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สวัสดีผู้อ่านเพลงดนตรีทุกท่าน 
เดือนสิงหาคมเป็นเดือนท่ีมีวันส�าคัญ
ของประชาชนชาวไทย น่ันคือ วันแม่
แห่งชาติ ตรงกับวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ซ่ึึ่ง
เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกด้วย  
ส�าหรับท่ีมาของวันแม่แห่งชาติของ
ประเทศไทยน้ัน เร่ิมเม่ือปี พ.ศ. ๒๔๙๓  
โดยในสมัยรัฐบาล จอมพล ป.พิบูลสงคราม  
ก�าหนดให้วันท่ี ๑๕ เมษายน เป็น 
วันแม่ของชาติ การจัดงานวันแม่น้ัน จัด
โดยสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ มีการท�าพิธี
ทางศาสนา จัดการประกวดแม่ของชาติ  
และการประกวดค�าขวัญวันแม่ ต่อมา
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้เปล่ียนวันแม่แห่ง
ชาติเป็นวันท่ี ๑๒ สิงหาคม และด�าเนิน
มาจนถึงปัจจุบัน

ส�าหรับปีน้ี สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิต์ิิ  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานค�าขวญัวันแม่แห่งชาติ ประจ�าปี  
๒๕๖๓ ความว่า

“รัักเอยรัักลููก แม่่จึึงปลููกคุุณธรัรัม่
ให้้รัักษา รัดคุวาม่รัักพรัวนคุวาม่ดมีี่เม่ตตา 
ลููกเติบให้ญ่่แทนคุุณคุ่าของแผ่่นดิน”

เน่ืองในโอกาสวันแม่ นักเรียนใน
หลักสูตร YAMP ของทางวิทยาลัย ได้
ร่วมกันร้องเพลงอ่ิมอุ่นและบันทึกวิดีโอ
เพ่ือส่งมอบความรักให้แก่คุณแม่ท้ังหลาย 
สามารถพลกิไปอ่านบรรยากาศของการเรยีน
ในหลักสูตร YAMP และท่ีมาของไอเดีย 
การอัดคลิปการร้องเพลงเพ่ือแม่ได้ใน
เร่ืองจากปก

นอกจากน้ียังมีบทความท่ีหลาก
หลาย ท้ังด้านเทคโนโลยีดนตรี ดนตรี
บ�าบัด ดนตรีไทย และดนตรีวิทยา ให้
ติดตามในเล่ม

ดวงฤทัย โพคุะรััตน์ศิิริั

Volume 25  No.12 | August  2020



Contents
สารบัญ

Dean’s Vision

04
เม่่อเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่
การท�างานสร้างสรรค์
ณรังค์ุ ปรัางค์ุเจึริัญ่
(Narong Prangcharoen)

Cover Story

06
It’s okay, Mom. I’m
always here next to you.
Intouch Sudsawaeng
(อินทัช สุุดแสุวง)

Musicology
08
กระโจมแตร: สังคีตสถาน
จุดรวมจิตวิญญาณเพลงแตร
จิึตร์ั กาวี
(Jit Gavee)

14
Older Adult Music 
Education: Edd Angklung
Xiaoming Li
(เสีุยวห้มิ่ง ลีู�)

Music Entertainment
18
“เร่่องเล่าเบาสมองสนองปัญญา”
เพลงไทยสากล-เน่�อร้องจาก
วรรณคดี (ตอนที่ ๑)
กิตติ ศิรีัเปารัยะ
(Kitti Sripaurya)

Piano Repertoire
30
รูปแบบการประพันธ์ส�าหรับเปียโน
ในยุคศตวรรษที่ ๒๐ (ตอนที่ ๒)
ขวัญ่ชนก อิศิรัาธิกูลู
(Kwanchanok Isarathikul)

36
An Analysis of George Crumb:
“¿Por Qué Nací Entre Espejos?”,
No. 1 of Madrigals, Book IV
Duangruthai Pokaratsiri
(ดวงฤทัย โพคุะรััตน์ศิิริั)

Thai and Oriental Music
40
ปี่พาทย์มอญ คณะ อ.บรรเลงศิลป์
ธันยาภรัณ์ โพธิกาวิน
(Dhanyaporn Phothikawin)

Music Business
44
ธุรกิจดนตรีในยุค COVID-19
นิชาภา ลู้วนวุทฒิิ
(Nichapa Lounwutti)
กัฐภรัณ์ ใต้ห้ลู้าสุถาพรั
(Kanthaphorn Tailastaphon)
ม่นัสุนันท์ กิ�งเกษม่
(Manassanan Kingkasem)

48
Conflict Management of 
Musicians with Careers 
in Acting
Proud Arunrangsiwed 
(พรัาว อรุัณรัังสีุเวช) 
Tatpicha Jirakansawad
(ทัตพิชา จิึรักาลูสุวัสุดิ�)

Music Technology
54
Drum Trick: Quickly 
Reduce Spill on Individual
Drum Track Recordings
Michael David Brice
(ไม่เคิุลู เดวิด ไบรัซ์์)

Music Therapy

58
รับม่อโรคอัลไซเมอร์
ด้วยดนตรีบ�าบัด
วีรัภัทรั ม่ณีนาวา 
(Weerapat Maneenava)
พิม่พ์พญ่า อ่วม่ศิรีั 
(Pimpaya Uamsri)



04

DEAN’S VISION

เร่ื่�อง:
ณรื่งค์์ ปรื่างค์์เจริื่ญ (Narong Prangcharoen)
ค์ณบดีีวิิทยาลััยดุีริื่ยางค์ศิิลัป์  มหาวิิทยาลััยมหิดีลั

เมื่่�อเทคโนโลยีีเข้้ามื่าแทนที�
การทำางานสร้างสรรค์

ในช่วงท่ีผ่านมา สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือท�าให้
สภาพสังคมและธุรกิจต้องปรับตัว
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางใหม่ ๆ 
อาชีพนักดนตรีหรือธุรกิจท่ีเก่ียวกับ 
ดนตรีหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรง อาชีพนัก
ดนตรีเป็นอาชีพท่ีได้รับค�าส่ังห้าม
ในการท�างานเป็นกลุ่มแรก เพราะ
ธุรกิจบันเทิงท้ังหมดต้องหยุดตัวลง  
และเปน็อาชีพในกลุ่มสุดท้ายท่ีได้รับ
การอนุญาตให้กลับมาประกอบการได้ 
อีกท้ังยังไม่สามารถรับการช่วยเหลือ
จากรัฐบาลอย่างรวดเร็ว เน่ืองจาก
เป็นอาชีพอิสระ และขาดเอกสาร

ในการประกอบการพิจารณา ท�าให้
การตัดสินใจในการประกอบอาชีพ 
ในธุรกิจน้ีได้รับการทบทวนเป็น
อย่างมากจากผู้ปกครองท่ีจะสง่บุตร
หลานเข้าเรียนในวิชาดนตรี หรือ 
วิชาท่ีเก่ียวกับธุรกิจบันเทิง

ถ้าพิจารณาโดยรอบแล้ว อาชีพ
ดนตรีมีความจ�าเป็นต้องมีการปรับตัว
คร้ังใหญอ่ยู่แล้ว ไม่ว่าจะมีสถานการณ์
การแพรร่ะบาดหรอืไม่ก็ตาม เพราะ
ทางด้านงานสร้างสรรค์ Artificial 
intelligence (AI) ได้เร่ิมเข้ามา
มีบทบาทในการเปล่ียนแปลงการ
ประกอบธุรกิจด้านน้ีอย่างต่อเน่ือง
เหมือนเม่ือคร้ังท่ีบริษัท Apple ได้

ประกาศสินค้าท่ีช่ือว่า iPod ไม่ใช่แค่
การฟัังเพลงได้รับการเปล่ียนแปลง 
แต่อุตสาหกรรมดนตรีท้ังหมดได้รับ
ผลกระทบและเกิดการเปล่ียนแปลง
ในการเผยแพร่ การน�าเสนอผลงาน 
และขายผลงานของศิลปินต่าง ๆ  ให้
แก่ผู้บริโภค ในคร้ังน้ี AI จะเข้ามา 
สร้างผลกระทบแบบเดิมให้กับธุรกิจ
งานสร้างสรรค์อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 
เพราะเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเร่ิม
มีความสามารถในการสร้างผลงาน 
สร้างสรรค์ หุ่นยนต์เล่นดนตรีได้ดี
ข้ึน คอมพิวเตอรส์ามารถแตง่เพลง 
แต่งหนังสือ วรรณกรรม และอ่ืน ๆ   
ได้ ซ่ึึ่งถ้าไม่มีการปรบัตัวในการตอบ
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รับกับเทคโนโลยใีหม่ จะท�าใหธุ้รกิจ
ด้านน้ีไม่สามารถด�ารงอยู่ต่อไป 
ได้ โปรแกรมเชน่ AIVA สามารถชว่ย
สร้างเสียงประกอบ sound track ให้
กับส่ิงท่ีคนท่ัวไปอยากจะท�าได้ ท�าให้
เกิดการสร้างงานท่ีผู้บริโภคสามารถ
พยายามใช้ AI ในการสร้างส่ิงท่ีตัวเอง
ชอบได ้โดย AI ใชฐ้านข้อมูลท่ีมีจาก
เพลงต่าง ๆ  ท่ีมีอยู่ในโลก เพ่ือสร้าง
เพลงท่ีคนฟัังจะชอบ โดยมีข้อมูลจาก
ความชอบส่วนตัวของผู้ฟััง ซึ่ึง่ดูแล้ว
อาจจะเป็นเร่ืองไกลตัวส�าหรับผู้คนท่ี
แค่จะฟัังเพลง แต่ถ้าคิดถึง Spotify 
ท่ีสามารถรู้ว่าเราชอบฟัังเพลง 
อะไร และแนะน�าเพลงท่ีเราน่าจะ
ชอบฟัังได้ แบบน้ีอาจจะเข้าใจได้ว่า 
AI ก�าลังมีความพยายามอยา่งมากท่ี
จะเข้าใจมนุษย์และพยายามท่ีจะท�า
หน้าท่ีแทนมนุษย์ อย่างท่ีมนุษย์ไม่
สามารถท�าได้มาก่อน

ในด้านการศึกษาดนตรี แค่
สอนให้นักศึกษาได้มีความรู้ในการ
สร้างสรรค์งานหรือมีทักษะในการ
เล่นดนตรี อาจจะไม่ใช่เร่ืองท่ีต้อง
ท�าเพียงอย่างเดียวเสมอไป เพราะ

อาชีพในอนาคตอาจจะเปล่ียนไป
จนทักษะทางด้านดนตรีท่ีมีอยู่อาจ
จะไม่สามารถช่วยให้ประกอบอาชีพ
ได้ สถาบันการศึกษาจึงมีหน้าท่ี
หลักในการเช่ือมโยงเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน คาดการณ์เทคโนโลยีท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต และเตรยีมพร้อม
ให้นักศึกษามีความเข้าใจในการปรับ
ตัวและประยุกต์ใช้ทักษะท่ีมีอยู่ร่วม
กับเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
แน่นอนการเรยีนการสอนเชน่น้ีจะมี
ความยุ่งยากในการเตรยีมเน้ือหาใน
การเรียนการสอน และต้องท�าความ
เข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
เป็นอย่างมาก เพ่ือให้เห็นความ
เปล่ียนแปลงท่ีก�าลังจะเกิดข้ึนและ
ตระหนักถึงความส�าคัญและความ
จ�าเป็นในการเปล่ียนแปลง เพราะ
ถ้ายังไม่มีการปรับตัวในอนาคต AI 
จะเข้ามาท�างานแทนมนุษย์ในการ
ผลิตงานสร้างสรรค์อย่างแน่นอน

ในฐานะศิลปินท่ีสร้างงาน
สร้างสรรค์ ความเปล่ียนแปลงเป็น
เร่ืองท่ีเกิดข้ึนได้เสมอ ส่ิงท่ีส�าคัญ
มากกว่าคือการเรียนรู้ท่ีจะปรับตัว 

แทนท่ีจะกลัวและคิดว่าจะเสียอาชีพ 
ในการท�างานไป ควรคิดว่าต้อง
เรียนรู้และปรับตัวให้พร้อมท่ี
จะท�างานกับเพ่ือนร่วมงานใหม่
ท่ีเป็น AI ในอนาคต เพราะ 
เร่ืองน้ีไม่ใช่เร่ืองใหม่ ได้มีการริเร่ิม 
ต้ังแต่ในยุค ๙๐ แล้ว เพียงแต่
ว่าการพัฒนายังเป็นไปอย่าง 
ช้า ๆ  แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความ
พร้อมมากข้ึนแล้วในการพัฒนาตัวเอง
และเรยีนรู้ในส่ิงใหม ่ๆ  จึงท�าให้การ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ลอง
จินตนาการดูว่า ถ้าเราได้เพ่ือนร่วม
งานท่ีมีฐานข้อมูลเยอะอย่าง AI เข้า
มาร่วมงานในการสร้างสรรค์ผลงาน
ใหม่ จะท�าให้เกิดผลงานสรา้งสรรค์ท่ีมี
ความงดงามเพ่ิมข้ึนอย่างก้าวกระโดด
ได้อย่างไร การสร้าง mind-set ท่ีคิด
ว่า AI คือเพ่ือนร่วมงานใหม่ท่ีเราต้อง
เรียนรู้ท่ีจะท�างานด้วยกัน จะสร้าง
ความเข้าใจและเพ่ิมผลผลิตในงาน
สร้างสรรค์ได้มากข้ึน และท�าใหเ้กิด
การบรูณาการท่ีผลิตงานสรา้งสรรค์
เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่
โลกและมวลมนุษยชาติ
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COVER STORY

It’s okay, Mom. 
I’m always here next to you.
Story:
Intouch Sudsawaeng (อินทัช สุุดีแสุวิง)
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, 

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 life-
skills 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. 
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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

เร่ื่�อง: 
จิตร์ื่ กาวีิ (Jit Gavee)
อาจารื่ย์ปรื่ะจำาสุาขาวิิชาดีนตรีื่
ค์ณะมนุษยศิาสุตร์ื่แลัะสัุงค์มศิาสุตร์ื่ 
มหาวิิทยาลััยรื่าชภััฏอุดีรื่ธานี

กระโจมแตร: 
สัังคีีตสัถาน จุดรวมจิตวิญญาณเพลงแตร

บทนำำ�
ในการท่ีจะท�าให้เกิดการแสดง

ดนตรีคร้ังหน่ึง ๆ ข้ึนได้น้ัน จ�าเป็น
ต้องมีการประกอบสร้างข้ึนมาจาก
หลากหลายองคป์ระกอบ รวมถงึปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ หากมองจากองค์
ประกอบหลักอย่าง นักดนตรี หรือ 
เคร่ืองดนตรีแล้วน้ัน ในส่วนของ
องค์ประกอบย่อยอย่าง “สถานท่ี”  
ก็นับว่ามีความส�าคัญไม่แพ้กัน 
เพราะเม่ือมองย้อนกลับมาพินิจใน
เร่ืองของสถานท่ีในการแสดงดนตรี
น้ัน จะพบว่ามีความหลากหลาย

มีบริบทท่ีน่าสนใจ และมีเร่ืองเล่า
เป็นประวัติศาสตร์ท่ีพึงระลึกจดจ�า
อยู่ไม่น้อย

ในประวัติศาสตร์แตรวงโลก มี 
สถานท่ีแสดงดนตรีหน่ึงท่ีถือเป็น
สัญลักษณ์ ภาพจ�า และองค์
ประกอบส�าคัญท่ีอยู่คู่กับแตรวงมา
โดยตลอด น่ันคือ กระโจมแตร หรือ 
Bandstands ซ่ึึ่งนับได้ว่าเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ดนตรีประเภทหน่ึงท่ีมี
ความนา่สนใจ แมว่้าจะเปน็เร่ืองราว 
เพียงส่วนหน่ึงในประวัติศาสตร์

แตรวง แต่ก็เป็นเร่ืองราวท่ียึดโยง
กันแยกออกไม่ได้ ข้อเขียนช้ินน้ีจึง
จะเป็นการน�าเสนอเร่ืองราวของ
กระโจมแตรท่ีได้ถือก�าเนิดข้ึนเพ่ือ
รับใช้แตรวงในดนิแดนตะวันตก จน 
แผ่ขยายวัฒนธรรมมาเติบโตใน
ประเทศไทยข้ึนได้

กระโจมแตร คว�มหม�ยและท่�ม�
กระโจมแตร คือส่ิงก่อสร้าง

ประเภทหน่ึง มีลักษณะคล้ายกับศาลา
ท่ีมีพ้ืนท่ีใช้สอย อันสามารถจัดวาง
วงดนตรไีด้หน่ึงวง พจนานกุรมฉบับ

แตรวงบรรเลงในกระโจมแตร ณ สวนแดเน่ จอห์น (Dane John) ในเมืองแคนเทอร์บิวรี (Canterbury) ประเทศอังกฤษ 
(ท่ีมา: Gavin Holman)
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ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมาย
ของค�าว่า “กระโจม” ว่า สิุ�งที�ตาม่
ปรักติมี่ยอดเป็นลูอม่อย่างซุ้์ม่ ใช้
เป็นเคุร่ั�องกำาบังแดดลูม่เป็นต้น, โจึม่  
ก็ว่า, โดยปริัยายห้ม่ายถึง สิุ�งที�
รัวม่กันเข้าเป็นลูอม่ เช่น กรัะโจึม่
ปืน ห้ร่ัอสิุ�งที�ผู่กรัวบยอดให้้รัวม่กนั  
(ราชบัณฑิตยสภา, ๒๕๕๔) แต่หาก 
แปลค�าว่า “กระโจม” เปน็ภาษาอังกฤษ  
จะตรงกับค�าว่า “Pavilion” ดังน้ัน 
ค�าว่า “กระโจมแตร” เม่ือแปลเป็น 
ภาษาอังกฤษจึงน่าจะตรงกับค�าว่า  
“Brass Band Pavilion” หรือ “Brass  
Instruments Pavilion” เสียมากกว่า 
ซ่ึึ่งไม่ตรงกับช่ือท่ีทางตะวันตกเรียก
ลักษณะสถานท่ีแบบ “กระโจมแตร”  
น้ีว่า “Bandstands” จึงอนุมานได้
ว่า ค�า “กระโจมแตร” เป็นค�าท่ีชาว

สยามได้คิดเรียกเม่ือเห็นลักษณะ
ของสถานท่ีอันมีลักษณะคล้ายคลึง
ให้นึกถึงกระโจมน้ี

กระโจมแตร เป็นศาลาท่ีอยู่ใน 
รูปแบบศิลปะตะวันตก เป็นสถานท่ีใช้
พบปะสมาคมและบรรเลงดนตรี โดย
เฉพาะวงดนตรี “แตรวง” (Brass 
Band) ท่ีแพร่หลายอย่างมากใน
ดินแดนตะวันตก ข้อเขียนฉบับน้ี
เพ่ือป้องกันการสับสนระหว่างค�า 
กระโจมแตร Bandstands Brass 
Instruments Pavilion หรอื Brass 
Band Pavilion ผู้เขียนจึงจะขอใช้
ค�า กระโจมแตร ตลอดท้ังบทความ

จากการสืบค้นข้อมูลผ่านข้อมูล
เอกสารและฐานขอ้มูลต่าง ๆ  จะพบ
ว่า กระโจมแตร มีปรากฏอยู่ในพ้ืนท่ี
สาธารณะของชาติต่าง ๆ  อยู่ท่ัวโลก 

ไม่ว่าจะเป็น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา 
ฝร่ังเศส แคนาดา อินเดีย ญ่ีปุ�น เป็นต้น  
โดยเฉพาะในประเทศตามซีึ่กโลก
ตะวันตก เช่น ประเทศอังกฤษ ท่ี 
ถือได้ว่าปรากฏการคงอยู่ของกระโจม
แตรไว้มากท่ีสุด

กำ�เนิำดกระโจมแตร ก�รคงอยู่ในำส�ย
ธ�รประวัติศ�สตร์

ลักษณะของกระโจมแตรโดยท่ัวไป
น้ัน มีลักษณะคล้ายกับศาลาพักผ่อน
ท่ัวไป อาจอยู่ในรูปแบบของศาลา
แปดเหล่ียม ทรงกลม หรืออ่ืน ๆ  
ตามแต่ผู้คิดออกแบบจะหาลู่ทาง
สร้างสรรค์ออกมาได้ หากย้อนไปถึง
ช่วงเวลาแห่งการก�าเนิดไปจนถึงยุค
ทองของกระโจมแตรน้ัน จ�าเป็นต้อง
ย้อนไปยังพ้ืนท่ีท่ีมีประวัติศาสตร์เร่ือง

กระโจมแตรในสวนเคลวิน (Kelvin) ในประเทศสกอตแลนด์ 
(ท่ีมา: http://www.satiche.org.uk/bandstands/bs0269.jpg)
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ของแตรวงอย่างเข้มข้นแห่งหน่ึงใน
โลก น่ันคือ สหราชอาณาจกัร หรอื
ประเทศอังกฤษ น่ันเอง

พ้ืนท่ีการแสดงดนตรีในสาธารณะ
ปรากฏเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
มากมายหลายช้ิน ก่อนการมาถึง
ของกระโจมแตร พบว่ามีการสร้าง
กระโจมวงดุริยางค์ (Orchestra 
Stand) ท่ีท้ังบรรเลงดนตรีเพ่ือการ
ฟัังและประกอบการเต้นร�า ซ่ึึ่งถือ
เป็นต้นก�าเนิดของกระโจมแตรใน
เวลาต่อมา

ในช่วงศตวรรษท่ี ๑๙ ได้เกิด
แนวคิดนันทนาการเหตผุล (Rational 
Recreation) จากนักปฏิรูประดับ
ชนช้ันกลาง เพ่ือท่ีจะปรับปรุงและ
ควบคุมกิจกรรมนันทนาการ ซ่ึึ่งเช่ือ
ว่านอกจากจะเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ  
ยังเป็นการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบาง
อย่างของผู้เข้าร่วม หากปรับปรุง
และควบคุมในทิศทางท่ีเหมาะสม 

กิจกรรมเหล่าน้ันมักจะกระท�าข้ึน
ในพ้ืนท่ีสาธารณะขนาดใหญ่ น่ัน
คือ สวนสาธารณะ (Garden) ตาม
หลักฐานพบว่า พ้ืนท่ีท่ีมีการจัดสรร
ส�าหรับเล่นดนตรี มีปรากฏชัดเจน
มาต้ังแต่ยุคสมัยของสมเด็จพระ
ราชินีวิคตอเรีย (Victorian Era) 
ประกอบกับในช่วงศตวรรษท่ี ๑๙ น้ี
เองท่ีแตรวงในยุโรป (และในอังกฤษ)  
เร่ิมมีการพัฒนาและออกบรรเลงรับ
ใช้ในชุมชนต่าง ๆ ท่ัวภูมิภาค

พอล แรบบติส์ (Paul Rabbitts) 
ได้อธิบายว่า ช่วงปี ค.ศ. ๑๘๓๓ 
(พ.ศ. ๒๓๗๖) ได้เกิดการผลักดัน  
“ข้อบัญญัติอุทยาน” (The provision 
of parks) โดยคณะกรรมการด้าน
สาธารณวิถี ท่ีเสนอว่า ข้อบัญญัติ
เหล่าน้ีจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต 
ท้ังกิจกรรมในวนัอาทิตย์ท่ีเป็นวันพัก
ผ่อนประจ�าสัปดาห์ อันจะสามารถ
เพ่ิมดัชนีความสุขมวลรวมได้ ด้วย

เหตุน้ีเอง “ดนตรี” ซ่ึึ่งถูกมองว่าเป็น
ศาสตร์ทางศิลปะท่ีมีความละมุน
ละม่อมและมีอิทธิพลสูง จึงน�าไป
สู่การผลักดันให้กระโจมแตร (ซึ่ึ่ง
พัฒนามาจากเวทีสาธารณะอ่ืน ๆ 
ดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้น: ผู้เขียน) 
เป็นส่วนส�าคัญของศักยภาพในการ
ปฏิรูปกฎเกณฑ์ใหม่ในสวนสาธารณะ
หรืออุทยานต่าง ๆ  (Paul Rabbitts, 
2018)

ภายหลงัการผลกัดันข้อบัญญัติ
ดังกล่าว ในช่วงปี ค.ศ. ๑๘๖๐ 
(พ.ศ. ๒๔๐๓) เป็นช่วงท่ีแตรวงได้
รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดใน
ยุโรป ท้ังในแง่ของเคร่ืองดนตรีและ
ทักษะฝีมือ เกิดแตรวงใหม่ ๆ  ข้ึนมา
มากมายจากหลักร้อยสู่หลักพัน ดัง
น้ัน กระโจมแตร จึงได้กลายเป็นหน่ึง
เวทีส�าคัญท่ีแตรวงคณะต่าง ๆ  จะใช้
อวดโฉมแสดงฝีมือและบรรเลงเพ่ือรับ
ใช้ชุมชน กล่าวได้ว่า “กระโจมแตร”  

ภาพวาดกระโจมวงดุริยางค์ ในสวนครีมอนี (Cremorne Gardens) ประเทศอังกฤษ ก�าลังบรรเลงเพื่อ
ประกอบการเต้นร�า (ท่ีมา: British Library)
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พ่วงด้วยการแสดงแตรวงได้เร่ิมเป็น
สัญลักษณ์ส�าคัญใหม่ของสวนสาธารณะ 
อุทยาน ในประเทศอังกฤษและท่ัวท้ัง 
ซีึ่กโลกตะวันตกจนถึงทวีปอเมริกา
ต้ังแต่น้ันเป็นต้นมา

เร่�องกระโจมแตรกับช�วสย�ม
ในอดีต มีหลักฐานอันแสดงให้

เห็นว่าชาวสยามได้มีประสบการณ์
ร่วมกับกระโจมแตรอยู่หลายท่านผ่าน
บันทึกเอกสารโบราณตา่ง ๆ  ผู้เขียน
ขอยกตัวอย่างบันทึกของนายคร้าม 
ผู้ซ่ึึ่งเป็นนายช่างคนส�าคัญ เป็นท้ัง 
ช่างปั�น ช่างเขียน ช่างสลัก และ 
เป็นนักดนตรีมีฝีมือ เป็นท่ีรู้จักดี
ในราชส�านักสยาม คร้ังหน่ึงนาย
คร้ามพร้อมคณะได้เดินทางไป
ยังประเทศอังกฤษเพ่ือเผยแพร่
ศิลปศาสตร์ทางดนตรี ในปี พ.ศ.  
๒๔๒๗ (ค.ศ. ๑๘๘๔) ตรงกบัรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๕ ได้ปรากฏ
บันทึกโดยนายคร้ามเอง บันทึกส่ิง
ท่ีประสบพบเห็นในการเดินทาง 
เน้ือหานอกจากจะกล่าวถึงเหตุการณ์
ส�าคัญ เช่น การเผยแพร่ดนตรีไทย
สู่ชาวอังกฤษ ยังมีบันทึกสารัตถะ

ต่าง ๆ เก่ียวกับประเทศอังกฤษไว้
มากมาย ความตอนหน่ึงได้กล่าว
ถึงแตรวงและกระโจมแตรไว้ ดังน้ี

“...ที�ในสุวนนั�นมี่สุนาม่ม่า้ แลูะ
ต้นไม้่ทั�งเล็ูกแลูะให้ญ่่แลูะไม้่ดอก ปลููก
สุลัูบเป็นลูวดเป็นลูายต่าง ๆ ตาม่ 
ต้นสูุงแลูะต้นตำ�า... ในสุวนนั�นมี่
กระโจมแตรแห่้งห้นึ�ง มี่ม่ิวเซี์ยม่
... แลูะบรัิเวณที�เป็นเนินสูุงขึ�นไป
บางทีพวกแตรัวงเขาไปตั�งเลู่นบน
นั�นทุกวันเสุาร์ั แต่คุนที�ฟัังแตรันั�น
เห้ม่่อนอย่างเรัามี่โขนชักรัอก ห้ร่ัอ
การัให้ญ่่ ๆ  จึึงจึะเทา่ที�เขาฟัังกนั...”  
(ประยุทธ สิทธิพันธ์, ๒๕๒๘:  
๕๔-๕๙)

จะเห็นได้ว่าค�า กระโจมแตร น่า
จะปรากฏใชแ้ละรู้จักเป็นอย่างดีแล้ว
อย่างน้อยก็ในช่วงท่ีนายครา้มมีชีวิต
อยู่ น่ันก็คือสมัยรัชกาลท่ี ๕ หากย้อน
กลับไปหน่ึงแผ่นดิน คือแผ่นดินของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัว รัชกาลท่ี ๔ เป็นช่วงเวลาท่ีแผ่น
ดินสยามเปดิรับวัฒนธรรมตะวนัตก
อย่างกว้างขวางและมากข้ึน หน่ึงใน
ส่ิงท่ีสะท้อนความเปิดกว้างน้ีก็คือ 

การก่อสร้างสวนวังสราญรมย์ เขต
พระราชวังสราญรมย์ ต้ังอยู่นอก
ก�าแพงพระบรมมหาราชวัง ด้าน
ทิศตะวันออก เร่ิมก่อสร้างในปี พ.ศ.  
๒๔๐๙ (ค.ศ. ๑๘๖๖) แล้วเสร็จใน
ช่วงต้นรัชกาลท่ี ๕

ด้วยสวนสราญรมย์น้ันเป็นสวน
ท่ีถอดแบบมาจากสวนทางซึ่ีกโลก 
ตะวันตกได้รับการออกแบบโดย 
นายเฮนรี อลาบาสเตอร์ (Henry  
Alabaster) รองกงสุลชาวอังกฤษ ณ  
สถานทูตอังกฤษประจ�าประเทศสยาม  
ดังน้ัน สวนสราญรมย์ (หรือเรียก
ในเวลาน้ันว่า พระราชอุทยาน
สราญรมย์) จึงคงรูปแบบมาจาก
สวนแบบประเทศอังกฤษ และยัง
ปรากฏใช้กระโจมแตรเช่นกันด้วย 
โดยพ้ืนท่ีของสวนท้ังหมดน้ัน เปิด
ให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าไป
พักผ่อนหย่อนใจได้ต้ังแต่ปี พ.ศ.  
๒๔๓๖ (ตามประกาศในราชกจิจานุ
เบกษา เล่ม ๑๐ แผ่นท่ี ๒๐ วันท่ี 
๑๓ สิงหาคม ร.ศ. ๑๑๒ หน้า ๒๓๗: 
ผู้เขียน) อนุมานได้ว่า กระโจมแตร
ภายในสวนคงได้มีการใช้งานเป็น
พ้ืนท่ีบรรเลงดนตรีเพ่ือปรนเปรอ
ผู้เข้ามาหย่อนใจในสถานท่ีแห่งน้ี

ภาพถ่าย วง Denton Original Prize 
Band แตรวงอังกฤษเก่าแก่ ก่อต้ัง
ในปี ค.ศ. ๑๘๕๙ (พ.ศ. ๒๔๐๒) 
ถ่ายภาพกับกระโจมแตรในสวน
วิกตอเรีย (Victoria Park) ช่วง
ศตวรรษท่ี ๑๙ (ท่ีมา: Paul Rabbitts)
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ปัจจุบันกระโจมแตรดังกล่าวยังคง
อยู่ และมีการปรับเปล่ียนบริบท
การใชง้านตามบรบิทการด�าเนนิชีวิต
ของเมือง โดยยังคงมีแผ่นป้ายทอง
เหลืองสลักเรียกสถานท่ีแห่งน้ีว่าคือ 
“ศาลากระโจมแตร”

กระโจมแตร ยังได้ถูกกล่าวถึงโดย
พระเจนดุริยางค์ เม่ือคร้ังท่ีได้มีโอกาส
เดินทางไปศึกษายังประเทศอังกฤษ
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ (ค.ศ. ๑๙๓๗) 
ในเชิงว่าเป็นสถานท่ีอันมีฐานะเป็น
สถานท่ีเช่ือมโยงวัฒนธรรมแตรวง
กับคนในประเทศอังกฤษได้อย่างน่า

สนใจ และแนะน�าให้ผู้มีโอกาสเดิน
ทางไปยังประเทศอังกฤษหาโอกาส
เข้าไปรับฟัังให้จงได้ ปรากฏในข้อ
เขียนตอนหน่ึงว่า

“…สุำาห้รัับการัแสุดง Concert 
ภายนอกสุถานที�ห้ร่ัอกลูางแจ้ึงแลู้ว 
เขาใชแ้ต่เฉพาะแตรัวง... เขาจึดัให้้มี่
ขึ�นตาม่สุวนสุาธารัณะ เช่นที� Hyde 
Park ห้ร่ัอ Regents Park ด้วย
จัึดที�ตั�งวงดนตรีัไว้ที�กรัะโจึม่ซึ์�งได้
จัึดสุร้ัางขึ�นไว้โดยเฉพาะ Concert 
ปรัะเภทนี�... เป็นการับรัรัเลูงสุำาห้รัับ

การับันเทิงให้้แก่ปรัะชาชนทั�ว ๆ  ไป 
แต่ถ้าห้ากผู้่ห้นึ�งผู้่ใดมี่คุวาม่ปรัะสุงค์ุ
จึะห้าที�นั�งฟััง เขาก็มี่เก้าอี�เห้ล็ูกพับ
จัึดสุำารัองไว้ให้้ เก้าอี�เห้ลู่านี�เขาจัึด
เรีัยงรัายไว้รัอบ ๆ กระโจมแตร... 
เพ่�อการัคุรึักคุร่ั�นของสุถานที� แลูะ
เพ่�อการับันเทิงของปรัะชาชน เขา
จัึดให้้มี่งานปรัะกวดสุม่รัรัถภาพของ
ห้น่วยแตรัวง... ถ้าห้ากทา่นมี่โอกาสุ
ทรัาบเร่ั�องการัปรัะกวดการับรัรัเลูง
เพลูงของแตรัวง Brass Band นี� ขอ
อย่าให้้ท่านลูะเลูยโอกาสุเสีุยเป็นอัน
ขาด ข้าพเจ้ึาเช่�อแน่ว่า ท่านจึะต้อง
ได้รัับทั�งคุวาม่รู้ัแลูะคุวาม่บันเทิงใจึ
เป็นอย่างดี…” (พระเจนดุริยางค์, 
๒๔๙๗: ๒๒-๒๔)

จากมุมมองของพระเจนดุริยางค์
ซ่ึึ่งเป็นครูใหญ่ทางดนตรีส�าคัญของ
ประเทศไทย ท�าให้เห็นว่าวัฒนธรรม
แตรวงท่ีอยู่คู่กับกระโจมแตรน้ัน มี
ความน่าสนใจเชิงวัฒนธรรม ซ่ึึ่ง
สามารถต่อยอดประเด็นเร่ืองราว
ของกระโจมแตร ท้ังในประเทศและ
สากลได้ต่อไป

สรุป
การก�าเนดิกระโจมแตร มาพรอ้ม

กับแนวคิดท่ีต้องการพัฒนาและยก
ระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม 
จึงมิใช่เร่ืองแปลกท่ีเร่ืองของกระโจม
แตรมักอยู่ในส่วนหน่ึงของสารัตถะ
ชีวิตคนท่ัวไป ถือเป็นจุดศูนย์รวมจิต
วิญญาณเพลงแตรอันเป็นวัฒนธรรม
ดนตรีตะวันตกท่ีแพร่กระจายไปท่ัว
โลก ท้ังยังปรากฏเป็นหลักฐานค�า
บอกเล่าข้อเขียนต่าง ๆ สะท้อนถึง
ความส�าคัญของสถานท่ีแห่งน้ี

หากเปรียบกับประเทศไทย 
นอกจากกระโจมแตรท่ีอยู่ตามสวน
สาธารณะหรืออุทยานต่าง ๆ แล้ว 
เวทีแสดงดนตรีในท่ีสาธารณะแห่ง

กระโจมแตร ในสวนสราญรมย์ (ปัจจุบัน) ถ่ายเม่ือวันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
(ท่ีมา: ผู้เขียน)
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ส�าคัญท่ีมีบริบทคล้ายกับกระโจม
แตร น่ันก็คือ “สังคีตศาลา” จัดข้ึน
โดยกรมศิลปากร เป็นการจัดการ
แสดงดนตรีส�าหรับประชาชน ทุก
วันเสาร์-อาทิตย์ เร่ิมจัดข้ึนคร้ัง
แรกต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็นต้น
มา จัดข้ึนในช่วงว่างเว้นจากฤดูฝน 
เป็นเวทีท่ีมีการแสดงต้ังแต่ดนตรีไทย  
วงดุริยางค์ แตรวง เป็นต้น สังคีต
ศาลา จึงนับเป็นเวทีท่ีมีหน้าท่ีใช้สอย
คล้ายคลึงกับกระโจมแตร น่ันคือ การ

เป็นพ้ืนท่ีส�าหรับส่งเสียงดนตรีรับใช้
กล่อมเกลามวลชนน่ันเอง

เร่ืองของกระโจมแตรในประเทศ
สยามยังคงมีประเด็นปลีกย่อยอีก 
และยังอยู่ในกระบวนการศึกษาอีกเป็น
จ�านวนมาก มีกระโจมแตรอกีหลาย
แห่งท่ีผู้เขียนยังมิได้กล่าวถึงอีกมาก 
เช่น กระโจมแตรในวังบางขุนพรหม 
ท่ีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ัา
บริพัตรสุขุมพันธ์ุ กรมพระนครสวรรค์
วรพินิต หรือทูนกระหม่อมบริพัตร 

มักใช้เป็นสถานท่ีซ้ึ่อมและแสดง
กองแตรวงในควบคุมของพระองค์ 
กระโจมแตรในพระราชวังบางปะอิน 
หรือกระโจมแตรร่วมสมัยตามสวน
สาธารณะต่าง ๆ  ท่ัวประเทศ โดยผู้
เขียนจะขออนุญาตขยายความเพ่ิม
เติมในโอกาสต่อไป
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Story:
Xiaoming Li (เสีุยวิหมิง ลีั�)
PhD student at College of Music, Mahidol University

Older Adult Music Education: 
Edd Angklung

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; 

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.
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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.

Weaknesses
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, 



16

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.

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.
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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.

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.

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

เรื่่�อง:
กิตติ ศิรื่ีเปารื่ยะ (Kitti Sripaurya)
อาจารื่ย์ปรื่ะจำาสุาขาวิิชาดีนตรื่ีสุมัยนิยม
วิิทยาลััยดีุรื่ิยางค์ศิิลัป์ มหาวิิทยาลััยมหิดีลั

“เร่�องเล่าเบาสมื่องสนองปัญญา”

เพลงไทยีสากล-เน่�อร้องจาก
วรรณคดีี (ตอนที� ๑)

“กวีฤๅแล้งแหล่งสยาม” ข้อความน้ีเป็นของท่านผู้ใดไม่ทราบได้ แต่ตัวข้าพเจ้าเองเห็นด้วยอย่างท่ีสุด โคลง ฉันท์  
กาพย์ กลอน มีนักกวีชาวไทยรังสรรค์ข้ึนมาไม่ขาดสายให้ได้ยลกันจากอดีตจนปัจจุบัน วรรณคดีอมตะหลาย
เร่ืองยังคงตราตรึงซึ่าบซ้ึึ่งจิตใจของหลากหลายผู้คน ถ้อยค�าท่ีกวีรังสรรค์เป็นบทร้อยกรองเพ่ือเล่าเร่ืองต่าง ๆ 
ล้วนมีความงดงามสละสลวยด้วยกลวิธีในการประพันธ์ ล�าพังเพียงอ่านงานเหล่าน้ันก็รับรู้ได้ถึงความไพเราะของ
เน้ือหา การสัมผัสตามกฎเกณฑ์ การเลือกใช้ค�าท่ีเหมาะสม ในยุคเพลงไทยสากลก�าลังเฟ่ั�องฟูั มีหรือท่ีครูเพลง
จะไม่เลือกบทกวีเหล่าน้ันน�ามาประพันธ์ท�านองตามแบบวิธีการของดนตรีตะวันตกให้คล้องจองกันสร้างสรรค์
งานเพ่ือน�ามาบรรเลงและขับร้องส�าหรับผองปวงไทยได้ร่ืนรมย์

เร่ืองเล่าเบาสมองสนองปัญญา Episode น้ี ผู้เขียนจึงเลือกเพลงไทยสากลแบบท่ีว่า
๑) ใช้้ทุุกถ้้อยคำำ�จ�กวรรณคำดีี อนุมานเป็นเน้ือร้อง แล้วสร้างท�านองข้ึนใหม่ให้สอดคล้องกัน 
๒) ดัีดีแปลงง�นร้อยกรองจ�กของเดิีม โดยสร้างค�าร้องเพ่ิมเติมให้ลงตัวกับแนวท�านองท่ีประพันธ์ข้ึนใหม่ 
๓) ใช้้แรงบัันดี�ลใจทีุ�ได้ีจ�กเน้�อห�ในวรรณคำดีี มาเรยีบเรยีงเปน็เน้ือร้องใหมท้ั่งหมดคลอ้งจองกบัลักษณะ

ท�านองท่ีรังสรรค์ข้ึนใหม่
บทความตอนแรกขอน�าเสนอเน้ือหาของเพลงไทยสากลดังว่า มาเขียนเล่าให้อ่านกัน ๕ เพลง เร่ิมด้วย 

“ภ�พฝัันวรรณคำดีี” เพลงน้ีจัดอยู่ในประเภทุทีุ� ๓ “เนรัญชรา” (ช่ือจริง นายสติ สติฐิต) ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล) คนล่าสุด เป็นผู้สร้างสรรค์งานน้ีท้ังค�าร้องและท�านอง ขับร้อง
บันทึกเสียงโดย สุเทพ วงศ์ก�าแหง (ศิลปินแห่งชาติ) (https://www.youtube.com/watch?v=aTUNDd-Tn7o)
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เนื้อร้องท้ัง ๔ ท่อน 
 

๑) เพลินภาพฝันวรรณคดี เคล้าเสียงดนตรีเพลงรักวาบหวาม 
ตัวเอกล้วนแตล่ะนาม ชาญเช่ียวการสงคราม 

ทั้งความรักพร้อมกัน 

๒) ดูภาพนั้นบุเรงนอง รวยรักรวยทองรวยชู้คู่ขวญั 
ดูภาพนี้ทศกัณฐ์ โนน่พาลตีัวกล่ัน 

หนุมานตัวการ 

๓) ต่างฝ่ายกล่าวชมเชย เก่งจริงเอยเชิงรักเชิงทหาร 
ขุนแผนแสนสะท้าน พลายงามใครจะปาน 

ชํานาญอาคมสมชาย 

๔) ดูอิเหนาเราเป็นเอง เพียงหวังบรรเลงเพลงรักอีกสักราย
จินตะหรามาฟูมฟาย หวั่นเกรงเราตอ้งตาย 

เพราะมือบษุบา 
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“ภ�พฝัันวรรณคำดีี” ลักษณะเป็นเพลง ๔ ท่อนยอดนิยม (song form หรือ AABA) แนวท�านองอยู่ในบันไดเสียง  
C natural minor (๓ แฟัลตเทียบเท่า Eb major) เคร่ืองหมายก�ากับจังหวะนับเป็น ๔ ลีลาจังหวะจากไฟัล์
เสียงต้นฉบับค่อนข้างช้า สัดส่วนโน้ตท่ีใช้เรียบง่าย ไม่ซัึ่บซ้ึ่อน ลีลาท�านองร้องตามได้ไม่ยากหากต้ังใจฟััง เน้ือหา
ของเพลงกล่าวถึงเหล่าบุรุษนักรบ/นักรัก จากวรรณคดีเร่ืองผู้้้ช้นะสิิบัทิุศ (บุเรังนอง) ร�มเกียรติิ์� (ทศิกัณฐ์ พาลีู 
ห้นุม่าน) ขุนช้้�ง-ขุนแผู้น (ขุนแผ่น พลูายงาม่) และอิเหน� (พ่วง ๒ นาง - จิึนตะห้รัา กับ บุษบา) ตัวละคร 
เหล่าน้ีมีบุคลิกนิสัยใจคอแตกต่างกันไปตามท่ี “เนรัญชรา” พรรณนาไว้ สรุปแล้ว บุเรังนอง มีฐานะดีกว่าคนอ่ืน
(รวยทอง รวยรัก และเก่งการรบ) ขุนแผ่น และ พลูายงาม่ มีความเช่ียวชาญด้านคาถาอาคม ทศิกัณฐ์ เป็น
ตัวร้ายของเร่ือง ส่วน อิเห้นา เป็นพวกรักพ่ีเสียดายน้อง หมายปองจะครองท้ังคู่ (สรุปง่าย ๆ ว่า เจ้าชู้ทุกคน)

เนรัญชรา วัย ๘๕     สุเทพ วงศ์ก�าแหง วัยเด็ก

เพลงทีุ� ๒ “สุิริยันจันทุร�” ค�าร้องท้ังเพลงเป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลท่ี ๖ จากเร่ืองวิว�ห์พระสิมุทุร เป็น
บทละครพูดสลับล�า มีท้ังบทร้องและบทเจรจา ทรงพระราชนิพนธ์เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๖๑ เน้ือเร่ืองได้เค้ามาจากนิยาย
กรีกเก่าแก่ (หากสนใจใคร่ทราบเร่ืองย่อ โปรดสืบค้นได้จาก Wikipedia) ทางด้านท�านองประพันธ์ข้ึนใหม่ โดย  
“สุรพล แสงเอก” ให้ช่ือเพลงว่า สุิริยันจันทุร� เพลงน้ีจัดอยู่ในประเภทุทีุ� ๑ (มีการดัดแปลงค�าร้องใหม่บ้าง
เล็กน้อย โปรดดูในตารางต่อไป) จากช่ือเพลงอาจกล่าวได้ว่า เพลงน้ีใช้บรรเลงหรือขับร้องได้ ๒๔ ช่ัวโมง (ท้ัง
กลางวันและกลางคืน) ต้นฉบับบันทึกเสียงคร้ังแรกโดย ปรีชา บุณยเกียรติ (https://www.youtube.com/
watch?v=672I8MvxMbM) ฟัอร์มเพลงเป็นแบบ ๔ ท่อน (AABC) ความยาวท่อนละ ๘ ห้อง เร่ิมต้นของ
ทุกท่อนมีการใช้กลุ่มโน้ตท่ีเรียกกันอย่างเป็นหลักการว่า anacrusis หรือ pickup note สัดส่วนโน้ตท่ีใช้เรียบ
ง่าย ร้อยเรียงเป็นระเบียบ เข้าถึงได้อย่างสบาย เคร่ืองหมายก�ากับจังหวะนับเป็น ๔ ความเร็วของเพลงน้ีตาม
ต้นฉบับค่อนข้างช้า (slow rock) ไฟัล์เสียงบันทึกอยู่บนบันไดเสียง C major 

บทพระราชนพินธ์เดิม (ตดัทอน) คําร้องท่ีแต่งขึน้ใหม ่

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

๑) ถึงกลางวันสุริยันแจ่มประจักษ์ ไม่เห็นหน้านงลักษณ์ยิ่งมืดใหญ่ 
๒) ถึงราตรีมีจันทร์อันอําไพ ไม่เห็นโฉมประโลมใจยิ่งมืดมน 
๓) อ้าดวงสุรีย์ศรีของพ่ีเอย ขอเชิญเผยหน้าต่างนางอีกหน 
๔) ขอเชิญจันทร์แจ่มกระจ่างกลางสกล เยี่ยมมาให้พ่ียลเยือกอุรา 
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นอกจากน้ียังมีการเอ้ือนค�าอยู่หลายท่ี ท�าให้ลีลาเพลงมีความอ่อนหวานเพ่ิมข้ึน ฟัังดูงดงามตามประสา
วัฒนธรรมเพลงไทยของเรา (โปรดดูตัวอย่างต่อไปน้ี)

เพลงน้ียังมีการขับร้องบันทึกเสียงโดยศิลปินช้ันน�าหลายท่าน อาทิ สุเทพ วงศ์ก�าแหง นรศิ อารีย์ ธานินทร์ 
อินทรเทพ และนักร้องรุ่นใหม่ ๆ อีกหลายคน อันแสดงถึงความไพเราะลงตัวและติดหูผู้ฟัังอย่างยาวนาน ท่าน
ผู้อ่านท่ีสนใจใคร่รู้รายละเอียดความเป็นมาของค�าร้อง สามารถสืบค้นได้จาก Google แหล่งข้อมูลอันอุดม ซ่ึึ่ง
เป็นท่ีนิยมกันอย่างกว้างขวาง
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เพลงทีุ� ๓ “อนิจจ�” ท�านอง สมาน กาญจนะผลิน ค�าร้อง สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์ ดัดแปลงจากพระ
ราชนิพนธ์ “อิเหนา” ในล้นเกล้าฯ รัชกาลท่ี ๒ ตอนนางจินตะหราตัดพ้อกับอิเหนา ดังส�าเนาท่ีคัดลอกมา

...แต่ด้วยคุวาม่ห้ึงห้วง นางม่ิได้ชำาเลู่องดูเลูย คุำาตัดพ้อต่อว่าพรัั�งพรัูออกม่าดั�งท่อปรัะปาแตก รัำาพึงรัำาพัน
ถึงคุวาม่น่าเวทนาของตัวเอง คุิดว่าตัวเองช่างอับโชคุแลูะน่าเศิรั้าเกินกว่าใคุรั ๆ ในแผ่่นดิน

แลู้วว่าอนิจึจึาคุวาม่รััก พึ�งปรัะจึักษ์ดั�งสุายนำ�าไห้ลู
ตั�งแต่จึะเชี�ยวเป็นเกลูียวไป ที�ไห้นเลูยจึะไห้ลูคุ่นม่า
สุตรัีใดในพิภพจึบแดน ไม่่ม่ีใคุรัได้แคุ้นเห้ม่่อนอกข้า
ด้วยใฝ่รัักให้้เกินพักตรัา จึะม่ีแต่เวทนาเป็นเน่องนิตย์
โอ้ว่าน่าเสุียดายตัวนัก เพรัาะเช่�อลูิ�นห้ลูงรัักจึึงชำ�าจึิต
จึะออกช่�อลู่อชั�วไปทั�วทิศิ เม่่�อพลูั�งคุิดผ่ิดแลู้วจึะโทษใคุรัฯ

          พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

เพลงน้ีขบัร้องบนัทกึเสยีงครัง้แรก โดย สเุทพ วงศ์ก�าแหง (https://www.youtube.com/watch?v=TH1wamFt4uk)

สุรพล แสงเอก
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เปรียบเทียบบทพระราชนิพนธ์เดิมกับเน้ือร้องท่ีดัดแปลง 
 

บทพระราชนพินธ์ของเดิม (รัชกาลท่ี ๒) เน้ือร้องดดัแปลง (สุนทรยีา ณ เวียงกาญจน์) 

แล้วว่าอนิจจาความรัก พ่ึงประจักษ์ดั่งสายน้ําไหล 
ตั้งแต่จะเช่ียวเป็นเกลียวไป ที่ไหนเลยจะไหลคืนมา 
สตรีใดในพิภพจบแดน ไม่มีใครได้แค้นเหมือนอกข้า 
ด้วยใฝ่รักให้เกินพักตรา จะมีแต่เวทนาเป็นเนืองนิตย์ 
โอ้ว่าน่าเสียดายตัวนัก เพราะเชื่อลิ้นหลงรักจึงชํ้าจิต 
จะออกชื่อลือชั่วไปทั่วทิศ เม่ือพลั้งคิดผิดแล้วจะโทษใคร 

๑) โอ้ว่าอนิจจาความรัก พ่ึงประจักษ์ดั่งสายน้ําไหล  
 มีแต่จะเช่ียวเป็นเกลียวไป ที่ไหนเลยจะไหลคืนมา  
๒) โอ้ว่าอนิจจาตัวพ่ี กว่าจะรู้ถ้วนถ่ีนั้นหนา 
 เหลือเพียงซากสวาทคราบน้ําตา เสน่หาวูบดับลับไป 
๓) โอ้ว่าอนิจจาใจน้อง มากกว่าสองยิ่งสายน้ําไหล  
 เซาะซอนซอกจนชํ่าพอหนําใจ ก็ไหลเลยจากพรากเอย 
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“อนจิจ�” จัดอยู่ในประเภทุทีุ� ๒ ไฟัล์เสียงต้นฉบับอยู่บนบนัไดเสียง Db major ฟัอรม์เพลงเปน็แบบ ๓ ท่อน (AAB) 
ความยาวทอ่นละ ๑๖ ห้อง ใช้อัตรานบัเป็น ๓ จังหวะตอ่ห้อง (waltz) ปกตกิารต้ังบันไดเสยีงส�าหรบัเพลงขบัร้องท่ัวไป ไม่
นิยมใชบั้นไดเสยีงท่ีมากด้วย flat หรอื sharp ส�าหรบัเพลงน้ี ผู้เขียนสันนิษฐานวา่เน่ืองจากชว่งเสยีง (range) ของเพลงกวา้ง  

จะปรับลดลงคร่ึงเสียงเป็น C major ก็จะต�่าไปส�าหรับผู้ขับร้อง คร้ันปรับข้ึนเป็น D major ก็ดูจะสูงเกินไป
ส�าหรับการบันทึกเสียง ลีลาท�านองมีการเอ้ือนเสียงขับร้องอยู่บ้างเพ่ือให้ความชัดเจนแก่ค�า ดังตัวอย่างต่อไปน้ี

สมาน กาญจนะผลิน สุนทรียา ณ เวียงกาญจน์
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เพลงทีุ� ๔ “สิ�ส์ินรัก” ท�านอง เอ้ือ สุนทรสนาน เน้ือร้องทุกค�าจากบทพระราชนิพนธ์ละครค�ากลอนเร่ือง  
“ท้าวแสนปม” ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รายละเอียดสืบค้นได้จาก “วรรณคดี-ศิลปะ ประสาน
ศิลป์”) ขับร้องบันทึกเสียงคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. ๒๔๙๓ โดย มัณฑนา โมรากุล ร่วมกับวงดนตรีสุนทราภรณ์  
(https://www.youtube.com/watch?v=Lm8RON3urRM) เน้ือหาโดยรวมเป็นการสร้างก�าลังใจจากฝ�าย
หญิงให้ฝ�ายชายมีความพยายามท่ีจะเอาชนะความแตกต่างทางชนช้ัน เพ่ือสมหวังในการครองรักกัน ตาราง 
ต่อไปน้ีเป็นค�าร้องท้ัง ๔ ท่อน (ค�าท่ี ๓ ของท่อนแรก “นั�น” เป็นของเดิม ส่วน “นี�” เป็นค�าท่ีได้ยินจากไฟัล์
เสียงเพลงต้นฉบับ) 
 
๑) ในลักษณ์นั้น (นี้) ว่าน่าประหลาด เป็นเชื้อชาตินักรบกล่ันกล้า 
 เหตุไฉนย่อท้อรอรา หรือจะกล้าแต่เพียงวาที 

๒) เห็นแก้วแวววับท่ีจับจิต ไยไม่คิดอาจเอื้อมให้เต็มท่ี 
 เมื่อไม่เอื้อมจะได้อย่างไรมี อันมณีหรือจะโลดไปถึงมือ 

๓) อันของสูงแม้ปองต้องจิต ถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือ 
 มิใช่ของตลาดท่ีอาจซื้อ หรือแย่งยื้อถือได้โดยไม่ยอม 

๔) ไม่คิดสอยมัวคอยดอกไม้ร่วง คงชวดดวงบุปผาชาติสะอาดหอม 
 ดูแต่ภุมรินเท่ียวบินดอม จึงได้ออมอบกลิ่นสุมาลี 
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รูปแบบเป็นเพลง ๔ ท่อน (AABA) เฉพาะท่อน B มีความยาว ๑๒ ห้อง ผู้เขียนสันนิษฐานว่า ผู้ประพันธ์
ท�านองต้องการเน้นความชัดเจนของค�าว่า อัน - ของ - สิ้ง - แม ้โดยการยืดจังหวะของเสียงใช้สัดส่วนโน้ตตัว
ขาว และเรยีงขึน้เป็นขัน้บนัได (step up) การเอือ้นเสยีงมอียูท่ัว่ไปส่วนใหญ่เพือ่ให้คล้องจองกบัเสยีงโน้ตดนตรี 
(ค�าในภาษาไทยจะมีเสียงสูงต�่าของวรรณยุกต์)

ท้ังเพลงบันทึกอยู่บนบันไดเสียง C major แม้ว่าโน้ตลงจังหวะนับท่ี ๑ ของท่อนแรก ท่อนท่ี ๒ และ ๔ ไม่ 
เป็นโน้ต C ก็ตาม (ว่ากันด้วยหลักการ เพลงน้ีจังหวะตกแรกเร่ิมด้วยคอร์ดล�าดับท่ี ๖ ของบันไดเสียง) แต่สุดท้าย
ปลายทอ่นก็ลง tonic C อยู่ด ี(“สิ�สิน์รัก” จัดอยู่ในประเภทุทีุ� ๑ - ค�าร้องใช้บทพระราชนพินธ์เดิมร้อยละ ๙๙.๙)

เอ้ือ - มัณฑนา

เพลงทีุ� ๕ “พระลอรำ�พัน” ประพันธ์ค�าร้องและท�านองโดย “ไพบ้ัลย์ บุัติ์รขัน” ครูเพลงผู้ฝากผลงาน
อมตะมากมายให้แก่สังคมไทย เพลงน้ีครูได้แรงบันดาลใจจากวรรณคดีไทยเร่ือง “ลิลิติ์พระลอ” เม่ือแต่งเสร็จ
แล้วมอบหมายให้ นริศ อ�รีย์ เป็นผู้ขับร้องบันทึกเสียง เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๙๗ (https://www.youtube.com/
watch?v=Dr1XYWpiLMY) เน่ืองจากชอบเสียงและแนวการขับร้อง (ข้อมูลจากงานเขียนของ “วัฒน์ วรรลยางกูร”)
 
 
(เกริ่น) ร่างน้องน่าตระกองเคียงอุรา สวยหยาดเยิ้มปานองค์อุมา ล่องจากฟ้าลงมาสกล เข้าดลดวงมาลย์ 

๑) ร่างน้องชวนเชิญเพลินชม กล่อมอารมณ์พ่ีหลงตะลึงแลลาน 
 ยั่วให้รักภักดีนงคราญ ทําให้พ่ีซมซาน หลงรักส้ินใจ 

๒) โอ้พักตร์ดังจันทร์วันเพ็ญ เปรียบดังเป็นแม่พระในดวงฤทัย 
 ได้ใกล้ชิดนงรามทรามวัย ได้แอบอิงอุ่นไอ พ่ีคลั่งไคล้รําพึงรําพัน 

๓) รุ่นสาวคราวน้อง ใครเห็นใครก็ต้อง เฝ้าแอบมองดวงตาเป็นมัน 
 พ่ียังเผลอละเมอทุกวัน เหมือนลอราชันย์ต้องอาถรรพ์ 
 เพ่ือนแพงสุดา 

๔) พ่ีขอเป็นลอราชันย์ เฝ้าผูกพันแพงน้องครองดวงวิญญาณ์ 
 เพ่ือนชีวิตไม่คิดร้างรา เฝ้ากอดโลมกานดา ตราบดินฟ้ามลาย
 ลงไป ... พ่ีเป็นพระลอ ใคร่จะขอเธอเป็นจอมใจ 
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รูปแบบเพลงม ี๑ ส่วน กับอีก ๔ ท่อน ส่วนแรกเปน็การเกร่ินน�า คล้ายกับเพลงฝร่ังส่วนท่ีเรียกว่า refrain แลว้
ต่อด้วยฟัอร์มยอดนิยม AABA ท่อนละ ๘ ห้อง อัตราความเร็วขนาดปานกลาง ประมาณว่าไม่ช้าไม่เร็ว ท้ังเพลง 
บันทึกอยู่บนบนัไดเสยีง D natural minor เทยีบเท่า F major (เพลงน้ีจดัอยู่ในประเภทุทีุ� ๓ - เน้ือร้องประพนัธ์
ข้ึนใหม่จากแรงบันดาลใจในบทวรรณคดี ในท่ีน้ีคือ “ลิลิตพระลอ”)

เพลงไทยสากลท่ีนา่สนใจ ใหค้วามไพเราะแกเ่หล่าปวงไทยมาเน่ินนาน โดยใชค้�าร้องจากวรรณคดท้ัีงโดยตรงและ
ทางอ้อมยังมีอีกหลายสิบเพลง โปรดตดิตาม “บัทุคำว�มเบั�สิมองสินองปญัญ�” ตอนต่อไป ขอบคุณมากมายครบั

[ภาพทั�งห้ม่ดสุำาเนาจึาก Google แห้ลู่งข้อมู่ลูอันอุดม่ - ขอขอบคุุณ]

ไพบูลย์ บุตรขัน นริศ อารีย์
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PIANO REPERTOIRE 

เร่ื่�อง:
ขวัิญชนก อิศิรื่าธิกูลั (Kwanchanok Isarathikul)

นักศึิกษาชั�นปทีี� ๔ สุาขาวิิชาดีนตรีื่ศึิกษา
วิิทยาลััยดุีริื่ยางค์ศิิลัป์ มหาวิิทยาลััยมหิดีลั

รูปแบบการประพันธ์์สัำาหรับเปียโน
ในยุคีศตวรรษที่ี� ๒๐ (ตอนที่ี� ๒)

ในบทความตอนท่ีแล้ว ทุกท่านได้พบกับรูปแบบการประพันธ์รูปแบบแรก คือ อิมเพรสชันนิสม์  
(Impressionism) ซ่ึึ่งมีนักประพันธ์คนส�าคัญ คือ โคลด เดบุสซีึ่ (Claude Debussy) ผู้ซ่ึึ่ง
ประพันธ์ดนตรีท่ีมีความกลมกลืนของเสียงโดยได้รับอิทธิพลจากภาพวาดสไตล์อิมเพรสชันนิสม์ใน
ยุคน้ัน อีกท้ังเดบสุซีึ่ยังได้แรงบันดาลใจในการเลยีนเสียงมาจากเคร่ืองดนตรกีาเมลนั (Gamelan) 
ของประเทศอนิโดนเีซีึ่ยอีกด้วย ในบทความฉบบัน้ี ผู้เขียนจะพาทกุท่านไปรู้จกักับอีก ๒ รูปแบบ
การประพันธ์ท่ีมีความน่าสนใจ ได้แก่ การประพันธ์ดนตรี ๑๒ เสียง (12 Tone) และรูปแบบการ
ประพันธ์แบบลัทธิชาตินิยม (Nationalism)

ก�รประพัันำธ์ดนำตรี ๑๒ เส่ยง (12 Tone)
การประพันธ์ดนตรี ๑๒ เสียง (12 Tone) เป็นระบบการประพันธ์ในยุคศตวรรษท่ี ๒๐ ท่ี

ถูกคิดค้นโดย อาร์โนลด์ เชินแบร์ก (Arnold Schoenberg) เป็นทฤษฎีดนตรีท่ีแต่งข้ึนเพ่ือน�าไป
รองรับการประพันธ์เพลงแบบเอโทนอล (Atonal) คือ ไม่มีบันไดเสียงท่ีตายตัว การประพันธ์แบบ
เอโทนอลน้ัน ท�าให้เกิดเสียงท่ีกระด้างข้ึน ไม่มีการสร้างคอร์ดตามหลักทฤษฎีดนตรี มีอิสระ ไม่
ต้องให้ความส�าคัญกับส่ิงใดส่ิงหน่ึง และไม่ต้องมีการท�าเสียงประสานตามหลักทฤษฎีแบบเดิม อีก
ท้ังยังไม่มีการใช้บันไดเสียงต่าง ๆ อย่างเมเจอร์ (Major) และไมเนอร์ (Minor) ดนตรีตามหลัก 
เอโทนอลจะไม่มีคอร์ดและระดับเสียงท่ีเก่ียวข้องกันอีกต่อไป การใช้ระบบแบบน้ีจะถูกเรียกว่า การ
ใช้ระบบแถวโนต้ ๑๒ เสยีง (12 Tone serialism) เปน็รูปแบบบทประพนัธ์ส�าหรบัการใชโ้น้ตท้ัง 
๑๒ ตัว อย่างอิสระ ไมมี่การใหค้วามส�าคญักับศูนย์กลางของเสยีง และมลี�าดับการใชโ้น้ตท้ัง ๑๒ 
ตัว ตามระบบซีึ่เรียลลิซึึ่ม (Serialism) โดยใช้วิธีสร้างแถวส�าหรับการวางโน้ตและน�าโน้ตในแถว
ท้ัง ๑๒ ตัวน้ันไปใชใ้นบทเพลง โนต้ท้ัง ๑๒ ตัวน้ันถือเป็นส่ิงหลกัของแตล่ะบทเพลง จะเปน็การใช้
โน้ตท้ังหมดอย่างมีอิสระ ไม่มีกฎเกณฑ์ ระบบซีึ่เรียลลิซึึ่มท่ีถูกเช่ือมโยงน้ัน ไม่ได้หมายความว่าจะ
ต้องใชโ้น้ตท้ัง ๑๒ ตัว ใน ๑ แถว แตร่ะบบซึ่เีรียลลิซึึ่มจะใหค้วามส�าคญักับการเรยีงล�าดบัของข้ัน
ระดับเสียงภายในแถวโน้ต รูปแบบประพันธ์แบบดนตรี ๑๒ เสียง มีนักประพันธ์ท่ีใช้รูปแบบน้ีใน
การประพันธ์เพลงอย่างมากมาย เช่น แอนทอน เวเบิร์น (Anton Webern) อิกอร์ สตราวินสกี  
(Igor Stravinsky) และอาร์โนลด์ เชินแบร์ก (Arnold Schoenberg) (วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น,  
๒๐๑๖, น. ๑๓)
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อาร์โนลด์ เชินแบร์ก (Arnold Schoenberg) นักประพันธ์ชาวออสเตรีย เกิดเม่ือปี ค.ศ.  
๑๘๗๔ และเสยีชีวิตเม่ือปี ค.ศ. ๑๙๕๑ เชนิแบรก์เป็นท้ังนักประพนัธ์และครดูนตรท่ีีเป็นต้นแบบ
ของการคิดแบบคอนเทมโพรารี (Contemporary) และมีการใช้ลักษณะเด่นในบทประพันธ์ของ
เขาเอง รูปแบบบทประพนัธ์ของเขาน้ันมักจะประกอบไปดว้ยช่วงเสียงข้ันคู่ท่ีกว้างในท�านองหลกั 
จังหวะท่ีเบาบาง และเสยีงท่ีกังวาน จึงจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการท�าให้เกิดความสมดุลของ
เสียง บทประพันธ์ของเชินแบร์กน้ัน เป็นแบบเอโทนอล (Atonal music) หรือเรียกอีกอย่างว่า 
ดนตรีท่ีไม่มีบันไดเสียงเป็นจุดศูนย์กลาง ดนตรีเอโทนอลของเชินแบร์กน้ันแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท 
ได้แก่ ดนตรีเอโทนอลแบบอิสระ คือ บทบาทของเพลงท่ีมีระบบบันไดเสียงเป็นศูนย์กลางจะถูก
ลบล้างไปอย่างส้ินเชิง ไม่ว่าจะเป็นเมเจอร์ ไมเนอร์ รวมถึงกฎเกณฑ์และทฤษฎีจากยุคก่อน ๆ 
จะไมมี่อีกต่อไป และชว่งหลังจากสงครามโลกคร้ังท่ี ๑ ไม่นาน เชินแบร์กได้คิดค้นทฤษฎีการแต่ง
เพลงของเขาข้ึน น่ันคือ ทฤษฎี 12 Tone โดยการหลีกเล่ียงไม่ให้มีเสียงหลักในบทเพลงของท่ี
เขาประพันธ์ข้ึน บทเพลง ๑๒ เสียงส�าหรับเปียโนของเชินแบร์กท่ีส�าคัญน้ัน ได้แก่ Five Pieces 
for Piano (1923) และ Six Little Piano Pieces (1911) ระบบ ๑๒ เสียงของเชินแบร์กน้ัน 
กลายเป็นเคร่ืองมือการท�างานท่ีส�าคัญของเชินแบร์ก เขาสามารถแต่งบทเพลงได้อย่างช�านาญ
และไม่ซึ่�้าซึ่ากจ�าเจ และยังเป็นแนวคิดความเข้าใจเร่ืองดนตรีท่ีแตกต่างไปจากแบบแผนเดิมใน
ยุคก่อน ๆ (วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น, ๒๐๑๖, น. ๑๖)

12 Tone Matrix 
(ท่ีมา: pinterest.com, 2019)

Arnold Schoenberg 
(ท่ีมา: Britannica.com, 
2019)
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The Six Little Piano Pieces, Op. 19 No. 2, 6 โดย Arnold Schoenberg (1874-1951)
เพลงชุด The Six Little Piano Pieces ถูกประพันธ์ข้ึนในปี ค.ศ. ๑๙๑๑ ถือว่าเป็นบท

ประพันธ์ของอาร์โนลด์ เชินแบร์ก ท่ีมีความซัึ่บซ้ึ่อนน้อยท่ีสุดหากเทียบกับบทเพลงอ่ืน เพลงชุด
น้ีประกอบไปด้วยเพลงเล็กท้ังหมด ๖ หมายเลข ได้แก่ No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. 5, 
No. 6 บทเพลงท้ังหมดในเพลงชุดน้ีแสดงถึงการประพันธ์ในรูปแบบการประพันธ์ดนตรี ๑๒ 
เสียง โดยใช้โน้ตครบท้ังหมด ๑๒ ตัว

บทเพลงหมายเลข ๒ (No. 2) เปิดมาด้วยการใช้โน้ต G, B, D, F-sharp, D-sharp, A, 
C, A-flat และ B-flat เป็นล�าดับต้ังแต่ต้นเพลงไปจนถึงห้องท่ี ๕ ตามด้วย A และ C-sharp 
ในห้องท่ี ๖ โดยมาในรูปแบบของข้ันคู่ ๓ และตามด้วยโน้ต C, E-flat, D, B, F-sharp, F, 
G, A, D-flat, E และ B-flat เรียงเป็นล�าดับไปจนจบเพลง บทเพลงหมายเลข ๒ ในชุดเพลง
น้ี เป็นบทเพลงท่ีมีจังหวะช้า มีการเปล่ียนระดับความดัง-เบาท่ีรวดเร็ว และมีจุดศูนย์กลางของ
บทเพลงอยู่ท่ีโน้ตตัวซึ่อล (G) บทเพลงน้ีเปิดเพลงมาด้วยข้ันคู่ ๓ ท่ีเปรียบเสมือนกับหยดน�้าท่ี
ก�าลังหยดลงมาจากก๊อกน�้า (Maurice Hinson, 2003)

บทเพลงหมายเลข ๖ (No. 6) มีรูปแบบตัวโน้ตดังน้ี A, F-sharp, B, G, C, F, D-sharp, 
E, B-flat, D, G-sharp และ C-sharp ไปจนถึงห้องท่ี ๗ และตามด้วย D, F-sharp, E-flat, 
B, E, G-sharp, C, B-flat, G, F และ A เพ่ือให้บทเพลงสมบูรณ์ บทเพลงน้ีได้รับแรงบันดาลใจ 
จากเสียงระฆััง มีคอร์ดจบท่ีเป็นเสียงกว้างและมีทิศทางเสียงท่ีค่อย ๆ ต�่าลงและมีระดับเสียงท่ี
เบาถึงเบามาก (Maurice Hinson, 2003)

The Six Little Piano Pieces, 
Op. 19 No. 2 
(ท่ีมา: imslp.org, 2019)
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โดยสรุปแล้ว รูปแบบการแต่งเพลง การประพันธ์ ๑๒ เสียง เป็นการประพันธ์รูปแบบหน่ึง
ในศตวรรษท่ี ๒๐ ท่ีเป็นท่ีนิยมในช่วงน้ัน โดยมีการใช้ครบท้ัง ๑๒ ตัว ใน ๑ บทเพลง โดยท่ีไม่มี
บันไดเสียงท่ีตายตัวอย่างเมเจอร์และไมเนอร์ ไม่อิงตามหลักทฤษฎีแบบเดิม และมีการใช้โน้ตท้ัง 
๑๒ ตัว อย่างอิสระในทุกบทเพลง รูปแบบการประพันธ์ ๑๒ เสียง ถือเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่ใน
ศตวรรษท่ี ๒๐ โดยท่ีไม่เคยมีใครคิดทฤษฎีแบบน้ีข้ึนมากอ่น มีนักประพันธ์ท่ีส�าคัญ คือ อาร์โนลด์  
เชินแบร์ก เป็นผู้คิดค้นการประพันธ์ ๑๒ เสียง ซ่ึึ่งเป็นแนวคิดของการประพันธ์เพลงท่ีไม่ซึ่�้าซึ่าก
และจ�าเจ

ลัทธิช�ตินำิยม (Nationalism) 
รูปแบบการประพันธ์แบบลัทธิชาตินิยม เป็นรูปแบบการประพันธ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 

๑๙ และมีการใช้มาจนถึงศตวรรษท่ี ๒๐ ในศตวรรษท่ี ๑๙ น้ัน รูปแบบการประพันธ์น้ีได้มีความ
เก่ียวข้องกับดนตรีพ้ืนเมือง (National music) โดยมีการใช้องค์ประกอบของเพลงพ้ืนบ้าน (folk 
song) การเต้นพ้ืนบ้าน (folk dance) จังหวะหรือดัดแปลงมาจากบทละครร้อง (opera) บท
กวี (symphonic poem) หรือมาจากรูปแบบอ่ืน ๆ รูปแบบการประพันธ์น้ีได้เกิดข้ึนในแถบทวีป
ยุโรป โดยนักประพันธ์ต้องการท่ีจะฉีกกฎออกจากการประพันธ์เพลงแบบพ้ืนฐานตามแบบของ
อิตาลี ฝร่ังเศส และโดยเฉพาะเยอรมนี มีหลากหลายประเทศท่ีใช้รูปแบบการแต่งเพลงแบบน้ี
ได้แก่ รัสเซีึ่ย เชโกสโลวาเกีย โปแลนด์ โรมาเนีย สแกนดิเนเวีย สเปน อังกฤษ ลาตินอเมริกา 
และอเมริกา

ดนตรีในแถบลาตินอเมริกาน้ัน เกิดข้ึนในช่วงส้ัน ๆ นักประพันธ์ส่วนใหญ่จะแต่งเพลงใน
ช่วงปลายศตวรรษท่ี ๑๙ บางเพลงมีความสมบูรณ์ ในขณะท่ีบางเพลงไม่มี ในยุคศตวรรษท่ี ๒๐ 
ดนตรีในแถบลาตินอเมริกาได้พัฒนาข้ึนและมีความน่าสนใจดึงดูดมากข้ึนจากบทเพลงแบบลัทธิ
ชาตินิยม ในยุคโรแมนติก นักประพันธ์ในศตวรรษน้ีจะยึดถือท�านองเพลงพ้ืนบ้านและการเต้น
พ้ืนบ้านเป็นหลักในการส่ือสารบทเพลง บทเพลงในแถบลาตินอเมริกาน้ันมีความสดใหม่และนัก
ประพันธ์ยังคงต้องการท่ีจะใส่ความเป็นวัฒนธรรมของประเทศน้ัน ๆ ลงไปในบทเพลง บทเพลง
รูปแบบน้ีได้เข้าไปสู่แถบอเมริกาตอนใต้ ซ่ึึ่งประกอบไปด้วย ๔ ประเทศท่ีมีความโดดเด่นในเร่ือง

The Six Little Piano Pieces, 
Op. 19 No. 6 
(ท่ีมา: imslp.org, 2019)
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ของการใช้ท�านองเพลงพ้ืนบ้านมาใส่ในบทเพลง ได้แก่ ประเทศอาร์เจนตินา ประเทศชิลี ประเทศ
เม็กซิึ่โก และประเทศบราซิึ่ล ซ่ึึ่งมีนักประพันธ์ท่ีมีช่ือเสียง เช่น อ็อกตาวิโอ พินโต (Octavio 
Pinto) และเฮเทอร์ วิลญา-โลโบส (Heitor Villa-Lobos) ผู้ซ่ึึ่งประพันธ์บทเพลงส�าหรับเปียโน
ท่ีโด่งดังไว้มากมาย (John Gillespie, 1972)

นักประพันธ์ชาวบราซิึ่ลเลียนผู้มีช่ือเสียงในศตวรรษท่ี ๒๐ เฮเทอร์ วิลญา-โลโบส (Heitor 
Villa-Lobos) เกิดเม่ือปี ค.ศ. ๑๘๘๗ ณ เมือง Rio de Janeiro ประเทศบราซิึ่ล และเสียชีวิต
เม่ือปี ค.ศ. ๑๙๕๙ โลโบสเป็นท้ังนักประพันธ์เพลง วาทยกร นักเชลโล นักกีตาร์ และนักเปียโน  
เขาเป็นนักประพันธ์ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดังอย่างมากในแถบอเมริกาใต้ เขาได้ประพันธ์บทเพลงไว้มากกว่า  
๒,๐๐๐ ช้ินงาน เร่ิมจากบทเพลงส�าหรับกีตาร์ และค่อย ๆ ขยับข้ึนไปเป็นบทเพลงส�าหรับวง 
แชมเบอรท์ริโอ (Trio) ควอเทต็ (Quartet) บทเพลงประเภทคอนแชรโ์ต (Concerto) บทเพลง
ส�าหรับนักร้อง ไปจนถึงบทเพลงซิึ่มโฟันี (Symphony) บทประพันธ์ดนตรีของเขาน้ันได้รับแรง
บันดาลใจมาจากเพลงพ้ืนบ้านของประเทศบราซิึ่ลและองค์ประกอบของดนตรีตามแบบฉบับของ
ยุโรป หน่ึงในช้ินงานท่ีมช่ืีอเสยีงของเขา คือ Bachianas Brasileiras ถูกประพนัธ์ข้ึนในชว่งปี ค.ศ.  
๑๙๓๐-๑๙๔๕ เป็นเพลงชุดท่ีมีเพลงท้ังหมด ๙ บทเพลง ส�าหรับนักร้องกลุ่มและเคร่ืองดนตรี
ท่ีได้ใส่ความเป็นบราซิึ่ลเลียนลงไปในบทเพลง รวมถึงในช้ินงานการประพันธ์อ่ืน ๆ อีกมากมาย 
เช่น บทเพลงชุด ส�าหรับเปียโน Ciclo Brasileiro (John Gillespie, 1972)

Ciclo Brasileiro (Brazilian Cycle)
II. Impressões Seresteiras (The Impressions of a Serenade) โดีย Heitor Villa-Lobos 

(1887-1959)
บทเพลง Impressões Seresteiras เป็นบทเพลงล�าดับท่ี ๒ ในชุด Brazilian Cycle มีอีก

ช่ือเรียกว่า The Impression of a Serenade ประพันธ์ข้ึนโดยนักประพันธ์ชาวบราซิึ่ล เฮเทอร์  
วิลญา-โลโบส ซ่ึึ่งในชุด Brazilian Cycle น้ี ประกอบไปด้วย ๔ บทเพลง ได้แก่ Plantio do 
Caboclo, Impressões Seresteiras, Festa no Sertão และ Dansa do Índio Branco

บทเพลง Impressões Seresteiras เป็นบทเพลงท่ีเก่ียวกับการเฉลิมฉลองท่ีเกิดข้ึนในประเทศ
บราซิึ่ลเม่ือช่วงปี ค.ศ. ๑๙๒๐-๑๙๔๐ ท่ีมีความโด่งดังอย่างมาก และการเฉลิมฉลองน้ีจะมีการ
แสดงโดยกลุ่มคนท่ีเรียกว่า Chorões ซ่ึึ่งโลโบสในวัยเด็กเป็นหน่ึงในสมาชิกของกลุ่มน้ีเช่นกัน

โครงสร้างของบทเพลงน้ีอยู่ในรูปแบบ A B A C A ในจังหวะแบบจังหวะวอลตซ์ึ่ (Waltz) 
และเร่ิมต้นบทเพลงด้วยบันไดเสียง C-sharp minor ซ่ึึ่งถือว่าเป็นท่อน A ของบทเพลง

Heitor Villa-Lobos 
(ท่ีมา: interlude.hk, 2019)

ท่อน A ห้องท่ี ๑-๑๓ ของ
บทเพลง Impressões 
Seresteiras
(ท่ีมา: imslp.org, 2019)



35

ท่อน B เร่ิมต้นท่ีห้องท่ี ๓๒ จะมีการเปล่ียนแปลงท่ีต่างไปจากช่วงแรกเป็นอย่างมาก แต่
จะยังมีการยึดท�านองหลักไปในท่อน A อยู่ และมีการใช้ข้ันคู่ ๘ (Octave) ในมือซ้ึ่าย หลังจาก
น้ันก็ได้กลับไปยังท�านองหลักของท่อน A อีกคร้ัง ในห้องท่ี ๑๒๗

ในส่วนของท่อน C (ห้องท่ี ๑๕๓) ท�านองหลักจะอยู่ท่ีเสียงบนสุดของมือขวาและการสลับ
มาอยู่ท่ีมือซ้ึ่าย แล้วน�าไปสู่ท�านองหลักของท่อน A (ห้องท่ี ๒๑๒) เป็นคร้ังสุดท้าย เพ่ือแสดง
ถึงการจบของบทเพลงด้วยการจบด้วยคอร์ด C-sharp minor

บทเพลง Impressões Seresteiras น้ัน ได้แสดงเอกลักษณ์ความเป็นส�าเนียงของดนตรีพ้ืน
บ้านประเทศบราซิึ่ลได้อย่างชัดเจน โดยท่ีในแต่ละท่อนจะมีเอกลักษณ์ของท�านองท่ีแตกต่างกัน
ไป แต่สุดท้ายก็จะกลับมาจบท่ีท่อน A เพ่ือส่งไปสู่การจบเพลงอย่างแท้จริง (Maria Eduarda 
Luccena Vieira, 2007, น. ๙-๑๖)

กล่าวได้ว่า รูปแบบการประพันธ์แบบลัทธิชาตินิยม เป็นการน�าท�านองท่ีโดดเด่นของบทเพลงพ้ืนบ้าน 
มาใช้เป็นส่วนหน่ึงของบทเพลงของนักประพันธ์แต่ละคน หรือน�าบทกวี ละครร้อง ในภูมิภาค
น้ันมาใส่เข้าไปในบทเพลง โดยมีความแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น สเปน อังกฤษ ลาติน 
อเมริกา อเมริกา โดยในแถบตอนใต้ของอเมริกาน้ัน จะประกอบไปด้วย ๔ ประเทศ ท่ีโดดเด่น
เร่ืองการใช้รูปแบบลัทธิชาตินิยมได้แก่ ประเทศอาร์เจนตินา ประเทศชิลี ประเทศเม็กซิึ่โก และ 
ประเทศบราซิึ่ล นักประพันธ์ท่ีโด่งดังในการประพันธ์บทเพลงรูปแบบน้ี คือ เฮเทอร์ วิลญา-โลโบส ซ่ึึ่ง 
เป็นนักประพันธ์บทเพลงชุด Brazilian Cycle ท่ีแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศบราซิึ่ล
ออกมาได้อย่างชัดเจน

ในบทความตอนตอ่ไป ทุกท่านจะไดพ้บกับอีก ๒ รูปแบบการประพนัธ์ ได้แก่ นีโอคลาสสกิซิึ่ซึึ่ม  
(Neoclassicism) และ Extended Piano Technique ซ่ึึ่งมีลูกเล่นท่ีน่าสนใจเพ่ิมข้ึนมากมาย 

โปรัดติดตาม่ตอนต่อไป

ท่อน B เร่ิมต้นท่ีห้องท่ี  
๓๒ ของบทเพลง 
Impressões Sereitaras 
(ท่ีมา: imslp.org, 
2019)

ห้องสุดท้ายของบทเพลง 
Impressões Sereitaras 
(ท่ีมา: imslp.org, 
2019)
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An Analysis of George Crumb:
“¿Por Qué Nací Entre Espejos?”,
No. 1 of Madrigals, Book IV

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 

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 

1 Richard Steinitz, “Crumb, George.” In Grove Music Online. http://www.oxfordmusiconline.com/ 
 subscriber/article/grove/music/06903?q=George+Crumb+Madrigal&search=quick&pos=1&_start=1#firsthit  
 (accessed August 6, 2020).
2 “Crumb, George.” In The Oxford Dictionary of Music, 6th ed. rev., edited by Joyce Kennedy. Oxford  
 Music Online, http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/opr/t237/e2604 (accessed  
 August 6, 2020).
3 Richard Steinitz, “Crumb, George.” In Grove Music Online. http://www.oxfordmusiconline.com/ 
 subscriber/article/grove/music/06903?q=George+Crumb+Madrigal&search=quick&pos=1&_start=1#firsthit  
 (accessed August 6, 2020).
4 Charles Burkhart. Anthology for Music Analysis, 6 ed. Fort Worth, TX: Harcourt Brace College  
 Publishers, 1994: 524.
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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, 

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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THAI AND ORIENTAL MUSIC

เร่ื่�อง:
ธันยาภัรื่ณ์ โพธิกาวิิน (Dhanyaporn Phothikawin)
อาจารื่ย์ปรื่ะจำาสุาขาวิิชาดีนตรีื่ศึิกษา แลัะภััณฑารัื่กษ์

วิิทยาลััยดุีริื่ยางค์ศิิลัป์ มหาวิิทยาลััยมหิดีลั

ป่�พาทยี์มื่อญ 
คณะ อ.บรรเลงศิิลป์

ปี�พาทย์มอญ อ.บรรเลงศลิป์ ก่อต้ังข้ึนเม่ือประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๙๔ ท่ีจังหวัดราชบุรี โดยนายอว่ม แผนคู้ นาย
อ่วมเป็นชาวจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เรียนรู้วชิาทางด้าน
ดนตรีมาจากคณะอุทัยบรรเลงท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม 
เม่ือเรียนดนตรีจนสามารถบรรเลงได้อย่างช�านาญแล้ว จึง 
มาต้ังคณะท่ีบ้านไร่ชาวเหนือ อ�าเภอด�าเนนิสะดวก จังหวัด
ราชบุรี เร่ิมแรกของการสร้างคณะได้เร่ิมสร้างแตรวง 
ข้ึนก่อน เน่ืองจากในสมัยน้ันเป็นท่ีนิยมมาก และเห็น
ว่าในจังหวัดราชบุรยีงัมีอยู่ไม่ก่ีคณะ โดยใช้ช่ือว่า “คณะ
แตรวงพ่ออ่วม”

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ด้วยความรู้ท่ีมีจากการ
ศึกษาทางด้านดนตรี ท้ังแตรวงและปี�พาทย์ นายอ่วม
จึงได้ก่อต้ังวงปี�พาทย์ไทยและปี�พาทย์มอญข้ึน โดยซ้ืึ่อ
เคร่ืองมาจากวงดนตรทีางสมทุรสงครามท่ีแบ่งขายเคร่ือง
ดนตรีให้ แล้วต้ังช่ือคณะว่า คณะ อ.บรรเลงศิลป์ ท�าให้
คณะสามารถรับงานบรรเลงท้ังวงปี�พาทย์ไทยและวง 
ปี�พาทย์มอญได้ เม่ือรับงานได้หลากหลายมากข้ึนก็ส่ง
ผลให้คณะเร่ิมมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จัก

แตรวง
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เคุร่ั�องดนตรีัให้้ด้วย”
จนกระท่ัง พ.ศ. ๒๕๔๒ นายอ่วม แผนคู้ ได้เข้า

สู่วัยชรา เห็นว่าบุตรหลานสามารถบรรเลงดนตรีและ
สามารถท�าหน้าท่ีควบคุมวงปี�พาทย์ได้แล้ว จึงเร่ิม
วางมือจากการบรรเลงดนตรี แล้วมอบหมายให้บุตร
ชาย คือ นายชอ้อน แผนคู้ ท�าหน้าท่ีควบคุมดูแลวง 
ปี�พาทย์ของคณะเร่ือยมา ต่อมาเม่ือนายชออ้นเร่ิมมีอายุ
มาก จึงได้ให้นางสาวอมร แผนคู้ เป็นผู้ดูแลวงปี�พาทย์
ต่อ นอกจากน้ี นายชอ้อน แผนคู้ และนางสาวอมร 
แผนคู้ ยังได้ถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีและการดูแล
วงปี�พาทย์ในเร่ืองต่าง ๆ ให้แก่หลาน คือ นายคเนต 
แผนคู้ เพ่ือต้องการท่ีจะให้หลานชายได้ดูแลและรักษา
วงปี�พาทย์ไว้ให้อยู่คู่กับตระกูลต่อไป “ตอนนี�ก็ให้้ห้ลูาน
ชายม่าช่วยดูแลู เขาก็เลู่นได้นะรัอบวง อีกห้น่อยก็จึะ
ยกให้้เขาดูแลูคุณะ เป็นสุม่บัติของตรัะกูลู อยากจึะให้้
เขาสุ่บทอดต่อไป”

นายคเนต แผนคู้

ในปจัจุบัน คณะ อ.บรรเลงศลิป์ ยังคงรับงานแสดง
ท่ัวไป แต่ไม่มีการแสดงแตรวงแล้ว เน่ืองจากคนเป�า
แตรวงเป็นนักดนตรีด้ังเดิมท่ีเสียชีวิตไปแล้ว ประกอบ
กับความนิยมใช้แตรวงบรรเลงในงานต่าง ๆ  ลดน้อยลง 

ป้ายคณะ

เม่ือคณะเติบโตข้ึนเร่ือย ๆ นายอ่วมจึงได้เร่ิมท่ีจะ
ถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีให้แก่บุตร โดยเร่ิมถ่ายทอด
จากการปฏิบัติให้ดูแล้วให้ฝึกฝนตาม “พ่อจึะตีให้้ฟััง 
ให้้ดู ถ้าเรัาทำาไม่่ได้ ก็จึะม่าจัึบม่่อเรัาตี” บทเพลงท่ีใช้
ในการฝึกก็เป็นบทเพลงท่ัว ๆ ไป ตามแบบอย่างท่ีเขา
ฝึกกันมา “ก็เริั�ม่จึากทั�ว ๆ  ไป เห้ม่่อนวงป่�พาทย์อ่�น ๆ  
เพลูงสุองชั�น สุาม่ชั�น ไปเร่ั�อย ๆ” เม่ือบรรเลงได้จนมี 
ความช�านาญ จึงเร่ิมออกแสดงตามงานต่าง ๆ  “พอเลู่น
ได้ ตีได้ดี พ่อก็จึะให้้ออกไปเลู่นงาน ฝึกทุกเคุร่ั�องที�อยู่
ในวง” นอกจากน้ี นายอ่วมยังได้ส่งบุตรสาวไปเรียนขับ
ร้องเพ่ิมเติมกับครูท่ีอยู่ไม่ไกลจากบ้าน “ไปหั้ดร้ัองกับ
น้ารัวม่ บ้านเขาอยู่ไม่่ไกลูจึากที�นี� พอเริั�ม่ร้ัองได้ ก็ม่า
หั้ดแกะเทปเพิ�ม่เติม่ ตอนนั�นก็เป็นนักร้ัองของวง” การ
เรียนรู้ประกอบกับการฝึกจากประสบการณ์จริงจากการ
แสดงงานตา่ง ๆ  ท�าใหว้งปี�พาทยเ์ติบโตข้ึนเร่ือย ๆ  จน
มีลูกศิษย์เข้ามาขอฝากฝังตัวเพ่ือเรียนดนตรีท่ีบ้าน ซ่ึึ่ง
นายอ่วมก็ได้ถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีท้ังแตรวงและ 
ปี�พาทย์ให้แก่ลูกศิษย์ท่ีอยู่ในจังหวัดราชบุรีและจังหวัด
ใกล้เคียงอย่างไม่หวงแหนวิชา “สุมั่ยก่อน ที�บ้านจึะมี่
ม่าอยู่กัน ม่ากิน ม่านอน ห้ากมี่งานแตรัวงพร้ัอม่กัน 
สุาม่ารัถแยกไปได้ ๒-๓ วง ในวันเดียว แถวนี�สุ่วนให้ญ่่ 
เป็นลููกศิิษย์ของพ่อทั�งนั�น พ่อแกก็สุอน ดูแลู ก็เห้ม่่อน
เป็นลููกห้ลูาน” เม่ือการเรียนรู้แต่เพียงในวง ไม่เพียง
พอต่อการบรรเลง นายอ่วมยังให้ความส�าคัญต่อการ
เรียนรู้ จึงได้ให้ ครูพุ่ม เผยเผ่าเย็น ศิษย์ของครูรวม 
พรหมบุรี มาช่วยสอนปี�พาทย์เพ่ิมเติมอีกด้วย “คุรูัพุ่ม่  
แกก็ม่าอยู่ที�นี�นะ ม่าสุอน กิน นอน อยู่ด้วยกัน มี่งาน
ก็พากันไปออกงาน ตอนนั�นแกก็ม่าแกะรัาง ม่าสุร้ัาง
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ปัจจุบันจึงเหลือเพียงวงปี�พาทย์ไทยและปี�พาทย์มอญท่ี
ยังคงรับงานแสดงอยู่ สมาชิกในวงส่วนใหญ่จึงเป็นนัก
ดนตรีท่ีอยู่ในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง โดย
การเชิญมาแสดงร่วมกัน ซ่ึึ่งก็เป็นเครือญาติท่ีสามารถ
ตามมาแสดงได ้“สุ่วนให้ญ่่เป็นนักดนตรีัที�รู้ัจัึกกันห้ม่ดใน
รัาชบุรีัแลูะจัึงห้วัดใกลู้เคีุยง ถ้ามี่งานก็ตาม่กันม่าเลู่น มี่
งานอะไรัให้้ช่วยเห้ลู่อก็ไปช่วยกัน” และดว้ยสถานการณ์
ในปัจจุบันท่ีเกิดโรคโควิด-๑๙ ระบาด ได้ส่งผลกระทบ
ต่องานแสดงดนตรีและอาชีพของนักดนตรีเป็นอย่างมาก 
คณะจึงได้มีการปรับตัวและช่วยเหลือนักดนตรีปี�พาทย์
ในจังหวัดราชบุรีด้วยกัน “ตอนนี�งานไม่่คุ่อยมี่ พอมี่โรัคุ
รัะบาดด้วย งานก็ยิ�งลูดน้อยลูง ใคุรัมี่งานก็ม่าตาม่เรัา 
เรัามี่งานก็ตาม่เขาม่าเลู่น พยายาม่ปรัะคัุบปรัะคุองกันไป  
ห้ากเรัาม่ีงานชนกัน เรัาก็แบ่งกันไป” การช่วยเหลือ
เก้ือกูลจึงก่อให้เกิดเป็นความผูกพันและส่งเสริมความ
รักสามัคคีระหว่างนักดนตรีด้วยกัน

ในด้านของบทเพลงท่ีคณะน�ามาบรรเลง ส่วนใหญ่
เป็นเพลงด้ังเดิมท่ีได้รับการถ่ายทอดมา เช่น เพลง
ประจ�าวัด เพลงมอญต่าง ๆ  เพลงสามช้ัน สองช้ันท่ัวไป 
“เพลูงก็เป็นเพลูงดั�งเดิม่ที�ถ่ายทอดกันม่า จึะมี่ทั�งทาง

ของสุมุ่ทรัสุงคุรัาม่แลูะทางของรัาชบุรีั ก็จึะคุลู้าย ๆ 
กัน” แต่ในปัจจุบันมีการบรรเลงเพลงลูกทุ่งเพ่ิมเติม
บ้างตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง “สุ่วนให้ญ่่ก็บรัรัเลูง
เพลูงดั�งเดิม่ม่ากกว่า อยากจึะให้้มั่นยังคุงอยู่ แต่ถ้า
เจ้ึาภาพบางงานชอบเพลูงลููกทุ่ง ถ้าเขาขอม่าก็ต้อง 
จัึดไปให้้เขา” การรักษาเพลงด้ังเดิม เพ่ือรักษาบทเพลง
และเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมทางดนตรี จึงเป็นส่ิงท่ี
คณะให้ความส�าคัญ และยังคงรักษาวัฒนธรรมทาง
ดนตรีดังกล่าวไว้

จากการศึกษา คณะปี�พาทย์ อ.บรรเลงศิลป์ จะเห็น
ได้ว่า เป็นคณะปี�พาทย์ท่ีอยู่คู่กับจังหวัดราชบุรี และเป็น
คณะท่ีได้รับการสบืทอดตอ่เน่ืองกนัมา จนมาถงึยุคสมัย
ท่ีสังคมมีการเปล่ียนแปลง ท้ังทางสังคมและวัฒนธรรม 
ซ่ึึ่งวัฒนธรรมทางดนตรีได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจาก 
การเปล่ียนแปลงดังกล่าว หากแต่ปี�พาทย์มอญ คณะ 
อ.บรรเลงศลิป์ ยังสืบทอดวัฒนธรรมทางดนตรแีละยังคง
รักษาเอกลกัษณ์ทางวัฒนธรรมดนตรใีนแบบด้ังเดิมของ
ตนไว้ ส่งผลให้เป็นคณะปี�พาทย์ท่ีได้รับการยอมรับและ
มีช่ือเสียงในจังหวัดราชบุรีอีกคณะหน่ึงด้วย

เอกสิ�รอ้�งอิง 
พีระชัย ล้ีสมบูรณ์ผล. (๒๕๕๔). ดนตรีในราชบุรี. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
อมร แผนคู้ สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
คเนต แผนคู้ สัมภาษณ์เม่ือวันท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

การแสดงปี�พาทย์ของคณะ
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MUSIC BUSINESS

เร่ื่�อง: 
นิชาภัา ล้ัวินวุิทฒิิ (Nichapa Lounwutti)
กัฐภัรื่ณ์ ใต้หล้ัาสุถาพรื่ (Kanthaphorn Tailastaphon)
มนัสุนันท์ กิ�งเกษม (Manassanan Kingkasem)
นักศึิกษาสุาขาวิิชาธุรื่กิจดีนตรีื่ 
วิิทยาลััยดุีริื่ยางค์ศิิลัป์ มหาวิิทยาลััยมหิดีลั

บทนำำ�
หลังจากไตรมาสแรกของป ีพ.ศ.  

๒๕๖๓ เป็นช่วงเวลาท่ีท่ัวโลก 
ต่างประสบปัญหาคร้ังใหญ่ คือ 
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
โคโรนาไวรัสสายพันธ์ุใหม่ หรือท่ีรู้จัก
กันในช่ือเช้ือไวรัส COVID-19 และ
ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ต้ังแต่

การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตประจ�าวันของ
เราให้มีการรักษาระยะห่าง (social 
distancing) การกักตัวอยู่บ้านจนเกิด
การท�างานจากท่ีบ้านอย่าง work 
from home ในหลายบริษัท ส่งผล
ให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ัวโลก
ต่างไขว้เขว และหันมาปรับเปล่ียน
โมเดลธรุกิจเพ่ือใหส้ามารถด�ารงอยู่

ธุุรกิจดีนตรีในยีุค

COVID-19

และผ่านสถานการณ์น้ีไปได้
ธุรกิจดนตรี เป็นหน่ึงในธุรกิจ

กลุ่มแรกท่ีได้รับผลกระทบจากเช้ือ
ไวรัส COVID-19 และมีความเป็น
ไปได้ว่าจะส่งผลแก่ตัวธุรกิจในระยะ
ยาว เร่ิมต้นจากการปิดตัวลงของ
ร้านอาหารและสถานบันเทิง ไป 
จนถึงการยกเลิกคอนเสิร์ตและ
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เทศกาลดนตรีท้ังหมดลง ท�าให้นัก
ดนตรีและศิลปินขาดรายไดจ้ากการ
โดนยกเลกิงานท้ังหมด ซึ่ึง่นอกจาก
จะส่งผลกระทบทางตรงตอ่ตัวศิลปิน
แล้ว เหล่าผู้เก่ียวข้องในสายงานทาง
ด้านดนตรีและผู้สนับสนุนศิลปิน เช่น 
ผู้จัดการศิลปิน ผู้จัดงาน ค่ายเพลง 
ผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าของศิลปิน และ
ทีมงานเบ้ืองหลัง ต่างได้รับกระทบ
จากเช้ือไวรัส COVID-19 เช่นกัน

ถึงแม้เช้ือไวรสั COVID-19 จะสง่
ผลกระทบอยา่งรุนแรงตอ่ธุรกิจดนตรี
ท่ัวโลก แต่เม่ือเราลองมองย้อนกลับ
ไป ท่ามกลางเทคโนโลยท่ีีพัฒนา ค่า
นิยม และความช่ืนชอบท่ีเปล่ียนไป
ตามยุคสมัย เช้ือไวรัส COVID-19 
จึงไม่ใช่ปัญหาแรกท่ีเกิดข้ึนกับธุรกิจ
ดนตรี แต่เป็นเพียงหน่ึงในปัญหาและ
อาจเป็นเพียงสัญญาณบอกเหตุให้เรา
กลับมาวิเคราะห์โมเดลธุรกิจดนตรีใน
ประเทศไทยใหม่อีกคร้ังว่า มีความ
แข็งแกร่งมากพอท่ีจะก้าวข้ามผ่าน 
ปัญหาเหล่าน้ี และสามารถต่อยอด
พัฒนาข้ึนไปอีกข้ันได้หรือไม่ 

ยอ้นำรอยก�รประสบปญัห�ครั�งใหญ่
ของธุรกิจเพัลง

ในช่วงกลางยุค ๙๐ นวัตกรรม
ท่ีทันสมัยอย่าง MP3 ไดเ้กิดข้ึน โดย
สามารถลดขนาดไฟัล์เสียงให้เล็กลงจาก 
audio CD ได้ถึง ๑๐ เท่า คุณภาพ
เสียงอยู่ในระดับดี และท่ีส�าคัญ 
คือสะดวกในการพกพา สามารถ
ฟัังท่ีไหนเม่ือไหร่ก็ได้ เม่ือ MP3  
กลายเป็นท่ีนิยมสูงข้ึน จุดเร่ิมต้น
ของการเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ของ
ธุรกิจดนตรีจึงเกิดข้ึน

MP3 กลายเปน็ส่ือท่ีถูกน�ามาใช้
เป็นเคร่ืองมือในการละเมิดลิขสิทธ์ิผล
งานเพลง เร่ิมจากแพลตฟัอร์มช่ือ 
Napster ก่อต้ังในปี ค.ศ. ๑๙๙๙ 
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ไดคิ้ดค้นการแชร์เพลง 

แบบ Peer-to-Peer คือการอัปโหลด 
เพลงลงในเว็บไซึ่ต์ใต้ดิน ท�าให้
ผู้คนสามารถโหลดเพลงลง MP3  
ได้แบบไม่เสียเงิน จนสร้างค่านิยมท่ี
ผิดให้คนท่ัวโลก ส่งผลให้เทปคาสเซึ่ต 
และซึ่ดีี ซ่ึึ่งถือเป็นส่ือหลกัท่ีใช้ในการ
ฟัังดนตรีมาอย่างยาวนาน ถูก MP3 
เข้ามาแทนท่ีอย่างรวดเร็ว

ส�าหรับวิธีการแก้ปัญหาของ
ค่ายเพลงในสมัยน้ัน คือการหันมา
เน้นธุรกิจในรูปแบบของ Showbiz 
หรือการพาศิลปินไปแสดงสด เพ่ือ
เป็นการดึงดูดให้ผู้คนกลับมาสนใจ
ในตัวศิลปิน สร้างความรู้สึกแก่แฟัน
เพลงว่าสามารถเข้าถึงตัวศิลปินท่ีตัว
เองช่ืนชอบได้ง่ายข้ึน ประกอบกับ
การได้ฟัังเพลงของศิลปินแบบสด ๆ   
ท่ีหาไม่ได้จากการฟััง MP3 ผล
จากการปรับเปล่ียนในคร้ังน้ันสร้าง
ความคึกคักให้แก่สถานบันเทิง โดย
เฉพาะในประเทศไทยเปน็อย่างมาก 
เน่ืองจากการแสดงสดของศลิปินได้
หมายถึงการร่วมแสดงภายในงาน
อีเวนต์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น วัน
เปิดร้าน งานภายในองค์กร งาน
แต่งงาน หรือแม้กระท่ังงานเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ งานแสดงสดได้กลาย
เป็นรายได้หลักของศิลปินไทยไป
โดยปริยาย

หลังจากยุค MP3 ได้เกิด
แพลตฟัอร์มการฟัังเพลงรูปแบบ
ใหม่อย่าง Streaming ท่ีสามารถ
ฟัังได้ผ่านทางโทรศัพท์เคล่ือนท่ีหรือ
คอมพิวเตอร์ เช่น Spotify, Apple 
Music, JOOX ฯลฯ ซึ่ึง่ตอบโจทยผู้์
บริโภคท่ีไม่จ�าเป็นต้องหาเว็บไซึ่ต์เพ่ือ
โหลดเพลงเขา้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีแบบ
ถูกกฎหมาย และรายไดก็้เร่ิมเขา้ถึง
ตัวศิลปิน ส่วนส่ือเทปคาสเซึ่ต ซีึ่ดี 
และแผ่นเสียง ก็ถูกยกระดับให้กลาย
เป็นของสะสมส�าหรับผู้ท่ีชอบสะสม

 

ต่แผ่่โมเดลธรุกจิดนำตรที่�ซ่อ่นำอยูข่อง
ประเทศไทย

หากน�าโมเดลธุรกิจดนตรีของ
ประเทศไทยกับต่างประเทศมาเทียบ
กัน จะพบข้อแตกต่างท่ีชัดเจน คือ 
การให้ความส�าคัญกับตัวศิลปินและ
บทเพลงของพวกเขา โดยในประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษ การก้าว
ไปเป็นศิลปินมีจุดเร่ิมต้นจากการ
ตระเวนแสดงสดในระดับท้องถ่ิน 
เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จักและแสดงสไตล์ท่ี
ชัดเจนของแต่ละคนออกมาให้เหล่า
ผู้ชมได้รับรู้ จนได้รับการยอมรับและ
มีฐานแฟันคลับท่ีช่ืนชอบบทเพลง
ของศิลปินเหล่าน้ันจริง ๆ และได้
เซ็ึ่นสัญญากับค่ายเพลงในท่ีสุด  
เพราะฉะน้ัน การแสดงสดของศลิปิน
ในต่างประเทศจึงเป็นส่ิงท่ีท�าคู่กับการ
ขายอัลบ้ัมมานานแล้ว แต่ส�าหรับ
ประเทศไทย การเน้นภาพลักษณ์ของ
ศิลปินกลายเป็นส่ิงส�าคัญอันดับต้น ๆ  
รวมไปถึงการแสดงสดท่ีต้องท�าหลาย
คร้ังติดต่อกัน ท่ีกลายเป็นเพียงเป้า
หมายหลกัของศลิปินและคา่ยเพลง 
บทเพลงของศิลปินจึงถูกลดคุณค่าลง  
กลายเป็นสินค้าเชิงธุรกิจท่ีเป็นเพียง
เคร่ืองมือในการน�าพาศิลปินไปสู่การ
ขายการแสดงสดได้เท่าน้ัน

จากโมเดลธรุกิจข้างต้นจึงท�าให้
เราเห็นจุดอ่อนท่ีถูกมองข้าม คือ 
การเน้นหารายได้จากการแสดงสด 
เพียงช่องทางเดียว และไม่ได้
ตระหนักถึงการขยายการหาราย
ได้ไปยังช่องทางอ่ืน ๆ ดังน้ัน เม่ือ
สถานการณ์ COVID-19 เข้ามา  
จึงท�าให้ธุรกิจดนตรีในประเทศไทย 
ถึงข้ันหยุดชะงักในทันที แต่ยังมี 
ความโชคดีอยู่ท่ีปัจจุบันด้วย
เทคโนโลยีท่ีถูกพัฒนาท�าให้เรา
สามารถรับฟัังและรับชมแสดงดนตรี
ผ่านทางโลกออนไลน์ได้ โมเดล 
ธุรกิจดนตรท่ัีวโลกจงึมีการปรบัเปล่ียน
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เน้นไปทางการใช้ช่องทางออนไลน์
มากย่ิงข้ึน สุดท้ายก็ข้ึนอยู่กับไอเดีย 
และความเป็นเอกลักษณ์ในการ
ประชาสัมพันธ์ว่าจะสามารถดึงดูด
และเข้าถึงผู้คนได้อย่างไร

คว�มเคล่�อนำไหวก้�วแรกของศิลปินำ 
เม่�อเกดิภ�วะก�รระบ�ดของเช่�อไวรสั 
COVID-19

การระบาดของเช้ือไวรัส 
COVID-19 ท�าให้ศิลปินหันมาใช้ช่อง
ทางออนไลน์ในการส่ือสารกับแฟัน
คลับมากข้ึน ไม่ว่าจะผ่านช่องทาง 
Social Media ต่าง ๆ  เช่น เฟัซึ่บุ๊ก 
ไลฟ์ั หรืออินสตาแกรม แต่เม่ือ
สถานการณ์น้ีท�าให้ธุรกิจหยุดน่ิง ทุก
อาชีพล้วนต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่
รอด และศิลปินก็ถือเป็นอาชีพแรก ๆ  
ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง ส่ิงท่ีศิลปิน
ท�าได้คือย้อนกลับไปคิดว่าวิชาชีพน้ี
ให้อะไรกับคนดู คนฟััง เราต้องการ
อะไรจากส่ิงท่ีเราท�าอยู่ สุดท้ายแลว้
เราแค่ต้องการ ‘มอบความสุข โดย
ไม่มีวัตถุประสงคใ์ด ๆ  แอบแฝง’ ไม่
ว่าจะบนแพลตฟัอร์มใดก็ตาม ซึ่ึ่ง
น่ีถือว่าเป็นหน่ึงบททดสอบคร้ังย่ิง
ใหญ่ท่ีทุกคนต้องผ่านพ้นไปด้วยกัน

ในประเทศไทย ณ ปัจจุบันด�าเนิน
มาถึงมาตรการผ่อนคลายระยะ ๔ 
ซ่ึึ่งท�าให้ธุรกิจในส่วนของเอ็นเตอร์
เทนเมนต์ต่าง ๆ เร่ิมกลับมาจัดได้
แล้ว แต่ก็ยังต้องด�าเนินการภายใต้
เง่ือนไขของภาครัฐ โดยเฉพาะการ
เว้นระยะห่างของผู้เข้าร่วมงาน ท�าให้
การใช้พ้ืนท่ีต่อตารางเมตรลดลง ซ่ึึ่ง
หมายความว่า สามารถกลับมาจัด
คอนเสิร์ตตามปกติ แต่ต้องขายตั�วใน
จ�านวนท่ีน้อยลง เพราะต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการรกัษาระยะหา่ง ส่งผล
ให้ทางผู้จัด (organizer) ได้รับผล
ตอบแทนไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายท่ีต้อง
ใช้ในการจัดงาน ทางวงการธุรกิจ

เพลงจึงหาทางออกด้วยการจัดท�า
คอนเสิร์ตในรูปแบบต่างกันออกไป 
เช่น ค่ายเพลง What The Duck จัด 
งานแสดงคอนเสิร์ตออนไลน์ของ
ศิลปินในค่าย ซ่ึึ่งถือเป็นคร้ังแรกใน
ประเทศไทยท่ีมีกิจกรรมลักษณะน้ี 
โดยมีผู้ชมกว่า ๖๐๐ คน รับชมผ่าน 
โปรแกรมจดัประชมุทางไกลยอดนยิม
อย่าง “ซูึ่ม (Zoom)” โดยจ่ายเงิน
ค่าเข้าชมคนละ ๑๖ เหรียญสหรัฐ 
หรือ ๔๙๙ บาท ซ่ึึ่งจะรับชมท่ีใดก็ได้ 
ท่ีมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตรองรับ  
กิจกรรมน้ีเป็นท่ีพูดถึงมากพอ 
สมควร เพราะมีการตัดภาพสลับไป-
มาระหว่างศิลปินกับผู้ชม ท�าให้รู้สึก
ว่าเหมือนได้อยู่ในคอนเสิร์ตจริง ๆ  
ต่อมา บริษัท อินเด็กซ์ึ่ ครีเอทีฟั 
วิลเลจ จ�ากัด (มหาชน) ผู้น�าด้าน
การตลาดเชิงสร้างสรรค์แบบครบวงจร
ในภูมิภาคอาเซีึ่ยน จับมือกับไอคอน
สยาม และทรู ไอคอน ฮอลล์ ศูนย์
การจัดประชุมและการแสดงระดับ
โลก ได้ร่วมกันจัดคอนเสิร์ตในรูปแบบ  
hybrid concert คร้ังแรกของ
ประเทศไทย ซ่ึึ่งไฮบริดคอนเสิร์ต
เป็นการผสมผสานระหวา่งออฟัไลน์
และออนไลน์เข้าด้วยกัน โดยผู้ชม
สามารถเลือกรับชมได้ท้ังแบบ real 
live (ซ้ืึ่อบัตรเข้ามาดูคอนเสิร์ตใน
สถานท่ีจริง ซ่ึึ่งมีแสงสีเสียงเต็มรูป
แบบ) หรอืจะเลอืกชมทางออนไลน์
ผ่าน live streaming ก็ได้ โดยการ
จัดคอนเสิร์ตแบบ hybrid น้ี ใน
สถานท่ีจริงสามารถรองรับผู้ชมได้
ถึง ๑,๐๐๐ คน

ในต่างประเทศน้ัน นอกจาก
ศิลปินจะมีการเล่นดนตรีสดผ่าน
สถานท่ีต่าง ๆ โดยเฉพาะภายใน
บ้านของตนในช่วงมีการล็อกดาวน์ 
หลังจากเร่ิมผ่อนคลายมาตรการล็อก
ดาวน์ ผู้ท่ีอยู่ในวงการเพลงไดมี้การ
คิดค้นวิธีการจัดงานแสดงดนตรีสด 

โดยศิลปินสามารถแสดงไดแ้ละผู้ชม
เองก็สามารถมีส่วนร่วมโดยไม่ต้อง
กังวลเร่ืองการแพร่ระบาดของเช้ือ
เพราะมีการเว้นระยะห่างทางสังคม
ท่ีชัดเจน โดย TCDC (ศันสนีย์ เล้า
อรุณ, ๒๕๖๓) ได้มีการน�าเสนอมิติ
ใหม่ของการแสดงดนตรีสดยุคการ
ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 
ซ่ึึ่งสามารถแบ่งได้เป็น ๖ ข้อ ดังน้ี

๑. Drive-In Concerts: การ
แสดงดนตรีสดโดยให้ผู้ชมขับรถเข้า
มาจอดหน้าเวทีเพ่ือชมคอนเสิร์ต 
ภายในพ้ืนท่ีกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดย 
ผู้ชมต้องน่ังชมในรถ แต่สามารถ
เปิดกระจกเพ่ือส่งเสียงเชียร์ศิลปิน
ได้ รวมท้ังสามารถส่ังอาหารและ
เคร่ืองด่ืมให้ไปส่งท่ีรถได้ด้วย

๒. Wearable Protection: 
Production Club มิติใหม่ของการ
เข้าร่วมชมการแสดงดนตรีสดท่ีจะ
ปลอดภัยกับผู้เข้าร่วม หากได้สวม
ใส่บอด้ีสูทคร่ึงตัวส�าหรับป้องกัน 
เช้ือโรค และหมวกกันน็อกสไตล์ล�้าท่ี
สามารถสวมทับกับเส้ือผ้าท่ีใส่ได้ โดย
บริษัท Strong Arm ซ่ึึ่งยังได้พัฒนา 
อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะท่ีจะท�าหน้าท่ี
ส่งเสียงเตอืนเม่ือมีใครสกัคนอยู่ใกล้
เรานอ้ยกว่า ๖ ฟุัต ซ่ึึ่งสามารถน�ามา
ปรับใช้ในงานอเีวนตไ์ด้ เพ่ือกระตุ้นให้
แฟัน ๆ รักษาระยะห่างระหว่างกัน

๓. Going Local: การแสดง
ดนตรีได้หันไปใช้บริการจากศิลปิน
ในประเทศเป็นหลัก เพ่ือลดความ
กังวลเร่ืองการโดยสารเคร่ืองบิน
ระยะไกล ในขณะท่ีการใช้กิจกรรม
ไลฟ์ัสตรีมจะสามารถเช่ือมต่อกับผู้
เข้าชมในเมืองอ่ืน ๆ หรือผู้ท่ีอยู่ใน
ต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการเพ่ิม
ฐานแฟันเพลงในเมืองอ่ืน ๆ หรือ
แม้แต่ในต่างประเทศได้ด้วย

๔. Spacing: การจัดงาน
คอนเสิร์ตซ่ึึ่งมีแนวโนม้ท่ีจะเปน็การ
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จัดแสดงในพ้ืนท่ีกลางแจง้ และมกีาร
จัดแบ่งพ้ืนท่ีอย่างเป็นสัดส่วน ไม่
ว่าจะเป็นผู้เข้าร่วมงานหรือแม้แต่
แดนเซึ่อร์

๕. Venues: การก�าหนดข้อควร
ปฏิบัติส�าหรับสถานท่ีจัดการแสดง
ขนาดใหญ ่เพ่ือให้พร้อมรับกับการเปิด
ให้บริการอีกคร้ัง ส�าหรับข้อก�าหนด
และแนวทางปฏิบัติน้ันครอบคลุมใน
หลายประเด็น เช่น ขนาดท่ีรองรับ
ได้ พิกัดสถานท่ี จ�านวนผู้ร่วมงาน 
และขอ้ปฏิบัติเพ่ือลดความเส่ียงด้าน
สุขภาพแก่ทีมงานและผู้ชม ส่ิงส�าคัญ
คือการให้ความรู้เร่ืองสุขอนามัย การ
ท�าความสะอาดและฆ่ัาเช้ือสถานท่ี 
จัดงาน รวมท้ังการเคร่งครัดกับ
มาตรการความปลอดภยัของผู้ชม ท้ัง 
ช่วงเข้างานและออกจากงาน

๖. Testing: จะดีกว่าหรือไม่ 
หากจะสามารถประยุกต์น�าระบบการ 
ตรวจสอบหาเช้ือ COVID-19 แบบ
เร่งด่วนมาประยุกต์ใช้ในการจัดงาน 
ซ่ึึ่งจะท�าให้ทราบได้เลยว่าผู้เข้าร่วม
งานน้ันปลอดภัยท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม
หรือไม่ แม้ว่าจะต้องขอให้แฟัน ๆ 

มาถึงสถานท่ีจัดงานเร็วข้ึนก็ตาม

สิ�งท่�เช่�อไวรัส COVID-19 สอนำธรุกจิ
เพัลงในำประเทศไทย

ถึงแม้ตอนน้ีเช้ือไวรัส COVID-19 
จะเป็นส่ิงท่ีถือเป็นอุปสรรคต่อความ
ก้าวหน้าของธุรกิจเพลงในประเทศไทย 
โดยเฉพาะยอดขายเพลงท่ีใช้ในการ
เปิดในท่ีสาธารณะ เช่น ร้านค้า ร้าน
อาหาร และฟิัตเนส แต่ในส่วนของ 
streaming กลับมีการคาดการณ์จาก  
Goldman Sachs ว่า รายได้จากการ
ฟัังเพลงแบบ streaming จะเพ่ิมข้ึน
กว่า ๑๘% ในปีน้ี ส่วนจ�านวนผู้ฟััง
เพลงแบบ streaming ก็เพ่ิมข้ึนมาก
เช่นเดียวกัน จาก ๓๔๑ ล้านคน เม่ือ
ปี ค.ศ. ๒๐๑๙ (พ.ศ. ๒๕๖๒)เป็น  
๑,๒๐๐ ล้านคน ในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ 
(พ.ศ. ๒๕๗๓) โดยในจ�านวนผู้ฟััง 
เพลงแบบ streaming น้ี ได้รับ
ความนิยมในกลุ่มคนท่ีมีอายุ ๑๖-
๒๔ ปี โดยคนกลุ่มน้ีฟัังเพลงแบบ 
streaming กว่า ๘๐% เทียบกับคน 
ในช่วงวัยอ่ืน ๆ ท่ีรับฟัังเพลงแบบ 
streaming ๖๕% ส่งผลใหมี้การคาด

การณ์ว่า ในปี ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ. 
๒๕๗๓) อุตสาหกรรมเพลงจะมรีาย
ได้รวมท่ัวโลกกว่า ๑.๔๒ แสนล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ ๔.๕๓  
ล้านล้านบาท เตบิโตข้ึน ๘๔% เม่ือ
เทียบกับปี ค.ศ. ๒๐๑๙ (พ.ศ. ๒๕๖๒)  
ท่ีอุตสาหกรรมเพลงท่ัวโลกมีรายได้
รวม ๗.๗ หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐ 
หรือประมาณ ๒.๔๖ ล้านล้านบาท

จากข้อมูลข้างต้นท�าให้เราสามารถ
สรุปได้ว่า เช้ือไวรัส COVID-19 อาจ
กลายเป็นตัวกระตุ้นท่ีส�าคัญในการ
ขับเคล่ือนธุรกิจดนตรีท่ัวโลกให้ก้าว
ไปขา้งหน้าในรูปแบบใหมท่ี่มาเรว็ข้ึน
และย่ังยืนมากย่ิงข้ึน แต่อาจต้องใช้
เวลาให้คนไทยได้ปรับตัว อย่างไร
ก็ตาม เราไม่สามารถคาดการณ์ส่ิงท่ี
จะเกิดข้ึนในภายภาคหน้าได้ เหมือน
กับท่ีเราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า
จะมีเหตุการณ์แบบน้ีเกิดข้ึน เราจึง
ต้องพึงระวังและเตรียมตัวให้พร้อม
รับมือและหาแนวทางแก้ไขกับส่ิงท่ี
จะเกิดข้ึนไว้ตลอดเวลา
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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 

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 

Conflict Management 
of Musicians with Careers in Acting

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 
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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 folk-
style 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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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 

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 The drummer of a band, called Taikmos.  
He starred in 2 films, initially. 

Taikmos An indie band with 5 members. 

Mr. Market 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. 

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 pop-
music 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 
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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 

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 
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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

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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เรื่่�อง: 
วีิรื่ภััทรื่ มณีนาวิา (Weerapat Maneenava)
พิมพ์พญา อ่วิมศิรีื่ (Pimpaya Uamsri)

รับมื่่อโรคอัลไซเมื่อร์
ดี้วยีดีนตรีบำาบัดี

เน่ืองจากสังคมไทยก�าลังก้าว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูป
แบบ ซ่ึึ่งในป ีพ.ศ. ๒๕๖๘ จะมผู้ีสูง
อายุประมาณ ๑๔.๔ ล้านคน จาก
ประชากรท้ังหมด ๖๔ ล้านคน ซ่ึึ่ง
คิดเป็นร้อยละ ๒๓ ของประชากรท้ัง
ประเทศ ผู้สูงอายุส่วนมากจะมีโรค
ประจ�าตัวกันท้ังส้ิน (กรมกิจการผู้สูง
อายุแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๑) และ
อัลไซึ่เมอร์ก็เป็นโรคท่ีผู้สูงอายุมักจะ
เป็นกัน โดยมีอาการอยู่หลายระดบั 
คือ เร่ิมจากอาการหลง ๆ  ลืม ๆ  ซ่ึึ่ง 
เป็นปกติของผู้สูงอายุ แต่ถ้าเร่ิมเป็น
อัลไซึ่เมอร์แล้ว จะไม่ใช่แค่ลืมเท่าน้ัน 
เหตุการณ์ระยะส้ันบางอย่างจะถูกลบ
ไปจากสมองเหมือนไม่เคยเกิดข้ึนมา 
หรือลืมส่ิงท่ีเคยท�าไดห้รือคนรู้จกัไป 
จนกระท่ังลืมการท�ากิจวัตรประจ�าวัน 
เช่น การอาบน�้า การใส่เส้ือผ้า การ
รับประทานอาหาร เป็นต้น เม่ือเร่ิม
หนักข้ึนจะลืมการเดิน การพูด การ
กลืนอาหาร จนต้องนอนติดเตียง และ
ให้อาหารทางสายยาง จนกระท่ังต้อง
ใช้เคร่ืองช่วยหายใจ เท่าท่ีฟัังมาโรค
น้ีอาจจะดูน่ากลัว แต่คนท่ัวไปอาจ
ไม่ได้ใส่ใจกับโรคน้ีกันมาก เพราะ 
คิดว่าอาการหลง ๆ ลืม ๆ เป็น 
เร่ืองปกติของผู้สูงอายุ เม่ือไม่ได้รับ
การดูแลหรือการป้องกันต้ังแต่เร่ิม
ท่ีมีอาการ จึงน�าไปสู่ภาวะถดถอย

ของสมองอย่างรวดเร็ว จนน�าไปสู่
โรคอัลไซึ่เมอร์ท่ีรุนแรง เราจึงต้อง
คอยสังเกตคนในครอบครัว เพ่ือ
เตรียมการรับมือกับโรคอัลไซึ่เมอร์ 
ดนตรบี�าบัดเป็นอีกทางเลอืกหน่ึงท่ี
สามารถช่วยฟ่ั�นฟูัผู้ป�วยสูงอายุเหล่า
น้ีได้ และยังสามารถน�าไปใช้ร่วมกับ
การบ�าบัดประเภทอ่ืน ๆ

อัลไซึ่เมอร์เป็นหน่ึงในโรคท่ีเกิด
จากความเส่ือมถอยของการท�างาน
หรือโครงสร้างของเน้ือเย่ือของสมอง
ซ่ึึ่งมักพบในผู้สูงอายุ ไม่ใช่ความ
เส่ือมตามธรรมชาต ิเพราะผู้สงูอายุ
ไม่จ�าเป็นต้องเป็นอัลไซึ่เมอร์ทุกคน 
แต่เป็นความเส่ือมท่ีเกิดจากโปรตีน
ชนิดหน่ึงท่ีเรียกว่า เบต้า-อะไมลอยด์ 
(beta-amyloid) ชนิดไม่ละลายน�้า 
ซ่ึึ่งเม่ือไปจับกับเซึ่ลล์สมองจะส่งผล
ให้เซึ่ลล์สมองเส่ือมและฝ�อลง รวมถงึ
สารอะซีึ่ติลโคลีน (acetylcholine) 
ซ่ึึ่งเป็นสารส่ือประสาทท่ีส่งผลโดยตรง
กับความทรงจ�า เม่ือมีจ�านวนน้อย
ลง จะท�าให้การส่ือสารระหว่าง
เซึ่ลล์สมองเสียหาย ส่วนการสะสม
ของเบต้า-อะไมลอยด์จะส่งผลให้
ประสิทธิภาพการท�างานของสมอง
ค่อย ๆ ลดลง เร่ิมจากสมองส่วน
ฮิปโปแคมปัส (hippocampus) ท่ี
มีบทบาทส�าคัญในการจดจ�าข้อมูล
ใหม่ ๆ เม่ือเซึ่ลล์สมองส่วนน้ีถูก

ท�าลาย ผู้ป�วยจะเร่ิมมีปัญหาเร่ือง
ความจ�า โดยเฉพาะความจ�าระยะ
ส้ัน จากน้ันความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
จะแพร่กระจายไปสู่สมองส่วนอ่ืน ๆ  
และส่งผลต่อการเรียนรู้ ความรู้สึก
นึกคิด ภาษา และพฤติกรรม (สิรินทร  
ฉันศิริกาญจนา, ๒๕๔๗)

โรคอัลไซึ่เมอร์กับภาวะสมอง
เส่ือมน้ันมีความแตกต่างกัน ซ่ึึ่ง
การเข้าใจความแตกต่างจะช่วยให้
ผู้ป�วยและญาติเข้าใจการวินิจฉัย
ของแพทย์ได้ดีข้ึน ท้ังน้ี ภาวะสมอง
เส่ือม หมายถงึ กลุ่มอาการผดิปกติ
ท่ีเป็นผลมาจากการเส่ือมของสมอง
หลายส่วน ซ่ึึ่งพบได้ในผู้สูงอายุ โดย
แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท ตาม
สาเหตุ ได้แก่

๑. ภาวะสมองเส่ือมท่ีรักษาให้
หายขาดได ้พบประมาณร้อยละ ๒๐ 
ของผู้ป�วยภาวะสมองเส่ือมท้ังหมด 
โดยสาเหตุมักเกิดจากโรคทางกาย 
เช่น หลอดเลือดสมองตีบตัน เลือด
ออกในสมอง เน้ืองอกในสมองบาง
ชนิด การขาดวติามินบี ๑๒ และโรค
ขาดไทรอยด์ฮอร์โมน

๒. ภาวะสมองเส่ือมท่ีรักษา
ไม่หายขาด พบมากถึงร้อยละ ๘๐ 
ของผู้ป�วยภาวะสมองเส่ือม และมี
โรคอลัไซึ่เมอรเ์ป็นสาเหตถึุงร้อยละ 
๕๐ ส่วนท่ีเหลือเป็นโรคท่ีท�าให้สมอง
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เส่ือมคล้ายอัลไซึ่เมอร์อีก ๕-๖ โรค 
ดังน้ัน อัลไซึ่เมอร์จึงเป็นสาเหตุของ
ภาวะสมองเส่ือมท่ีพบได้บ่อยท่ีสุด

อายุ จัดเป็นปัจจัยเส่ียงท่ีเพ่ิม
โอกาสการเกดิโรคอัลไซึ่เมอร ์ย่ิงอายุ
มากข้ึนก็ย่ิงมีโอกาสเกิดโรคมากข้ึน 
เพราะสถิติในปัจจุบันพบว่า กลุ่มท่ีมี 
อายุราว ๖๕ ปี พบผู้ป�วยอัลไซึ่เมอร์ 
ประมาณร้อยละ ๕ กลุ่มผู้ท่ีมอีายุราว 
๗๕ ปี พบผู้ป�วยอัลไซึ่เมอร์ประมาณ
ร้อยละ ๑๕ และกลุ่มผู้ท่ีมีอายุ ๘๕ 
ปีข้ึนไป พบผู้ป�วยอัลไซึ่เมอร์ 
มากถึงร้อยละ ๔๐ ฉะน้ัน จ�านวน
ผู้ป�วยอัลไซึ่เมอร์จึงมีแนวโน้ม 
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากคน
เรามีอายุท่ียืนยาวข้ึน

นอกจากน้ี โรคอัลไซึ่เมอร์ยัง
สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ 
แต่พบเป็นส่วนน้อย คือ ประมาณ
ร้อยละ ๕ เท่าน้ัน โดยผู้ป�วยจะเร่ิมมี 
อาการให้เห็นต้ังแต่อายุ ๕๐-๖๐ ปี 
(สิรินทร ฉันศิริกาญจนา, ๒๕๔๗)

อ�ก�รทั�วไปของโรคอัลไซ่เมอร์
แบ่งคร่าว ๆ ได้เป็นสามระยะ

ได้แก่
ระยะแรก ผู้ป�วยจะมีความจ�า

ถดถอยจนตวัเองรู้สึกได้ ชอบถามซึ่�้า 
พูดซึ่�้า ๆ  เร่ืองเดิม สับสนทิศทาง เร่ิม
เครียด อารมณ์เสียง่าย และซึึ่มเศร้า  
แต่ยังส่ือสารและท�ากิจวัตรประจ�าวัน
ได้ ระยะน้ีเป็นระยะท่ีคนรอบข้างยัง
สามารถดูแลได้

ระยะกล�ง ผู้ป�วยมีอาการ
ชัดเจนข้ึน ความจ�าแย่ลงอีก เดิน
ออกจากบ้านไปโดยไม่มีจุดหมาย 
พฤติกรรมเปล่ียนไปมาก เช่น จาก
ท่ีเป็นคนใจเย็นก็กลายเป็นหงุดหงิด 
ฉุนเฉียว ก้าวร้าว พูดจาหยาบคาย 
หรือจากท่ีเป็นคนอารมณ์ร้อนก็กลับ
กลายเป็นเงียบขรึม และเม่ือเวลา
ผ่านไป ผู้ป�วยจะเร่ิมมีปัญหาในการ
ใช้ชีวิตประจ�าวัน เช่น ชงกาแฟัไม่ได้ 
ใช้รีโมททีวีหรือโทรศัพท์มือถือไม่ได้ 
คิดอะไรท่ีไม่ถูกต้อง ไม่อยู่ในโลกของ

ความจริง เช่น คิดว่าจะมีคนมาฆ่ัา 
มาขโมยของ คิดว่าคู่สมรสนอกใจ ซ่ึึ่ง
เหล่าน้ีล้วนเป็นอาการท่ียากต่อการ 
ดูแลและเข้าสังคม

ระยะทุ้�ย ผู้ป�วยอาการแย่
ลง ตอบสนองต่อส่ิงรอบข้างน้อย
ลง สุขภาพทรุดโทรมลงคล้ายผู้
ป�วยติดเตียง รับประทานได้น้อย
ลง การเคล่ือนไหวน้อยลงหรือไม่
เคล่ือนไหวเลย ช่วยเหลือตัวเองไม่
ได้ สมองเส่ือมเปน็วงกวา้ง ไมพู่ดจา 
ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ซ่ึึ่งมักน�าไปสู่การ
ติดเช้ือและเสียชีวิตในท่ีสุด โดยระยะ
เวลาท้ังหมดต้ังแต่แรกวินิจฉัยจน
เสียชีวิตเฉล่ียประมาณ ๘-๑๐ ปี 
ท้ังน้ีจะข้ึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ของ
แต่ละบุคคล (Alzheimer’s Disease 
International Association, 2018)
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สัญญ�ณบอกเหตุท่�สำ�คัญของโรค 
อัลไซ่เมอร์

มี ๑๐ ประการ ดังน้ี
๑. อาการหลงลืมส่ิงท่ีเกิดข้ึน

ไม่นาน เช่น ลืมว่าเพ่ิงทานข้าวไป
แล้ว แต่กลับไปทานข้าวอีก

๒. เร่ิมท�าส่ิงท่ีท�าประจ�า ๆ ไม่
ได้ เช่น เคยเย็บผ้าเป็น อยู่ดี ๆ ก็
ท�าไม่เป็น

๓. มีปัญหาเร่ืองภาษา ท้ังเร่ือง
การอ่านและการพดู เช่น ไม่สามารถ
สะกดค�าได้ หรือหลงลืมค�าท่ีใช้ ว่าจะ
พูดอย่างไร มีปัญหาพดูติด ๆ  ขัด ๆ   
หรือพูดน้อยลง

๔. จ�าเส้นทางท่ีใช้ประจ�าไม่ได้ ผู้
ป�วยอาจจะจ�าท่ีอยู่ตนเองไมไ่ด้ หรือ
หลงทางกลับบ้าน และไม่สามารถ
บอกเส้นทางท่ีจะกลับบ้านได้ถูก

๕. ไม่สามารถตัดสินถูกผิด 
หรือไม่สามารถตัดสินใจได้ เพราะ
อาจจะมีภาพหลอนหรือมีภาวะจิต
เภทท�าให้ไม่สามารถตัดสินโดยอิง
ความเป็นจริงได้

๖. ไม่มีสมาธิในการท�ากิจกรรม
ต่าง ๆ  ผู้ป�วยอัลไซึ่เมอร์น้ันจะมีสมาธิ
จดจอ่กับการท�างานหรอืการใชชี้วิต
ประจ�าวันได้ เช่น การคิดเงิน จ่าย
เงิน หรือทอนเงิน 

๗. ลืมส่ิงของต่าง ๆ ผู้ท่ีเป็น 
อัลไซึ่เมอรจ์ะเป็นแบบเราหรอืไม่ จริง ๆ   
แล้วผู้ท่ีเป็นอัลไซึ่เมอร์จะมีอาการลืม
ส่ิงของท่ีต่างจากเราไป เช่น การลืม
รีโมทไว้ในตู้เย็น เป็นต้น

๘. มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไป เชน่ 
มีอารมณ์ฉุนเฉียวในเร่ืองท่ีไม่ควร
ฉุนเฉียว หรือร้องไห้ในเร่ืองไม่เป็น
เร่ือง หรอือาจจะเกบ็ตัวอยู่คนเดยีว 

๙. มีปัญหากับสัญลักษณ์และ
สัญญาณต่าง ๆ  ผู้เป็นโรคอัลไซึ่เมอร์ 
จะไม่สามารถตัดสินใจได้เม่ือเห็น
สัญญาณไฟัหรือป้ายท่ีเป็นสัญลักษณ์ 
จะมีอาการงงหรือไม่เข้าใจ และท�าให้

เกิดอุบัติเหตุได้
๑๐. มีอาการเหน่ือยลา้ไม่อยาก

ท�างาน อาการน้ีรวมถึงการเข้าสังคม
ด้วย ซ่ึึ่งผู้ป�วยอัลไซึ่เมอร์จะรู้สึกว่า
งานท่ีท�าน้ันมันยาก และท�าไม่ได้
อีกต่อไป รวมถึงรู้สึกด้อยค่าลงจน
ไม่อยากไปเข้าสังคม

Alzheimer’s Disease 
International Association ได้
อธิบายวิธีการป้องกันโรคอัลไซึ่เมอร์ 
ง่าย ๆ ไว้ ดังน้ี 

๑. รับประทานอาหารท่ีดีมี
ประโยชน์

๒. ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ
๓. หม่ันลับเชาวน์ปัญญา
๔. พูดคุย เข้าสังคม และท�า

กิจกรรมต่าง ๆ
๕. ดูแลหัวใจให้ดี ไม่สูบบุหร่ี
การท่ีเราทราบว่าบุคคลใกล้ชิด

ของเราน้ันเป็นอัลไซึ่เมอร์อาจดูเป็น
เร่ืองท่ีมีความน่ากลัวมาก เน่ืองจาก
ว่าเราอาจจะกลวัว่าผู้ท่ีเป็นน้ันจะสญู
เสียความทรงจ�าต่าง ๆ  ไป จนอาจจ�า
คนรอบข้างและตนเองไม่ได้เลยด้วย
ซึ่�้า และเป็นโรคท่ีไม่สามารถท�าให้
หายขาดได้ แต่ทุกอย่างอาจจะไม่ได้
เป็นเร่ืองท่ีแย่ขนาดน้ัน เน่ืองจากวา่
ยังมีวิธีท่ีช่วยชะลออาการอัลไซึ่เมอร์ 
ได้ เช่น การใช้ “ดนตรีบ�าบัด” 
(Darrell Aldridge, 1994)

ดีนติ์รีบัำ�บััดี คือ การท่ีน�าเอา
ดนตรีหรือกิจกรรมดนตรีต่าง ๆ  มา
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ใช้ในการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ  เช่น 
ทักษะทางด้านสังคม ทักษะทางด้าน
การส่ือสาร ทักษะทางด้านสติปัญญา 
ทักษะทางด้านอารมณ์ และทักษะ
ทางด้านร่างกาย เป็นต้น โดยจะมี
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนักดนตรีบ�าบัด
และผู้รับบ�าบัด ซ่ึึ่งเป้าหมายในการ
ท�าดนตรีบ�าบัดน้ันจะข้ึนอยู่กับความ
ต้องการของผู้รับบริการแต่ละคนท่ีมี
ความแตกต่างกันไป ไม่จ�ากัดเพศและ
อายุของผู้รับบ�าบัด การท�าดนตรี
บ�าบัดน้ันจะต้องอยู่บนฐานของงาน
วิจัย ซ่ึึ่งท�าโดยนักดนตรีบ�าบัดท่ีจบ
การศึกษาทางด้านดนตรีบ�าบัด และ
ผ่านการรับรองจากสถาบันท่ีน่าเช่ือ
ถือ (American Music Therapy 
Association, 2005)

ดนตรีบ�าบัดต่างจากการเรียน
ดนตรี โดยการเรียนดนตรีน้ัน มีเป้า
หมายเพ่ือพัฒนาทักษะในดา้นดนตรี 
เพ่ือให้นักเรียนเล่นดนตรีเก่งข้ึน แต่
อาจมผีลพลอยไดเ้ป็นทักษะด้านอ่ืน ๆ   
เช่น ครูสอนนักเรียนเล่นเปียโน 

นักเรียนก็จะเล่นเปียโนได้ และมี
ผลพลอยได้ คือ นักเรียนมีสมาธิ
มากข้ึน เป็นต้น แต่การท�าดนตรี
บ�าบัดน้ัน นักดนตรีบ�าบัดจะต้ังเป้า
หมายในการพัฒนาทักษะในด้านอ่ืน ๆ   
ท่ีไม่ใช่ดนตรี แต่ได้ผลพลอยได้เป็น
ทักษะทางดนตร ีเช่น ผู้รับบ�าบัดจะ
เข้ามารับบ�าบัดเพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
สังคม ซ่ึึ่งหมายความว่า ผู้รับบ�าบัด
จะไดทั้กษะทางด้านสังคมแน่ ๆ  แต่
ผลพลอยได้ อาจจะท�าให้ร้องเพลง
ได้ด้วย เป็นต้น

ข้อด่ของดนำตรี
- ดนตรีน้ันเป็นส่ิงท่ีเป็นสากล 

ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
- ดนตรีน้ันท�าได้หลากหลาย 

เช่น การร้องเพลง เล่นดนตรี ตี
กลอง เป็นต้น

- ดนตรีน้ันใช้ได้กบัผู้ป�วยท่ีหลาก
หลาย เพราะการเจ็บป�วยน้ันจะไม่
กระทบต่อการใช้ดนตรี

- อารมณ์ต่าง ๆ ของมนุษย์

น้ัน สามารถกระตุ้นได้ด้วยดนตรี
- ดนตรีเป็นภาษาสากล สามารถ

ส่ือสารกันได้โดยไม่ต้องใช้ค�าพูด
(American Music Therapy 

Association (AMTA), 2005)
หลายคนอาจจะเข้าใจมากข้ึน

แล้วว่าดนตรีบ�าบัดคืออะไรและท�า
อะไรได้บ้าง แต่อาจจะยังมองภาพ
ไม่ออกว่ามีคนกลุ่มใดสามารถเข้า
รับดนตรีบ�าบัดได้บ้าง แต่อย่างท่ี
กล่าวไว้ข้างต้นว่า ดนตรีบ�าบัดน้ันไม่
จ�ากัดเพศและวัยของผู้รับบริการ ไม่
จ�าเปน็ว่าผู้มารบับริการจะมอีาการ
ป�วยหรือไม่ จึงมีผู้รับบริการต้ังแต่
เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ ซ่ึึ่งโดยมาก
ผู้รับบริการท่ีมีอายุน้อยจะมารับ
บริการดนตรีบ�าบัดเพ่ือเสริมสร้าง
พัฒนาการด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะ
ทางการพูด สมาธิ การเข้าสังคม 
เป็นต้น หรือจะเป็นผู้ป�วยเด็กท่ีอยู่
ในโรงพยาบาล ซ่ึึ่งจะมีเป้าหมายท่ี
แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เช่น 
เด็กท่ีได้รับการผ่าตัด ดนตรีบ�าบัด
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จะช่วยสร้างบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย 
ลดความกังวล และลดความเจ็บปวด
ได้ (Carlene J. Brown, 1989) 
และผู้รับบริการท่ีเป็นผู้ใหญ่ท่ีมารับ
บริการดนตรีบ�าบัดส่วนใหญ่จะแบ่ง
เป็นสองเป้าหมาย คือ ทางกายภาพ 
และทางจิตเวช ดนตรีบ�าบัดทาง
กายภาพจะบ�าบัดผู้รับบริการท่ีมี
ปัญหาทางด้านร่างกาย เช่น การ
ฝึกเดิน การบริหารร่างกาย ในกลุ่ม
ผู้ป�วยโรคพาร์กินสัน เป็นต้น และ
ดนตรีบ�าบัดทางจิตเวชจะเน้นให้ผู้
ป�วยปรับความคิด เสริมสร้างคุณค่า
ในตนเอง ผ่านการวิเคราะห์บทเพลง
หรือการแต่งเพลง ในกลุ่มผู้ป�วยโรค
ซึึ่มเศร้า เป็นต้น โดยในวันน้ีเราจะ
พูดถึงการใช้ดนตรีบ�าบัดกับกลุ่ม
ผู้ป�วยสูงอายุท่ีเป็นโรคอัลไซึ่เมอร์  
(Devi’s, W.B., 2008)

ดนำตรีบำ�บัดส�ม�รถรักษ�โรค 
อัลไซ่เมอร์ให้ห�ยได้ จริง ๆ หร่อ

ค�าตอบคือ โรคอัลไซึ่เมอร์น้ัน 

จะมีอาการของโรคท่ีทรุดลงเร่ือย ๆ   
คือ หลงลืมไปเร่ือย ๆ  จนลืมแม้กระท่ัง
ช่ือของตนเอง และสุดท้ายก็จะลืม
แม้กระท่ังวิธีหายใจว่าเราเคยหายใจ
อย่างไร และเม่ือน้ันก็จะเป็นการจบ
ชีวิตของผู้ป�วยโรคอลัไซึ่เมอรล์ง ซ่ึึ่ง 
ในตอนน้ียังไม่มีวิธีใดท่ีสามารถ
รักษาโรคอัลไซึ่เมอร์ให้หายขาดได้ 
และดนตรีบ�าบัดก็ไม่สามารถรักษา
โรคน้ีได้ (Alzheimer’s Disease 
International Association, 2018) 
แต่อย่าเพ่ิงหมดหวัง เพราะดนตรี
บ�าบัดมีส่วนช่วยในการป้องกันโรค 
อัลไซึ่เมอร์ และช่วยชะลออาการ
ของผู้ท่ีเป็นโรคในระยะต่าง ๆ ท้ัง
ระยะเร่ิมแรก ระยะกลาง และระยะ
ท้าย โดยการรับบริการดนตรีบ�าบัด
น้ันสามารถเข้ารับบริการได้ต้ังแต่ยัง
ไม่เป็นโรคอัลไซึ่เมอร์ หรือตรวจพบ
ว่าเป็นอัลไซึ่เมอร์ก็สามารถเข้ารับ
บริการได้ทันที โดยกิจกรรมดนตรี
บ�าบัดท่ีนิยมน�ามาใช้กับผู้ป�วย 
อัลไซึ่เมอร์ มีดังน้ี

ก�รฟัังเพลง ใช้เพลงท่ีมีความ
เก่ียวพันกับอดีตของตัวผู้ป�วยเอง 
โดยตวัท�านองและเน้ือร้องของเพลง
น้ัน ๆ  จะท�าหนา้ท่ีเรียกความทรงจ�า
ในอดีตของผู้ป�วยกลับคืนมาใหห้วน
ระลึกถึงเหตุการณ์ท่ีผ่านพ้นมาในอดีต 
เพราะอาการอัลไซึ่เมอร์น้ันจะเร่ิม
จากอาการลืมเร่ืองท่ีใหม่ท่ีสุดก่อน 
แล้วค่อย ๆ ย้อนกลับไปเร่ือย ๆ  
ซ่ึึ่งหมายความว่าความทรงจ�าในอดีต
อาจยังไม่ถูกลบเลอืนไป และยงัหวน
คิดถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ  ท่ีเคยเกดิข้ึน
ในอดีตได้ และยังช่วยให้สมองได้มี
การท�างานอีกด้วย นักดนตรีบ�าบัด
จะเลือกเพลงให้ผู้ป�วยฟััง โดยการท่ี
นักดนตรีบ�าบัดจะสัมภาษณ์คนใกล้
ชิดถึงความชอบทางดนตรี เพลงท่ีผู้
ป�วยเคยฟัังและชอบฟัังในสมัยก่อน 
โดยนักดนตรีบ�าบัดร้องให้ผู้ป�วยฟััง 
(แบบดนตรีสด) หรือท�าเป็นเพลย์ลิสต์ 
ให้ฟัังท่ีบ้านหลังจากจบการบ�าบัด

ก�รร้องเพลง ร้องเพลงท่ีผู้
ป�วยชอบร้องในอดีต โดยนักดนตรี
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บ�าบัดเล่นดนตรีสดให้ผู้ป�วย หรือ
ใช้คาราโอเกะ สามารถท�าไดท้ั้งกลุ่ม
และเด่ียว หากท�าเปน็กลุ่มจะตอ้งมี
การคัดเลือกผู้ป�วยท่ีมีความชอบใน
แนวเพลงเดียวกันและมีอายุท่ีใกล้
เคียงกัน เน่ืองจากจะช่วยให้ทุกคน
ได้ร้องเพลงในแนวท่ีตนชอบร้องใน
อดีต และการท่ีได้ร้องเพลงท่ีตน
ชอบร้องในอดีตจะช่วยให้ผู้ป�วยน้ัน
หวนระลึกถึงความหลังต่าง ๆ  ท่ีเคย
เกิดข้ึน และในบางงานวจัิยได้บอกไว้
ว่า หากเปน็เพลงเศรา้ก็จะย่ิงมีการ
เรียกความทรงจ�าต่าง ๆ  ในอดีตกลับ
มาได้ง่ายข้ึน อาจเน่ืองมาจากการท่ี
คนเรามักจะมีเหตุการณ์ท่ีฝังใจ ซ่ึึ่ง
ส่วนใหญ่มักจะเป็นเหตุการณ์ท่ีเศร้า
มากกว่าเหตุการณ์ท่ีมีความสุข นัก
ดนตรบี�าบัดจะต้องเตรียมการรับมือ
กับอารมณ์เศร้าของผู้ป�วย โดยการ
พูดคุยว่าอารมณ์ในตอนน้ีเป็นอย่างไร 
และท�าให้ผู้ป�วยเห็นคุณค่าในตนเอง

ก�รนำ�ดีนติ์รีม�ใช้้รวมกับัก�รทุำ�

กิจกรรมอ้�น ๆ  เช่น การน�าดนตรมีา
ใช้สอนทักษะการท�ากิจวัตรประจ�าวัน 
เช่น การแปรงฟััน การติดกระดุม 
เป็นต้น โดยนักดนตรีบ�าบัดจะแต่ง
เพลงเปน็ค�าส่ังต่าง ๆ  และเปน็ข้ันตอน
ให้ผู้ป�วยได้ท�ากิจกรรมตามบทเพลง 
และเม่ือไม่มีนักดนตรีบ�าบัด ผู้ดูแล
ก็สามารถใช้เพลงท่ีนักดนตรีบ�าบัด
แต่งให้ ในการฝึกผู้ป�วย นอกจาก
น้ี ดนตรีก็ยังเป็นตัวช่วยเสริมแรง
ท�าให้ผู้ป�วยอยากท่ีจะขยับร่างกาย
ตามจังหวะ และยังมีความสุขกับ
บทเพลงท่ีตนเองช่ืนชอบ โดยนัก
บ�าบัดอาจจะแต่งเพลงหรือใช้เพลงท่ี
ผู้ป�วยชอบในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ   
กับผู้ป�วย (Aldridge, D, 1994 
และ Ramey, M, 2011)

เม่ือเราอ่านมาถึงตรงน้ี หลาย
ท่านอาจจะเห็นภาพแล้วว่า ดนตรี
บ�าบัดสามารถช่วยผู้ป�วยอัลไซึ่เมอร์ 
ได้อย่างไร และวิธีการต่าง ๆ ก็อยู่
บนความเป็นไปได้และมีงานวิจัย

รองรับท้ังหมด
ผู้เขียนมีความรู้สกึว่าดนตรีบ�าบัด

น้ันมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากท่ี
จะน�ามาใชใ้นการบ�าบดัผู้ป�วยท่ีเป็น
อัลไซึ่เมอร์ เพราะดนตรีน้ันเข้าถึงได้
ง่าย ใช้ได้ทุกเพศทุกวัย เป็นภาษา
สากล และไม่เป็นอันตรายต่อผู้รับ
บริการ อีกท้ังยังสามารถปรับเปล่ียน
ได้หลากหลายตามผู้รบับริการแต่ละ
คน และยังสามารถน�าไปใช่ร่วมกับ
กิจกรรมต่าง ๆ และใช้ร่วมกับการ
บ�าบัดอ่ืน ๆ  ได้อีกด้วย แต่อย่าลืมว่า
ดนตรีบ�าบัดน้ันต้องท�าโดยนักดนตรี
บ�าบัดท่ีมีความรู้และผ่านการรับรอง
จากสถาบันท่ีน่าเช่ือถือ หากผู้ใด
สนใจรบัดนตรบี�าบัดหรืออยากทราบ
ข้อมูลเพ่ิมเติมก็สามารถติดต่อได้ท่ี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหิดล สาขาดนตรีบ�าบัด หรือท่ีเพจ 
https://www.facebook.com/
musictherapythailand/
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