่า
ที่หลากหลาย การเต้นร�าทั้ง 4 ประเภทที่กล่าวมานี้ นอกเหนือจากจุดประสงค์ที่ต้องการให้ผู้เต้นได้ออกก�าลังกาย
แล้ว ยังเป็นกิจกรรมทางสังคมที่สร้างความบันเทิงได้อย่างดียิ่ง และส่วนส�าคัญที่เป็นองค์ประกอบหลัก คือ ดนตรี
ที่เป็นตัวก�าหนดจังหวะและลีลาของการเต้นร�าเพื่อการออกก�าลังกายประเภทต่าง ๆ 

 

ภาพที่ 7 แสดงการเต้นร�าแบบ Ballroom Dancing 
ที่มา https://femcompetitor.com/fem-athletes- try-ballroom-dancing-for-magical-fitness 

10Raginee Edwards, “Types of Aerobic Dance,” accessed June 1, 2017, https://www.livestrong.com/article/ 315029-basic-aerobic-
dance-steps.
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและการกีฬา 

มีงานวิจัยในต่างประเทศที่มีการศึกษาความสัมพันธ์ของดนตรีในแง่การสนับสนุนการกีฬา ซึ่งท�าให้เรามี
ความตระหนกัในคณุค่าของการดนตร ีและมแีนวทางในการประยกุต์ใช้ดนตรใีห้เหมาะสมกบักจิกรรมทางการกฬีา
ที่หลากหลาย ดังตัวอย่างงานวิจัยต่อไปนี้ 

ดนตรีและกิจกรรมกีฬา (Music and Sports)
ผู้วิจัย Ketki Karanam, December 7, 2015

งานวิจัยนี้มีที่มาจากการพบว่า หลายคนที่ฟังเพลงในระหว่างการออกก�าลังกาย มีผลการฝึกที่ดีขึ้น มี
ความชื่นชอบส�าหรับการวิ่งหรือขี่จักรยานโดยใส่หูฟังที่ห้องออกก�าลังกาย ท�าให้รู้โดยสัญชาตญาณว่าการ
ฟังเพลงช่วยให้เรารู้สึกสบายใจในระหว่างการออกก�าลังกาย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการวิจัยได้รวบรวม
ผลกระทบต่าง ๆ ของการฟังเพลงในระหว่างการออกก�าลังกายและได้เปิดเผยผลการวิจัย ว่าการฟังเพลง
สนับสนุนการเล่นกีฬาอย่างแท้จริง นอกเหนือจากการช่วยให้เราออกก�าลังกายแล้วผลบวกของการฟังเพลง
ยงัขยายไปสูช่่วงก่อนและหลงัการออกก�าลงักาย ในการศกึษาครัง้นี ้นกัวจิยัพบว่านกักฬีาทีฟั่งเพลงหลงัจาก
การออกก�าลงักาย สามารถออกก�าลงัอย่างหนักได้ดี และแสดงให้เหน็ว่ามนัีกกฬีามคีวามสุขและเพลิดเพลิน
กับการออกก�าลังกายประกอบดนตรี มีการลดลงของความเข้มข้นของแลคเตตในเลือดและการลดลงของ
การรบัรูค้วามรู้สึกมากกว่านักกีฬาทีไ่ม่ฟังเพลง ผลลพัธ์เหล่านีม้คีวามส�าคัญส�าหรบับคุคลทัว่ไป เช่น นกักฬีา
มอือาชพีทีม่กัไม่สามารถฟังเพลงในระหว่างการออกก�าลังกาย แต่สามารถเลือกท่ีจะท�าเช่นนัน้ก่อนและหลัง
การออกก�าลังกายได้ 

การใช้ดนตรใีนการออกก�าลงักายทีส่่งผลทางอารมณ์และสร้างแรงบนัดาลใจ: การวจิยัเชงิส�ารวจโดยการใช้แบบสอบถาม
นักกีฬา (Emotional and Motivational Uses of Music in Sports and Exercise: A Questionnaire Study 
among Athletes)
ผู้วิจัย Petri Laukka Volume: 41 issue: 2, page(s): 198-215 Article first published online: November 
11, 2011; Issue published: March 1, 2013

งานวจิยัสรปุได้ว่า ดนตรมีอียูใ่นทกุสถานการณ์ของการเล่นกฬีาและการออกก�าลังกายมากมาย แต่การ
วิจัยเชิงประจักษ์เก่ียวกับแรงจูงใจในการฟังเพลงในกีฬายังคงมีการศึกษาที่น้อยมาก ในการศึกษาคร้ังนี้ได้
กลุ่มตัวอย่างจากนักกีฬายอดเยี่ยมจากสวีเดน (N = 252) ได้ตอบแบบสอบถามที่เน้นการใช้ดนตรีและการ
ออกก�าลังกายที่เก่ียวกับอารมณ์ และสร้างแรงบันดาลใจ แบบสอบถามมีท้ังข้อมูลเชิงปริมาณท่ีใช้ในการ
ประเมนิความถีข่องการใช้ดนตรแีละรายการทีเ่ปิดกว้าง ซึง่มุง่เน้นเฉพาะช่วงอารมณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัดนตรใีน
กีฬา ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักกีฬาส่วนใหญ่มักฟังเพลงในระหว่างการเตรียมตัวก่อนการจัดกิจกรรม
การอุ่นเครื่อง และการฝึกอบรม และแรงจูงใจที่พบบ่อยที่สุดในการฟังดนตรี คือ การเพิ่มการใช้งานก่อน
กิจกรรม ผลกระทบเชิงบวกแรงจูงใจระดับประสิทธิภาพและประสบการณ์การคงที่ นักกีฬารายงานว่าพวก
เขามีประสบการณ์ด้านอารมณ์ที่ดีในแง่บวก เช่น ความสุข ความตื่นตัว ความมั่นใจ ความผ่อนคลายเกี่ยว
กับดนตรีในการกีฬา และรายงานเกี่ยวกับความเชื่อของตนเกี่ยวกับสาเหตุของอารมณ์ความรู้สึกทางดนตรี
ในกีฬา โดยทั่วไปแล้วผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า นักกีฬามีวิธีการเลือกใช้ประเภทของดนตรีเพื่อการออกก�าลัง
กายได้อย่างเหมาะสม 
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จากการศึกษาผลงานการวิจัยข้างต้นที่กล่าวมา ท�าให้ทราบว่ามีนักวิชาการได้ให้ความส�าคัญกับการศึกษา
บทบาทของดนตรีที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งที่มีผลต่อทางกายภาพของผู้ทดลอง และผลทางจิตใจ 
ดนตรีมีส่วนส�าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของร่างกาย สามารถท�าให้ผู้ฝึกฝนบรรลุถึงความส�าเร็จตาม
เป้าหมายทีต้่องการได้ และยงัช่วยทางด้านจติใจ อารมณ์ ท�าให้ผูฝึ้กมแีรงจงูใจ มคีวามมุง่มัน่ มคีวามตืน่ตวั ควบคมุ
จิตใจให้พร้อมต่อการฝึก และการแข่งขันทางการกีฬาได้ดียิ่งขึ้น จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งที่ควรน�าศาสตร์ความรู้
ทางดนตรีมาใช้พัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์การกีฬาได้อย่างดียิ่ง 

บทสรุป

วทิยาศาสตร์การกฬีา ได้มุง่ให้ความส�าคญักบัศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องในการพฒันาการกฬีา อนัได้แก่ ชวีกลศาสตร์
การกฬีา (Sport Biomechanics) สรรีวทิยาการออกก�าลงักาย (Exercise Physiology) จติวทิยาการกฬีา (Sport 
Psychology) เวชศาสตร์การกีฬา (Sport Medicine) โภชนาการการกีฬา(Sport Nutrition)  เทคโนโลยีทางการ
กีฬา (Sport Technology) การจัดการกฬีา (Sport Management) โดยมีการบรูณาการหลายศาสตร์ที่มุง่พัฒนา
กิจกรรมการออกก�าลังให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด แต่ศาสตร์ทางดนตรียังได้รับความสนใจไม่กว้างขวางเหมือน
ศาสตร์อื่นที่กล่าวมา ท้ังท่ีมีความส�าคัญเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ด�าเนินควบคู่ไปกับการกีฬา ไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อม 
การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ การใช้ดนตรีเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การใช้ดนตรีเพื่อ
กจิกรรมการออกก�าลงักายส�าหรบับคุคลทัว่ไป อีกทัง้ยงัมงีานวจัิยทีไ่ด้ให้ความส�าคญัของการดนตรใีนการสนบัสนนุ
การกีฬา และการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ ดังนั้น การศกึษาดนตรีทีม่ีความเกีย่วข้องกับการกฬีาจึงมีความส�าคญั
ยิง่ทีจ่ะช่วยให้เกดิมติใิหม่ในทางความสมัพนัธ์ของการศึกษาวจัิยแบบเชงิบรูณาการขึน้ (Interdisciplinary research) 
เนื่องด้วยศาสตร์ทั้งสองต่างสามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ดนตรีมีส่วนช่วยใน
การสนับสนุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬาได้อย่างยิ่ง เพราะดนตรีส่งอิทธิพลต่อการฝึกฝนของนักกิฬา เป็นส่วน
ประกอบส�าคัญท่ีช่วยพัฒนาทักษะร่างกายและประสทิธภิาพการท�างานของร่างกาย ดนตรียงัมส่ีวนช่วยลดความเครยีด
จากกิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน หรือ ความเครียดจากการฝึกฝนกีฬาได้ ช่วยในเชิงจิตวิทยาในการออกก�าลังกาย 
เหล่านี้นับเป็นคุณค่าของดนตรีที่สามารถสนับสนุนวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ทั้งสิ้น 

 นอกเหนือจากการใช้ดนตรีเพ่ือสนับสนุนในเชิงวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้ว ดนตรียังมีอิทธิพลต่อกลุ่มผู้ชื่น
ชอบประเภทของการกีฬาต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ดนตรีมีความสามารถสนับสนุนในการสร้างนวัตกรรมในเชิง
พาณชิย์ได้ เพราะเป็นนวตักรรมทีจ่ดัอยูใ่นประเภท ดนตรีกรรม  หรือ งานเกีย่วกบัเพลงทีแ่ต่งข้ึนมาใหม่ หรอื การ
เรยีบเรยีงเสยีงประสานทางดนตร ีซึง่เมือ่น�าไปใช้สนบัสนนุกบักจิกรรมทางการกฬีา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การสร้างบรรยากาศในสถานออกก�าลังกาย การใช้งานในกิจกรรมการออกก�าลังกาย ดังเช่น การ
ออกก�าลังกายด้วยการเต้นแบบแอโรบิค หรือ การใช้งานในเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ เช่น เป็นสื่อประกอบในอุปกรณ์ออก
ก�าลังกาย ดนตรีได้สะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของกีฬา หรือ การออกก�าลังกายได้ ดังเห็นได้จากผลการศึกษาวิจัยที่
แสดงให้เห็นคุณค่าของการประยกุต์ใช้ดนตรีกบักจิกรรมกฬีาต่าง ๆ จากแนวคดิทีก่ล่าวมาในบทความนีเ้ป็นแนวทาง
ให้ผู้สนใจในการศึกษาการวิจัยแบบเชิงบูรณาการดนตรีกับศาสตร์แขนงอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้พิจารณาและขยาย
ขอบเขตของความรูเ้พือ่ศึกษาคุณค่า ประโยชน์ และการสร้างนวตักรรมใหม่ทีก่่อให้เกดิการพฒันาของศาสตร์ดนตรี
เพื่อการใช้ประโยชน์ในหลายมิติควบคู่ไปกับศาสตร์อื่นได้อย่างเหมาะสม 
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องค์ประกอบที่โดดเด่น 
ในบทเพลงไมโครคอสมอส

ของเบลา บาร์ตอก
Significant elements in Béla Bartók’s Mikroskosmos

กานต์ กุลานุพงศ์1

Karn Gularnupong

    
บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้จัดท�าขึ้นเพื่อน�าเสนอมุมมองดนตรีท่ีส�าคัญในตัวบทเพลงไมโครคอสมอส ของบาร์ตอก 
โดยน�าเสนอเกี่ยวกับความเป็นมา เป้าหมาย และจุดประสงค์ที่ส�าคัญของบาร์ตอกในบทเพลงไมโครคอสมอส รวม
ไปถึงอิทธิพลที่ได้รับแนวคิดในทางดนตรีจากนักประพันธ์เพลงคนอื่น ๆ อีกทั้งแนวทางการใช้องค์ประกอบทาง
ดนตรีในการประพันธ์บทเพลงนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบจากเพลงพื้นบ้านต่าง ๆ ในยุโรปตะวันออก นอกจาก
นั้นบทความวิชาการนี้ยังยกตัวอย่างหลักการบรรเลง และเทคนิคต่าง ๆ ของเปียโน ส�าหรับนักเรียน หรือผู้เรียนที่
ต้องการพฒันาเทคนิคในการบรรเลงเปียโน หรอืต้องการพฒันาความเป็นนกัดนตร ีโดยมุง่เน้นในเส้นทางดนตรสีมยั
ใหม่

ค�าส�าคัญ: เบลา บาร์ตอก ไมโครคอสมอส การประพันธ์เพลง

Abstract 

The purpose of this paper is to illustrate a significant perspectives of Bartók’s Mikroskosmos. 
The background, objectives, and so forth will be examined in this paper. There were a large 
number of composers who were influenced by Bartók’s Mikroskosmos and its compositional 
techniques, particularly in materials from local peasant music in Eastern Europe. Additionally, 
this article will present several piano skills and techniques in Mikroskosmos’s, in order to aid 
both professional and amateur pianists who has a desire to improve their technical skills in play-
ing this monumental work of 20th-century classical music. 

Keywords: Béla Bartók, Mikrokosmos, music compositions

1นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาดนตรีวิทยา) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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บทน�า

เบลา บาร์ตอก (Béla Bartók, ค.ศ.1881 - 1945) เป็นนักเปียโนและนักแต่งเพลงชาวฮังการีที่มีชื่อเสียง
อย่างมาก อีกทั้งยังใช้แนวทางการเลือกของท�านองหรือวัตถุดิบจากเพลงพื้นบ้านอย่างเหมาะสม จนกลายเป็นจุด
เริ่มต้นของความคิดและแนวเพลงสมัยใหม่ โดยส่วนใหญ่ใช้เพลงพ้ืนเมืองของโรมาเนีย (Romania) และ ฮังการ ี
(Hungary) นอกจากนีบ้าร์ตอกยงัมเีอกลกัษณ์ในการประพันธ์เพลงเป็นแบบของตนเอง จนท�าให้มชีือ่เสียงในฐานะ
ผูป้ระพนัธ์เพลงทีม่อีทิธพิลชัน้แนวหน้าผูห้นึง่ในยคุศตวรรษที ่202 และยังเป็นนกัประพนัธ์ดนตรีชาตินยิม (Nationalism) 
ที่ส�าคัญคนหนึ่งของประเทศฮังการีเช่นเดียวกับ ฟรานซ์ ลิซท์ (Franz Liszt, ค.ศ.1811 - 1886) บาร์ตอกยังเป็น
นกัมานุษยดนตรวีทิยา (Ethnomusicologist) ทีป่ระสบความส�าเร็จอย่างสูงในการศึกษาเกีย่วกบัเพลงพืน้บ้านของ
ฮงัการ ีและประเทศอ่ืน ๆ ซึง่ได้รวบรวมเพลงพืน้บ้านจ�านวนมากไว้อย่างเป็นระบบ โดยได้วตัถดุบิจากเพลงพืน้บ้าน
ในบริเวณยุโรปตะวันออก (Eastern Europe) เอเชียไมเนอร์ (Asia Minor) และแอฟริกาเหนือ (North Africa) 
ทัง้นีบ้าร์ตอกยังเป็นนกัการศกึษา และนกัวิจยัทีเ่ขียนหนงัสอืเกีย่วกบัการศกึษาดนตรไีว้จ�านวนมาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งวิธีการค้นคว้าวิจัยข้อมูลต่าง ๆ ของพื้นบ้านในยุโรปตะวันออก เพื่อใช้ในการปลูกฝังดนตรีในเด็กเล็ก3 อย่างไร
กต็ามบาร์ตอกได้เลอืกใช้องค์ประกอบทางดนตรขีองเพลงพ้ืนบ้าน ซึง่มีลักษณะใกล้เคียงกบั โมดเพลงโบสถ์ (Church 
Modes) โมดของกรีกโบราณ และรวมไปถึงโครงสร้างดนตรีที่เป็นแบบแผนดั้งเดิม (Classical Forms) ของดนตรี
ตะวนัตก น�ามาผสมผสานกบัเทคนคิการประพนัธ์เพลงของลกัษณะเสยีงดนตรใีนยคุศตวรรษที ่20 อย่างเหมาะสม 
จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดที่โดดเด่นและก้าวหน้า อาจกล่าวได้ว่าเป็นการแต่งเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ลักษณะ
เฉพาะรูปแบบทางดนตรีของเขา4 ซ่ึงมีนักประพันธ์เพลงหลายท่านในรุ่นหลังที่ได้รับอิทธิพลต่องานดนตรี

ภาพที่ 1 บาร์ตอก กับลูกชายของเขา ปีเตอร ์
ที่มา: Strawser, Dick. “Bartok, Father & Son,” https://dickstrawser.blogspot.com/2011/04/bartok-father-son.html 

ทางเปียโนของบาร์ตอก อย่างเช่น โอลเิวิเยร์ เมสเซียน (Olivier Messiaen, ค.ศ.1908 - 1992) อารอน คอปแลนด์ 
(Aaron Copland, ค.ศ.1900 - 1990) จอร์จ ครมับ์ (George Crumb, ค.ศ.1929 -) วทิโอลด์ ลโูทสวาฟก ี(Witold 
Lutoslawski, ค.ศ.1913 - 1994) เบนจามิน บริตเต็น (Benjamin Britten, ค.ศ.1913-1976) และชิค คอเรีย 

2ณรุทธ์ สุทธจิตต,์ สังคีตนิยมความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพ: ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2555), 279.
3ปานใจ จุฬาพันธุ,์ วรรณกรรมเพลงเปียโน 2 (กรุงเทพ: ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), 149.
4วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น, ดนตรีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900 (Music Since 1900). พิมพ์ครั้งที่ 2. (ปทุมธานี: ส�านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2556), 57
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(Chick Corea, ค.ศ.1941 -) เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ประกอบทางดนตรีในลักษณะเสียงของดนตรีแจ๊ส 
(Jazz) ทีไ่ด้รบัอทิธพิลมาจากบทเพลงไมโครคอสมอส ของบาร์ตอก ถงึบทเพลงของบาร์ตอกจะมลีกัษณะเป็นดนตรี
สมัยใหม่ (Modern Music) แต่ก็ยังจัดเป็นเพลงท่ีมีโทนาลิตีอยู่ มีการอิงกุญแจเสียงซึ่งสามารถได้ยินเสียงอย่าง
ชัดเจนในตอนจบของบทเพลง

ผลงานการประพันธ์เพลงของบาร์ตอกเป็นบทประพันธ์ส�าหรับเปียโนมากกว่าบทประพันธ์ของเครื่องดนตรี
ชนดิอืน่ ๆ บาร์ตอกได้ประพนัธ์บทเพลงส�าหรบัเปียโนไว้จ�านวนมาก ซึง่แต่ละบท ได้รบัความนยิมและสร้างชือ่เสยีง
ให้แก่เขา อย่างเช่น บทเพลง อัลเลโกร บาร์บาโร (Allegro Barbaro) เอาท์ เอิฟ ดอส์ (Out of Doors) สวีทโอปุซ 
14 (Suite Op.14) เอทดูโอปซุ 18 (Etudes, Op. 18) โซนาตา (Sonata) และทโูรมาเนยีนแดนซ์โอปซุ 8 เอ (Two 
Romanian Dances, Op. 8a) เป็นต้น5

ภาพที่ 2 บาร์ตอกก�าลังถอดโน้ตเพลงจากดนตรีพื้นบ้าน 
ที่มา: (Oppermann, Annette. “A new star in the Henle firmament- Bela Bartok Complete Critical Edition.” 

http://www.henle.de/blog/n/2017/01/30/a-new-star-in-the-henle-firmament-%E2%80%93- 
bela-bartok-complete-critical-edition 

นอกจากนี้ยังมีบทประพันธ์ที่ส�าคัญบทหนึ่งของบาร์ตอก ที่ใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ ทางด้านดนตรีในช่วงชีวิต
ของเขากับการประพันธ์เพลงอย่างประณีตและใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง คือบทเพลงไมโครคอสมอส (Mikrokosmos) เขา
ประพนัธ์บทเพลงนีใ้นช่วงที่ก�าลังศึกษาดนตรีพื้นบา้น และดนตรีศกึษา (Music Education) อยา่งจรงิจงั อกีทัง้ใน
ช่วงทีบ่าร์ตอกประพนัธ์เพลงนี ้เขายงัอทุศิตนในอาชพีการเป็นครดูนตรเีพือ่สอนดนตรใีห้กบัเดก็นกัเรยีน รวมไปถงึ
ลูกชายของเขา และก็บาร์ตอกเริ่มสนใจในประพันธ์เพลงท่ีง่ายส�าหรับเด็ก จนถึงระดับสูงเพ่ือค่อย ๆ พัฒนาด้าน
เทคนคิปัญหาการบรรเลงต่าง ๆ ของนกัเรยีน6 อย่างไรกต็ามในการประพนัธ์บทเพลงไมโครคอสมอส บาร์ตอกมีจุด
ประสงค์ในการมุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นนักดนตรี (Musicianship) หรือการฝึกการอ่านโน้ตทันควัน (Sight 
reading) โดยใช้วัตถุดิบจากเพลงบ้านพื้น ให้กับผู้เรียน ซึ่งในช่วงนั้นเขาก็ยังศึกษาค้นคว้าท�างานวิจัยอย่างจริงจัง
ในการพัฒนาทักษะด้านดนตรีของเด็ก นอกจากนี้การศึกษาบทเพลงนี้ ผู้เรียนสามารถเข้าใจลักษณะองค์ความรู้
ด้านดนตรทีีละขัน้ตอนได้อย่างลกึซึง้ยงัเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงได้ทราบถึงโครงสร้างของบทเพลงยุคสมยัใหม่7

5John Burrows, Classical Music (London: Dorling Kindersley Limited, 2005), 395.
6Barbara Nissman, Bartok and The Piano: A Performer’s View (Lanham: The Scarecrow Press, 2002), 225-227.
7Silvia Ameringer, Sylvia van Ameringen, and Scott Goddard, “Teaching with Bartok’s Mikrokosmos,” Tempo, no. 21 (1951): 35.
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เนื้อหา

บทเพลงไมโครคอสมอส ส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบท่ีส�าคัญของเพลงพื้นบ้านและจังหวะเต้นร�าของชาวพื้นเมือง 
อย่างเช่นชาวฮงัการ ี(Hungarian) และชาวบลุกาเรยี (Bulgarian) เป็นต้น บทเพลงน้ีประกอบไปด้วย 153 บทเพลง 
และ 33 แบบฝึกหัด ใน 6 เล่ม ซึ่งถูกประพันธ์ขึ้นในปี ค.ศ. 1926 จนถึง ค.ศ. 1939 มีความส�าคัญกับผู้เรียนทุกวัย 
และมอีทิธพิลอย่างมากในการศึกษาทางด้านดนตรีวทิยา (Musicology) นอกจากนี ้เบนจามิน ซคัออฟ (Benjamin 
Suchoff) ได้อธิบายสาระพอสังเขปเกี่ยวกับบทเพลงไมโครคอสมอส ว่าเป็นบทเพลงที่ยอดเยี่ยม และมีความน่า
สนใจอย่างมาก อย่างไรก็ตามบทเพลงนี้มีจุดประสงค์หลายด้าน ยกตัวอย่างเช่น 

1) เพื่อให้นักเปียโน มีบทเพลงที่เหมาะสมในการแสดงคอนเสิร์ตเปียโน (Piano Recital) 
2) บทเพลงนี้ สามารถใช้เป็นในการสอนในเปียโน ทั้งผู้ใหญ่ และเด็ก เพื่อที่จะได้พัฒนาด้านเทคนิคทักษะ

ของการเล่น หรอืแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการบรรเลง รวมไปถงึทกัษะขององค์ประกอบทางดนตรใีนเครือ่งดนตรนีัน้ ๆ 
จากขั้นพื้นฐาน จนถึงขั้นระดับสูง 

3) นักเปียโนสามารถได้รับรูปแบบหลากหลายสไตล์ (Style) ที่แตกต่างกันในบทเพลงนี้ 
4) บทเพลงนีส้ามารถให้ผู้ศึกษาหรือผู้วจิยัได้รบัรู้ถงึความงดงามในแนวทางดนตรพีืน้บ้าน หรอืเพลงพืน้เมอืง

แบบดัง้เดมิ เช่น ท�านอง จงัหวะ และแนวประสานเสียง เป็นต้น ทีม่าน�าใช้เป็นวตัถุดบิทีห่ลากหลายในการประพนัธ์
บทเพลงนี้ โดยใช้วิธีการถอดความอย่างเป็นระบบ 

5) ใช้เป็นประโยชน์ในด้านทางการศึกษาองค์ประกอบแนวทางดนตรีหรือแนวคิดต่าง ๆ ในลักษณะรูปแบบ
การประพันธ์ของบาร์ตอกที่เป็นเอกลักษณ์ในโลกดนตรีของเขา ซ่ึงมีค่าส�าคัญอย่างมากส�าหรับนักประพันธ์เพลง
รุ่นหลัง และนักเรียนสาขาการประพันธ์เพลงด้านดนตรี8 

อย่างไรก็ตามบทเพลงไมโครคอสมอส นี้มีกระบวนการของแต่ละบทเพลงมีตั้งแต่ระดับง่ายจนถึงระดับสูง
และยังถูกใช้ในบทเรียนเปียโนในสมัยใหม่ รวมไปถึงทางด้านศึกษาในสาขาต่าง ๆ เกี่ยวกับดนตรี บทเพลงนี้ของ
บารต์อกเปรียบเสมอืนเป็นการสงัเคราะห์ถงึปญัหาทางดนตร ีและเทคนคิทางดนตรต่ีาง ๆ ของการบรรเลง ในช่วง
เล่มแรก ๆ ของบทเพลงไมโครคอสมอส ถกูท�าขึน้ให้ลกูของเขาชือ่ว่า ปีเตอร์ บาร์ตอก (Peter Bartok, ค.ศ.1924 -) 
ในช่วงเล่มท้ายของบทเพลง เขาตั้งใจท�าขึ้นเพื่อที่จะใช้ในการแสดงคอนเสิร์ตเปียโนในระดับมืออาชีพ นอกจากนี้
บาร์ตอกได้ประพนัธ์บทเพลงนีโ้ดยมหีลกัรปูแบบเทคนคิต่าง ๆ ท่ีส�าคัญจาก อนิเวนชัน่และซนิโฟเนยี (Inventions 
and Sinfonias) ของโยฮันน์ เซบาสเตียน บาค (Johann Sebastian Bach, 1685-1750) และ เอทูด (Etude) 
ของ เฟรเดริก โชแปง (Frederic Chopin, 1810 - 1849) โรเบิร์ต ชูมานน์ (Robert Schumann, 1810 - 1856) 
และ โกลด เดอบูว์ซี (Claude Debussy, 1862 - 1918)9 อีกทั้งยังได้แนวคิดทางด้านดนตรีโดยได้รับอิทธิพลจาก 
ฟรองซัวส์ คูเปอแรง (Francois Couperin, 1668 - 1733) จอร์จ เกิร์ชวิน (George Gershwin, 1898 - 1937) 
และ เซอร์เก โปรโกเฟียฟ (Sergei Prokofiev, 1891 - 1953) เป็นต้น10 ทั้งนี้บทเพลงไมโครคอสมอส ยังเกี่ยวข้อง
กบัการศกึษาภาคทฤษฎดีนตร ีซึง่สามารถเชือ่มโยงไปยังการศึกษาดนตรวีทิยา และแนวทางการสอนเปียโน (Piano 
Pedagogy) มาจากการสอนเปียโนลูกชายของเขา ดังน้ันบทเพลงน้ีจึงมีความประโยชน์ และมีความส�าคัญอย่าง
มากในหลาย ๆ สาขา เพื่อที่จะรับได้รู้ถึงแนวคิดที่สะท้อนความยอดเยี่ยมจากบาร์ตอกในโลกของดนตรี 

ในการบรรยาย (Lecture - Recital) ของบาร์ตอก เขาได้พดูเกีย่วกบัจดุประสงค์ทีส่�าคญัของบทเพลงไมโคร
คอสมอส คือเป็นโอกาสที่ดีที่จะให้กลุ่มนักเปียโนได้คุ้นเคยกับแนวทางและความสวยงามของดนตรีพื้นบ้านดั้งเดิม
ที่เรียบง่าย และไม่เพ้อฝัน ท�าให้สะท้อนถึงความงดงามที่แท้จริง เพราะว่าบทเพลงนี้รวบรวมการแสดงออกท่ีน่า

8Benjamin Suchoff, Bela Bartok: A Celebration (Lanham: The Scarecrow Press, 2004), 81. 
9Benjamin Suchoff, Guilde to Bartok’s Mikrokosmos (London: Herbert Fitch Limited, 1971), v. 
10David Yeomans. Bartok for Piano (Bloomington: Indiana University Press, 1988), 118.
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ชืน่ชมของแนวทางในการประพนัธ์น�าไปสู่ศลิปะทางดนตร ีอย่างเช่น แนวท�านองหลกั แนวประสาน หรอืแนวท�านอง
รอง ซึง่เป็นสิง่ทีไ่พเราะ และมคีวามส�าคญัอย่างมากส�าหรบัวธิใีนการประพนัธ์บทเพลงนี ้ไม่ใช่เพยีงแต่การใช้เทคนิค
แค่ การเลียนแบบ (Imitation) ขั้นคู่ การเปลี่ยนแปลงของท�านองและจังหวะ หรือแวริเอชั่น (Variation) หรือ
เทคนิคการเล่นแนวเบสท่ีซ�้า ๆ แบบออสตินาโต (Ostinato) การใช้จังหวะขัด (Syncopation) ลักษณะจังหวะ
ไม่ปกติ (Irregular rhythm) เพนตาโทนิกสเกล (Pentatonic Scale) และการใช้ลีลาสอดประสานแนวท�านอง 
(Counterpoint) เท่าน้ัน แต่มกีารกระจายไปท่ัวบทเพลงโดยบรรยากาศของลกัษณะท�านอง จังหวะ องค์ประกอบ
ทางดนตรีของเพลงพื้นบ้านดั้งเดิม หรือเพลงพื้นเมือง อย่างเช่น มีการใช้ท�านอง และรูปแบบของจังหวะดนตรีพื้น
บ้านในลักษณะดนตรีบัลกาเรีย และฮังการี11 อีกทั้งยังมีการใช้ลักษณะของท�านองโครงสร้างของดนตรีโรมาเนีย 
สโลเวเนยี ยโูกสลาเวยี และตรุกใีนบทเพลงนี ้เป็นต้น โดยบาร์ตอกได้เลอืกใช้วตัถดุบิของท�านองเพลงพืน้บ้านอย่าง
เหมาะสม จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดที่โดดเด่น อาจกล่าวได้ว่าน�ามาผสมผสานกับการแต่งเพลงที่เป็น
เอกลักษณ์ของเขา ท�าให้เกิดสไตล์ที่น่าสนใจ และยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากในบทเพลงนี้12 แต่อย่างไรก็ตามบทเพลง
นีก้ย็งัถอืว่าเป็นดนตรีทีม่อีงิกญุแจเสียง (Tonal Music) อยู ่อกีทัง้ยงัยดึหลกัลกัษณะของสงัคตีลกัษณ์ (Form) เป็น
แบบแผนอยู่ เช่น สังคีตลักษณ์รอนโด (Rondo form) และ สังคีตลักษณ์การแปร (Variations form) 

นอกจากน้ีมีส่ิงท่ีน่าสนใจอย่างมากในบทประพันธ์ชุดไมโครคอสมอส บาร์ตอกได้น�าเสนอลักษณะจังหวะ
บัลกาเรียซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มหน่วยจังหวะแบบสอง และสาม (2+3) ภายในหนึ่งห้อง และเป็นจังหวะที่เร็ว ใน
การจัดระบบของโครงสร้างกลุ่มหน่วยจังหวะเหล่านั้น อาจเป็นแบบ 2+3 ในอัตราจังหวะ 5/8 หรือ 5/16 รวมไป
ถงึแบบ 2+2+3 ในอตัราจังหวะ 7/8 หรอื 7/16 เป็นต้น13 อย่างไรกต็ามในช่วงเล่มแรกของบทเพลงไมโครคอสมอส 
มีการเน้นพัฒนานิ้วมือทั้งสอง หรือการกระโดดของโน้ต การสลับมือ รวมไปถึงการฝึกฝนขั้นคู่หลากหลายประเภท 
และการเล่นแบบซตัคคาโต (Staccato) เป็นต้น อีกทั้งยังมีเทคนิคการบรรเลงหลายอย่างที่จะท�าให้ผู้เรียนได้คุ้น
เคยกับการเทคนิคในดนตรีสมัยใหม่ และได้ชินกับท�านองเสียงกระด้าง (Dissonance) และโมด (Mode) ที่ฟังแล้ว
แปลกห ูเพราะว่าเดก็นกัเรยีนจะได้ชนิ แล้วไม่รูส้กึว่าเสยีงเหล่านัน้แปลก นอกจากนีใ้นช่วงเล่มแรกของบทเพลงยงั
มีการใช้เทคนิคความเป็นอิสระของข้อมือ และนิ้วมือ เพื่อที่จะพัฒนาการเล่นให้ดียิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นเด็กนักเรียน
สามารถได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายทางดนตรีทุกชนิด ขององค์ประกอบทางด้านดนตรี รวมไปถึงได้รับความรู้
เกีย่วกบัเรือ่งของเครือ่งหมายประจ�าจงัหวะ หรอืรปูแบบจงัหวะ (Rhythmic Pattern) ทีห่ลากหลาย และเครือ่งหมาย
ประจ�ากุญแจเสียง (Key signatures) ที่มีทั้งเครื่องหมายชาร์ป (Sharps) และ เครื่องหมายแฟล็ต (Flats)14

11Suchoff, Guilde, 7.
12Ameringer, Ameringen and Goddard, “Teaching,” 33.
13วิบูลย์, ดนตรีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900, 59.
14Ameringer, Ameringen, and Goddard, “Teaching,” 32.



58 Mahidol Music Journal 
Vol. 1 No. 1 March – August 2018

ตัวอย่างที่ 1 No. 148, 151, และ 153; ‘Bulgarain Dances’ Mikrokosmos VI: Bartók

อย่างไรก็ตามในหนังสือเล่มที่ 6 ของบทเพลงไมโครคอสมอส ซึ่งประกอบไปด้วย 14 ชิ้นงาน เป็นสิ่งที่น่า
สนใจอย่างมากในทางดนตรี เนื่องจากมีการใช้เทคนิคท่ีหลากหลายในการแต่งเพลง อย่างเช่น เบอร์ท่ี 142 ใช้
ลกัษณะบนัไดเสียงเตม็ (Whole-tone scale) เพือ่สร้างบรรยากาศของเสยีงดนตรี ให้คล้ายเสยีงหึง่ของพวกแมลง 
และเบอร์ที ่146 มกีารเล่นแนวเบสทีซ่�า้ ๆ แบบออสตนิาโต โดยใช้สไตล์ลักษณะเสียงดนตรทีีเ่ลียบแบบขลุ่ยบลัแกเรยี 
(Bulgarian pipes) โดยเฉพาะบทสดุท้ายของเล่มที ่6 เบอร์ที ่153 มกีารใช้ลกัษณะของการผสมผสานโมด (Mode 
Mixture) เป็นต้น 15 นอกจากนี้ในบทเพลงชุด ‘Six Dances in Bulgarian Rhythm’ เป็นเพลงหมายเลขที่ 
148 - 153 ในบทเพลงไมโครคอสมอสนี้ได้ใช้จังหวะเต้นร�าพื้นบ้านบัลกาเรีย โดยบาร์ตอกได้ก�าหนดอัตราจังหวะ
เพื่อแสดงให้เห็นถึงกลุ่มจังหวะที่เป็นจริง (ตัวอย่างที่ 1) อย่างเช่น บทเพลงในเบอร์ที่ 148 บาร์ตอกได้อธิบายเกี่ยว
กับลักษณะอัตราจังหวะที่เป็น (4+2+3)/8 ซึ่งมีโครงสร้างเท่ากับอัตราจังหวะ 9/8 และก็ส่วนบทเพลงเบอร์ที่ 151 
ได้ก�าหนดไว้อัตราจังหวะแบบ (3+2+3)/8 ซึ่งเท่ากับอัตราจังหวะ 8/8 ในส่วนเพลงล�าดับที่ 153 เขาได้แสดงอัตรา
จังหวะแบบ (3+3+2)/8 เท่ากับอัตราจังหวะ 8/8 เป็นต้น ดังนั้นสิ่งที่กล่าวมามีจุดที่น่าสังเกตคือเพลงเบอร์ที่ 151 
และ 153 มีอัตราจังหวะเท่ากับ 8/8 กล่าวได้ว่าเป็นอัตราจังหวะแบบสมมาตรเช่นเดียวกับอัตราจังหวะแบบ 4/4 
แต่บาร์ตอกได้จดักลุ่มหน่วยจงัหวะใหม่ให้เป็นลกัษณะจงัหวะทีไ่ม่สมมาตร เพ่ือในการเลียนแบบจงัหวะดนตรีเต้นร�า
พื้นเมืองของบัลกาเรีย16

15Yeomans, Bartok, 143-146.
16วิบูลย์, ดนตรีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900, 59.
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อย่างไรกต็ามผูเ้ขยีนจะแสดงข้อมลูเก่ียวกบัโครงสร้างของช่ือบทเพลงในแต่ละเบอร์เพ่ือให้เข้าใจจดุประสงค์
และเป้าหมายทางดนตรีของบาร์ตอกในการแต่งบทเพลงไมโครคอสมอส มากยิ่งข้ึน ซึ่งจะมีประโยชน์กับตัวเด็ก
นกัเรยีน หรอืผูเ้รยีนในการเลอืกเบอร์ทีจ่ะเล่น ในการพัฒนาเทคนิคการบรรเลงเปียโนแบบเฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะ
ปัญหาทางเทคนิคของดนตรีในยุคศตวรรษที่ 20 หรือดนตรีสมัยใหม่ รวมไปถึงการพัฒนาความเป็นนักดนตรี หรือ
การฝึกการอ่านโน้ตทนัควนั ทีไ่ด้รบัอทิธิพลมาจากบทเพลงพืน้บ้าน โดยจะแบ่งตามล�าดบัความยากง่าย ได้แก่ เล่มที่ 
1 (Volumes I) และเล่มที่ 2 (Volumes II) ประกอบไปด้วยเบอร์ที่ 1 - 36 และ 37 - 66 ซึ่งเหมาะสมกับนักเรียน
ดนตรีชั้นระดับเริ่มต้น (Beginner level) ในส่วนเล่มที่ 3 (Volumes III) และ เล่มที่ 4 (Volumes IV) ประกอบไป
ด้วยเบอร์ 67 - 96 และ 97 - 121 เหมาะสมกับผู้เรียนชั้นระดับปานกลาง ไปยังระดับชั้นสูง (Moderate to 
Advanced level) ในส่วนสุดท้ายเล่มที่ 5 (Volumes V) และ เล่มที่ 6 (Volumes VI) ซึ่งประกอบไปด้วย เบอร์ 
122 - 139 และ เบอร์ 140 - 153 เหมาะสมกบันกัเปียโนทีร่ะดบัมอือาชพี (Professional level) ซึง่จะแบ่งล�าดบั
ได้ออกเป็นทั้งหมดดังต่อไปนี้

เล่มที่ 1

1. Six Unison Melodies (I)

2. Six Unison Melodies (II)

2. Six Unison Melodies (II)

3. Six Unison Melodies (III)

4. Six Unison Melodies (IV)

5. Six Unison Melodies (V)

6. Six Unison Melodies (VI)

7. Dotted Notes

8. Repetition 

9. Syncopation 

10. With Alternate Hands

11. Parallel Motion

12. Reflection

13. Change of Position

14. Question and Answer

15. Village Song

16. Parallel Motion with Change of Position

17. Contrary Motion 

18. Four Unison Melodies (I)

19. Four Unison Melodies (II)

20. Four Unison Melodies (III)

21. Four Unison Melodies (IV)

22. Imitation and Counterpoint

23. Imitation and Inversion (I)
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24. Pastorale

25. Imitation and Inversion (II)

26. Repetition (II)

27. Syncopation (II)

28. Canon at the Octave

29. Imitation Reflected

30. Canon at the Lower Fifth

31. Dance in Canon Form

32. In Dorian Mode

33. Slow Dance

34. In Phrygian Mode

35. Chorale

36. Free Canon

เล่มที่ 2

37. In Lydian Mode

38. Staccato and Legato (I)

39. Staccato and Legato (Canon)

40. In Yugoslav Style

41. Melody with Accompaniment

42. Accompaniment in Broken Triads

43. In Hungarian Style (for two pianos)

43. In Hungarian Style

44. Contrary Motion (for two pianos)

45. Meditation

46. Increasing-Diminishing

47. County Fair

48. In Mixolydian Mode

49. Crescendo-Diminuendo

50. Minuetto

51. Waves

52. Unison Divided

53. In Transylvanian Style

54. Chromatics

55. Triplets in Lydian Mode (for two pianos)

56. Melody in Tenths

57. Accents
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58. In Oriental Style

59. Major and Minor

60. Canon with Sustained Notes

61. Pentatonic Melody

62. Minor Sixths in Parallel Motion

63. Buzzing

64. Line against Point

64. Line against Point

65. Dialogue (with voice)

66. Melody Divided

เล่มที่ 3

67. Thirds against a Single Voice

68. Hungarian Dance (for two pianos)

69. Study in Chords

70. Melody against Double Notes

71. Thirds

72. Dragons’ Dance

73. Sixths and Triads

74. Hungarian Matchmaking Song (with voice)

75. Triplets

76. In Three Parts

77. Little Study

78. Five-Tone Scale

79. Hommage à Johann Sebastian Bach

80. Hommage à Robert Schumann

81. Wandering

82. Scherzo

83. Melody with Interruptions

84. Merriment

85. Broken Chords’

86. Two Major Pentachords

87. Variations

88. Duet for Pipes

89. In Four Parts (I)

90. In Russian Style

91. Chromatic Invention (I)
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92. Chromatic Invention (II)

93. In Four Parts (II)

94. Once Upon a Time...

95. Fox Song

95. Fox Song (with voice)

96. Jolts

เล่มที่ 4 

97. Notturno

98. Thumbs Under

99. Hands Crossing

100. In Folk Song Style

101. Diminished Fifth

102. Harmonics

103. Minor and Major

104. Wandering through the Keys

105. Game (with Two Five-Tone Scales)

106. Children’s Song

107. Melody in the Mist

108. Wrestling

109. From the Island of Bali

110. And the Sounds Clash and Clang...

111. Intermezzo

112. Variations on a Folk Tune

113. Bulgarian Rhythm (I)

114. Theme and Inversion

115. Bulgarian Rhythm (II)

116. Song

117. Bourrée

118. Triplets in 9/8 Time

119. Dance in 3/4 Time

120. Triads

121. Two-Part Study

เล่มที่ 5

122. Chords Together and in Opposition

123. Staccato and Legato 
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123. Staccato and Legato 

124. Staccato

125. Boating

126. Change of Time

127. New Hungarian Folk Song (with voice)

128. Stamping Dance

129. Alternating Thirds

130. Village Joke

131. Fourths

132. Major Seconds Broken and Together

133. Syncopation 

134. Studies in Double Notes

135. Perpetuum mobile

136. Whole-Tone Scales

137. Unison

138. Bagpipe Music

139. Merry Andrew

เล่มที่ 6

140. Free Variations

141. Subject and Reflection

142. From the Diary of a Fly

143. Divided Arpeggios

144. Minor Seconds, Major Sevenths

145. Chromatic Invention 

146. Ostinato

147. March

148. Six Dances in Bulgarian Rhythm (I)

149. Six Dances in Bulgarian Rhythm (II)

150. Six Dances in Bulgarian Rhythm (III)

151. Six Dances in Bulgarian Rhythm (IV)

152. Six Dances in Bulgarian Rhythm (V)

153. Six Dances in Bulgarian Rhythm (VI)
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ภาพที่ 3 ไมโครคอสมอส เล่มที่ 1 
ที่มา: https://www.amazon.com/B%C3%A9la-Bart%C3%B3k-Mikrokosmos-Piano-Solo/dp/B000FTP11E

ภาพที่ 4 ไมโครคอสมอส เล่มที่ 6 
ที่มา: http://www.kotta.info/hu/product/130/BARTOK-BELA-Mikrokozmosz-zongorara-6
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บทสรุป 

บทเพลงไมโครคอสมอส ของบาร์ตอก มีการมุ่งเน้นการพัฒนาเทคนิคทักษะต่าง ๆ ในการบรรเลง และ
รูปแบบการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของผู้เรียน รวมไปถึงพัฒนาทักษะขององค์ประกอบทางด้านดนตรี โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งลักษณะของดนตรีสมัยใหม่ หรือ สไตล์ของดนตรีร่วมสมัย (Contemporary Music) โดยใช้วัตถุดิบจากเพลง
พื้นบ้านที่หลากหลาย อย่างเช่น บัลแกเรีย ฮังการี สโลเวเนีย และยูโกสลาเวีย เป็นต้น อย่างเป็นระบบ อีกท้ัง
บาร์ตอกยังได้ผสมผสานการประพนัธ์เพลงท่ีได้รบัแนวคดิ หรอืแนวทางจากนักแต่งเพลงคนอ่ืน ๆ เช่น โกล้ด เดอบซูี 
โยฮันน์ เซบาสเตียน บาค และเซอร์เก โปรโกเฟียฟ เป็นต้น รวมกับเอกลักษณ์การประพันธ์เพลงของเขาเองอย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ในช่วงที่แต่งบทเพลงนี้ บาร์ตอกได้ค้นคว้าด้านดนตรีศึกษา ดนตรีพื้นบ้าน และแนวทางการ
สอนเปียโนอย่างจริงจัง ท้ังภาคทฤษฎี และการปฏิบัติ จนกล่าวได้ว่าบทเพลงไมโครคอสมอส เป็นงานที่สมบูรณ์
และดีเยี่ยมประณีตชิ้นหนึ่งในชีวิตของเขา
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เกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองบทความ (Peer-review)

1. กองบรรณาธิการจะเป็นผู้พิจารณาคุณภาพวารสารขั้นต้น 
2. บทความต้นฉบับที่ผ่านการตรวจสอบปรับแก้ให้ตรงตามรูปแบบวารสาร (การอ้างอิงบรรณานุกรม และอื่น ๆ) 

อีกทั้งเป็นงานเขียนเชิงวิชาการ เชิงวิจัย และเชิงสร้างสรรค์ ที่มีความสมบูรณ์และเหมาะสมของเนื้อหา จะได้รับ
การพิจารณากลัน่กรองโดยผูท้รงคณุวฒิุ (Peer-review) ทีม่คีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญตรงตามสาขาทีเ่กีย่วข้อง 
โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้เขียนต่อผู้พิจารณา (double-blind peer review) จ�านวนอย่างน้อย 2 ท่านต่อ 1 บทความ

3. บทความท่ีได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีผลประเมินให้ตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะเก็บรวบรวม
ต้นฉบับที่สมบูรณ์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ และจะแจ้งผู้เขียนผ่านหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ ซึ่งจะระบุปีที่และฉบับ
ที่ตีพิมพ์ 

4. เมื่อกองบรรณาธิการได้เสร็จสิ้นการตรวจพิสูจน์อักษร และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ จะส่งวารสารฉบับสมบูรณ์ให้ผู้
เขียน

5. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณา กองบรรณาธิการจะแจ้งผู้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่ส่งคืนต้นฉบับ ผล
การพิจารณาถือเป็นอันสิ้นสุด

หมายเหต:ุ
1. กรณีผู้เขียนมีความประสงค์ในการยกเลิกการตีพิมพ์บทความ หลังจากผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 

ต้องแจ้งความจ�านงเป็นลายลักษณ์อักษร ถึง บรรณาธิการ Mahidol Music Journal วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และเจ้าของบทความต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการช�าระค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิตาม
หลักฐานการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

2. กรณีบทความไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากตรวจพบการคัดลอกบทความ (Plagiarism) โดยไม่มีการอ้างอิง
แหล่งที่มาอย่างถูกต้อง จะไม่สามารถเสนอบทความเดิมได้อีก



ค�าแนะน�าส�าหรับผู้เขียนในการจัดท�าต้นฉบับ

1. ผูเ้ขยีนระบปุระเภทของบทความให้ชัดเจน ดงัต่อไปนี ้บทความวจัิย บทความวชิาการ หรือ ผลงานสร้างสรรค์ โดยบทความ
ที่ส่งเข้าพิจารณาต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์กับส�านักพิมพ์อื่น

2. บทความต้นฉบบัสามารถจดัเตรยีมได้ทัง้ภาษาไทยหรอื ภาษาองักฤษ โดยจดัเตรยีมในรปูแบบ MS Word (บนัทกึเป็น .doc 
หรือ .docx) และ PDF โดยต้องน�าส่งทั้ง 2 แบบ 

3. บทความ รวมภาพประกอบ ตัวอย่าง เอกสารอ้างอิง และอื่น ๆ จัดเรียงบนหน้ากระดาษ A4 มีความยาวประมาณ 15-20 
หน้า ใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 pt โดยเว้นระยะห่างระหว่างขอบกระดาษด้านบนและด้านซ้าย
มือ 3.5 เซนติเมตร ด้านล่างและด้านขวามือ 2.5 เซนติเมตร โดยบทความควรมีส่วนประกอบ ดังนี้

3.1 ชื่อเรื่อง (Title) ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 18 pt (ตัวหนา) จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ โดยพิมพ์
ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและตามด้วยชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา บทความภาษาอังกฤษไม่ต้องระบุชื่อ
เรื่องภาษาไทย

3.2 ชื่อผู้เขียน (Author) ระบุทุกคนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ไม่ต้องระบุต�าแหน่งทางวิชาการ) ขนาดตัว
อักษร 14 pt พิมพ์ห่างจากชื่อบทความ 2 บรรทัด จัดชิดขวา ที่อยู่และสังกัดของผู้เขียนให้ระบุเป็นเชิงอรรถ

3.3 บทคัดย่อ (Abstract) ควรมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวรวมทั้ง 2 ภาษาไม่เกิน 500 ค�า 
สรุปความส�าคัญของการศึกษา 

3.4 ค�าส�าคัญ (Keywords) ควรอยู่ระหว่าง 3 – 5 ค�า ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใต้บทคัดย่อของภาษานั้น ๆ 
ควรเป็นค�าที่เหมาะสมส�าหรับน�าไปใช้เป็นค�าค้นในระบบฐานข้อมูล 

3.5 เนื้อหา (Content) จัดพิมพ์ตัวอักษรปกติ ขนาด 16 pt โดยจัดพิมพ์แบบกระจายบรรทัด ให้ชิดขอบทั้งสอง
ด้าน 

3.6 บรรณานุกรม (Bibliography) เขียนในรูปแบบ Chicago-Style Citation จัดพิมพ์ตัวอักษรปกติ ขนาด 16 pt 
โดยจัดพิมพ์แบบชิดซ้าย และบรรทัดต่อมาของรายการเดียวกันให้ย่อหน้า 1.25 เซนติเมตร 

3.7 หมายเลขหน้า ใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt ใส่ไว้ต�าแหน่งด้านบนขวา ตั้งแต่ต้นจนจบบทความ
3.8 ชื่อและหมายเลขก�ากับตาราง ใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt (ตัวหนา) พิมพ์ไว้บนตารางจัดชิดซ้าย ใต้ตารางระบุ

แหล่งที่มาจัดชิดซ้าย (ถ้ามี)
3.9 ชื่อภาพ แผนภูมิ โน้ตเพลง หรือรูปกราฟฟิก และหมายเลขก�ากับ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 pt (ตัวหนา) พิมพ์ไว้ใต้

ภาพ แผนภูมิ โน้ตเพลง หรือรูปกราฟฟิก จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ พร้อมระบุแหล่งที่มา 
จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ ใต้ชื่อ

4. องค์ประกอบของบทความ 
4.1 ส�าหรับบทความวิจัย ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

- ชื่อเรื่อง (Title), บทคัดย่อ (Abstract), ค�าส�าคัญ (Keywords), บทน�า (Introduction), วัตถุประสงค์ 
(Research Objectives), วิธีการวิจัย (Research Methodology), ผลการวิจัย (Results), อภิปรายผลการ
วิจัย (Discussion), สรุป (Conclusion), บรรณานุกรม (Bibliography) 

4.2 ส�าหรับบทความวิชาการ บทความสร้างสรรค์ ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้
- ชื่อเรื่อง (Title), บทคัดย่อ (Abstract), ค�าส�าคัญ (Keywords), บทน�า (Introduction), เนื้อหา (Body of 

Text), สรุป (Conclusion), บรรณานุกรม (Bibliography) 
5. บทความที่ใช้ภาพประกอบ หรือ โน้ตเพลงที่มีการคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์ ผู้เขียนต้องรับผิดชอบในการด�าเนินการของอนุญาต

จากเจ้าของลิขสิทธิ์ และปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างเคร่งครัด หากเกิดการฟ้องร้องด�าเนินคดี ทางกอง
บรรณาธิการไม่มีส่วนในความรับผิดชอบทางกฎหมาย




