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DEAN’S VISION

เมื่่�อเทคโนโลยีีเข้้ามาแทนที่่�
การทำำ�งานสร้้างสรรค์์
เรื่่�อง:
ณรงค์์ ปรางค์์เจริิญ (Narong Prangcharoen)
คณบดีีวิท
ิ ยาลััยดุุริย
ิ างคศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล

ในช่่วงที่่�ผ่่านมา สถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อทำำ�ให้้
สภาพสัังคมและธุุรกิิจต้้องปรัับตััว
เปลี่่�ยนแปลงไปในทิิศทางใหม่่ ๆ
อาชีีพนัักดนตรีีหรืือธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวกัับ
ดนตรีี หลีี กเลี่่�ยงไม่่ ได้้ ที่่� จะได้้ รัับ
ผลกระทบอย่่างรุุนแรง อาชีีพนััก
ดนตรีีเป็็นอาชีีพที่่�ได้้รัับคำำ�สั่่�งห้้าม
ในการทำำ�งานเป็็นกลุ่่�มแรก เพราะ
ธุุรกิิจบัันเทิิงทั้้�งหมดต้้องหยุุดตััวลง
และเป็็นอาชีีพในกลุ่่�มสุุดท้้ายที่่�ได้้รับั
การอนุุญาตให้้กลัับมาประกอบการได้้
อีีกทั้้�งยัังไม่่สามารถรัับการช่่วยเหลืือ
จากรััฐบาลอย่่างรวดเร็็ว เนื่่�องจาก
เป็็นอาชีีพอิิสระ และขาดเอกสาร
04

ในการประกอบการพิิจารณา ทำำ�ให้้
การตััดสิินใจในการประกอบอาชีีพ
ในธุุรกิิจนี้้�ได้้รัับการทบทวนเป็็น
อย่่างมากจากผู้้�ปกครองที่่�จะส่่งบุุตร
หลานเข้้าเรีียนในวิิชาดนตรีี หรืือ
วิิชาที่่�เกี่่�ยวกัับธุุรกิิจบัันเทิิง
ถ้้าพิิจารณาโดยรอบแล้้ว อาชีีพ
ดนตรีีมีคี วามจำำ�เป็็นต้้องมีีการปรัับตััว
ครั้้�งใหญ่่อยู่่�แล้้ว ไม่่ว่า่ จะมีีสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดหรืือไม่่ก็ต็ าม เพราะ
ทางด้้านงานสร้้างสรรค์์ Artificial
intelligence (AI) ได้้เริ่่�มเข้้ามา
มีีบทบาทในการเปลี่่�ยนแปลงการ
ประกอบธุุรกิิจด้้านนี้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง
เหมืือนเมื่่�อครั้้�งที่่�บริิษััท Apple ได้้

ประกาศสิินค้้าที่่�ชื่่�อว่่า iPod ไม่่ใช่่แค่่
การฟัังเพลงได้้รัับการเปลี่่�ยนแปลง
แต่่อุตุ สาหกรรมดนตรีีทั้้�งหมดได้้รับั
ผลกระทบและเกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
ในการเผยแพร่่ การนำำ�เสนอผลงาน
และขายผลงานของศิิลปิินต่่าง ๆ ให้้
แก่่ผู้้�บริิโภค ในครั้้�งนี้้� AI จะเข้้ามา
สร้้างผลกระทบแบบเดิิมให้้กับั ธุุรกิิจ
งานสร้้างสรรค์์อย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้
เพราะเทคโนโลยีีที่่�มีอี ยู่่�ในปััจจุุบันั เริ่่�ม
มีีความสามารถในการสร้้างผลงาน
สร้้างสรรค์์ หุ่่�นยนต์์เล่่นดนตรีีได้้ดีี
ขึ้้�น คอมพิิวเตอร์์สามารถแต่่งเพลง
แต่่งหนัังสืือ วรรณกรรม และอื่่�น ๆ
ได้้ ซึ่ง่� ถ้้าไม่่มีกี ารปรัับตััวในการตอบ

รัับกัับเทคโนโลยีีใหม่่ จะทำำ�ให้้ธุรุ กิิจ
ด้้านนี้้�ไม่่สามารถดำำ�รงอยู่่�ต่่อไป
ได้้ โปรแกรมเช่่น AIVA สามารถช่่วย
สร้้างเสีียงประกอบ sound track ให้้
กัับสิ่่�งที่่�คนทั่่�วไปอยากจะทำำ�ได้้ ทำำ�ให้้
เกิิดการสร้้างงานที่่�ผู้้�บริิโภคสามารถ
พยายามใช้้ AI ในการสร้้างสิ่่�งที่่�ตััวเอง
ชอบได้้ โดย AI ใช้้ฐานข้้อมููลที่่�มีีจาก
เพลงต่่าง ๆ ที่่�มีีอยู่่�ในโลก เพื่่�อสร้้าง
เพลงที่่�คนฟัังจะชอบ โดยมีีข้อ้ มููลจาก
ความชอบส่่วนตััวของผู้้�ฟังั ซึ่่�งดููแล้้ว
อาจจะเป็็นเรื่่�องไกลตััวสำำ�หรัับผู้้�คนที่่�
แค่่จะฟัังเพลง แต่่ถ้า้ คิิดถึึง Spotify
ที่่�สามารถรู้้�ว่่ าเราชอบฟัั งเพลง
อะไร และแนะนำำ�เพลงที่่�เราน่่าจะ
ชอบฟัังได้้ แบบนี้้�อาจจะเข้้าใจได้้ว่า่
AI กำำ�ลัังมีีความพยายามอย่่างมากที่่�
จะเข้้าใจมนุุษย์์และพยายามที่่�จะทำำ�
หน้้าที่่�แทนมนุุษย์์ อย่่างที่่�มนุุษย์์ไม่่
สามารถทำำ�ได้้มาก่่อน
ในด้้านการศึึกษาดนตรีี แค่่
สอนให้้นัักศึึกษาได้้มีีความรู้้�ในการ
สร้้างสรรค์์งานหรืือมีีทัักษะในการ
เล่่นดนตรีี อาจจะไม่่ใช่่เรื่่�องที่่�ต้้อง
ทำำ�เพีียงอย่่างเดีียวเสมอไป เพราะ

อาชีีพในอนาคตอาจจะเปลี่่�ยนไป
จนทัักษะทางด้้านดนตรีีที่่�มีีอยู่่�อาจ
จะไม่่สามารถช่่วยให้้ประกอบอาชีีพ
ได้้ สถาบัันการศึึกษาจึึงมีีหน้้าที่่�
หลัักในการเชื่่�อมโยงเทคโนโลยีีใน
ปััจจุุบััน คาดการณ์์เทคโนโลยีีที่่�จะ
เกิิดขึ้้�นในอนาคต และเตรีียมพร้้อม
ให้้นักั ศึึกษามีีความเข้้าใจในการปรัับ
ตััวและประยุุกต์์ใช้้ทักั ษะที่่�มีีอยู่่�ร่่วม
กัับเทคโนโลยีีได้้อย่่างเหมาะสม
แน่่นอนการเรีียนการสอนเช่่นนี้้�จะมีี
ความยุ่่�งยากในการเตรีียมเนื้้�อหาใน
การเรีียนการสอน และต้้องทำำ�ความ
เข้้าใจกัับอาจารย์์ผู้้�สอนและนัักศึึกษา
เป็็นอย่่างมาก เพื่่�อให้้เห็็นความ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�กำำ�ลัังจะเกิิดขึ้้�นและ
ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญและความ
จำำ�เป็็นในการเปลี่่�ยนแปลง เพราะ
ถ้้ายัังไม่่มีีการปรัับตััวในอนาคต AI
จะเข้้ามาทำำ�งานแทนมนุุษย์์ในการ
ผลิิตงานสร้้างสรรค์์อย่่างแน่่นอน
ในฐานะศิิ ล ปิิ น ที่่�สร้้ า งงาน
สร้้างสรรค์์ ความเปลี่่�ยนแปลงเป็็น
เรื่่�องที่่�เกิิดขึ้้�นได้้เสมอ สิ่่�งที่่�สำำ�คััญ
มากกว่่าคืือการเรีียนรู้้�ที่่�จะปรัับตััว

แทนที่่�จะกลััวและคิิดว่่าจะเสีียอาชีีพ
ในการทำำ�งานไป ควรคิิดว่่าต้้อง
เรีี ย นรู้้�และปรัั บ ตัั ว ให้้ พ ร้้ อ มที่่�
จะทำำ�งานกัับเพื่่�อนร่่วมงานใหม่่
ที่่�เป็็ น AI ในอนาคต เพราะ
เรื่่�องนี้้�ไม่่ใช่่เรื่่�องใหม่่ ได้้มีีการริิเริ่่�ม
ตั้้�งแต่่ในยุุค ๙๐ แล้้ว เพีียงแต่่
ว่่ า การพัั ฒ นายัั ง เป็็ น ไปอย่่ า ง
ช้้า ๆ แต่่ในปััจจุุบันั เทคโนโลยีีมีคี วาม
พร้้อมมากขึ้้�นแล้้วในการพััฒนาตััวเอง
และเรีียนรู้้�ในสิ่่�งใหม่่ ๆ จึึงทำำ�ให้้การ
เปลี่่�ยนแปลงเกิิดขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว ลอง
จิินตนาการดููว่า่ ถ้้าเราได้้เพื่่�อนร่่วม
งานที่่�มีีฐานข้้อมููลเยอะอย่่าง AI เข้้า
มาร่่วมงานในการสร้้างสรรค์์ผลงาน
ใหม่่ จะทำำ�ให้้เกิิดผลงานสร้้างสรรค์์ที่่�มีี
ความงดงามเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างก้้าวกระโดด
ได้้อย่่างไร การสร้้าง mind-set ที่่�คิิด
ว่่า AI คืือเพื่่�อนร่่วมงานใหม่่ที่่�เราต้้อง
เรีียนรู้้�ที่่�จะทำำ�งานด้้วยกััน จะสร้้าง
ความเข้้าใจและเพิ่่�มผลผลิิตในงาน
สร้้างสรรค์์ได้้มากขึ้้�น และทำำ�ให้้เกิิด
การบููรณาการที่่�ผลิิตงานสร้้างสรรค์์
เพื่่�อสร้้างความเจริิญก้้าวหน้้าให้้แก่่
โลกและมวลมนุุษยชาติิ
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COVER STORY

It’s okay, Mom.
I’m always here next to you.
Story:
Intouch Sudsawaeng (อิินทััช สุุ ดแสวง)
General Administration Officer,
Boarding Teacher: Pre-College YAMP

Mother’s Day, celebrated on
12th August of every year, is the
birthday of Queen Sirikit, the
mother of the nation. Kids and
some teenage students use this
chance on this day to express
good feelings to their mothers.
Spending the whole day eating
special meals with full family,
and taking trips out to make some
great memories are things they can
usually do with their mothers on
this day. But still some students
were not able to use this day, like
our boarding students at YAMP
that did not travel back home on.
Mother’s Day holiday to meet
and enjoy time with their mothers
because of the distance between
them and because some of the
students at YAMP come from
different places around Thailand
such as Yala and Chiang Rai,
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and there are even international
students like those from Vietnam,
Malaysia, and China.
YAMP or Young Artist Music
Program is the only pre-college
program in Thailand that offers
the combination of music and
education with multiple lifeskills development. The program
distinguishes itself from any other
program with our international
faculty members and vast number
of music performances. We provide
full boarding facilities which helps
YAMP offer safe, comfortable
and warm community-based
surroundings for the M4-M6
students under the experienced and
caring dormitory teaching staff.
By being a boarder, students learn
life skills such as independence,
organization, self-management and
communal respect. Student who

enroll at this school have to live
in our boarding; they can go back
to their homes only on weekends
but also can stay at boarding too.
Boarding students spend almost
all of their time at school, even on
weekends. They can learn, can
practice, and play music anytime as
they want. With the better artistic
environment surround by beauty
of the nature such as wildflowers,
trees and wind flow, practice rooms
are available from 7AM-9PM. So
YAMP students can explore the real
feeling of being an artist-student,
helping them create their own skills.
As I said before, YAMP students
spend a lot of time at school. As
Boarding Ajarn we provide them
a neighborhood environment to
make students feel safe and secure
and the most important things
is to make them feel like home.

Apart from music, boarding Ajarn
organize many activities, whether
it be sports, soccer, badminton,
running around campus, trips out
to shopping malls, volunteering,
or planting a tree and flowers in
the school garden. We also have a
‘Shop’ that sells snacks and some
drinks for boarding students, opened
by boarding students who rotate
duties. All student can join by
themselves. On weekends student
can perform music and get some
pocket money at Music Square, the
restaurant managed by the College
of Music. But the most important
thing is that boarding students
are not allowed to go outside of
school without permission from
the principal. You can see that
studying and living in YAMP is
not only for learning about music.
Besides, on an important day like
New Year’s Day students also
perform concerts at the assemblies.
For Mother ’s Day on
Wednesday, 12 August 2020,
some students went back home
to meet their mothers and family
but some didn’t. Since YAMP is
a boarding school, students do
not often have much time to meet
with their parents. So, I started to
think about the perfect gift for any
mom that students can make and
send it to their moms or parents.
Finally, I thought, I’m here at
an artist school. Why don’t we
perform some good Thai songs
about mom and record them? Then
I started to discuss with students
of the Thai music department

about this special performance
and they were all glad they had
a chance to show their skill. At
that moment they only had two
days to practice for this show.
The Thai department choose the
Thai song ‘Im-Oon’ to perform
and show the vibes that music can
make. Sunday night we started to
record it and we got two students
from the production team help us
record sound for the best quality
and edited performing video. It
finished a little late at night but no
one was tired with this. Everyone
was glad and enjoyed it because
they came to this school with
artistic passion. We gave every
student the chance to show their
skill and they used that chance to
improve and develop themselves
in many ways.
We released the Thai department
performing ‘Im-Oon’ video on
Wednesday 12 August in the
parents’ Line group to represent
the Mother’s Day gift for all moms
and parents and to thank you for
raising us as always. The result was
wonderful and fantastic. Moms
and parents can feel the good
feeling and love we’re trying to
send through the music. This song
will remind them every time they
hear it. Distance doesn’t matter in
the bond between mother and son.
This bond is as long as lifetime.
Thank you for all your sacrifice,
Mom. We won’t made you regret.
You’re still the one.
This is just a little part of
YAMP boarding life. If you have

a dream and want to walk the way
of being an artist and musician,
work with light and sound, concerts,
performer or even music business,
this pre-college program can help
you to achieve your dreams. The
program teaches you a lot to
be a good young musician with
excellent life skills. When you
graduate from YAMP, you can
study abroad or enter the College
of Music, Mahidol University.
There are so many programs that
I think it would be appropriate to
all music students in bachelor’s
degrees.
We try to engage students at
every opportunity and through
activities like this Mother’s Day
Thai department performance.
Finally, we hope all parents, and
especially mothers will appreciate
and give confidence in our school
and pre-college curriculum. Our
boarder activities are designed to
make boarding students active and
ensure that they don’t spend their
time in the wrong way. Feeling the
value of three years’ experience
that most of student in Thailand
don’t have chance to feel, being
a young artist with a high degree
of self-discipline. This is all for
young artists to create a better
music world.
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MUSICOLOGY

แตรวงบรรเลงในกระโจมแตร ณ สวนแดเน่่ จอห์์น (Dane John) ในเมืืองแคนเทอร์์บิิวรีี (Canterbury) ประเทศอัังกฤษ
(ที่่�มา: Gavin Holman)

กระโจมแตร:
สัังคีีตสถาน จุุดรวมจิิตวิิญญาณเพลงแตร
เรื่่�อง:
จิิตร์์ กาวีี (Jit Gavee)
อาจารย์์ประจำำ�สาขาวิิชาดนตรีี
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัั งคมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยราชภััฏอุุดรธานีี

บทนำำ�
ในการที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดการแสดง
ดนตรีีครั้้�งหนึ่่�ง ๆ ขึ้้�นได้้นั้้�น จำำ�เป็็น
ต้้องมีีการประกอบสร้้างขึ้้�นมาจาก
หลากหลายองค์์ประกอบ รวมถึึงปััจจััย
แวดล้้อมต่่าง ๆ หากมองจากองค์์
ประกอบหลัักอย่่าง นัักดนตรีี หรืือ
เครื่่�องดนตรีีแล้้วนั้้�น ในส่่วนของ
องค์์ประกอบย่่อยอย่่าง “สถานที่่�”
ก็็ นัั บ ว่่ า มีี ค วามสำำ�คัั ญ ไม่่ แ พ้้ กัั น
เพราะเมื่่�อมองย้้อนกลัับมาพิินิิจใน
เรื่่�องของสถานที่่�ในการแสดงดนตรีี
นั้้�น จะพบว่่ามีีความหลากหลาย
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มีีบริิบทที่่�น่่าสนใจ และมีีเรื่่�องเล่่า
เป็็นประวััติิศาสตร์์ที่่�พึึงระลึึกจดจำำ�
อยู่่�ไม่่น้้อย
ในประวััติิศาสตร์์แตรวงโลก มีี
สถานที่่�แสดงดนตรีีหนึ่่�งที่่�ถืือเป็็น
สัั ญ ลัั ก ษณ์์ ภาพจำำ� และองค์์
ประกอบสำำ�คััญที่่�อยู่่�คู่่�กัับแตรวงมา
โดยตลอด นั่่�นคืือ กระโจมแตร หรืือ
Bandstands ซึ่ง่� นัับได้้ว่า่ เป็็นมรดก
ทางวััฒนธรรมและหลัักฐานทาง
ประวััติศิ าสตร์์ดนตรีีประเภทหนึ่่�งที่่�มีี
ความน่่าสนใจ แม้้ว่า่ จะเป็็นเรื่่�องราว
เพีียงส่่วนหนึ่่�งในประวััติิศาสตร์์

แตรวง แต่่ก็็เป็็นเรื่่�องราวที่่�ยึึดโยง
กัันแยกออกไม่่ได้้ ข้้อเขีียนชิ้้�นนี้้�จึึง
จะเป็็นการนำำ�เสนอเรื่่�องราวของ
กระโจมแตรที่่�ได้้ถืือกำำ�เนิิดขึ้้�นเพื่่�อ
รัับใช้้แตรวงในดิินแดนตะวัันตก จน
แผ่่ขยายวััฒนธรรมมาเติิบโตใน
ประเทศไทยขึ้้�นได้้
กระโจมแตร ความหมายและที่่�มา
กระโจมแตร คืือสิ่่�งก่่อสร้้าง
ประเภทหนึ่่�ง มีีลักั ษณะคล้้ายกัับศาลา
ที่่�มีีพื้้�นที่่�ใช้้สอย อัันสามารถจััดวาง
วงดนตรีีได้้หนึ่่�งวง พจนานุุกรมฉบัับ

กระโจมแตรในสวนเคลวิิน (Kelvin) ในประเทศสกอตแลนด์์
(ที่่�มา: http://www.satiche.org.uk/bandstands/bs0269.jpg)

ราชบััณฑิิตยสถาน ให้้ความหมาย
ของคำำ�ว่่า “กระโจม” ว่่า สิ่่�งที่่�ตาม
ปรกติิมีียอดเป็็นลอมอย่่างซุ้้�ม ใช้้
เป็็นเครื่่อ� งกำำ�บังั แดดลมเป็็นต้้น, โจม
ก็็ว่่า, โดยปริิยายหมายถึึง สิ่่�งที่่�
รวมกัันเข้้าเป็็นลอม เช่่น กระโจม
ปืืน หรืือสิ่่�งที่่�ผูกู รวบยอดให้้รวมกััน
(ราชบััณฑิิตยสภา, ๒๕๕๔) แต่่หาก
แปลคำำ�ว่่า “กระโจม” เป็็นภาษาอัังกฤษ
จะตรงกัับคำำ�ว่่า “Pavilion” ดัังนั้้�น
คำำ�ว่่า “กระโจมแตร” เมื่่�อแปลเป็็น
ภาษาอัังกฤษจึึงน่่าจะตรงกัับคำำ�ว่่า
“Brass Band Pavilion” หรืือ “Brass
Instruments Pavilion” เสีียมากกว่่า
ซึ่ง่� ไม่่ตรงกัับชื่่�อที่่�ทางตะวัันตกเรีียก
ลัักษณะสถานที่่�แบบ “กระโจมแตร”
นี้้�ว่่า “Bandstands” จึึงอนุุมานได้้
ว่่า คำำ� “กระโจมแตร” เป็็นคำำ�ที่่�ชาว

สยามได้้คิิดเรีียกเมื่่�อเห็็นลัักษณะ
ของสถานที่่�อัันมีีลัักษณะคล้้ายคลึึง
ให้้นึึกถึึงกระโจมนี้้�
กระโจมแตร เป็็นศาลาที่่�อยู่่�ใน
รููปแบบศิิลปะตะวัันตก เป็็นสถานที่่�ใช้้
พบปะสมาคมและบรรเลงดนตรีี โดย
เฉพาะวงดนตรีี “แตรวง” (Brass
Band) ที่่�แพร่่หลายอย่่างมากใน
ดิินแดนตะวัันตก ข้้อเขีียนฉบัับนี้้�
เพื่่�อป้้องกัันการสัับสนระหว่่างคำำ�
กระโจมแตร Bandstands Brass
Instruments Pavilion หรืือ Brass
Band Pavilion ผู้้�เขีียนจึึงจะขอใช้้
คำำ� กระโจมแตร ตลอดทั้้�งบทความ
จากการสืืบค้้นข้้อมููลผ่่านข้้อมููล
เอกสารและฐานข้้อมููลต่่าง ๆ จะพบ
ว่่า กระโจมแตร มีีปรากฏอยู่่�ในพื้้�นที่่�
สาธารณะของชาติิต่า่ ง ๆ อยู่่�ทั่่�วโลก

ไม่่ว่า่ จะเป็็น อัังกฤษ สหรััฐอเมริิกา
ฝรั่่�งเศส แคนาดา อิินเดีีย ญี่่�ปุ่่น� เป็็นต้้น
โดยเฉพาะในประเทศตามซีีกโลก
ตะวัันตก เช่่น ประเทศอัังกฤษ ที่่�
ถืือได้้ว่า่ ปรากฏการคงอยู่่�ของกระโจม
แตรไว้้มากที่่�สุุด
ก�ำเนิดกระโจมแตร การคงอยูใ่ นสาย
ธารประวัติศาสตร์
ลัักษณะของกระโจมแตรโดยทั่่�วไป
นั้้�น มีีลักั ษณะคล้้ายกัับศาลาพัักผ่่อน
ทั่่�วไป อาจอยู่่�ในรููปแบบของศาลา
แปดเหลี่่�ยม ทรงกลม หรืืออื่่�น ๆ
ตามแต่่ผู้้�คิิดออกแบบจะหาลู่่�ทาง
สร้้างสรรค์์ออกมาได้้ หากย้้อนไปถึึง
ช่่วงเวลาแห่่งการกำำ�เนิิดไปจนถึึงยุุค
ทองของกระโจมแตรนั้้�น จำำ�เป็็นต้้อง
ย้้อนไปยัังพื้้�นที่่�ที่่�มีีประวััติศิ าสตร์์เรื่่�อง
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ของแตรวงอย่่างเข้้มข้้นแห่่งหนึ่่�งใน
โลก นั่่�นคืือ สหราชอาณาจัักร หรืือ
ประเทศอัังกฤษ นั่่�นเอง
พื้้�นที่่�การแสดงดนตรีีในสาธารณะ
ปรากฏเป็็นหลัักฐานทางประวััติศิ าสตร์์
มากมายหลายชิ้้�น ก่่อนการมาถึึง
ของกระโจมแตร พบว่่ามีีการสร้้าง
กระโจมวงดุุริิยางค์์ (Orchestra
Stand) ที่่�ทั้้�งบรรเลงดนตรีีเพื่่�อการ
ฟัังและประกอบการเต้้นรำ�� ซึ่่�งถืือ
เป็็นต้้นกำำ�เนิิดของกระโจมแตรใน
เวลาต่่อมา
ในช่่วงศตวรรษที่่� ๑๙ ได้้เกิิด
แนวคิิดนัันทนาการเหตุุผล (Rational
Recreation) จากนัักปฏิิรููประดัับ
ชนชั้้�นกลาง เพื่่�อที่่�จะปรัับปรุุงและ
ควบคุุมกิิจกรรมนัันทนาการ ซึ่่�งเชื่่�อ
ว่่านอกจากจะเป็็นการพัักผ่่อนหย่่อนใจ
ยัังเป็็นการเพื่่�อพััฒนาศัักยภาพบาง
อย่่างของผู้้�เข้้าร่่วม หากปรัับปรุุง
และควบคุุมในทิิศทางที่่�เหมาะสม

กิิจกรรมเหล่่านั้้�นมัักจะกระทำำ�ขึ้้�น
ในพื้้�นที่่�สาธารณะขนาดใหญ่่ นั่่�น
คืือ สวนสาธารณะ (Garden) ตาม
หลัักฐานพบว่่า พื้้�นที่่�ที่่�มีีการจััดสรร
สำำ�หรัับเล่่นดนตรีี มีีปรากฏชััดเจน
มาตั้้�งแต่่ยุุคสมััยของสมเด็็จพระ
ราชิินีีวิิคตอเรีีย (Victorian Era)
ประกอบกัับในช่่วงศตวรรษที่่� ๑๙ นี้้�
เองที่่�แตรวงในยุุโรป (และในอัังกฤษ)
เริ่่�มมีีการพััฒนาและออกบรรเลงรัับ
ใช้้ในชุุมชนต่่าง ๆ ทั่่�วภููมิิภาค
พอล แรบบิิตส์์ (Paul Rabbitts)
ได้้อธิิบายว่่า ช่่วงปีี ค.ศ. ๑๘๓๓
(พ.ศ. ๒๓๗๖) ได้้เกิิดการผลัักดััน
“ข้้อบััญญััติอุิ ทุ ยาน” (The provision
of parks) โดยคณะกรรมการด้้าน
สาธารณวิิถีี ที่่�เสนอว่่า ข้้อบััญญััติิ
เหล่่านี้้�จะช่่วยยกระดัับคุุณภาพชีีวิติ
ทั้้�งกิิจกรรมในวัันอาทิิตย์์ที่่�เป็็นวัันพััก
ผ่่อนประจำำ�สััปดาห์์ อัันจะสามารถ
เพิ่่�มดััชนีีความสุุขมวลรวมได้้ ด้้วย

เหตุุนี้้�เอง “ดนตรีี” ซึ่ง่� ถููกมองว่่าเป็็น
ศาสตร์์ทางศิิลปะที่่�มีีความละมุุน
ละม่่อมและมีีอิิทธิิพลสููง จึึงนำำ�ไป
สู่่�การผลัักดัันให้้กระโจมแตร (ซึ่่�ง
พััฒนามาจากเวทีีสาธารณะอื่่�น ๆ
ดัังที่่�ได้้กล่่าวมาข้้างต้้น: ผู้้�เขีียน)
เป็็นส่่วนสำำ�คััญของศัักยภาพในการ
ปฏิิรูปู กฎเกณฑ์์ใหม่่ในสวนสาธารณะ
หรืืออุุทยานต่่าง ๆ (Paul Rabbitts,
2018)
ภายหลัังการผลัักดัันข้้อบััญญััติิ
ดัังกล่่าว ในช่่วงปีี ค.ศ. ๑๘๖๐
(พ.ศ. ๒๔๐๓) เป็็นช่่วงที่่�แตรวงได้้
รัับการพััฒนาอย่่างก้้าวกระโดดใน
ยุุโรป ทั้้�งในแง่่ของเครื่่�องดนตรีีและ
ทัักษะฝีีมือื เกิิดแตรวงใหม่่ ๆ ขึ้้�นมา
มากมายจากหลัักร้้อยสู่่�หลัักพััน ดััง
นั้้�น กระโจมแตร จึึงได้้กลายเป็็นหนึ่่�ง
เวทีีสำำ�คัญ
ั ที่่�แตรวงคณะต่่าง ๆ จะใช้้
อวดโฉมแสดงฝีีมือื และบรรเลงเพื่่�อรัับ
ใช้้ชุมุ ชน กล่่าวได้้ว่า่ “กระโจมแตร”

ภาพวาดกระโจมวงดุริยางค์ ในสวนครีมอนี (Cremorne Gardens) ประเทศอังกฤษ ก�ำลังบรรเลงเพื่อ
ประกอบการเต้้นรำ�� (ที่่�มา: British Library)
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ภาพถ่่าย วง Denton Original Prize
Band แตรวงอัังกฤษเก่่าแก่่ ก่่อตั้้�ง
ในปีี ค.ศ. ๑๘๕๙ (พ.ศ. ๒๔๐๒)
ถ่่ า ยภาพกัั บ กระโจมแตรในสวน
วิิกตอเรีีย (Victoria Park) ช่่วง
ศตวรรษที่่� ๑๙ (ที่่�มา: Paul Rabbitts)

พ่่วงด้้วยการแสดงแตรวงได้้เริ่่�มเป็็น ต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับประเทศอัังกฤษไว้้
สััญลัักษณ์์สำำ�คัญั ใหม่่ของสวนสาธารณะ มากมาย ความตอนหนึ่่�งได้้กล่่าว
อุุทยาน ในประเทศอัังกฤษและทั่่�วทั้้�ง ถึึงแตรวงและกระโจมแตรไว้้ ดัังนี้้�
ซีีกโลกตะวัันตกจนถึึงทวีีปอเมริิกา
ตั้้�งแต่่นั้้�นเป็็นต้้นมา
“...ที่่�ในสวนนั้้�นมีีสนามม้้า และ
ต้้นไม้้ทั้้ง� เล็็กและใหญ่่และไม้้ดอก ปลููก
เรื่่�องกระโจมแตรกัับชาวสยาม
สลัับเป็็นลวดเป็็นลายต่่าง ๆ ตาม
ในอดีีต มีีหลัักฐานอัันแสดงให้้ ต้้นสููงและต้้นต่ำำ��... ในสวนนั้้�นมีี
เห็็นว่่าชาวสยามได้้มีีประสบการณ์์ กระโจมแตรแห่่งหนึ่่�ง มีีมิิวเซีียม
ร่่วมกัับกระโจมแตรอยู่่�หลายท่่านผ่่าน ... และบริิเวณที่่�เป็็นเนิินสููงขึ้้�นไป
บัันทึึกเอกสารโบราณต่่าง ๆ ผู้้�เขีียน บางทีีพวกแตรวงเขาไปตั้้�งเล่่นบน
ขอยกตััวอย่่างบัันทึึกของนายคร้้าม นั้้�นทุุกวัันเสาร์์ แต่่คนที่่�ฟัังแตรนั้้�น
ผู้้�ซึ่่�งเป็็นนายช่่างคนสำำ�คััญ เป็็นทั้้�ง เหมืือนอย่่างเรามีีโขนชัักรอก หรืือ
ช่่างปั้้�น ช่่างเขีียน ช่่างสลััก และ การใหญ่่ ๆ จึึงจะเท่่าที่่�เขาฟัังกััน...”
เป็็นนัักดนตรีีมีีฝีีมืือ เป็็นที่่�รู้้�จัักดีี (ประยุุทธ สิิทธิิพัันธ์์, ๒๕๒๘:
ในราชสำำ�นัักสยาม ครั้้�งหนึ่่�งนาย ๕๔-๕๙)
คร้้ า มพร้้ อ มคณะได้้ เ ดิิ น ทางไป
ยัังประเทศอัังกฤษเพื่่�อเผยแพร่่
จะเห็็นได้้ว่า่ คำำ� กระโจมแตร น่่า
ศิิลปศาสตร์์ทางดนตรีี ในปีี พ.ศ. จะปรากฏใช้้และรู้้�จักั เป็็นอย่่างดีีแล้้ว
๒๔๒๗ (ค.ศ. ๑๘๘๔) ตรงกัับรััชสมััย อย่่างน้้อยก็็ในช่่วงที่่�นายคร้้ามมีีชีวิี ติ
ของพระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้า อยู่่� นั่่�นก็็คือื สมััยรััชกาลที่่� ๕ หากย้้อน
เจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่� ๕ ได้้ปรากฏ กลัับไปหนึ่่�งแผ่่นดิิน คืือแผ่่นดิินของ
บัันทึึกโดยนายคร้้ามเอง บัันทึึกสิ่่�ง พระบาทสมเด็็จพระจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�
ที่่�ประสบพบเห็็นในการเดิินทาง หััว รััชกาลที่่� ๔ เป็็นช่่วงเวลาที่่�แผ่่น
เนื้้�อหานอกจากจะกล่่าวถึึงเหตุุการณ์์ ดิินสยามเปิิดรัับวััฒนธรรมตะวัันตก
สำำ�คััญ เช่่น การเผยแพร่่ดนตรีีไทย อย่่างกว้้างขวางและมากขึ้้�น หนึ่่�งใน
สู่่�ชาวอัังกฤษ ยัังมีีบัันทึึกสารััตถะ สิ่่�งที่่�สะท้้อนความเปิิดกว้้างนี้้�ก็็คืือ

การก่่อสร้้างสวนวัังสราญรมย์์ เขต
พระราชวัังสราญรมย์์ ตั้้�งอยู่่�นอก
กำำ�แพงพระบรมมหาราชวััง ด้้าน
ทิิศตะวัันออก เริ่่�มก่่อสร้้างในปีี พ.ศ.
๒๔๐๙ (ค.ศ. ๑๘๖๖) แล้้วเสร็็จใน
ช่่วงต้้นรััชกาลที่่� ๕
ด้้วยสวนสราญรมย์์นั้้�นเป็็นสวน
ที่่�ถอดแบบมาจากสวนทางซีีกโลก
ตะวัันตกได้้รัับการออกแบบโดย
นายเฮนรีี อลาบาสเตอร์์ (Henry
Alabaster) รองกงสุุลชาวอัังกฤษ ณ
สถานทููตอัังกฤษประจำำ�ประเทศสยาม
ดัังนั้้�น สวนสราญรมย์์ (หรืือเรีียก
ในเวลานั้้�นว่่า พระราชอุุทยาน
สราญรมย์์) จึึงคงรููปแบบมาจาก
สวนแบบประเทศอัังกฤษ และยััง
ปรากฏใช้้กระโจมแตรเช่่นกัันด้้วย
โดยพื้้�นที่่�ของสวนทั้้�งหมดนั้้�น เปิิด
ให้้ประชาชนทั่่�วไปสามารถเข้้าไป
พัักผ่่อนหย่่อนใจได้้ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ.
๒๔๓๖ (ตามประกาศในราชกิิจจานุุ
เบกษา เล่่ม ๑๐ แผ่่นที่่� ๒๐ วัันที่่�
๑๓ สิิงหาคม ร.ศ. ๑๑๒ หน้้า ๒๓๗:
ผู้้�เขีียน) อนุุมานได้้ว่่า กระโจมแตร
ภายในสวนคงได้้มีีการใช้้งานเป็็น
พื้้�นที่่�บรรเลงดนตรีีเพื่่�อปรนเปรอ
ผู้้�เข้้ามาหย่่อนใจในสถานที่่�แห่่งนี้้�
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การบัันเทิิงให้้แก่่ประชาชนทั่่�ว ๆ ไป
แต่่ถ้า้ หากผู้้�หนึ่่�งผู้้�ใดมีีความประสงค์์
จะหาที่่�นั่่ง� ฟััง เขาก็็มีเี ก้้าอี้้�เหล็็กพัับ
จััดสำำ�รองไว้้ให้้ เก้้าอี้้�เหล่่านี้้�เขาจััด
เรีียงรายไว้้รอบ ๆ กระโจมแตร...
เพื่่�อการครึึกครื้้�นของสถานที่่� และ
เพื่่�อการบัันเทิิงของประชาชน เขา
จััดให้้มีงี านประกวดสมรรถภาพของ
หน่่วยแตรวง... ถ้้าหากท่่านมีีโอกาส
ทราบเรื่่อ� งการประกวดการบรรเลง
เพลงของแตรวง Brass Band นี้้� ขอ
อย่่าให้้ท่า่ นละเลยโอกาสเสีียเป็็นอััน
ขาด ข้้าพเจ้้าเชื่่อ� แน่่ว่า่ ท่่านจะต้้อง
ได้้รัับทั้้�งความรู้้�และความบัันเทิิงใจ
เป็็นอย่่างดีี…” (พระเจนดุุริิยางค์์,
๒๔๙๗: ๒๒-๒๔)
จากมุุมมองของพระเจนดุุริยิ างค์์
ซึ่่�งเป็็นครููใหญ่่ทางดนตรีีสำำ�คััญของ
ประเทศไทย ทำำ�ให้้เห็็นว่่าวััฒนธรรม
แตรวงที่่�อยู่่�คู่่�กัับกระโจมแตรนั้้�น มีี
ความน่่าสนใจเชิิงวััฒนธรรม ซึ่่�ง
สามารถต่่อยอดประเด็็นเรื่่�องราว
ของกระโจมแตร ทั้้�งในประเทศและ
สากลได้้ต่่อไป
กระโจมแตร ในสวนสราญรมย์์ (ปััจจุุบััน) ถ่่ายเมื่่�อวัันที่่� ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สรุุป
(ที่่�มา: ผู้้�เขีียน)

ปััจจุุบัันกระโจมแตรดัังกล่่าวยัังคง
อยู่่� และมีีการปรัับเปลี่่�ยนบริิบท
การใช้้งานตามบริิบทการดำำ�เนิินชีีวิติ
ของเมืือง โดยยัังคงมีีแผ่่นป้้ายทอง
เหลืืองสลัักเรีียกสถานที่่�แห่่งนี้้�ว่่าคืือ
“ศาลากระโจมแตร”
กระโจมแตร ยัังได้้ถูกู กล่่าวถึึงโดย
พระเจนดุุริยิ างค์์ เมื่่�อครั้้�งที่่�ได้้มีโี อกาส
เดิินทางไปศึึกษายัังประเทศอัังกฤษ
ในปีี พ.ศ. ๒๔๘๐ (ค.ศ. ๑๙๓๗)
ในเชิิงว่่าเป็็นสถานที่่�อัันมีีฐานะเป็็น
สถานที่่�เชื่่�อมโยงวััฒนธรรมแตรวง
กัับคนในประเทศอัังกฤษได้้อย่่างน่่า
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สนใจ และแนะนำำ�ให้้ผู้้�มีีโอกาสเดิิน
ทางไปยัังประเทศอัังกฤษหาโอกาส
เข้้าไปรัับฟัังให้้จงได้้ ปรากฏในข้้อ
เขีียนตอนหนึ่่�งว่่า
“…สำำ�หรัับการแสดง Concert
ภายนอกสถานที่่�หรืือกลางแจ้้งแล้้ว
เขาใช้้แต่่เฉพาะแตรวง... เขาจััดให้้มีี
ขึ้้น� ตามสวนสาธารณะ เช่่นที่่� Hyde
Park หรืือ Regents Park ด้้วย
จััดที่่�ตั้้�งวงดนตรีีไว้้ที่่�กระโจมซึ่่�งได้้
จััดสร้้างขึ้้�นไว้้โดยเฉพาะ Concert
ประเภทนี้้�... เป็็นการบรรเลงสำำ�หรัับ

การกำำ�เนิิดกระโจมแตร มาพร้้อม
กัับแนวคิิดที่่�ต้้องการพััฒนาและยก
ระดัับคุุณภาพชีีวิิตของคนในสัังคม
จึึงมิิใช่่เรื่่�องแปลกที่่�เรื่่�องของกระโจม
แตรมัักอยู่่�ในส่่วนหนึ่่�งของสารััตถะ
ชีีวิติ คนทั่่�วไป ถืือเป็็นจุุดศููนย์์รวมจิิต
วิิญญาณเพลงแตรอัันเป็็นวััฒนธรรม
ดนตรีีตะวัันตกที่่�แพร่่กระจายไปทั่่�ว
โลก ทั้้�งยัังปรากฏเป็็นหลัักฐานคำำ�
บอกเล่่าข้้อเขีียนต่่าง ๆ สะท้้อนถึึง
ความสำำ�คััญของสถานที่่�แห่่งนี้้�
หากเปรีียบกัับประเทศไทย
นอกจากกระโจมแตรที่่�อยู่่�ตามสวน
สาธารณะหรืืออุุทยานต่่าง ๆ แล้้ว
เวทีีแสดงดนตรีีในที่่�สาธารณะแห่่ง

สำำ�คััญที่่�มีีบริิบทคล้้ายกัับกระโจม
แตร นั่่�นก็็คืือ “สัังคีีตศาลา” จััดขึ้้�น
โดยกรมศิิลปากร เป็็นการจััดการ
แสดงดนตรีีสำำ�หรัับประชาชน ทุุก
วัันเสาร์์-อาทิิตย์์ เริ่่�มจััดขึ้้�นครั้้�ง
แรกตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็็นต้้น
มา จััดขึ้้�นในช่่วงว่่างเว้้นจากฤดููฝน
เป็็นเวทีีที่่�มีกี ารแสดงตั้้�งแต่่ดนตรีีไทย
วงดุุริิยางค์์ แตรวง เป็็นต้้น สัังคีีต
ศาลา จึึงนัับเป็็นเวทีีที่่�มีหี น้้าที่่�ใช้้สอย
คล้้ายคลึึงกัับกระโจมแตร นั่่�นคืือ การ

เป็็นพื้้�นที่่�สำำ�หรัับส่่งเสีียงดนตรีีรับั ใช้้
กล่่อมเกลามวลชนนั่่�นเอง
เรื่่�องของกระโจมแตรในประเทศ
สยามยัังคงมีีประเด็็นปลีีกย่่อยอีีก
และยัังอยู่่�ในกระบวนการศึึกษาอีีกเป็็น
จำำ�นวนมาก มีีกระโจมแตรอีีกหลาย
แห่่งที่่�ผู้้�เขีียนยัังมิิได้้กล่่าวถึึงอีีกมาก
เช่่น กระโจมแตรในวัังบางขุุนพรหม
ที่่�สมเด็็จพระเจ้้าบรมวงศ์์เธอ เจ้้าฟ้้า
บริิพัตั รสุุขุมุ พัันธุ์์� กรมพระนครสวรรค์์
วรพิินิิต หรืือทููนกระหม่่อมบริิพััตร

มัักใช้้เป็็นสถานที่่�ซ้้อมและแสดง
กองแตรวงในควบคุุมของพระองค์์
กระโจมแตรในพระราชวัังบางปะอิิน
หรืือกระโจมแตรร่่วมสมััยตามสวน
สาธารณะต่่าง ๆ ทั่่�วประเทศ โดยผู้้�
เขีียนจะขออนุุญาตขยายความเพิ่่�ม
เติิมในโอกาสต่่อไป
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MUSICOLOGY

Older Adult Music Education:
Edd Angklung
Story:
Xiaoming Li (เสีี ยวหมิิง ลี่่�)
PhD student at College of Music, Mahidol University

Introduction

During my time in the fieldwork part of my
doctoral degree program, I had the opportunity to
contact the old adult music education institution in
Chiang Rai. Led by Associate Professor Edd, they
provide the senior people with the opportunity to
learn music by playing a variety of home-made
instruments, body rhythms and singing. They are
well-organized, have a harmonious atmosphere, and
are able to play various forms of music, including
instrumental music, ensembles, vocal accompaniment
and other forms.
Although the wider benefits of music for younger
people are well documented (Hallam, 2010) less
attention has been paid to the power of music in
the lives of older adults. There is a growing body
of evidence, however, that in the latter part of our
lives participation in music may provide a source
of enhanced social cohesion, enjoyment, personal
development and empowerment (Coffman, 2002;
Sixsmith & Gibson, 2007).

Context

Aging Society
The presence of older people in the developed
world, and in many developing countries, is increasing
rapidly (United Nations, 2007). The United Nations
projects that by 2050, 79% of the population aged
60 years or over, amounting to nearly 1.6 billion,
will reside in those countries.
It is important to offer this population not only
the possibility to remain physically active, but also
the opportunity to participate in social, economic,
cultural, spiritual, and civic activities throughout later
life. Edd’s music institution provides opportunity
for the local senior people to take part in cultural,
spiritual and social activities.
Older adults: The Third and Fourth Ages
According to Laslett (1989), later life comprises
a Third and a Fourth phase. Generally, Third Age
seniors are conceptualised as those who enjoy a
considerable degree of resilience in relation to
independence, autonomy, cognitive functioning and
well-being (Fillit et al., 2002; Gilleard & Higgs, 1998;
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Scourfield, 2007). In contrast, the stereotype of the
Fourth age is one of a period of disengagement and
dependency, involving physical and mental decline
and a decrease in subjective well-being (Baltes &
Smith, 2003; Smith, 2003).
In my observation of this institution, the
participants should all be part of the Third Age,
which is recommended by Watson (2009) to be
conceptualised as between ages 50 and 75. They are
energetic, can take care of themselves, are willing
to actively communicate and participate in social
activities, are positive and optimistic, and have a
high interest in music learning.
Philosophy: Older Adult Music Education
A compelling body of research demonstrates
that music continues to offer powerful potential for
enhancing health and well-being in old age. Active
music making has been found to provide a source
of enhanced social cohesion, enjoyment, personal
development and empowerment and to contribute
to recovery from depression and maintenance of
personal well-being throughout these latter stages
of adult life.
When Edd designed his older adult teaching
method, he took a deep account of all kinds of
musical performances that match both the physical
and mental health of the senior people. For example,
some self-created musical gestures are very simple to
recognize; homemade instruments are very durable
and not easily damaged; the design of musical
instruments with the ability to exercise different
areas of the elderly muscles, etc.
Pedagogy: Instrumental Teaching, Visualise
Teaching & Repertoire
Edd made and imitated a large number of
musical instruments through his own research. These
instruments are basically played by striking, shaking
and blowing, to ensure that these instruments are
simple enough to play and in the process of use
is suitable for the senior people. Safety issues for
musical instruments is also his consideration. There
are plenty of plastic instruments, which are safer
for the instruments themselves and for the players.

Weaknesses

Edd uses Kodaly pedagogy and self-created
gestures to teach notes and chords, so that the
performers play by observing the conductor’s gestures
without the need for reading a score. The first major
point is that non-musicians tend to be more reliant
on the visual cues than the musical cues to discern
whether a performer is playing with or without
expression (J. W. Davidson, 1995). Following this
view, Edd is effective to apply humans’ superior
visual ability to teaching, which can make up for
the age of the senior people, in the various sensory
degradation problems.

As I observed their performance, I found that
most of the music they played was traditional Thai
music and folk music. The advantage of this is that
they are very familiar with the melody of the music.
It is also easy for people to find a sense of identity
and enjoy this social activity.

Recruiting
It is a question of how older adult can identify
with this kind of music education and make them
willing to participate in such activities. If we
don’t do this well, we’ll encounter an obstacle for
recruitment. Senior people may have numerous ways
to relax and enjoy the life, and it’s a challenge to
make them willing to give up these ways to study
in the community.
Budget
When we think about doing something, budget
is essential to consider. Where the money comes
from, how to use it now, and shall we get enough
money for the future? These are very real questions.
In my observation, this older adult music education
institution should be the government’s welfare
institution, so the source of funding is largely limited
by the government.
Musical concerns
As a musician, I feel it’s necessary to talk about
music. Although in this institution, music is only
used as a tool, and for the senior people, music
is only an intermediary. But even so, we have to
pursue “good” music which will let everyone accept
and enjoy. Even though vocal performances are
hard to criticize, there are some instruments that
need to be improved in terms of tuning, pitch, and
performance skills.
Human Exchange
The exchange of people here refers to two
aspects: instructors and participants. As far as I can
see, the central figure of this institution is Edd, who
glued the group together in general. He did a great
job, but If he suddenly doesn’t teach one day, will
there be a suitable successor to continue teaching
and guarantee the quality? He needs to train the next
generation of successors, and can only choose from
a group of the senior people because young people
may find it difficult to participate in the cause for
various reasons. Additionally, participation in the
programs is voluntary, which means the freedom
to opt out of the institution, coupled with possible
physical health problems, family problems, may
cause participants to be absent or drop the rehearsal.

Strengths

Well-being
First let’s discuss what well-being is. Felce
& Perry. (1995), in their article Quality of life: its
definition and measurement, point out that the five
dimensions of quality of life which include physical
well-being, social well-being, emotional well-being,
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development and activity, material well-being. Music
education can bring about at least the first four of
these five dimensions.
An early experimental study that investigated
the relationship between well-being and music
making was carried out by VanderArk, Newman and
Bell (1983). Significant improvements amongst the
experimental group were reported, including more
positive life satisfaction, musical self-concept and
general attitudes towards music.
I knew at first that music education does
have a lot of benefits for senior people, but I have
reservations about whether older people can receive
this knowledge. Fortunately, senior people, according
to Gibbons (1984, 1985), can learn (or re-learn)
new musical skills when facilitated in groups where
they are treated as capable and functioning adults.
Management
When I entered this music education institution,
my first impression was that they had a wonderful
management mechanism. Some are responsible for
organizing ensembles, some are responsible for
distributing instruments, some are responsible for
leading us to visit, some are responsible for arranging
work, everything just looks organized. Some senior
people may retire from management positions, and
some may be extremely passionate about music, so
they play to their strengths.
Gesture System
This is my most interesting part, except for the
gestures in the Kodaly pedagogy as we well know
it. Edd has even invented a set of gestures used to
represent chords which include C major, F major, G
major, G7, A minor, E minor and D minor. Gestures
also incorporate the emotions represented by the
chords, making them easier for people to understand
and play, which is fantastic! Edd is effective in
applying humans’ superior visual ability to teaching,
which can make up for the age of the senior people,
in the various sensory degradation problems which
I mentioned before.
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Instrument Design
By observing the invention and imitation
of musical instruments invented by Edd, I have
summarized the following characteristics.
1. These instruments are all easy to play, and can
be played simply by shaking, striking and blowing.
There is no complicated fingering the player needs to
remember, and the pitch played by each instrument
is written on the instrument in large letters for easy
identification.
2. Musical instruments are made of materials
that are durable and cheap, and are not afraid of
damage. These factors are taken into account when
designing musical instruments, considering that senior
people may accidentally drop musical instruments.

The most important of these instruments should
be Edd’s homemade angklung. Angklung is super easy
to play, but it can express chords, and the volume is
appropriate, even for bands. I was also fortunate to
play angklung with them during this observation.

Angklung is an Indonesian musical instrument
consisting of two to four bamboo tubes suspended
in a bamboo frame, bound with rattan cords. The
tubes are carefully whittled and cut to different
length to produce certain notes by shaking or tapping.
Each Angklung can only produce a single note or
chord, so collaboration in order to play melodies
is needed. The Angklung is closely related to
traditional Indonesia music, arts and cultural, which
played during ceremonies such as rice planting and
harvest. The main method of Angklung education
is transmitted orally from generation to generation.
Playing Angklung music requires good cooperation,
so it promotes teamwork and mutual respect among
the players, along with discipline, responsibility,
concentration, imagination and memory, as well
as artistic and musical feelings.
Training Time
Because all the participants are retirees, they
don’t need to go to work, so there will be a lot of
time to flexibly schedule for rehearsal. Even for the
senior people, deliberate practice is also needed to
play the instrument well and get the benefits from
music. In 1993, a seminal article by Ericsson,
Krampe, and Tesch-Romer appeared titled “The
Role of Deliberate Practice in the Acquisition of
Expert Performance,”, which basically posits that
the amount of practice, that is, goal-directed, not
always enjoyable, deliberate, and effortful training
activities, is positively correlated with the attained
level of performance.

health conditions during the rehearsal process. If this
situation is not dealt with well, the participants may
be harmed. During my investigation, I didn’t find
that the institution had hired professional medical
staff. If it could not deal with unexpected problems
in a timely and appropriate manner, the institution
may have some legal troubles.
Generation Change
Because the educational background of each era
is different, in the future, there may be many senior
people who have received good music education. If
they joined this institution, would they still accept
with these “humble” instruments? Will they be
satisfied this style of performance? Will they benefit
from such an ensemble? Is Edd and his institution
ready to face this challenge?
Promotion
Edd did create a great music teaching system
for senior people, and it also benefited many seniors.
If he wants more seniors to enjoy music education,
then this system should be promoted. This requires
designing two ways of thinking: government or
commercial.
If it is a welfare policy promoted by the
government, can it impress the government to make
them willing to use this teaching method to promote
and give stable budget. If it is a commercial model,
then how to use the commercial model to think about
this issue, how to achieve profitability, and how to
develop rapidly after profitability are all things we
need to consider.

Taking Stock

Edd and his team do have done an amazing
job, providing quality music education for the
senior people. With the advent of global aging, the
world will pay more attention to the quality of life
for the senor people. Music education can indeed
bring a lot of well-being to the elderly. I believe
that music education can provide more services
for human beings.
Venue
The institution has a stable, well-managed
practice venue, which is very important for the
music education. A stationary, professional and
safe practice venue can provide better learning
conditions for learners.

Problems

Safety
Taking into account the physical health of the
senior people, they may experience various sudden
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MUSIC ENTERTAINMENT

“เรื่องเล่าเบาสมองสนองปัญญา”

เพลงไทยสากล-เนื้้�อร้้องจาก
วรรณคดีี (ตอนที่่� ๑)
เรื่อง:
กิตติ ศรีเปารยะ (Kitti Sripaurya)
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

“กวีีฤๅแล้้งแหล่่งสยาม” ข้้อความนี้้�เป็็นของท่่านผู้้�ใดไม่่ทราบได้้ แต่่ตัวั ข้้าพเจ้้าเองเห็็นด้้วยอย่่างที่่�สุุด โคลง ฉัันท์์
กาพย์์ กลอน มีีนัักกวีีชาวไทยรัังสรรค์์ขึ้้�นมาไม่่ขาดสายให้้ได้้ยลกัันจากอดีีตจนปััจจุุบััน วรรณคดีีอมตะหลาย
เรื่่�องยัังคงตราตรึึงซาบซึ้้�งจิิตใจของหลากหลายผู้้�คน ถ้้อยคำำ�ที่่�กวีีรัังสรรค์์เป็็นบทร้้อยกรองเพื่่�อเล่่าเรื่่�องต่่าง ๆ
ล้้วนมีีความงดงามสละสลวยด้้วยกลวิิธีใี นการประพัันธ์์ ลำำ�พัังเพีียงอ่่านงานเหล่่านั้้�นก็็รับั รู้้�ได้้ถึงึ ความไพเราะของ
เนื้้�อหา การสััมผััสตามกฎเกณฑ์์ การเลืือกใช้้คำำ�ที่่�เหมาะสม ในยุุคเพลงไทยสากลกำำ�ลัังเฟื่่�องฟูู มีีหรืือที่่�ครููเพลง
จะไม่่เลืือกบทกวีีเหล่่านั้้�นนำำ�มาประพัันธ์์ทำำ�นองตามแบบวิิธีีการของดนตรีีตะวัันตกให้้คล้้องจองกัันสร้้างสรรค์์
งานเพื่่�อนำำ�มาบรรเลงและขัับร้้องสำำ�หรัับผองปวงไทยได้้รื่่�นรมย์์
เรื่่�องเล่่าเบาสมองสนองปััญญา Episode นี้้� ผู้้�เขีียนจึึงเลืือกเพลงไทยสากลแบบที่่�ว่่า
๑) ใช้้ทุุกถ้้อยคำำ�จากวรรณคดีี อนุุมานเป็็นเนื้้�อร้้อง แล้้วสร้้างทำำ�นองขึ้้�นใหม่่ให้้สอดคล้้องกััน
๒) ดััดแปลงงานร้้อยกรองจากของเดิิม โดยสร้้างคำำ�ร้้องเพิ่่�มเติิมให้้ลงตััวกัับแนวทำำ�นองที่่�ประพัันธ์์ขึ้้�นใหม่่
๓) ใช้้แรงบัันดาลใจที่่�ได้้จากเนื้้อ� หาในวรรณคดีี มาเรีียบเรีียงเป็็นเนื้้�อร้้องใหม่่ทั้้�งหมดคล้้องจองกัับลัักษณะ
ทำำ�นองที่่�รัังสรรค์์ขึ้้�นใหม่่
บทความตอนแรกขอนำำ�เสนอเนื้้�อหาของเพลงไทยสากลดัังว่่า มาเขีียนเล่่าให้้อ่่านกััน ๕ เพลง เริ่่�มด้้วย
“ภาพฝัันวรรณคดีี” เพลงนี้้�จััดอยู่่�ในประเภทที่่� ๓ “เนรััญชรา” (ชื่่�อจริิง นายสติิ สติิฐิิต) ศิิลปิินแห่่งชาติิ สาขา
ศิิลปะการแสดง (ผู้้�ประพัันธ์์เพลงไทยสากล) คนล่่าสุุด เป็็นผู้้�สร้้างสรรค์์งานนี้้�ทั้้�งคำำ�ร้้องและทำำ�นอง ขัับร้้อง
บัันทึึกเสีียงโดย สุุเทพ วงศ์์กำำ�แหง (ศิิลปิินแห่่งชาติิ) (https://www.youtube.com/watch?v=aTUNDd-Tn7o)
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เนื้อร้องทั้ง ๔ ท่อน
๑) เพลินภาพฝันวรรณคดี เคล้าเสียงดนตรีเพลงรักวาบหวาม
ตัวเอกล้วนแต่ละนาม ชาญเชี่ยวการสงคราม
ทั้งความรักพร้อมกัน

๒) ดูภาพนั้นบุเรงนอง รวยรักรวยทองรวยชู้คู่ขวัญ
ดูภาพนี้ทศกัณฐ์ โน่นพาลีตัวกลั่น
หนุมานตัวการ

๓) ต่างฝ่ายกล่าวชมเชย เก่งจริงเอยเชิงรักเชิงทหาร
ขุนแผนแสนสะท้าน พลายงามใครจะปาน
ชํานาญอาคมสมชาย

๔) ดูอิเหนาเราเป็นเอง เพียงหวังบรรเลงเพลงรักอีกสักราย
จินตะหรามาฟูมฟาย หวั่นเกรงเราต้องตาย
เพราะมือบุษบา
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“ภาพฝัันวรรณคดีี” ลัักษณะเป็็นเพลง ๔ ท่่อนยอดนิิยม (song form หรืือ AABA) แนวทำำ�นองอยู่่�ในบัันไดเสีียง
C natural minor (๓ แฟลตเทีียบเท่่า Eb major) เครื่่�องหมายกำำ�กัับจัังหวะนัับเป็็น ๔ ลีีลาจัังหวะจากไฟล์์
เสีียงต้้นฉบัับค่่อนข้้างช้้า สััดส่่วนโน้้ตที่่�ใช้้เรีียบง่่าย ไม่่ซับั ซ้้อน ลีีลาทำำ�นองร้้องตามได้้ไม่่ยากหากตั้้�งใจฟััง เนื้้�อหา
ของเพลงกล่่าวถึึงเหล่่าบุุรุษุ นัักรบ/นัักรััก จากวรรณคดีีเรื่่�องผู้้�ชนะสิิบทิศิ (บุุเรงนอง) รามเกีียรติ์์� (ทศกััณฐ์์ พาลีี
หนุุมาน) ขุุนช้้าง-ขุุนแผน (ขุุนแผน พลายงาม) และอิิเหนา (พ่่วง ๒ นาง - จิินตะหรา กัับ บุุษบา) ตััวละคร
เหล่่านี้้�มีีบุุคลิิกนิิสััยใจคอแตกต่่างกัันไปตามที่่� “เนรััญชรา” พรรณนาไว้้ สรุุปแล้้ว บุุเรงนอง มีีฐานะดีีกว่่าคนอื่่�น
(รวยทอง รวยรััก และเก่่งการรบ) ขุุนแผน และ พลายงาม มีีความเชี่่�ยวชาญด้้านคาถาอาคม ทศกััณฐ์์ เป็็น
ตััวร้้ายของเรื่่�อง ส่่วน อิิเหนา เป็็นพวกรัักพี่่�เสีียดายน้้อง หมายปองจะครองทั้้�งคู่่� (สรุุปง่่าย ๆ ว่่า เจ้้าชู้้�ทุุกคน)

เนรััญชรา วััย ๘๕			

สุุเทพ วงศ์์กำำ�แหง วััยเด็็ก

เพลงที่่� ๒ “สุุริยัิ นั จัันทรา” คำำ�ร้้องทั้้�งเพลงเป็็นพระราชนิิพนธ์์ในรััชกาลที่่� ๖ จากเรื่่�องวิิวาห์์พระสมุุทร เป็็น
บทละครพููดสลัับลำำ� มีีทั้้�งบทร้้องและบทเจรจา ทรงพระราชนิิพนธ์์เมื่่�อปีี พ.ศ. ๒๔๖๑ เนื้้�อเรื่่�องได้้เค้้ามาจากนิิยาย
กรีีกเก่่าแก่่ (หากสนใจใคร่่ทราบเรื่่�องย่่อ โปรดสืืบค้้นได้้จาก Wikipedia) ทางด้้านทำำ�นองประพัันธ์์ขึ้้�นใหม่่ โดย
“สุุรพล แสงเอก” ให้้ชื่่�อเพลงว่่า สุุริิยัันจัันทรา เพลงนี้้�จััดอยู่่�ในประเภทที่่� ๑ (มีีการดััดแปลงคำำ�ร้้องใหม่่บ้้าง
เล็็กน้้อย โปรดดููในตารางต่่อไป) จากชื่่�อเพลงอาจกล่่าวได้้ว่่า เพลงนี้้�ใช้้บรรเลงหรืือขัับร้้องได้้ ๒๔ ชั่่�วโมง (ทั้้�ง
กลางวัันและกลางคืืน) ต้้นฉบัับบัันทึึกเสีียงครั้้�งแรกโดย ปรีีชา บุุณยเกีียรติิ (https://www.youtube.com/
watch?v=672I8MvxMbM) ฟอร์์มเพลงเป็็นแบบ ๔ ท่่อน (AABC) ความยาวท่่อนละ ๘ ห้้อง เริ่่�มต้้นของ
ทุุกท่่อนมีีการใช้้กลุ่่�มโน้้ตที่่�เรีียกกัันอย่่างเป็็นหลัักการว่่า anacrusis หรืือ pickup note สััดส่่วนโน้้ตที่่�ใช้้เรีียบ
ง่่าย ร้้อยเรีียงเป็็นระเบีียบ เข้้าถึึงได้้อย่่างสบาย เครื่่�องหมายกำำ�กัับจัังหวะนัับเป็็น ๔ ความเร็็วของเพลงนี้้�ตาม
ต้้นฉบัับค่่อนข้้างช้้า (slow rock) ไฟล์์เสีียงบัันทึึกอยู่่�บนบัันไดเสีียง C major
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บทพระราชนิพนธ์เดิม (ตัดทอน)

คําร้องที่แต่งขึน้ ใหม่

อันโดรเมดาสุดาสวรรค์ ยิ่งกว่าชีวันเสน่หา
ขอเชิญสาวสวรรค์ขวัญฟ้า เปิดวิมานมองมาให้ชื่นใจ
ถึงกลางวันสุริยันแจ่มประจักษ์ ไม่เห็นหน้านงลักษณ์ยิ่งมืดใหญ่
ถึงราตรีมีจันทร์อันอําไพ ไม่เห็นโฉมประโลมใจก็มืดมน
อ้าดวงสุรีย์ศรีของพี่เอย ขอเชิญเผยหน้าต่างนางอีกหน
ขอเชิญจันทร์ส่องสว่างกลางสกล เยี่ยมมาให้พี่ยลเยือกอุราฯ

๑) ถึงกลางวันสุริยันแจ่มประจักษ์ ไม่เห็นหน้านงลักษณ์ยิ่งมืดใหญ่
๒) ถึงราตรีมีจันทร์อันอําไพ ไม่เห็นโฉมประโลมใจยิ่งมืดมน
๓) อ้าดวงสุรีย์ศรีของพี่เอย ขอเชิญเผยหน้าต่างนางอีกหน
๔) ขอเชิญจันทร์แจ่มกระจ่างกลางสกล เยี่ยมมาให้พี่ยลเยือกอุรา
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นอกจากนี้้�ยัังมีีการเอื้้�อนคำำ�อยู่่�หลายที่่� ทำำ�ให้้ลีีลาเพลงมีีความอ่่อนหวานเพิ่่�มขึ้้�น ฟัังดููงดงามตามประสา
วััฒนธรรมเพลงไทยของเรา (โปรดดููตััวอย่่างต่่อไปนี้้�)

เพลงนี้้�ยัังมีีการขัับร้้องบัันทึึกเสีียงโดยศิิลปิินชั้้�นนำำ�หลายท่่าน อาทิิ สุุเทพ วงศ์์กำำ�แหง นริิศ อารีีย์์ ธานิินทร์์
อิินทรเทพ และนัักร้้องรุ่่�นใหม่่ ๆ อีีกหลายคน อัันแสดงถึึงความไพเราะลงตััวและติิดหููผู้้�ฟัังอย่่างยาวนาน ท่่าน
ผู้้�อ่่านที่่�สนใจใคร่่รู้้�รายละเอีียดความเป็็นมาของคำำ�ร้้อง สามารถสืืบค้้นได้้จาก Google แหล่่งข้้อมููลอัันอุุดม ซึ่่�ง
เป็็นที่่�นิิยมกัันอย่่างกว้้างขวาง
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สุุรพล แสงเอก

เพลงที่่� ๓ “อนิิจจา” ทำำ�นอง สมาน กาญจนะผลิิน คำำ�ร้้อง สุุนทรีียา ณ เวีียงกาญจน์์ ดััดแปลงจากพระ
ราชนิิพนธ์์ “อิิเหนา” ในล้้นเกล้้าฯ รััชกาลที่่� ๒ ตอนนางจิินตะหราตััดพ้้อกัับอิิเหนา ดัังสำำ�เนาที่่�คััดลอกมา
...แต่ด้วยความหึงหวง นางมิได้ช�ำเลืองดูเลย ค�ำตัดพ้อต่อว่าพรั่งพรูออกมาดั่งท่อประปาแตก ร�ำพึงร�ำพัน
ถึงความน่าเวทนาของตัวเอง คิดว่าตัวเองช่างอับโชคและน่าเศร้าเกินกว่าใคร ๆ ในแผ่นดิน
แล้วว่าอนิจจาความรัก พึ่งประจักษ์ดั่งสายน�้ำไหล
ตั้งแต่จะเชี่ยวเป็นเกลียวไป ที่ไหนเลยจะไหลคืนมา
สตรีใดในพิภพจบแดน ไม่มีใครได้แค้นเหมือนอกข้า
ด้วยใฝ่รักให้เกินพักตรา จะมีแต่เวทนาเป็นเนืองนิตย์
โอ้ว่าน่าเสียดายตัวนัก เพราะเชื่อลิ้นหลงรักจึงช�้ำจิต
จะออกชื่อลือชั่วไปทั่วทิศ เมื่อพลั้งคิดผิดแล้วจะโทษใครฯ

พระบาทสมเด็็จพระพุุทธเลิิศหล้้านภาลััย

เพลงนีข้ บั ร้องบันทึกเสียงครัง้ แรก โดย สุเทพ วงศ์กำ� แหง (https://www.youtube.com/watch?v=TH1wamFt4uk)
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เปรียบเทียบบทพระราชนิพนธ์เดิมกับเนื้อร้องที่ดัดแปลง
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บทพระราชนิพนธ์ของเดิม (รัชกาลที่ ๒)

เนื้อร้องดัดแปลง (สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์)

แล้วว่าอนิจจาความรัก พึ่งประจักษ์ดั่งสายน้ําไหล
ตั้งแต่จะเชี่ยวเป็นเกลียวไป ที่ไหนเลยจะไหลคืนมา
สตรีใดในพิภพจบแดน ไม่มีใครได้แค้นเหมือนอกข้า
ด้วยใฝ่รักให้เกินพักตรา จะมีแต่เวทนาเป็นเนืองนิตย์
โอ้ว่าน่าเสียดายตัวนัก เพราะเชื่อลิ้นหลงรักจึงช้ําจิต
จะออกชื่อลือชั่วไปทั่วทิศ เมื่อพลั้งคิดผิดแล้วจะโทษใคร

๑) โอ้ว่าอนิจจาความรัก พึ่งประจักษ์ดั่งสายน้ําไหล
มีแต่จะเชี่ยวเป็นเกลียวไป ที่ไหนเลยจะไหลคืนมา
๒) โอ้ว่าอนิจจาตัวพี่ กว่าจะรู้ถ้วนถี่นั้นหนา
เหลือเพียงซากสวาทคราบน้ําตา เสน่หาวูบดับลับไป
๓) โอ้ว่าอนิจจาใจน้อง มากกว่าสองยิ่งสายน้ําไหล
เซาะซอนซอกจนช่ําพอหนําใจ ก็ไหลเลยจากพรากเอย

“อนิิจจา” จััดอยู่่�ในประเภทที่่� ๒ ไฟล์์เสีียงต้้นฉบัับอยู่่�บนบัันไดเสีียง Db major ฟอร์์มเพลงเป็็นแบบ ๓ ท่่อน (AAB)
ความยาวท่่อนละ ๑๖ ห้้อง ใช้้อัตั รานัับเป็็น ๓ จัังหวะต่่อห้้อง (waltz) ปกติิการตั้้�งบัันไดเสีียงสำำ�หรัับเพลงขัับร้้องทั่่�วไป ไม่่
นิิยมใช้้บันั ไดเสีียงที่่�มากด้้วย flat หรืือ sharp สำำ�หรัับเพลงนี้้� ผู้้�เขีียนสัันนิิษฐานว่่าเนื่่�องจากช่่วงเสีียง (range) ของเพลงกว้้าง

จะปรัับลดลงครึ่่�งเสีียงเป็็น C major ก็็จะต่ำำ��ไปสำำ�หรัับผู้้�ขัับร้้อง ครั้้�นปรัับขึ้้�นเป็็น D major ก็็ดููจะสููงเกิินไป
สำำ�หรัับการบัันทึึกเสีียง ลีีลาทำำ�นองมีีการเอื้้�อนเสีียงขัับร้้องอยู่่�บ้้างเพื่่�อให้้ความชััดเจนแก่่คำำ� ดัังตััวอย่่างต่่อไปนี้้�

สมาน กาญจนะผลิิน

สุุนทรีียา ณ เวีียงกาญจน์์
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เพลงที่่� ๔ “สาส์์นรััก” ทำำ�นอง เอื้้�อ สุุนทรสนาน เนื้้�อร้้องทุุกคำำ�จากบทพระราชนิิพนธ์์ละครคำำ�กลอนเรื่่�อง
“ท้้าวแสนปม” ในพระบาทสมเด็็จพระมงกุุฎเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว (รายละเอีียดสืืบค้้นได้้จาก “วรรณคดีี-ศิิลปะ ประสาน
ศิิลป์์”) ขัับร้้องบัันทึึกเสีียงครั้้�งแรกเมื่่�อปีี พ.ศ. ๒๔๙๓ โดย มััณฑนา โมรากุุล ร่่วมกัับวงดนตรีีสุุนทราภรณ์์
(https://www.youtube.com/watch?v=Lm8RON3urRM) เนื้้�อหาโดยรวมเป็็นการสร้้างกำำ�ลัังใจจากฝ่่าย
หญิิงให้้ฝ่่ายชายมีีความพยายามที่่�จะเอาชนะความแตกต่่างทางชนชั้้�น เพื่่�อสมหวัังในการครองรัักกััน ตาราง
ต่่อไปนี้้�เป็็นคำำ�ร้้องทั้้�ง ๔ ท่่อน (คำำ�ที่่� ๓ ของท่่อนแรก “นั้้�น” เป็็นของเดิิม ส่่วน “นี้้�” เป็็นคำำ�ที่่�ได้้ยิินจากไฟล์์
เสีียงเพลงต้้นฉบัับ)
๑) ในลักษณ์นั้น (นี้) ว่าน่าประหลาด เป็นเชื้อชาตินักรบกลั่นกล้า ๒) เห็นแก้วแวววับที่จับจิต ไยไม่คิดอาจเอื้อมให้เต็มที่
เหตุไฉนย่อท้อรอรา หรือจะกล้าแต่เพียงวาที
เมื่อไม่เอื้อมจะได้อย่างไรมี อันมณีหรือจะโลดไปถึงมือ
๓) อันของสูงแม้ปองต้องจิต ถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือ
มิใช่ของตลาดที่อาจซื้อ หรือแย่งยื้อถือได้โดยไม่ยอม
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๔) ไม่คิดสอยมัวคอยดอกไม้ร่วง คงชวดดวงบุปผาชาติสะอาดหอม
ดูแต่ภุมรินเที่ยวบินดอม จึงได้ออมอบกลิ่นสุมาลี

รูปแบบเป็นเพลง ๔ ท่อน (AABA) เฉพาะท่อน B มีความยาว ๑๒ ห้อง ผู้เขียนสันนิษฐานว่า ผู้ประพันธ์
ท�ำนองต้องการเน้นความชัดเจนของค�ำว่า อัน - ของ - สูง - แม้ โดยการยืดจังหวะของเสียงใช้สัดส่วนโน้ตตัว
ขาว และเรียงขึน้ เป็นขัน้ บันได (step up) การเอือ้ นเสียงมีอยูท่ วั่ ไปส่วนใหญ่เพือ่ ให้คล้องจองกับเสียงโน้ตดนตรี
(ค�ำในภาษาไทยจะมีเสียงสูงต�่ำของวรรณยุกต์)

ทั้้�งเพลงบัันทึึกอยู่่�บนบัันไดเสีียง C major แม้้ว่่าโน้้ตลงจัังหวะนัับที่่� ๑ ของท่่อนแรก ท่่อนที่่� ๒ และ ๔ ไม่่
เป็็นโน้้ต C ก็็ตาม (ว่่ากัันด้้วยหลัักการ เพลงนี้้�จัังหวะตกแรกเริ่่�มด้้วยคอร์์ดลำำ�ดัับที่่� ๖ ของบัันไดเสีียง) แต่่สุดุ ท้้าย
ปลายท่่อนก็็ลง tonic C อยู่่�ดีี (“สาส์์นรััก” จััดอยู่่�ในประเภทที่่� ๑ - คำำ�ร้้องใช้้บทพระราชนิิพนธ์์เดิิมร้้อยละ ๙๙.๙)

เอื้้�อ - มััณฑนา

เพลงที่่� ๕ “พระลอรำ��พััน” ประพัันธ์์คำำ�ร้้องและทำำ�นองโดย “ไพบููลย์์ บุุตรขััน” ครููเพลงผู้้�ฝากผลงาน
อมตะมากมายให้้แก่่สัังคมไทย เพลงนี้้�ครููได้้แรงบัันดาลใจจากวรรณคดีีไทยเรื่่�อง “ลิิลิิตพระลอ” เมื่่�อแต่่งเสร็็จ
แล้้วมอบหมายให้้ นริิศ อารีีย์์ เป็็นผู้้�ขัับร้้องบัันทึึกเสีียง เมื่่�อปีี พ.ศ. ๒๔๙๗ (https://www.youtube.com/
watch?v=Dr1XYWpiLMY) เนื่่�องจากชอบเสีียงและแนวการขัับร้้อง (ข้้อมููลจากงานเขีียนของ “วััฒน์์ วรรลยางกููร”)
(เกริ่น) ร่างน้องน่าตระกองเคียงอุรา สวยหยาดเยิ้มปานองค์อุมา ล่องจากฟ้าลงมาสกล เข้าดลดวงมาลย์
๑) ร่างน้องชวนเชิญเพลินชม กล่อมอารมณ์พี่หลงตะลึงแลลาน ๒) โอ้พักตร์ดังจันทร์วันเพ็ญ เปรียบดังเป็นแม่พระในดวงฤทัย
ยั่วให้รักภักดีนงคราญ ทําให้พี่ซมซาน หลงรักสิ้นใจ
ได้ใกล้ชิดนงรามทรามวัย ได้แอบอิงอุ่นไอ พี่คลั่งไคล้รําพึงรําพัน
๓) รุ่นสาวคราวน้อง ใครเห็นใครก็ต้อง เฝ้าแอบมองดวงตาเป็นมัน ๔) พี่ขอเป็นลอราชันย์ เฝ้าผูกพันแพงน้องครองดวงวิญญาณ์
พี่ยังเผลอละเมอทุกวัน เหมือนลอราชันย์ต้องอาถรรพ์
เพื่อนชีวิตไม่คิดร้างรา เฝ้ากอดโลมกานดา ตราบดินฟ้ามลาย
ลงไป ... พี่เป็นพระลอ ใคร่จะขอเธอเป็นจอมใจ
เพื่อนแพงสุดา
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รููปแบบเพลงมีี ๑ ส่่วน กัับอีีก ๔ ท่่อน ส่่วนแรกเป็็นการเกริ่่�นนำำ� คล้้ายกัับเพลงฝรั่่�งส่่วนที่่�เรีียกว่่า refrain แล้้ว
ต่่อด้้วยฟอร์์มยอดนิิยม AABA ท่่อนละ ๘ ห้้อง อััตราความเร็็วขนาดปานกลาง ประมาณว่่าไม่่ช้า้ ไม่่เร็็ว ทั้้�งเพลง
บัันทึึกอยู่่�บนบัันไดเสีียง D natural minor เทีียบเท่่า F major (เพลงนี้้�จััดอยู่่�ในประเภทที่่� ๓ - เนื้้�อร้้องประพัันธ์์
ขึ้้�นใหม่่จากแรงบัันดาลใจในบทวรรณคดีี ในที่่�นี้้�คืือ “ลิิลิิตพระลอ”)

ไพบููลย์์ บุุตรขััน

นริิศ อารีีย์์

เพลงไทยสากลที่่�น่่าสนใจ ให้้ความไพเราะแก่่เหล่่าปวงไทยมาเนิ่่�นนาน โดยใช้้คำำ�ร้อ้ งจากวรรณคดีีทั้้�งโดยตรงและ
ทางอ้้อมยัังมีีอีกี หลายสิิบเพลง โปรดติิดตาม “บทความเบาสมองสนองปััญญา” ตอนต่่อไป ขอบคุุณมากมายครัับ

[ภาพทั้้�งหมดสำำ�เนาจาก Google แหล่่งข้้อมููลอัันอุุดม - ขอขอบคุุณ]
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PIANO REPERTOIRE

รููปแบบการประพัันธ์์สำำ�หรัับเปีียโน
ในยุุคศตวรรษที่่� ๒๐ (ตอนที่่� ๒)
เรื่่�อง:
ขวััญชนก อิิศราธิิกูล
ู (Kwanchanok Isarathikul)
นัักศึึกษาชั้้�นปีีที่่� ๔ สาขาวิิชาดนตรีีศึึกษา
วิิทยาลััยดุุริิยางคศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล

ในบทความตอนที่่�แล้้ว ทุุกท่่านได้้พบกัับรููปแบบการประพัันธ์์รูปู แบบแรก คืือ อิิมเพรสชัันนิิสม์์
(Impressionism) ซึ่ง่� มีีนัักประพัันธ์์คนสำำ�คััญ คืือ โคลด เดบุุสซีี (Claude Debussy) ผู้้�ซึ่่�ง
ประพัันธ์์ดนตรีีที่่�มีคี วามกลมกลืืนของเสีียงโดยได้้รับั อิิทธิิพลจากภาพวาดสไตล์์อิมิ เพรสชัันนิิสม์์ใน
ยุุคนั้้�น อีีกทั้้�งเดบุุสซีียังั ได้้แรงบัันดาลใจในการเลีียนเสีียงมาจากเครื่่�องดนตรีีกาเมลััน (Gamelan)
ของประเทศอิินโดนีีเซีียอีีกด้้วย ในบทความฉบัับนี้้� ผู้้�เขีียนจะพาทุุกท่่านไปรู้้�จัักกัับอีีก ๒ รููปแบบ
การประพัันธ์์ที่่�มีคี วามน่่าสนใจ ได้้แก่่ การประพัันธ์์ดนตรีี ๑๒ เสีียง (12 Tone) และรููปแบบการ
ประพัันธ์์แบบลััทธิิชาติินิิยม (Nationalism)
การประพัันธ์์ดนตรีี ๑๒ เสีียง (12 Tone)
การประพัันธ์์ดนตรีี ๑๒ เสีียง (12 Tone) เป็็นระบบการประพัันธ์์ในยุุคศตวรรษที่่� ๒๐ ที่่�
ถููกคิิดค้้นโดย อาร์์โนลด์์ เชิินแบร์์ก (Arnold Schoenberg) เป็็นทฤษฎีีดนตรีีที่่�แต่่งขึ้้�นเพื่่�อนำำ�ไป
รองรัับการประพัันธ์์เพลงแบบเอโทนอล (Atonal) คืือ ไม่่มีบัี นั ไดเสีียงที่่�ตายตััว การประพัันธ์์แบบ
เอโทนอลนั้้�น ทำำ�ให้้เกิิดเสีียงที่่�กระด้้างขึ้้�น ไม่่มีีการสร้้างคอร์์ดตามหลัักทฤษฎีีดนตรีี มีีอิิสระ ไม่่
ต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับสิ่่�งใดสิ่่�งหนึ่่�ง และไม่่ต้อ้ งมีีการทำำ�เสีียงประสานตามหลัักทฤษฎีีแบบเดิิม อีีก
ทั้้�งยัังไม่่มีีการใช้้บัันไดเสีียงต่่าง ๆ อย่่างเมเจอร์์ (Major) และไมเนอร์์ (Minor) ดนตรีีตามหลััก
เอโทนอลจะไม่่มีคี อร์์ดและระดัับเสีียงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันอีีกต่่อไป การใช้้ระบบแบบนี้้�จะถููกเรีียกว่่า การ
ใช้้ระบบแถวโน้้ต ๑๒ เสีียง (12 Tone serialism) เป็็นรููปแบบบทประพัันธ์์สำำ�หรัับการใช้้โน้้ตทั้้�ง
๑๒ ตััว อย่่างอิิสระ ไม่่มีกี ารให้้ความสำำ�คััญกัับศููนย์์กลางของเสีียง และมีีลำำ�ดับั การใช้้โน้้ตทั้้�ง ๑๒
ตััว ตามระบบซีีเรีียลลิิซึมึ (Serialism) โดยใช้้วิิธีสี ร้้างแถวสำำ�หรัับการวางโน้้ตและนำำ�โน้้ตในแถว
ทั้้�ง ๑๒ ตััวนั้้�นไปใช้้ในบทเพลง โน้้ตทั้้�ง ๑๒ ตััวนั้้�นถืือเป็็นสิ่่�งหลัักของแต่่ละบทเพลง จะเป็็นการใช้้
โน้้ตทั้้�งหมดอย่่างมีีอิสิ ระ ไม่่มีกี ฎเกณฑ์์ ระบบซีีเรีียลลิิซึมึ ที่่�ถููกเชื่่�อมโยงนั้้�น ไม่่ได้้หมายความว่่าจะ
ต้้องใช้้โน้้ตทั้้�ง ๑๒ ตััว ใน ๑ แถว แต่่ระบบซีีเรีียลลิิซึมึ จะให้้ความสำำ�คััญกัับการเรีียงลำำ�ดัับของขั้้�น
ระดัับเสีียงภายในแถวโน้้ต รููปแบบประพัันธ์์แบบดนตรีี ๑๒ เสีียง มีีนัักประพัันธ์์ที่่�ใช้้รููปแบบนี้้�ใน
การประพัันธ์์เพลงอย่่างมากมาย เช่่น แอนทอน เวเบิิร์์น (Anton Webern) อิิกอร์์ สตราวิินสกีี
(Igor Stravinsky) และอาร์์โนลด์์ เชิินแบร์์ก (Arnold Schoenberg) (วิิบููลย์์ ตระกููลฮุ้้�น,
๒๐๑๖, น. ๑๓)
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12 Tone Matrix
(ที่่�มา: pinterest.com, 2019)

อาร์์โนลด์์ เชิินแบร์์ก (Arnold Schoenberg) นัักประพัันธ์์ชาวออสเตรีีย เกิิดเมื่่�อปีี ค.ศ.
๑๘๗๔ และเสีียชีีวิติ เมื่่�อปีี ค.ศ. ๑๙๕๑ เชิินแบร์์กเป็็นทั้้�งนัักประพัันธ์์และครููดนตรีีที่่�เป็็นต้้นแบบ
ของการคิิดแบบคอนเทมโพรารีี (Contemporary) และมีีการใช้้ลัักษณะเด่่นในบทประพัันธ์์ของ
เขาเอง รููปแบบบทประพัันธ์์ของเขานั้้�นมัักจะประกอบไปด้้วยช่่วงเสีียงขั้้�นคู่่�ที่่�กว้้างในทำำ�นองหลััก
จัังหวะที่่�เบาบาง และเสีียงที่่�กัังวาน จึึงจะต้้องระมััดระวัังเป็็นพิิเศษในการทำำ�ให้้เกิิดความสมดุุลของ
เสีียง บทประพัันธ์์ของเชิินแบร์์กนั้้�น เป็็นแบบเอโทนอล (Atonal music) หรืือเรีียกอีีกอย่่างว่่า
ดนตรีีที่่�ไม่่มีบัี นั ไดเสีียงเป็็นจุุดศููนย์์กลาง ดนตรีีเอโทนอลของเชิินแบร์์กนั้้�นแบ่่งได้้เป็็น ๒ ประเภท
ได้้แก่่ ดนตรีีเอโทนอลแบบอิิสระ คืือ บทบาทของเพลงที่่�มีีระบบบัันไดเสีียงเป็็นศููนย์์กลางจะถููก
ลบล้้างไปอย่่างสิ้้�นเชิิง ไม่่ว่่าจะเป็็นเมเจอร์์ ไมเนอร์์ รวมถึึงกฎเกณฑ์์และทฤษฎีีจากยุุคก่่อน ๆ
จะไม่่มีอีี กี ต่่อไป และช่่วงหลัังจากสงครามโลกครั้้�งที่่� ๑ ไม่่นาน เชิินแบร์์กได้้คิดิ ค้้นทฤษฎีีการแต่่ง
เพลงของเขาขึ้้�น นั่่�นคืือ ทฤษฎีี 12 Tone โดยการหลีีกเลี่่�ยงไม่่ให้้มีีเสีียงหลัักในบทเพลงของที่่�
เขาประพัันธ์์ขึ้้�น บทเพลง ๑๒ เสีียงสำำ�หรัับเปีียโนของเชิินแบร์์กที่่�สำำ�คััญนั้้�น ได้้แก่่ Five Pieces
for Piano (1923) และ Six Little Piano Pieces (1911) ระบบ ๑๒ เสีียงของเชิินแบร์์กนั้้�น
กลายเป็็นเครื่่�องมืือการทำำ�งานที่่�สำำ�คััญของเชิินแบร์์ก เขาสามารถแต่่งบทเพลงได้้อย่่างชำำ�นาญ
และไม่่ซ้ำำ��ซากจำำ�เจ และยัังเป็็นแนวคิิดความเข้้าใจเรื่่�องดนตรีีที่่�แตกต่่างไปจากแบบแผนเดิิมใน
ยุุคก่่อน ๆ (วิิบููลย์์ ตระกููลฮุ้้�น, ๒๐๑๖, น. ๑๖)

Arnold Schoenberg
(ที่่�มา: Britannica.com,
2019)
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The Six Little Piano Pieces, Op. 19 No. 2, 6 โดย Arnold Schoenberg (1874-1951)
เพลงชุุด The Six Little Piano Pieces ถููกประพัันธ์์ขึ้้�นในปีี ค.ศ. ๑๙๑๑ ถืือว่่าเป็็นบท
ประพัันธ์์ของอาร์์โนลด์์ เชิินแบร์์ก ที่่�มีีความซัับซ้้อนน้้อยที่่�สุุดหากเทีียบกัับบทเพลงอื่่�น เพลงชุุด
นี้้�ประกอบไปด้้วยเพลงเล็็กทั้้�งหมด ๖ หมายเลข ได้้แก่่ No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. 5,
No. 6 บทเพลงทั้้�งหมดในเพลงชุุดนี้้�แสดงถึึงการประพัันธ์์ในรููปแบบการประพัันธ์์ดนตรีี ๑๒
เสีียง โดยใช้้โน้้ตครบทั้้�งหมด ๑๒ ตััว
บทเพลงหมายเลข ๒ (No. 2) เปิิดมาด้้วยการใช้้โน้้ต G, B, D, F-sharp, D-sharp, A,
C, A-flat และ B-flat เป็็นลำำ�ดัับตั้้�งแต่่ต้้นเพลงไปจนถึึงห้้องที่่� ๕ ตามด้้วย A และ C-sharp
ในห้้องที่่� ๖ โดยมาในรููปแบบของขั้้�นคู่่� ๓ และตามด้้วยโน้้ต C, E-flat, D, B, F-sharp, F,
G, A, D-flat, E และ B-flat เรีียงเป็็นลำำ�ดัับไปจนจบเพลง บทเพลงหมายเลข ๒ ในชุุดเพลง
นี้้� เป็็นบทเพลงที่่�มีีจัังหวะช้้า มีีการเปลี่่�ยนระดัับความดััง-เบาที่่�รวดเร็็ว และมีีจุุดศููนย์์กลางของ
บทเพลงอยู่่�ที่่�โน้้ตตััวซอล (G) บทเพลงนี้้�เปิิดเพลงมาด้้วยขั้้�นคู่่� ๓ ที่่�เปรีียบเสมืือนกัับหยดน้ำำ��ที่่�
กำำ�ลัังหยดลงมาจากก๊๊อกน้ำำ�� (Maurice Hinson, 2003)

The Six Little Piano Pieces,
Op. 19 No. 2
(ที่่�มา: imslp.org, 2019)

บทเพลงหมายเลข ๖ (No. 6) มีีรููปแบบตััวโน้้ตดัังนี้้� A, F-sharp, B, G, C, F, D-sharp,
E, B-flat, D, G-sharp และ C-sharp ไปจนถึึงห้้องที่่� ๗ และตามด้้วย D, F-sharp, E-flat,
B, E, G-sharp, C, B-flat, G, F และ A เพื่่�อให้้บทเพลงสมบููรณ์์ บทเพลงนี้้�ได้้รับั แรงบัันดาลใจ
จากเสีียงระฆััง มีีคอร์์ดจบที่่�เป็็นเสีียงกว้้างและมีีทิิศทางเสีียงที่่�ค่่อย ๆ ต่ำำ��ลงและมีีระดัับเสีียงที่่�
เบาถึึงเบามาก (Maurice Hinson, 2003)
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The Six Little Piano Pieces,
Op. 19 No. 6
(ที่่�มา: imslp.org, 2019)

โดยสรุุปแล้้ว รููปแบบการแต่่งเพลง การประพัันธ์์ ๑๒ เสีียง เป็็นการประพัันธ์์รููปแบบหนึ่่�ง
ในศตวรรษที่่� ๒๐ ที่่�เป็็นที่่�นิิยมในช่่วงนั้้�น โดยมีีการใช้้ครบทั้้�ง ๑๒ ตััว ใน ๑ บทเพลง โดยที่่�ไม่่มีี
บัันไดเสีียงที่่�ตายตััวอย่่างเมเจอร์์และไมเนอร์์ ไม่่อิิงตามหลัักทฤษฎีีแบบเดิิม และมีีการใช้้โน้้ตทั้้�ง
๑๒ ตััว อย่่างอิิสระในทุุกบทเพลง รููปแบบการประพัันธ์์ ๑๒ เสีียง ถืือเป็็นสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ใน
ศตวรรษที่่� ๒๐ โดยที่่�ไม่่เคยมีีใครคิิดทฤษฎีีแบบนี้้�ขึ้้�นมาก่่อน มีีนักั ประพัันธ์์ที่่�สำำ�คัญ
ั คืือ อาร์์โนลด์์
เชิินแบร์์ก เป็็นผู้้�คิิดค้้นการประพัันธ์์ ๑๒ เสีียง ซึ่่�งเป็็นแนวคิิดของการประพัันธ์์เพลงที่่�ไม่่ซ้ำำ��ซาก
และจำำ�เจ
ลััทธิิชาติินิิยม (Nationalism)
รููปแบบการประพัันธ์์แบบลััทธิิชาติินิิยม เป็็นรููปแบบการประพัันธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วงศตวรรษที่่�
๑๙ และมีีการใช้้มาจนถึึงศตวรรษที่่� ๒๐ ในศตวรรษที่่� ๑๙ นั้้�น รููปแบบการประพัันธ์์นี้้�ได้้มีีความ
เกี่่�ยวข้้องกัับดนตรีีพื้้�นเมืือง (National music) โดยมีีการใช้้องค์์ประกอบของเพลงพื้้�นบ้้าน (folk
song) การเต้้นพื้้�นบ้้าน (folk dance) จัังหวะหรืือดััดแปลงมาจากบทละครร้้อง (opera) บท
กวีี (symphonic poem) หรืือมาจากรููปแบบอื่่�น ๆ รููปแบบการประพัันธ์์นี้้�ได้้เกิิดขึ้้�นในแถบทวีีป
ยุุโรป โดยนัักประพัันธ์์ต้้องการที่่�จะฉีีกกฎออกจากการประพัันธ์์เพลงแบบพื้้�นฐานตามแบบของ
อิิตาลีี ฝรั่่�งเศส และโดยเฉพาะเยอรมนีี มีีหลากหลายประเทศที่่�ใช้้รููปแบบการแต่่งเพลงแบบนี้้�
ได้้แก่่ รััสเซีีย เชโกสโลวาเกีีย โปแลนด์์ โรมาเนีีย สแกนดิิเนเวีีย สเปน อัังกฤษ ลาติินอเมริิกา
และอเมริิกา
ดนตรีีในแถบลาติินอเมริิกานั้้�น เกิิดขึ้้�นในช่่วงสั้้�น ๆ นัักประพัันธ์์ส่่วนใหญ่่จะแต่่งเพลงใน
ช่่วงปลายศตวรรษที่่� ๑๙ บางเพลงมีีความสมบููรณ์์ ในขณะที่่�บางเพลงไม่่มีี ในยุุคศตวรรษที่่� ๒๐
ดนตรีีในแถบลาติินอเมริิกาได้้พััฒนาขึ้้�นและมีีความน่่าสนใจดึึงดููดมากขึ้้�นจากบทเพลงแบบลััทธิิ
ชาติินิิยม ในยุุคโรแมนติิก นัักประพัันธ์์ในศตวรรษนี้้�จะยึึดถืือทำำ�นองเพลงพื้้�นบ้้านและการเต้้น
พื้้�นบ้้านเป็็นหลัักในการสื่่�อสารบทเพลง บทเพลงในแถบลาติินอเมริิกานั้้�นมีีความสดใหม่่และนััก
ประพัันธ์์ยัังคงต้้องการที่่�จะใส่่ความเป็็นวััฒนธรรมของประเทศนั้้�น ๆ ลงไปในบทเพลง บทเพลง
รููปแบบนี้้�ได้้เข้้าไปสู่่�แถบอเมริิกาตอนใต้้ ซึ่ง่� ประกอบไปด้้วย ๔ ประเทศที่่�มีีความโดดเด่่นในเรื่่�อง
33

ของการใช้้ทำำ�นองเพลงพื้้�นบ้้านมาใส่่ในบทเพลง ได้้แก่่ ประเทศอาร์์เจนติินา ประเทศชิิลีี ประเทศ
เม็็กซิิโก และประเทศบราซิิล ซึ่ง่� มีีนัักประพัันธ์์ที่่�มีีชื่่�อเสีียง เช่่น อ็็อกตาวิิโอ พิินโต (Octavio
Pinto) และเฮเทอร์์ วิิลญา-โลโบส (Heitor Villa-Lobos) ผู้้�ซึ่่�งประพัันธ์์บทเพลงสำำ�หรัับเปีียโน
ที่่�โด่่งดัังไว้้มากมาย (John Gillespie, 1972)
นัักประพัันธ์์ชาวบราซิิลเลีียนผู้้�มีีชื่่�อเสีียงในศตวรรษที่่� ๒๐ เฮเทอร์์ วิิลญา-โลโบส (Heitor
Villa-Lobos) เกิิดเมื่่�อปีี ค.ศ. ๑๘๘๗ ณ เมืือง Rio de Janeiro ประเทศบราซิิล และเสีียชีีวิิต
เมื่่�อปีี ค.ศ. ๑๙๕๙ โลโบสเป็็นทั้้�งนัักประพัันธ์์เพลง วาทยกร นัักเชลโล นัักกีีตาร์์ และนัักเปีียโน
เขาเป็็นนัักประพัันธ์์ที่่�มีชื่่�ี อเสีียงโด่่งดัังอย่่างมากในแถบอเมริิกาใต้้ เขาได้้ประพัันธ์์บทเพลงไว้้มากกว่่า
๒,๐๐๐ ชิ้้�นงาน เริ่่�มจากบทเพลงสำำ�หรัับกีีตาร์์ และค่่อย ๆ ขยัับขึ้้�นไปเป็็นบทเพลงสำำ�หรัับวง
แชมเบอร์์ทริิโอ (Trio) ควอเท็็ต (Quartet) บทเพลงประเภทคอนแชร์์โต (Concerto) บทเพลง
สำำ�หรัับนัักร้้อง ไปจนถึึงบทเพลงซิิมโฟนีี (Symphony) บทประพัันธ์์ดนตรีีของเขานั้้�นได้้รัับแรง
บัันดาลใจมาจากเพลงพื้้�นบ้้านของประเทศบราซิิลและองค์์ประกอบของดนตรีีตามแบบฉบัับของ
ยุุโรป หนึ่่�งในชิ้้�นงานที่่�มีีชื่่�อเสีียงของเขา คืือ Bachianas Brasileiras ถููกประพัันธ์์ขึ้้�นในช่่วงปีี ค.ศ.
๑๙๓๐-๑๙๔๕ เป็็นเพลงชุุดที่่�มีีเพลงทั้้�งหมด ๙ บทเพลง สำำ�หรัับนัักร้้องกลุ่่�มและเครื่่�องดนตรีี
ที่่�ได้้ใส่่ความเป็็นบราซิิลเลีียนลงไปในบทเพลง รวมถึึงในชิ้้�นงานการประพัันธ์์อื่่�น ๆ อีีกมากมาย
เช่่น บทเพลงชุุด สำำ�หรัับเปีียโน Ciclo Brasileiro (John Gillespie, 1972)

Heitor Villa-Lobos
(ที่่�มา: interlude.hk, 2019)

Ciclo Brasileiro (Brazilian Cycle)

II. Impressões Seresteiras (The Impressions of a Serenade) โดย Heitor Villa-Lobos
(1887-1959)

บทเพลง Impressões Seresteiras เป็็นบทเพลงลำำ�ดัับที่่� ๒ ในชุุด Brazilian Cycle มีีอีกี
ชื่่�อเรีียกว่่า The Impression of a Serenade ประพัันธ์์ขึ้้�นโดยนัักประพัันธ์์ชาวบราซิิล เฮเทอร์์
วิิลญา-โลโบส ซึ่ง่� ในชุุด Brazilian Cycle นี้้� ประกอบไปด้้วย ๔ บทเพลง ได้้แก่่ Plantio do
Caboclo, Impressões Seresteiras, Festa no Sertão และ Dansa do Índio Branco
บทเพลง Impressões Seresteiras เป็็นบทเพลงที่่�เกี่่�ยวกัับการเฉลิิมฉลองที่่�เกิิดขึ้้�นในประเทศ
บราซิิลเมื่่�อช่่วงปีี ค.ศ. ๑๙๒๐-๑๙๔๐ ที่่�มีีความโด่่งดัังอย่่างมาก และการเฉลิิมฉลองนี้้�จะมีีการ
แสดงโดยกลุ่่�มคนที่่�เรีียกว่่า Chorões ซึ่ง่� โลโบสในวััยเด็็กเป็็นหนึ่่�งในสมาชิิกของกลุ่่�มนี้้�เช่่นกััน
โครงสร้้างของบทเพลงนี้้�อยู่่�ในรููปแบบ A B A C A ในจัังหวะแบบจัังหวะวอลตซ์์ (Waltz)
และเริ่่�มต้้นบทเพลงด้้วยบัันไดเสีียง C-sharp minor ซึ่ง่� ถืือว่่าเป็็นท่่อน A ของบทเพลง

ท่่อน A ห้้องที่่� ๑-๑๓ ของ
บทเพลง Impressões
Seresteiras
(ที่่�มา: imslp.org, 2019)

34

ท่่อน B เริ่่�มต้้นที่่�ห้้องที่่� ๓๒ จะมีีการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ต่่างไปจากช่่วงแรกเป็็นอย่่างมาก แต่่
จะยัังมีีการยึึดทำำ�นองหลัักไปในท่่อน A อยู่่� และมีีการใช้้ขั้้�นคู่่� ๘ (Octave) ในมืือซ้้าย หลัังจาก
นั้้�นก็็ได้้กลัับไปยัังทำำ�นองหลัักของท่่อน A อีีกครั้้�ง ในห้้องที่่� ๑๒๗
ท่่อน B เริ่่�มต้้นที่่�ห้้องที่่�
๓๒ ของบทเพลง
Impressões Sereitaras
(ที่่�มา: imslp.org,
2019)

ในส่่วนของท่่อน C (ห้้องที่่� ๑๕๓) ทำำ�นองหลัักจะอยู่่�ที่่�เสีียงบนสุุดของมืือขวาและการสลัับ
มาอยู่่�ที่่�มืือซ้้าย แล้้วนำำ�ไปสู่่�ทำำ�นองหลัักของท่่อน A (ห้้องที่่� ๒๑๒) เป็็นครั้้�งสุุดท้้าย เพื่่�อแสดง
ถึึงการจบของบทเพลงด้้วยการจบด้้วยคอร์์ด C-sharp minor
ห้้องสุุดท้้ายของบทเพลง
Impressões Sereitaras
(ที่่�มา: imslp.org,
2019)

บทเพลง Impressões Seresteiras นั้้�น ได้้แสดงเอกลัักษณ์์ความเป็็นสำำ�เนีียงของดนตรีีพื้้�น
บ้้านประเทศบราซิิลได้้อย่่างชััดเจน โดยที่่�ในแต่่ละท่่อนจะมีีเอกลัักษณ์์ของทำำ�นองที่่�แตกต่่างกััน
ไป แต่่สุุดท้้ายก็็จะกลัับมาจบที่่�ท่่อน A เพื่่�อส่่งไปสู่่�การจบเพลงอย่่างแท้้จริิง (Maria Eduarda
Luccena Vieira, 2007, น. ๙-๑๖)
กล่่าวได้้ว่า่ รููปแบบการประพัันธ์์แบบลััทธิิชาติินิยิ ม เป็็นการนำำ�ทำำ�นองที่่�โดดเด่่นของบทเพลงพื้้�นบ้้าน
มาใช้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของบทเพลงของนัักประพัันธ์์แต่่ละคน หรืือนำำ�บทกวีี ละครร้้อง ในภููมิิภาค
นั้้�นมาใส่่เข้้าไปในบทเพลง โดยมีีความแพร่่หลายในหลายประเทศ เช่่น สเปน อัังกฤษ ลาติิน
อเมริิกา อเมริิกา โดยในแถบตอนใต้้ของอเมริิกานั้้�น จะประกอบไปด้้วย ๔ ประเทศ ที่่�โดดเด่่น
เรื่่�องการใช้้รููปแบบลััทธิิชาติินิิยมได้้แก่่ ประเทศอาร์์เจนติินา ประเทศชิิลีี ประเทศเม็็กซิิโก และ
ประเทศบราซิิล นัักประพัันธ์์ที่่�โด่่งดัังในการประพัันธ์์บทเพลงรููปแบบนี้้� คืือ เฮเทอร์์ วิิลญา-โลโบส ซึ่่�ง
เป็็นนัักประพัันธ์์บทเพลงชุุด Brazilian Cycle ที่่�แสดงถึึงความเป็็นเอกลัักษณ์์ของประเทศบราซิิล
ออกมาได้้อย่่างชััดเจน
ในบทความตอนต่่อไป ทุุกท่่านจะได้้พบกัับอีีก ๒ รููปแบบการประพัันธ์์ ได้้แก่่ นีีโอคลาสสิิกซิิซึมึ
(Neoclassicism) และ Extended Piano Technique ซึ่ง่� มีีลููกเล่่นที่่�น่่าสนใจเพิ่่�มขึ้้�นมากมาย
โปรดติิดตามตอนต่่อไป
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George Crumb is an American
composer whose music is considered
avant-garde. His compositions
show the exploration of unusual
timbres by means of extended
techniques: a chisel slid along
piano strings, a musical saw, and
spoken flute.1 Crumb’s music is
also influenced by the poetry of
Federico Garcia Lorca and his West

1

2

3

4
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Virginian origins. Furthermore,
his music shows influences from
Claude Debussy, Charles Ives,
Bela Bartok, Anton Webern, and
Oliver Messiaen. Among these
composers, Bartok exerted the
utmost influence on Crumb’s
percussion writing.2
Crumb’s four books of
Madrigals were composed during

the years 1965 to 1969 when he
was appointed to a faculty position
in Music Composition at the
University of Pennsylvania.3 Each
of the four books of Madrigals
consists of three songs. Crumb’s
four books of Madrigals are
based on fragments of poetry
by Federico Garcia Lorca.4 The
poems, which Crumb utilized in
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Publishers, 1994: 524.

the Madrigals, feature the themes of life, death, love, earth, water, and rain.5 Books I-II
and Books III-IV were written in 1965 and 1969, respectively. Each book is scored for
soprano and various instruments. For instance, Madrigals Book IV is written for soprano,
harp, contrabass, percussion, flute in C (for the first song), alto flute (for the third song),
and piccolo (for the second song).
The first madrigal of Book IV, “¿Por Qué Nací Entre Espejos?” (“Why was I born
surrounded by mirrors?”), is scored for soprano, flute in C, harp, contrabass, glockenspiel,
and small and large cymbals. Crumb employs special effects in this madrigal by using
harmonics on the flute, harp, and contrabass, as well as flutter-tongue on the flute. This
madrigal contains passages in retrograde throughout the piece. The text of this piece is
as follows:
¿Por qué nací entre espejos?
Why was I born surrounded by mirrors?
El día me da vueltas.
The day turns round me.
Y la noche me copia en todas sus estrellas.
And the night reproduced me in each of her stars.
Some musical elements, such as phrases and formal structure in this madrigal, are
influenced by the idea of mirror images, as alluded to in the text. Word painting is evident
in this madrigal. For example, the phrase entre espejos? is presented in a five-note motive
in thirty-second notes (mm. 3, 10). The five-note figure has its focal point at the third note
and reverses itself (mirror). The word “copia” in m. 16 is presented through the retrograde
of the instrumental part in mm. 16-18.
Crumb’s “¿Por Qué Nací Entre Espejos?” from Madrigals Book IV is written in nine
distinct sections, according to texture, tempo, and dynamics. The form of this piece is a
symmetrical arch form. The nine sections can be labeled as A-B-C-B’-D-B’’-C’-B’’’-A:
A (m. 1), B (mm. 2-5), C (mm. 6-8), B’ (mm. 9-12), D (mm. 13-18), B’’ (mm. 19-22), C’
(mm. 23-25), B’’’ (mm. 26-29), and A (m. 30). The tempo markings and dynamics suggest
clear sectional divisions in this piece as illustrated in the following diagram:

The texture of this piece is generally pointillistic except both A sections, (at the beginning
and the end), which are chordal with all instruments sounding together and without text.
The chords in both A sections represent Crumb’s exploration of unusual timbres.
In sections B and B’, the soprano sings “¿Por qué nací entre espejos? ¿Por qué nací?”
Section B’’ is the retrograde inversion of section B but at a different pitch. In section B’’ and
B’’’, the soprano sings only “¿Por qué nací?” Section B’’’ is also the retrograde inversion of
section B’’. The soprano melody in section B is presented as a retrograde at the same pitch
in flute, harp, and contrabass (mm. 27-29) in section B’’’, and the soprano melody in section

5

Donald Chittum, “The Compositions,” George Crumb, http://www.georgecrumb.net/comp/
madrig-p.html (accessed August 6, 2020).
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B’ is presented as a retrograde at
the same pitch in the percussion,
flute, and harp (mm. 20-22) in
section B’’. Each B section consists
of four measures.
Both sections C and C’ are
three measures long. In section
C, the motivic idea is presented
in the instrumental part (flute)
and without text. This motive
reaches its climax (F-natural) in
the middle of section C (m. 7)
and reverses itself in retrograde.
In section C’, the soprano sings
“entre espejos?” in the exact
pitches as the flute in section C.
Both sections C and C’ consist of
three pitch class sets: [0,1,2,3,8],
[0,2,5,6,8], and [0,1,2,3,8]. Both
C sections feature the loudest
point (ff) of the piece. Moreover,
the flutter tongue technique in
the flute part (m. 7) recurs as a
tremolo in the contrabass (mm.
15-16) in section D.
Section D is considered as the
climax of the piece, representing
the center of the arch form. Section
D is the only section where the
soprano sings “El día me da
vueltas. Y la noche me copia en
todas sus estrellas”. The other
sections employ the text “¿Por qué
nací entre espejos?” In section D,

Bibliography

the soprano does not sing the text
completely using exact pitches but
half-sings the text following the
melodic contour. In the instrumental
parts, the last three measures (mm.
16-18) are the retrograde of the
first three measures (mm. 13-15)
of section D. This treatment makes
section D a palindrome.
The number seven is used
throughout this madrigal: the
direction to hold the chords for seven
seconds in both A sections (mm.
1 and 30); rhythmic groupings of
the motivic idea in sections C and
C’; and lastly, the time signature
in the beginning of each section.
With the exception of section A,
each section in this piece is held
together by means of constant
figurations in thirty-second notes,
even though the tempo and the
beat units change.
The intervallic cells in major
second and minor ninth are
predominant throughout this
madrigal. Unisons are also
frequently used in this piece. In
addition, sections B and C each
consists of nine pitch sets in varying
lengths. Only in section D is there
an occurrence of all twelve tones.
A structural unity is achieved
by means of such elements as texts,

dynamics, tempi, and chordal
texture. For instance, the use of
the same texture in sections A, in
the beginning and the end of the
piece. Secondly, the text “¿Por
qué nací?” is constantly used in all
sections B. Thirdly, the dynamic
p is consistently maintained in
every section B and the dynamic
f in every section C. Finally, the
tempo for every section B is
e3=144 (Moderato, tranquillo)
and the tempo for every section
C is e4=288 (Animato).
In conclusion, the idea of the
mirror plays an important role in
Crumb’s “¿Por Qué Nací Entre
Espejos?”. This idea is realized
by retrograde passages between
sections, within sections, and as
part of the motivic ideas themselves.
Besides that, the text setting is also
significant in this piece: creating a
mood, planning a formal structure,
and word painting. Moreover,
this piece also presents some of
Crumb’s compositional techniques
such as the exploration of unusual
timbres and extended performance
techniques, for instance, the flutter
tongue technique in the flute section
and the metallic sound of the harp.
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ปี่่�พาทย์์มอญ
คณะ อ.บรรเลงศิิลป์์
เรื่่�อง:
ธัันยาภรณ์์ โพธิิกาวิิน (Dhanyaporn Phothikawin)
อาจารย์์ประจำำ�สาขาวิิชาดนตรีีศึึกษา และภััณฑารัักษ์์
วิิทยาลััยดุุริิยางคศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล

แตรวง

ปี่่�พาทย์์มอญ อ.บรรเลงศิิลป์์ ก่่อตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อประมาณ
พ.ศ. ๒๔๙๔ ที่่�จัังหวััดราชบุุรีี โดยนายอ่่วม แผนคู้้� นาย
อ่่วมเป็็นชาวจัังหวััดสมุุทรสงคราม ได้้เรีียนรู้้�วิชิ าทางด้้าน
ดนตรีีมาจากคณะอุุทัยั บรรเลงที่่�จัังหวััดสมุุทรสงคราม
เมื่่�อเรีียนดนตรีีจนสามารถบรรเลงได้้อย่่างชำำ�นาญแล้้ว จึึง
มาตั้้�งคณะที่่�บ้้านไร่่ชาวเหนืือ อำำ�เภอดำำ�เนิินสะดวก จัังหวััด
ราชบุุรีี เริ่่�มแรกของการสร้้างคณะได้้เริ่่�มสร้้างแตรวง
ขึ้้�นก่่อน เนื่่�องจากในสมััยนั้้�นเป็็นที่่�นิิยมมาก และเห็็น
ว่่าในจัังหวััดราชบุุรียัี งั มีีอยู่่�ไม่่กี่่�คณะ โดยใช้้ชื่่�อว่่า “คณะ
แตรวงพ่่ออ่่วม”
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ต่่อมาในปีี พ.ศ. ๒๕๑๖ ด้้วยความรู้้�ที่่�มีีจากการ
ศึึกษาทางด้้านดนตรีี ทั้้�งแตรวงและปี่่�พาทย์์ นายอ่่วม
จึึงได้้ก่่อตั้้�งวงปี่่�พาทย์์ไทยและปี่่�พาทย์์มอญขึ้้�น โดยซื้้�อ
เครื่่�องมาจากวงดนตรีีทางสมุุทรสงครามที่่�แบ่่งขายเครื่่�อง
ดนตรีีให้้ แล้้วตั้้�งชื่่�อคณะว่่า คณะ อ.บรรเลงศิิลป์์ ทำำ�ให้้
คณะสามารถรัับงานบรรเลงทั้้�งวงปี่่�พาทย์์ไทยและวง
ปี่่�พาทย์์มอญได้้ เมื่่�อรัับงานได้้หลากหลายมากขึ้้�นก็็ส่่ง
ผลให้้คณะเริ่่�มมีีชื่่�อเสีียงและเป็็นที่่�รู้้�จััก

เครื่่�องดนตรีีให้้ด้้วย”
จนกระทั่่�ง พ.ศ. ๒๕๔๒ นายอ่่วม แผนคู้้� ได้้เข้้า
สู่่�วััยชรา เห็็นว่่าบุุตรหลานสามารถบรรเลงดนตรีีและ
สามารถทำำ�หน้้าที่่�ควบคุุมวงปี่่�พาทย์์ได้้แล้้ว จึึงเริ่่�ม
วางมืือจากการบรรเลงดนตรีี แล้้วมอบหมายให้้บุุตร
ชาย คืือ นายชอ้้อน แผนคู้้� ทำำ�หน้้าที่่�ควบคุุมดููแลวง
ปี่่�พาทย์์ของคณะเรื่่�อยมา ต่่อมาเมื่่�อนายชอ้้อนเริ่่�มมีีอายุุ
มาก จึึงได้้ให้้นางสาวอมร แผนคู้้� เป็็นผู้้�ดููแลวงปี่่�พาทย์์
ต่่อ นอกจากนี้้� นายชอ้้อน แผนคู้้� และนางสาวอมร
แผนคู้้� ยัังได้้ถ่่ายทอดความรู้้�ทางดนตรีีและการดููแล
วงปี่่�พาทย์์ในเรื่่�องต่่าง ๆ ให้้แก่่หลาน คืือ นายคเนต
แผนคู้้� เพื่่�อต้้องการที่่�จะให้้หลานชายได้้ดููแลและรัักษา
ป้้ายคณะ
วงปี่่�พาทย์์ไว้้ให้้อยู่่�คู่่�กัับตระกููลต่่อไป “ตอนนี้้�ก็ใ็ ห้้หลาน
ชายมาช่่วยดููแล เขาก็็เล่่นได้้นะรอบวง อีีกหน่่อยก็็จะ
เมื่่�อคณะเติิบโตขึ้้�นเรื่่�อย ๆ นายอ่่วมจึึงได้้เริ่่�มที่่�จะ ยกให้้เขาดููแลคณะ เป็็นสมบััติิของตระกููล อยากจะให้้
ถ่่ายทอดความรู้้�ทางดนตรีีให้้แก่่บุุตร โดยเริ่่�มถ่่ายทอด เขาสืืบทอดต่่อไป”
จากการปฏิิบััติิให้้ดููแล้้วให้้ฝึึกฝนตาม “พ่่อจะตีีให้้ฟััง
ให้้ดูู ถ้้าเราทำำ�ไม่่ได้้ ก็็จะมาจัับมืือเราตีี” บทเพลงที่่�ใช้้
ในการฝึึกก็็เป็็นบทเพลงทั่่�ว ๆ ไป ตามแบบอย่่างที่่�เขา
ฝึึกกัันมา “ก็็เริ่่�มจากทั่่�ว ๆ ไป เหมืือนวงปี่่พ� าทย์์อื่น่� ๆ
เพลงสองชั้้�น สามชั้้�น ไปเรื่่�อย ๆ” เมื่่�อบรรเลงได้้จนมีี
ความชำำ�นาญ จึึงเริ่่�มออกแสดงตามงานต่่าง ๆ “พอเล่่น
ได้้ ตีีได้้ดีี พ่่อก็็จะให้้ออกไปเล่่นงาน ฝึึกทุุกเครื่่�องที่่�อยู่่�
ในวง” นอกจากนี้้� นายอ่่วมยัังได้้ส่ง่ บุุตรสาวไปเรีียนขัับ
ร้้องเพิ่่�มเติิมกัับครููที่่�อยู่่�ไม่่ไกลจากบ้้าน “ไปหััดร้้องกัับ
น้้ารวม บ้้านเขาอยู่่�ไม่่ไกลจากที่่�นี่่� พอเริ่่�มร้้องได้้ ก็็มา
หััดแกะเทปเพิ่่�มเติิม ตอนนั้้�นก็็เป็็นนัักร้้องของวง” การ
เรีียนรู้้�ประกอบกัับการฝึึกจากประสบการณ์์จริิงจากการ
แสดงงานต่่าง ๆ ทำำ�ให้้วงปี่่�พาทย์์เติิบโตขึ้้�นเรื่่�อย ๆ จน
มีีลูกู ศิิษย์์เข้้ามาขอฝากฝัังตััวเพื่่�อเรีียนดนตรีีที่่�บ้า้ น ซึ่่�ง
นายอ่่วมก็็ได้้ถ่่ายทอดความรู้้�ทางดนตรีีทั้้�งแตรวงและ
ปี่่�พาทย์์ให้้แก่่ลูกู ศิิษย์์ที่่�อยู่่�ในจัังหวััดราชบุุรีแี ละจัังหวััด
ใกล้้เคีียงอย่่างไม่่หวงแหนวิิชา “สมััยก่่อน ที่่�บ้้านจะมีี
มาอยู่่�กััน มากิิน มานอน หากมีีงานแตรวงพร้้อมกััน
สามารถแยกไปได้้ ๒-๓ วง ในวัันเดีียว แถวนี้้�ส่ว่ นใหญ่่
เป็็นลููกศิิษย์์ของพ่่อทั้้�งนั้้�น พ่่อแกก็็สอน ดููแล ก็็เหมืือน
เป็็นลููกหลาน” เมื่่�อการเรีียนรู้้�แต่่เพีียงในวง ไม่่เพีียง นายคเนต แผนคู้้�
พอต่่อการบรรเลง นายอ่่วมยัังให้้ความสำำ�คััญต่่อการ
ในปััจจุุบันั คณะ อ.บรรเลงศิิลป์์ ยัังคงรัับงานแสดง
เรีียนรู้้� จึึงได้้ให้้ ครููพุ่่�ม เผยเผ่่าเย็็น ศิิษย์์ของครููรวม
พรหมบุุรีี มาช่่วยสอนปี่่�พาทย์์เพิ่่�มเติิมอีีกด้้วย “ครููพุ่่�ม ทั่่�วไป แต่่ไม่่มีีการแสดงแตรวงแล้้ว เนื่่�องจากคนเป่่า
แกก็็มาอยู่่�ที่่�นี่่�นะ มาสอน กิิน นอน อยู่่�ด้้วยกััน มีีงาน แตรวงเป็็นนัักดนตรีีดั้้�งเดิิมที่่�เสีียชีีวิิตไปแล้้ว ประกอบ
ก็็พากัันไปออกงาน ตอนนั้้�นแกก็็มาแกะราง มาสร้้าง กัับความนิิยมใช้้แตรวงบรรเลงในงานต่่าง ๆ ลดน้้อยลง
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การแสดงปี่่�พาทย์์ของคณะ

ปััจจุุบันั จึึงเหลืือเพีียงวงปี่่�พาทย์์ไทยและปี่่�พาทย์์มอญที่่�
ยัังคงรัับงานแสดงอยู่่� สมาชิิกในวงส่่วนใหญ่่จึึงเป็็นนััก
ดนตรีีที่่�อยู่่�ในจัังหวััดราชบุุรีีและจัังหวััดใกล้้เคีียง โดย
การเชิิญมาแสดงร่่วมกััน ซึ่ง่� ก็็เป็็นเครืือญาติิที่่�สามารถ
ตามมาแสดงได้้ “ส่่วนใหญ่่เป็็นนัักดนตรีีที่่รู้้�จั
� กั กัันหมดใน
ราชบุุรีแี ละจัังหวััดใกล้้เคีียง ถ้้ามีีงานก็็ตามกัันมาเล่่น มีี
งานอะไรให้้ช่ว่ ยเหลืือก็็ไปช่่วยกััน” และด้้วยสถานการณ์์
ในปััจจุุบัันที่่�เกิิดโรคโควิิด-๑๙ ระบาด ได้้ส่่งผลกระทบ
ต่่องานแสดงดนตรีีและอาชีีพของนัักดนตรีีเป็็นอย่่างมาก
คณะจึึงได้้มีกี ารปรัับตััวและช่่วยเหลืือนัักดนตรีีปี่่พ� าทย์์
ในจัังหวััดราชบุุรีด้ี ว้ ยกััน “ตอนนี้้�งานไม่่ค่อ่ ยมีี พอมีีโรค
ระบาดด้้วย งานก็็ยิ่่�งลดน้้อยลง ใครมีีงานก็็มาตามเรา
เรามีีงานก็็ตามเขามาเล่่น พยายามประคัับประคองกัันไป
หากเรามีีงานชนกััน เราก็็แบ่่งกัันไป” การช่่วยเหลืือ
เกื้้�อกููลจึึงก่่อให้้เกิิดเป็็นความผููกพัันและส่่งเสริิมความ
รัักสามััคคีีระหว่่างนัักดนตรีีด้้วยกััน
ในด้้านของบทเพลงที่่�คณะนำำ�มาบรรเลง ส่่วนใหญ่่
เป็็นเพลงดั้้�งเดิิมที่่�ได้้รัับการถ่่ายทอดมา เช่่น เพลง
ประจำำ�วััด เพลงมอญต่่าง ๆ เพลงสามชั้้�น สองชั้้�นทั่่�วไป
“เพลงก็็เป็็นเพลงดั้้�งเดิิมที่่�ถ่่ายทอดกัันมา จะมีีทั้้�งทาง

ของสมุุทรสงครามและทางของราชบุุรีี ก็็จะคล้้าย ๆ
กััน” แต่่ในปััจจุุบัันมีีการบรรเลงเพลงลููกทุ่่�งเพิ่่�มเติิม
บ้้างตามความต้้องการของผู้้�ว่่าจ้้าง “ส่่วนใหญ่่ก็บ็ รรเลง
เพลงดั้้�งเดิิมมากกว่่า อยากจะให้้มัันยัังคงอยู่่� แต่่ถ้้า
เจ้้าภาพบางงานชอบเพลงลููกทุ่่�ง ถ้้าเขาขอมาก็็ต้้อง
จััดไปให้้เขา” การรัักษาเพลงดั้้�งเดิิม เพื่่�อรัักษาบทเพลง
และเอกลัักษณ์์ของวััฒนธรรมทางดนตรีี จึึงเป็็นสิ่่�งที่่�
คณะให้้ความสำำ�คััญ และยัังคงรัักษาวััฒนธรรมทาง
ดนตรีีดัังกล่่าวไว้้
จากการศึึกษา คณะปี่่�พาทย์์ อ.บรรเลงศิิลป์์ จะเห็็น
ได้้ว่า่ เป็็นคณะปี่่�พาทย์์ที่่�อยู่่�คู่่�กับั จัังหวััดราชบุุรีี และเป็็น
คณะที่่�ได้้รับั การสืืบทอดต่่อเนื่่�องกัันมา จนมาถึึงยุุคสมััย
ที่่�สัังคมมีีการเปลี่่�ยนแปลง ทั้้�งทางสัังคมและวััฒนธรรม
ซึ่ง่� วััฒนธรรมทางดนตรีีได้้รับั ผลกระทบเป็็นอย่่างมากจาก
การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว หากแต่่ปี่่�พาทย์์มอญ คณะ
อ.บรรเลงศิิลป์์ ยัังสืืบทอดวััฒนธรรมทางดนตรีีและยัังคง
รัักษาเอกลัักษณ์์ทางวััฒนธรรมดนตรีีในแบบดั้้�งเดิิมของ
ตนไว้้ ส่่งผลให้้เป็็นคณะปี่่�พาทย์์ที่่�ได้้รับั การยอมรัับและ
มีีชื่่�อเสีียงในจัังหวััดราชบุุรีีอีีกคณะหนึ่่�งด้้วย

เอกสารอ้้างอิิง
พีีระชััย ลี้้�สมบููรณ์์ผล. (๒๕๕๔). ดนตรีีในราชบุุรีี. รายงานการวิิจััย มหาวิิทยาลััยราชภััฏหมู่่�บ้้านจอมบึึง.
อมร แผนคู้้� สััมภาษณ์์เมื่่�อวัันที่่� ๗ สิิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คเนต แผนคู้้� สััมภาษณ์์เมื่่�อวัันที่่� ๗ สิิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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PENINSULA MOMENTS
At The Peninsula Bangkok, world-class hospitality enriched with compelling
Thai cultural experiences creates perfect memorable moments.

MUSIC BUSINESS

ธุุรกิิจดนตรีีในยุุค

COVID-19

เรื่่�อง:
นิิชาภา ล้้วนวุุทฒิิ (Nichapa Lounwutti)
กััฐภรณ์์ ใต้้หล้้าสถาพร (Kanthaphorn Tailastaphon)
มนััสนัันท์์ กิ่่�งเกษม (Manassanan Kingkasem)
นัักศึึกษาสาขาวิิชาธุุรกิิจดนตรีี
วิิทยาลััยดุุริิยางคศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล

บทนำำ�
หลัังจากไตรมาสแรกของปีี พ.ศ.
๒๕๖๓ เป็็ น ช่่ ว งเวลาที่่�ทั่่�วโลก
ต่่างประสบปััญหาครั้้�งใหญ่่ คืือ
วิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อ
โคโรนาไวรััสสายพัันธุ์์�ใหม่่ หรืือที่่�รู้้�จักั
กัันในชื่่�อเชื้้�อไวรััส COVID-19 และ
ได้้รัับผลกระทบเป็็นวงกว้้าง ตั้้�งแต่่
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การปรัับเปลี่่�ยนวิิถีชีี วิี ติ ประจำำ�วัันของ
เราให้้มีกี ารรัักษาระยะห่่าง (social
distancing) การกัักตััวอยู่่�บ้้านจนเกิิด
การทำำ�งานจากที่่�บ้้านอย่่าง work
from home ในหลายบริิษััท ส่่งผล
ให้้ธุุรกิิจและอุุตสาหกรรมทั่่�วโลก
ต่่างไขว้้เขว และหัันมาปรัับเปลี่่�ยน
โมเดลธุุรกิิจเพื่่�อให้้สามารถดำำ�รงอยู่่�

และผ่่านสถานการณ์์นี้้�ไปได้้
ธุุรกิิจดนตรีี เป็็นหนึ่่�งในธุุรกิิจ
กลุ่่�มแรกที่่�ได้้รัับผลกระทบจากเชื้้�อ
ไวรััส COVID-19 และมีีความเป็็น
ไปได้้ว่า่ จะส่่งผลแก่่ตัวั ธุุรกิิจในระยะ
ยาว เริ่่�มต้้นจากการปิิดตััวลงของ
ร้้านอาหารและสถานบัันเทิิง ไป
จนถึึงการยกเลิิกคอนเสิิร์์ตและ

เทศกาลดนตรีีทั้้�งหมดลง ทำำ�ให้้นััก
ดนตรีีและศิิลปิินขาดรายได้้จากการ
โดนยกเลิิกงานทั้้�งหมด ซึ่่�งนอกจาก
จะส่่งผลกระทบทางตรงต่่อตััวศิิลปิิน
แล้้ว เหล่่าผู้้�เกี่่�ยวข้้องในสายงานทาง
ด้้านดนตรีีและผู้้�สนัับสนุุนศิิลปิิน เช่่น
ผู้้�จััดการศิิลปิิน ผู้้�จััดงาน ค่่ายเพลง
ผู้้�จััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าของศิิลปิิน และ
ทีีมงานเบื้้�องหลััง ต่่างได้้รัับกระทบ
จากเชื้้�อไวรััส COVID-19 เช่่นกััน
ถึึงแม้้เชื้้�อไวรััส COVID-19 จะส่่ง
ผลกระทบอย่่างรุุนแรงต่่อธุุรกิิจดนตรีี
ทั่่�วโลก แต่่เมื่่�อเราลองมองย้้อนกลัับ
ไป ท่่ามกลางเทคโนโลยีีที่่�พัฒ
ั นา ค่่า
นิิยม และความชื่่�นชอบที่่�เปลี่่�ยนไป
ตามยุุคสมััย เชื้้�อไวรััส COVID-19
จึึงไม่่ใช่่ปัญ
ั หาแรกที่่�เกิิดขึ้้�นกัับธุุรกิิจ
ดนตรีี แต่่เป็็นเพีียงหนึ่่�งในปััญหาและ
อาจเป็็นเพีียงสััญญาณบอกเหตุุให้้เรา
กลัับมาวิิเคราะห์์โมเดลธุุรกิิจดนตรีีใน
ประเทศไทยใหม่่อีีกครั้้�งว่่า มีีความ
แข็็งแกร่่งมากพอที่่�จะก้้าวข้้ามผ่่าน
ปััญหาเหล่่านี้้� และสามารถต่่อยอด
พััฒนาขึ้้�นไปอีีกขั้้�นได้้หรืือไม่่
ย้้อนรอยการประสบปััญหาครั้้ง� ใหญ่่
ของธุุรกิิจเพลง
ในช่่วงกลางยุุค ๙๐ นวััตกรรม
ที่่�ทัันสมััยอย่่าง MP3 ได้้เกิิดขึ้้�น โดย
สามารถลดขนาดไฟล์์เสีียงให้้เล็็กลงจาก
audio CD ได้้ถึึง ๑๐ เท่่า คุุณภาพ
เสีียงอยู่่�ในระดัับดีี และที่่�สำำ�คััญ
คืือสะดวกในการพกพา สามารถ
ฟัังที่่�ไหนเมื่่�อไหร่่ก็็ได้้ เมื่่�อ MP3
กลายเป็็นที่่�นิิยมสููงขึ้้�น จุุดเริ่่�มต้้น
ของการเปลี่่�ยนแปลงครั้้�งใหญ่่ของ
ธุุรกิิจดนตรีีจึึงเกิิดขึ้้�น
MP3 กลายเป็็นสื่่�อที่่�ถููกนำำ�มาใช้้
เป็็นเครื่่�องมืือในการละเมิิดลิิขสิิทธิ์์�ผล
งานเพลง เริ่่�มจากแพลตฟอร์์มชื่่�อ
Napster ก่่อตั้้�งในปีี ค.ศ. ๑๙๙๙
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ได้้คิดิ ค้้นการแชร์์เพลง

แบบ Peer-to-Peer คืือการอััปโหลด
เพลงลงในเว็็บไซต์์ใต้้ดิิน ทำำ�ให้้
ผู้้�คนสามารถโหลดเพลงลง MP3
ได้้แบบไม่่เสีียเงิิน จนสร้้างค่่านิิยมที่่�
ผิิดให้้คนทั่่�วโลก ส่่งผลให้้เทปคาสเซต
และซีีดีี ซึ่ง่� ถืือเป็็นสื่่�อหลัักที่่�ใช้้ในการ
ฟัังดนตรีีมาอย่่างยาวนาน ถููก MP3
เข้้ามาแทนที่่�อย่่างรวดเร็็ว
สำำ�หรัับวิิธีีการแก้้ปััญหาของ
ค่่ายเพลงในสมััยนั้้�น คืือการหัันมา
เน้้นธุุรกิิจในรููปแบบของ Showbiz
หรืือการพาศิิลปิินไปแสดงสด เพื่่�อ
เป็็นการดึึงดููดให้้ผู้้�คนกลัับมาสนใจ
ในตััวศิิลปิิน สร้้างความรู้้�สึึกแก่่แฟน
เพลงว่่าสามารถเข้้าถึึงตััวศิิลปิินที่่�ตััว
เองชื่่�นชอบได้้ง่่ายขึ้้�น ประกอบกัับ
การได้้ฟังั เพลงของศิิลปิินแบบสด ๆ
ที่่�หาไม่่ได้้จากการฟััง MP3 ผล
จากการปรัับเปลี่่�ยนในครั้้�งนั้้�นสร้้าง
ความคึึกคัักให้้แก่่สถานบัันเทิิง โดย
เฉพาะในประเทศไทยเป็็นอย่่างมาก
เนื่่�องจากการแสดงสดของศิิลปิินได้้
หมายถึึงการร่่วมแสดงภายในงาน
อีีเวนต์์ทุุกรููปแบบ ไม่่ว่่าจะเป็็น วััน
เปิิดร้้าน งานภายในองค์์กร งาน
แต่่งงาน หรืือแม้้กระทั่่�งงานเปิิดตััว
ผลิิตภััณฑ์์ งานแสดงสดได้้กลาย
เป็็นรายได้้หลัักของศิิลปิินไทยไป
โดยปริิยาย
หลัั งจากยุุ ค MP3 ได้้ เกิิ ด
แพลตฟอร์์มการฟัังเพลงรููปแบบ
ใหม่่อย่่าง Streaming ที่่�สามารถ
ฟัังได้้ผ่า่ นทางโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�หรืือ
คอมพิิวเตอร์์ เช่่น Spotify, Apple
Music, JOOX ฯลฯ ซึ่่�งตอบโจทย์์ผู้้�
บริิโภคที่่�ไม่่จำำ�เป็็นต้้องหาเว็็บไซต์์เพื่่�อ
โหลดเพลงเข้้าโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�แบบ
ถููกกฎหมาย และรายได้้ก็เ็ ริ่่�มเข้้าถึึง
ตััวศิิลปิิน ส่่วนสื่่�อเทปคาสเซต ซีีดีี
และแผ่่นเสีียง ก็็ถูกู ยกระดัับให้้กลาย
เป็็นของสะสมสำำ�หรัับผู้้�ที่่�ชอบสะสม

ตีีแผ่่โมเดลธุุรกิิจดนตรีีที่ซ่่� อ่ นอยู่่�ของ
ประเทศไทย
หากนำำ�โมเดลธุุรกิิจดนตรีีของ
ประเทศไทยกัับต่่างประเทศมาเทีียบ
กััน จะพบข้้อแตกต่่างที่่�ชััดเจน คืือ
การให้้ความสำำ�คััญกัับตััวศิิลปิินและ
บทเพลงของพวกเขา โดยในประเทศ
สหรััฐอเมริิกาหรืืออัังกฤษ การก้้าว
ไปเป็็นศิิลปิินมีีจุุดเริ่่�มต้้นจากการ
ตระเวนแสดงสดในระดัับท้้องถิ่่�น
เพื่่�อให้้เป็็นที่่�รู้้�จัักและแสดงสไตล์์ที่่�
ชััดเจนของแต่่ละคนออกมาให้้เหล่่า
ผู้้�ชมได้้รับั รู้้� จนได้้รับั การยอมรัับและ
มีีฐานแฟนคลัับที่่�ชื่่�นชอบบทเพลง
ของศิิลปิินเหล่่านั้้�นจริิง ๆ และได้้
เซ็็นสััญญากัับค่่ายเพลงในที่่�สุุด
เพราะฉะนั้้�น การแสดงสดของศิิลปิิน
ในต่่างประเทศจึึงเป็็นสิ่่�งที่่�ทำำ�คู่่�กัับการ
ขายอััลบั้้�มมานานแล้้ว แต่่สำำ�หรัับ
ประเทศไทย การเน้้นภาพลัักษณ์์ของ
ศิิลปิินกลายเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญอัันดัับต้้น ๆ
รวมไปถึึงการแสดงสดที่่�ต้้องทำำ�หลาย
ครั้้�งติิดต่่อกััน ที่่�กลายเป็็นเพีียงเป้้า
หมายหลัักของศิิลปิินและค่่ายเพลง
บทเพลงของศิิลปิินจึึงถููกลดคุุณค่่าลง
กลายเป็็นสิินค้้าเชิิงธุุรกิิจที่่�เป็็นเพีียง
เครื่่�องมืือในการนำำ�พาศิิลปิินไปสู่่�การ
ขายการแสดงสดได้้เท่่านั้้�น
จากโมเดลธุุรกิิจข้้างต้้นจึึงทำำ�ให้้
เราเห็็นจุุดอ่่อนที่่�ถููกมองข้้าม คืือ
การเน้้นหารายได้้จากการแสดงสด
เพีี ย งช่่ อ งทางเดีี ย ว และไม่่ ไ ด้้
ตระหนัักถึึงการขยายการหาราย
ได้้ไปยัังช่่องทางอื่่�น ๆ ดัังนั้้�น เมื่่�อ
สถานการณ์์ COVID-19 เข้้ามา
จึึงทำำ�ให้้ธุุรกิิจดนตรีีในประเทศไทย
ถึึงขั้้�นหยุุดชะงัักในทัันทีี แต่่ยัังมีี
ความโชคดีี อ ยู่่�ที่่�ปัั จ จุุ บัั น ด้้ ว ย
เทคโนโลยีีที่่�ถููกพััฒนาทำำ�ให้้เรา
สามารถรัับฟัังและรัับชมแสดงดนตรีี
ผ่่านทางโลกออนไลน์์ได้้ โมเดล
ธุุรกิิจดนตรีีทั่่�วโลกจึึงมีีการปรัับเปลี่่�ยน
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เน้้นไปทางการใช้้ช่่องทางออนไลน์์
มากยิ่่�งขึ้้�น สุุดท้้ายก็็ขึ้้�นอยู่่�กัับไอเดีีย
และความเป็็นเอกลัักษณ์์ในการ
ประชาสััมพัันธ์์ว่่าจะสามารถดึึงดููด
และเข้้าถึึงผู้้�คนได้้อย่่างไร
ความเคลื่่�อนไหวก้้าวแรกของศิิลปิิน
เมื่่อ� เกิิดภาวะการระบาดของเชื้้อ� ไวรััส
COVID-19
การระบาดของเชื้้�อไวรัั ส
COVID-19 ทำำ�ให้้ศิลิ ปิินหัันมาใช้้ช่อ่ ง
ทางออนไลน์์ในการสื่่�อสารกัับแฟน
คลัับมากขึ้้�น ไม่่ว่่าจะผ่่านช่่องทาง
Social Media ต่่าง ๆ เช่่น เฟซบุ๊๊�ก
ไลฟ์์ หรืืออิินสตาแกรม แต่่เมื่่�อ
สถานการณ์์นี้้�ทำำ�ให้้ธุรุ กิิจหยุุดนิ่่�ง ทุุก
อาชีีพล้้วนต้้องปรัับตััวเพื่่�อความอยู่่�
รอด และศิิลปิินก็็ถือื เป็็นอาชีีพแรก ๆ
ที่่�ได้้รับั ผลกระทบโดยตรง สิ่่�งที่่�ศิิลปิิน
ทำำ�ได้้คือื ย้้อนกลัับไปคิิดว่่าวิิชาชีีพนี้้�
ให้้อะไรกัับคนดูู คนฟััง เราต้้องการ
อะไรจากสิ่่�งที่่�เราทำำ�อยู่่� สุุดท้้ายแล้้ว
เราแค่่ต้้องการ ‘มอบความสุุข โดย
ไม่่มีวัี ตั ถุุประสงค์์ใด ๆ แอบแฝง’ ไม่่
ว่่าจะบนแพลตฟอร์์มใดก็็ตาม ซึ่่�ง
นี่่�ถืือว่่าเป็็นหนึ่่�งบททดสอบครั้้�งยิ่่�ง
ใหญ่่ที่่�ทุกุ คนต้้องผ่่านพ้้นไปด้้วยกััน
ในประเทศไทย ณ ปััจจุุบันั ดำำ�เนิิน
มาถึึงมาตรการผ่่อนคลายระยะ ๔
ซึ่่�งทำำ�ให้้ธุุรกิิจในส่่วนของเอ็็นเตอร์์
เทนเมนต์์ต่่าง ๆ เริ่่�มกลัับมาจััดได้้
แล้้ว แต่่ก็็ยัังต้้องดำำ�เนิินการภายใต้้
เงื่่�อนไขของภาครััฐ โดยเฉพาะการ
เว้้นระยะห่่างของผู้้�เข้้าร่่วมงาน ทำำ�ให้้
การใช้้พื้้�นที่่�ต่่อตารางเมตรลดลง ซึ่่�ง
หมายความว่่า สามารถกลัับมาจััด
คอนเสิิร์ต์ ตามปกติิ แต่่ต้อ้ งขายตั๋๋ว� ใน
จำำ�นวนที่่�น้้อยลง เพราะต้้องปฏิิบััติิ
ตามมาตรการรัักษาระยะห่่าง ส่่งผล
ให้้ทางผู้้�จััด (organizer) ได้้รัับผล
ตอบแทนไม่่คุ้้�มกัับค่่าใช้้จ่่ายที่่�ต้้อง
ใช้้ในการจััดงาน ทางวงการธุุรกิิจ
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เพลงจึึงหาทางออกด้้วยการจััดทำำ�
คอนเสิิร์์ตในรููปแบบต่่างกัันออกไป
เช่่น ค่่ายเพลง What The Duck จััด
งานแสดงคอนเสิิร์์ตออนไลน์์ของ
ศิิลปิินในค่่าย ซึ่ง่� ถืือเป็็นครั้้�งแรกใน
ประเทศไทยที่่�มีีกิิจกรรมลัักษณะนี้้�
โดยมีีผู้้�ชมกว่่า ๖๐๐ คน รัับชมผ่่าน
โปรแกรมจััดประชุุมทางไกลยอดนิิยม
อย่่าง “ซููม (Zoom)” โดยจ่่ายเงิิน
ค่่าเข้้าชมคนละ ๑๖ เหรีียญสหรััฐ
หรืือ ๔๙๙ บาท ซึ่ง่� จะรัับชมที่่�ใดก็็ได้้
ที่่�มีีสััญญาณอิินเทอร์์เน็็ตรองรัับ
กิิ จ กรรมนี้้�เป็็ น ที่่�พูู ด ถึึ ง มากพอ
สมควร เพราะมีีการตััดภาพสลัับไปมาระหว่่างศิิลปิินกัับผู้้�ชม ทำำ�ให้้รู้้�สึกึ
ว่่าเหมืือนได้้อยู่่�ในคอนเสิิร์์ตจริิง ๆ
ต่่อมา บริิษััท อิินเด็็กซ์์ ครีีเอทีีฟ
วิิลเลจ จำำ�กััด (มหาชน) ผู้้�นำำ�ด้้าน
การตลาดเชิิงสร้้างสรรค์์แบบครบวงจร
ในภููมิภิ าคอาเซีียน จัับมืือกัับไอคอน
สยาม และทรูู ไอคอน ฮอลล์์ ศููนย์์
การจััดประชุุมและการแสดงระดัับ
โลก ได้้ร่ว่ มกัันจััดคอนเสิิร์ต์ ในรููปแบบ
hybrid concert ครั้้�งแรกของ
ประเทศไทย ซึ่่�งไฮบริิดคอนเสิิร์์ต
เป็็นการผสมผสานระหว่่างออฟไลน์์
และออนไลน์์เข้้าด้้วยกััน โดยผู้้�ชม
สามารถเลืือกรัับชมได้้ทั้้�งแบบ real
live (ซื้้�อบััตรเข้้ามาดููคอนเสิิร์์ตใน
สถานที่่�จริิง ซึ่ง่� มีีแสงสีีเสีียงเต็็มรููป
แบบ) หรืือจะเลืือกชมทางออนไลน์์
ผ่่าน live streaming ก็็ได้้ โดยการ
จััดคอนเสิิร์์ตแบบ hybrid นี้้� ใน
สถานที่่�จริิงสามารถรองรัับผู้้�ชมได้้
ถึึง ๑,๐๐๐ คน
ในต่่างประเทศนั้้�น นอกจาก
ศิิลปิินจะมีีการเล่่นดนตรีีสดผ่่าน
สถานที่่�ต่่าง ๆ โดยเฉพาะภายใน
บ้้านของตนในช่่วงมีีการล็็อกดาวน์์
หลัังจากเริ่่�มผ่่อนคลายมาตรการล็็อก
ดาวน์์ ผู้้�ที่่�อยู่่�ในวงการเพลงได้้มีกี าร
คิิดค้้นวิิธีกี ารจััดงานแสดงดนตรีีสด

โดยศิิลปิินสามารถแสดงได้้และผู้้�ชม
เองก็็สามารถมีีส่่วนร่่วมโดยไม่่ต้้อง
กัังวลเรื่่�องการแพร่่ระบาดของเชื้้�อ
เพราะมีีการเว้้นระยะห่่างทางสัังคม
ที่่�ชััดเจน โดย TCDC (ศัันสนีีย์์ เล้้า
อรุุณ, ๒๕๖๓) ได้้มีกี ารนำำ�เสนอมิิติิ
ใหม่่ของการแสดงดนตรีีสดยุุคการ
ระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19
ซึ่่�งสามารถแบ่่งได้้เป็็น ๖ ข้้อ ดัังนี้้�
๑. Drive-In Concerts: การ
แสดงดนตรีีสดโดยให้้ผู้้�ชมขัับรถเข้้า
มาจอดหน้้าเวทีีเพื่่�อชมคอนเสิิร์์ต
ภายในพื้้�นที่่�กลางแจ้้งขนาดใหญ่่ โดย
ผู้้�ชมต้้องนั่่�งชมในรถ แต่่สามารถ
เปิิดกระจกเพื่่�อส่่งเสีียงเชีียร์์ศิิลปิิน
ได้้ รวมทั้้�งสามารถสั่่�งอาหารและ
เครื่่�องดื่่�มให้้ไปส่่งที่่�รถได้้ด้้วย
๒. Wearable Protection:
Production Club มิิติิใหม่่ของการ
เข้้าร่่วมชมการแสดงดนตรีีสดที่่�จะ
ปลอดภััยกัับผู้้�เข้้าร่่วม หากได้้สวม
ใส่่บอดี้้�สููทครึ่่�งตััวสำำ�หรัับป้้องกััน
เชื้้�อโรค และหมวกกัันน็็อกสไตล์์ล้ำำ��ที่่�
สามารถสวมทัับกัับเสื้้�อผ้้าที่่�ใส่่ได้้ โดย
บริิษัทั Strong Arm ซึ่่�งยัังได้้พัฒ
ั นา
อุุปกรณ์์สวมใส่่อัจั ฉริิยะที่่�จะทำำ�หน้้าที่่�
ส่่งเสีียงเตืือนเมื่่�อมีีใครสัักคนอยู่่�ใกล้้
เราน้้อยกว่่า ๖ ฟุุต ซึ่ง่� สามารถนำำ�มา
ปรัับใช้้ในงานอีีเวนต์์ได้้ เพื่่�อกระตุ้้�นให้้
แฟน ๆ รัักษาระยะห่่างระหว่่างกััน
๓. Going Local: การแสดง
ดนตรีีได้้หัันไปใช้้บริิการจากศิิลปิิน
ในประเทศเป็็นหลััก เพื่่�อลดความ
กัังวลเรื่่�องการโดยสารเครื่่�องบิิน
ระยะไกล ในขณะที่่�การใช้้กิิจกรรม
ไลฟ์์สตรีีมจะสามารถเชื่่�อมต่่อกัับผู้้�
เข้้าชมในเมืืองอื่่�น ๆ หรืือผู้้�ที่่�อยู่่�ใน
ต่่างประเทศ ส่่งผลให้้เกิิดการเพิ่่�ม
ฐานแฟนเพลงในเมืืองอื่่�น ๆ หรืือ
แม้้แต่่ในต่่างประเทศได้้ด้้วย
๔. Spacing: การจััดงาน
คอนเสิิร์ต์ ซึ่ง่� มีีแนวโน้้มที่่�จะเป็็นการ

จััดแสดงในพื้้�นที่่�กลางแจ้้ง และมีีการ
จััดแบ่่งพื้้�นที่่�อย่่างเป็็นสััดส่่วน ไม่่
ว่่าจะเป็็นผู้้�เข้้าร่่วมงานหรืือแม้้แต่่
แดนเซอร์์
๕. Venues: การกำำ�หนดข้้อควร
ปฏิิบััติิสำำ�หรัับสถานที่่�จััดการแสดง
ขนาดใหญ่่ เพื่่�อให้้พร้้อมรัับกัับการเปิิด
ให้้บริิการอีีกครั้้�ง สำำ�หรัับข้้อกำำ�หนด
และแนวทางปฏิิบัติั นั้้�ิ นครอบคลุุมใน
หลายประเด็็น เช่่น ขนาดที่่�รองรัับ
ได้้ พิิกััดสถานที่่� จำำ�นวนผู้้�ร่่วมงาน
และข้้อปฏิิบัติั เิ พื่่�อลดความเสี่่�ยงด้้าน
สุุขภาพแก่่ทีมี งานและผู้้�ชม สิ่่�งสำำ�คััญ
คืือการให้้ความรู้้�เรื่่�องสุุขอนามััย การ
ทำำ�ความสะอาดและฆ่่าเชื้้�อสถานที่่�
จััดงาน รวมทั้้�งการเคร่่งครััดกัับ
มาตรการความปลอดภััยของผู้้�ชม ทั้้�ง
ช่่วงเข้้างานและออกจากงาน
๖. Testing: จะดีีกว่่าหรืือไม่่
หากจะสามารถประยุุกต์์นำำ�ระบบการ
ตรวจสอบหาเชื้้�อ COVID-19 แบบ
เร่่งด่่วนมาประยุุกต์์ใช้้ในการจััดงาน
ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ทราบได้้เลยว่่าผู้้�เข้้าร่่วม
งานนั้้�นปลอดภััยที่่�จะเข้้าร่่วมกิิจกรรม
หรืือไม่่ แม้้ว่่าจะต้้องขอให้้แฟน ๆ

มาถึึงสถานที่่�จััดงานเร็็วขึ้้�นก็็ตาม
สิ่่ง� ที่่เ� ชื้้อ� ไวรััส COVID-19 สอนธุุรกิิจ
เพลงในประเทศไทย
ถึึงแม้้ตอนนี้้�เชื้้�อไวรััส COVID-19
จะเป็็นสิ่่�งที่่�ถืือเป็็นอุุปสรรคต่่อความ
ก้้าวหน้้าของธุุรกิิจเพลงในประเทศไทย
โดยเฉพาะยอดขายเพลงที่่�ใช้้ในการ
เปิิดในที่่�สาธารณะ เช่่น ร้้านค้้า ร้้าน
อาหาร และฟิิตเนส แต่่ในส่่วนของ
streaming กลัับมีีการคาดการณ์์จาก
Goldman Sachs ว่่า รายได้้จากการ
ฟัังเพลงแบบ streaming จะเพิ่่�มขึ้้�น
กว่่า ๑๘% ในปีีนี้้� ส่่วนจำำ�นวนผู้้�ฟััง
เพลงแบบ streaming ก็็เพิ่่�มขึ้้�นมาก
เช่่นเดีียวกััน จาก ๓๔๑ ล้้านคน เมื่่�อ
ปีี ค.ศ. ๒๐๑๙ (พ.ศ. ๒๕๖๒)เป็็น
๑,๒๐๐ ล้้านคน ในปีี ค.ศ. ๒๐๓๐
(พ.ศ. ๒๕๗๓) โดยในจำำ�นวนผู้้�ฟััง
เพลงแบบ streaming นี้้� ได้้รัับ
ความนิิยมในกลุ่่�มคนที่่�มีีอายุุ ๑๖๒๔ ปีี โดยคนกลุ่่�มนี้้�ฟัังเพลงแบบ
streaming กว่่า ๘๐% เทีียบกัับคน
ในช่่วงวััยอื่่�น ๆ ที่่�รัับฟัังเพลงแบบ
streaming ๖๕% ส่่งผลให้้มีกี ารคาด

การณ์์ว่่า ในปีี ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ.
๒๕๗๓) อุุตสาหกรรมเพลงจะมีีราย
ได้้รวมทั่่�วโลกกว่่า ๑.๔๒ แสนล้้าน
ดอลลาร์์สหรััฐ หรืือประมาณ ๔.๕๓
ล้้านล้้านบาท เติิบโตขึ้้�น ๘๔% เมื่่�อ
เทีียบกัับปีี ค.ศ. ๒๐๑๙ (พ.ศ. ๒๕๖๒)
ที่่�อุุตสาหกรรมเพลงทั่่�วโลกมีีรายได้้
รวม ๗.๗ หมื่่�นล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
หรืือประมาณ ๒.๔๖ ล้้านล้้านบาท
จากข้้อมููลข้้างต้้นทำำ�ให้้เราสามารถ
สรุุปได้้ว่า่ เชื้้�อไวรััส COVID-19 อาจ
กลายเป็็นตััวกระตุ้้�นที่่�สำำ�คััญในการ
ขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจดนตรีีทั่่�วโลกให้้ก้า้ ว
ไปข้้างหน้้าในรููปแบบใหม่่ที่่�มาเร็็วขึ้้�น
และยั่่�งยืืนมากยิ่่�งขึ้้�น แต่่อาจต้้องใช้้
เวลาให้้คนไทยได้้ปรัับตััว อย่่างไร
ก็็ตาม เราไม่่สามารถคาดการณ์์สิ่่�งที่่�
จะเกิิดขึ้้�นในภายภาคหน้้าได้้ เหมืือน
กัับที่่�เราไม่่สามารถคาดการณ์์ได้้ว่่า
จะมีีเหตุุการณ์์แบบนี้้�เกิิดขึ้้�น เราจึึง
ต้้องพึึงระวัังและเตรีียมตััวให้้พร้้อม
รัับมืือและหาแนวทางแก้้ไขกัับสิ่่�งที่่�
จะเกิิดขึ้้�นไว้้ตลอดเวลา
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Conflict Management
of Musicians with Careers in Acting
Story:
Proud Arunrangsiwed (พราว อรุุณรัังสีี เวช)
Tatpicha Jirakansawad (ทััตพิิชา จิิรกาลสวััสดิ์์�)
Faculty of Management Science
Suan Sunandha Rajabhat University

Abstract

The current study aims to
identify to cause of conflicts
and solutions to these conflicts
for musicians with a career in
acting. Three musicians who fit
these criteria were interviewed,
and thematic analysis was used
to analyze the data. The findings
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show that the identity as musician
is the major cause of identity
conflict. Musicians need fans to
admire their musical ability and
songs, rather than just preferring
their roles in films and physical
attractiveness. These musicians
become more famous because of
roles in films, the situation of which
could result in conflict between

band members. This is because
they need fans and media to equally
treat all of them, not to praise only
one famous member in the band.
This could contribute to social
identity theory. These musicians
have two major public identities,
which are musician and actor, but
it was found that the individual
needs others to have a positive

attitude toward the identity with
a higher salience. Moreover, the
context related to a high identity
salience provides the individual
with a sense of secureness. In
order to solve the conflict that
musicians with careers in acting
have to face, they should arrange
their schedules by making the
band-related events as the priority,
and even if someone in the band
is more famous than others, the
income should be equally shared
to each member. Moreover, the
band should view a member’s
opportunity to be a famous actor
as the opportunity of the band
increase its mainstream appeal.
The film producers and directors
should respect the musicians and
their time, if they were invited
to the scene. They should also
understand that live shows/concert
performances is the major career
focus of the musicians, and should
not force the musicians to cancel
their concerts.
Keywords: musicians, actors,
conflict, identity

Introduction

Music is very important
for most people. It helps both
musicians, vocalists, and audiences
with listening skills, non-verbal
communication skills (Ungphakorn,
Pancharoen, & Dhamabutra, 2016),
stress reduction, and psychological
well-being (Tungdechahirun, 2018).
Nowadays, musicians could earn

more income by using available
technology to release their songs
directly without signing with
record labels (Jittarerk, 2010;
Pasurakul, 2018; Wiboonpanuvej
& Israngkun Na Ayudhya, 2018).
However, many people still enjoy
listening to music without pay,
whether by using YouTube, Deezer,
Spotify, or illegal download, while
the musicians could earn only
small amount of shared revenue.
Therefore, some musicians have to
have secondary jobs to earn more
money in order to live normally
as middle-class people.
Many Thai researchers in
this field have collected data
about Thai traditional music, their
communities, and development.
Some identified the rare musical
instruments used in faraway
provinces (Pitupumnak, 2017)
and some have written narratives
to describe the acceptance of folkstyle music and related occupation
(Teppayarak & Puchadapirom,
2015). Only few studies consisted
of pop music and pop culture, like
pop-music contests (Laowanich
& Laowanich, 2017) and the
comparison between current
pop music and traditional music
(Siriratanaphan, 2012).
The current study would fill
in the gap of research in Thai pop
music by using Thai punk and indie
(independent from record labels)
musicians as the subject of in-depth
interviews. As mentioned earlier,
musicians might meet financial

obstruction, so many of them have
to have secondary jobs. This study
focused on musicians who have a
career in acting as secondary job.
The objective of the current study
is to identify the problem and
propose solutions for musicians
with a career in acting, which
might suggest life-management
strategies for people who have to
have more than one occupation.

Method

In-depth interviews were
conducted as the data collection
process. One of the researchers
recruited the interviewees with
the criterion that these musicians
have to have a secondary job as
actors in TV drama, serials, or
film. Three musicians who fit into
this criterion agreed to participate
the study. The average time spent
during the interview is 40 minutes.
The researcher asked them about
the problems and conflicts that
occurred when they had to be
both a musician and actor, and the
researcher also asked them how
they solve such problems.
The names of all these three
key informants are presented as
pseudonyms. Some named oneself
and some let the researcher name
one(s). If these informants mentioned
their friends or other hands, the
researchers also turned those real
names into pseudonyms, too. This
would keep all data presented in
the part of findings anonymous.
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Pseudonym

Description

Ngos

The bassist of a punk band with 4 members. His punk band was founded more than
25 years ago. Ngos is well-known in both music industry and films.

Reu

The bassist of a former indie band. He was casted in many films.

Mandy
Taikmos
Mr. Market

The drummer of a band, called Taikmos.
He starred in 2 films, initially.
An indie band with 5 members.
The vocalist and leader of the band, in which Ngos is the bassist. He was not
interested in film acting, but he owns a local supermarket.

Mr. Backpack

The ex-guitarist of a band called Ruls. During the data collection, Mr. Backpack
was a solo artist and also a celebrity starring in many films.

Ruls

An indie band with 4 members. Earlier, Mr. Backpack was one of the members.

Findings

(1) Musician Identity
All 3 key informants reported
that they were more satisfied in
music performance than in film
acting or acting as a fictional
character in music videos. This
shows that when actions matched
the identity with the highest
salience, an individual would have
a sense of control, secureness, and
positive emotion.
[Reu] On the stage, I can do
everything, and everything I do is
right. I can be myself. But during
filming, I had to be a fictional
character, and that was not me. I
felt there was something wrong.
The data provided by this key
informant [Reu] is similar to the
findings of Kuppens and Van der
Pol (2014), that both heavy metal
fans and musicians need sincerity,
and they hate to pretend to be who
they are not. Another key informant
showed his anxiety that his fans
would learn about him through
films or TV serials, and not learn
who he actually is based on his
own music.
[Mandy] I am afraid that some
fans would see me in the movies
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before they see me in concert. They
might remember that image first.
When fans learned about a
musician through a TV episode
or a movie before listening to
music, they may like musician’s
attractiveness and characteristics
of the particular fictional character
better than the real characteristics
of the musician and one’s songs.
Hill (2011) found that rock and
metal fans may look down on popmusic fans, because they believed
that pop-music fans focused on
artists’ attractiveness and sexual
appeal, while metal fans focused
on songs and artists’ ability to play
music. Similarly, Corciolani (2014)
found that rock fans positioned
themselves higher than fans of
pop music and pop bands.
[Reu] I believe that most of
my fans saw me in movies before
listening to my music. They saw
something that is not real ‘me’,
and they liked it. I am, like, …,
okay, they like me like that, why
don’t they just start listening to
my music then? Why do they still
keep looking at the ‘wrong’ me?
Another key informant accepted
that he would prefer it if his fans

liked his music better than his
film performance, but this key
informant thought that fans have
their own right to like, to choose,
and to consume the media.
[Mandy] As I am also a
celebrity and I am not that famous
or good-looking, I think fans could
like anything that they want to
like. At least, I got more people
who like me and less people who
hate me. I understand if they just
want to listen to my music or some
just want to look at my physical
appearance.
One of the key informants
talked about a prior famous
situation that caused a serious
problem within a band.
[Ngos] I kind of understand
if fans would prefer the attractive
band member. Some fans like
only the lead vocalist. And some
bands got a very good-looking
guitarist, then, every fan just loves
that guitarist. That shouldn’t be
a problem, but the problem is
the media, like the journalists or
advertising designers. Earlier, Mr.
Backpack from the band, Ruls,
this guy was the most famous
member in the band. The posters

and the advertising about their
concert got only the pictures of
Mr. Backpack. So, …, how about
other band members? Where were
they? That is not right. A band
and live show are not a movie or
TV drama. They could not just
put the main protagonists on the
poster like that, but they have to
have everyone in the band, or no
one, but the logo.
Based on all aforementioned
interview data, identity as musician
could be the cause that the musicians
want their fans to listen to their
music rather than watching the
movies that they played. They also
showed respect to their friends,
other band members, regarding
the equality to be promoted and
appeared in the public sphere.
(2) Problems and Consequences
after Playing a Role in Movies
Inequality among the band
members seems to be the major
problem that causes other problems.

When the key informant was the
only band member who had a chance
to be on big screen, he became
more famous, got more income,
and had less time to practice or
contribute to the band, compared
to other members.
[Reu] When I began my career
as both musician and actor, I
dreamed to be like Mr. Backpack.
This guy made a lot of money from
the film industry. I planned that if
I got that much money like him, I
would buy a studio for my band
and get good instruments for my
friends. Later, when I got famous,
it is not like what I thought or
planned. Those journalists just
needed the news from me. They
don’t even care about other band
members. Although my friends
[other band members] have never
blamed me about this, I feel like
I am selfish. Sometimes, I had to
spend the whole year to play a
role in a movie. I got less time for
concert or making new music. After

that event, I got a rule for myself.
That is, my band’s schedule has
the first priority, and film directors
cannot ask me to change it.
If the key informant [Reu] is
not strong and direct to ask the
film directors to respect his band’s
schedule, that might heighten the
level of conflict within his band.
However, another key informant
[Ngos] believed that the particular
problem is just a risk factor to cause
the band separation, because the
major cause of band break-up is
the individual problems.
[Ngos] The problems are the
same old problems. People got
older, have kids, and sickness.
The other key informant
[Mandy] looked at the relationship
in the band differently. He did
not see the individual’s problem
as the cause of band break-up,
but for him, there was something
else greater than the individual’s
problems.
[Mandy] I think all the
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problems about inequality among
band members or other general
problems could not affect the
friendship between band members.
If my friend was very famous or
very rich, he would still be my
friend. Frankly, I will never be
able to find good friends like them
anywhere. They are actually my
best friends.
This reveals that all 3 informants
differently perceived the problem
and its level. The next part will
identify the solutions that these
key informants used to keep their
bands and acting careers moving on.
(3) Solutions
Since some member(s) in
some band(s) are more famous
than other members, they might
believe that these members are the
major cause of the bands’ success
and revenue. This might result in
inequal allocation of revenue. That
would bring about the conflict
within the bands.
[Ngos] For my band, we
don’t care who is the most or least
famous, and we share everything
for everyone equally. So, money is
not our cause of problem.
Bayer (2009) described the
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practice of heavy metal and rock
musicians that their authenticity is
to express the feeling directly. They
would perform their extremeness
because it is themselves, and they
will never perform things only
to earn more money. However,
when rock stars become more
famous, their authenticity would
sometimes be reduced. Some of
them perform on the stage and write
softer songs, just for commercial
appeal (Bayer, 2009).
[Reu] In fact, if my band let
me have a full-time job as an
actor in films, I would have a lot
of money and I could pay salary
for all my friends [band members].
Then, my friends would not have
to do anything, just wait, and earn
my bucks. But, you know what?
That is not the way we live. We
are musicians. Money is not the
thing. We play our music and we
want people to see, like, wow! this
band is very cool.
Another important factor that
might cause a conflict between
band members is the time and
schedule. Since the key informants
are both musicians and actors,
they had to arrange their schedules
systematically.

[Ngos] The rules between
me, Mr. Market, and other band
members, we will not promise
or sign to star in any film, if the
schedule is overlapped with our
band’s schedule. This means we
had to have our band’s schedule
earlier and completely.
Since these key informants
could find the solution for the
conflict regarding money and
time, the researcher also asked
them about jealousy if some
band members are too famous.
Two of the key informants did
not see the inequal reputation as
a problem, but they saw it as an
opportunity for their bands to be
more well-known.
[Ngos] Our band, our friends,
are okay for me to be on big screen.
They think that it makes people know
our band, and then, some pubs or
event organizers would invite us to
play for them. That’s how we get a
job. For some films that I played,
the directors also invited our band
to make the soundtrack. I mean
my acting career also supports
our band. That’s how my friends
are happy with it.
[Mandy] When I was on TV
or got the name at the end credit

of any film, I always let them
call me, “Mandy, the drummer
of Taikmos.” I don’t use my real
full name and surname. That’s
how I and my band will get more
famous together, at the same time.
The solutions presented in this
section could solve the conflicts
regarding revenue, schedule, and
also jealousy.

Discussion and Suggestion
The key informants of this
study worked as both musicians
and film actors, which might cause
conflicts in identity, revenue,

schedule, jealousy, and inequality.
The informants provided solutions
for most problems except identity
conflict. All 3 key informants want
fans to listen to their music and
be fans of the bands, better than
being fans of individual musicians
just because of their roles in films.
This might be because their identity
salience as musicians is higher than
as film actors. They did not only
perceive security and happiness
when the context matches their
most salient identity, but they also
need others (their fans) to perceive
them as a particular identity.

Finally, the current study also
helps suggest management strategies
regarding life schedules, routines,
and relationships with others,
especially for those who have two
jobs or careers. Future studies should
triangulate the current findings by
using other research designs, such
as quantitative studies. This will
help generalize the results to use
in other situations, contexts, and
populations.
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Drum Trick:
Quickly Reduce Spill on Individual
Drum Track Recordings
Story:
Michael David Brice (ไมเคิล เดวิด ไบรซ์)
Music Technology Department
College of Music, Mahidol University

Instrument spill or bleed is a common problem in audio recording, especially on audio tracks captured
by microphones recording the top of snare and tom drums. Microphones capturing these drum positions
often contain instrument spill coming from the cymbals, hi-hats and even the kick drum. The bleed in
these recordings can cause your overall drum recording to sound much too ambient, especially when
you already have two overhead mics or a room mic.
The go-to solution on drum track recordings with excessive bleed is to use a noise gate to cut out
the intruding instruments to a level that is acceptable or desired. However, using a noise gate is not a
perfect science - it can be tricky to find a setting that does what you want for the entirety of a recording,
without having to use automation. If only there were a simpler way…
In this article, I will give step-by-step instructions on how you can reduce instrument bleed in your
mixes, using a simple but effective technique. This technique does not require any fancy plugins and can
be done on any half-decent recording software. As usual, I will be using Logic Pro X, but this process
should work in any DAW, so long as you can transfer the knowledge given here into your DAW of
choice. Let us begin.
Step 1
Copy the individual audio recording that you want to fix onto a new and separate audio channel.
In this example, I am working with a live snare drum recording, which has too much bleed from the
cymbals and hi-hats.
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Make sure that you copy the track exactly as it is, including any effects plugins and volume settings
that you may have. If you do not do this, then the technique will be compromised.
Step 2
Next, we will need to change the file name of our duplicate track. To change the file name first
highlight the duplicate audio track, then go to Edit- Convert-Audio Region to New Audio File. A window
allowing you to change the file name will pop up. Name your audio track whatever you want. In this case,
I have just added the word inverted to the end of the original file name. After changing the file name,
you should see the audio file name change on the screen.

If you do not change the file name of the duplicate track, then the technique will not work. The reason
for this is that the duplicate and original audio file share the same file name, meaning what is done to one
is automatically done to the other. We do not want this to happen, so we have to change the file name of
at least one of the tracks, so that step 3 will work.
Step 3
Next, we will reverse the polarity of our duplicate audio track. To do this, double-click on the audio
file. This will bring up the file editor. Make sure “file” is selected, then go to the “functions” drop-down
menu and select “invert”.  
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Play the two tracks together to test if you have followed the process correctly up to
this point. You should not hear any sound even though you see the player head moving. If
you do hear anything, it means that something has gone wrong in either step 1 or step 2.
Step 4
Now, insert a compressor plugin on your duplicate audio track. Start off with a very
aggressive compressor setting (high threshold and high ratio) to hear what is happening.
You should notice that there is a kind of gated effect taking place. You should also hear that
the quieter unwanted sounds that were bleeding though are now being silenced or reduced
significantly, with only the louder and desired transients being allowed through. This is
perfect if you want to get rid of bleed from other instruments and is also very helpful in
bringing your snare drum forward while adding some snap to it.

You can ease up on the ratio and threshold settings until you find something that sounds
good to you. However, a relatively aggressive compressor setting works best. Play around
with the attack and release parameters, as you would when using a compressor normally.
A slower release time will help the snare ring out a little longer, while a shorter attack time
will help create some punch/snap.
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Step 5
If you feel that the process has sucked too much ambience out of the recording, then
you can duplicate the original track and mix the snare sound back in but at a lower volume.
Doing this should add more ambience/sustain and body that you might feel is missing.

Conclusion

Although excessive instrument bleed is often undesirable, it should not be your goal to
eliminate it completely. Instead, you should only be trying to reduce and manage it. In fact,
a certain amount of bleed can help improve your overall sound by giving your recording a
natural ambient tone, while simultaneously helping glue all the individual sounds in your
recording together. As usual, I hope this was useful, and until next time.
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รัับมืือโรคอััลไซเมอร์์
ด้้วยดนตรีีบำำ�บััด
เรื่อง:
วีีรภััทร มณีีนาวา (Weerapat Maneenava)
พิิมพ์์พญา อ่่วมศรีี (Pimpaya Uamsri)

เนื่่�องจากสัังคมไทยกำำ�ลัังก้้าว
เข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุอย่่างเต็็มรููป
แบบ ซึ่่�งในปีี พ.ศ. ๒๕๖๘ จะมีีผู้้�สูงู
อายุุประมาณ ๑๔.๔ ล้้านคน จาก
ประชากรทั้้�งหมด ๖๔ ล้้านคน ซึ่ง่�
คิิดเป็็นร้้อยละ ๒๓ ของประชากรทั้้�ง
ประเทศ ผู้้�สููงอายุุส่่วนมากจะมีีโรค
ประจำำ�ตััวกัันทั้้�งสิ้้�น (กรมกิิจการผู้้�สููง
อายุุแห่่งประเทศไทย, ๒๕๖๑) และ
อััลไซเมอร์์ก็เ็ ป็็นโรคที่่�ผู้้�สููงอายุุมักั จะ
เป็็นกััน โดยมีีอาการอยู่่�หลายระดัับ
คืือ เริ่่�มจากอาการหลง ๆ ลืืม ๆ ซึ่่�ง
เป็็นปกติิของผู้้�สููงอายุุ แต่่ถ้า้ เริ่่�มเป็็น
อััลไซเมอร์์แล้้ว จะไม่่ใช่่แค่่ลืมื เท่่านั้้�น
เหตุุการณ์์ระยะสั้้�นบางอย่่างจะถููกลบ
ไปจากสมองเหมืือนไม่่เคยเกิิดขึ้้�นมา
หรืือลืืมสิ่่�งที่่�เคยทำำ�ได้้หรืือคนรู้้�จัักไป
จนกระทั่่�งลืืมการทำำ�กิิจวััตรประจำำ�วััน
เช่่น การอาบน้ำำ�� การใส่่เสื้้�อผ้้า การ
รัับประทานอาหาร เป็็นต้้น เมื่่�อเริ่่�ม
หนัักขึ้้�นจะลืืมการเดิิน การพููด การ
กลืืนอาหาร จนต้้องนอนติิดเตีียง และ
ให้้อาหารทางสายยาง จนกระทั่่�งต้้อง
ใช้้เครื่่�องช่่วยหายใจ เท่่าที่่�ฟังั มาโรค
นี้้�อาจจะดููน่่ากลััว แต่่คนทั่่�วไปอาจ
ไม่่ได้้ใส่่ใจกัับโรคนี้้�กัันมาก เพราะ
คิิดว่่าอาการหลง ๆ ลืืม ๆ เป็็น
เรื่่�องปกติิของผู้้�สููงอายุุ เมื่่�อไม่่ได้้รับั
การดููแลหรืือการป้้องกัันตั้้�งแต่่เริ่่�ม
ที่่�มีีอาการ จึึงนำำ�ไปสู่่�ภาวะถดถอย
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ของสมองอย่่างรวดเร็็ว จนนำำ�ไปสู่่�
โรคอััลไซเมอร์์ที่่�รุุนแรง เราจึึงต้้อง
คอยสัังเกตคนในครอบครััว เพื่่�อ
เตรีียมการรัับมืือกัับโรคอััลไซเมอร์์
ดนตรีีบำำ�บัดั เป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่�งที่่�
สามารถช่่วยฟื้้�นฟููผู้้�ป่่วยสููงอายุุเหล่่า
นี้้�ได้้ และยัังสามารถนำำ�ไปใช้้ร่ว่ มกัับ
การบำำ�บััดประเภทอื่่�น ๆ
อััลไซเมอร์์เป็็นหนึ่่�งในโรคที่่�เกิิด
จากความเสื่่�อมถอยของการทำำ�งาน
หรืือโครงสร้้างของเนื้้�อเยื่่�อของสมอง
ซึ่่�งมัักพบในผู้้�สููงอายุุ ไม่่ใช่่ความ
เสื่่�อมตามธรรมชาติิ เพราะผู้้�สููงอายุุ
ไม่่จำำ�เป็็นต้้องเป็็นอััลไซเมอร์์ทุุกคน
แต่่เป็็นความเสื่่�อมที่่�เกิิดจากโปรตีีน
ชนิิดหนึ่่�งที่่�เรีียกว่่า เบต้้า-อะไมลอยด์์
(beta-amyloid) ชนิิดไม่่ละลายน้ำำ��
ซึ่ง่� เมื่่�อไปจัับกัับเซลล์์สมองจะส่่งผล
ให้้เซลล์์สมองเสื่่�อมและฝ่่อลง รวมถึึง
สารอะซีีติลิ โคลีีน (acetylcholine)
ซึ่ง่� เป็็นสารสื่่�อประสาทที่่�ส่่งผลโดยตรง
กัับความทรงจำำ� เมื่่�อมีีจำำ�นวนน้้อย
ลง จะทำำ�ให้้การสื่่�อสารระหว่่าง
เซลล์์สมองเสีียหาย ส่่วนการสะสม
ของเบต้้า-อะไมลอยด์์จะส่่งผลให้้
ประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของสมอง
ค่่อย ๆ ลดลง เริ่่�มจากสมองส่่วน
ฮิิปโปแคมปััส (hippocampus) ที่่�
มีีบทบาทสำำ�คััญในการจดจำำ�ข้้อมููล
ใหม่่ ๆ เมื่่�อเซลล์์สมองส่่วนนี้้�ถููก

ทำำ�ลาย ผู้้�ป่่วยจะเริ่่�มมีีปััญหาเรื่่�อง
ความจำำ� โดยเฉพาะความจำำ�ระยะ
สั้้�น จากนั้้�นความเสีียหายที่่�เกิิดขึ้้�น
จะแพร่่กระจายไปสู่่�สมองส่่วนอื่่�น ๆ
และส่่งผลต่่อการเรีียนรู้้� ความรู้้�สึึก
นึึกคิิด ภาษา และพฤติิกรรม (สิิรินิ ทร
ฉัันศิิริิกาญจนา, ๒๕๔๗)
โรคอััลไซเมอร์์กัับภาวะสมอง
เสื่่�อมนั้้�นมีีความแตกต่่างกััน ซึ่่�ง
การเข้้าใจความแตกต่่างจะช่่วยให้้
ผู้้�ป่่วยและญาติิเข้้าใจการวิินิิจฉััย
ของแพทย์์ได้้ดีขึ้้�ี น ทั้้�งนี้้� ภาวะสมอง
เสื่่�อม หมายถึึง กลุ่่�มอาการผิิดปกติิ
ที่่�เป็็นผลมาจากการเสื่่�อมของสมอง
หลายส่่วน ซึ่่�งพบได้้ในผู้้�สููงอายุุ โดย
แบ่่งออกได้้เป็็น ๒ ประเภท ตาม
สาเหตุุ ได้้แก่่
๑. ภาวะสมองเสื่่�อมที่่�รัักษาให้้
หายขาดได้้ พบประมาณร้้อยละ ๒๐
ของผู้้�ป่่วยภาวะสมองเสื่่�อมทั้้�งหมด
โดยสาเหตุุมัักเกิิดจากโรคทางกาย
เช่่น หลอดเลืือดสมองตีีบตััน เลืือด
ออกในสมอง เนื้้�องอกในสมองบาง
ชนิิด การขาดวิิตามิินบีี ๑๒ และโรค
ขาดไทรอยด์์ฮอร์์โมน
๒. ภาวะสมองเสื่่�อมที่่�รัักษา
ไม่่หายขาด พบมากถึึงร้้อยละ ๘๐
ของผู้้�ป่่วยภาวะสมองเสื่่�อม และมีี
โรคอััลไซเมอร์์เป็็นสาเหตุุถึงึ ร้้อยละ
๕๐ ส่่วนที่่�เหลืือเป็็นโรคที่่�ทำำ�ให้้สมอง

เสื่่�อมคล้้ายอััลไซเมอร์์อีกี ๕-๖ โรค
ดัังนั้้�น อััลไซเมอร์์จึงึ เป็็นสาเหตุุของ
ภาวะสมองเสื่่�อมที่่�พบได้้บ่่อยที่่�สุุด
อายุุ จััดเป็็นปััจจััยเสี่่�ยงที่่�เพิ่่�ม
โอกาสการเกิิดโรคอััลไซเมอร์์ ยิ่่�งอายุุ
มากขึ้้�นก็็ยิ่่�งมีีโอกาสเกิิดโรคมากขึ้้�น
เพราะสถิิติใิ นปััจจุุบันั พบว่่า กลุ่่�มที่่�มีี
อายุุราว ๖๕ ปีี พบผู้้�ป่่วยอััลไซเมอร์์
ประมาณร้้อยละ ๕ กลุ่่�มผู้้�ที่่�มีีอายุุราว
๗๕ ปีี พบผู้้�ป่่วยอััลไซเมอร์์ประมาณ
ร้้อยละ ๑๕ และกลุ่่�มผู้้�ที่่�มีีอายุุ ๘๕
ปีี ขึ้้� นไป พบผู้้�ป่่วยอัั ล ไซเมอร์์
มากถึึงร้้อยละ ๔๐ ฉะนั้้�น จำำ�นวน
ผู้้�ป่่วยอัั ล ไซเมอร์์ จึึ ง มีี แ นวโน้้ ม
เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง เนื่่�องจากคน
เรามีีอายุุที่่�ยืืนยาวขึ้้�น
นอกจากนี้้� โรคอััลไซเมอร์์ยััง
สามารถถ่่ายทอดทางพัันธุุกรรมได้้
แต่่พบเป็็นส่่วนน้้อย คืือ ประมาณ
ร้้อยละ ๕ เท่่านั้้�น โดยผู้้�ป่่วยจะเริ่่�มมีี
อาการให้้เห็็นตั้้�งแต่่อายุุ ๕๐-๖๐ ปีี
(สิิริินทร ฉัันศิิริิกาญจนา, ๒๕๔๗)

อาการทั่่�วไปของโรคอััลไซเมอร์์
แบ่่งคร่่าว ๆ ได้้เป็็นสามระยะ
ได้้แก่่
ระยะแรก ผู้้�ป่่วยจะมีีความจำำ�
ถดถอยจนตััวเองรู้้�สึึกได้้ ชอบถามซ้ำำ��
พููดซ้ำำ�� ๆ เรื่่�องเดิิม สัับสนทิิศทาง เริ่่�ม
เครีียด อารมณ์์เสีียง่่าย และซึึมเศร้้า
แต่่ยังั สื่่�อสารและทำำ�กิิจวััตรประจำำ�วััน
ได้้ ระยะนี้้�เป็็นระยะที่่�คนรอบข้้างยััง
สามารถดููแลได้้
ระยะกลาง ผู้้�ป่่วยมีีอาการ
ชััดเจนขึ้้�น ความจำำ�แย่่ลงอีีก เดิิน
ออกจากบ้้านไปโดยไม่่มีีจุุดหมาย
พฤติิกรรมเปลี่่�ยนไปมาก เช่่น จาก
ที่่�เป็็นคนใจเย็็นก็็กลายเป็็นหงุุดหงิิด
ฉุุนเฉีียว ก้้าวร้้าว พููดจาหยาบคาย
หรืือจากที่่�เป็็นคนอารมณ์์ร้อ้ นก็็กลัับ
กลายเป็็นเงีียบขรึึม และเมื่่�อเวลา
ผ่่านไป ผู้้�ป่่วยจะเริ่่�มมีีปัญ
ั หาในการ
ใช้้ชีวิี ติ ประจำำ�วััน เช่่น ชงกาแฟไม่่ได้้
ใช้้รีโี มททีีวีหี รืือโทรศััพท์์มือื ถืือไม่่ได้้
คิิดอะไรที่่�ไม่่ถูกู ต้้อง ไม่่อยู่่�ในโลกของ

ความจริิง เช่่น คิิดว่่าจะมีีคนมาฆ่่า
มาขโมยของ คิิดว่่าคู่่�สมรสนอกใจ ซึ่ง่�
เหล่่านี้้�ล้้วนเป็็นอาการที่่�ยากต่่อการ
ดููแลและเข้้าสัังคม
ระยะท้้าย ผู้้�ป่่วยอาการแย่่
ลง ตอบสนองต่่อสิ่่�งรอบข้้างน้้อย
ลง สุุขภาพทรุุดโทรมลงคล้้ายผู้้�
ป่่วยติิดเตีียง รัับประทานได้้น้้อย
ลง การเคลื่่�อนไหวน้้อยลงหรืือไม่่
เคลื่่�อนไหวเลย ช่่วยเหลืือตััวเองไม่่
ได้้ สมองเสื่่�อมเป็็นวงกว้้าง ไม่่พูดู จา
ภููมิคุ้้�ิ มกัันอ่่อนแอ ซึ่ง่� มัักนำำ�ไปสู่่�การ
ติิดเชื้้�อและเสีียชีีวิติ ในที่่�สุุด โดยระยะ
เวลาทั้้�งหมดตั้้�งแต่่แรกวิินิิจฉััยจน
เสีียชีีวิิตเฉลี่่�ยประมาณ ๘-๑๐ ปีี
ทั้้�งนี้้�จะขึ้้�นอยู่่�กัับปััจจััยต่่าง ๆ ของ
แต่่ละบุุคคล (Alzheimer’s Disease
International Association, 2018)

59

สััญญาณบอกเหตุุที่่�สำำ�คััญของโรค
อััลไซเมอร์์
มีี ๑๐ ประการ ดัังนี้้�
๑. อาการหลงลืืมสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น
ไม่่นาน เช่่น ลืืมว่่าเพิ่่�งทานข้้าวไป
แล้้ว แต่่กลัับไปทานข้้าวอีีก
๒. เริ่่�มทำำ�สิ่่�งที่่�ทำำ�ประจำำ� ๆ ไม่่
ได้้ เช่่น เคยเย็็บผ้้าเป็็น อยู่่�ดีี ๆ ก็็
ทำำ�ไม่่เป็็น
๓. มีีปัญ
ั หาเรื่่�องภาษา ทั้้�งเรื่่�อง
การอ่่านและการพููด เช่่น ไม่่สามารถ
สะกดคำำ�ได้้ หรืือหลงลืืมคำำ�ที่่�ใช้้ ว่่าจะ
พููดอย่่างไร มีีปัญ
ั หาพููดติิด ๆ ขััด ๆ
หรืือพููดน้้อยลง
๔. จำำ�เส้้นทางที่่�ใช้้ประจำำ�ไม่่ได้้ ผู้้�
ป่่วยอาจจะจำำ�ที่่�อยู่่�ตนเองไม่่ได้้ หรืือ
หลงทางกลัับบ้้าน และไม่่สามารถ
บอกเส้้นทางที่่�จะกลัับบ้้านได้้ถููก
๕. ไม่่สามารถตััดสิินถููกผิิด
หรืือไม่่สามารถตััดสิินใจได้้ เพราะ
อาจจะมีีภาพหลอนหรืือมีีภาวะจิิต
เภททำำ�ให้้ไม่่สามารถตััดสิินโดยอิิง
ความเป็็นจริิงได้้
๖. ไม่่มีสี มาธิิในการทำำ�กิิจกรรม
ต่่าง ๆ ผู้้�ป่่วยอััลไซเมอร์์นั้้�นจะมีีสมาธิิ
จดจ่่อกัับการทำำ�งานหรืือการใช้้ชีวิี ติ
ประจำำ�วัันได้้ เช่่น การคิิดเงิิน จ่่าย
เงิิน หรืือทอนเงิิน
๗. ลืืมสิ่่�งของต่่าง ๆ ผู้้�ที่่�เป็็น
อััลไซเมอร์์จะเป็็นแบบเราหรืือไม่่ จริิง ๆ
แล้้วผู้้�ที่่�เป็็นอััลไซเมอร์์จะมีีอาการลืืม
สิ่่�งของที่่�ต่่างจากเราไป เช่่น การลืืม
รีีโมทไว้้ในตู้้�เย็็น เป็็นต้้น
๘. มีีพฤติิกรรมที่่�เปลี่่�ยนไป เช่่น
มีีอารมณ์์ฉุุนเฉีียวในเรื่่�องที่่�ไม่่ควร
ฉุุนเฉีียว หรืือร้้องไห้้ในเรื่่�องไม่่เป็็น
เรื่่�อง หรืืออาจจะเก็็บตััวอยู่่�คนเดีียว
๙. มีีปััญหากัับสััญลัักษณ์์และ
สััญญาณต่่าง ๆ ผู้้�เป็็นโรคอััลไซเมอร์์
จะไม่่สามารถตััดสิินใจได้้เมื่่�อเห็็น
สััญญาณไฟหรืือป้้ายที่่�เป็็นสััญลัักษณ์์
จะมีีอาการงงหรืือไม่่เข้้าใจ และทำำ�ให้้
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เกิิดอุุบััติิเหตุุได้้
๑๐. มีีอาการเหนื่่�อยล้้าไม่่อยาก
ทำำ�งาน อาการนี้้�รวมถึึงการเข้้าสัังคม
ด้้วย ซึ่ง่� ผู้้�ป่่วยอััลไซเมอร์์จะรู้้�สึึกว่่า
งานที่่�ทำำ�นั้้�นมัันยาก และทำำ�ไม่่ได้้
อีีกต่่อไป รวมถึึงรู้้�สึึกด้้อยค่่าลงจน
ไม่่อยากไปเข้้าสัังคม
Alzheimer’s Disease
International Association ได้้
อธิิบายวิิธีกี ารป้้องกัันโรคอััลไซเมอร์์
ง่่าย ๆ ไว้้ ดัังนี้้�
๑. รัับประทานอาหารที่่�ดีีมีี
ประโยชน์์
๒. ออกกำำ�ลัังกายสม่ำำ��เสมอ
๓. หมั่่�นลัับเชาวน์์ปััญญา
๔. พููดคุุย เข้้าสัังคม และทำำ�

กิิจกรรมต่่าง ๆ
๕. ดููแลหััวใจให้้ดีี ไม่่สููบบุุหรี่่�
การที่่�เราทราบว่่าบุุคคลใกล้้ชิดิ
ของเรานั้้�นเป็็นอััลไซเมอร์์อาจดููเป็็น
เรื่่�องที่่�มีีความน่่ากลััวมาก เนื่่�องจาก
ว่่าเราอาจจะกลััวว่่าผู้้�ที่่�เป็็นนั้้�นจะสููญ
เสีียความทรงจำำ�ต่่าง ๆ ไป จนอาจจำำ�
คนรอบข้้างและตนเองไม่่ได้้เลยด้้วย
ซ้ำำ�� และเป็็นโรคที่่�ไม่่สามารถทำำ�ให้้
หายขาดได้้ แต่่ทุกุ อย่่างอาจจะไม่่ได้้
เป็็นเรื่่�องที่่�แย่่ขนาดนั้้�น เนื่่�องจากว่่า
ยัังมีีวิธีิ ที่่�ช่
ี ว่ ยชะลออาการอััลไซเมอร์์
ได้้ เช่่น การใช้้ “ดนตรีีบำำ�บััด”
(Darrell Aldridge, 1994)
ดนตรีีบำำ�บััด คืือ การที่่�นำำ�เอา
ดนตรีีหรืือกิิจกรรมดนตรีีต่า่ ง ๆ มา

ใช้้ในการพััฒนาทัักษะด้้านต่่าง ๆ เช่่น
ทัักษะทางด้้านสัังคม ทัักษะทางด้้าน
การสื่่�อสาร ทัักษะทางด้้านสติิปัญ
ั ญา
ทัักษะทางด้้านอารมณ์์ และทัักษะ
ทางด้้านร่่างกาย เป็็นต้้น โดยจะมีี
ปฏิิสัมั พัันธ์์กันั ระหว่่างนัักดนตรีีบำำ�บัดั
และผู้้�รัับบำำ�บััด ซึ่่�งเป้้าหมายในการ
ทำำ�ดนตรีีบำำ�บัดั นั้้�นจะขึ้้�นอยู่่�กัับความ
ต้้องการของผู้้�รัับบริิการแต่่ละคนที่่�มีี
ความแตกต่่างกัันไป ไม่่จำำ�กัดั เพศและ
อายุุของผู้้�รัับบำำ�บััด การทำำ�ดนตรีี
บำำ�บััดนั้้�นจะต้้องอยู่่�บนฐานของงาน
วิิจัยั ซึ่่�งทำำ�โดยนัักดนตรีีบำำ�บัดั ที่่�จบ
การศึึกษาทางด้้านดนตรีีบำำ�บัดั และ
ผ่่านการรัับรองจากสถาบัันที่่�น่่าเชื่่�อ
ถืือ (American Music Therapy
Association, 2005)
ดนตรีีบำำ�บััดต่่างจากการเรีียน
ดนตรีี โดยการเรีียนดนตรีีนั้้�น มีีเป้้า
หมายเพื่่�อพััฒนาทัักษะในด้้านดนตรีี
เพื่่�อให้้นักั เรีียนเล่่นดนตรีีเก่่งขึ้้�น แต่่
อาจมีีผลพลอยได้้เป็็นทัักษะด้้านอื่่�น ๆ
เช่่น ครููสอนนัักเรีียนเล่่นเปีียโน

นัักเรีียนก็็จะเล่่นเปีียโนได้้ และมีี
ผลพลอยได้้ คืือ นัักเรีียนมีีสมาธิิ
มากขึ้้�น เป็็นต้้น แต่่การทำำ�ดนตรีี
บำำ�บััดนั้้�น นัักดนตรีีบำำ�บัดั จะตั้้�งเป้้า
หมายในการพััฒนาทัักษะในด้้านอื่่�น ๆ
ที่่�ไม่่ใช่่ดนตรีี แต่่ได้้ผลพลอยได้้เป็็น
ทัักษะทางดนตรีี เช่่น ผู้้�รัับบำำ�บััดจะ
เข้้ามารัับบำำ�บััดเพื่่�อพััฒนาทัักษะด้้าน
สัังคม ซึ่ง่� หมายความว่่า ผู้้�รัับบำำ�บััด
จะได้้ทักั ษะทางด้้านสัังคมแน่่ ๆ แต่่
ผลพลอยได้้ อาจจะทำำ�ให้้ร้้องเพลง
ได้้ด้้วย เป็็นต้้น
ข้้อดีีของดนตรีี
- ดนตรีีนั้้�นเป็็นสิ่่�งที่่�เป็็นสากล
ทุุกคนสามารถเข้้าถึึงได้้
- ดนตรีีนั้้�นทำำ�ได้้หลากหลาย
เช่่น การร้้องเพลง เล่่นดนตรีี ตีี
กลอง เป็็นต้้น
- ดนตรีีนั้้�นใช้้ได้้กับั ผู้้�ป่่วยที่่�หลาก
หลาย เพราะการเจ็็บป่่วยนั้้�นจะไม่่
กระทบต่่อการใช้้ดนตรีี
- อารมณ์์ต่่าง ๆ ของมนุุษย์์

นั้้�น สามารถกระตุ้้�นได้้ด้้วยดนตรีี
- ดนตรีีเป็็นภาษาสากล สามารถ
สื่่�อสารกัันได้้โดยไม่่ต้้องใช้้คำำ�พููด
(American Music Therapy
Association (AMTA), 2005)
หลายคนอาจจะเข้้าใจมากขึ้้�น
แล้้วว่่าดนตรีีบำำ�บััดคืืออะไรและทำำ�
อะไรได้้บ้้าง แต่่อาจจะยัังมองภาพ
ไม่่ออกว่่ามีีคนกลุ่่�มใดสามารถเข้้า
รัับดนตรีีบำำ�บััดได้้บ้้าง แต่่อย่่างที่่�
กล่่าวไว้้ข้า้ งต้้นว่่า ดนตรีีบำำ�บัดั นั้้�นไม่่
จำำ�กััดเพศและวััยของผู้้�รัับบริิการ ไม่่
จำำ�เป็็นว่่าผู้้�มารัับบริิการจะมีีอาการ
ป่่วยหรืือไม่่ จึึงมีีผู้้�รัับบริิการตั้้�งแต่่
เด็็กไปจนถึึงผู้้�สููงอายุุ ซึ่่�งโดยมาก
ผู้้�รัับบริิการที่่�มีีอายุุน้้อยจะมารัับ
บริิการดนตรีีบำำ�บััดเพื่่�อเสริิมสร้้าง
พััฒนาการด้้านต่่าง ๆ เช่่น ทัักษะ
ทางการพููด สมาธิิ การเข้้าสัังคม
เป็็นต้้น หรืือจะเป็็นผู้้�ป่่วยเด็็กที่่�อยู่่�
ในโรงพยาบาล ซึ่ง่� จะมีีเป้้าหมายที่่�
แตกต่่างกัันไปในแต่่ละบุุคคล เช่่น
เด็็กที่่�ได้้รัับการผ่่าตััด ดนตรีีบำำ�บััด
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จะช่่วยสร้้างบรรยากาศที่่�ผ่่อนคลาย
ลดความกัังวล และลดความเจ็็บปวด
ได้้ (Carlene J. Brown, 1989)
และผู้้�รัับบริิการที่่�เป็็นผู้้�ใหญ่่ที่่�มารัับ
บริิการดนตรีีบำำ�บัดั ส่่วนใหญ่่จะแบ่่ง
เป็็นสองเป้้าหมาย คืือ ทางกายภาพ
และทางจิิตเวช ดนตรีีบำำ�บััดทาง
กายภาพจะบำำ�บััดผู้้�รัับบริิการที่่�มีี
ปััญหาทางด้้านร่่างกาย เช่่น การ
ฝึึกเดิิน การบริิหารร่่างกาย ในกลุ่่�ม
ผู้้�ป่่วยโรคพาร์์กิินสััน เป็็นต้้น และ
ดนตรีีบำำ�บััดทางจิิตเวชจะเน้้นให้้ผู้้�
ป่่วยปรัับความคิิด เสริิมสร้้างคุุณค่่า
ในตนเอง ผ่่านการวิิเคราะห์์บทเพลง
หรืือการแต่่งเพลง ในกลุ่่�มผู้้�ป่่วยโรค
ซึึมเศร้้า เป็็นต้้น โดยในวัันนี้้�เราจะ
พููดถึึงการใช้้ดนตรีีบำำ�บััดกัับกลุ่่�ม
ผู้้�ป่่วยสููงอายุุที่่�เป็็นโรคอััลไซเมอร์์
(Devi’s, W.B., 2008)

จะมีีอาการของโรคที่่�ทรุุดลงเรื่่�อย ๆ
คืือ หลงลืืมไปเรื่่�อย ๆ จนลืืมแม้้กระทั่่�ง
ชื่่�อของตนเอง และสุุดท้้ายก็็จะลืืม
แม้้กระทั่่�งวิิธีหี ายใจว่่าเราเคยหายใจ
อย่่างไร และเมื่่�อนั้้�นก็็จะเป็็นการจบ
ชีีวิติ ของผู้้�ป่่วยโรคอััลไซเมอร์์ลง ซึ่่�ง
ในตอนนี้้�ยัังไม่่มีีวิิธีีใดที่่�สามารถ
รัักษาโรคอััลไซเมอร์์ให้้หายขาดได้้
และดนตรีีบำำ�บััดก็็ไม่่สามารถรัักษา
โรคนี้้�ได้้ (Alzheimer’s Disease
International Association, 2018)
แต่่อย่่าเพิ่่�งหมดหวััง เพราะดนตรีี
บำำ�บััดมีีส่่วนช่่วยในการป้้องกัันโรค
อััลไซเมอร์์ และช่่วยชะลออาการ
ของผู้้�ที่่�เป็็นโรคในระยะต่่าง ๆ ทั้้�ง
ระยะเริ่่�มแรก ระยะกลาง และระยะ
ท้้าย โดยการรัับบริิการดนตรีีบำำ�บัดั
นั้้�นสามารถเข้้ารัับบริิการได้้ตั้้�งแต่่ยังั
ไม่่เป็็นโรคอััลไซเมอร์์ หรืือตรวจพบ
ว่่าเป็็นอััลไซเมอร์์ก็็สามารถเข้้ารัับ
ดนตรีีบำำ�บััดสามารถรัักษาโรค บริิการได้้ทัันทีี โดยกิิจกรรมดนตรีี
อััลไซเมอร์์ให้้หายได้้ จริิง ๆ หรืือ
บำำ�บัั ด ที่่�นิิ ย มนำำ�มาใช้้ กัั บ ผู้้�ป่่วย
คำำ�ตอบคืือ โรคอััลไซเมอร์์นั้้�น อััลไซเมอร์์ มีีดัังนี้้�
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การฟัังเพลง ใช้้เพลงที่่�มีีความ
เกี่่�ยวพัันกัับอดีีตของตััวผู้้�ป่่วยเอง
โดยตััวทำำ�นองและเนื้้�อร้้องของเพลง
นั้้�น ๆ จะทำำ�หน้้าที่่�เรีียกความทรงจำำ�
ในอดีีตของผู้้�ป่่วยกลัับคืืนมาให้้หวน
ระลึึกถึึงเหตุุการณ์์ที่่�ผ่า่ นพ้้นมาในอดีีต
เพราะอาการอััลไซเมอร์์นั้้�นจะเริ่่�ม
จากอาการลืืมเรื่่�องที่่�ใหม่่ที่่�สุุดก่่อน
แล้้วค่่อย ๆ ย้้อนกลัับไปเรื่่�อย ๆ
ซึ่่�งหมายความว่่าความทรงจำำ�ในอดีีต
อาจยัังไม่่ถูกู ลบเลืือนไป และยัังหวน
คิิดถึึงเหตุุการณ์์ต่า่ ง ๆ ที่่�เคยเกิิดขึ้้�น
ในอดีีตได้้ และยัังช่่วยให้้สมองได้้มีี
การทำำ�งานอีีกด้้วย นัักดนตรีีบำำ�บััด
จะเลืือกเพลงให้้ผู้้�ป่่วยฟััง โดยการที่่�
นัักดนตรีีบำำ�บัดั จะสััมภาษณ์์คนใกล้้
ชิิดถึึงความชอบทางดนตรีี เพลงที่่�ผู้้�
ป่่วยเคยฟัังและชอบฟัังในสมััยก่่อน
โดยนัักดนตรีีบำำ�บััดร้้องให้้ผู้้�ป่่วยฟััง
(แบบดนตรีีสด) หรืือทำำ�เป็็นเพลย์์ลิสิ ต์์
ให้้ฟัังที่่�บ้้านหลัังจากจบการบำำ�บััด
การร้้องเพลง ร้้องเพลงที่่�ผู้้�
ป่่วยชอบร้้องในอดีีต โดยนัักดนตรีี

บำำ�บััดเล่่นดนตรีีสดให้้ผู้้�ป่่วย หรืือ
ใช้้คาราโอเกะ สามารถทำำ�ได้้ทั้้�งกลุ่่�ม
และเดี่่�ยว หากทำำ�เป็็นกลุ่่�มจะต้้องมีี
การคััดเลืือกผู้้�ป่่วยที่่�มีีความชอบใน
แนวเพลงเดีียวกัันและมีีอายุุที่่�ใกล้้
เคีียงกััน เนื่่�องจากจะช่่วยให้้ทุุกคน
ได้้ร้้องเพลงในแนวที่่�ตนชอบร้้องใน
อดีีต และการที่่�ได้้ร้้องเพลงที่่�ตน
ชอบร้้องในอดีีตจะช่่วยให้้ผู้้�ป่่วยนั้้�น
หวนระลึึกถึึงความหลัังต่่าง ๆ ที่่�เคย
เกิิดขึ้้�น และในบางงานวิิจัยั ได้้บอกไว้้
ว่่า หากเป็็นเพลงเศร้้าก็็จะยิ่่�งมีีการ
เรีียกความทรงจำำ�ต่่าง ๆ ในอดีีตกลัับ
มาได้้ง่า่ ยขึ้้�น อาจเนื่่�องมาจากการที่่�
คนเรามัักจะมีีเหตุุการณ์์ที่่�ฝัังใจ ซึ่ง่�
ส่่วนใหญ่่มักั จะเป็็นเหตุุการณ์์ที่่�เศร้้า
มากกว่่าเหตุุการณ์์ที่่�มีคี วามสุุข นััก
ดนตรีีบำำ�บัดั จะต้้องเตรีียมการรัับมืือ
กัับอารมณ์์เศร้้าของผู้้�ป่่วย โดยการ
พููดคุุยว่่าอารมณ์์ในตอนนี้้�เป็็นอย่่างไร
และทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยเห็็นคุุณค่่าในตนเอง
การนำำ�ดนตรีีมาใช้้รวมกัับการทำำ�

กิิจกรรมอื่่�น ๆ เช่่น การนำำ�ดนตรีีมา
ใช้้สอนทัักษะการทำำ�กิิจวััตรประจำำ�วััน
เช่่น การแปรงฟััน การติิดกระดุุม
เป็็นต้้น โดยนัักดนตรีีบำำ�บััดจะแต่่ง
เพลงเป็็นคำำ�สั่่�งต่่าง ๆ และเป็็นขั้้�นตอน
ให้้ผู้้�ป่่วยได้้ทำำ�กิจิ กรรมตามบทเพลง
และเมื่่�อไม่่มีีนัักดนตรีีบำำ�บััด ผู้้�ดููแล
ก็็สามารถใช้้เพลงที่่�นัักดนตรีีบำำ�บััด
แต่่งให้้ ในการฝึึกผู้้�ป่่วย นอกจาก
นี้้� ดนตรีีก็็ยัังเป็็นตััวช่่วยเสริิมแรง
ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยอยากที่่�จะขยัับร่่างกาย
ตามจัังหวะ และยัังมีีความสุุขกัับ
บทเพลงที่่�ตนเองชื่่�นชอบ โดยนััก
บำำ�บััดอาจจะแต่่งเพลงหรืือใช้้เพลงที่่�
ผู้้�ป่่วยชอบในการทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ
กัับผู้้�ป่่วย (Aldridge, D, 1994
และ Ramey, M, 2011)
เมื่่�อเราอ่่านมาถึึงตรงนี้้� หลาย
ท่่านอาจจะเห็็นภาพแล้้วว่่า ดนตรีี
บำำ�บััดสามารถช่่วยผู้้�ป่่วยอััลไซเมอร์์
ได้้อย่่างไร และวิิธีีการต่่าง ๆ ก็็อยู่่�
บนความเป็็นไปได้้และมีีงานวิิจััย

รองรัับทั้้�งหมด
ผู้้�เขีียนมีีความรู้้�สึกึ ว่่าดนตรีีบำำ�บัดั
นั้้�นมีีความน่่าสนใจเป็็นอย่่างมากที่่�
จะนำำ�มาใช้้ในการบำำ�บััดผู้้�ป่่วยที่่�เป็็น
อััลไซเมอร์์ เพราะดนตรีีนั้้�นเข้้าถึึงได้้
ง่่าย ใช้้ได้้ทุุกเพศทุุกวััย เป็็นภาษา
สากล และไม่่เป็็นอัันตรายต่่อผู้้�รัับ
บริิการ อีีกทั้้�งยัังสามารถปรัับเปลี่่�ยน
ได้้หลากหลายตามผู้้�รัับบริิการแต่่ละ
คน และยัังสามารถนำำ�ไปใช่่ร่่วมกัับ
กิิจกรรมต่่าง ๆ และใช้้ร่่วมกัับการ
บำำ�บััดอื่่�น ๆ ได้้อีกี ด้้วย แต่่อย่่าลืืมว่่า
ดนตรีีบำำ�บัดั นั้้�นต้้องทำำ�โดยนัักดนตรีี
บำำ�บััดที่่�มีีความรู้้�และผ่่านการรัับรอง
จากสถาบัันที่่�น่่าเชื่่�อถืือ หากผู้้�ใด
สนใจรัับดนตรีีบำำ�บัดั หรืืออยากทราบ
ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมก็็สามารถติิดต่่อได้้ที่่�
วิิทยาลััยดุุริยิ างคศิิลป์์ มหาวิิทยาลััย
มหิิดล สาขาดนตรีีบำำ�บัดั หรืือที่่�เพจ
https://www.facebook.com/
musictherapythailand/
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