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สวัสดีผูู้�อ่านเพลงดนตรีทุกท่าน ใน
ช่่วงเวลานี� สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โควคิ-๑๙ เริ�มคลี�คลาย และมกีารผู้อ่นคลาย
มาตรการตา่ง ๆ  มากขึ�น ทั�งการเปดิให�จดัการ
เรียนการสอนแบบ on-site และเปิดให�จัด
กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการจัดการแสดงทาง
ดนตรีที�สามารถกลับมาเปิดการแสดงได�อีก
ครั�ง ทำให�กจิกรรม Thailand International 
Jazz Conference (TIJC) ครั�งที� ๑๓ ได�
กลับมามีช่ีวิตช่ีวาอีกครั�ง โดยในปีนี�จัดขึ�นใน
ช่่วงวันที� ๒๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ที�ผู้่าน
มา สำหรบัรายละเอยีดของงานและการแสดง
ต่าง ๆ สามารถติดตามได�ใน Cover Story 
และในส่วนของคอลัมน์ Jazz Studies นำ
เสนอแนวคิดเบ้�องหลังความเป็นมาของบท
ประพันธั์ A Tale from Pomelo Town ซึ่ึ�ง
เป็นบทเพลงประเภทเพลงชุ่ด (Suite) ที�วง 
Pomelo เล่นร่วมกับวง Thailand Phil โดย
ความพเิศษของบทเพลงนี�คอ้ เป็นบทประพันธั์
เพลงแจส๊ที�นำมาเรยีบเรยีงดนตรใีหมส่ำหรบั
วงออร์เคสตรา โดยศิลปินคนไทยทั�งหมด ๔ 
ท่าน ที�ได�สร�างสีสันแปลกใหม่ให�แก่บทเพลง 
และมีความยาวเก้อบ ๑ ช่ั�วโมง เลยทีเดียว

สำหรบัผูู้�ที�ช่้�นช่อบเคร้�องเปา่ทองเหลอ้ง 
ในเด้อนนี�มีบทความเกี�ยวกับการใช่�อุปกรณ์ 
mute หร้อตัวสำหรับปรับเสียงเคร้�องดนตรี
ทรอมโบนให�เบาลงและกลมกล้นกบัเคร้�องดนตรี
อ้�น ๆ  เวลาเลน่ในวง ซึ่ึ�งอปุกรณ ์mute สำหรบั
เคร้�องทรอมโบนนั�น มีหลากหลายประเภท 
ติดตามต่อได�ในคอลัมน์ Brass Instrument

ผูู้�อ่านที�ติดตามการเดินทางของพระ
เจนดุริยางค์มาตลอด ในเด้อนนี�ได�เดินทาง
มาถึงช่่วงสุดท�ายของการศึกษาดูงานทาง
ด�านดนตรีในทวีปยุโรปก่อนจะเดินทางกลับ
มายังประเทศไทย โดยในช่่วงสุดท�ายนี� พระ
เจนดุริยางค์ได�เดินทางไปยังเม้องมิลานเพ้�อ

เยี�ยมช่มโรงละคร สถาบันการศึกษาดนตรี 
และห�างร�านเกี�ยวกับดนตรีต่าง ๆ

คอลมัน ์Musicology นำเสนอบทความ
ด�านมานษุยดนตรวีทิยา (ethnomusicology) 
ซึ่ึ�งเปน็การศกึษาดนตรใีนแงมุ่มทางสังคมและ
วฒันธัรรมในแต่ละท�องถิ�น โดยในบทความนี�ได�
ศกึษาวัฒนธัรรมดนตรีของชุ่มช่นบ�านพุตะเคียน 
ที�อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ึ�งเป็น
ช่มุช่นที�มคีวามหลากหลายทางกลุม่ช่าตพินัธัุ์ 
ทำให�มีความน่าสนใจในความหลากหลาย 
ของประเพนี พิธัีกรรม และวัฒนธัรรม

บทความคอลัมน์ Music Therapy 
นำเสนอเกี�ยวกับดนตรีและสุขภาพจิต โดย
ศึกษาเกี�ยวกับความเช่้�อมโยงของดนตรีที�มี
ผู้ลต่อสุขภาพจิต การทำดนตรีบำบัดมีส่วน
ช่่วยด�านสุขภาพจิตอย่างไร และมุมมองต่อ
การใช่�ดนตรีในการช่่วยด�านสุขภาพจิต ผู้ล
การศึกษาเป็นอย่างไร ติดตามได�ในบทความ 
Music and Mental Health

ในส่วนของคอลัมน์ Review นำเสนอ
บทความจากสาขาขับร�องและละครเพลง 
โดยบทความ The Journey of Tutti 
Frutti dell’Opera ได�เล่าเร้�องราวของการ
ทำ workshop ของนกัศกึษาผู่้านการจัดการ
แสดงโอเปรา และบทความ A Chorus Line 
2022: What we did for love… บอกเล่า
ประสบการณข์องการจดัการแสดงละครเพลง
ของนักศึกษาในช่่วงสถานการณ์โควิด

นอกจากนี� ยงัมบีทความนา่สนใจจากนกั
เขียนประจำเช่่นเคย ทั�งบทความดนตรีไทย 
วรรณกรรมกีตาร์ เร้�องเล่าเบาสมองสนอง
ปัญญา ประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ 
บทความเกี�ยวกับนกัเปียโน และเกร็ดความรู� 
ทางดนตรีที�น่าสนใจ

  
ดวงฤทััย โพคะรััตน์์ศิิรัิ

กองบรรณาธิัการขอสงวนสิทธัิ�ในการพิจารณา
คัดเล้อกบทความลงตีพิมพ์โดยไม่ต�องแจ�งให�
ทราบล่วงหน�า สำหรับข�อเขียนที�ได�รับการ
พิจารณา กองบรรณาธัิการขอสงวนสิทธัิ�ที�จะ
ปรับปรุงเพ้�อความเหมาะสม โดยรักษาหลักการ
และแนวคิดของผูู้�เขียนแต่ละท่านไว� ข�อเขียน 
และบทความที�ตีพิมพ์ ถ้อเป็นทัศนะส่วนตัว
ของผูู้�เขียน กองบรรณาธัิการไม่จำเป็นต�อง
เห็นด�วย และไม่ขอรับผู้ิดช่อบบทความนั�น

EDITOR'S TALK
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อาจารื่ย์์ปรื่ะจำาสาขาวิิชาดนตรื่ีแจ๊ส
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เฉลิิมฉลิองวััน UNESCO International 
Jazz Day ที่่� TIJC 2022

ยาวนานถึง ๒ ปกีวา่แล�วที�โลก
ต�องหยดุหมนุเพราะสถานการณโ์รค
ระบาด จรงิ ๆ  แล�วนี�มใิช่ค่รั�งแรกที�
เกดิสถานการณ์โรคระบาดใหญ่แบบ
นี� โลกต�องเผู้ช่ญิหน�ากบัโรคระบาด
ใหญซึ่ึ่�งได�พรากทั�งช่วีติและความสุข
ของผูู้�คนไป ความเป็นมนุษย์นั�นยึด
โยงอยู่กับความสัมพันธั์ระหว่างกัน 
การเคล้�อนไปข�างหน�าที�มีความ
เปลี�ยนแปลงเปน็เพ้�อนรว่มทางเสมอ 
ไมว่า่เราจะต�องการเพ้�อนคนนี�หรอ้ไม่
ก็ตาม เขาก็จะอยู่คู่กับเราไปเสมอ 

ทางเดียวที�เราทำได�ค้อต�องไม่ยอม
แพ�และอยูก่บัการเปลี�ยนแปลงนี�ให�
ได� ซึ่ึ�งเปน็คณุลกัษณะอนัสำคญัของ
สิ�งมีช่ีวิต โดยเฉพาะมนุษย์

มนุษย์ต�องการความสัมพันธั์
ระหว่างกันในเช่ิงบวกเสมอ ความ
สัมพันธั์เป็นส่วนหนึ�งของความสุข
ความเจริญของมนุษย์ แต่ในโลก
ของความเป็นจริง เรามักจะเห็น
ความสัมพันธั์ในเช่ิงลบของมนุษย์
มากกว่าความสัมพันธ์ัเชิ่งบวกบน
ความหลากหลายที�เป็นอนันต์นี� 

ความสัมพันธั์แบบมนุษย์นั�นมักจะ
จบด�วยกจิกรรมของการแย่งชิ่งเพ้�อ
ให�ได�มาซึ่ึ�งกิเลสมายาทั�งหลาย และ
สร�างความเสียหายอยู่เสมอ

มกีจิกรรมของมนุษย์ไม่มากนกั
ที�จะสร�างผู้ลในเช่งิบวกที�สร�างสรรค์
ความเจริญงอกงาม ศลิปะเปน็หนึ�ง
ในกจิกรรมที�ผู้มเช่้�ออยู่เสมอว่ามนัสง่
เสรมิคณุภาพช่วีติ สง่เสรมิคณุภาพ
ทางจิตใจให�เรามีความสัมพันธ์ั
ระหวา่งกนัในเช่งิบวก ตลอด ๑๓ ปี
ที�ผู้มพร�อมทั�งนกัเรยีนนักศกึษาและ
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เหล่าคณาจารย์ของสาขาวิช่าดนตรีแจ๊สแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ได�ร่วมกันทำงาน TIJC เพราะเช่้�อว่ากิจกรรม
นี�เป็นกิจกรรมที�ดี ทั�งในฐานะอาช่ีพ หน�าที� และสิ�งที�เรารักเราเช่้�อ ที�จะสร�างคุณภาพช่ีวิตที�ดีที�บวกให�แก่เราทุก
คน ศิลปะเป็นส่วนหนึ�งของความดีความงามที�จะยึดโยงเราทุกคนไว�ด�วยกันโดยไม่มีข�อแม�

ในปีนี� งาน TIJC ต�องปรับตัวให�เข�ากับสถานการณ์โรคระบาดที�ยังไม่มีแนวโน�มที�ดีขึ�นมากนัก แต่สิ�งหนึ�งที�
สถานการณ์ได�สอนเราค้อ เราต�องมีความหวังและเดินหน�าต่ออย่างเข�าอกเข�าใจโลก

สำหรับปีนี� งานได�แบ่งออกเป็นกิจกรรมใหญ่ ๆ ดังนี�

กิิจกิรรมค่่ายดนตรีแจ๊สเพื่่�อเยาวชน
๓ ปกีอ่นที�จะเกดิโรคระบาดใหญ ่งาน TIJC ได�รเิริ�มทำค่ายเยาวช่นแจส๊ขึ�น เพ้�อเปน็การปลกูฝังัความรู�ความ

เข�าใจในดนตรีแจ๊สอย่างถูกต�องตั�งแต่ยังเป็นเยาวช่น โดยในปีแรกที�จัดขึ�นมีผูู้�สนใจมากกว่า ๓๐๐ คน และผู้ลที�
ได�มีแนวโน�มที�ดีอย่างมีนัยสำคัญ จึงทำให�งาน TIJC อยากสานต่อการจัดแคมป์ในปีต่อ ๆ  ไป โดยจำกัดจำนวน
ของผูู้�เข�าร่วมให�เหมาะสมกับสถานการณ์โรคระบาด และประสงค์ที�จะทำให�เข�มข�นขึ�น โดยทางงานได�ปรับให�มี
การออดิช่ัน และมีผูู้�ผู้่านเข�าร่วมแคมป์ในครั�งนี�จำนวนถึง ๓๕ คน

ครั�งนี�ผูู้�จัดได�ให�อาจารย์สาขาวิช่าดนตรีแจ๊สแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลทั�งหมดเข�าร่วมสอน ทั�งในภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ ในระหว่างวันที� ๒๑-๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยมีตารางการเรียนการสอน ดังนี�

Date / Time 21 April 2022 22 April 2022 23 April 2022 24 April 2022 

8:00-9:00 Register / ATK + BREAKFAST 

9:00-10:00 Orientation Music Activity Music Activity Music Activity 

10:00-11:00 Improvisation Theory History / Ensem Ensemble / 

11:00-12:00 Instrument Instrument Instrument Evaluation 

12:00-13:00 LUNCH 

13:00-14:00 Self-Practice Self-Practice Self-Practice Concert 

14:00-14:30 BREAK (30 min) Certificate 

14:30-16:30 Small Ensemble Small Ensemble Small Ensemble  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซึ่ึ�งจะมีการแสดงสรุปผู้ลในวันอาทิตย์ที� ๒๔ เมษายน และที�สำคัญค้อ เยาวช่นจำนวนหนึ�งจะได�รับการ
คัดเล้อกให�เข�าร่วมแสดงในคอนเสิร์ต Pomelo Town with Thailand Philharmonic Orchestra ในวันที� ๓๐ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๖:๐๐ น. ที�หอประชุ่มมหิดลสิทธัาคารด�วย และการแสดงในครั�งนี�ได�รับเกียรติ
จากคุณโก� (Koh Mr. Saxman) เป็นนักดนตรีรับเช่ิญ กิจกรรมทั�งหมดจะเป็นส่วนหนึ�งและแรงบันดาลใจให�แก่
เยาวช่นที�เข�าร่วมแคมป์เยาวช่นแจ๊ส ที�จะทำให�เห็นถึงความดีความงามที�อยู่กับเขาตลอดไป

กิิจกิรรมกิารแสดง
กิจกรรมที�เป็นการแสดงมีอยู่ ๒ ลักษณะ ค้อ วงขนาดเล็ก (Small Ensemble) และวงขนาดใหญ่ (Large 

Ensemble) วงขนาดใหญ่จะมลีกัษณะเป็นวง Big Band เป็นการแสดงในลกัษณะออนไลน์ทั�งหมดตามตารางใน
เว็บไซึ่ต์ของงาน ซึ่ึ�งได�รับความสนใจจากวงต่าง ๆ เข�าร่วมเป็นจ�านวนมาก โดยจะมีวงขนาดเล็กจ�านวน ๙ วง 
และวงขนาดใหญ่จ�านวน ๘ วง จากทุกภูมิภาคของประเทศไทยเข�าร่วม ดังรายช่้�อต่อไปนี�
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Event Schedule TIJC 2022 
 

Date / Time 25 April 2022 26 April 2022 27 April 2022 28 April 2022 29 April 2022 30 April 2022 

13:00-14:00 Repertoire for 
Jazz Big Band 
(From beginning 
to advance level) 

(Discussion) 

Jazz Improvisation 
Pedagogy in Thailand: 

A Look from 
International 
Perspectives 
(Discussion) 

Why jazz? 
(Discussion) 

Small Ensemble, 
Big Talk 

(Discussion) 

Evolution of Jazz 
Education: Past, 

Present, and Beyond 
(Discussion) 

 

14:00-15:00   

Jazz Big Band 
Coaching 

(Workshop) 

 

15:00-15:30 Mahidol Jazz 
Orchestra 

(Performance) 

Rangsit University 
Jazz Orchestra 
(Performance) 

Silpakorn University 
Jazz Orchestra 
(Performance) 

Songkhla Rajabhat 
University Big Band 

(Performance) 

 

15:30-16:00 NRG Jazz Group 
(Performance) 

Funktion 
(Performance) 

Pak-Preo 
Jazz Band 

(Performance) 

Kitasewi Jazz 
Collective 

(Performance) 

Knowledge and  
Experience sharing  
session on the topic  
of “Approaches in  

Teaching Jazz Theory  
in the Context of  
Thai Education”  
(Discussion) 

 

16:00-16:30 DSRU Jazz 
Big Band 

(Performance) 

MFU Big Band 
Jazz 

(Performance) 

Mahidol Jazz 
Stage Band 

(Performance) 

Horwang Big Band 
(Performance) 

Pomelo Town with  
Thailand Philharmonic  

Orchestra  
 

Special Guest  
Koh Mr. Saxman  
(16:00-17:30)  

at Prince Mahidol Hall 

16:30-17:00 KUSH Quartet 
(Performance) 

Changton Kunjara / 
Teerawat Tunboot 
(Performance) 

PHA 
(Performance) 

Kengchakaj 
“Lak Lan” 

(Performance) 

Numbers 
coloring book 
(Performance) 

 
 
 
     
  
 
      
 
 
 
 
 
 
 

วงดนตรีขนาดเล็ก ประกอบไปด�วย
๑. NRG Jazz Group
๒. KUSH Quartet
๓. Funktion
๔. Changton Kunjara / Teerawat Tunboo
๕. Pak-Preo Jazz Ban
๖. PHA
๗. Kitasewi Jazz Collective
๘. Kengchakaj “Lak Lan”
๙. Numbers coloring book
วงดนตรีขนาดใหญ่ ประกอบไปด�วย
๑. Mahidol Jazz Orchestra
๒. DSRU Jazz Big Band
๓. Rangsit University Jazz Orchestra
๔. MFU Big Band Jazz
๕. Silpakorn University Jazz Orchestra
๖. Mahidol Jazz Stage Band
๗. Songkhla Rajabhat University Big Band
๘. Horwang Big Band

กิิจกิรรมกิารเสวนา
เป็นครั�งแรกของงาน TIJC ที�จัดการเสวนาทางวิช่าการด�วยเทคโนโลยีออนไลน์ ซึ่ึ�งกลายเป็นแนวทางที�มี

ความสำคัญมาก ๆ  ในยุคของโรคระบาดใหญ่แบบนี� การเสวนาทางวิช่าการในครั�งนี� มีความหลากหลายทั�งการ
สอน การสาธัิต การพูดคุยในเช่ิงสังคม และอ้�น ๆ โดยได�รับเกียรติจากคณาจารย์จากสถาบันที�มีการเรียนการ
สอนดนตรีแจ๊ส และผูู้�รู�ผูู้�เช่ี�ยวช่าญของเม้องไทย ดังตารางต่อไปนี�
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กิิจกิรรมวันดนตรีแจ๊สสากิล
 ในส่วนนี�มีกิจกรรมอยู่ ๒ 

กิจกรรม ค้อ
๑. การนำเสนอผู้ลงานผูู้�

ช่นะ Thailand International 
Jazz Conference Composition 
Competition

ปีนี�เป็นปีแรกที�ได�จัดให�มีการ
แข่งขันการประพันธั์เพลงแจ๊ส ซึ่ึ�ง
ก่อนหน�านี�การแข่งขันจะมีเฉพาะ
การแขง่ขนัการเดี�ยวเคร้�องมอ้ (Solo 
Competition)

 เน้�องจากงาน TIJC เริ�มเล็ง
เห็นว่า วงดนตรีในเม้องไทยควรจะ

ให�ความสำคญักบัการประพนัธัเ์พลง 
แจส๊ให�มากขึ�น ในความเป็นจรงิแล�ว 
TIJC ได�เริ�มกระตุ�นให�เกดิการแขง่ขนั
ในเหลา่วง Big Band ที�มารว่มงาน 
TIJC ให�สร�างบทประพันธ์ัของตนเอง
มาหลายปี ซึึ่�งก็มีแนวโน�มเติบโต
อย่างรวดเร็ว ในอดีตนักดนตรีของ
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ไทยที�เกง่จะหมายถงึนกัดนตรทีี�เลน่
ได�เหมอ้นต�นฉบบั วนัหนึ�งกส็ามารถ
บรรเลงบทเพลงด�วยแนวทางของ
ตนเองได� และสิ�งที�งาน TIJC อยาก
จะผู้ลักดันต่อไปค้อการประพันธั์ 
เพลงแจส๊เองได� และพฒันาไปจนถงึ
การมีเอกลักษณะเฉพาะของตนได� 
จึงทำให�ในปีนี�ผูู้�จัดจึงริเริ�มให�มีการ
แขง่ขนัการประพันธ์ับทเพลงแจ๊สขึ�น 

โดยในปีนี�มีผูู้�ส่งผู้ลงานเข�า
ประกวด ๓๗ ผู้ลงาน จาก ๔ 
ประเทศ คอ้ ไทย สหราช่อาณาจกัร 
เกาหล ีฮ่อ่งกง และคดัเลอ้กผู้า่นเข�า
รอบสุดท�าย ๘ ผู้ลงาน ซึ่ึ�งผู้ลงาน
บทประพันธั์ยอดเยี�ยม ค้อผู้ลงาน
ของคุณ Eddie Parker บทเพลง
ช่้�อ Maggie and Milly/now จาก
สหราช่อาณาจักร และได�นำผู้ลงาน
ของคณุ Eddie Parker นำเสนอใน
แบบออนไลน์ในวันที� ๓๐ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒. การแสดงของวง Pomelo 
Town ร่วมกับวง Thailand 

Philharmonic Orchestra
บทประพันธ์ั A Tail of Pomelo 

Town เปน็บทประพนัธัที์�ถูกประพนัธั์
ขึ�นเม้�อ ๑๐ กว่าปี โดยอาจารย์
ดริน พันธุัมโกมล และบันทึกโดย
วง Pomelo Town ด�วยวงขนาด 
๖ ช่ิ�น ซึ่ึ�งบทประพนัธัม์ลีกัษณะเปน็
บทประพันธั์แบบ Suite ค้อมีด�วย
กัน ๔ ท่อน บทประพันธั์นี�เป็นบท
ประพันธั์อันยอดเยี�ยมของอาจารย์
ดริน ที�อ�างอิงถึงบทประพันธั์ในเช่ิง
ประวัติศาสตร์อย่างงานประพันธั์
ขนาดใหญ่ของ Duke Ellington ใน
ลักษณะ Third Stream หร้องาน
ประพนัธัช์่้�อ A Love Supreme ของ 
John Coltrane เป็นต�น

ในโอกาสของการเฉลมิฉลองวนั
ดนตรแีจส๊สากลที�จะมาถงึในปนีี� คอ้
วนัที� ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ วง 
Pomelo Town และวง Thailand 
Philharmonic Orchestra จะได�
รว่มกนันำเสนอผู้ลงานนี�อกีครั�งหนึ�ง 
โดยมีผูู้�เรียบเรียงช่าวไทยทั�งหมด 

๔ ท่าน ค้อ
Part 1: Once upon a time 

โดย คุณสฤษฎ์ ตันเป็นสุข
Part 2: The Stranger โดย 

คุณศรุต วิจิตรเวช่การ
Part 3: Mission โดย คุณ 

ปิญช่าน์นันท์ ใจประสงค์
Part 4: Light โดย คณุนภทัร 

ตั�งสุจริตพันธั์
ซึ่ึ�งจะเปน็ปรากฏการณ์ที�สำคญั

ของวงการดนตรีแจ๊สในเม้องไทย 
ที�บทเพลงแจ๊สขนาดใหญ่ที�มีความ
ยาวถึง ๕๐ นาที ถูกประพันธั์และ
เรยีบเรยีงโดยศลิปนิช่าวไทยทั�งหมด

แล�วพบกันใหม่กับ TIJC ครั�ง
ที� ๑๔ ที�จะกลับมาจัดแบบครบ
วงจร เราทุกคนจะได�กลับมาสร�าง
ปฏิสัมพันธั์ร่วมกันเพ้�อรักษาความ
ดคีวามงามและรกัษาความเปน็เจ�า
ข�าวเจ�าของพิธัีกรรมที�รักษาความ
เป็นมนุษย์ที�แสดงถึงความเจริญ
งอกงามอีกครั�ง
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MUSIC ENTERTAINMENT

เรื่่�อง:
กิตติ ศิรื่ีเปารื่ย์ะ (Kitti Sripaurya)
อาจารื่ย์์ปรื่ะจำาสาขาวิิชาดนตรื่ีสมัย์นิย์ม
วิิทย์าลัย์ดุรื่ิย์างคศิิลป์ มหาวิิทย์าลัย์มหิดล

บทความตอนนี�ขอนำเสนอเพลงไทยสากลไร�เพศสภาพอีก ๘ เพลง ทั�งหมดยังคงมีการนำมาใช่�งานอยู ่
หลายเพลงขึ�นฮ่ิตติดช่าร์ตจนถึงปัจจุบัน เพลงแรกขอย�อนอดีตกลับไปประมาณ ๘๐ ปี

อยุุธยุาเมืืองเก่่า (https://www.youtube.com/watch?v=uhzluynK4Bc)
ข�อมูลจาก https://www.museum-press.com/content/367/ บรรยายไว�อย่างละเอียดว่า 
...แต่ล่าสุด อิ่.สมปอิ่ง ดวงไสว น์ักิปรัะวัติศิาสตรั์ทั้อิ่งถิิ�น์ และเป็น์ผู้้้ค้น์คว้าเรั่�อิ่งต้น์ลำพ้ใน์ย่าน์บางลำพ้จิน์

เป็น์ทัี�รั้้จิักิทัั�วไป ไดส้่บคน้์จิน์พบวา่ เพลงดงักิล่าวน์ี�ไมไ่ด้แตง่ข้�น์ใน์ช่วงเวลาทัี�เคยเช่�อิ่กิัน์ แต่แตง่ข้�น์กิอ่ิ่น์หน์้าน์ั�น์ 
ใน์ชว่งหลงัสงครัามโลกิครัั�งทัี�สอิ่ง พรัอ้ิ่มกิบัเพลงศิก้ิบางรัะจินั์ และล้กิชาวน์า โดยคณ์ะรัำวงทัี�ช่�อิ่ “ชาวสามยา่น์”

สำนั์กิพิมพ์มิวเซีื่ยมเพรัส ขอิ่ยกิข้อิ่ความขอิ่ง อิ่.สมปอิ่ง ดวงไสว ซื่้�งกิรุัณ์าเขียน์ให้ข้อิ่ม้ลมายังกิอิ่ง
บรัรัณ์าธิกิารัมิวเซื่ียมเพรัส ไว้ดังน์ี�

“…เพลงน์ี�เกิ่ากิว่าน์ั�น์ และผู้มติดใจิข้อิ่ม้ล หาข้อิ่ม้ลเพลงน์ี�มาน์าน์ เพรัาะชอิ่บมาตั�งแต่เด็กิ เป็น์น์ักิเรัียน์กิ็
รั้อิ่งแล้ว เพรัาะฉิะน์ั�น์แต่งกิ่อิ่น์ ๒๕๒๐ แน์่น์อิ่น์ ผู้มเพิ�งได้ความรั้้เพลงชุดน์ี�มาเม่�อิ่สามสี�ปีทัี�ผู้่าน์มาน์ี�เอิ่ง

เพลงชุดน์ี�เกิดิหลังสงครัามโลกิครัั�งทัี�สอิ่ง ชว่งหลังสงครัาม กิารัเล่น์ขอิ่งไทัยไม่คอ่ิ่ยมี รััฐบาลให้มกีิารัเล่น์รัำ
โทัน์มาเล่น์กิัน์เพ่�อิ่เป็น์เอิ่กิลักิษ์ณ์์ขอิ่งไทัย กิรัมศิิลป์กิ็ทัำ แต่รัำโทัน์แบบกิรัมศิิลป์ไม่มัน์เทั่ารัำวง รัำวงแบบชาว
บา้น์สน์กุิกิวา่ ทัา่รัำไมม่ากิ กิรัมศิลิปม์เีพลงรัำวง ชาวบา้น์กิม็เีพลงขอิ่งชาวบา้น์ รัำวงชาวบา้น์ใน์กิรังุเทัพทัี�ดงั ๆ   
มีสอิ่งคณ์ะ คณ์ะหน์้�งช่�อิ่รัำวงคณ์ะชาวสามย่่าน กิับอิ่ีกิคณ์ะค่อิ่รัำวงชาวบ้้านบ้าตร สามย่าน์กิ็ย่าน์สามย่าน์วัด
หัวลำโพง บ้าน์บาตรักิ็หลังภ้เขาทัอิ่ง

ทัั�งสอิ่งคณ์ะมีเพลงทัี�แต่งโดยคณ์ะตน์เอิ่ง บ้าน์บาตรักิ็มี แต่ไม่ได้บัน์ทั้กิแผู้่น์เสียง ดังน์ั�น์กิ็ไม่ได้เผู้ยแพรั่ไป
มากิ รั้จ้ิกัิใน์วงแคบ แตร่ัำวงชาวสามยา่น์ไดบ้นั์ทัก้ิแผู้น่์เสยีง จิง้เผู้ยแพรัไ่ดก้ิวา้งไกิลกิวา่ คน์รั้จ้ิกัิมากิกิวา่ เพลง
ชุดน์ี�เป็น์เพลงยุคชาติน์ิยม จิอิ่มพล ป.พิบ้ลสงครัาม ให้รัักิไทัย ภ้มิใจิไทัย ต่อิ่ต้าน์พม่า

เพลิงไที่ยสากลิไร้้เพศสภาพ (ตอนที่่� ๓)

“เร้่�องเล่ิาเบาสมองสนองปััญญา”
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ทัี�มาคณ์ะชาวสามย่าน์ เพรัาะคน์ตั�งคณ์ะเคยบวชวัดหัวลำโพง บ้าน์อิ่ย้่แถิวสามย่าน์ จิ้งตั�งช่�อิ่ว่าชาวสาม
ย่าน์ ผู้้้แต่งผู้้้รั้อิ่งเพลงสามเพลงน์ี� (อิ่ยุธยารัำล้กิ ศิ้กิบางรัะจิัน์ และล้กิชาวน์า) ช่�อิ่ สุรัิน์ทัรั์ ปิยาน์ัน์ทั์ เสีย
ชีวิตไปหลายปีแล้ว เป็น์ศิิลปิน์ น์ักิรั้อิ่ง และจิิตรักิรัคน์วาดภาพ อิ่อิ่กิแบบปกิหน์ังส่อิ่รัุ่น์เกิ่าได้ช่�อิ่ว่าเพชฌฆาต
หม่�น์ปกิ ทัำงาน์ด้าน์เขียน์ปกิมามากิ ด้วยฝีีม่อิ่ดีและรัวดเรั็ว

ผู้มเขียน์ลงไทัยโพสต์เพ่�อิ่ปรัะกิาศิข้อิ่ม้ลน์ี�ให้คน์รัับรั้้เป็น์หลักิฐาน์ เพรัาะคน์ส่วน์ใหญ่ไม่รั้้จิักิผู้้้แต่งเพลงน์ี� 
รัวมถิ้งผู้มกิ็เพิ�งจิะรั้้ได้ไม่น์าน์เหม่อิ่น์กิัน์...” โปรดพิจารณาเน้�อร�อง

 
อยุุธยุาเมืืองเก่่าของเราแต่่ก่่อน จิิต่ใจิอาวรณ์์มืาเล่่าก่ันสู่่่ก่ันฟััง
อยุุธยุาแต่่ก่่อนน้�ยุัง เป็็นดัังเมืืองทองของพี่้�น้องเผ่่าพี่งศ์์ไทยุ
เดั้�ยุวน้�ซิิเป็็นเมืืองเก่่า ชาวไทยุแสู่นเศ์ร้าถู่ก่ข้าศ์ึก่รุก่ราน
ชาวไทยุทุก่คนหััวใจิร้าวราน ข้าศ์ึก่เผ่าผ่ล่าญแหัล่ก่ล่าญวอดัวายุ
เราชนชั�นหัล่ังมืองแล่้วเศ์ร้าใจิ อนุสู่รณ์์เต่ือนใหั้ชาวไทยุจิงมืั�น
สู่มืัครสู่มืานร่วมืใจิก่ันสู่ามืัคค้ คงจิะไมื่มื้ใครก่ล่้าราว้ชาต่ิไทยุ

ทำ transcription จากไฟลเ์สยีงตาม YouTube link บนัทกึเปน็โน�ตสากลพร�อมแนว chord progression 
ตามหลักการได�ดังนี�
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ลักษณะรูปแบบเพลงเป็นแบบ ๓ ท่อน แนวทำนองบันทึกอยู่บน F major scale ใช่�ลีลาจังหวะรำวงซึ่ึ�ง
เป็นที�คุ�นเคยของปวงช่นช่าวไทย เหมาะสำหรับการขับร�องหมู่ทั�งหญิงและช่ายขับร�องสลับไปมากันได� เน้�อร�อง
ปลุกเร�าให�ช่าวไทยมีความภูมิใจในแผู่้นดินเม้องอยุธัยาที�เคยรุ่งเร้องมาแต่โบราณ ทุกคนควรใช่�บทเรียนครั�ง
กระนั�นมาเป็นแบบอย่าง สร�างความสามัคคีรวมใจเพ้�อสร�างความแข็งแกร่งให�ประเทศช่าติเราเหม้อนครั�งอดีต

เพลงฯ ลำดับที� ๒ อาจเรียกได�ว่าเป็น “มหาอมตะนิรันดร์กาล” (วลีของ “นิธัิทัศน์โปรโมช่ั�น”) เพราะ
สมบูรณ์ด�วยเน้�อหางามสง่าด�วยทำนอง มาดูกันครับ

ลุ่่มืเจิ้าพี่ระยุา (https://www.youtube.com/watch?v=0EQnC6A7Rns)
เป็นเพลงจากละครและภาพยนตร์เร้�องลุ่มเจ�าพระยา เม้�อปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ประพันธั์คำร�องและทำนองโดย 

“แก�ว อัจฉริยะกุล” และ “นารถ ถาวรบุตร” ตามลำดับ ขับร�องบันทึกเสียงครั�งแรกโดย สุรสิทธัิ� สัตยวงศ์ ร่วม
กับ ประชุ่ม พุ่มศิริ ทั�ง ๒ ท่านเป็นดารานำในภาพยนตร์ด�วย เพลงนี�มีการนำมาทำซึ่�ำอีกหลายครั�งในหลาก
หลายรูปแบบ ทั�งขับร�องบันทึกเสียง การแสดงคอนเสิร์ต และมีบริการตามสถานบันเทิงคาราโอเกะต่าง ๆ  ราย
ละเอียดความเป็นมาของเพลงนี� ท่านผูู้�อ่านส้บค�นได�จากพี่ร่างเพี่ชรในเก่ร็ดัเพี่ล่ง ๑๘ ธันวาคมื ๒๐๑๘ เน้�อ
ร�องมีขนาดกะทัดรัดแต่มากด�วยความหมาย โปรดพิจารณา

ลุ่่มืเจิ้าพี่ระยุาเหั็นสู่ายุธาราไหัล่ล่่อง เพี่้ยุงแต่่มืองหััวใจิใหั้ป็่วน
น�ำไหัล่ไป็มืัก่ไมื่ไหัล่ทวนช้วิต่เราไมื่มื้หัวน ไมื่ก่ล่ับทวนเหัมืือนก่ัน
เราเก่ิดัมืาผ่่ก่ใจิรัก่ก่ันดั้ก่ว่า เพี่ราะว่าช้วาแสู่นสู่ั�น 
เราอยุ่าไดั้ก่ระเทือนหััวใจิต่่อก่ัน ทิ�งช้วิต่อันสูุ่ขใจิ
อยุ่าแต่ก่ก่ันเล่ยุรัก่ไว้ชมืเชยุคงมืั�น จิงผ่่ก่พี่ันรัก่ก่ันดั้วยุใจิ 
ขอจิงเป็็นเหัมืือนเช่นนก่ไพี่รท้�เหัินบินค่่ก่ันไป็ หััวใจิค่่ก่ัน 
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ประโยคทองของเพลงนี�ค้อ อิ่ย่าแตกิกิัน์เลยรัักิไว้ชมเชยคงมั�น์ จิงผู้้กิพัน์รัักิกิัน์ด้วยใจิ เม้�อถอดโน�ตจากไฟล์
เสียงต�นฉบับบันทึกเป็นโน�ตสากล ผู้ลที�ได�ดังภาพต่อไปนี�

รูปแบบเพลงแบ่งออกเป็น ๓ ท่อน ABA เม้�อจัดระเบียบกลุ่มเสียงตามวิธัีการ scale พบว่าแนวทำนอง
บันทึกอยู่บน C dorian mode

(ท่านผูู้�อ่านไม่ต�องคิดมากครับ mode มันก็ค้อบันไดเสียงประเภทหนึ�ง ดูรายละเอียดเร้�อง mode ได�จาก 
Google) เพลงนี�ทุกเพศหลายวัยสามารถขับร�องได�อย่างเต็มพลัง ช่ายก็ได�หญิงก็ดี ช่ายรวมกับหญิงในลักษณะ
การประสานเสียง (chorus) ยิ�งน่าฟังขึ�น



14

บ้านเรา (https://www.youtube.com/watch?v=q2KRZyuuERI)
วรรคแรก “บา้น์เรัาแสน์สขุใจิ แมจ้ิะอิ่ย้ท่ัี�ไหน์ ไมส่ขุใจิเหม่อิ่น์บา้น์เรัา” นา่อนโุลมให�เปน็วรรคทองของเพลงนี� 

เป็นผู้ลงานการประพันธั์ของศิลปินแห่งช่าติ ๒ ท่าน ค้อ “ช่าลี อินทรวิจิตร” และ “ประสิทธัิ� พยอมยงค์” เม้�อ
กว่า ๖๐ ที�แล�ว ผูู้�ขับร�องบันทึกเสียงต�นฉบับ ค้อ “สุเทพ วงศ์กำแหง” (ศิลปินแห่งช่าติ) เม้�อปี พ.ศ. ๒๕๐๔

บ้านเราแสู่นสูุ่ขใจิ แมื้จิะอยุ่่ท้�ไหัน ไมื่สูุ่ขใจิเหัมืือนบ้านเรา
ค�าว่าไทยุซิึ�งใจิเพี่ราะใช่ทาสู่เขา ดั้วยุพี่ระบารมื้ล่้นเก่ล่้า คุ้มืเราร่มืเยุ็นสูุ่ขสู่ันต่์
ทุ่งทิพี่ยุ์ฟั้าขล่ิบทอง ริ�วแดัดัสู่่องสู่ดัใสู่ งามืจิับใจิมืิใช่ฝัน
ป็วงสู่ต่ร้สู่มืเป็็นศ์ร้ชาต่ิเฉิดัฉัน ดัอก่ไมื้ชาต่ิไทยุยุึดัมืั�น หัอมืทุก่วันระบือไก่ล่
บุญน�าพี่าก่ล่ับมืาถูึงถูิ�น ทรุดัก่ายุล่งจิ่บดัิน ไมื่ถูวิล่อายุใคร
หััวใจิฉันใครรับฝาก่เอาไว้ จิาก่ก่ันแสู่นไก่ล่ ยุังเก่็บไว้หัรือเป็ล่่า
เมืฆจิ๋าฉันว้าเหัว่ใจิ ขอวานหัน่อยุไดั้ไหัมื ล่อยุล่่องไป็ยุังบ้านเขา
จิงหัยุุดัพี่ัก่แล่้วครวญรัก่ฝาก่ก่ับสู่าว ว่าฉันคืนมืาบ้านเก่่า ขอยุึดัเอาไว้เป็็นเรือนต่ายุ

เน้�อหาเพลงนี�ซึ่าบซึ่ึ�งตรึงใจยิ�งนัก ว่ากันว่าผูู้�ที�นิราศแผู้่นดินไทยไปต่างแดนเม้�อกลับมาได�ยินเพลงนี�ถึงกับ
น�ำตาซึ่ึม - ร้�น - ริน - ไหล แล�วแต่อารมณ์ร่วมของแต่ละคน ท่านผูู้�อ่านลองพินิจคำร�องทั�งเพลง อ่านด�วย
ความตั�งใจไปทีละวรรค เพ้�อซึ่ึมซัึ่บความลึกซึ่ึ�งที�มีอยู่ในนั�น หากอยากทราบประวัติความเป็นมาของเพลงนี� 
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ท่านส้บค�นได�จากพี่ร่างเพี่ชรในเก่ร็ดัเพี่ล่ง ๒๕ เมืษายุน ๒๐๑๘ เม้�อถอดโน�ตออกมาจัดแบ่งท่อนตามหลักของ
ดนตรีสากล ผู้ลปรากฏตามภาพต่อนี�
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ฟอร์มเพลงเป็นแบบ ๔ ท่อน AABA แต่ท่อนยาว ๑๖ ห�อง ทั�งเพลงบันทึกอยู่บนบันไดเสียง Ab major 
pentatonic

สำรวจเน้�อเพลงพบคำระบเุพศสภาพเพยีง ๑ คำ (สาว) ที�ห�อง ๖๐ แตอ่าจอนโุลมให�เปน็เพลงไร�เพศสภาพ
โดยรวม เพราะยุคสมัยปัจจุบัน นอกจาก “หนุ่มฝัากสาว” แล�ว “สาวฝัากสาว” ก็ถ้อเป็นเร้�องปกติ อีกทั�งความ
หมายของทุกประโยคเพลงนี�ช่วนให�ประทับใจในยิ�งนัก

สู่ามืัคค้ชุมืนุมื (https://www.youtube.com/watch?v=EKLQuyhjhFc)
สามคัคีช่มุนมุ (ฉบับดั�งเดิม) ประพันธ์ัคำร�องโดย เจ�าพระยาพระเสด็จสเุรนทราธิับด ี(ม.ร.ว.เปีย มาลากุล  

ณ อยุธัยา) ทำนองเพลงโอลด์แลงซึ่ายน์ (Auld Lang Syne) ขับร�องหมู่ แผู้่นเสียงลองเพลย์ ขนาด ๗ นิ�ว 
ตรากระต่าย หมายเลขแผู้่น REP. 102, TNC. 9455-92 ปกหลังซึ่องแผู้่นเสียงปรากฏตามภาพข�างล่าง

ขอิ่บคุณ์ข้อิ่ม้ลจิากิ YouTube Link CHEE

พี่วก่เราเรามืาชุมืนุมื ต่่างคุมืใจิรัก่สู่มืัครสู่มืาน
ล่้วนมืิต่รรจิิต่ชื�นบาน สู่ราญเริงอยุ่่ทุก่ผ่่้ทุก่นามื
*(สู่ร้อยุเพี่ล่ง) อันความืก่ล่มืเก่ล่้ยุว นั�นเป็็นใจิเดั้ยุวป็ระเสู่ริฐศ์ร้
ทุก่สู่ิ�งป็ระสู่งค์จิงใจิ จิะเสู่ร็จิสู่มืไดั้ดั้วยุสู่ามืัคค้

ก่ิจิใดั ธ ป็ระสู่งค์มื้ ร่วมืใจิภััก่ดั้ต่่อพี่ระจิอมืสู่ยุามื
พี่ร้อมืพี่รึบดัังมืือเดั้ยุวยุามื ยุาก่เหั็นช่วยุบ่หัน่ายุบ่วาง *(สู่ร้อยุเพี่ล่ง)
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ท้�หันัก่ก่็จิัก่เบาคล่ายุ ท้�อันต่รายุก่็ขจิัดัขัดัขวาง
ฉล่องพี่ระเดัชบ่จิาง ก่ต่เวท้คุณ์พี่ระก่รุณ์า *(สู่ร้อยุเพี่ล่ง)

สู่ามืัคค้น้�แหัล่ะล่�ำเล่ิศ์ จิะช่ชาต่ิเชิดัพี่ระศ์าสู่นา
สู่ยุามืรัฐจิะวัฒนา ป็ราก่ฏเก่้ยุรต่ิฟัุ้งเฟั่�องก่ระเดัื�องแดันดัิน *(สู่ร้อยุเพี่ล่ง)

บันทึกเป็นโน�ตสากลได�ดังนี�

ทั�งเพลงบันทึกอยู่บน Eb major pentatonic ฟอร์มเพลงเป็นแบบ ๒ ท่อน AB เน้�อร�องประกอบด�วย
ทำนองหลัก ๔ ท่อน ทุกท่อนตามด�วยสร�อยเพลง เพลงนี�ทุกเพศหลากวัยสามารถขับร�องได�เป็นอย่างดีจนอาจ
เรยีกได�ว่าเป็นเพลงที�มคีวามเป็นกลางอย่างยิ�ง ให�ความหมายโดยย่อว่า “สามัคคีคอ้พลัง” ทั�งต�นฉบับดั�งเดิมและ
เวอร์ช่ั�น “สามัคคีชุ่มนุม” ของไทยเรานิยมใช่�ขับร�องกันในวันเทศกาลแห่งการรวมญาติมิตรต่าง ๆ เพ้�อกระช่ับ
ความสัมพันธั์ให�มีมากขึ�น
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หันึ�งในร้อยุ (https://www.youtube.com/watch?v=XbWB_NVXBTw)
เพลง “หนึ�งในร�อย” ขับร�องโดย สวล ีผู้กาพนัธ์ุั ค�าร�อง แก�ว อจัฉรยิะกลุ ท�านอง สง่า อารมัภรี (ศลิปินแห่ง

ช่าติ) บันทึกเสียงครั�งแรกโดย สมจิต ตัดจินดา เม้�อปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ยุคเฟื่องฟูของละครเวที “สุพรรณ บูรณะ
พิมพ์” โต�โผู้คณะละครช่้�อดังเตรียมการแสดงเร้�อง “หนึ�งในร�อย” งานประพันธั์ของ “ดอกไม�สด” (ม.ล.บุปผู้า 
กุญช่ร) แน่นอนว่าจะต�องมีเพลงเอกประจ�าเร้�อง จึงมอบหมายให�ครูแก�ว อัจฉริยะกุล และครูสง่า อารัมภีร รับ
ผู้ิดช่อบงานนี� รายละเอียดความเป็นมาท่านผูู้�อ่านสามารถส้บค�นได�จาก เว็บเพจ “พร่างเพช่รในเกร็ดเพลง” ๑ 
พฤศจิกายน ๒๐๑๗

พี่ราวแพี่รว อันดัวงแก่้วแวววามื สู่ดัสู่้งามืสู่วยุหัล่าก่มืาก่นามืนิยุมื
นิล่ก่าฬมืุก่ดัาบุษราคัมืคมื น่าชมืว่างามืเหัมืาะสู่มืดั้
เพี่ชรน�ำหันึ�ง งามืซิึ�งจิึงเป็็นยุอดัมืณ์้ ผ่่องแผ่้วสู่ดัสู่้ เพี่ชรดั้มื้หันึ�งในร้อยุดัวง
ความืดั้ คนเราน้�ดั้ใดั ดั้น�ำใจิท้�ใหั้แก่่คนทั�งป็วง
อภััยุร่้แต่่ใหั้ไป็ไมื่หัวง เจิ็บทรวงหัน่วงใจิใหั้ร่้ทน
ร่้ก่ล่ืนก่ล่�ำ เล่ิศ์ล่�ำความืเป็็นยุอดัคน ชื�นชอบต่อบผ่ล่ ร้อยุคนมื้หันึ�งเท่านั�นเอยุ

จากไฟล์เสียงต�นฉบับ ทำ transcription บันทึกเป็นโน�ตสากลผู้่าน Sibelius music notation program 
ได�ดังนี�
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ฟอร์มเพลงเป็นแบบ ๒ ท่อน AB ทั�งหมดบันทึกอยู่บน G major scale เน้�อเพลงมี ๔ ท่อน ทุกท่อน
กระช่บัให�ความหมายช่ดัเจนของความเปน็ยอดคนที�ได�สมญานามวา่ “หนึ�งในร�อย” สรรพนามระบเุพศสภาพไม่
ปรากฏอยู่ในเพลงนี� จึงเข�ากรณี “หญิงร�องได�ช่ายร�องดี” ทั�งเยาวช่นคนหลายวัย

หัยุาดัน��าฝนหัยุดัน��าต่า (https://www.youtube.com/watch?v=9It4T85z988)
เพจ พี่ร่างเพี่ชรในเก่ร็ดัเพี่ล่ง ๒๑ มกราคม ๒๐๒๑ บันทึกไว�อย่างละเอียดว่า 
เพลง “หยาดน์��าฝีน์หยดน์��าตา” ขับรั้อิ่งโดย ธาน์ิน์ทัรั์ อิ่ิน์ทัรัเทัพ ค�ารั้อิ่ง เน์รััญชรัา (ศิิลปิน์แห่งชาติ) 

ทั�าน์อิ่ง สง่า ทัอิ่งธัช บัน์ทั้กิเสียงครัั�งแรักิปี พ.ศิ. ๒๕๐๕
ครั้สง่า ทัอิ่งธัช เล่าถิ้งเพลงน์ี�ว่า เม่�อิ่แต่งทัำน์อิ่งเพลงน์ี�เสรั็จิ วางตัวครั้ไสล ไกิรัเลิศิ เป็น์ผู้้้แต่งคำรั้อิ่ง แต่

เม่�อิ่ไปถิ้งบ้าน์ครั้ไสล เห็น์ครั้ไสลกิำลังเมาอิ่ย้่ จิ้งไปติดต่อิ่ครั้เน์รััญชรัาแทัน์ เพรัาะจิอิ่งห้อิ่งบัน์ทั้กิเสียงไว้แล้ว 
ซื่้�งครัเ้น์รัญัชรัาก็ิไมท่ัำใหผู้้ดิหวัง แต่งคำรัอ้ิ่งอิ่อิ่กิมาได้ลงตวักิบัทัำน์อิ่ง ตั�งช่�อิ่เพลงอิ่ยา่งไพเรัาะวา่ “หยาดน์�ำฝีน์ 
หยดน์�ำตา”

เพลง “หยาดน์��าฝีน์หยดน์��าตา” ไพเรัาะทัั�งด้วยท่ัวงทั�าน์อิ่งทัี�ล่�น์ไหลงดงามและกิารัเรัยีบเรัยีงเสยีงปรัะสาน์ทัี�
กิลมกิล่น์น่์าฟังทัี�สดุ ค�าร้ัอิ่งขอิ่งเพลงเป็น์กิารัเปรัยีบเทัยีบหยาดน์��าฝีน์กิบัหยดน์��าตาได้อิ่ย่างลก้ิซ้ื่�งกินิ์ใจิ ผู้้้แต่งมี
ความเข้าใจิใน์เรั่�อิ่งวัฏจิักิรัขอิ่งน์��าและธรัรัมชาติขอิ่งคน์ได้อิ่ย่างล้กิซื่้�ง และสามารัถิถิ่ายทัอิ่ดความล้กิซื่้�งน์ั�น์อิ่อิ่กิ
มาเป็น์ค�ารั้อิ่งขอิ่งเพลงน์ี�ได้อิ่ย่างน์่าปรัะทัับใจิยิ�ง ทัี�ไพเรัาะยิ�งอิ่ีกิอิ่ย่างหน์้�งค่อิ่เสียงรั้อิ่งต้น์ฉิบับขอิ่งคุณ์ธาน์ิน์ทัรั์ 
อิ่ิน์ทัรัเทัพ ใน์วัยหน์ุ่มทัี�ใสกิรัะจิ่าง น์ุ่มละมุน์ ไรั้จิรัิต เป็น์ธรัรัมชาติทัี�น์่าฟังทัี�สุด

เพลง “หยาดน์�ำฝีน์หยดน์�ำตา” เวอิ่รัช์ั�น์ตน้์ฉิบบัเปน็์เพลงไพเรัาะทัี�หลายคน์ฟงัแลว้บอิ่กิวา่เปน็์ดงัเพลงทัพิย์
จิากิสวรัรัค์ ฟังแล้วฟังซื่�ำได้โดยไม่รั้้เบ่�อิ่ แค่ได้ยิน์อิ่ิน์โทัรัขอิ่งเพลงกิ็รั้้ส้กิช่�น์ใจิแล้ว...

จากนกัร�องคนแรก “ธัานนิทร ์อนิทรเทพ” ตอ่มามผีูู้�นำมาบนัทกึแผู้น่อกีหลายทา่น เช่น่ สเุทพ วงศก์ำแหง, 
ดาวใจ ไพจิตร, นิตยา บุญสูงเนิน, ดนุพล แก�วกาญจน์, อรวี สัจจานนท์, ธังไช่ย แมคอินไตย์, แคทเทอร์รีน,  
Sqweez Animal

หัยุาดัน�ำจิาก่ต่านางฟั้าท้�ต่รมือารมืณ์์ หัล่ั�งความืขื�นขมืท้�ถูมือยุ่่ในใจิคน
หัยุาดัยุ้อยุจิาก่ป็รางสู่วรรค์เบื�องบน สู่่่ก่ล่างแก่้มืดัินในฐานถูิ�นคน นั�นคือหัยุาดัฝนฉ�ำใจิ 
สู่าดัสู่ายุพี่ร่างพี่รายุพี่รมืผ่ืนไร่นาแนวเนิน ป็่าดัอนโขดัเขินคล่องคุ้งทุ่งหันองนองไป็
หัล่่อเล่้�ยุงพี่ืชพี่ันธุ์มื้ผ่ล่ดัอก่ใบ โล่ก่เคยุหัล่ับใหัล่พี่ล่ันฟั่�นต่ื�นใจิ สู่วยุงามืสู่ดัใสู่จิริงเอยุ
พี่อแสู่งทองอาทิต่ยุ์ทาบทา พี่ล่ันน�ำต่านางฟั้าระเหัยุ 
เป็็นล่ะอองไอน�ำอยุ่างเคยุ ถู่ก่ล่มืรำเพี่ยุพี่ัดัเล่ยุล่อยุวน 
หัยุาดัน�ำจิาก่ต่านางฟั้าท้�ต่รมือารมืณ์์ ฝาก่มืาก่ับล่มืเป็็นฝนพี่ร่างพี่รมืใจิคน 
แต่่น�ำจิาก่ต่าต่อนช�ำก่มืล่ ท้�เราหัล่ั�งล่อยุระเหัยุก่้�หัน ถูึงก่ล่ายุเป็็นฝนฉ�ำใจิ
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เป็นอีกเพลงที�ไม่มีการระบุเพศสภาพ ทำ transcription จากไฟล์เสียงต�นฉบับบันทึกเป็นโน�ตสากล ดังนี�
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ลีลาจังหวะค่อนข�างช่�า ลักษณะรูปแบบเพลงเป็นแบบ AABA ๔ ท่อนยอดนิยม (song form) พิจารณา
แนวทำนองโดยรวมมีความเป็น minor (จังหวะตกห�องแรกตรงคำร�อง “ตรม” และสุดท�ายตรงคำร�อง “ใจ” ใช่�
คอร์ด Am คุมอยู่) เม้�อจัดระเบียบกลุ่มเสียงตามหลัก scaling ของดนตรีสากล ผู้ลที�ได�เป็น A dorian mode 

ให�ความรู�สึก minor สอดคล�องกับเน้�อหาของบทเพลง

วิหัคเหัินล่มื (https://www.youtube.com/watch?v=C221pY0_HH4)
เพลงนี�แรกมีปรากฏออกสู่สังคมไทยเม้�อปี พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยศิลปินแห่งช่าติ ๓ ท่าน ได�แก่ สุนทรียา ณ 

เวยีงกาญจน์ ประพันธ์ัคำร�อง สมาน กาญจนผู้ลิน ประพันธ์ัทำนอง และขับร�องโดย เพ็ญศรี พุม่ชู่ศรี ในส่วนของ
ทำนอง “สมาน กาญจนผู้ลนิ” ดดัแปลงมาจากเพลงไทยของเดมิ “ลาวลอดคา่ย” จดัดนตรบีรรเลงในแนวสงัคีต
ประยุกต ์(เคร้�องไทยผู้ลัดกันเล่นคนละท่อนกับเคร้�องสากล) เพลงนี�ได�รับรางวัลแผู่้นเสียงทองคำพระราช่ทานทั�ง
ด�านคำร�องและทำนอง จากงานแผู้่นเสียงทองคำฯ ครั�งที� ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ พิจารณาคำร�องไม่พบสรรพนาม
บอกเพศสภาพใด ๆ  อกีทั�งเน้�อหาโดยรวมให�ความหมายที�เปน็กลาง ไร�พษิภยัตอ่มวลมนุษยทุ์กคน หลายวัยขบัร�อง 
เพลงนี�ได�อย่างสุนทรีย์ อีกทั�งมีลีลาจังหวะที�สนุกสนานเร�าใจยิ�ง (cha cha cha)

แสู่นสูุ่ขสู่มืนั�งชมืวิหัคอยุาก่เป็็นนก่เหัล่ือเก่ิน
นก่หันอนก่เจิ้าหัก่เจิ้าเหัิน ทั�งวันนก่เจิ้าคงเพี่ล่ิน เหัินล่อยุล่ะล่ิ�วล่่องล่มื
แมื้เป็็นนก่ไดั้ดัั�งใจิจิินต่นาฉันคงเริงร่าล่อยุล่มื ขอเพี่้ยุงเชยุชมืทั�วท้องนภัา
ใหั้สูุ่ดัขอบฟั้าสูุ่ขาวดั้ ฉิมืพี่ล่้วิมืานเมืืองฟั้า
ค�ำคืนจิะทนฝ่นบินเหัินไป็ทั�วถูิ�นท้�มืันมื้ดัารา เพี่ราะว่าอยุาก่จิะร่้เป็็นนัก่เป็็นหันา 
ดัาราพี่ริบต่าอยุ่่ไยุ ยุั�วเยุ้าก่ระเซิ้าหัรือไร หัรือดัาวเก่้�ยุวใครเหัตุ่ใดัดัาวจิึงซิน
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เม้�อถอดโน�ตสากลจากไฟล์เสียงต�นฉบับบันทึกเป็นโน�ตสากล ดังนี�

รูปแบบเป็นเพลง ๓ ท่อน ABC โดยมีเส�นกั�นห�องแบบคู่ - double bar line ระบุตำแหน่ง แนวทำนอง
ทั�งหมดบันทึกอยู่บน Ab major pentatonic scale (บันไดเสียงช่นิดนี�พบบ่อยในเพลงไทยของเดิม)

สูุ่ดัหัล่้าฟั้าเข้ยุว (https://www.youtube.com/watch?v=iC8Cc7xtFH4)
ประพันธ์ัคำร�องโดย ศรีสวัสดิ� พจิติรวรการ ทำนองเป็นของครูเอ้�อ สนุทรสนาน ขบัร�องบันทึกเสียงต�นฉบับ

โดย ช่วลี ช่่วงวิทย์ เน้�อเพลงมีดังต่อไปนี�
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สูุ่ดัหัล่้าฟั้าเข้ยุว ขวัญเอยุขวัญเร้ยุวเหัล่้ยุวแล่ไมื่แล่เหั็น
ภัาพี่ล่างพี่รางเร้น รัก่หัายุก่ล่ายุเป็็นเช่นหัมือก่ควัน
โอสู่งสู่ารต่า มืองหัาเรื�อยุมืาช้าคืนช้าวัน
โอ้เธอไก่ล่ฉัน เหัมืือนฟั้าอาถูรรพี่์คอยุก่ั�นก่ายุ
สูุ่ดัหัล่้าฟั้าเข้ยุว รัก่เอยุรัก่เดั้ยุวเหัล่้ยุวแล่ก่็แล่หัายุ
ไมื่มื้ความืหัมืายุ ฝันร้ายุมืันร้ายุก่รายุก่ล่�ำก่วน
โอสู่งสู่ารใจิ เศ์ร้าไป็โศ์ก่ไป็พี่ิไรเพี่้อครวญ
ไหั้ไป็ใจิหัวน เหั็นล่างรัญจิวนชวนเป็ล่้�ยุวป็ราณ์

เน้�อหาของเพลงพรรณนาถึงคนรกัที�อยูห่่างไกลกนั ได�แต่เฝ้ัารอคอยวันที�จะได�เจอกนั จดุน่าสงัเกตในค�าร�อง
เพลงนี� ผูู้�ประพันธั์ใช่�ค�าแปลก ๆ มาเรียงร�อยสร�างประโยคกะทัดรัดได�อย่างน่าทึ�ง เช่่น “ภาพลางพรางเร�น” 
“มองหาเร้�อยมาช่�าค้นช่�าวัน” “ฝัันร�ายมันร�ายกรายกล��ากวน” “ไห�ไปใจหวน” และ “เห็นลางรัญจวนช่วนเปลี�ยว
ปราณ” พจิารณาเน้�อร�องทั�งเพลงไม่พบค�าสรรพนามระบเุพศสภาพ “หญงิร�องได�ช่ายร�องดี” ส�าหรบัเพลงนี� เม้�อ
ถอดโน�ตจากไฟล์เสียงต�นฉบับบันทึกเป็นโน�ตสากล ผู้ลปรากฏดังนี�



24

ฟอรม์เพลงเปน็ song form - AABA ความยาวทอ่นละ ๘ ห�อง ทั�งเพลงบนัทกึอยูบ่น D major pentatonic 
scale ข�อน่าสังเกตที�ประโยคแรกของท่อน A ผูู้�ประพันธั์ทำนองใช่�ลักษณะของ arpeggio สร�างทำนองเพลงขึ�น
ไปตามภาพตัวอย่าง

นอกจากนี� การใช่�ลีลาจังหวะ merengue (เมอเรงเก�) อันคึกคักกระฉับกระเฉง สร�างความน่าสนใจให�กับ 
“สุดหล�าฟ้าเขียว” มากยิ�งขึ�น ดูตัวอย่าง pattern กลองด�านล่าง

เพลงไทยสากลไร�เพศสภาพที�น่าสนใจยังมีอีกหลายเพลง ผูู้�เขียนฯ จะคัดสรรนำมาเสนออีกในตอนต่อ ๆ 
ไปครับ สวัสดี
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MUSICOLOGY

เรื่่�อง:
ธันย์าภรื่ณ์์ โพธิกาวิิน (Dhanyaporn Phothikawin)

อาจารื่ย์์ปรื่ะจำาสาขาวิิชาดนตรื่ีศึิกษา
วิิทย์าลัย์ดุรื่ิย์างคศิิลป์ มหาวิิทย์าลัย์มหิดล

ภาพ: 
Soraya Kae

พร้ะครู้สุที่ธิิสาร้โสภิต
ร้องเจ้้าคณะอำาเภอไที่ร้โยค แลิะเจ้้าอาวัาสวััดพุตะเค่ยน

ผูู้้ฟื้้�นฟืู้ สืบสานปัร้ะเพณ่ พิธิ่กร้ร้ม 
แลิะวััฒนธิร้ร้มดนตร้ี

ชุุมชุนบ้านพุตะเค่ยน ตำาบลิที่่าเสา 
อำาเภอไที่ร้โยค จ้ังหวััดกาญจ้นบุร้ี

กาญจนบุรี เป็นจังหวัดหนึ�งใน
ภาคตะวนัตก เปน็จงัหวดัที�มกีารอยู่
อาศัยของประช่ากรที�มีความหลาก
หลายทางกลุม่ช่าติพนัธัุ ์จงึส่งผู้ลให�
ประเพณี พธิักีรรม และวัฒนธัรรมมี
ความแตกตา่งในแตล่ะชุ่มช่น และด�วย
ความเจรญิทางสงัคมที�เข�ามา สง่ผู้ล

ให�ประเพณ ีพธีิักรรม และวฒันธัรรม
บางอยา่งคอ่ย ๆ  สญูหายไป ซึ่ึ�งเปน็
เร้�องที�อาจส่งผู้ลต่อรากฐานทาง
วัฒนธัรรมและความเป็นอัตลักษณ์
ของชุ่มช่นในอนาคต

ช่มุช่นบ�านพุตะเคียน ตำบลท่า
เสา อำเภอไทรโยค จงัหวัดกาญจนบุรี 

เปน็ช่มุช่นหนึ�งที�ได�รบัผู้ลกระทบจาก
สถานการณด์งักลา่วเช่น่กนั แตด่�วย
การเลง็เหน็ถงึความสำคญัของรากฐาน
ทางวัฒนธัรรมที�อาจส่งผู้ลกระทบ 
ตอ่ความเปน็อตัลกัษณข์องช่มุช่น จงึ
ได�ดำเนินการรวบรวมองค์ความรู�ทั�ง
ในด�านศาสนา ความเช่้�อ ประเพณี 
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พิธัีกรรม ทั�ง ๑๒ เด้อน และ
วัฒนธัรรมทางดนตรี โดยพระครู
สุทธัิสารโสภิต รองเจ�าคณะอำเภอ
ไทรโยค และเจ�าอาวาสวดัพตุะเคยีน 
นอกจากท่านจะมีหน�าที�ในการเป็น
ผูู้�ทำนุบำรุงศาสนาแล�ว ท่านยังมี
อีกบทบาทหน�าที�หนึ�งที�สำคัญ ค้อ 
ผูู้�ฟื�นฟูส้บสานประเพณี พิธัีกรรม 
วฒันธัรรมดนตรี ให�เข�ามามีบทบาท
เปน็การพลกิฟื�นช่มุช่นให�กลบัมาสูก่าร
สร�างคุณคา่ทางวัฒนธัรรม เป็นการ
หลอมรวมผูู้�คนในช่มุช่นไว�ด�วยองค์
ความรู�ทางวัฒนธัรรม 

ประวัติ
พระครูสุทธัิสารโสภิต เกิดเม้�อ

วันที� ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ที�
อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 
ในด�านการศึกษา จบการศึกษา
ระดับปริญญาโท พุทธัศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิช่าพระพุทธัศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช่

เขยีนเขต จงัหวดัปทมุธัาน ีเม้�อเข�า
มาศึกษาได�ทำกิจกรรมด�านสังคม 
เพ้�อช่่วยเหล้อเด็กและเยาวช่นใน
ด�านการศึกษาทางเล้อก โดยใช่�
พระพุทธัศาสนาในการขับเคล้�อน
ด�านการศึกษา “ใน์ขณ์ะน์ั�น์ได้พา
สามเณ์รัภาคฤด้รั้อิ่น์มาธุดงค์ จิ้ง
ได้มีกิารัปรั้กิษ์ากิับกิลุ่มคณ์ะสงฆ์ทัี�
ทัำงาน์กิารัศ้ิกิษ์าทัางเล่อิ่กิด้วยกิัน์ 
จิง้ไดม้าทัี�วดัพตุะเคียน์ ซื่้�งกิเ็ปน็์วดัทัี�
ไมไ่กิลจิากิโรังเรัยีน์หม้บ่า้น์เดก็ิมากิ
น์กัิ ใน์ช่วงน์ั�น์ทัี�วดัมเีพยีงรักัิษ์ากิารั
เจิ้าอิ่าวาส”

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได�รับ
การแตง่ตั�งเปน็เจ�าอาวาสวดัพตุะเคยีน 
หมูท่ี� ๔ ตำบลทา่เสา อำเภอไทรโยค 
จงัหวดักาญจนบรุ ีในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ได�รับการแต่งตั�งเป็นเจ�าคณะตำบล
ท่าเสาเขต ๑ และต่อมาในปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ ได�รับการแต่งตั�งเป็น รอง
เจ�าคณะอำเภอไทรโยค

วิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อมา
ในป ีพ.ศ. ๒๕๖๔ เข�ารบัการศกึษาตอ่
ในหลักสตูรพุทธัศาสตรดษุฎบีณัฑติ 
สาขาพทุธัศลิปกรรม มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราช่วิทยาลัย

การดำรงชี่วิตในช่่วงวัยเด็กมี
ความผูู้กพันกับวิถีช่ีวิตของสังคม
และผูู้�คนมาตั�งแต่เยาว์วัย “ทีั�บ้าน์
ครัอิ่บครััวมีเช่�อิ่สายมาจิากิมอิ่ญ
และจิีน์ มีอิ่าชีพเป็น์ชาวน์า แต่ว่า
อิ่ย้่ใน์ตลาด กิ็มีความใกิล้ชิดและ
ผู้้กิพัน์กัิบสังคมตลาด กิับผู้้้คน์ทัี�มี
ความหลากิหลาย ทัั�งกิารัดำรังชวิีต 
กิารัปรัะกิอิ่บอิ่าชีพ และวัฒน์ธรัรัม
ทัี�แตกิต่างมาตลอิ่ด จิง้มีความสน์ใจิ
ใน์เรั่�อิ่งน์ี�อิ่ย้่เป็น์ทัุน์เดิม”

เม้�อเตบิโตขึ�น จงึได�ย�ายมาทำงาน
ในกรุงเทพมหานคร ต่อมาใน พ.ศ. 
๒๕๓๘ เข�ารับการอุปสมบท ณ วัด
หนองสรวง ตำบลบ�านลำ อำเภอ
วิหารแดง จังหวัดสระบุรี จากนั�น
จึงเข�ารับการศึกษาภาษาบาลีที�วัด

การรับรางวัลด�านศาสนาและวัฒนธัรรม
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นอกจากนี� ยังได�รับตำแหน่ง
อันทรงเกียรติอีกหลายตำแหน่ง 
ได�แก่ ประธัานชุ่มช่นคุณธัรรมวัด
พตุะเคยีน ที�ปรกึษาสภาวฒันธัรรม
อำเภอทองผู้าภูมิ ที�ปรึกษาสำนัก
ศลิปวฒันธัรรม มหาวทิยาลยัราช่ภฏั
กาญจนบุรี คณะกรรมการช่ำระ
ประวัติศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี 
ประธัานศูนย์การเรียนรู�วัฒนธัรรม
ไทย-มอญ ประธัานโครงการฟื�นฟู
และอนรัุกษวั์ฒนธัรรมกลุม่ช่าตพัินธัุ์ 
ประธัานการจัดงานรำลึกบรรพช่น
มอญ ครั�งที� ๖๘ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และประธัานการจดังานมหกรรมกลุ่ม
ช่าตพินัธัุจ์งัหวดักาญจนบรุ ีป ีพ.ศ. 

การสนับสนุนทางวัฒนธัรรม

๒๕๖๒ และได�รับรางวัลด�านศาสนา
และวฒันธัรรม ได�แก ่รางวลัเสาอโศก
ผูู้�นำศลีธัรรม จากพระเจ�าวรวงศเ์ธัอ 
พระองคเ์จ�าโสมสวล ีกรมหม้�นสทุธั
นารนีาถ ป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ รางวัลและ
ประกาศเกยีรตคิณุ คนดศีรรีามญั ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ รางวัลการขับเคล้�อน 
โครงการหมู่บ�านศีล ๕ ต�นแบบ ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ รางวัลช่มุช่นคุณธัรรม
ต�นแบบ ขบัเคล้�อนด�วยพลงับวร ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ รางวัล “มณีกาญจน์” 
มหาวิทยาลัยราช่ภัฏกาญจนบุรี ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และรางวัล “ราช่มงคล
สรรเสรญิ” มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราช่มงคลธััญบุรี ปี พ.ศ. ๒๖๖๔

กิารฟื้้�นฟูื้ สบืสาน ประเพื่ณีี พื่ธีิีกิรรม 
และวฒันธีรรมดนตรชีมุชนพื่ตุะเค่ยีน

ในอดตี ประเพณ ีพธิักีรรม และ
วฒันธัรรมทางดนตรขีองช่มุช่นมคีวาม
กระจดักระจายและหลากหลายตาม
กลุ่มช่าติพันธัุ์ การดำรงช่ีวิต หร้อ
วัฒนธัรรม มีลักษณะแบ่งออกเป็น 
กลุม่ ๆ  “ใน์ชว่งแรักิทัี�เขา้มาใน์ชุมชน์ 
กิ็พอิ่จิะเห็น์ตั�งแต่ตอิ่น์บิณ์ฑบาต มี
ชาวบา้น์ใสบ่าตรัไมก่ิี�ครัอิ่บครัวั พบ
แล้วว่ามีปัญหาทัั�งใน์เรั่�อิ่งขอิ่งกิารั
แบ่งกิลุ่มชาติพัน์ธ์ุ หรั่อิ่แม้กิรัะทัั�ง
วดัเอิ่งกิไ็มไ่ดเ้ปน็์สว่น์หน์้�งขอิ่งชมุชน์ 
ต่างคน์ต่างอิ่ย้่ ใน์ตอิ่น์น์ั�น์เรัากิ็เรัิ�ม
คิดว่าจิะทัำอิ่ย่างไรั เพรัาะทัี�จิรัิง
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ตัว มารั่วมม่อิ่กิัน์ จิ้งทัำศิ้น์ย์อิ่บรัม
เดก็ิก่ิอิ่น์เกิณ์ฑ์ภายใน์วัด อิ่ยา่งน้์อิ่ย
ถิ้าเรัาอิ่ย้่กิับชุมชน์ ชุมชน์กิ็จิะด้แล
เรัา เดก็ิจิะดง้ผู้้ป้กิครัอิ่งเขา้มาใน์วดั 
จิากิน์ั�น์พัฒน์าวัดมาเรั่�อิ่ย ๆ”

จากการพัฒนาในช่่วงแรกยัง
ไม่สามารถที�จะรวบรวมช่าวบ�าน
ในชุ่มช่นให�เข�ามามีส่วนร่วมได�
มากนักและเกิดความภาคภูมิใจ
ในกลุ่มช่าติพันธัุ์ของตนเองได� จึง
เริ�มแนวทางในการพัฒนาชุ่มช่น 
ด�วยการนำกระบวนการทางสังคม
และการมีส่วนร่วมทางวัฒนธัรรม
เข�ามาเพ้�อขับเคล้�อนกระบวนการ

แล้ว ศิาสน์าอิ่ย้่กิับกิลุ่มชาติพัน์ธุ์
ใน์ทัุกิกิลุ่ม วัดจิะทัำอิ่ย่างไรัให้ชาว
บ้าน์เข้ามา หรั่อิ่จิะพัฒน์าอิ่ย่างไรั 
ช่วงแรักิกิ็เริั�มจิากิกิารัเปลี�ยน์เส้น์
ทัางกิารับิณ์ฑบาต ซื่้�งกิ็ทัำให้เรัาได้
เห็น์วัฒน์ธรัรัมอิ่ะไรัหลายอิ่ย่างใน์
สิ�งทัี�ชาวบ้าน์มี” 

เม้�อมองเหน็ถงึปญัหาดงักลา่ว 
พระอาจารยจ์งึนำเอาการศึกษาทาง
เล้อกเข�ามาเป็นกระบวนการในการ
ขบัเคล้�อนชุ่มช่น ตอ่มาจึงจดัตั�งศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน “พอิ่
ทัำเรั่�อิ่งกิารัศิ้กิษ์าทัางเล่อิ่กิ กิ็มอิ่ง
ว่าจิะทัำอิ่ย่างไรัให้ชาวบ้าน์มารัวม

ในการทำงาน “เรัิ�มจิากิกิารัทัี�เรัา
มอิ่งจิากิปัญหา มอิ่งจิากิศิักิยภาพ
ขอิ่งชุมชน์ เป็น์ชุมชน์ขน์าดเล็กิ 
ต่างคน์ต่างกิลุ่มชาติพัน์ธุ์ ทัุกิคน์
แยกิกัิน์ ไม่มีความภ้มิใจิใน์ความ
เป็น์ชาติพัน์ธุ์ ซ้ื่�งเรัามอิ่งว่ากิลุ่ม
ชาติพัน์ธุ์ใน์ความเป็น์จิริังค่อิ่เสน่์ห์
ขอิ่งผู้้้คน์และวัดเป็น์ศิ้น์ย์กิลางขอิ่ง
ชมุชน์ เรัาจิะทัำอิ่ย่างไรัให้วดักิลับมา
มบีทับาทัใน์ชมุชน์ ใหเ้ขาไดใ้ชพ้่�น์ทัี�
วดัเปน็์ศ้ิน์ยก์ิลางเหมอ่ิ่น์ใน์อิ่ดตี เรัา
กิ็ตอ้ิ่งเปดิพ่�น์ทัี�ให้ชาวบ้าน์ได้เข้ามา
ใช้พ่�น์ทัี�ตามปรัะเพณ์ ีวฒัน์ธรัรัม ดง้
ความเป็น์อัิ่ตลักิษ์ณ์์ขอิ่งแต่ละกิลุ่ม

ประเพณีบุญเด้อนสาม (วันรำลึกบรรพช่นมอญ)
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ขอิ่งตน์อิ่อิ่กิมา ใน์ช่วงแรักิเรัิ�มจิากิ
กิารัรัวบรัวมคน์ ปรัาชญ์ชาวบ้าน์ใน์
แต่ละกิลุ่มเข้ามาหารั่อิ่ เพ่�อิ่ทัำงาน์
ดา้น์ปรัะเพณ์ ีวฒัน์ธรัรัม ซ้ื่�งใน์ตอิ่น์
น์ั�น์กิ็เป็น์ไปด้วยดี เม่�อิ่งาน์เรัิ�มชาว
บา้น์ใน์ชมุชน์กิเ็รัิ�มเขา้มาอิ่าจิจิะเปน็์
ดว้ยพลวัตขอิ่งวัฒน์ธรัรัม ทัำใหค้น์

มารัวมกินั์โดยทัี�เรัาไมต่อ้ิ่งบอิ่กิกิล่าว
หรั่อิ่เรัียกิหา”

ตอ่มาในป ีพ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ 
ได�ก่อตั�งศูนย์วัฒนธัรรมการเรียน
รู�วัฒนธัรรมไทย-มอญ ซึึ่�งเป็น 
กระบวนการทำงานกับช่าวบ�านและ
ปราช่ญ์ชุ่มช่น “พัฒน์ามาเรั่�อิ่ยจิน์

คิดว่าต้อิ่งตั�งศิ้น์ย์กิารัเรัียน์รั้้เพ่�อิ่ให้
ฟ้�น์ฟ้ความร้้ัและอิ่น์ุรัักิษ์์ ใน์ช่วงทัี�
ทัำกิ็มีทัั�งชาวบ้าน์ทัี�เห็น์ด้วยและไม่
เห็น์ด้วย แต่เรัาก็ิพยายามให้เขา
มอิ่งเห็น์ว่าทัำแล้วเกิิดอิ่ะไรัข้�น์ ได้
ปรัะโยชน์์อิ่ย่างไรั พยายามให้เขา
มอิ่งเหน็์ภาพรัวม” ศนูยว์ฒันธัรรม

ประเพณีบุญเด้อนห�า (วันสงกรานต์)



31

ประเพณีบุญเด้อนหก (วันวิสาขบูช่า)
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การเรียนรู�มีพันธักิจหลักเพ้�อฟื�นฟู
อัตลักษณ์ความเป็นมอญ ศาสนา 
ภาษา วัฒนธัรรม ๒. ฟื�นฟูภาษา
มอญทั�งการอ่าน การเขียน ๓. 
ฟื�นฟกูารละเล่น การรำ วฒันธัรรม
ดนตรมีอญ “ใน์ชว่งน์ั�น์ไดใ้น์เร่ั�อิ่งกิารั
ฟ้�น์ฟภ้าษ์า ได้พรัะมอิ่ญจิากิปรัะเทัศิ
พม่าเข้ามาสอิ่น์ เรั่�อิ่งดน์ตรัีได้รัับ
กิารัสน์ับสน์ุน์จิากิธน์าคารักิรัุงไทัย 
ซื่่�อิ่เครั่�อิ่งดน์ตรัีปรัะมาณ์ ๖๐,๐๐๐ 
บาทั เคร่ั�อิ่งดน์ตรีัไปเอิ่ามาจิากิมะละ
แหม่ง ปรัะเทัศิพม่า ใน์ช่วงน์ั�น์เชิญ
ปรัาชญ์ชาวบ้าน์ใน์ด้าน์ต่าง ๆ เข้า
มาสอิ่น์ และชาวบ้าน์ใน์ชุมชน์บาง
ครัอิ่บครััวเป็น์น์ักิดน์ตรัี น์ักิแสดง 
มีทัักิษ์ะด้าน์น์ี�พอิ่สมควรั เรัากิ็หา
คน์ทัี�รั้อิ่งได้ เล่น์ละครัได้ ให้มาช่วย
สอิ่น์ อิ่าศิัยพ่�น์ทัี�วัด เสารั์-อิ่าทัิตย์
ทัี�เด็กิ ๆ ไม่มีเรัียน์ มาเรัียน์กิัน์ ใน์
ตอิ่น์น์ั�น์ชาวบ้าน์ใน์ชุมชน์ให้ความ
รั่วมม่อิ่ร่ัวมใจิกัิน์ใน์กิารัฟ้�น์ฟ้ จิน์
ไดรั้ับความสน์ใจิจิากิหน์ว่ยงาน์ภาค
รััฐและหน์่วยงาน์อิ่่�น์ ๆ  จิน์เกิิดเป็น์
ชมุชน์ทัี�เขม้แขง็ทัางดา้น์วัฒน์ธรัรัม”

ในระหว่างนั�น พระอาจารย์ได�
ฟื�นฟูวัฒนธัรรมชุ่มช่น ประเพณี 
พธิักีรรมทั�ง ๑๒ เด้อนในอดีตที�หาย
ไปตามกระแสสังคมให�กลับมาใน
ชุ่มช่น เช่่น ประเพณีบุญเด้อนสาม 
(วันรำลึกบรรพช่นมอญ) ประเพณี
บุญเด้อนห�า (วันสงกรานต์) และ
ประเพณีบญุเดอ้นหก (วนัวิสาขบูช่า) 
ฯลฯ และได�ฟื�นฟูวัฒนธัรรมอาหาร
พ้�นถิ�น อยา่งเช่่น ขนมจนี กะละแม 
ข�าวเหนยีวแดง กระยาสารท ให�เข�า
มาในประเพณี พิธัีกรรม อีกครั�ง 
“ปรัะเพณ์ี พิธีกิรัรัม มีความสำคัญ
กิับชุมชน์ เป็น์วิถิี เป็น์กิารัหลอิ่ม
รัวมคน์ใน์ชมุชน์ แตด่ว้ยความเจิรัญิ
ทัางวัตถิุ ทัำให้ช่อิ่งว่างรัะหว่างคน์
มากิ ความเป็น์ชุมชน์ขาดหายไป 
ความสัมพัน์ธ์ขอิ่งคน์ก็ิหายไป ซื่้�ง

หากิฟ้�น์ฟป้รัะเพณ์ ีพธีิกิรัรัมทัั�ง ๑๒ 
เดอ่ิ่น์กิลบัมาได ้งาน์ทัางวฒัน์ธรัรัม
ทัำให้พ่�น์ทัี�ใน์ชุมชน์ คน์กิลับมาเช่�อิ่ม
โยงกัิน์มากิข้�น์ คน์เฒ่าคน์แก่ิเกิดิกิารั
เรัยีน์รั้แ้ละอิ่ยากิสง่ตอ่ิ่ความรั้ใ้หก้ินั์ 
เชน่์ กิารัทัำขน์มจินี์ แตล่ะบา้น์กิจ็ิะ
มีส้ตรั คน์เรัิ�มสน์ุกิ ได้ย้อิ่น์วัยกิลับ
มา ด้งผู้้้คน์กิลับมา เป็น์วัฒน์ธรัรัม
หน์้�งทัี�รัวมผู้้ค้น์ ขน์มจินี์กิเ็ป็น์อิ่าหารั
รั่วมทัางวัฒน์ธรัรัมอิ่ย้่แล้ว อิ่ย่าง
กิวน์กิะละแม กิวน์ข้าวเหน์ียวแดง 
กิเ็ปน็์กิารัสอิ่น์คน์ใน์ชุมชน์ไปด้วยใน์
เรั่�อิ่งความช่วยเหล่อิ่เกิ่�อิ่กิ้ล ความ
สามัคคีขอิ่งคน์ใน์ชุมชน์ ปฏิสมัพัน์ธ์
ขอิ่งคน์ใน์สังคม เป็น์เสน่์หข์อิ่งชุมชน์
ทัี�หาได้ยากิแล้วใน์สมัยน์ี�” 

ในด�านวัฒนธัรรมดนตรี เม้�อ
ประเพณ ีพธิักีรรมตา่ง ๆ  ได�รบัการ
ฟื�นฟู วัฒนธัรรมดนตรีจึงเข�ามามี
บทบาทในการประกอบประเพณี 
พิธัีกรรม สร�างความบันเทิงให�แก่
ช่าวบ�านในชุ่มช่นด�วยการละเล่น
ต่าง ๆ ลักษณะของดนตรีที�ปรากฏ
ในชุ่มช่นจะมีหน�าที�ในการบรรเลง
ประกอบการร�องรำทำเพลง ใน
ปัจจุบัน วัฒนธัรรมทางดนตรีก็ได�
มกีารปรบัเปลี�ยนไปตามยคุสมยั มี
การนำเคร้�องดนตรขีองตะวันตกเข�า
มาผู้สมผู้สาน และในการแสดงจะ
มีทั�งการแสดงที�เป็นแบบแผู้นและ
แบบผู้สมผู้สานกับบทเพลงในสมัย
ใหม่ เพ้�อสร�างบรรยากาศให�เกิด
ความสนุกสนาน เป็นการนำศิลป
วัฒนธัรรมด�านการแสดงมาเช้่�อม
โยงสร�างความผูู้กพันและความรัก
ในวัฒนธัรรมของตนเองให�แก่ช่าว
บ�านในชุ่มช่น

นอกจากนี� วัฒนธัรรมดนตรี
และการแสดงทางวัฒนธัรรมที�ได�
รับการฟื�นฟู ยังส่งเสริมให�ช่าว
บ�านในชุ่มช่นนำไปสู่การประกอบ
อาชี่พอีกด�วย “ถิ้าจิะพ้ดถิ้งดน์ตรีั 

มีบทับาทัใน์ชุมชน์มากิ ทัั�งใน์ด้าน์
ขอิ่งปรัะเพณี์ พิธีกิรัรัม กิารัสร้ัาง
ความบนั์เทังิ กิารัรัวมกิลุม่ กิารัสรัา้ง
ความสามคัค ีและดน์ตรัเีอิ่งกิน็์ำไป
ส้่กิารัสรั้างงาน์ สรั้างรัายได้ น์ำไป
ปรัะกิอิ่บอิ่าชีพใน์ช่วงว่างจิากิกิารัทัำ
ไรั ่ทัำสวน์ ใหก้ิบัชาวบา้น์ดว้ย กิอ่ิ่น์
ทัี�จิะมสีถิาน์กิารัณ์โ์ควดิ ดน์ตรั ีกิารั
แสดงจิะอิ่ย้่ใน์รัีสอิ่รั์ทั โรังแรัม ทัั�ง
แถิวน์ี�เกิ่อิ่บทัั�งหมด กิ็สรั้างรัายได้
ใหช้าวบา้น์ใน์ชมุชน์ไมน่์้อิ่ย แต่เม่�อิ่
โควิดมา กิ็เปลี�ยน์ไป ส่งผู้ลกิรัะทับ
มากิ น์ักิดน์ตรัี น์ักิแสดงส่วน์ใหญ่
เป็น์ชาวมอิ่ญด้วยกิัน์ แต่บางคน์กิ็
มกีิารัย้ายทัี�อิ่ย้อ่ิ่าศิยั เพ่�อิ่เลี�ยงปากิ
เลี�ยงท้ัอิ่ง แต่บางโรังแรัมรีัสอิ่รัท์ัก็ิยงั
ด้แล ยังอุิ่ปถัิมภ์ช่วยเหล่อิ่อิ่ย้่บ้าง 
แตก่ิไ็มท่ัั�งหมด” แตใ่นช่ว่งระยะหลงั
จากสถานการณ์โควิด ช่าวบ�านใน
ชุ่มช่นจึงกลับมาใช่�ช่ีวิตในรูปแบบ
ปกติ ดำเนินช่ีวิตตามประเพณีและ
พิธัีกรรม จึงมีแนวคิดในการฟื�นฟู
วฒันธัรรมดนตรีขึ�นมาอีกครั�ง “จิากิ
กิารัจิดังาน์วัน์รัำลก้ิบรัรัพชน์มอิ่ญใน์
ปีน์ี� กิ็มีชาวบ้าน์หลายคน์เข้ามาคุย
มาถิามเกิี�ยวกิับเรั่�อิ่งน์ี�อิ่ย้่ ว่าจิะทัำ
อิ่ย่างไรัต่อิ่ เครั่�อิ่งดน์ตรัีทัี�ไม่ได้เล่น์
เรัิ�มผูุ้พัง เสียหาย จิ้งเรัิ�มมีแน์วคิด
ทัี�จิะกิลับมาสอิ่น์ทัี�ศิ้น์ย์กิารัเรัียน์รั้้
อิ่กีิครัั�ง ซ้ื่�งเรัาเอิ่งกิใ็หก้ิารัสน์บัสนุ์น์
เต็มทัี� เรัามอิ่งว่า คน์ใน์ชุมชน์ต้อิ่ง
มอิ่งเห็น์คุณ์ค่าขอิ่งวัฒน์ธรัรัม เห็น์
ความสำคัญ ซ้ื่�งทัี�จิรัิงมัน์เป็น์ลม
หายใจิ อิ่ตัลักิษ์ณ์ ์ตวัตน์ขอิ่งเรัา ถิา้
ทัำใหค้น์เหน็์คุณ์ค่า คน์ใน์ชมุชน์กิจ็ิะ
รักัิษ์าไว้ เด็กิก็ิจิะมีแน์วคิดใหม่ หากิ
เรัาไม่ได้ถิ่ายทัอิ่ด ไม่ได้ปล้กิฝีัง ไม่
เหน็์คณุ์คา่ มนั์กิจ็ิะหมดไป ไมไ่ดอ้ิ่ย้่
ใน์ชมุชน์ แตใ่น์ปจัิจิบุนั์ เดก็ิ ๆ  สว่น์
ใหญ ่เม่�อิ่เรัาชวน์ทัำกิจิิกิรัรัม เขากิ็
ยนิ์ดีมารัว่ม มาจิดัขบวน์แห ่มาเลน่์
ดน์ตรีั มาแสดง กิย็งัมีความหวังว่า
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เด็กิรัุ่น์น์ี�จิะรัักิษ์าต่อิ่ไปได้”
ในอนาคต แนวทางในการดำเนนิ

งานด�านวฒันธัรรมของวดัและช่มุช่น 
“ต้อิ่งกิารัให้เกิิดกิารัเรัียน์รั้้ภายใน์
ชุมชน์ ต้อิ่งอิ่ย่้ได้โดยทีั�ไม่ย้ดทีั�ตัว
คน์หรั่อิ่หน์่วยงาน์ แต่ต้อิ่งให้คน์ใน์
ชุมชน์เข้ามาด้แล บรัิหารัจิัดกิารั
มีส่วน์รั่วมด้วยกิัน์เอิ่ง เห็น์คุณ์ค่า
ความสำคัญ จิ้งจิะทัำให้สิ�งเหล่าน์ี� 
ปรัะเพณ์ี พิธีกิรัรัม วัฒน์ธรัรัม อิ่ย้่
ได้อิ่ย่างยั�งย่น์” ดังนั�น การดำรง
อยู่ของประเพณี พิธัีกรรม และ
วฒันธัรรมดนตรชี่มุช่นพตุะเคยีน จงึ
ต�องใช่�การขบัเคล้�อนจากช่มุช่นเปน็
หลกั และต�องเกดิจากกระบวนการ
มสีว่นรว่ม การมองเหน็คณุคา่ความ
สำคญัของวฒันธัรรมที�ตนมอียู ่และ
ต�องมีกระบวนการถ่ายทอดจากรุ่น

สู่รุ่น ซึ่ึ�งเป็นกระบวนการสำคัญใน
การรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของ
ชุ่มช่นเอาไว�ได� 

จากบทความดังกล่าว การ
ดำรงอยูข่องประเพณ ีพธิักีรรม และ
วัฒนธัรรมดนตรีชุ่มช่นพุตะเคียน 
เกิดขึ�นจากปัญหาและนำไปสู่การ
พฒันาเพ้�อเสรมิสร�างความเข�มแข็ง
ของชุ่มช่นในด�านวัฒนธัรรม โดยมี
พระครสูทุธัสิารโสภิตเปน็กำลงัสำคญั
ในพัฒนาและรวบรวมองค์ความรู�ของ
ชุ่มช่น เพ้�อฟื�นฟู ส้บสานประเพณี 
พิธัีกรรม และวัฒนธัรรมดนตรี อัน
เป็นอัตลักษณ์ที�สำคัญของชุ่มช่น 
นอกจากนี�ยังมีกระบวนการมีส่วน
รว่มของช่มุช่นที�เข�ามามสีว่นรว่มใน
การพฒันาเพ้�อพลกิฟื�นช่มุช่นให�กลบั
มาสู่การสร�างคุณค่าด�วยวัฒนธัรรม

และอัตลักษณ์ของตนเอง ส่งผู้ลให�
ชุ่มช่นบ�านพุตะเคียนเป็นชุ่มช่นที�
มีรากฐานทางวัฒนธัรรมที�เข�มแข็ง
และเปน็ศนูยร์วมวฒันธัรรมของช่าว
มอญในจังหวัดกาญจนบุรี

อ้างอิง
พระครูสุทธัิสารโสภิต สัมภาษณ์
เม้�อวนัที� ๒๘ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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THAI AND ORIENTAL MUSIC

เรื่่�อง:
เดชน์ คงอิ�ม (Dejn Gong-im)
ผู้้�ช่วิย์ศิาสตรื่าจารื่ย์์ ปรื่ะจำาสาขาวิิชาดนตรื่ีศึิกษา
คณ์ะครืุ่ศิาสตรื่์ มหาวิิทย์าลัย์รื่าชภัฏพิบู้ลสงครื่าม

รูปแบบเพื่ลงเร่�องแบบปฐมภููมิ
รปูแบบเพลงเร้�องแบบปฐมภมู ิเป็นรปูแบบเพลงเร้�องทั�งประเภทเพลงช่�าและประเภทเพลงสองไม� เรยีงร�อย

ด�วยเพลงในอัตราจังหวะ ๒ ช่ั�น และจบในตัวเร้�องเพียงส่วนใดส่วนหนึ�งด�วยสำนวนทำนองเช็ดัเช้เป็นทำนอง
ลงจบ หร้อบางกรณีอาจจะทำเพลงลงจบด�วยเพลงลา ๒ ช่ั�น ถ�าการบรรเลงนั�นมีความพร�อมเพรียง 

รูปแบบปฐมภููมิ
รป่็แบบป็ฐมืภัม่ื ิป็ระเภัทเพี่ล่งชา้ เช่น่ เพลงช่�าเร้�องพญาโศก เพลงเร้�องลงสรง เพลงเร้�องทำขวญั เปน็ต�น 

เพลงเร้�องดงักลา่วเปน็เพลงประเภทหน�าทบัปรบไก ่ในกรณทีี�ทำในโอกาสอ้�น ๆ  เช่น่ ประกอบการขบัร�อง แตใ่น
เพลงเร้�องจะมีหน�าทับเฉพาะกำกับในแต่ละเร้�อง ตัวอย่างรูปแบบปฐมภูมิ ประเภทเพลงช่�า ประกอบด�วยเพลง
ในอัตราจังหวะ ๒ ช่ั�น ได�แก่ ๑. เพลงต�นพญาโศก หร้อพญาฝััน ๒. เพลงพญาโศก ๓. เพลงท�ายพญาโศก ๔. 
เพลงพญาตรึก ๕. เพลงพญารำพึง ๖. เพลงพญาครวญ ๗. เพลงลมหวน ๘. เพลงหอมหวน ๙. เพลงหอม
หวาน ๑๐. เพลงหกบท ๑๑. เพลงตามกวาง ทอดลงจบด�วยเช่็ดเช่� 

เพลงช่�าเร้�องพญาโศก รูปแบบปฐมภูมิ เป็นการนำเพลงที�มีลักษณะทำนอง การเคล้�อนทำนอง การเช่้�อม
ทำนอง การเปลี�ยนเสียงในทำนองเพลง เป็นรูปแบบที�มคีวามคล�ายคลึงกันอย่างมาก เรียงร�อยเข�าเร้�องไว�สำหรับ
บรรเลงในรปูแบบเพลงช่�าได�เปน็อยา่งด ีและเปน็เพลงช่�าที�มีขนาดความยาวมาก มเีพลงที�นำมาเรยีงร�อยถงึ ๑๑ 
เพลง แต่ละเพลงมีความยาวถึง ๘ จังหวะ ๑๐ จังหวะ มีหน�าทับเฉพาะสำหรับทำเข�าประกอบ นับเป็นเพลง

ภูมิวัิที่ยาการ้เพลิงเร้่�อง (ตอนที่่� ๕)
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เร้�องที�สำคัญเพลงหนึ�งที�ควรศึกษาและพิจารณารายละเอียดของสำนวนทำนองเพลงต่าง ๆ  เพราะในแต่ละเพลง
มีลักษณะของทำนองคล�ายคลึงกัน แต่ก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียด รวมทั�งการปรุงสำนวนทำนอง เท่า
ขึ�นเพลง เทา่กลางเพลง หรอ้ทำนองเกบ็ที�บงัคบัทำนองในเพลงพญาตรกึและเพลงพญาครวญ ประกอบเพ้�อเปน็
แนวทางในการบรรเลงให�เกิดความงามไพเราะเหมาะสมกับเน้�อทำนองเพลง อีกทั�งยังเพิ�มทำนองเช่้�อมระหว่าง
เพลง ระหว่างท่อนเพลง ให�มีการเช่้�อมของทำนองที�ต�องเปลี�ยนระดับเสียงได�อย่างสนิทสนมไม่สะดุดเสียง

จากตัวอย่างโน�ตเพลงช่�าเร้�องพญาโศก ที�นำมาเสนอทั�งหมดทุกเพลง ซึึ่�งมีความยาวมาก ก็เพ้�อได�แสดง
ถึงคุณลักษณะในภูมิวิทยาการด�านการเรียบเรียง วิธีัการเช่้�อมเพลงแต่ละเพลงเข�าด�วยกันของเพลงช่�ารูปแบบ
ปฐมภมู ิซึ่ึ�งในแตล่ะเพลงที�นำมาเรยีบเรยีงจะปรงุทำนองเพลงเพ้�อให�การดำเนนิทำนองมอ้ฆ้�องมคีวามแตกตา่ง 
จากเพลงเดียวกนัที�นำไปบรรเลงในโอกาสอ้�น ในส่วนของทำนองเฉพาะจะได�กล่าวถงึในบทสำนวนทำนองเฉพาะ
ในเพลงเร้�อง

สำหรับการบรรเลงในการมงคล จะเรียกเพลงช่�าเร้�องพญาฝััน ซึ่ึ�งเป็นช่้�ออีกช่้�อหนึ�งจากเพลงต�นพญาโศก 
เพลงลำดับแรกของเพลงช่�าเร้�องพญาโศก
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เพลงช่�าเร้�องพญาโศก ช่้�อเร้�องเปน็เพลงในลำดบัที� ๒ ของเร้�อง คอ้เพลงพญาโศก ๒ ช่ั�น เปน็เพลงประเภท
ปรบไก ่แตใ่นการทำในเพลงเร้�องนยิมใช่�หน�าทบัพญาโศก ซึ่ึ�งเปน็หน�าทบัเฉพาะเพลง มาทำเข�าประกอบในสว่น
ต�น จนถึงเพลงหอมหวนเป็นต�นมาจะทำด�วยหน�าทับปรบไก่ หร้อจะทำด�วยหน�าทับพญาโศกตลอดทั�งเร้�อง ลง
จบเพลงด�วยทำนองเช่็ดเช่� เพลงที�เรียงร�อยเข�าเป็นเร้�องเพลงช่�าในเร้�องพญาโศกเก้อบทุกเพลง นำไปขยายเป็น
อตัราจงัหวะ ๓ ช่ั�น และเปน็เพลงเถา บรรเลงและขบัร�อง อกีทั�งปรงุเปน็ทางเดี�ยวในเกอ้บทกุเคร้�องดนตร ีทั�งดดี 
ส ีต ีเป่า ได�อย่างไพเราะงดงาม ไม่มสีว่นของเพลงสองไม�และเพลงเร็วประกอบเข�าเร้�อง เพลงช่�ารูปแบบทุตยิภมู ิ
ยังมีเพลงช่�าเร้�องสองไม� เช่่น เพลงช่�าเร้�องอาเฮ่ีย เพลงช่�าเร้�องทยอย ไม่มีส่วนของเพลงเร็วประกอบเร้�องเช่่น
เดียวกัน เพลงบางเพลงที�นำมาเรียงร�อยเข�าเป็นเร้�อง เม้�อนำไปบรรเลงในการอ้�น อาจมีความแตกต่างจากการ
บรรเลงอยู่ในเร้�องเพลงช่�า เช่่น เพลงลมหวน เม้�อทำครบ ๒ เที�ยว จะมีทำนองในห�อง ๔๔๕-๔๔๙ เช่้�อมเป็น 
เท่าเฉพี่าะ ระหว่างเพลง ทำในโอกาสอ้�นจะไม่มีทำนองนี� ส่วนเพลงหกบท ในเร้�องเพลงช่�า จะทำเป็น ๒ ท่อน 
และย�อนกลับตามลักษณะโครงสร�างทำนองเพลงที�มี ๒ ท่อน จึงมีความแตกต่างจากการไปทำในหกบท ๒ ช่ั�น 
และเพลงหกบท เถา ที�เอ้�อไปตามโครงสร�างของทางร�องที�ร�องท่อน ๑ ท่อน ๒ ติดต่อกัน ในบางเพลงทำย�อน
ในตัว เพลงช่�าเร้�องพญาโศกจึงเป็นเพลงเร้�องเพลงช่�าที�ควรนำมาศึกษาลักษณะของทำนองเพลง การปรุงม้อ
ฆ้�องให�มีลักษณะเฉพาะสำหรับทำในเพลงช่�า โครงสร�างของเพลงในแต่ละเพลง

ร่ป็แบบป็ฐมืภั่มืิ ป็ระเภัทเพี่ล่งช้าสู่องไมื้ เพลงช่�าในรูปแบบปฐมภูมิ หน�าทับเพลงช่�าสองไม� เช่่น เพลงช่�า
สองไม�เร้�องสีนวล เพลงช่�าสองไม�เร้�องอาเฮ่ีย เพลงช่�าสองไม�เร้�องทยอย เป็นต�น

เพลงช่�าเร้�องสีนวล หน�าทับสองไม� ประกอบด�วยเพลง ๑. เพลงสีนวลใน ๒. เพลงสีนวลนอก ๓. เพลง
คุดทะราดเหยียบกรวด ๔. เพลงกินนรรำ ๕. เพลงกินนรีร่อน ๖. เพลงขย่อนนางรำ ๗. เพลงต�นนาคราช่ ๘. 
เพลงนาคราช่ ลงเช่็ดเช่� 

ตัวอย่างเพลงช่�าสองไม�เร้�องสีนวล
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องคค์วามรู�ประกอบการศกึษาทางเพลง สำหรบัเพลงสนีวลใน ที�เปน็เพลงลำดบัแรกในเร้�องเพลงช่�าสนีวลนี� 
เพลงสีนวลใน เป็นเพลงที�มีโครงสร�างเป็นท่อน มี ๒ ท่อน และทำย�อนกลับทั�งในการบรรเลงเพลงช่�า บรรเลง
ประกอบการขับร�องและการแสดง ทำนองเที�ยวกลับที�เข�าใจกันเป็นท่อน ๓ และท่อน ๔ นั�น เป็นความเข�าใจที�
คลาดเคล้�อนอย่างมาก แท�ที�จริงคอ้ ทำนองเที�ยวกลับที�ทำนองทางเคร้�องปรบัทำนองทำให�เข�ากับทางร�อง กรณี
ที�ทำโดยไม่ประกอบเข�ากบัร�อง แตเ่ดิมจะทำซึ่�ำเหม้อนกันทั�ง ๒ เที�ยว ไม่ปรบัไปตามร�อง การที�จะทำออกเพลง
เร็วมะตีมู ให�เร่งจังหวะในท�ายเพลงนาคราช่แล�วถอนออกเพลงเร็วมะตีมู แล�วลงลา

เพลงช่�าเร้�องสีนวลที�นำมาเป็นตัวอย่างในที�นี� ยังมีรูปแบบของแต่ในละสำนักที�เรียบเรียงเพลงต่างกัน ซึ่ึ�ง
มีเพลงเพิ�มขึ�นอีก เช่่น มีเพลงพญาสี�เสา พญาเคล้�อน เหมราช่ ในส่วนเพลงนาคราช่ ใช่�ช่้�อเป็นเพลงไส�เด้อน
ฉกจวัก เป็นต�น

นอกจากนี� ยังมีเพลงเร้�องปฐมภูมิ ในรูปแบบที�ไม่ใช่่ประเภทเพลงช่�ารับ้พระ สำหรับทำประกอบพิธัีกรรม 
ได�แก่ เพลงเร้�องลงสรง ทำในเวลาสรงน�ำพระ สรงน�ำนาค สรงน�ำพิธัีโกนจุก เพลงเร้�องทำขวัญ ทำในเวลาออก
แวน่เวยีนเทยีนสมโภช่ ทำขวญันาค ทำขวญัจกุ และทำในเวลาเดนิเวยีนเทยีนประทกัษิณ ในพธิัเีวียนในวนัสำคญั
ทางพระพุทธัศาสนา เช่่น วันวิสาขบูช่า วันมาฆ้บูช่า เป็นต�น ซึ่ึ�งเป็นเพลงเร้�องแบบปฐมภูมิที�ไม่เข�าในประเภท
เพลงช่�ารับ้พระ มีแบบแผู้นในการเรียบเรียงและการทำในโอกาสที�เป็นการเฉพาะ ดังนี�แลฯ
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โรัมไปเมอ่ิ่งมีลาโน์ อิ่อิ่กิเวลา ๑๔.๓๐ น์.  
ถิ้งเวลา ๒๒.๒๒ น์. ...” (พระเจน
ดุริยางค์, ๒๔๘๐)

พระเจนดุรยิางคไ์ด�เดนิทางออก
จากกรุงโรมสู่จุดหมายสุดท�ายของ
การเดินทางครั�งนี� นั�นก็ค้อเม้อง 
มิลาน ภารกิจในการศึกษาดูงานใน
เม้องแห่งนี�ยังคงเป็นการเดินทาง
เยี�ยมช่มโรงละคร สถาบนัการศกึษา
ดนตรี และห�างร�านทางดนตรีตา่ง ๆ   

ดังเช่่นที�เคยปฏิบัติกันมา โดยมีผูู้�
อำนวยความสะดวกคนสำคัญค้อ 
นายอา. ฟาเกรีส (A. Facheris) 
กงสุลสยามในเม้องมิลาน เป็นผูู้�
มอบจดหมายแนะนำในการเข�าเยี�ยม
ช่มสถานที�ตา่ง ๆ  โดยในบนัทึกของ
พระเจนดุรยิางค์นั�นระบุวา่มี ๒ ฉบับ 
นั�นค้อสำหรับแสดงต่อผูู้�บัญช่าการ
โรงละครเตอสโตร แดลลา สกาลา 
(Teatro della Scala) และต่อผูู้�
บัญช่าการราช่มหาวิทยาลัยแห่ง
เม้องมิลาน (อ�างอิงการสะกดไทย
ตามบันทึกของพระเจนดุริยางค์: 
ผูู้�เขียน)

ห้้างร้านทางดนตรีในเมืองมิลาน
ในเม้องมิลาน การไปยังห�าง

ร�านทางดนตรี ก็นับเป็นอีกสิ�งหนึ�ง
ที�พระเจนดุริยางค์ไม่เคยพลาดใน
การเข�าช่ม หลายร�านเป็นการเข�า

เยี�ยมช่มธัรรมดา แต่อีกหลายร�าน
ก็ได�มีการทำสัญญาทางธุัรกิจระยะ
ยาวและมสีมัพนัธัไมตรทีี�ดตีอ่กนัอกี
นานนบัป ีในเม้องมลิานนี� พระเจน
ดรุยิางค์ได�เข�าเยี�ยมช่มห�างร�านทาง
ดนตรีจำนวนทั�งสิ�น ๓ แห่ง ได�แก่ 
ห�างรีกอร์ดี ห�างเอส. เอ. การิช่ 
และห�างสร�างเคร้�องดนตรีมอนซึ่ีโน  
เอ การ์ลันดินี

ห�างรกีอรด์ ีแท�จริงแล�วห�างดนตรี
แหง่นี�พระเจนดุรยิางค์ได�เคยมาเยอ้น
แล�วตั�งแตช่่ว่งต�นเดอ้นพฤศจกิายน 
พ.ศ. ๒๔๘๐ เม้�อครั�งแรกที�มาถงึยงั
ประเทศอิตาลี แต่ผูู้�เขียนไมไ่ด�กลา่ว
ถงึในบทความตอนกอ่นหน�า จะขอ
นำมากลา่วถงึในบทความตอนนี� ห�าง
รีกอร์ดี หร้อรู�จักในช่้�อคาซึ่่ารีกอร์ดี 
(Casa Ricordi) เป็นร�านค�าทาง
ดนตรีและโรงพิมพ์โน�ตเพลงที�ใหญ่
ที�สุดในประเทศอิตาลี นอกจากนั�น

คาซึ่่ารีกอร์ดี (Casa Ricordi) (ที�มา: หนังส้อ Musica, musicisti, editoria : 175 anni di Casa Ricordi, 
1808-1983)
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ยังมีสาขาอ้�น ๆ ทั�วทั�งภูมิภาค ไม่
ว่าจะเป็นที�กรุงเบอร์ลิน ประเทศ
เยอรมนี, กรุงลอนดอน ประเทศ
องักฤษ, มหานครนิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

จุดกำเนิดของห�างรีกอร์ดี ก่อ
ตั�งครั�งแรกที�เม้องมิลาน ในปี ค.ศ. 
๑๘๐๘ (พ.ศ. ๒๓๕๑) โดยนายจิโอ
วานี รีกอร์ดี (Giovanni Ricordi) 
ผูู้�จัดพิมพ์โน�ตเพลงช่าวอิตาลี เป็น
ผูู้�ที�มคีวามสัมพันธ์ัอนัดีกับโรงละคร
เตอาโตร แอลลา สกาลา (Teatro 
alla Scala) ซึ่ึ�งเปน็โรงละครสำคญั
ในอติาลอีกีแหง่ที�พระเจนดรุยิางคไ์ด�
มีโอกาสเข�าช่มเช่่นกัน จะขอกล่าว
ถึงในส่วนต่อไป

ห�างรีกอร์ดีในช่่วงเวลาที�พระ
เจนดุริยางค์เดินทางมาเยี�ยมช่ม 
ถ้อว่าเป็นกิจการทางดนตรีมีความ
แข็งแกร่งทางธัุรกิจอย่างมากเป็น

อันดับต�น ๆ ของประเทศอิตาลี มี
คลังโน�ตเพลงที�ตีพิมพ์ออกมานับ
แสนรายการ ภารกิจของพระเจน
ดุริยางค์ที�มีต่อห�างรีกอร์ดีแห่งนี�
ประกอบไปด�วย การสอบถามเร้�อง
การจัดพิมพ์โน�ตเพลง ซึึ่�งคาดว่าน่า
จะหมายถึงโน�ตเพลงไทยที�ทางสยาม
ได�รวบรวมช่ำระในช่ว่งเวลานั�นอนัมี
พระเจนดรุยิางคเ์ปน็ที�ปรกึษา และ
ภารกจิการเยี�ยมช่มโรงพมิพอ์นัเปน็
โรงพิมพ์มาตรฐานของยุโรป

“...วัน์ทัี� ๒๙ พฤศิจิกิิายน์ พ.ศิ. 
๒๔๘๐...เวลาเทัี�ยงไดไ้ปทัี�ห้างรักีิอิ่รัด์ี  
เพ่�อิ่ไต่ถิามกิารัพิมพ์โน์้ตเพลง ห้าง
น์ดัใหไ้ปชมโรังพมิพ์ใน์วัน์รัุง่ข้�น์เวลา 
๒.๓๐ น์.

...วนั์ทัี� ๓๐ พฤศิจิกิิายน์ พ.ศิ. 
๒๔๘๐...ตอิ่น์บา่ยไปทัี�หา้งรักีิอิ่รัดี์ เพ่�อิ่

ดก้ิารัพิมพ์โน้์ตเพลงทัี�โรังพิมพ์ตามทัี�
น์ดัไว ้โรังพมิพน์์ี�ตั�งอิ่ย้ภ่ายน์อิ่กิเมอ่ิ่ง
ทัี�ถิน์น์วอิิ่าเลกิำปาเน์ยี ๔๒ เปน็์โรัง
พมิพท์ัี�ใหญม่ากิ ทัั�งสถิาน์ทัี�กิส็ะอิ่าด
เรัียบรั้อิ่ยดีทัี�สุด ห้างรัีกิอิ่รั์ดีแจิ้งว่า
เครั่�อิ่งปั�มสำหรับัแกิะแมพ่มิพท์ัั�งหมด 
มจีิำหน่์ายทีั�หา้ง รัเียอิ่ร์ัล ไวเซื่น์บอิ่ร์ัน์  
แอิ่น์ดโ์กิ ๑๕ ถิน์น์สะแตต๊เตอิ่รัติเซื่อิ่รั์  
(Riegerl Weisenborn & Co 
Stotteritzerstr. 15) เมอ่ิ่งไลป์ซื่กิิ  
ปรัะเทัศิเยอิ่รัมัน์...” (พระเจนดุรยิางค,์  
๒๔๘๐)

ห�างเอส. เอ. การีช่ (S.A. 
Carish) ห�างการชิ่ เปน็หนึ�งในสำนกั
พมิพโ์น�ตเพลงของอิตาลีที�ตีพมิพโ์น�ต
เพลงออกจัดจำหน่ายมากมาย ก่อ
ตั�งมาตั�งแต่ช่่วงศตวรรษที� ๑๙ มี
โรงพิมพท์ี�แยกออกจากห�างร�านเช่น่
เดียวกับทางห�างรีกอร์ดี ภารกิจ

โรงพิมพ์ของห�างรีกอร์ดี (ที�มา: หนังส้อ Musica, musicisti, editoria : 175 anni di Casa Ricordi, 1808-1983)
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ภารกิจของมหาวิทยาลัยดนตรีแห่ง
นี�มีการตั�งจุดประสงค์ช่ัดเจน ค้อ
การเป็นสถานที�ฝัึกอบรมนักดนตรี 
นักประพันธ์ัเพลง โดยยึดหลักว่า
ศิลปะและการดนตรีถ้อเป็นหลัก
สำคัญสูงสุดในความคิดของมนุษย์
ที�จะทำให�มนุษย์เกิดโตและอยู่ร่วม
กันพัฒนาสังคมได� ทรรศนะจัดตั�ง
สถาบันการดนตรีแห่งนี� จึงไม่ใช่่แค่
เปน็สถาบนัการเรยีนการสอนดนตรี 
แตน่บัเปน็ช่มุช่นหนึ�งที�อยูร่ว่มกนัเพ้�อ
ขบัเคล้�อนสงัคมโดยใช่�พลงัทางศลิปะ
การดนตรีเป็นแรงผู้ลักดัน

พระเจนดรุยิางคไ์ด�เดนิทางมายงั
สถาบนัแหง่นี�ในวนัที� ๓๐ พฤศจกิายน 
พ.ศ. ๒๔๘๐ การเข�าเยี�ยมช่มครั�งนี�

ของพระเจนดุริยางค์ในที�แห่งนี�ค้อ 
การไต่ถามทาบทามเร้�องการพิมพ์
โน�ตเพลง ไปจนถึงการเยี�ยมช่มโรง
พิมพ์โน�ตเพลง

“...วัน์ทัี� ๑ ธัน์วาคม พ.ศิ. 
๒๔๘๐...วัน์น์ี�ได้ไปทัี�ห้าง เอิ่ส. เอิ่. 
กิารัิช, ถิน์น์เซื่น์ต์ มาเรัีย ฟล้คอิ่รั์
เน์ีย ๙ (S.A. Carish, Via S. 
Maria Fulernia 9) เพ่�อิ่ทัาบทัาม
เรั่�อิ่งกิารัพิมพ์โน์้ตเพลง ซื่้�งตั�งอิ่ย่้
ต่างหากิ น์ามว่า กิาอิ่ีมี เอิ่ ฟีลีโอิ่ 
(Cami e Flglio)...” (พระเจน
ดุริยางค์, ๒๔๘๐)

ห�างสร�างเคร้�องดนตรีมอน
ซึ่ีโน เอ การ์ลันดินี (Monzino & 
Garlandini) เป็นร�านสร�างเคร้�อง
ดนตรี มีช้่�อเสียงมากในการสร�าง
เคร้�องดนตรจีำพวกเคร้�องสายสากล 
อาทิ เคร้�องดนตรีในตระกลูไวโอลิน 
เปน็ต�น ภารกิจของพระเจนดุรยิางค์
นี�ได�ระบุถึงเพียงการจัดหาเคร้�อง
ดนตรีและอะไหลเ่คร้�องดนตรเีทา่นั�น

“...วัน์ทัี� ๒ พฤศิจิิกิายน์ พ.ศิ. 
๒๔๘๐...วัน์น์ี�ได้ไปทัี�หา้งสร้ัางเครั่�อิ่ง
ดน์ตรัีช่�อิ่มอิ่น์ซีื่โน์ เอิ่ กิาร์ัลัน์ดิน์ี 
(Monsino e Garlandini) เพ่�อิ่ส่บ
ถิามถิ้งเรั่�อิ่งเครั่�อิ่งดน์ตรัีและสาย
ซื่อิ่ชะนิ์ดพิเศิษ์ ได้รัับตัวอิ่ย่างซื่อิ่
สามสายมาบางอิ่ยา่ง...” (พระเจน
ดุริยางค์, ๒๔๘๐)

Conservatorio di Milano 
ราช่มหาวิทยาลัยดนตรีแห่ง

เม้องมิลาน หร้อรู�จักกันทั�วไปใน
ช่้�อ Milan Conservatory แห่งนี� 
ก่อตั�งขึ�นในปี ค.ศ. ๑๘๐๗ (พ.ศ. 
๒๓๕๐) อยู่ในบริเวณใกล�เคียงกับ
มหาวิหารสำคัญของเม้องอย่าง 
Santa Maria della Passioner 

พระเจนดุรยิางคย์งัได�พบกบั ๒ คน
สำคัญในแวดวงดนตรีคลาสสิกของ
ประเทศอิตาลี ซึ่ึ�งได�ดำรงตำแหน่ง
ภายในสถาบันแห่งนี� นั�นก็ค้อ นาย
ปกิ มนัยากลัล ี(Pick Mangiagalli) 
และนายอี. ปีแซึ่�ตตี (I. PIzzetti)

“...วัน์ทัี� ๓๐ พฤศิจิกิิายน์ พ.ศิ. 
๒๔๘๐...วัน์นี์�ตอิ่น์เช้าได้ไปทัี�รัาช
มหาวทิัยาลยัดน์ตรัแีหง่เมอ่ิ่งมลีาโน์ 
ไดพ้บกิบัน์ายปกิิ มนั์ยากิลัล ี(Pick 
Mangiagalli) กิับทั่าน์อิ่ี. ปีแซื่้ตตี 
(I. PIzzetti) เจิ้าหน์้าทัี�ผู้้้ปกิครัอิ่ง
รัาชมหาวิทัยาลัย ได้เข้าด้วิธีสอิ่น์
ดน์ตรัีทัุกิ ๆ แผู้น์กิ...” (พระเจน
ดุริยางค์, ๒๔๘๐)

ผู้ลงานการตีพิมพ์โน�ตเพลงของห�างรีกอร์ดี (ที�มา: หนังส้อ 
Musica, musicisti, editoria : 175 anni di Casa Ricordi, 
1808-1983)
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ห�างสร�างเคร้�องดนตรีมอนซีึ่โน เอ การ์ลันดินี (Monzino & Garlandini) (ที�มา: Northridge University Library)

ตราสัญลักษณ์ Conservatorio di Milano (ที�มา: เพจ Facebook: 
Conservatorio Musica Verdi Milano)

รคีารโ์ด ปกิ-มนัยากลัล ิ(Riccardo  
Pick-Mangiagalli) เปน็นกัประพนัธั์
ช่าวอิตาลีมีช่ีวิตอยู่ในช่่วงปี ค.ศ. 
๑๘๘๒-๑๙๔๙ (พ.ศ. ๒๔๒๕-๒๔๙๒)  
มีผู้ลงานการประพันธั์ออกเผู้ยแพร่
มากมายหลายประเภท อาทิ อปุรากร 
แช่มเบอรม์วิสกิ บลัเลต ์ไปจนถงึงาน
ประพนัธัด์นตรขีนาดสั�นอกีมากมาย 
สิ�งที�น่าสนใจอีกอย่างหนึ�งนั�นก็ค้อ 
นายปกิ-มันยากลัล ิเป็นนกัประพนัธั์
ดนตรีที�มีแนวทางไปในทิศทางของ
ดนตรีประเภทอิมเพรสชั่นนิสม์ 
(Impressionist music) ซึ่ึ�งโดย
ปกตแิล�วหากนกึถงึดนตรีประเภทนี�
จะนึกถึงนักประพันธั์ทางฝัั่งของนัก
ประพันธั์ช่าวประเทศฝัรั�งเศส อาทิ 
โกลด เดอบูว์ซีึ่ (Claude Debussy) 
มอริส ราแวล (Maurice Ravel) 
เปน็ต�น หากท่านผูู้�อา่นสนใจ สามารถ
ลองค�นหาฟังได�ในช่อ่งทางทั�วไปของ
อนิเทอรเ์นต็ ยงัคงมีงานของเขาหลาย
ช่ิ�นที�ยงัคงถกูนำมาบนัทกึเสยีงและ
เผู้ยแพร่จนถึงปัจจุบัน ช่่วงเวลาที�
พระเจนดุริยางค์เดินทางไปพบกับ
นายปิก-มันยากัลลิ นั�น เขากำลัง

ดำรงตำแหนง่หนึ�งในผูู้�บรหิารของราช่
มหาวิทยาลัยดนตรีแหง่เมอ้งมิลานนี� 
โดยกอ่นจากลา นายปกิ-มนัยากลัลิ  
ก็ได�มอบโน�ตเพลงให�แก่พระเจน

ดุริยางค์เป็นที�ระลึก ดังบันทึกที�ว่า

“…วัน์ทัี� ๓ ธัน์วาคม พ.ศิ. 
๒๔๘๐...วนั์น์ี�ไดไ้ปทัี�รัาชมหาวทิัยาลยั
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บรรยากาศภายใน Conservatorio di Milano (ที�มา: เพจ Facebook: Conservatorio Musica Verdi Milano)

รีคาร์โด ปิก-มันยากัลลิ (Riccardo Pick-
Mangiagalli) (ที�มา: Archivio Storico Ricordi)

สอิ่น์กิารัดน์ตรัเีมอ่ิ่งมลีาโน์ เพ่�อิ่เขา้ด้
กิารัฝีกึิฝีน์ทัา่ทัางตวัละครั แลว้ไดไ้ป
สงัเกิตดว้ธิสีอิ่น์กิารัปรัะพัน์ธบ์ทัเพลง 
ได้ถิ่อิ่โอิ่กิาสลาน์ายปีกิมัน์ยากิัลป์ลี 
และเขาได้ให้บทัปรัะพัน์ธ์ขอิ่งเขามา
ด้วยสอิ่งบทั เพ่�อิ่ไว้เป็น์ทัี�รัะล้กิ...” 
(พระเจนดุริยางค์, ๒๔๘๐)

บุคคลอีกท่านหนึ�งที�พระเจน
ดรุยิางคไ์ด�เข�าพบในคราวเดยีวกนันี�
ค้อ นายอี. ปีแซึ่�ตตี เช่้�อว่าค้อนาย 
อิลดีบรันโด ปีแซึ่�ตตี (Ildebrando 
Pizzetti) นกัประพนัธัแ์ละนกัดนตรี
วิทยา นักวิจารณ์ดนตรี ช่าวอิตาลี 
เขาดำรงตำแหน่งผูู้�อำนวยการของ
ราช่มหาวิทยาลัยดนตรีแห่งเม้อง 
มิลาน ในช่่วงเวลาดังกล่าว ภายใน
บนัทกึของพระเจนดุรยิางคไ์มไ่ด�กลา่ว
ถงึบคุคลท่านนี�มากนกั คาดวา่นา่จะ
เป็นการพบปะพูดคุยกันเพียงเวลา
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อิลดีบรันโด ปีแซึ่�ตตี (Ildebrando Pizzetti) (ที�มา: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ildebrando_Pizzetti)

ไม่นานก่อนที�จะมีการประสานกับ
บุคลากรท่านอ้�น ๆ ให�ช่่วยดำเนิน
การดูงานในสถาบันต่อไป

ราช่มหาวทิยาลยัดนตรแีหง่เมอ้ง
มลิานเปน็สถานศกึษาทางดนตรแีหง่
สดุท�ายที�พระเจนดุรยิางค์ได�เข�าเยี�ยม
ช่มศกึษาดงูาน เปน็ที�นา่เสยีดายวา่
ไม่มีการระบุรายละเอียดมากนักใน
การเข�าเยี�ยมช่มสถาบนัแห่งนี� ได�แต่
เพยีงอนุมานถึงสิ�งที�น่าจะเกิดขึ�นใน
ช่ว่งเวลานั�นตามเอกสารที�บนัทึกออก
มา องค์ความรู�จากสถาบันแหง่ตา่ง ๆ   
ที�ได�เข�าเยี�ยมช่มนี�เองที�พระเจน
ดรุยิางคไ์ด�ใช่�เปน็วตัถดุบิทางความรู� 
ช่ั�นดีในการริเริ�มสร�างหลักสูตรทาง
ดนตรีในประเทศสยามให�เกิดขึ�นได� 
ผูู้�เขียนจะขอสรุปรวบยอดประเด็น
ดังกล่าวในบทความตอนต่อไป ซึ่ึ�ง
ถ้อเป็นตอนจบของบทความชุ่ดนี�

Teatro alla Scala
แท�จริงแล�วสถานที�แห่งนี�เป็น

สถานที�ศึกษาดูงานทางดนตรีแห่ง
แรกเม้�อเดินทางมาถึงเม้องมิลาน 
เปน็สถานที�ที�พระเจนดรุยิางค์ได�เดนิ
ทางไปเยี�ยมช่มอย่างเป็นทางการ
สลบักบัสถานที�อ้�น ๆ  ที�ได�อธับิายไว�
กอ่นหน�า โรงละครเตอาโตร แอลลา 
สกาลา หร้อเป็นที�รู�จักอีกช่้�อว่า La 
Scala โรงละครแห่งนี�ถอ้เป็นหนึ�งใน
พ้�นที�สำคญัในการเผู้ยแพร่การแสดง
อุปรากรเร้�องต่าง ๆ ในเม้องมิลาน 
อุปรากรช่ิ�นเอกหลายเร้�องล�วนเคย
แสดงที�โรงละครแหง่นี� จดุกำเนดิของ
โรงละครเตอาโตร แอลลา สกาลา  
ต�องย�อนไปถึงช่่วงศตวรรษที� ๑๘ 
โดยได�เปิดทำการครั�งแรกใน ค.ศ. 
๑๗๗๘ (พ.ศ. ๒๓๒๑) ซึ่ึ�งเปน็การจดั
สร�างแทนที� เตอาโตร เรยโีอ ดคูอล  

(Teatro Regio Ducale) โรงละคร
เดิมอันได�ถูกไฟไหม�เสียหายไปในปี 
ค.ศ. ๑๗๗๖ (พ.ศ. ๒๓๑๙) โรงละคร
แห่งนี�มีประวัตศิาสตรย์าวนาน มทีั�ง
บคุลากรทางดนตรไีปจนถงึอปุรากรที�
มชี่้�อเสียงมาเปดิการแสดงที�โรงละคร
แหง่นี�มากมาย อาท ิอารต์โูร ทอสคา
นีนี (Arturo Toscanini) วาทยกร
ช่าวอิตาลีผูู้�มีช่้�อเสียง ซึ่ึ�งพระเจน
ดุริยางค์ได�ช่มการแสดงของท่านผูู้�
นี�มาก่อนหน�าแล�วในกรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ, อุปรากรรอบ
ปฐมทศันเ์ร้�อง Madame Butterfly 
และ Turandot โดยจาโกโม ปุช่ช่ีนี 
(Giacomo Puccini) นักประพันธั์
ช่าวอิตาลี ผูู้�มีช่้�อเสียงโดดเด่นใน
เร้�องการประพันธั์อุปรากร เป็นต�น

ช่่วงเวลาที�พระเจนดุริยางค์ได�
เดินทางมายังโรงละครแห่งนี� ท่าน
ได�มโีอกาสรบัช่มการฝักึซึ่�อมอปุรากร
เร้�องตา่ง ๆ  ไมว่่าจะเปน็ มารแ์ซึ่ลโล 
(Marcello) โดยนกัประพนัธัท์ี�ช่้�อวา่ 
ยีออร์ดาโน (Giordano), วิวาหะ 
ของฟีกาโร (Nozze de Figaro) 
โดยโมสาร์ท (Wolfgang Amadeus 
Mozart) ซึึ่�งปรากฏในบันทึกของ
พระเจนดุริยางค์ โดยจะขอยกมา
บางส่วนอันระบุไว�ดังนี�

“...วัน์ทัี� ๒๙ พฤศิจิกิิายน์ พ.ศิ. 
๒๔๘๐...ตอิ่น์บ่ายได้ไปพบกิับน์าย 
กิัตตอิ่โซื่ (Cattozo) ผู้้้บัญชากิารั
โรังละครัเตอิ่าโตรัแอิ่ลลาสกิาลา ได้
เปิดโอิ่กิาสให้ชมโรังละครัทัั�วไปและ
ไดส้งัเกิตดก้ิารัซ้ื่อิ่มผู้้้ร่ัวมวงซ้ื่�งมนี์กัิ
รั้อิ่งปรัะมาณ์ ๑๒๐ คน์ ตอิ่น์ค�ำได้
ไปทัี�โรังละครัน์ี�อิ่กีิ เพ่�อิ่สงัเกิตดก้ิารั
ซื่อ้ิ่มวงอิ่อิ่ร์ัแกิส๊ตรัาสำหรับัละครัร้ัอิ่ง
เรั่�อิ่งมารัแ์ซื่ลโล (Marcello) โดยน์กัิ
ปรัะพัน์ธ์ช่�อิ่ยีอิ่อิ่ร์ัดาโน์ (Giordano) 
ซื่้�งจิะได้แสดงใน์ฤด้ต่อิ่ไปน์ี�...
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โรงละครเตอาโตร แอลลา สกาลา (Teatro alla Scala) (ที�มา: Collezione Mincuzzi Nicoletti)

โรงละครเตอาโตร แอลลา สกาลา (Teatro alla Scala) (ที�มา: https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_alla_Scala#/
media/File:Sommer,_Giorgio_(1834-1914)_-_n._5831_Teatro_della_Scala_(Milano).jpg)
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...วัน์ทัี� ๑ ธัน์วาคม พ.ศิ. 
๒๔๘๐...ตอิ่น์บา่ยไดไ้ปฟังกิารัซื่อ้ิ่มวง
อิ่อิ่รัแ์กิส๊ตรัา ใน์กิารัแสดงละครัร้ัอิ่ง
เรั่�อิ่งกิารัววิาหะขอิ่งฟกีิาโรั (Nozze 
di Figaro) ขอิ่งโมซื่าร์ัต (Mozart) 
ทัี�โรังละครัเตอิ่าโตรัแอิ่ลลาสกิาลา...” 
(พระเจนดุริยางค์, ๒๔๘๐)

โรงละครแห่งนี�นับเป็นสถานที�
ศึกษาดูงานทางดนตรีแห่งสุดท�าย 
โดยเข�าดูงานในวันที� ๕ ธัันวาคม 
พ.ศ. ๒๔๘๐ กอ่นที�พระเจนดุรยิางค์
จะเดินทางออกจากประเทศอิตาลี
มุ่งหน�าสู่กรุงเทพฯ ประเทศสยาม 
โดยบุคลากรทางดนตรีคนสุดท�ายที�
พระเจนดุรยิางค์ได�พบก่อนเดินทาง
กลับ นั�นก็ค้อ นายเดซึ่าบาตา (De 
Sabata) นายเดซึ่าบาตาผูู้�นี�มชี่้�อเตม็
ว่า วิกเตอร์ เด ซึ่าบาตา (Victor 

de Sabata) เป็นทั�งวาทยกรและนัก
ประพนัธ์ัมากฝัมีอ้ มคีวามเช่ี�ยวช่าญ
เปน็อยา่งยิ�งในด�านการอำนวยเพลง
ประกอบการแสดงอุปรากร ที�มี
ความโดดเด่นมากที�สุดท่านหนึ�งใน
ศตวรรษที� ๒๐ 

“...วัน์ทีั� ๕ ธัน์วาคม พ.ศิ. 
๒๔๘๐...วัน์น์ี�ได้ไปทัี�โรังละครัเตอิ่า
โตรัแอิ่ลลาสกิาลา เพ่�อิ่สงัเกิตดก้ิารั
ฝีกึิซื่อ้ิ่มวงอิ่อิ่ร์ัแกิส๊ตรัา ใน์ละครัร้ัอิ่ง
เรั่�อิ่งววิาหะขอิ่งฟกีิาโรั บทัขอิ่งโมซื่ารัต์  
ซ้ื่�งน์ายเดซื่าบาตา (De Sabata) 
เป็น์ผู้้้กิำกิับวง น์ายเดซื่าบาตาเป็น์
ผู้้้กิำกิับวงทัี�เยี�ยมทัี�สุดขอิ่งปรัะเทัศิ
อิ่ติาลแีละเปน็์ผู้้ฝึ้ีกิฝีน์กิารัซ้ื่อิ่มครัาวน์ี�
ดว้ย...” (พระเจนดรุยิางค์, ๒๔๘๐)

มุ่งห้น้าสู่สยาม 
ในช่ว่งสุดท�ายของการพำนกัอยู่

ในเมอ้งมิลาน พระเจนดุรยิางค์ได�มี
โอกาสร�ำลาบคุคลตา่ง ๆ  ที�เกี�ยวข�อง
และมสีว่นช่่วยทำให�การเดนิทางครั�ง
นี�มีความราบร้�น ได�มีการประสาน
งานถึงข�าวของเคร้�องใช่�ต่าง ๆ ที�
มีการขนส่งมาจากต่างเม้องซึ่ึ�งเป็น
สิ�งของที�พระเจนดุริยางค์ได�ฝัากไว� 
ให�มีความพร�อมในการเดินทางไกล
สู่กรุงเทพฯ

เม้�อเสร็จสิ�นการดูงานทางดนตรี
ในสถานที�สดุท�าย เช่�าวันตอ่มาวันที� ๖ 
ธันัวาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ รถไฟเที�ยวเช่�า
ได�พาพระเจนดรุยิางคอ์อกจากเมอ้ง
มิลานสู่เม้องมาร์เซึ่ย์ (Marseille) 
ทางตอนใต�ของประเทศฝัรั�งเศส เพ้�อ
เตรยีมตวัขึ�นเรอ้ที�จะพาตวัทา่นลอ่ง
ข�ามทะเลมาจนถึงประเทศสิงคโปร์ 

เร้อโดยสารอังเดร เลอบอง (Andre Lebon) (ที�มา: https://www.messageries-maritimes.org/alebon.htm)
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กอ่นที�จะตอ่รถไฟถงึกรงุเทพมหานคร 
ประเทศสยาม เรอ้ที�ทำหน�าที�พาพระ
เจนดุริยางค์เดินทางกลับดินแดน 
มาตุภมูินั�น มีช่้�อวา่อังเดร เลอบอง  
(Andre Lebon) เร้อเดินทาง
โดยสารขนาดใหญ่ที�มีส่วนร่วมกับ
ประวัติศาสตร์โลกหลายเหตุการณ์ 
ทั�งสงครามโลก ภัยพิบัติธัรรมช่าติ
ต่าง ๆ เร้อลำนี�จะทำหน�าที�ส่งพระ
เจนดรุยิางคจ์ากเมอ้งมารเ์ซึ่ย์จนถงึ
ประเทศสงิคโปร ์ซึ่ึ�งใช่�เวลาเดนิทาง
ทั�งสิ�นประมาณ ๒๐ วัน

พระเจนดุริยางค์เดินทางมาถึง
สิงคโปร์ในวันที� ๑ มกราคม พ.ศ. 
๒๔๘๐ (นับปีแบบเก่า: ผูู้�เขียน) 
ก่อนที�จะเดินทางโดยขบวนรถไฟ
ผู้่านทางเม้องกัวลาลัมเปอร์และ
เม้องปีนัง ประเทศมาเลเซึ่ีย เข�าสู่
เขตแดนของประเทศสยาม และถึง
กรงุเทพฯ โดยปลอดภยัในช่ว่งเที�ยง
ของวันที� ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๐ 
สิ�นสดุการเดนิทางยาวนานกวา่ ๑๐ 
เด้อน ณ ที�ตรงนี�

การเดินทางที�เกอ้บครบขวบปใีน
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ประเทศทางฝััง่ตะวนัตกของพระเจน
ดรุยิางค์นบัว่ามีคณุปูการอย่างสูงต่อ
วงการดนตรีตะวนัตกในประเทศไทย
เป็นอย่างมาก ในตอนต่อไปผูู้�เขียน
จะขอสรุปความทั�งหมดของการ
เดินทางครั�งนี�ว่า พระเจนดุริยางค์
ได�พบพานสิ�งใดและสิ�งเหล่านั�นได�
สร�างคุณประโยช่น์ต่อการดนตรีใน
ประเทศสยามในมิติใดบ�าง ขอเช่ิญ
ทา่นผูู้�อา่นทกุทา่นตดิตามตอนสดุท�าย
ของบทความชุ่ดนี�ในวารสารเพลง
ดนตรีฉบับต่อไปครับ
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An Introduction to 
Trombone Mutes

What are Trombone Mutes?
As the name would suggest, a 

trombone mute is a tool that mutes 
the trombone. It is used by putting 
it in, on, or around the trombone 
bell. The trombone mutes don’t 
generally silence the horn entirely; 
a muted horn still makes sound. To 
be more specific, the mute would 
alter the intonation and change 
the sound of the trombone. They 
are mostly used to help the brass 
instruments blend better with other 
instruments or voices.

When is it Used?
In the music of today, mutes 

are used very often in jazz music, 
but are no strangers to compositions 
for orchestra, concert band, or 
just solo trombone repertoire as 
well. For classical music scores, 
composers will add the notation 
“con sordino” or just with the 
English translation “with mute”, 
to indicate the performer to play 
with mute. However, in jazz, 
composers more often will just 
write the name of the mute, and 
when it is to be removed it will 
be indicated “open”. 

Different Types of Trombone 
Mutes

Mutes come in many shapes 
and sizes. They are all designed 
with a specific purpose and would 

produce different sounds. There are 
many types of mutes, but some of 
the more common ones include the 
straight mute, cup mute, plunger 
mute, bucket mute, practice mute. 
Some of the rarer ones include the 
pixie mute, harmon mute, softone 
mute, and the buzz mute.

Straight Mute
One of the most common 

trombone mutes out there for 
classical musicians would be the 
straight mute. It is most trombone 
players’ first type of mute as well 
as mine. The straight mute is a 
cone shaped with an opening at the 
small end. It is commonly made 
from aluminum, copper, plastic 

or stone-lined cardboard. At the 
very end of the mute that is placed 
inside the bell of the trombone, it is 
attached with three pieces of cork. 
The cork helps the mute stay firm 
inside the bell. The aluminum or 
copper straight mutes will create 
a brighter sound with more of a 
buzz to it whereas the plastic or 
stone-lined straight mutes will 
create more of a quieter, muffled 
sound. 

Cup Mute
The cup mute looks like a 

straight mute but with a wide cup 
at the end. The cup mute is used 
by inserting into the bell, covering 
the opening of the bell while only 
letting air escape around the edge 
of the cup. The air/sound that 
escapes is then reflected back 

Figure 1 trombone Aluminum 
Straight Mute

Figure 2 trombone stone-lined 
cup mute



69

by the cup and this results in a 
mellow sound. Most cup mutes 
include adjustable cups, which 
allow for a more or less muted 
effect. Compared to the straight 
mute, the cup mute is quieter and 
has a more muffled tone. It is also 
used more often in orchestra/band 
arrangements.

Plunger Mute
The plunger mute, is simply just 

a toilet plunger without the stick. 
You can buy a toilet plunger from 
any hardware store and modify it 
to become your everyday plunger 
mute, or there are some companies 
that actually produce trombone-
specific plunger mutes. The mute 
is held in the performer’s hand 
and used to alternate covering/
uncovering the bell to create a 
“wah-wah” sound. There is a 
rich history for using the plunger 
mute for jazz trombone playing. 
The pioneer for using the plunger 
mute was an American trombonist 
named Joe Nanton, also known as 
Tricky Sam. He was a member of 
the Duke Ellington Orchestra. In 

1921, Together with Ellington’s 
trumpeter Bubber Miley, they 
revolutionized the “wah-wah” 
effect. When written down in 
score, composers usually notate 
the use of plunger mute with “+” 
to mean cover the bell, and the 
“o” symbol to open up the mute 
partially. 

Bucket Mute
The bucket mute is a round, 

bucket-shaped mute filled with 
cotton: it produces a very dark 
and mellow sound, it is also the 
most muffled sound out of all the 
trombone mutes. The traditional 
bucket mutes are quite different 
than the other mutes, since the 
traditional bucket mutes clip onto 
the bell. More time is needed to 
attach and detach the mute to the 
bell compared to other mutes. 
There are companies that make a 
bucket mute that is placed inside 
the bell like any other mutes, but 
it will result in a slight “buzzier” 
sound compared to the traditional 
ones. Some performers will play 
with a straight mute facing their 

bell directly to the music stand to 
get this effect. 

Practice Mute
Ever since the pandemic of 

COVID-19, musicians including 
myself have been forced to spend 
most of the time at home. In order 
not to get too much complaints from 
neighbors or family members, the 
practice mute will come in very 
handy. The practice mute will quiet 
down the tone of the trombone 
so that you can practice without 
disturbing others. A good practice 
mute stops the sound without 
affecting the intonation or air flow 
used too much. Performers will often 
use the practice mute to warm up 
before a performance. Musicians 
also use the practice mute as a tool 
to build strong dynamic range and 
improve their tone. 

Conclusion
There are many other mutes 

that are used less frequently, but 
they all offer very unique sound 
effects to the trombone repertoire. 
Each mute is a wonderful tool to 
add color or change the timbre 
of the horn!

Figure 3 trombone plunger mute notation

Figure 4 trombone traditional 
stone-lined bucket mute

Figure 5 trombone practice mute



70

JAZZ STUDIES

เรื่่�อง:
ดรื่ิน พันธุมโกมล (Darin Pantoomkomol)
คม วิงษ์สวิัสดิ� (Kom Wongsawat)
สฤษฎ ตันเปน็สุข (Sarit Tanpensuk)
ศิรืุ่ติ วิิจิตรื่เวิชการื่ (Sarute Wijitwechakarn)
ปญิชาน์นันท์ ใจปรื่ะสงค์ (Pinchanan Jaiprasong)
นภัทรื่ ตั�งสุจรื่ิตพันธ์ (Napat Tangsujaritpun)
อาจารื่ย์์และศิิษย์์เก่าสาขาวิิชาดนตรื่ีแจ๊ส
วิิทย์าลัย์ดุรื่ิย์างคศิิลป์ มหาวิิทย์าลัย์มหิดล

การ้แสดงบที่เพลิง 
Tale from Pomelo Town 
โดยวัง Pomelo Town แลิะ Thailand 
Philharmonic Orchestra 
ในงาน TIJC คร้ั�งที่่� ๑๓

ในงานเทศกาลดนตรแีจส๊นานา
ช่าติเพ้�อการเรียนรู� หร้อ Thailand 
International Jazz Conference 
ครั�งที� ๑๓ ซึ่ึ�งจัดขึ�นในช่่วงระหว่าง
วันที� ๒๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ ที�
ผู้า่นมา ถอ้ได�วา่เปน็ฤกษง์ามยามดี
อย่างยิ�ง ที�วงดนตรีจากคณาจารย์
ประจำสาขาวิช่าดนตรีแจ๊ส ที�มัก
จะรวมตัวกันแสดงต่อสาธัารณช่น
ในนามของ “Pomelo Town” จะได�
นำบทเพลง A Tale from Pomelo 
Town ซึ่ึ�งเป็นบทเพลงชุ่ด (Suite) 
ขนาดยาวเก้อบหนึ�งชั่�วโมงเต็ม ๆ 
กลบัมาบรรเลงอีกครั�งหนึ�ง หลังจาก
ที�ได�เคยนำออกแสดงครั�งแรกในงาน 
TIJC 2011 เม้�อกวา่ ๑๐ ปผีู้า่นมา

เวลาล่วงเลยมาถึงปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ หลังจากที�โลกทั�งโลกได�ผู่้าน
วิกฤติโรคระบาดครั�งใหญ่ในช่้�อของ 
COVID-19 มาในวันนี� Pomelo Town 
จงึได�ตัดสนิใจที�จะนำ A Tale from 
Pomelo Town กลับมาบรรเลงใน
รูปแบบใหม่ โดยปรับขยายจากบท

ประพันธ์ัเดิม ที�ประพันธ์ัขึ�นสำหรับ
วงดนตรีแจ๊สขนาด ๗ ช่ิ�น (Jazz 
Septet) กลายเป็นงานสำหรับวง
ออร์เคสตราเต็มรูปแบบ โดยความ
ช่่วยเหล้อจากนักเรียบเรียงดนตรี
ฝัีม้อเยี�ยมอีก ๔ ช่ีวิต ซึ่ึ�งประกอบ
ด�วยคณาจารย์และศิษย์เก่าของ
วทิยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ได�แก่ สฤษฎ ตันเป็นสุข 
ศรุติ วิจิตรเวช่การ ปิญช่าน์นันท์  
ใจประสงค์ และนภัทร ตั�งสจุรติพนัธั์

ทั�งนี� เน้�องจากผู้ลของการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้่�อ COVID-19 
ทำให�ต�องย�ายช่ว่งเวลาของการแสดง
จากเด้อนมกราคม ที�มักจะจัดอยู่
เปน็ปกตทิกุป ีมาเป็นวนัเสารท์ี� ๑๑ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

บทความนี�จะกล่าวถงึบทเพลง
ดังกล่าว โดยเน�นไปที�กระบวนการ
ประพันธัแ์ละเรียบเรียงดนตรี ทั�งใน
แบบดงัเดมิ (Septet) และในรปูแบบ
ที�เรยีบเรยีงดนตรขีึ�นใหมส่ำหรบัวง
ออร์เคสตรา

A Tale from Pomelo Town 
เป็นบทเพลงชุ่ด ที�สร�างขึ�นมาโดย
พฒันาจากทำนองหลกัสั�น ๆ  (Motif) 
ขนาด ๔-๕ ตวัโน�ต และผูู้�ประพนัธั์ 
(ดริน พนัธัมุโกมล) ได�นำแนวคดิดงั
กลา่วไปขยายต่อ ผู้า่นกระบวนการ
ทางคีตปฏิภาณ (Improvisation) 
เพ้�อให�บทเพลงมีการพัฒนาใน
ลกัษณะของการเล่าเร้�องราวที�มสีีสัน
ที�แตกต่างกัน

บทเพลงนี�แบ่งออกเป็น ๔ 
ท่อน ได�แก่

- Part 1: Once upon a Time
- Part 2: The Stranger
- Part 3: The Mission
- Part 4: Light
ในการนำออกแสดงครั�งแรก 

บทเพลงมีความยาวรวมทั�งสิ�น
ประมาณ ๕๕ นาท ีตอ่มา Pomelo 
Town ได�นำผู้ลงานเพลงนี�มาบันทึก
เสียง จำหน่ายในช่้�ออัลบั�ม A Tale 
from Pomelo Town โดยในผู้ลงาน 
บนัทกึเสยีงมีความยาวเหลอ้ประมาณ 
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๔๗ นาที เน้�องจากมีการตัดทอนความยาวของช่่วง 
Improvisation ของบทเพลงลง

แรงบันดาลใจเบื�องต้นในกิารประพื่ันธี์บทเพื่ลง
แรงบันดาลใจที�มาของบทเพลงช่ิ�นนี� เริ�มต�นจาก

ความสนใจส่วนตัวของดริน พันธัุมโกมล ผูู้�ประพันธั์ 
ในการสร�างงานดนตรีแจ๊สที�มีลักษณะดังนี�

๑. บทเพลงชุ่ดในแนวดนตรีแจส๊ ซึ่ึ�งในอดีตมผีู้ลงาน 
ที�เป็นแรงบันดาลใจอยู่หลายช่ิ�น เช่น่ ผู้ลงานชุ่ด A Love 
Supreme ของ John Coltrane (1965) จนถึงผู้ลงาน 
ในยคุสมยัปจัจุบนั เช่น่ ผู้ลงานช่ดุ The Way Up ของ 
Pat Metheny (2005) เป็นต�น

๒. การประพันธั์และเรียบเรียงดนตรี สำหรับวง
ดนตรีแจ๊สขนาดกลาง (๖-๙ ช่ิ�น) ซึึ่�งประกอบด�วยกลุม่
เคร้�องดนตรีที�ให�จังหวะ (Rhythm Section) จำนวน ๓ 
ช่ิ�น ได�แก ่เปยีโน เบส และกลองชุ่ด และกลุม่เคร้�องเปา่ 
(Horn Section) จำนวน ๓-๔ ช่ิ�น รูปแบบดังกล่าว 
เป็นที�นิยมในหมู่นักดนตรีแจ๊สในยุคหลังจากบีบ็อพ 
(Post Bop) เป็นต�นมา บทเพลงในยุคสมัยดังกล่าวมี
จดุเด่นที�การเรียบเรียงแนวประสานของกลุม่เคร้�องเป่า
ที�สวยงามและการจัดรูปแบบจังหวะของเพลงที�หลาก
หลาย โดยมีวงดนตรีที�เป็นแรงบันดาลใจหลัก ๆ เช่่น 
The Jazz Messengers และวงดนตรีของ Julian 
‘Cannonball’ Adderley เป็นต�น

อัลบั�ม A Love Supreme โดย John Coltrane (1965) 
และ The Way Up โดย Pat Metheny Group (2005)

อัลบั�มชุ่ด Message โดยศิษย์เก่าของ Art Blakey and 
the Jazz Messengers (1993) และอัลบั�ม Dizzy’s 
Business โดย Cannonball Adderley (1963)
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๓. งานประพันธั์เพลงที�สร�างจากการบรรเลงคีต
ปฏภิาณ (Improvisation Based Composition) ซึึ่�งแตก
ตา่งจากการประพนัธัเ์พลงโดยทั�วไปที�มกัจะตระเตรยีม
แนวคิดตา่ง ๆ  และเรยีงร�อยให�ออกมาเปน็บทเพลง ใน
ทางตรงข�าม ผูู้�ประพนัธับ์ทเพลง A Tale from Pomelo 
Town เล้อกใช่�การคีตปฏิภาณ (Improvisation) เป็น
หลัก ทำให�บทเพลงที�ออกมามคีวามสดและมโีครงสร�าง
เพลงที�มักจะไม่ซึ่�ำกัน ซึ่ึ�งในวงการดนตรีแจ๊สที�ผู้่าน ๆ 
มา มีผู้ลงานที�สร�างมาด�วยแนวทางดังกล่าวนี�อยู่บ�าง 
เช่่น ผู้ลงานในอัลบั�ม Straight Ahead ของ Barry 

Finnerty นกักตีาร์แจ๊ส ในปี ค.ศ. ๑๙๙๕ (เฉพาะเพลง 
“Outness”) ผู้ลงานในอัลบั�ม “Solo Improvisations 
for Expanded Piano” โดย Lyle Mays นักเปียโน
แจ๊ส ในปี ค.ศ. ๒๐๐๐ เป็นต�น

จากแรงบันดาลใจแรกเริ�มดังกล่าว จึงนำมาสู่รูป
แบบเพลง A Tale from Pomelo Town เวอร์ช่ัน
แรก ที�มีลักษณะเป็นบทเพลงชุ่ด (Suite) ที�ประพันธั์
โดยใช่�กระบวนการทางคีตปฏิภาณ (Improvisation) 
เป็นส่วนใหญ่ โดยเรียบเรียงออกมาสำหรับวงดนตรี
แจ๊สขนาด ๗ ช่ิ�น ได�ผู้ลผู้ลิตออกมาตามที�ผูู้�ประพันธั์
มุ่งหมายไว�เป็นอย่างดี

 
แนวค่ิดในกิารประพื่ันธี์เพื่ลง

ช่่วงนี�จะกล่าวถึงบางแนวคิดที�เกี�ยวข�องกับการ
สร�างงานช่ิ�นนี� ได�แก่ เร้�อง Motif Development (โดย
เฉพาะในท่อนที� ๑ ท่อนที� ๒ และท่อนที� ๓) และการ
ใช่� Pedal Tone และ Root Movement (โดยเฉพาะ
ในท่อนที� ๔)

ทอ่นเพี่ล่งท้� ๑-๓ ก่บัก่ารใช้ Motif Development
อาจกล่าวได�ว่าสารตั�งต�นที�สำคัญตัวหนึ�งในการ

ประพันธั์บทเพลงนี�ขึ�นมา ก็ค้อกลุ่มทำนองเพลงสั�น ๆ   
หร้อ Motif ซึ่ึ�งเป็นเพียงทำนองง่าย ๆ สั�น ๆ ที�เกิด
จากโน�ต ๔-๕ ตวั ซึึ่�งหากมองดู (และฟัง) อย่างเร็ว ๆ  
ก็พอจะบอกได�ว่าเป็น Motif ที�สร�างมาจาก E minor 
Pentatonic Scale ซึึ่�งโดยทั�วไปแล�ว กน่็าจะนำมาใช่�บน

อัลบั�ม Straight Ahead โดย Barry Finnerty  (1995) 
และ Solo: Improvisations for Expanded Piano โดย 
Lyle Mays (2000)

อัลบั�ม A Tale from Pomelo Town โดย The Pomelo 
Town (2012)
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คอรด์ Em7 (ภาพซึ่�ายด�านลา่ง) หร้อนำมาใช่�บนทางเดนิคอรด์ที�อยูใ่นบนัไดเสยีง E minor ไมว่า่ทางเดนิคอรด์
นั�นจะเป็นทางเดินคอร์ด Diatonic (ภาพกลางด�านล่าง) หร้อ Non-Diatonic (ภาพขวาด�านล่าง)

ตัวอย่างแรกของการใส่ฮ่าร์โมนีเข�าไปในโมทีฟหลักนี� ในเพลง A Tale from Pomelo Town จะเห็นได�ใน
ช่่วงท่อนที� ๑ เป็นการสร�างทำนองขึ�นมาบนช่่วงที�เพลงอยู่ในบันไดเสียง E minor ธัรรมดา ๆ เพ้�อให�ง่ายต่อ
การจดจำของผูู้�ฟงั (ฟงัได�จากงานบนัทกึเสยีงนาททีี� ๑.๔๗-๑.๕๘) ซึ่ึ�งจะเหน็ได�วา่เกอ้บทกุคอรด์ในตวัอยา่งตอ่
ไปนี� (ยกเว�นคอร์ด A/E, F# min, G11 และ AMaj7) ล�วนแต่เป็น Diatonic Chord ในบันไดเสียง G Major

 

ในช่ว่งต่อมาของท่อนที� ๑ เพลงได�มีการ Modulate ในช่ว่งสั�น ๆ  มาอยูใ่นบันไดเสียง D minor จงึได�นำโมทีฟ 
เดิมที�ถูก Transpose (เป็น A D C A G ในช่่วงห�องหมายเลข ๗๒-๗๔) ซึ่ึ�งจะเห็นได�ว่าคอร์ดที�อยู่ในช่่วงนี�จะ
เปน็ Diatonic Chord ในบนัไดเสยีง F Major และตอ่มาในห�องหมายเลข ๗๖ บทเพลงกก็ลบัมาอยูที่�บันไดเสยีง  
E minor และเราจะได�ยินโมทีฟเดิมกลับมาบรรเลงในบันไดเสียงเดิม (B E D B A) ในช่่วงห�อง ๘๐-๘๒

ซึ่ึ�งจากการย�ำโมทีฟดังกล่าวในช่่วงแรกของเพลง น่าจะทำให�ผูู้�ฟังสามารถจะ “สะดุด” กับทำนองดังกล่าว
ได�แล�ว และน่าจะทำให�ผูู้�เขียนสามารถนำทำนองดังกล่าวมาใช่�ในรูปแบบที�แปลกออกไปกว่าเดิมได�

โมทีฟดังกล่าวถูกนำมาใช่�อีกหลายครั�งในท่อนที� ๑ โดยนำมา Modulate เพ้�อสร�างความแตกต่าง เช่่น ใน
ตัวอย่างต่อไป มีการเปลี�ยนบันไดเสียง ๓ ครั�ง ให�แก่โมทีฟนี�

โมทีฟนี�ได�ถูกนำมาใช่�ในท่อนอ้�น ๆ อีก เช่่น ในท�ายท่อนที� ๒ ซึ่ึ�งอยู่ในอัตราจังหวะ ๓/๔ ทำนองตลอด
ช่่วงดังกล่าว แทบจะเรียกได�ว่าประกอบด�วยโมทีฟหลักล�วน ๆ จนแทบจะไม่มีทำนองอ้�น ๆ ประกอบเลย  
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โดยมกีารเปลี�ยนแปลงกุญแจเสียงไปมาอยู ่๔ กญุแจเสยีง ได�แก่ B Major, D Major, F Major และ Ab Major

มีการนำ Motif นี�มาใช่�ในรูปแบบที�ซึ่ับซึ่�อนขึ�น ในท่อนที� ๓ ซึ่ึ�งต�องการสร�างความรู�สึกที�หนักแน่น ซึ่ับซึ่�อน 
และเร่งเร�า ทำให�มีการให�เสียงประสาน (Harmonize) ทำนองทั�ง ๕ ตัว (ได�แก่ B E D B A) ที�แตกต่างกัน
ทั�งหมด โดยประกอบด�วยเสียงประสานจากโหมด E Dorian, F Lydian, G Mixolydian, B Dorian และ C# 
Aeolian ตามลำดับ ทำให�มีการเคล้�อนไหวที�ไม่สามารถบอกบันไดเสียงได�ชั่ดเจน เพ้�อผู้ลลัพธ์ัที�คลุมเครอ้ วุน่วาย

กล่าวโดยสรุป ในการสร�างฮ่าร์โมนีให�แก่โมทีฟหลักของบทเพลง องค์ความรู�ที�ต�องนำมาใช่� ได�แก่ ความ
เข�าใจในเร้�อง Functional Harmony และ Chord Scale Relationship ที�จะเปิดโอกาสให�การวางเสียงประสาน
ให�แก่ทำนองสั�น ๆ นี� สามารถเกิดขึ�นได�อย่างแทบจะไม่มีขีดจำกัด

ท่อนเพี่ล่งท้� ๔ ก่ับก่ารเล่่นก่ับ Root Movement แล่ะ Pedal Tone
ในทอ่นสดุท�ายของเพลง มกีารนำแนวคดิเร้�องของ Root Movement มาใช่� ประกอบกบัแนวคดิเร้�อง Pedal 

Tone มาใช่�อย่างช่ัดเจน โดยบทประพันธั์สร�างขึ�นบนทางเดินของฮ่าร์โมนีที�มีลักษณะดังต่อไปนี�
- มี Root Movement ที�เคล้�อนไหวเป็น Half Step เป็นช่่วงระยะเวลาติดต่อกันกว่า ๔๐ ห�อง
- มกีารใช่� Pedal Tone ซึ่ึ�งมลัีกษณะที�แตกตา่งจากที�พบเจอบอ่ย ๆ  กลา่วคอ้ ใช่�โน�ตตวัทำนองหลกัมาเป็น Pedal Tone  

(แทนที�จะใช่�โน�ตเบส) หร้อที�หลาย ๆ คนเรียกว่า “Invert Pedal Point”
ดังนั�น จึงทำให�เกิดเป็นภาพร่างคร่าว ๆ ขององค์ประกอบของทำนอง และ Root ดังนี�
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จากภาพข�างต�น ดแูล�วจะคล�าย ๆ  มี Chromatic Scale ๒ สเกล ที�ไล่ด�วยอตัราความเรว็แตกต่างกนั กล่าว
คอ้ ในบรรทดัล่าง จะเคล้�อนไหวขึ�นในทกุ ๆ  ห�อง ส่วนบรรทดับน จะเคล้�อนไหวขึ�นทกุ ๆ  ๔-๑๒ ห�อง สิ�งที�ต�อง
ท�าต่อไปก็ค้อ ๑) การใส่ฮ่าร์โมนีเข�าไปให�เหมาะกับองค์ประกอบระหว่างท�านองกับ Root และ ๒) การประดับ
ประดาท�านอง (Melodic Embellishment) ผู้ลที�ได�ท�าให�ได�มาซึ่ึ�งท�านองส่วนใหญ่ของท่อนที� ๔ (ตัวอย่างต่อ
ไปนี�จะแสดงท�านองเพียงบางส่วน)
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กิารเรียบเรียงเสียงประสานสำาห้รับวงออร์เค่สตรา
เม้�อจะต�องนำ A Tale from Pomelo Town 

ออกแสดงอีกครั�งโดย Pomelo Town และ Thailand 
Philharmonic Orchestra จงึถ้อวา่เปน็ “งานช่�าง” ที�
คงจะต�องขอเรี�ยวขอแรงจากนกัเรยีบเรยีงเสยีงประสาน
เข�ามาช่่วยกันระดมพลังกันเขียน ซึึ่�งคนที�จะเข�ามาช่ว่ย
ทำงานช่ิ�นนี�คงต�องเปน็คนที�มคีวามรู�และประสบการณใ์น
การเรียบเรียงดนตรสีำหรับวงดนตรีขนาดใหญ่ มคีวาม
เข�าใจ Jazz Harmony และถ�ามีประสบการณ์ในการ
ควบคมุวงดนตรแีจส๊ขนาดใหญ ่(เช่น่ Jazz Big Band 
หรอ้ Jazz Orchestra) ได�กจ็ะยิ�งด ีซึ่ึ�งจากเกณฑต์า่ง ๆ   
ที�กล่าวมาข�างต�น หน�าที�งานนี�จึงถูกกระจายออกไปให�
แกน่กัเรียบเรียงประสานซึึ่�งเป็นคณาจารย์หรอ้ศิษย์เก่า
จากวทิยาลยัดรุยิางคศลิป ์มหาวิทยาลยัมหดิล ทั�งสิ�น 
๔ คน รับหน�าที�กันไปคนละท่อน ได�แก่

- ท่อนที� ๑: Once upon a Time ได�มอบหมาย
ให� อาจารย์สฤษฎ ตนัเปน็สขุ อาจารย์ประจำสาขาวชิ่า
ดนตรีแจส๊ เป็นผูู้�สอนในรายวิช่าการประพันธัด์นตรีแจ๊ส 
และผูู้�ควบคุมวง Mahidol University Jazz Big Band

- ท่อนที� ๒: The Stranger เรียบเรียงโดย 
อาจารย์ศรุติ วิจิตรเวช่การ อาจารย์ประจำสาขาวิช่า
ดนตรแีจส๊ ผูู้�สอนในรายวชิ่าสมัมนาการประพนัธัด์นตรี
แจ๊สในระดับบัณฑิตศึกษา

- ทอ่นที� ๓: The Mission เรียบเรยีงโดย อาจารย ์
ปญิช่านน์นัท ์ใจประสงค ์อาจารยป์ระจำสาขาวชิ่าการ
ประพันธั์ดนตรี และศิษย์เก่าในสาขาวิช่าการประพันธั์
ดนตรี และสาขาวิช่าดนตรีแจ๊ส

- ทอ่นที� ๔: Light เรียบเรียงโดย นภัทร ตั�งสุจริตพันธ์ั  
ศิษย์เก่าจากสาขาวิช่าดนตรีแจ๊ส

โดย ดริน ผูู้�ประพันธั์ ดูแลรายละเอียดต่าง ๆ ใน
ขั�นสุดท�าย ซึ่ึ�งมีประเด็นที�น่ากล่าวถึงดังต่อไปนี�

ท่อนท้� ๑-๒: Once upon a Time แล่ะ The 
Stranger

ผู้ลงานในท่อนที� ๑ และท่อนที� ๒ นั�น เรียบเรียง
โดย สฤษฎ ตันเป็นสุข และศรุติ วิจิตรเวช่การ ตาม
ลำดับ โดยที�สฤษฎมีผู้ลงานการประพันธั์เพลงแจ๊สอยู่
อยา่งตอ่เน้�อง โดยบุคลกิการสร�างงานถอ้ได�ว่าเปน็ผูู้�ที�มี
จนิตนาการ กล�าที�จะเขยีนและเพิ�มเตมิองค์ประกอบตา่ง ๆ   
ที�มีความท�าทายให�แก่บทเพลง ซึึ่�งถ้อได�ว่าเป็นองค์
ประกอบที�ลงตัว สำหรับหน�าที�เขยีนท่อนเปิดของเพลง 
สฤษฎใช่�ความเป็นนักดนตรีกลุ่มเคร้�องเป่าทองเหล้อง 
(Jazz Trumpet) ของตน ประกอบกับประสบการณ์
ในการควบคมุวงใหญใ่นการใสจ่นิตนาการใหม ่ๆ  ให�แก่
เพลงเป็นอย่างมาก

ในขณะที�การเลอ้ก ศรุต ิเข�ามาเป็นผูู้�เรยีบเรียงในท่อน
ที� ๒ มปีจัจัยหนึ�งที�สำคัญ เน้�องมาจากการเป็นนักดนตรี
ผูู้�เช่ี�ยวช่าญทั�งในเคร้�องดนตรกีลองช่ดุและเคร้�องลมไม�  
(Clarinet) ดังนั�น น่าจะเหมาะสมกับการเรียบเรียง
ดนตรใีนทอ่นที� ๒ ซึึ่�งต�องอาศยัจนิตนาการทางจงัหวะ
พอสมควร ในขณะเดียวกัน ความเข�าใจในการทำงาน
ของเคร้�องดนตรีกลุ่ม Woodwind น่าจะช่่วยผู้ลักดัน
ให�สามารถสร�างสีสันต่าง ๆ ให�แก่ท่อนนี�ได�เป็นอย่างดี

อาจกล่าวได�ว่า ทอ่นที� ๑ และท่อนที� ๒ เป็นท่อนที�
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มโีครงสร�างดนตร ีตลอดจนสสีนั แตกตา่งจาก Original 
Version มากทีเดียว โดยในหลาย ๆ จุด ผูู้�เรียบเรียง
ทั�งสองได�เปลี�ยนแปลงสีสันของเพลงในช่่วงแรกจากที�
เน�นการทำงานของ Jazz Rhythm Section เป็นการ
ทำงานของวงออร์เคสตราเป็นหลัก

การที�ผูู้�เรียบเรียงไม่ได�มีเคร้�องเอกเป็นเปียโน ทำให�
ผู้ลงานการเรียบเรียงกลับได�แนวคิดทางเสียงประสานที�
ถูกสร�างด�วยแนวคิดที�แตกต่างจาก Original Version 
อยูพ่อสมควร ทั�งในด�านองค์ประกอบของ Voicing รวม
ถึงเร้�องการเล้อก Range ของเคร้�องดนตรี ซึ่ึ�งในมุม
มองของผูู้�ปะรพนัธั ์ถ้อวา่ผูู้�เรยีบเรยีงทั�งสองเล้อกช่ว่ง
เสยีงและเลอ้กเคร้�องดนตรใีนลกัษณะที�หากผูู้�ประพนัธั์
เป็นคนเรียบเรียงเอง ไม่น่าจะใจถึงขนาดนั�น ในขณะที�
ผูู้�เรียบเรียงในท่อนที� ๒ ใช่�จินตนาการในฐานะมอ้กลอง 
ในการจัดองค์ประกอบของกลุ่ม Percussion ให�แก่
ท่อนที� ๒ โดยเฉพาะอย่างยิ�งช่่วงท�ายท่อน ในแบบที�
ผูู้�ประพันธั์คงจะไม่กล�าทำเช่่นเดียวกัน

ความกล�าในการออกจาก Comfort Zone และ
ความเข�าใจการทำงานของกลุ่มเคร้�องเป่าและเคร้�อง
กระทบ น่าจะถ้อเป็นเหตุผู้ลสำคัญที�ทำให�สฤษฎและ
ศรุติได�รับงานในสองท่อนแรกนี� ดังนั�น คาดว่าในวัน
แสดงจริง เรา (โดยเฉพาะอย่างยิ�ง นักเปียโนแจ๊ส) 
จะได�ยินโครงสร�างเสยีงประสานที�แตกตา่งจากสุ�มเสยีง
ที�คุ�นเคย ประกอบกับลกัษณะองค์ประกอบทางจังหวะ
ที�น่าสนใจในทั�งสองท่อนนี�

ท่อนท้� ๓-๔: The Mission แล่ะ Light
หากจะว่าไปแล�ว องค์ประกอบทางดนตรีที�ถอ้ได�วา่

สำคญัที�สุดในท่อนที� ๓-๔ นี� นา่จะเป็นประเด็นทางเสียง
ประสาน โดยเฉพาะอย่างยิ�งในท่อนสุดท�าย ซึ่ึ�งมีลีลา
เพลงที�เนิบนาบ ไม่เน�นความคึกคึก หรอ้จินตนาการทาง
จงัหวะมากนกั เม้�อเทยีบกบัสองทอ่นแรก ผูู้�ประพนัธัจ์งึ
ได�เล้อกปิญช่าน์นันท์ ใจประสงค์ และนภัทร ตั�งสุจริต
พนัธั ์ให�เรยีบเรยีงประสาน ซึ่ึ�งทั�ง ๒ เปน็ศษิยเ์กา่ เอก
เปียโนแจ๊ส จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหิดล โดยที�ปิญช่าน์นันท์ยังสำเร็จการศึกษาระดับ
ปรญิญาตรทีี�วทิยาลยัในสาขาวชิ่าการประพนัธัด์นตรอีกี
ด�วย ดังนั�นจึงถูกวางตัวไว�ให�เรียบเรียงท่อนที� ๓ ซึ่ึ�งมี
บุคลิกกระเดียดไปทาง Classical พอสมควร

ท่อนที� ๓ (The Mission) เป็นท่อนที�ดรินได�วาง
เสียงประสานไว�ค่อนข�างซัึ่บซึ่�อน แต่อย่างไรก็ดี วง 
Pomelo Town ทั�งวง แทบจะมีความรู�สึกไปในทิศทาง

เดียวกันว่า การบรรเลงดนตรีที�ออกมา ไม่ว่าจะใน
การแสดงสดหร้อการบันทึกเสียง ยังไม่ค่อยเป็นที�น่า
พอใจนัก เน้�องจากดนตรีที�ประพันธ์ัขึ�นมา มบีคุลิกของ 
Classical Music อยู่ค่อนข�างมาก การนำวงดนตรี
แจส๊ขนาด ๗ ช่ิ�นมาบรรเลง กย็งัไมส่ามารถให�อารมณ์
ที�ต�องการได� ซึ่ึ�งในกรณีนี� ปิญช่าน์นันท์ดูจะตอบโจทย์
เร้�องนี�เปน็อยา่งด ีโดยทำการเรยีบเรยีงเพลงด�วยโครง
สร�างฮ่าร์โมนีเดิม ๆ แต่ที�เพิ�มเติมค้อจินตนาการใน
เร้�อง Instrumentation ที�อาจจะกล่าวได�ว่า ระบายสี
เข�าไปในเพลงอย่างสนกุมอ้ทเีดยีว และผู้ลที�ออกมาถอ้
ได�ว่าตอบโจทย์ Pain Point ที�ติดค�างในใจผูู้�ประพันธั์
มาเป็นเวลา ๑๐ ปีได�เป็นอย่างดี

ในขณะที� นภัทร ผูู้�เรียบเรียงในท่อนสุดท�าย หร้อ 
Light อาศยัองคค์วามรู�ทาง Jazz Harmony แตง่แต�ม
สีสันเข�าไปในท่อนที�ดูจะเนิบ ๆ ธัรรมดา ๆ จนมีช่ีวิต
ช่ีวาขึ�นมาอย่างเห็นได�ช่ัด ทั�งนี� น่าจะต�องกล่าวไว�สัก
นดิหนึ�งตรงนี�วา่ ด�วยความที�บทประพนัธันี์�ผู้า่นมาเปน็
เวลา ๑๐ ปแีล�ว ปรากฏวา่สกอรเ์พลงสำหรับทอ่นที� ๔ 
นั�นได�สูญหายไป เหล้อแต่เพียง Lead Sheet สำหรับ 
Rhythm Section ดังนั�น นภัทรจึงมีความจำเป็นต�อง
เขียนโครงสร�างฮ่าร์โมนีขึ�นจาก Lead Sheet (ซึึ่�งมี
เพียงแนวทำนองและสัญลักษณ์คอร์ดเท่านั�น) บวก
กบัการฟงัจากอลับั�มที�ได�บนัทกึเสยีงขึ�นมา จงึถอ้ได�วา่
เป็นงานที�ยาก แต่ก็คาดว่าน่าจะเป็นการปิดท�ายเพลง
ที�น่าพึงพอใจทีเดียว

โดยสรปุ ในวนัที� ๑๑ มถินุายน ๒๕๖๕ เราก็จะได�
ฟังบทเพลง A Tale from Pomelo Town ที�นักดนตรี 
ผูู้�อำนวยเพลง และผูู้�ฟงั จะต�องนั�งเล่นนั�งฟังกันเป็นเวลา
ติดต่อกันไปเป็นเวลาเก้อบ ๑ ช่ั�วโมง โดยไม่มีช่่วงพัก  
(และไม่มีช่่วงพักระหว่างท่อนเช่่นกัน)

นักดนตรีที�ร่วมบรรเลงก็จะประกอบด�วย วง 
Thailand Philharmonic Orchestra วง Pomelo 
Town โดยมี อาจารย์ ดร.ภมรพรรณ โกมลภมร เป็น
ผูู้�อำนวยเพลง และมี Soloist รับเช่ิญ ค้อ อาจารย์ 
ดร.คม วงษ์สวัสดิ� (เปียโน) อาจารย์ประจำสาขาวิช่า
ดนตรีแจ๊ส วทิยาลัยดุรยิางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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Music and Mental Health

Introduction
According to the World 

Health Organization (WHO), 
depression is one of the leading 
causes of disability among the 
mental health, then suicide is the 
second leading cause of death 
among people who are 15 to 29 
years old. In fact, such mental 
health issues can be prevented if 
people are aware about it. However, 
the WHO stated that people with 
severe mental health conditions 
die prematurely as much as two 
decades early due to preventable 
physical conditions. Besides that, 
in some countries, people with 
severe mental health conditions 
also will experience human rights 
violations, discrimination, and 
stigma. Therefore, the WHO will 
increase their investment on the 
benefits to mental health. The 
increased investments are for 
mental health awareness to increase 
understanding and reduce stigma, 
and also increase the access to 
quality mental health care and 
provide effective treatments for 
the people. The investment is 
also for research to identify new 
treatments and improve existing 
treatments for all mental disorders. 
For example, the WHO works 
with Member States and partners 
to improve the mental health of 
individuals and society at large. 
In 2019, the WHO launched the 
WHO Special Initiative for Mental 
Health (2019-2023): Universal 
Health Coverage for Mental Health 

to ensure access to quality and 
affordable care for mental health 
condition (World Organization 
Health, 2022).

Why must humans have good 
mental health? Is it important to us? 
The Mental Health Foundation in 
the UK defined good mental health 
as the individual has the ability 
to learn, ability to feel, ability 
to express and manage both 
positive and negative emotions, 
ability to form and maintain 
good relationships with others, 
and ability to cope with any 
changes and uncertainty. On the 
other hand, mental health is related 
to our quality of life. Janice (2012) 
writes that mental health will 
affect the life quality, therefore, 
measuring the quality of life for 
people with mental health problems 
is important. Wenger et al. in 1984 
also defined quality of life as “an 
individual’s perceptions of his or 
her functioning and well-being in 
different domains of life.” (Cai et 
al., 2021). Therefore, maintaining 
good mental health is important to 
everyone in this world to improve 
our quality of life.

There are several ways to 
maintain or improve our mental 
health. Recently, many clinical 
psychologists or psychiatric 
centres have included music as 
an intervention to treat mental 
health for their patients. Music 
therapy has also become more well 
known in the mental health area. 
Therefore, this article will talk 

about how music connects to our 
mental health, how music therapy 
works with mental health and how 
people perceive the impacts of 
music on mental health.

Benefits of Music to Mental 
Health 

First of all, let us look into 
the benefits of music. Music can 
provide benefits for both mental 
and physical health. For example, 
listening to music or playing music 
will help our blood flow more 
easily. Hence, music can help 
people to maintain a healthy heart 
by reduce heart rate into normal 
heartbeat (NorthShore, 2020). 
Music also can motivate people 
when doing exercise. It can turn 
exercising into something that is 
fun and enjoyable for everyone 
(Lopez, 2021). Besides that, 
many rehabilitation centres are 
providing music therapy services 
to help the people in there. The 
study found that music therapy 
can promote changes in the brain 
to improve function, known as 
neural reorganization, and provide 
physical benefits include better arm 
function and gait (Anglia Ruskin 
University, 2020).

We believe that music showed 
the significant positive effects to 
physical health. However, in this 
article I want to focus more about 
the benefits of music on mental 
health. Several research studies 
have found the benefits of music 
to our mental health. So, what 
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are the actual benefits for music 
to our mental health?

First, music can elevate 
our mood because music can 
decrease cortisol levels (a kind 
of stress hormone) and increase 
serotonin (act as a mood stabilizer 
in our body) and endorphin (to 
trigger positive feeling) levels 
in the blood, and also boost the 
brain’s production of the hormone 
dopamine. Hence, music is used 
to boost our mood because the 
function of dopamine is used to 
help relieve feelings of anxiety and 
depression and increase positive 
feelings (NorthShore, 2020). 

Besides that, researchers have 
also found that listening to music 
can relieve stress by triggering 
biochemical stress reducers in 
our body. As music can help to 
increase the dopamine which 
helps to reduce the symptoms of 
depression such as sad, negative 
feelings, negative thoughts, etc. 
Lastly, music can help to manage 
and alleviate pain. The reason is 
music can reduce the stress levels 
and provide a strong competing 
stimulus to the pain signals that enter 
the brain. Hence, music therapists 
usually will use music to distract 
the attention of the patients, so the 
patients can focus on the music 
instead of the pain and prevent 
the pain signal from entering the 
brain. Music can meaningfully 
reduce the perceived intensity 
of pain, especially in palliative 
medicine, intensive care unit or 
geriatric care (NorthShore, 2020). 

Music therapy in mental 
health

Now, let’s us look into music 
therapy. What is music therapy?

The American Music Therapy 
Association (AMTA) defined music 
therapy as the clinical and evidence-
based use of music interventions 
to accomplish individualized goals 
within a therapeutic relationship 
by a credentialed professional who 

has completed an approved music 
therapy program. Music therapy 
can provide help to any population, 
no matter if it is autism, Down 
Syndrome or people with mental 
disorders. The main goal of music 
therapy is to provide help to the 
people who are struggling either 
physiologically or psychologically 
to improve their quality of life.

There are several benefits 
that music therapy can provide to 
mental health. First, studies have 
found that both music therapy 
techniques and listening to music 
can improve a person’s mood and 
decrease the stress responses. 
The reason is music therapists 
are using music to work with the 
people who have mental health 
issue and music can increase the 
dopamine in our brain (Vertava 
Health, 2021). However, people 
with schizophrenia couldn’t improve 
their mood by just listening to 
music. Therefore, music therapy 
is providing to them to alter their 
mood. For example, research 
found that music therapists used 
songwriting to help psychiatric 
inpatients to improve their mood. 
The music therapists used a pre-
composed song with some blanks 
on the key words in the original 
lyrics, then patients filled the blank 
with their personal emotions, 
thoughts, and experiences into 
the lyrics. After that, they chose 
a percussion instrument to play 
while therapist facilitated singing 
using rhythmic guitar chords and 
voice. Patients felt the music had 
relaxed their mind and spirit; and 
provided the opportunity to play 
and sing together (Markovhich & 
Tatsumi, 2015).

Secondly, music therapy will 
also provide help for people with 
depression. Studies found that 
music therapy works along with 
traditional treatment methods such 
as psychology and medication, 
which helps patients experienced 
fewer depressive symptoms than 

traditional treatment alone. It is 
because music can decrease the 
levels of anxiety and improved 
functioning (Vertava Health, 2021). 
Music therapists will use active 
music therapy, which includes 
improvisational, re-creative, or 
compositional methods. Bruscia, 
in 2014, wrote that with the 
compositional method, it helps 
patients generate and refine their 
personal opinions, ideas, and 
fantasies, and puts them into a 
workable musical structure (Aalbers 
et al., 2017). The use of active 
music therapy for depression is 
the co-created musical relationship 
between the therapist and the 
patient which enables the patient 
to experience and to gain insight 
into relational and emotional 
problems by talking about the 
musical dialogue; to organise, 
problem-solve, take responsibility, 
communicate, improve attention, 
and experience feelings of self-
worth and achievement. Active 
music therapy can meet a variety 
of emotional states and physical 
needs; and to express emotions 
by creating musical sounds and 
structure (Aalbers et al., 2017).

Besides that, some patients 
will need to experience medication 
procedures that will cause them 
pain. Pain will impact both the 
physical and psychological well-
being of people, and it may lead 
to some mental health condition 
such as anxiety and depression 
(Ting et al., 2022). Therefore, 
music therapy will be provided 
for the patients to manage their 
pain while they are having or after 
the medication procedures due to 
their illness. The reason is music 
can distract a patient’s attention 
and prevent the pain signal from 
entering the brain (Vertava Health, 
2021). Music therapy also allows 
the participant to become actively 
involved in managing his or her 
pain. Music therapists will create 
the intervention which match 
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with patient’s needs and skills 
to alleviate their pain (Boling & 
Engelke, 2018). One of the music 
therapy interventions usually used 
in pain management is Patient-
preferred live music (PPLM). 
This is a specific music therapy 
intervention involving preferred 
music selected by the patient that 
is played live for the patient by a 
qualified music therapist. Patients 
who just came out from surgery 
might feel low energy, therefore, 
PPLM is used for them to enhance 
the relaxation and reduce their 
anxiety (Reimnitz & Silverman, 
2020).

Lastly, the most important 
thing for people with mental 
health issues is coping strategies. 
Music therapy can help people 
who have mental disorders to 
find their coping strategies to 
cope with negative thoughts or 
other mental issues. It is because 
those people have the difficulties 
in coping their negative emotions, 
feelings and thoughts (Vertava 
Health, 2021). Therefore, music 
therapy helps them to find their 
own coping strategies by using 
song writing, song analysis or 
other music interventions. One 
of the studies found that group 
music therapy can facilitate people 
who have substance abuse to find 
their coping strategies by sharing 
their own music then express their 
trauma experiences and emotions 
in a “safe” environment about 
the music. Group music therapy 
can facilitate the patients to share 
their emotions because the group 
of patients were sharing the same 
experiences (Aldridge & Fachner, 
2010).

How people perceive the 
impacts of music in mental 
health?

Although there is a lot of 
research that has found music to 
be beneficial to mental health, do 
people think the same way? To 

answer this question, I interviewed 
4 persons who are using music in 
their careers to connect with people. 
They are two music therapists and 
two music teachers. Besides that, 
I also conducted a survey of 50 
people (20-30 years old) to find 
how they using music and what is 
their perspective of using music 
in mental health.

A Music therapist is a person 
who uses music in a clinical way 
to help people who need helps in 
mental health, physical, social 
and emotion. A Music teacher 
is a person who uses music in an 
educational way and helps student 
to enjoy and feel the fun of playing 
music. I interviewed them and 
asked them three questions.

1) What is music to you?
All of them said that music is 

the sound that has the benefits in 
the world. Music therapists defined 
that music is existing when humans 
had been born into this world, it 
becomes a part of human nature 
that coming from a human’s inside. 
Music teachers defined that music 
is a sound or many sounds that had 
been organized with structure in 
a systematic way.

2) Will music connect to 
mental health?

All of them agreed that 
people can use music to connect 
their emotion and changed their 
mood. They said that music does 
affects the mental health in daily 
life. One of the music therapists 
who worked in a psychiatric 
clinical setting said that music 
can help those people who under 
mental disorders to regulate their 
coping skill and help to improve 
the social engagement. From the 
music teachers, they said that they 
used music to help their students 
to express their own emotions and 
provide them solutions when they 
feel stress in daily life. 

3) How did you use music 
to help your patients/students?

Both music therapists 

mentioned that they didn’t have 
a standard process or method 
to help people who suffer from 
mental health issues. However, 
they will be based on the person’s 
condition and ability to provide 
the treatment. Both music teachers 
taught their students how to play 
the music nicely and taught them 
how to listen to the beauty of the 
music to release stress.

The results from the survey
The survey showed that 90% of 

the participants have experienced 
stress from their work or study 
and half of them aware about 
their stress and emotion. This 
showed that if a person is aware 
about his or her emotion or mental 
health, they will find a solution to 
cope and release their emotion to 
maintain a good mental health. All 
of them agreed that mental health 
will affect human quality of life, 
therefore, good mental health is 
very important to maintain a good 
quality of life. Besides that, they 
agreed that music has a positive 
effect for a human’s mental health, 
and they think music can be one of 
the tools to help people in stress 
reduction.

Through the survey, 90% of 
them will listen to music to release 
their stress and emotion. They 
feel relax when listening to the 
music because music can be felt 
immediately and affects a human’s 
mind, no matter if it is pop music, 
classical, jazz, country music or 
religious music. This showed that 
most of the people realized that 
music could help them to reduce 
the stress level and increase the 
relaxation when they had stress 
from their work or school.

Recommendation
If you are not sure what kind 

of music to listen to reduce stress 
and enhance relaxation, in this 
part I will share with you how to 
choose the suitable music or songs 
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to listen. First, studies saying that 
people who have stress in their 
life can try to listen to relaxing 
music which is about 60 beats per 
minute. Research found that this 
slow tempo is best for encouraging 
the alpha brainwaves that signal 
a relaxed and conscious mind 
(Brennan, 2021). Slow music 
also can help people who have 
insomnia to induce sleep in a 
relaxed position. For example, if 
you find it difficult to get to sleep, 
you can try to listen to instrumental 
music which has a slow tempo. 
However, if the sleep problem has 
interfered with your daily life, I 
suggest you find a psychologist 
to solve your insomnia.

On the other hand, listening 
to faster music can help us to 
feel more positive and optimistic 
about life. It can help us to feel 
more alert and concentrate better 
because it can stimulate a human’s 
brain structure, which is the limbic 
system that controls the emotions. 
Therefore, when people listen to 

nice and happy music, they will 
feel happy and relaxed. 

Conclusion
In conclusion, we can’t live 

without music. We live in a world 
which is a part of our lives. We 
can hear music in anytime and 
anywhere like in the restaurant, 
on the bus, walking on the street, 
etc. Therefore, we can fully utilize 
music and let music help us in 
our daily life. Music can serve as 
a mirror and has been shown to 
offer a fundamental, emotion-based 
connection. Therefore, people can 
release their stress, increase their 
relaxation and emotional well-
being by using music. However, 
just listening to music can’t 
really treat severe mental health 
conditions. If you found that 
music listening can’t reduce your 
depression or boost your positive 
emotion, I recommended you find 
psychotherapy to help you up.

Another side, it is very 
important to maintain good mental 

health because it helps us to maintain 
our social relationships, helps us 
to manage our emotions, helps 
us to cope with tough situations 
and improve our quality of life. 
It doesn’t matter what kind of 
method you are using to improve 
your mental health. Therefore, if 
you are facing a kind of mental 
health issue, please don’t hesitate 
to find therapy which can help your 
mental health. If you think music 
can help you and you enjoy music, 
you can find a music therapist who 
is a certified professional that use 
music as a tool to improve physical 
movement, regulate emotion, 
facilitate communication, and 
enhance relationship with others 
in the community. 
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เรื่่�อง:
ชินวิัฒน์ เต็มคำาขวิัญ (Chinnawat Themkumkwun)

ศิิลปนิกีตารื่์คลาสสิกชาวิไทย์ในรื่ะดับูนานาชาติ
ศิิษย์์เก่าวิิทย์าลัย์ดุรื่ิย์างคศิิลป์ มหาวิิทย์าลัย์มหิดล

ชุำาแหลิะคำาจ้ำากัดควัามแลิะเที่คนิค
จ้ากบที่เพลิง Tango ของ

ในโลกวรรณกรรมกีตาร์คลาสสิก 
วฒันธัรรมสเปนถอ้ว่ามีบทบาทสำคัญ
อยา่งยิ�ง ในการขับเคล้�อนพัฒนาการ
ของกตีารค์ลาสสกิสมยัใหม ่ไมว่า่จะ
เป็นการที� Andrés Segovia นัก
กตีาร์คลาสสิกช่าวสเปนผูู้�ยิ�งใหญไ่ด�
นำเคร้�องดนตรีช่ิ�นนี�ก�าวไปสู่เคร้�อง

ดนตรีคอนเสิร์ตอย่างแท�จริง หร้อ
การที� Antonio de Torres ช่่างทำ
กีตาร์คลาสสิกผูู้�ล่วงลับที�ได�พัฒนา
รูปแบบการทำกีตาร์คลาสสิกให�มี
โครงสร�างที�ใหญขึ่�น เพ้�อตอบสนอง
เสียงที�มีพลัง เม้�อเปรียบเทียบกับ
กตีารค์ลาสสกิในยคุโบราณ ในสว่นของ

นกัประพนัธับ์ทเพลงกตีารค์ลาสสกิ  
Emilio Pujol (1886-1980) ก็
เปน็อกีหนึ�งปชู่นยีบคุคลของวงการ
กตีารค์ลาสสกิโลก โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ�งในประเทศสเปน

Emilio Pujol เกิดวันที� ๑๐ 
กันยายน ค.ศ. ๑๘๘๖ ที�หมู่บ�าน

Emilio Pujol
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เล็ก ๆ ในเม้อง Granadella 
ประเทศสเปน เขาเป็นนักเรียน
ของ Francisco Tarrega และ 
Miguel Llobet ทั�งสองเป็นทั�งนัก
ประพันธั์บทเพลงกีตาร์คลาสสิก
และนักกีตาร์คลาสสิกคนสำคัญใน
ประวตัศิาสตร ์บทเพลง Tango บท
นี�มาจากสว่นหนึ�งของบทเพลง Trois 
Morceaux Espagnols (แปล
ว่า Three Spanish Pieces) ซึ่ึ�ง
ประกอบไปด�วย Tonadilla, Tango 
และ Guajira ตามลำดับ บทเพลง
ถูกตีพิมพ์อย่างเป็นทางการผู้่าน
สำนักพิมพ์ Max Eschig สำนัก

พิมพ์โน�ตเพลงช่้�อดังจากกรุงปารีส 
ประเทศฝัรั�งเศส ถึงแม�ว่า Pujol 
จะเป็นนักประพันธั์ช่าวสเปน แต่ก็
มีการใช่�ภาษาฝัรั�งเศสในการเขียน
ช้่�อเพลงและคำบรรยายในโน�ตเพลง

บทเพลงนี�ได�รบัความสนใจเป็น
พเิศษในวงการกตีารค์ลาสสกิโลกใน
ช่่วงนี� เน้�องจากบทเพลงนี�ได�ถูกคัด
เล้อกให�เป็นบทเพลงบังคับในงาน
แขง่ขนักีตารค์ลาสสกินานาช่าตงิาน
ใหญ่อย่าง Alhambra International 
Guitar Competition 2022 ณ 
เม้องวาเลนเซึ่ีย ประเทศสเปน ผูู้�
เข�าประกวดทุกคนจะต�องบรรเลง

บทเพลงนี�ในการแข่งขันรอบแรกควบคู่
กบับทฝักึของ Heitor Villa-Lobos 
โดยไม่มเีพลงเลอ้กอิสระแม�แต่เพลง
เดียว จงึทำให�เหลา่นักกตีารค์ลาสสกิ 
ในวงการหันมาให�ความสนใจกับ
บทเพลงนี�เฉกเช่น่เดียวกันกบัผูู้�เขยีน

Pujol เขียนบทเพลงนี�ให�แก่ 
Matilde Cuervas ภรรยาคนแรก
ของเขาซึ่ึ�งเป็นนักกีตาร์คลาสสิก
เช่่นเดียวกัน โดยระบุช่้�อไว�ด�านบน
ของโน�ตเพลงอย่างช่ัดเจน Pujol 
แต่งงานกับ Cuervas ที�กรุงปารีส 
ประเทศฝัรั�งเศส และพำนักอยู่ที�
นั�น นี�จึงเป็นเหตุผู้ลว่าทำไมภาษา
ฝัรั�งเศสจงึถกูนำมาใช่�ในบทเพลงนี�ที�
เขยีนโดยนกัประพนัธัส์ญัช่าตสิเปน 
เขียนในสไตล์และฉันทลักษณ์แบบ
สเปน Cuervas เสียช่ีวติในปี ค.ศ. 
๑๙๕๖ ทำให� Pujol เศร�าโศกเสียใจ
เป็นอยา่งมาก อยา่งไรก็ตาม เจด็ปี
ต่อมาหลังจากที�ภรรยาคนแรกเสีย
ช่ีวิต เขาก็ได�แต่งงานครั�งที�สองกับ 
Maria Adelaide Robert ผูู้�ซึ่ึ�งเป็น
นักเปียโนและนักร�องช่าวโปรตุเกส 
ทั�งสองอยู่ด�วยกันจนกระทั�งวาระ
สดุท�ายของชี่วติ Emilio Pujol เสีย
ช่ีวิตในปี ค.ศ. ๑๙๘๐

บทเพลงนี�อยู่ในบันไดเสียง A 
Major และใช่�ลักษณะจังหวะแบบ 
Spanish Tango ที�มีส่วนผู้สมของ
จังหวะแบบ Habanera โดยจุด
ประสงค์เพ้�อการเต�นรำซึึ่�งต่างจาก 
Tango ทั�ว ๆ ไปที�เราเคยได�ยิน
กัน สังเกตได�จากเคร้�องหมายเน�น
ที� Pujol ได�เขียนไว�เหน้อโน�ตเพลง
แต่ละตัวที�แตกต่างกันออกไป จุด
สังเกตของบทเพลงแนวนี�ค้อการ
เน�นในจังหวะขัดอย่างสม�ำเสมอ 
เน้�องจากบทเพลงนี�เปน็เพลงเต�นรำ 
การเน�นจังหวะจึงมีความสำคัญมาก

จงัหวะสามพยางค์ของบทเพลง

กีตาร์คลาสสิกที�สร�างโดย Antonio de Torres ที� Emilio 
Pujol เคยใช่� ปัจจุบันอยู่ใน Museum Collection ของ
ทาง Guitar Salon International
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นี�ได�รับอิทธัิพลจากเคร้�องดนตรี 
Castanets ที�เป็นเคร้�องดนตรี
ประกอบจังหวะของแนวดนตรฟีลา
เมนโก จงึเปน็สาเหตใุห�จงัหวะสาม
พยางคข์องบทเพลงนี�ผู้ดิแปลกไปจาก

การนบัแบบปกต ิจงัหวะจะถกูรวบ
และตะครบุเสมอ้นกบัสำเนยีงเสยีง
ของส�นเท�าจากนักเต�นฟลาเมนโกที�
กระแทกลงกับพ้�นอย่างหนักแน่น

การใช่�ทางนิ�วแบบสายปิดเป็น

อีกหนึ�งสีสันของเสียงที�พบได�มาก
บนบทประพันธั์และงานเรียบเรียง
ของ Pujol เพ้�อจุดประสงค์ในการ
สร�างสีสันของเสียงที�หนาและอุ่น 
ผู้นวกกับกีตาร์ในสมัยก่อนที�เป็น 
Gut Strings (ทำจากลำไส�ของ
สัตว์) ทำให�แรงตึงของสายต�ำมาก
เม้�อเทียบกับสายกีตาร์คลาสสิก
สมัยใหม่ในปัจจุบัน การใช่�ทางนิ�ว
แบบสายปิดแบบสุดโต่งของ Pujol 
ทำให�เกิดคำจำกัดความของ Pujol’s 
Style อย่างช่ัดเจน สไตล์การเล่น
แบบนี�ยงัคงสง่อิทธัพิลมาถงึเทคนิค
การเล่นกีตาร์คลาสสิกในปัจจุบัน

*ทัางน์ิ�วแบบสายปิด ค่อิ่ กิารั
ทัี�น์ิ�วมอ่ิ่ขา้งทัี�กิดสายจิะกิดลงอิ่ย้บ่น์
สายกิีตารั์อิ่ย่างสม�ำเสมอิ่

pizz. นั�น เป็นคำย่อที�มาจาก
คำเต็มว่า Pizzicato ที�แปลว่าดีด 
สำหรับเคร้�องสายที�ใช่�คันช่ักสีนั�น 
จะใช่�นิ�วดดีแทนการส ีสำหรบักตีาร์
คลาสสิกที�เป็นเคร้�องสายประเภท
ดีดอยู่แล�ว คำว่า pizzicato จึงมี
มากกวา่การดดีธัรรมดาและสามารถ
ตีความได�หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น 
การนำอุ�งม้อของนิ�วข�างที�ดีดวาง
ลงไปบริเวณสะพานสาย (Bridge) 
การดดีด�วยเน้�อของนิ�วโปง้ข�างที�ดดี
ล�วน ๆ  หร้อแม�กระทั�งการใช่�นิ�วม้อ
ข�างที�กดสายในการอดุเสยีงแทนนิ�ว
ม้อข�างที�ดีดสาย จึงทำให�การดีด 

โปสเตอร์งานแข่ง Alhambra International Guitar 
Competition 2022

ช้่�อของ Matilde Cuervas ด�านบน
ของโน�ตเพลง Tango

ตัวอย่างการเน�นจากตอนขึ�นต�นของบทเพลง
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pizzicato บนกีตาร์คลาสสิกมีการ
ตีความที�หลากหลายมากกว่าการ
ดีดแบบธัรรมดา

รูปแบบการเล่น Glissando 
ของบทเพลงนี� ได�รับแรงบันดาล
ใจจากการเลียนแบบเสียงร�องของ
นักร�อง การเอ้�อนเสียงเหล่านี�พบ
ได�มากในดนตรีพ้�นบ�านสเปน รวม
ถึงนักประพันธั์อย่าง Francisco 

เคร้�องหมายสี�เหลี�ยมใต�ตัวโน�ต
เปน็อีกหนึ�งสัญลักษณท์ี�พบได�น�อยมาก
บนวรรณกรรมกีตาร์คลาสสิก อนัที�
จรงิในปจัจบุนัมนัถกูเรยีกวา่เทคนคิ 
Golpe ซึ่ึ�งเปน็ภาษาสเปน แปลวา่การ
ตีหร้อเคาะ การเล่น Golpe นั�นพบ
ได�ทั�วไปบนการเล่นกีตาร์ฟลาเมนโก 
ทั�งยงัพบได�บอ่ยในวรรณกรรมกตีาร์
คลาสสิกของ Joaquín Turina หนึ�ง

จังหวะสามพยางค์ที�ไม่ใช่่สามพยางค์
ทางนิ�วสายปิด ตามสไตล์ของ Pujol

Castanets เคร้�องดนตรีประเภทให�จังหวะสำหรับดนตรีฟลาเมนโก

Tarrega ที�นำเทคนิคการเอ้�อน
เสียงมาใช่� จนเกิดคำจำกัดความ
ว่า Tarrega’s Style นี�จึงเป็นสิ�ง
ยน้ยันความเป็นครูและศิษยร์ะหว่าง 
Tarrega และ Pujol ได�เป็นอย่าง
ด ีและเทคนิคการเอ้�อนเสียงเหล่านี�
ถึงแม�ว่าจะไม่ได�ถูกเขียนอยู่บนโน�ต
เพลง แตม่นัได�ถกูซึ่อ่นไว�มากมายจน
เกิดเป็น Performance Practice 
ของดนตรีรูปแบบนี�

*Performance Practice ค่อิ่ 
ธรัรัมเน์ียมกิารัฝึีกิปฏิบัติดน์ตรัีใน์
ยุคน์ั�น์ ๆ ยกิตัวอิ่ย่างเช่น์ กิารัเล่น์
ดน์ตรัแีบบบาโรักิ กิารัเลน่์ดน์ตรัแีบบ
สำเนี์ยงอิ่าหรับั กิารัเล่น์ดน์ตรีัแบบ
สำเน์ยีงฝีรัั�งเศิส และอิ่กีิมากิมาย สิ�ง
เหลา่น์ี�ไมม่ทีัฤษ์ฎีรัอิ่งรับัทีั�ชัดเจิน์ แต่
มคีวามเกิี�ยวข้อิ่งกัิบศิลิปวัฒน์ธรัรัม
และวิถิีชีวิตอิ่ย่างอิ่้อิ่ม ๆ จิน์กิลาย
เป็น์หลักิปฏิบัติทีั�ย้ดถ่ิอิ่กิัน์มาจิากิ
รัุ่น์ส้่รัุ่น์
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ในนักประพนัธับ์ทเพลงสำหรบักตีาร์
คลาสสกิคนสำคญัในศตวรรษที�ยี�สบิ 
อยา่งไรกต็าม Pujol เลอ้กที�จะใช่�คำ
บรรยายเปน็ภาษาฝัรั�งเศสวา่ coup 
sur le chavalet ซึึ่�งแปลเป็นภาษา
ไทยแบบง่าย ๆ  วา่การดีดสายพร�อม
กับเคาะ การเล่นเทคนิคนี�ไม่มีหลัก
ปฏิบัติที�ช่ัดเจน ส่วนใหญ่มักใช่�นิ�ว
ก�อยม้อข�างที�ดีดลงบนสะพานสาย
พร�อม ๆ กับการเคล้�อนไหวนิ�วโป้ง
มอ้ข�างที�ดดีลงบนสายเสียงต�ำ หรอ้
แม�กระทั�งการใช่�นิ�วม้อข�างที�กดสาย
ในการตบลงบนส่วนใดส่วนหนึ�งของ
กตีาร์แทน เป้าหมายสำคัญที�สดุคอ้
การได�เสียงของการตบหร้อเคาะลง
บนกตีารพ์ร�อม ๆ  กบัการดดีสายให�
เกิดท่วงทำนอง

การเ ล่นเ สียงฮ่า ร์ โมนิก 
(Harmonic) บนกีตาร์คลาสสิกถูก
นำมาใช่�ตั�งแต่อดีตกาล แต่ความ
พิเศษของงานเขียนช่ิ�นนี�ค้อมีการ
ใช่�เทคนคินี�ในตำแหนง่ที�เกดิเสยีงได�

ยาก ยกตวัอยา่งเช่่น การใช่�ตำแหนง่ 
เฟร็ต (Fret) ที�เก�าบนสายที�หก 
เพ้�อให�เกิดโน�ตตัว G# จะสังเกตได�
วา่ Pujol ได�มกีารระบตุำแหนง่ของ 
Fret ด�วยเลขโรมันอย่างช่ัดเจน 
การเขียนยึดตามหลักของสายและ
ตำแหน่งการกด แทนที�จะใช่�การ
เขียนโน�ตแบบตามระดับเสียงจริง 
ข�อดีของการเขียนโน�ต Harmonic 
ในลักษณะนี� ค้อสามารถอ่านและ
หาตำแหน่งได�ง่าย ส่วนข�อด�อยค้อ

ถ�าเปน็นกัดนตรเีคร้�องอ้�นที�ไมม่คีวาม
รู�เกี�ยวกบักบักตีารค์ลาสสกิ กจ็ะไม่
สามารถเล่นออกมาบนระดับเสียงที�
ถูกต�องได� เน้�องจากโน�ตที�เขียนอยู่
บนบรรทัดห�าเส�นนั�น ไม่ตรงตาม
ระดับเสียงของบทเพลงจริง

*กิารัเล่น์เสียงฮารั์ โมน์ิกิ 
(Harmonic) ค่อิ่ กิารัวางนิ์�วม่อิ่
ซื่้ายลงบน์สายแบบไม่ได้กิดลงไป 
แตะเบา ๆ แล้วยกิอิ่อิ่กิทััน์ทัีหลัง
จิากิกิารัดีดสาย เสียงทัี�ได้จิะให้ความ
รั้้ส้กิเสม่อิ่น์เสียงขอิ่งรัะฆัง

*เฟร็ัต (Fret) คอ่ิ่ วสัดุโลหะมี
ลกัิษ์ณ์ะเป็น์ซื่ี� ๆ  ไวส้ำหรับัแบ่งรัะดับ
เสยีงบน์กิตีารัค์ลาสสกิิหรัอ่ิ่ใน์เคร่ั�อิ่ง
ดน์ตรัีปรัะเภทัดีดอิ่่�น์ ๆ 

เร้�องของคำบรรยายภาษา
ฝัรั�งเศสของ Pujol นั�น ยังคงพบ
ได�ประปรายบนบทเพลง แม�กระทั�ง
การอธับิายเทคนคิแบบเฉพาะเจาะจง 
ยกตัวอย่างจากคำว่า près du 
chavalet ที�มาจากภาษาฝัรั�งเศส 
แปลว่า การดีดใกล�กับสะพานสาย 
ในปัจจุบันนั�นส่วนใหญ่มักใช่�คำว่า 
ponticello ที�เป็นภาษาอิตาเลียน
แทน นี�จึงเป็นเหตุผู้ลว่าการศึกษา
ประวัตศิาสตร์ของวรรณกรรมกีตาร์
คลาสสิกอย่างลงลึกเป็นสิ�งสำคัญ 
ส่วนใหญ่ภาษาต่าง ๆ ในบทเพลง
มักขึ�นอยู่กับสัญช่าติและเช้่�อช่าติ
ของนักประพันธั์ แต่ก็อาจมีเหตุผู้ล
บางอย่างที�ทำให�ภาษาที�ใช่�ต่างออก
ไปจากภาษาแม่ของคีตกวี

อักษรย่อ pizz. ที�ย่อมาจาก Pizzicato

การเขียนโน�ต Harmonic ที�มีการบอกตำแหน่งของ Fret อย่างชั่ดเจนการเขียนโน�ตประดับในลักษณะการ
เอ้�อนเสียงของ Pujol

เทคนิคการดีดและเคาะกีตาร์ไปพร�อม ๆ   
กัน
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การกลับมาของทำนองหลักในบันไดเสียง A Major

บทเพลงนี�ถึงแม�ว่าจะไม่มี
ฉันทลักษณ์ที�ช่ัดเจน แต่ก็มีการนำ
วตัถดุบิจากทำนองหลกัมาเปลี�ยนให�
เป็นบันไดเสียงอ้�น ลักษณะมีความ
คล�ายคลึงกับ Recapitulation ของ
ฉนัทลกัษณแ์บบ Sonata แต ่Pujol 
เล้อกที�จะใช่�บันไดเสียง D Major 
ที�เป็น Subdominant Key ซึ่ึ�งเป็น
บันไดเสียงลำดับที�สี�เม้�อนับจาก
บนัไดเสียง A Major ที�เป็นคียห์ลัก 
(Home Key) ของบทเพลง ตามหลัก
แล�ว Recapitulation ของ Sonata 
Form แบบคลาสสิกจะอยู่ในบันได
เสียงลำดับที�หนึ�งทั�งหมด (Tonic)

เทคนิคการสวีป (Sweep) นั�น 
มักพบได�บนการเล่นกีตาร์ไฟฟ้า 
Sweep มีความหมายเป็นภาษา
ไทยแบบตรงตัวว่าการปัดหร้อกวาด 
บนกตีารไ์ฟฟา้มักใช่�ปิ�กหรอ้วสัดอุ้�น ๆ   
ในการเล่น สำหรับกีตาร์คลาสสิก 
เทคนิคการ Sweep ได�มีมาตั�งแต่
โบราณกาล แต่เป็นการใช่�นิ�วทั�งหมด 

คำอธัิบายภาษาฝัรั�งเศสส่วนหนึ�งที�ถูก
ใช่�ในบทเพลงนี�

Emilio Pujol และ Matilde Cuervas

โน�ตเร็วจนต�องใช่�เทคนิคการกวาด
นิ�วม้อขวา

เทคนิค Tambora บนกีตาร์คลาสสิก

Pujol ได�นำเทคนิคนี�มาใช่�ผู้่านการ
เขียนโน�ตเขบ็ตสี�ช่ั�นแบบห�าพยางค์ 
ซึ่ึ�งเร็วมากเกินกว่าที�จะใช่�นิ�วมอ้ข�างที�
ดดีในการเลน่เปน็ตัว ๆ  อย่างไรก็ตาม 
Pujol ได�เขียนทางนิ�วม้อขวากำกับ
ไว�ด�านล่างของกลุ่มโน�ต โดยการใช่�
นิ�ว i รดูขึ�นลงแทนการดดีเปน็ตวั ๆ

*น์ิ�ว i ย่อิ่มาจิากิ index หรั่อิ่ 
índice ใน์ภาษ์าสเปน์ แปลเปน็์ภาษ์า
ไทัยว่า น์ิ�วชี�

tamb. ยอ่มาจาก Tambora หร้อ
แปลเปน็ภาษาไทยวา่ กลอง เทคนคิ
การเลน่แบบ Tambora นั�น คอ้การ
ใช่�สว่นใดสว่นหนึ�งของมอ้ข�างที�ดดีตบ
ลงไปบริเวณสะพานสาย โดยให�เฉี�ยว
กบัส่วนหนึ�งของสายกีตาร์เพียงเล็ก
น�อย เพ้�อให�เกิดทำนองและระดับ
เสียง เทคนิคนี�ได�รับอิทธัิพลจาก
การเลน่กตีารฟ์ลาเมนโกเสมอ้นกบั
เทคนิคอ้�น ๆ  สว่นใหญ่ที�ได�กล่าวมา
ในข�างต�น จะสังเกตได�ว่าเม้�อเราพดู
ถงึวรรณกรรมกตีารค์ลาสสกิสญัช่าติ
สเปนกจ็ะมคีวามเกี�ยวโยงกบัดนตรี
ฟลาเมนโกอยู่เสมอ

และนี�ก็ค้อบทเพลง Tango 
วรรณกรรมกีตาร์คลาสสิกที�เคยถูก
ล้มในอดีตและได�กลับขึ�นมามีช่ีวิต
ช่ีวาอีกครั�ง ถึงแม�ว่า Emilio Pujol 
จะเขียนช่ิ�นงานดั�งเดมิสำหรบักตีาร์
คลาสสิกเพียงไม่กี�ชิ่�น แต่เทคนิค
ต่าง ๆ ที�เขาใช่�ในบทเพลงได�กลับ
กลายเป็นลายเซึ่็นที�ส่งต่อมาจาก
รุ่นสู่รุ่น บทเพลงบางเพลงนั�นอาจ
ได�รับความนิยมตั�งแต่ช่่วงแรก ๆ 

ที�ได�รับการแสดงครั�งแรก (World 
Premiere) บางช่ิ�นอาจต�องใช่�เวลา
นานหลายสิบปีเฉกเช่่นเดียวกันกบั
ผู้ลงานชิ่�นนี� ที�ใช่�เวลาเดินทางถึง 
๔๒ ปีหลังจากที�เขาหมดลมหายใจ 
จวบจนถึงปัจจุบัน เทคนิคเหล่านี�
ที�ถูกช่ำแหละออกมา ได�กลายเป็น
แนวทางให�แก่คตีกวรีุน่ใหม่ ๆ  ในการ
สร�างสรรค์วรรณกรรมกีตาร์คลาสสิก 
ต่อไปอย่างไม่มีที�สิ�นสุด
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STUDY ABROAD

เรื่่�อง:
ณ์ัชชา วิิรื่ิย์ะสกุลธรื่ณ์์
(Nutcha Viriyasakultorn)
นักศึิกษารื่ะดับูปรื่ิญญาโท สาขาดนตรื่ีบูำาบูัด
Texas Woman’s University, U.S.A.

การ้เร้ียนดนตร้ีบำาบัดร้ะดับปัร้ิญญาโที่ 
ณ Texas Woman’s University 
ปัร้ะเที่ศสหร้ัฐอเมร้ิกา (ตอนที่่� ๕)

ในตอนนี� ผูู้�เขยีนจะเลา่ถงึการฝึัก
ทำดนตรบีำบดั (practicum) ตาม
สถานที�ตา่ง ๆ  ตามประสบการณข์อง 
ผูู้�เขียน โดยจะเรียงตามลำดับตั�งแต่
ตัวแรกถึงตัวสุดท�าย

Practicum I - North Texas 
Performing Arts, Plano TX

สถานแหง่นี�เปน็ performance-
based สำหรับกลุม่เยาวช่นและคน
วยัหนุม่สาวที�มคีวามต�องการพิเศษ 

(ส่วนใหญ่จะเป็น Intellectual/
Developmental Disabilities) มี
หลายโปรแกรมให�เล้อก ตั�งแต่การ
เรยีนดนตร ีละครเวท ีและวงดนตรี 
โดยผูู้�เขยีนได�รบัมอบหมายให�มาอยู่
ภายใต�การดูแลของนกัดนตรีบำบัดซึึ่�ง
รบัหน�าที�เป็น clinical supervisor 
เปน็ครั�งแรก ในขณะนั�น supervisor 
ของผูู้�เขียนดูแลวงดนตรีอยู่ ๒ วง 
เปน็วงดนตรีประเภท rock เหมอ้น
กัน แต่ผูู้�รับบริการของวงแรกจะมี

ช่่วงอายุต�ำกว่าวงที�สอง แต่ละวง
จะมีสมาชิ่กในวงประมาณ ๕-๖ คน 
ประกอบด�วย มอ้เบส มอ้กตีาร ์มอ้
กลอง ม้อคีย์บอร์ด และนักร�องนำ

ใน practicum ตัวแรกนี� โดย
ทั�วไปแล�วจะเน�นการ observe กอ่น
ในช่่วงแรก ๆ  จากนั�นเหลา่นกัศกึษา
ก็จะได�ไปช่่วยเหล้อด�านการทำงาน
ของ supervisor บ�าง หน�าที�ของ
พวกเราหลัก ๆ  ณ ที�แห่งนี�คอ้ ช่ว่ย 
supervisor จดัเตรียมอปุกรณท์ี�ต�อง
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ใช่�ในวงดนตร ีสงัเกตวา่ supervisor 
ของพวกเราทำอะไรบ�างใน session 
ที�บำบัด นั�งประกบข�างผูู้�รับบริการ
และให�ความช่่วยเหล้อถ�าพวกเขา
ต�องการระหว่างการฝัึกซึ่�อม เช่่น 
ช่่วยเร้�องการจับคอร์ด หร้อช่่วย
ให�พวกเขาอ่าน lead sheet ตาม
เพ้�อน ๆ ทัน เป็นต�น บางครั�งเรา
กไ็ด�ขึ�นนำการทำกิจกรรม warm up 
ด�วย ซึ่ึ�งก็เป็นกิจกรรมดนตรีบำบัด
ที�จะทำทกุครั�งกอ่นเริ�มฝักึซึ่�อม เพ้�อ
ทำให�สมาช่กิในวงมโีอกาสได�ทำความ
รู�จกักนัมากขึ�น หลังจากทำ session 
เสรจ็ พวกเรากต็�องช่ว่ยเกบ็อปุกรณ์ 
หลังจากนั�นกจ็ะมกีาร supervision 
ซึ่ึ�งเปน็ช่ว่งเวลาที�เราจะได�พดูคยุกบั 
supervisor ของเราเกี�ยวกับการ
บำบัด เราสามารถถามคำถามและ
แลกเปลี�ยนความคดิเหน็กนัได� เราจะ
ได�รับ feedback จาก supervisor 
ของเราในช่่วงเวลานี�ด�วย นอกจาก
นี�แล�ว supervisor ของเราก็อาจจะ
นำกิจกรรมดนตรีมาให�เราทำด�วย 
เช่่น เล่นดนตรีเป็นวงกับเพ้�อน ๆ 
โดยการ improvise หร้อทำ loop 
เป็นต�น นับว่าเป็นการเริ�มต�นที�ได�
ประสบการณ์เยอะเลยทีเดียว

Practicum II - Sound Starts, 
Frisco TX

Sound Starts เปน็สถาบนัดนตรี
ที�มทีั�ง Music Therapy แบบตา่ง ๆ  
และ Adapted Lessons สำหรบัผูู้�ที�
มคีวามต�องการพเิศษที�สนใจ (และ
ได�รับการประเมินว่าพวกเขาจะได�
รับประโยช่น์จากการทำ session) 
เน้�องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ จึง
ทำให�การทำ Practicum II นี�เป็น
แบบออนไลน์ ผู้า่น Google Meet /  
Zoom ผูู้�เขียนได�รับมอบหมายให�
ทำ session ในรูปแบบ Adapted 
lessons ทั�งหมด และกลุ่มผูู้�รับ

บรกิารของผูู้�เขยีนจะเปน็วยัรุน่และ
วัยผูู้�ใหญ่ช่่วงต�น ในกลุ่ม autism 
spectrum disorders และ IDD

ประสบการณ์ครั�งนี�ของผูู้�เขียน
แตกต่างจากประสบการณ์แรกเป็น
อยา่งมาก เพราะเราไมไ่ด�ทำกบัคนไข�
เป็นกลุ่มแล�ว และยังเป็นการสอน
ดนตรีออนไลน์ครั�งแรกด�วย โดยที�
ช่่วงแรกเราก็จะได� observe ก่อน
เหม้อนเดิม แต่คราวนี�เราจะมีส่วน
ร่วมในการ plan session มากขึ�น 
และได�นำแผู้นที�เราเขียนไว�มาใช่�จริง 
หร้อก็ค้อมีโอกาสในการทำหน�าที�
แทน supervisor ของเรามากขึ�น
นั�นเอง โดยที� supervisor ของเรา
ก็ยังอยู่ในคลาสด�วย และจะย้�นม้อ
เข�ามาช่่วยหากมีสถานการณ์ที�เรา
ไมส่ามารถ handle ได�ในช่ว่งแรก ๆ   
ส่วนใหญ่แล�ว supervisor ของผูู้�
เขียนจะใช่�เวลา ๑๕ นาทีสำหรับ
สอนเปียโน และ ๑๕ นาทีสำหรับ
สอนกีตาร์ และบางทีก็มีร�องเพลง
ร่วมด�วย แต่เราจะถามก่อนเสมอ
ว่า วันนี�อยากเรียนกีตาร์ด�วยไหม 
ถ�าเขาปฏิเสธั เราก็จะสอนแตเ่ปยีโน

การทำ practicum ที�นี� ทำให�
ผูู้�เขียนเห็นความแตกต่างระหว่าง
การสอนดนตรีตามปกติกับการ
สอนดนตรีในเช่ิงดนตรีบำบัดอย่าง
ช่ัดเจน เพราะมีเป้าหมายอ้�น ๆ ที�
เราต�องคำนึงถึงนอกจากเป้าหมาย
ทางดนตรีของผูู้�รบับรกิาร เช่น่ การ
พฒันาทกัษะด�านการส้�อสาร การเพิ�ม
ประสิทธัภิาพในใช่�กล�ามเน้�อมดัเล็ก 
การเพิ�ม self-esteem การส่งเสริม
การแสดงออกทางอารมณค์วามรู�สกึ
อยา่งเหมาะสม การจดัลำดบัความ
คดิหรอ้การโฟกสั เปน็ต�น นกัดนตรี
บำบัดจะต�องประเมินเร้�องเหล่านี�
พร�อม ๆ กับที�ทำ session ไปด�วย
ได� และที�สำคญัคอ้ต�องไมท่ำให�ผูู้�รบั
บริการเครียดมากกว่าเดิม ดังนั�น

แล�ว วิธัีการเล่นบทเพลงต่าง ๆ  จะ
ต�องถกูนำมาปรบัใช่�อยา่งเหมาะสม 
ตวัอย่างเช่น่ การปรับรูปแบบการจับ
คอร์ดกีตาร์ หร้อการดีดกีตาร์จาก
เดิมที�ต�องเล่นครบหมด ๖ สาย 
ก็เหล้อ ๓ สาย เป็นต�น เน้�องด�วย
ช่่วงเวลาที�ทำ Practicum II นี�เป็น
ช่่วงใกล�คริสต์มาสพอดี ผูู้�เขียนจึง
ได�มีโอกาสทำคอร์ดเวอร์ชั่นที�ผูู้�รับ
บริการสามารถใช่�ได� และสอนเพลง
คริสต์มาสแก่คนไข�เพ้�อให�เขานำไป
เล่นในคอนเสิร์ตที�โรงเรียนจัด การ
ฝัึกครั�งนี�ก็เป็นอีกประสบการณ์ที�
สนุกและจบลงด�วยดี

Practicum III - โรงพื่ยาบาลศิริิราช
สำหรบั Practicum III อาจารย์

เริ�มถามนักศึกษาว่าอยากทำใน 
setting แบบไหนเป็นพิเศษหร้อ
ไม่ ผูู้�เขียนได�บอกอาจารย์ไปว่า
อยากลองทำ Medical Setting ใน
ประเทศไทย เพราะสถานการณ์ยัง
ไม่อำนวยให�บินกลับไปที�ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา ทางอาจารยจึ์งได�ออก
จดหมายตดิตอ่กบัทางโรงพยาบาล
ศริริาช่และนักดนตรีบำบัดคนไทยที�
ทำงานอยู่ที�โรงพยาบาลให� แต่เป็น
เร้�องนา่เสยีดายที�อยู ่ๆ  การระบาด
ของโรคในประเทศไทยเรากเ็ลวร�าย
ลงอย่างมาก ทำให�โรงพยาบาลไม่
อนุญาตให�บุคลากรภายนอกเข�าไป
ปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลได� 
แต่เร้�องดีในเร้�องร�ายก็ค้อ ผูู้�เขียน
ก็ยังได�มีโอกาสรับเคสมาดูแลแบบ 
telehealth ซึ่ึ�งแตกต่างจากการทำ 
Practicum II อย่างสิ�นเช่ิง เพราะ
ทางผูู้�รบับรกิารกไ็ปที�โรงพยาบาลไม่
ได�เช่น่กนั และการนดัเวลาที�ตรงกนั
ก็ค่อนข�างทำได�ยาก

คราวนี� ผูู้�เขียนมีหน�าที�ผู้ลิต
ส้�อสำหรับเด็กหลังได�รับการผู้่าตัด
พังผู้้ดใต�ลิ�น เพ้�อพัฒนาด�านการ
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ออกเสียง โดยที�เราไม่ได�มีการคุย
กับผูู้�รับบริการตรง ๆ แต่คุยผู้่าน
ทางผูู้�ปกครองของผูู้�รับบริการแทน 
(แน่นอนวา่ supervisor กส็ามารถ
คิดหาวิธัีที�ทั�งเราและผูู้�ปกครองไม่
สามารถเข�าถงึข�อมลูสว่นตวัของกนั
และกันได�) ผูู้�เขียนได�แต่งเพลงขึ�น
มาหลายเพลง แต่ละเพลงจะมีคำ
ที�เป็นเป้าหมายอยู่จำนวน ๘-๑๐ 
คำ (ส่วนคำอ้�น ๆ  นบัเป็นโบนัสไป) 
การเขยีนเพลงนี�จะต�องคำนงึถงึองค์
ประกอบของดนตรี ภาษากายของ
เรา ประสบการณ์ และบริบทของ
ผูู้�รับบริการเป็นสำคัญ จึงจะได�ผู้ล
ดีที�สุดต่อผูู้�รับบริการ เป็นการฝัึก
ทำดนตรบีำบดัที�ได�ประโยช่นม์าก ๆ  
เน้�องจาก supervisor ของผูู้�เขยีนนั�น
มอบหมายเคสมาให�ผูู้�เขยีนดแูลเอง

อยา่งใกล�ช่ดิ (เขาบอกวา่อยากให�ได�
ประสบการณ์เหมอ้นนักศึกษาฝึักงาน
จริงไปเลย) แต่ supervisor เองก็
ยงัใส่ใจดูแลทุกขั�นตอนอย่างละเอียด
มาก ๆ  และรว่ม brainstorm ตั�งแต่
การประเมิน การจดบันทึกทางคลินิก 
การผู้ลิตเพลง การติดต่อส้�อสาร
กับผูู้�รับบริการ และ termination 
process การฝัึกงานตัวนี�จึงนับว่า
ท�าทาย แต่ก็อุ่นใจมาก ๆ 

Practicum IV - Brookdale Hospice, 
Farmers Branch TX

ผูู้� เ ขียนได�มี โอกาสมาทำ 
Practicum IV ที�ประเทศสหรัฐอเมรกิา
อกีครั�งหนึ�ง คราวนี�ผูู้�เขียนได�มีโอกาส
ทำงานกับผูู้�สูงอายุใน Assisted 
Living สำหรับผูู้�ป่วยระยะสุดท�าย 

(Hospice Care) เป็น session 
แบบ one on one โดยที�เราจะไปที� 
Assisted Living นี� ๓ ครั�งต่อเดอ้น 
เป้าหมายหลกั ๆ  ของการทำดนตรี
บำบดัที�นี� คอ้การลดความโดดเดี�ยว 
ช่่วยให�ผูู้�รับบริการนึกถึงความทรง
จำด ีๆ  ที�เคยมีในอดีตผู่้านบทเพลง 
ลดความวิตกกังวล เป็นต�น

สำหรับ Practicum ตวัสุดท�ายนี�  
supervisor กบัเราจะเหมอ้นทำงาน
ไปพร�อม ๆ  กนัเลย ผูู้�เขียนได�เลน่กีตาร์
และร�องเพลงเป็นหลัก โดยใช่�เพลง
ที�มคีวามหมายตอ่ผูู้�รบับริการ สว่น
มากแล�วจะเป็นเพลงแนว spiritual 
กบัแนว ๆ  patriotic songs ซึ่ึ�งเปน็
เพลงที�แสดงถงึความรกัช่าต ินี�กเ็ปน็
ประสบการณใ์หมส่ำหรบัผูู้�เขยีนอกีเช่น่
กนั ด�วยความที�เราไม่ใช่ค่นอเมรกัิน 
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ก็ต�องเปิดเพลงวนไปให�อินให�ได� ยิ�ง
เราอิน ผูู้�รับบริการก็ยิ�งสนุก มีอยู่
ครั�งหนึ�ง ผูู้�รับบริการขอเพลงช่าติ
ฝัรั�งเศส ผูู้�เขียนก็ไปซึ่�อมมา และ
ไมผู่้ดิหวงัเลยเพราะเขาช่อบมาก ๆ  
หลงัจากนั�นทกุ session เขาก็จะขอ
ให�ร�องเพลงนี�ด�วยกนั นอกจากนี�แล�ว 
เรากย็งัต�องฝักึการรบัสง่บทสนทนา
เป็นพิเศษเพ้�อทำให�เขาไม่รู�สึกโดด
เดี�ยว เป็นความทรงจำที�ดีมาก ๆ 
แต่ทว่าช่่วงเวลาเหล่านั�นก็ต�องจบ
ลงโดยไม่คาดคิด เม้�อผูู้�เขียนได�รับ
โทรศัพท์จาก supervisor หนึ�งวัน
กอ่นถึง session สดุท�ายว่า “เราจะ
ไม่มีการทำดนตรีบำบัดกับเขาคนนี�
แล�วนะ เขาจากไปด�วยดีแล�ว” พอได�
ยินดังนั�นผูู้�เขียนก็ช่็อก น�ำตาซึ่ึมไป

เลย ไม่คาดคิดจริง ๆ ว่าเวลานั�น
จะมาถึงเร็วขนาดนี� ในวันที�จะต�อง
ทำ session นั�น supervisor ของ
ผูู้�เขียนจึงนัดมา supervision ครั�ง
สุดท�าย เป็นการรำลึกถึงการจาก
ไปของเขาแทน ถึงจะเป็นช่่วงเวลา
สั�น ๆ  เพียงไม่กี�เดอ้น แต่ผูู้�เขียนก็มี
ความสขุและเป็นเกยีรตมิากสำหรับ
โอกาสในการฝัึกครั�งนี�

สรุป
ดนตรบีำบดัสามารถไปได�หลาย

ทางมาก ๆ ไม่ว่าจะทำในโรงเรียน 
เปิดบริษัทเอง โรงพยาบาล และ
อีกมากมาย การทำ Practicum 
ในหลาย ๆ setting จะทำให�เราได�
รู�จักตัวเองมากขึ�น ว่าเราช่อบทำ

กับ setting แบบไหน ส่วนตัวแล�ว
ผูู้�เขยีนรู�สกึพอใจกบัทกุที�ที�ได�ทำมา 
คอ้ทำที�ไหนกรู็�สกึอิ�มเอมใจเหมอ้น ๆ  
กนั และสนุกไปคนละแบบ สิ�งสำคญั
ค้อ ถ�ามีโอกาสเล้อก นักศึกษาควร
เล้อกประสบการณ์ที�หลากหลายเข�า
ไว� และทำให�เต็มที�ในหน�าที�ที�ได�รับ
มอบหมาย รวมถึงพยายามสร�าง
ความสัมพันธ์ัที�ดีต่อ supervisor 
ของเราด�วย เพราะพวกเขานี�แหละ
จะเปน็บคุคลที�เราจะต�องขอให�เขยีน 
Letter of Recommendation ให�เรา
เม้�อเราจะต�องไปสมัครเป็นนกัศกึษา
ฝัึกงานตามสถานที�ต่าง ๆ

ในตอนหน�า ผูู้�เขียนจะมาเล่า
ถงึเร้�องการสมคัรฝักึงานของที�นี�และ
รายวิช่าปริญญาโทต่อไป
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THE PIANIST

Story:
Yun Shan Lee (ย์ุน ชาน ลี)

3rd Year Bachelor of Music Student 
College of Music, Mahidol University

American-born and Paris-based 
pianist: Nicholas Angelich

Nicholas Angelich, born in the 
United States in 1970, was a pianist 
best known for his uncommon 
skill and soulful interpretations, 
which he performed with elegant 
virtuosity and expressive intimacy. 
Although he was American-born, 
his musical style was Paris-based. 
Since he was 13, he performed on 
both sides of the Atlantic, winning 
acclaim specializing in Germanic 
repertory. Angelich passed away 
on April 18, 2022 at a hospital in 
Paris. He was 51.

Motivation of learning piano
Angelich loved music since 

he was young. He always stayed 
beside to watch his mother teaching 
the piano. At the age of three, 
whenever his mother played the 
piano, he would jealously come 
to her and pound on the keyboard 
to express his desire to play the 
piano; when his mother’s students 
came for piano lessons, he would 
always come to them with great 
interest, wanting to know what 
his mother and students were 

talking about.
Nicholas Angelich’s father, 

Borivoje Angelich, was a violinist 
from Montenegro who graduated 
from the Academy of Music in 
Belgrade with a Master’s degree 
in performing arts; and his mother, 
Clara Kadarjan, was a pianist born 
in Nizhny Novgorod, Russia. Both 
were musicians. In fact, Angelich 
learned the violin first, but he had 
a great passion for the piano.

At the age of five, Angelich had 
a chance to go to Gary Graffman’s 
concert. He was fascinated by 
Graffman’s performance of Chopin’s 
Piano Concerto No. 1. After the 
concert, Angelich followed his 
parents to the backstage to meet 
Graffman. When Graffman asked 
him how old he was, Angelich 
looked up at Graffman and said, 
“Five years old.”

“What!” exclaimed Graffman, 
“You’re five years old! And do 
you play the piano?”

“No, I don’t play the piano,” 
Angelich said, shaking his head.

Graffman jokingly said “Then 

you’re too late! I started when 
I was three, and also the violin 
virtuoso Jascha Heifetz started 
when he was three!” Everyone in 
the room laughed, but Angelich, 
who loved the piano at heart, 
couldn’t laugh. He was so upset, 
after that he asked his mother to 
teach him how to play the piano, 
which became the starting point 
for his piano journey.

The decision to go abroad
Two years later, under his 

mother’s personal guidance, 7-year-
old Angelich made his public debut 
playing Mozart’s Piano Concerto 
No. 21 in C Major, K. 467. At the 
age of 9, he attended a preparatory 
class at the local conservatory. As 
Angelich made rapid progress in 
playing the piano, his family made 
a big decision for his musical 
future: Angelich followed his 
mother to Paris to continue his 
studies; while his father stayed in 
the U.S. The 13-year-old Angelich 
studied at Paris Conservatory. 
At that time, he couldn’t speak 
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French at all, which made him go 
through a hard time to adapt to his 
new life in Paris. He even had to 
take intensive private lessons to 
strengthen his French. Moving 
to Paris was a big step for him.

The process of learning 
piano

During his studies at Paris 
Conservatory, he took lessons from 
the musicians such as Aldo Ciccolini, 
Yvonne Loriod, Michel Béroff, 
and Marie-Françoise Bucquet, as 
well as master classes from Leon 
Fleisher, Dmitri Aleksandrovich 
Bashkirov, and Maria João Pires.

Angelich later recalled that 
at the age of seventeen, when 
he was a student at the Paris 
Conservatory, Loriod gave him the 
assignment of learning Beethoven’s 
“Hammerklavier” Sonata, a piece 
of profound technical difficulty, 
structural integration and emotional 
depth that he could not yet fully 
understand. In the process of 
learning and playing, Angelich 
realized that he could not just rely 
on his teacher, but that there was 
more to be absorbed by himself. 
Angelich thought that he was too 
young to play this piece, Loriod 
calmly told him, “You have to learn 
now, and you will play better.” He 
later realized that what Loriod was 
trying to convey was that this is the 
kind of experience that musicians 
have been through, and this idea 
would stay with you for the rest of 

Angelich attended the 26th Victories of Music 
ceremony, Boulogne-Billancourt in 2019, France.

Angelich attended Verbier Festival in 2010.

your life. This lesson was valuable, 
and rightly so. One of the skills 
of a music teacher is obviously to 
“Teach in accordance with different 
aptitudes”, but students must also 
have the ability to understand the 
teacher’s intentions and return to 
their work in order to complement 
each other.

Music career
Angelich’s music was notable 

both for its muscular power and 
for its delicacy. In 1994, he won 
the Gina Bachauer International 
Piano Competition. He made 
his New York recital debut at 
Alice Tully Hall in 1995 with a 
performance of Ravel, Schubert 
and Rachmaninoff. In 2003, he 
got the Young Talent Award at the 
Ruhr International Piano Festival 
in Germany. In the same year, he 
made his debut with the New York 

Philharmonic under Kurt Masur 
at Lincoln Center, performing 
Beethoven’s “Emperor” Concerto.

Besides the eight solo 
recordings for Warner Classics. 
Angelich was well-known for 
playing chamber music as well. 
The violinist Renaud Capuçon 
and the cellist Gautier Capuçon 
collaborated with Angelich very 
often. They recorded the Brahms 
piano trios, violin sonatas and 
piano quartets for the Virgin 
Classics label.

Conclusion
Once Angelich said “Music 

has to live, to breathe, what is on 
paper needs to be brought to life, 
and this is a mysterious process. 
You may admire all these great 
recordings from the past, but when 
you feel that the time has come 
that you are ready to record it, 
this really must be based on your 
own musical identity, your own 
character and the clear perception 
that you actually have something 
to say about that piece. You give 
it a very hard try and you do your 
very, very best to make the most 
out of it.”
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REVIEW

Story:
Dag Schantz (ดอจ ชานท์ซื่)

Voice and Musical Theater Department
College of Music, Mahidol University

The Journey of 
Tutti Frutti dell’Opera

The Tutti Frutti dell’Opera 
concert series started as an idea of 
mine, Dag Schantz, in 2015 when 
I came to the College of Music, 
Mahidol University. 

I invented a way that students 
could improve themselves by having 
the possibilities and opportunities 
to study, as well as to perform as 
many roles and scenes as possible 
in a single performance. 

Thus, the project was created 
and performed for the first time 
that year. The concert was about 
an hour and included scenes from 
Così fan tutte, Carmen, Fidelio, et 
cetera. The first Tutti Frutti was 
performed as a department project 
collaborating between the studios 
of the department. 

In 2016, I continued with 
the idea, and did the Tutti Frutti 
number two. 

All Tutti Frutti’s in the future 
would be performed as a class 
of Dag Schantz’s studio small 
ensemble concert, or an opera 
workshop performance for the 
higher year students, and in some 
years with students from the other 
studio as well.

The second Tutti Frutti 
developed into a more complex 
concert form, almost two hours 
in length and incorporating both 
scenes and arias, such as scenes 
from Nozze di Figaro, Zauberflöte, 
arias from Tannhäuser, Walküre, 
Mefistofele, et cetera. The stage 
was empty, with only a concert 

grand Fazioli to the left of the 
audience—so the acting on the 
stage and its developments were 
for the first time also being the 
critical point of the rehearsal and 
the performance. In addition to 
that, we not only crawled and did 
several choreographed dances on 
the stage, but we used the whole 
concert hall to run and to perform 
as well. The concert ended with the 
finale of Nozze di Figaro, and the 
evening was received very well. 

It led to the department project 
of the next year: Zauberflöte, 
which we performed with a big 
orchestra of Mahidol students with 
conductor Dr. Dariusz Mikulski 
and directed fantastically by Mr. 
Richard Ralphs. 

Then the third Tutti Frutti was 
launched in a very brisk sudden 
and challenge to the students, as 
now the capability of the students 

has gathered to such possibility; 
preparation for the program was 
began during the end of 2017 and 
the program was performed on 
the Valentine’s Day the next year. 

The program itself also was a 
challenging task for the students—it 
included with twenty-nine roles and 
the evening was about three hours. 
One of the numbers opening the 
concert was the finale aria “Mild 
und leise” (Liebestod) from Tristan 
und Isolde. Other parts in the 
concert were from the Zauberflöte, 
Bohème, Madama Butterfly, the 
trio from Rosenkavalier which 
really challenge the capacity 
of the voices, Meistersinger 
von Nürnberg, Porgy and Bess, 
Rigoletto, et cetera. 

The third Tutti Frutti was 
also the first time that it included 
a “big scene”, for instance this 
time we performed both the 

La Bohème / Tutti Frutti (2016)
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Later in that year we put up 
a complete Così fan tutte for the 
department project—but although 
it was ready to perform, it was 
cancelled, so there was no Tutti 
Frutti until the next year with a 
refreshing of almost all the studio 
members.

If the saying when we rehearse 
Tutti Frutti that, “in every bar 
of the music, there is always 
something happening”, then it has 
never before come to this much of 
the fruitful and truthfulness as in 
the fourth of the concert serial in 
2019. The fourth Tutti Frutti was 
also wonderfully the first time that 
it was correctly named as “Tutti 
Frutti dell’Opera” No. 4. We 
rethought about the momentum and 
form of the Tutti Frutti, and also 
with the majority of new students 
that would perform for their first 
time, the fourth Tutti Frutti was 
completely something that was 
breathing anew and revolutionary 
at the same time. 

First we omitted the aria, then 
we cut off many scenes that were 
not in the shape to perform even if 
they have been prepared until the 
very end, and we put more focus 
and time on the interpretation, 
the strict choreographed staging, 
more strict usage of symbolism 
in stage, and characters study 
(e.g. how the students understand 
and develop their roles from the 
beginning of preparation until the 
executing of the performing). In 
2019, everyone was also preparing 
at the same time for the department 
project, Lehár’s Die lustige Witwe, 
with the big orchestra of Mahidol 
students, conductor Dr. Pamornpan 
Komolpamorn, and directed by 
Ms. Napisi Reyes—we managed 
to get busy living in such time: 
we had a fully designed large 
set, with the youngest cast in the 
history of the act 1 duet and the 
whole act 2 of Tosca, then along 
with many scenes from Nozze di 
Figaro, then Meistersinger von 

Die Zauberflöte (2017) 

L’elisir d’amore / Tutti Frutti No. 3 (2017) 

Die Zauberflöte / Tutti Frutti No. 3 (2018)

whole third act of Bohème, and first four scenes from the fourth act 
of Rigoletto. Although with the limited time, we also focused more 
on the interpretation and the strict choreographed staging. However, 
given the preparation of the publicity, and maybe the choice of the 
performing date, the number of audience members was a disappointment. 
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their own individual personhood 
being that was a result from the 
goal of the study.

We started preparing Tutti 
Frutti dell’Opera No. 5 when the 
coronavirus had struck the world 
already for several months. We could 
do it only via online. For many 
students it was hard to understand 
or agree with the mechanics of such 
way of rehearsing. There was also 
the problem of the internet that 
made the time between each of us 
undetermined. It was a slight relief 
when the College was opened for 
us to be able to see each other and 
rehearse—after all, opera must 
be a physical activity that we can 
touch and hold each other—but this 
would come to other difficulties 
of the situation that we must 
restrict ourselves from going near 
to each other. So, the staging in 
this time was mainly suggestive. 
Then maybe the most difficult 
thing of the fated fifth, it has been 
discovered that many students 
have lost the will to continue or 
perform—several lockdowns that 
interrupted the flow of the work 
and students were discouraged 
to work during those times. So, 
all we had been preparing it for 
almost a year that was lost, and 
in the end, we decided to end the 
project without performing. Some 
scenes that we had prepared include, 
Zauberflöte, Madama Butterfly, 
act 1 finale and act 4 final duet 
of Bohème, the first four scenes 
from of Rigoletto act 3, act 2 of 
Traviata, and others—but that 
is up to the audience to imagine 
how it will be. 

When we rehearse Tutti Frutti, 
it’s always that every student must 
be treated equally; for instance, in 
the fifth Tutti Frutti, there is a scene 
of Don Giovanni and Zerlina where 
we have six Don Giovannis and 
six Zerlinas coming from different 
parts of the world (Salaya, Paris, 
London, New York, Ouagadougou, 
Milan) and they have to sing like 

Tosca / Tutti Frutti dell’Opera No. 4 (2019) 

Madama Butterfly / Tutti Frutti No. 3 (2018) 

La traviata / Tutti Frutti No. 3 (2018)

Nürnberg, and several more scenes. Well-organized publicity had led 
to a wonderful reception. The Tutti Frutti dell’Opera No. 4 was also 
significant in that each of the students tried to emerge themselves into 
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Die Meistersinger von Nürnberg / Tutti Frutti dell’Opera No. 4

Norma / Tutti Frutti dell’Opera No. 4 

Die Fledermaus / Tutti Frutti dell’Opera No. 4

there is only one voice for each 
part and move in exactly the same 
way—this is called “ensemble”. 

In Tutti Frutti, there are several 
other things to mention: 

1) Although there was a definite 
cast and who to perform, in the 
rehearsal all the students would 
have a chance to study everything 
that will be performed, and in some 
scenes even with the doubling, or 
more, of the cast, for example, on 
the last act of Rigoletto, I doubled 
the roles of Magdalena so that the 
quartet becomes a quintet (that 
Sparafucille will have two sisters 
instead of one); 

2) In the performance we didn’t 
have any helpers such as stagehands 
or of the backstage, which meant 
that every student would have a 
chance to prepare and organize 
themselves, also pre-cooperating 
of what is going to happen in and 
out of the stage—elementary things 
such as what are the props for this 
scene and what would be the set; 

3) When asked what was the 
cost for preparing such a project, 
we answered that there was a 
fixed cost but we used zero baht 
from the university. I think that 
opera should be the music with 
entertainment—to be accorded to 
the thought that we should always 
be able to dance to the music—so 
for example in some we change 
the location of the scenery: once in 
Zauberflöte we change the scene 
of the temple to a beach bar in 
Hawaii instead. 

Now, with the uncertainty 
of the time, nevertheless we are 
planning to bring back the Tutti 
Frutti dell’Opera No. 5 so that 
would grant us more time on 
the other aspects, other than the 
preparation of the music. We 
have also been planning for the 
next Tutti Frutti dell’Opera No. 
6 that it will be including many 
big scenes and surprising things 
such as Elektra, or Tosca.
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เรื่่�อง:
นพีสี เรื่เย์ส (Napisi Reyes)
อาจารื่ย์์ปรื่ะจำาสาขาวิิชาการื่ขับูรื่�องและละครื่เพลง
วิิทย์าลัย์ดุรื่ิย์างคศิิลป์ มหาวิิทย์าลัย์มหิดล

A Chorus Line 2022: 
What we did for love…

เห้ตุใดจึงเป็น A Chorus Line
ทกุปี สาขาวิช่าการขบัร�องและ

ละครเพลงจะจัดการแสดงโพรดักช่นั
ประจำป ีเพ้�อให�นกัศกึษาของสาขา
ทั�ง ๔ ช่ั�นปมีโีอกาสได�ฝึักภาคปฏิบตัิ 
ทกุคนจะต�องมสีว่นรว่มในโพรดกัช่นั 
ทั�งในฐานะนักแสดงและคนทำงาน
เบ้�องหลัง ที�ผู้่านมา ทางสาขาได�
จดัการแสดงละครเพลงที�ซึ่้�อลขิสทิธัิ�
มาจากบรอดเวย์ เช่่น Red, Hot, 

and Cole, Fame, Into the Woods, 
Fiddler on the Roof และอ้�น ๆ

ปีนี� เรายังต�องเผู้ชิ่ญกับ
สถานการณ์โควดิที�ไม่รู�จะเป็นอยา่งไร 
จะสามารถจัดการซึ่�อมการแสดง
ได�หร้อไม่ก็ยังไม่รู� ทำให�มีผู้ลอย่าง
มากกบัการตดัสนิใจเลอ้กเร้�องมาทำ 
โพรดักช่นัประจำปี ในที�สดุก็มาลงเอย
ที�ละครเพลงเร้�อง A Chorus Line 
โดยมีเหตุผู้ล เช่่น 

๑. ซึ่�อมแยกซีึ่นและทำ Social 
distance ได�ง่าย 

A Chorus Line เป็นเร้�องราว
ของนกัเต�นที�มาออดชิ่นัเพ้�องานแสดง
บรอดเวย์ แต่ละคนมาจากต่างที�ตา่ง
ถิ�น มคีวามสำคัญและมีบทบาทใกล�
เคยีงกัน ตวัละครแต่ละคนรับบทเป็น
ผูู้�ที�มาออดชิ่นั ที�ไมไ่ด�มคีวามสมัพนัธั์
ใกล�ชิ่ดกับตัวละครอ้�น ๆ  ดงันั�นหาก
สถานการณ์โควิดไม่น่าไว�วางใจ ก็
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น่าจะแยกกันซึ่�อมเป็นรายบุคคล
ทางซูึ่มได�ง่าย หากมีโอกาสได�แสดง
สด ละครเพลงเร้�องนี�ก็นา่จะจัดการ
เร้�อง blocking ให�มีระยะห่างหร้อ
ว่า Social distance ได�ง่าย

๒. นักแสดงมีโอกาสได�เรียนรู�
และแสดงบทบาทหลักได�มาก

ละครเพลงเร้�องนี�มีตัวละคร
หลักที�มีบทบาทสำคัญจำนวนมาก 
(ประมาณ ๑๗-๑๘ บท) มีละคร
เพลงน�อยเร้�องที�จะมีบทหลักมาก
ขนาดนี� จึงเป็นโอกาสให�นักศึกษา
จำนวนมากได�ฝักึฝัมีอ้การแสดงและ
การเต�นรำ

๓. ประหยัดงบประมาณ
เน้�องจากเร้�องราวเกดิขึ�นในโรง

ละครและเกี�ยวกบัการออดชิ่นั จงึไม่
ต�องการฉากหรูหราอลังการใด ๆ  ใช่�
หอแสดงดนตรีของเราเองเป็นฉาก
ธัรรมช่าติได�เลย บนเวทีก็ไม่มีอะไร 
แค่วาดเส�นคอรัสไลน์สีขาวบนพ้�น 
เส้�อผู้�าโดยมากเป็นชุ่ดคล่องตัว ที�
นกัแสดงมขีองตวัเองอยูแ่ล�ว จะมทีี�
ต�องทำใหมก่แ็คเ่พยีงช่ดุสทูโรยกาก
เพช่รที�ใช่�ใส่เต�นช่ว่งท�ายเร้�องเท่านั�น

๔. เป็นโอกาสที�ดีให�นักศึกษา

ในสาขาได�ฝัึกฝัีม้อการเต�น
ด�วยเร้�องราวที�เกี�ยวกบันกัเต�น 

จึงมีบทเพลงที�นักแสดงจะต�องเต�น
เยอะมาก ที�ผู้่านมา นักศึกษาของ
สาขาค่อนข�างมีความช่ำนาญเร้�อง
การเต�นรำน�อยกว่าความช่ำนาญ
ด�านอ้�น เช่น่ การแสดงและการร�อง
เพลง ละครเพลงเร้�องนี�จึงเปน็โอกาส
ที�ดทีี�จะทำให�นักศกึษาในสาขาได�ฝึัก
ฝัีม้อการเต�น

๕. ส้�อสาระเกี�ยวกับความมุ่ง
มั�นและให�ความหวัง

สถานการณ์ระบาดของโควิดที�ย้ด
เย้�อเปน็เวลาหลายป ีทำให�นกัศกึษา
และผูู้�คนเกิดความท�อแท� สิ�นหวัง 
เพราะไม่มีโอกาสได�แสดงฝีัม้อ ไม่
ได�ทำอาช่ีพที�รัก สาระที�ละครเพลง
เร้�องนี�นำเสนอจึงเหมาะสมกับยุค
โควิดเป็นอย่างมาก ด�วยเน้�อหาที�
เน�นเร้�องความอดทน ความหวัง 
ความพยายาม ที�จบลงด�วยความ
สำเร็จในที�สุด

ที�มาของ A Chorus Line 
ในช่่วงทศวรรษ ๑๙๗๐ มีนัก

เต�นรำของบรอดเวย์สองคนรู�สกึผิู้ด

หวงัจากการรว่มงานกบัละครเพลง
ที�ล�มเหลวจึงคิดอยากจะสร�างงาน
เอง ทั�งสองตั�งกลุ่มรวบรวมบรรดา 
Gypsies (คำที�ใช่�เรียกนักเต�นประกอบ
แบบหมู่มวลของละครเพลงบรอด
เวย์) มาเพ้�อทำการแสดงเร้�องใหม่ 
ที�จะ “เขียนบท อำนวยการสร�าง 
กำกบั ออกแบบศลิป ์และออกแบบ
ท่าเต�น” ด�วยนักเต�นกันเอง เพราะ
คดิวา่ไม่มใีครที�จะเข�าใจนักเต�นมาก
ไปกว่านักเต�นเอง

นกัเต�นกลุ่มนี�ได�มาพดูคยุเสนอ
ไอเดียกบั Michael Bennett ตอ่มา
ได�กลายมาเป็น Concept Musical 
เร้�อง A Chorus Line เร้�องราวช่วีติ
ของนกัเต�นหมูม่วลของบรอดเวย ์โดย
มี Marvin Hamlisch ทำเพลง มี 
James Kirkwood และ Nicholas 
Dante ประพันธั์บท และ Edward 
Kleban ประพันธั์เน้�อร�อง

Marvin Hamlisch (ค.ศ. 
๑๙๔๔-๒๐๑๒) เคยเป็นนักเปียโน
ประกอบการซึ่�อมและเป็นผูู้�เรียบ
เรียงเสียงประสานเพลงเต�นรำ เขา
เคยทำงานกับ Kander กับ Ebb 
เม้�อครั�งที�ทั�งสองทำงานกับ Liza 
Minnelli ซึึ่�งเป็นเพ้�อนสมัยมัธัยมของ 
Marvin นั�นเอง งานที�ทำให�เขาเป็น
ที�รู�จกัมาก ๆ  คอ้การแต่งเพลง pop 
และเพลงประกอบภาพยนตร์ โดย
เฉพาะอย่างยิ�งเม้�อเขาได�รับรางวัล
ออสการจ์าก The Way We Were 
และ The Sting

A Chorus Line (1975) 
กลายมาเป็นละครเพลงเร้�องเด่น
ที�สุดที�เขาสร�างสรรค์ เร้�องอ้�นก็
เช่่น They’re Playing Our Song 
ในป ีค.ศ. ๑๙๗๘ ที�จดัการแสดงไป 
๑,๐๘๒ รอบ

A Chorus Line เป็นเร้�องราว
การออดิช่ันที�เกิดขึ�นใน ๑ วัน และ
ช่ีวิตนักเต�น ๑๗ คน ที�ผู้่านการ 
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ออดิช่ันเพ้�อรับบทในละครเพลง 
บรอดเวย์ที�ม ีZach เป็นผูู้�กำกับและ
ผูู้�ออกแบบท่าเต�นผูู้�เข�มงวด

หลงัจากที�คดัเล้อกนักแสดงจาก
การออดิช่นัมาได� ๑๗ คน แซึ่คได�ให�
นกัแสดงเลา่เร้�องราวช่วีติของตนเอง 
เพ้�อเขาจะได�ทำความรู�จักและจะ
สามารถดึงศักยภาพในตัวแต่ละคน
ออกมาได�เต็มที� นกัเต�นทุกคนมีช่วีติ
ที�ผู้่านการต่อสู� ผู้่านปัญหาต่าง ๆ 
มากมาย มีทั�งเร้�องตลกขบขัน น่า
อึดอัด น่าเศร�า เร้�องเซึ่็กซึ่์ เร้�องที�
แฝังข�อคิดในการใช่�ช่ีวิต ฯลฯ 

ยกตวัอยา่งเช่น่ เร้�องของ Cassie 
(แฟนเก่าของแซึ่ค) ที�หันเหช่ีวิต
จากการเป็นนกัเต�นไปเป็นนกัแสดง 
ภาพยนตร์ฮ่อลลีวูดเพราะคิดว่าจะ
ประสบความสำเร็จมากกว่า แต่ก็
ไม่เป็นไปตามนั�น เธัอตระหนักว่า 
สิ�งที�เธัอต�องการ มีเพียง “ดนตรี 
และกระจก และโอกาสที�จะได�เต�น” 
เทา่นั�น เร้�องของ Val สาวบ�านนอก
ที�ได�ดีเพราะการทำศัลยกรรมเร้อน
รา่งของเธัอเอง Mike ผูู้�จบัพลดัจบั
ผู้ลมูายึดอาชี่พนกัเต�นหลังจากที�ไป
เข�าคลาสเรียนเต�นแทนพี�สาว แล�ว
ก็กลับประสบความสำเร็จมากกว่า
พี� ช่ีวิตเหงา ๆ ของ Paul กะเทย
ที�แสดง drag show ช่ีวิตนักเต�น
หญงิในวัยสามสิบอย่าง Sheila และ

อีกมากมาย 
สิ�งที�น่าสนใจค้อ ในขณะที�การ

แสดงแบบ Chorus Line ต�องการ
นักเต�นที�เต�นรวมกลุ่มแบบพร�อม
เพรียงสมบูรณ์แบบไม่มใีครแตกแถว 
นกัเต�นแตล่ะคนกลบัมเีร้�องราวที�เปน็
สว่นตวั มบีคุลกิภาพเปน็ตวัของตวั
เอง เร้�องราวของพวกเขากลายเป็น
เอกลกัษณที์�นา่สนใจมากกว่าผู้ลงาน 
การเต�นคอรสัไลนท์ี�เนี�ยบพร�อมเพรยีง
กันของพวกเขาเสียอีก

A Chorus Line สร�างสถิตกิาร
แสดงที�บรอดเวย์ถึง ๖,๑๓๗ รอบ 
นับเป็นละครเพลงอันดับที� ๗ ที�ได�
รับความนิยมและแสดงติดต่อกัน
เป็นเวลานานที�สุด ค้อแสดงติดต่อ
กนัไมห่ยุดเลยเป็นเวลาถึง ๑๕ ป ีมี
ผูู้�นำกลบัมาแสดงอกีมากมายทั�วโลก 

A Chorus Line ได�รับรางวัล 
Tony Awards ถึง ๙ สาขา ค้อ 
ละครเพลงยอดเยี�ยม บทยอดเยี�ยม  
เพลงยอดเยี�ยม (Hamlisch กับ 
Kleban) กำกับการแสดงและ
ออกแบบท่าเต�นยอดเยี�ยม (Michael 
Bennett) นักแสดงหญิงยอดเยี�ยม 
(McKechnie) นักแสดงสมทบช่าย 
(Sammy Williams) นกัแสดงสมทบ
หญิง (Bishop) และออกแบบแสง
ยอดเยี�ยม ละครเพลงเร้�องนี�มบีทเพลง
มชี่้�อสนกุสนานเปน็ที�รู�จกักันด ีเช่น่ 
“One” “What I Did For Love” 
และ “At The Ballet” เป็นต�น

A Chorus Line เป็นละครเพลง
ในจำนวนน�อยมากที�ได�รับรางวัล 
Pulitzer Prize ซึ่ึ�งมักจะมอบให�
แก่ละครเพลงที�มีเร้�องราวสะท�อน
สังคม การเม้อง A Chorus Line 
เปน็เร้�องที� ๕ ที�ได�รบัรางวลันี� ซึึ่�งเป็น
เวลาถึง ๑๔ ป ีหลังจากละครเพลง
เร้�องที� ๔ คอ้ How to Succeed in 
Business Without Really Trying 
ได�รับรางวัลนี� ละครเพลงเร้�องนี�ถูก
นำมาสร�างเป็นภาพยนตร์เพลงช่้�อ
เดียวกันในปี ค.ศ. ๑๙๘๕ โดยมี 
Richard Attenborough เป็นผูู้�กำกบั 
ประสบความสำเร็จอย่างยิ�งเช่น่กัน
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เริ�มทำาโพื่รดักิชันอย่างสดใส
บริษัทที�ดูแลเร้�องลิขสิทธัิ�ของ

ละครเพลงเร้�องนี�ค้อ Concord 
Theatricals เราตกลงขอซึ่้�อลขิสทิธัิ�
จากเขามาจัดการแสดง จากนั�นก็
เปิดออดิช่ัน ทุกคนจะต�องอ่านบท
ทั�งหมดแล�วเลอ้กวา่อยากแสดงเปน็
ตัวละครคนไหน ก็เตรียมบท เล้อก
เพลงของตัวละครคนนั�นมาร�องให�ฟัง 
แถมด�วยเต�นอีก ๑ เพลง 

นอกจากจะเปน็นกัแสดง นกัศกึษา 
สาขาละครเพลงทุกคนจะต�องทำงาน
เบ้�องหลังอีก ๑ หน�าที�ควบคู่กันไป
ด�วย เช่่น ช่่วยดูแลเร้�องฉาก แสง  
เสยีง เส้�อผู้�า หรอ้ทำพีอาร์ โฆ้ษณา 
ละครเพลง และขายตั�ว เป็นต�น 

การทำโพรดักชั่นเป็นวิช่าบงัคับ
ที�นักศึกษาในสาขาทุกคน ทุกช่ั�นปี 
จะต�องลงทะเบียนเรียน การซึ่�อม
กำหนดไว�ในตาราง ๓ วัน วันละ ๒ 
ช่ั�วโมง (เม้�อใกล�จะถงึเวลาแสดง มกั
จะกำหนดวันซึ่�อมเพิ�มเติมมากกว่า
นี�) ในการซึ่�อม มักจะแบ่งเป็นการ
ซึ่�อมการแสดง การฝึักการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ (English Diction) 
โดยมีอาจารย์ Cherryl Hayes 
อาจารยป์ระจำของสาขา และอาจารย ์
วนิตนาถ วรีกติต ิหรอ้ครแูพร อาจารย์
พิเศษสอนวิช่า Diction ของสาขา 
เป็นผูู้�สอนและฝัึกซึ่�อมในส่วนนี�

ละครเพลงเร้�องนี�มีสดัส่วนเพลง
เต�นจำนวนเยอะมากที�สดุเทา่ที�ทาง
สาขาเคยทำโพรดักช่นัมา เราได�เรียน
เช่ญิอาจารย์ ดร.ธันะพัฒน ์พฒันก์ลุ
พศิาล อาจารยพ์เิศษจากสาขาศลิปะ
การแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมติร มาเปน็ผูู้�ออกแบบทา่
เต�นและฝัึกซึ่�อมให�

ในส่วนการฝึักซึ่�อมร�องเพลง ได�
อาจารย์ช่อ่ลดา สรุยิะโยธิัน หวัหน�า
สาขาวชิ่าการขับร�องและละครเพลง 

มาเป็นผูู้�ฝักึซึ่�อมให� อาจารย์ช่อ่ลดา
ยังรับอีกหน�าที�ค้อเป็นโพรดิวเซึ่อร์
ของละครเพลงเร้�องนี�อีกด�วย

ผูู้�เขียนรับหน�าที�เป็นผูู้�กำกับ
การแสดง

ปกีารศกึษา ๒๕๖๓ สถานการณ์
โควดิทำให�การเปิดเทอม ๒ เล้�อนไป
เปน็วนัที� ๒๐ ธันัวาคม กวา่จะได�เริ�ม
ซึ่�อมก็เป็นช่่วงเด้อนมกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๔ แล�ว ซึ่�อมไปได�นิดเดียว ก็
เกิดสถานการณ์โควิดแพร่ระบาด
อย่างหนัก จนวิทยาลัยประกาศให�
เรียนแบบออนไลน์ เราจึงต�องหัน
มาซึ่�อมทางซึู่มแบบออนไลน์แทน

เราตดัสนิใจให�มนีกัแสดงสำรอง 
หร้อ understudy ในแทบทุกบท 
เน้�องจากคิดว่าหากมีคนป่วยด�วยโควิด  
จะได�มีคนแสดงแทน อีกประการก็

คอ้อยากให�ทุกคนได�มีสว่นรว่มในการ
เรียนรู�และการแสดงให�มากที�สุด ดี
ที�ละครเพลงประจำปเีร้�องนี�มีบทตวั
ละครหลักจำนวนมาก จงึกระจายบท
ให�ฝัึกฝันกันได�มากเป็นพิเศษ 

ไม่แค่ล้วต้องซ้้อมทางออนไลน์ 
เม้�อมหาวิทยาลัยปิด เราจำเป็น

ต�องซึ่�อมโดยใช่�โปรแกรมซึู่มและได�
เรียนรู�วิธัีการในการซึ่�อมออนไลน์
ทางซึู่ม เช่่น ให�ทกุคนที�เข�ามาซึ่�อม
เปลี�ยนภาพโปรไฟลเ์ปน็แบก็กราวนด์ 
สดีำสนิท ไม่ให�ใสรู่ปโปรไฟล ์อาจจะ 
เปลี�ยนช่้�อตัวเองเป็นช่้�อตัวละคร
ที�รับบทบาทอยู่ คนที�มีบทพูด จึง
ค่อยเปิดกล�อง คนที�รออยู่ในฉาก 
แต่ไม่มีบทพูดให�ใช่�แบ็กกราวนด์สี
ดำสนิท จะได�เห็นได�ช่ัด ๆ ว่าใคร
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กำลังแสดงอยู่ จะได�โต�ตอบกันได�
โดยไมเ่สยีสมาธั ิเม้�อจบบทสนทนา 
ออกไปจากซึ่ีนก็ให�ปิดกล�อง กลาย
เป็นภาพแบ็กกราวนด์ดำ เม้�อเข�า
มาอีกทีก็เปิดกล�อง

เวลาที�เปดิกล�อง ขนาดของภาพ
ของนักแสดงแตล่ะคนควรจะมขีนาด
ใกล�เคียงกันเวลาที�นักแสดงจ�องจอ
ส้�อสารกนัจะได�มคีวามรู�สกึคล�ายกบั
ได�ประจันหน�ากันจริง ๆ ลักษณะ
ภาพที�พอดีก็ค้อภาพขนาด close 
up หร้อ medium close up การ
ที�จอนักแสดงมีขนาดภาพเล็กกว่า
คนอ้�น หร้อม้ดกว่า หร้อเห็นหน�า
ไมช่่ดั จะมผีู้ลทำให�การสง่ความรู�สกึ
เป็นไปได�ยาก

เวลาที�ซึ่�อมร�องเพลงทางซึ่มู จะ
ไมส่ามารถร�องพร�อม ๆ  กนัหลาย ๆ  
คนได�เลย เน้�องจากเป็นธัรรมช่าติ
ของซึู่มที�จะมีความดีเลย์ เราใช่�วิธัี
การให�นักเปียโนแอ็กคอมอัดพาร์ต
แอ็กคอมมาให� แล�วให�นักแสดงที�
เป็นคนร�องเพลงนั�นเปิดเพลงเอง 
หร้อไม่เช่่นนั�นก็ค้อ ในเพลงที�ร�อง
พร�อมกนัหลาย ๆ  คน กจ็ะต�องร�อง
โดยปิดไมค์ ไม่ให�เสียงตีกัน

ในระหวา่งการซึ่�อมมปีญัหาตา่ง ๆ   
เกิดขึ�น ได�แก่ การรวบรวมสมาธัิ
ของนักแสดงในขณะที�สถานที�ที�ใช่�
ในการฝักึซึ่�อมออนไลนอ์าจจะไมเ่อ้�อ

อำนวยที�จะใช่�ฝักึซึ่�อม เช่น่ สถานที�
คับแคบเกินไป หร้อมีคนอ้�น ๆ อยู่
ในห�องด�วย

เกมละครตา่ง ๆ  ที�เคยใช่�เวลาทำ
โพรดกัช่นัเร้�องอ้�น ๆ  หรอ้ใช่�เป็นการ
วอรม์อปัรา่งกาย ที�นำมาใช่�กบัการ
ซึ่�อมการแสดงออนไลน์ก็เช่่น 

- การ Improvise ทา่เต�น แล�ว
ผู้ลดักนัเปน็ผูู้�นำ การทำทา่ตามผูู้�นำ
หร้อ Who is the mirror? ให�คน
หนึ�งเป็น leader ให�เพ้�อนเข�ามา
ทายว่าใครเป็นผูู้�นำ

- การเปา่ยิ�งฉบุใครแพ�ให�ออกไป
- การวอร์มอัปโดยทำตัวเล็ก

ที�สุด ทำตัวใหญ่ที�สุด ฯลฯ เป็นต�น 
แต่เปลี�ยนเป็นการทำภาพโคลสอัป
ที�สุด ภาพห่างไกลที�สุด 

นอกจากจะซึ่�อมทางซึู่ม เรามี

การสร�างกลุม่เฟซึ่บุก๊ใช่�เป็นที�โพสต์
ขา่วสาร ข�อมลูการบ�าน การค�นคว�า
ของทุกคน เน้�องจากในละครเพลง
เร้�องนี� นกัแสดงจะต�องแสดงเปน็ตวั
ละครที�มชี่วีติจรงิ อยูใ่นช่ว่งทศวรรษ 
๑๙๗๐ จำเปน็จะต�องมคีวามเข�าใจ
บรบิททางสังคม วฒันธัรรม ความคิด
ความเช่้�อของคนรุ่นนั�น จงึมีการบ�าน
ให�นกัแสดงไปค�นคว�าทกุสิ�งที�สมควร
จะรู� แล�วเอามาโพสตเ์พ้�อแช่รค์วาม
รู�กนั เพ้�อให�ทกุคนเข�าใจบรบิท เข�า
ถึงความเป็นตัวละครนั�น ๆ  ได�ดีขึ�น 

ตวัอย่างสิ�งที�ค�นคว�ากัน กไ็ด�แก่
สิ�งที�ปรากฏในบทพูดของตัวละคร
ต่าง ๆ เช่่น ภาพยนตร์เร้�อง Red 
Shoes คณะเต�นรำ The Rockettes 
ดาราช้่�อ Anna May Wong เป็นต�น

ดีใจได้กิลับมาซ้้อมออนไซ้ต์
ช่่วงปลายเทอม ๒ ประมาณ

เด้อนมีนาคม สถานการณ์โควิด
คลี�คลายขึ�นบ�าง ทางวิทยาลัย
ประกาศให�กลับมาเปิดการเรียน
การสอนที�วิทยาลัยได� เราเริ�มกลับ
มาซึ่�อมที�วิทยาลัย โดยเริ�มจากซึ่ีน
การเต�นที�มีคนจำนวนน�อย ๆ ก่อน 
เก็บการซึ่�อมกับคนหมู่มากไว�ช่่วง
หลงั อย่างไรก็ตาม จากกำหนดเดิม
ที�วางไว�ว่าจะจัดการแสดงวันที� ๓๑ 
มนีาคม ดแูล�วเห็นวา่ซึ่�อมไม่ทนัแน่ ๆ   
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จึงขอทางผูู้�ดูแลลิขสิทธัิ�ที�อเมริกา
เล้�อนไปเป็นเด้อนพฤษภาคมแทน

ซึ่�อม ๆ  กนัไป โควดิกย็งัไมป่รานี
พวกเราอยู่ดี ในช่่วงเด้อนเมษายน
มีผูู้�ป่วยเยอะมาก สถานการณ์ของ
โรคน่าเป็นห่วง เราตัดสินใจเล้�อน
การแสดงไปเปน็ช่ว่งเทอม ๑ เดอ้น
กรกฎาคม ปกีารศกึษา ๒๕๖๔ โดย
ให�นักศึกษาสอบเก็บคะแนนทาง
ออนไลน์ไปก่อน

อย่างไรก็ตาม เม้�อเปิดปีการ
ศึกษา ๒๕๖๔ สถานการณ์ก็ยังไม่
คลี�คลาย เราติดต่อผูู้�ดูแลลิขสิทธัิ�
เร้�องขออนุญาตจัดการแสดงแบบ
ออนไลน ์ปรากฏวา่เจ�าของลขิสทิธัิ�
อนุญาตให�ทำได� นับเป็นความใจดี
ของเขาเป็นอย่างมาก เพราะได�ยิน
ว่าละครเพลงบรอดเวย์หลายเร้�อง

ไม่อนุญาตให�มีการนำเร้�องของเขา
ไปจัดการแสดงออนไลน์

ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ ยงัต�องเรียน
ออนไลน์เก้อบจะ ๑๐๐ เปอร์เซึ่็นต์ 
เราตัดสินใจเล้�อนการแสดงไปเป็นเด้อน
มีนาคม ๒๕๖๕ ส่วนเร้�องรูปแบบ  
ยังไม่มีใครบอกได�ว่าจะเป็นแบบ
ออนไลน์หร้อว่าออนไซึ่ต์ เพราะ
สถานการณ์โควิดกย็งัมไิด�เบาบางลง
เลย แต่ไหน ๆ ก็เริ�มต�นกันมามาก
แล�ว และเขาอนุญาตให�เราทำงาน
ออนไลนไ์ด�ด�วย เราจงึยงัคงตดัสนิใจ 
ให�ละครเพลงเร้�องนี�เป็นโพรดักช่ัน 
ประจำปีของปีการศึกษา ๒๕๖๔

เราจัดออดิช่ันนักศึกษาปี ๑ ที�
เข�าใหมใ่ห�มามีสว่นรว่มกบัละครเพลง
เร้�องนี� และอนุญาตให�นักศึกษาปี 
๔ ที�จบไปแล�วโดยไม่มีโอกาสได�ทำ 

โพรดกัช่นัได�มีโอกาสกลบัมาแสดงอีก
ครั�ง เราได�รับความอนุเคราะห์จาก
อาจารยเ์พญ็ญาภรณ ์เหลา่ธันาสนิ  
หวัหน�าสาขาวิช่าธุัรกิจดนตรี อนุญาต
ให�ใช่�ห�องเรียนขนาดใหญ่ของสาขาวิช่า
ธัุรกิจดนตรีให�ใช่�เป็นที�ฝึักซึ่�อม ขอ
ขอบพระคณุมา ณ ที�นี��ด�วย อย่างไร
กด็ซีึ่�อมได�ไมก่ี�วนักต็�องกลบัมาซึ่�อม
ออนไลน์เหม้อนเดิม

จนถึงช่่วงเด้อนกุมภาพันธ์ั 
สถานการณ์โควิดก็ยังไม่ดีขึ�น ทุก
อย่างยังอยู่ในความควบคุม ต�อง
ขออนุญาตเป็นพิเศษทุกครั�งที�ทำ
กิจกรรมพิเศษ โพรดิวเซึ่อร์ของเรา 
อาจารยช์่อ่ลดา สรุยิะโยธิัน ต�องอา่น
เอกสารราช่การเยอะมาก ต�องหา
ข�อมลูวา่ต�องทำอย่างไรจงึจะได�แสดง 
แล�วกท็ำจดหมายด่วน เอาไปส่งเขต
นครปฐมตามการควบคุม โครงการ
ผู้่านการอนุมัติ แต่ก็โดนโควิดเล่น
งานส่งท�ายอีกอยู่ดี ก่อนจะเล่นอีก 
๒ สปัดาห ์มหาวทิยาลยัมหดิลสั�งให�
ปดิพ้�นที�อกีครั�ง แผู้นที�เตรยีมไว�ช่ะงกั 
ช่่วงนั�นใกล�วันแสดงมาก ๆ  แล�ว แต่
นกัแสดงและวงดนตรทีี�ควบคมุโดย 
ช่วนิ เต็มศิรโิช่ค กย็งัไมเ่คยมโีอกาส
ได�ซึ่�อมร่วมกันเลยสักครั�ง

วันที� ๙ มีนาคม เขตนครปฐม
ประกาศผู้อ่นคลายสถานการณโ์ควดิ  
แต่มหาวิทยาลัยยังไม่ให�เปิดการ
เรียนการสอน โพรดิวเซึ่อร์ของเรา
ยงัไม่ท�อถอย ในวันพฤหสับดีที� ๑๐ 
รบีเข�าไปขออนญุาตรองคณบดฝีัา่ย
กจิกรรม พอได�รบัอนมุตัคิำวา่ “ทำ
ต่อได�” ก็รีบตามทุกคนให�เข�าพ้�นที�
ไปซึ่�อมอย่างรวดเร็ว โดยที�ขณะ
นั�นมเีวลาให�ทำงานทั�งหมดเพยีงแค่
สัปดาห์เดียวก่อนจะเปิดรอบแสดง
ให�ผูู้�ช่มได�ช่ม 
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สิ�งมห้ัศิจรรย์เกิิดขึ�นในสัปดาห้ ์
โพื่รดักิชัน

สัปดาห์โพรดักช่ัน หมายถึง
ช่่วงเวลา ๑ สัปดาห์ก่อนเปิดการ
แสดงโพรดักช่ัน เป็นสัปดาห์ที�ทุก
คนคงไม่มีวันล้ม ทุกอย่างเกิดขึ�น
อยา่งกระชั่�นที�สุด ตารางการทำงาน
แน่นขนัด ต�องกำหนดให�ทุกคนทุก
ฝั่ายตรวจ ATK กันทุก ๆ สองหร้อ
สามวัน อาจารย์ในสาขายกเลิกการ
เรยีนการสอนทุกวชิ่า เพ้�อให�เดก็ ๆ  
ได�มาโฟกสักบัการซึ่�อมโพรดกัช่นัให�
มากที�สดุ นกัดนตรเีข�ามาซึ่�อมรวมวง 
ซึ่�อมและปรับกับนักแสดง ทบทวน 
blocking ที�แทบจะล้มกันไปหมด
แล�ว โช่คดีที�เราได�ใช่�เวทีหอแสดง
ดนตรีแต่เพียงผูู้�เดียวในสัปดาห์นั�น 
นอกจากจะซึ่�อมให�กลับมาคุ�นช่ิน
กับเวที เด็ก ๆ ของสาขาก็ยังต�อง
ทำงานเบ้�องหลัง ทั�งปูพ้�น ทาสี
เวที วิ�งหาซ้ึ่�อคอสตูมกันอย่างเร่ง
ด่วน ช่่วยกันโรยกากเพช่รบนเส้�อ
สูทเพ้�อใช่�เป็นชุ่ดหรูอลังการในฉาก 
ฟนิาเล่ของเร้�อง ในช่ว่งสัปดาห์นี�เป็น
เวลาแห่งการรวมใจกนัจรงิ ๆ  ได�รบั
ความช่ว่ยเหลอ้จากครหูมมิ ช่ตุมิตา  
พุฒิกุลางกูร และครูแพร วนิตนาถ 
วีรกิตติ ศิษย์เก่ารุ่นแรกของสาขา
ละครเพลง ที�บัดนี�กลายมาเป็น
อาจารย์พิเศษสอนขับร�องและการ

ออกเสียง ทั�งสองเต็มใจเข�ามาให�
ความช่ว่ยเหลอ้ ให�คำแนะนำน�อง ๆ   
ในสาขาอย่างเต็มที� 

เน้�องจากละครเพลงเร้�องนี�เป็น 
โพรดักช่นัที�เกดิขึ�นภายใต�สถานการณ์
โควดิ เพ้�อเปน็การรำลึกถงึสถานการณ์
นี�และความยากเย็นที�เราต�องเผู้ชิ่ญ
กับมัน ผูู้�เขียนในฐานะผูู้�กำกับการ
แสดง ได�ขอให�เก็บสัญญะของการ
ตอ่สู�กบัโควดิไว�บนเวทกีารแสดง ซึ่ึ�ง
ก็ค้อแผู้งพลาสติกกันโควิดที�ถูกนำ
มาใช่�ในฉากเปิดเร้�อง วางปิดขวาง
คนดูจากนักแสดง

เม้�อเปิดฉากแรก คนดูจะเห็น
นกัแสดงเต�นหันหลังให�แผู้งพลาสติก
และหนัหลงัให�คนดู จนเม้�อดนตรีโหม 
กจ็ะเห็นนกัแสดงจำนวนหนึ�งกรูกัน
เข�ามายกแผู้งพลาสติกออกไปเก็บ 

เป็นเสม้อนการยกสัญลักษณ์ของ
โควิดออกไปเก็บ นักแสดงบนเวที
เปิดตัว หันหน�ามาหาผูู้�ช่มทั�งหมด 
เป็นการแสดงว่าเราพร�อมที�จะนำ
เสนอการแสดงแก่ผูู้�ช่มแล�ว

อกีฉากที�มกีารนำแผู้งพลาสตกิ 
- สัญลักษณ์ของโควิดมาใช่� ก็ค้อ 
ฉากเต�นรำของนางเอก แคสซึ่ี ที�
เต�นเพ้�อออดิช่ันกับแซึ่ค - ผูู้�กำกับ 
ผูู้�เขียนได�ขอให�นักเต�นประกอบยก
แผู้งพลาสติกกลับเข�ามาโดยมีท่าที
คุกคาม กีดกันไม่ให�แคสซึ่ีได�แสดง
ความสามารถสว่นตวัให�เปน็ที�ประจกัษ์
ต่อแซึ่ค แต่แคสซึ่ีก็ไม่ย่อท�อ เธัอ
เอาช่นะอุปสรรคต่าง ๆ ไปได�ด�วย
ดีในที�สุด แคสซึ่ีเป็นเสม้อนตัวแทน
ของพวกเราที�ตอ่สู�เพ้�อให�รอดพ�นจาก
สถานการณ์โควิด

การที�จำเป็นต�องทำงานอย่าง
เร่งด่วน มีข�อดีค้อทำให�นักแสดงได�
ฝักึการซึ่�อมให�ใช่�เวลาสั�นที�สดุ แตใ่ห�
บังเกิดผู้ลคุ�มค่าที�สุด นักแสดงของ
เราไมเ่คยซึ่�อมกบัวงในเวลาที�สั�นที�สดุ
ขนาดนี� แตทุ่กอยา่งกเ็กดิขึ�นและเปน็
ไปแล�ว สปัดาหเ์ดยีวแหง่การทบทวน 
ทำ dress rehearsal, technical 
rehearsal เปดิรอบทดลองผูู้�ช่มโดย
มเีด็ก ๆ  รุน่น�อง Pre-College เข�า
มาช่มการแสดง และแล�วก็ถึงเวลา
เปิดม่านในวันศุกร์ที� ๑๘ มีนาคม 
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พ.ศ. ๒๕๖๕ ก่อนที�จะแสดงรอบ
จริงแบบจำหน่ายบัตรในวันเสาร์ที� 
๑๙ มีนาคม ๒ รอบ วันอาทิตย์ที� 
๒๐ มีนาคม อีก ๒ รอบ

ในช่ว่งสถานการณ์โควดิที�ต�องมี
การเว�นระยะหา่ง เราสามารถให�คน
ดูเข�ามาได�เพียง ๑ ใน ๔ หร้อ ๑ 
ใน ๕ ของจำนวนเต็มทั�งหอ แม�จะมี
เวลาน�อยนิดมาก ๆ  ในการทำพีอาร์ 
โฆ้ษณา และขายบัตร แต่บัตรของ
เราก็ขายหมดในเวลาอันรวดเร็ว ใน
บรรดาผูู้�ช่มที�เข�ามาช่มการแสดง มี
ผูู้�ที�มชี่้�อเสยีงให�ความสนใจเข�ามาช่ม 
ได�แก่ ทีมผูู้�บริหารมหาวิทยาลัย
มหิดล ผูู้�บรหิารวทิยาลัยดรุยิางคศิลป์ 
คุณบอย ถกลเกียรติ ผูู้�กำกับละคร
โทรทศันแ์ละละครเพลงแหง่รชั่ดาลยั 
เธัยีเตอร์ คณุยุทธันา ลอพันธัุไ์พบูลย์ 
ผูู้�กำกับละครโทรทัศน์และผูู้�กำกับ
ละครเพลง The Sound of Music 
ที�ประสบความสำเรจ็อยา่งยิ�งในอดตี 
เปน็ต�น ทกุคนแสดงความช่้�นช่มกบั
โพรดกัช่นัละครเพลงที�เกดิขึ�นในเวลา
กระช่ั�นช่ิดนี�มาก

การจัดการแสดงโพรดักช่ัน A 
Chorus Line อาจจะไม่ใช่โ่พรดกัชั่นที�
สมบรูณแ์บบที�สดุ แตค่งเปน็โพรดกัช่นั 
ที�ทกุคนจำได�ไมรู่�ลม้ เม้�อจบการแสดง 
สาขาเรามีการทำการประเมิน โดย
ให�นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเร้�อง

การทำโพรดกัช่นั ทั�งด�านการแสดง
และการทำงาน backstage ความ
เห็นก็ค้อ หลายคนสารภาพว่าการ
เรยีนที�เน�นการปฏิบติัแบบออนไลน์ 
นาน ๆ ทำให�รู�สึกหมดไฟและเบ้�อ
หน่าย บางคนบอกว่าเสียดายที�
ไม่ได�ตั�งใจมาตั�งแต่ต�น แต่เม้�อมี
โอกาสได�ไปซึ่�อมแบบสด ๆ ได�กลับ
ไปแสดงที�เวทีต่อหน�าคนดูจริง ๆ  
จึงได�มี passion หร้อความมุ่งมั�น
กลับค้นมา

หลายคนให�ความเห็นว่า การ
ทำโพรดักชั่นเร้�องนี�ทำให�ได�เรียนรู� 
พัฒนาตัวเองอย่างมาก โดยเฉพาะ
อยา่งยิ�งเร้�องการเต�นรำ เพราะเปน็
ละครเพลงที�เน�นเร้�องการเต�นอยา่ง
หนกัมาก ได�ฝักึทกัษะการเต�นไปร�อง
ไป รู�สึกว่าถ�าผู้่านเร้�องนี�ไปได� การ
เต�นในละครเพลงเร้�องอ้�นกค็งไมย่าก
อีกต่อไปแล�ว นักศึกษาบอกว่าการ
ทำโพรดกัช่นัทำให�ได�รู�จกักนัมากขึ�น 
จากที�แตเ่ดมิไมม่โีอกาสได�ทำความ
รู�จกักนัเลย เพราะต่างคนก็ตา่งเจอ
กนัแต่ในจอออนไลน์ การทำโพรดักชั่น 
ทำให�รุ่นพี�รุ่นน�องรู�จักกันมากขึ�น

ถ�าช่วีติคอ้การแสดง เราทกุคน
จะต�องทำการออดชิ่นัอยู่เสมอ เพ้�อ
ผู้่านบททดสอบของช่ีวิตที�ง่ายและ
ยากสลับกันไป ทุกคนในโพรดักช่ัน
นี�ก็ต�องทำการออดชิ่นัเช่น่กนั ทั�งใน

ฐานะที�เป็นตัวละครในเร้�องและใน
ฐานะพลเม้องของโลกที�ตกอยูภ่ายใต�
สถานการณโ์ควดิ ทกุคนต�องออดชิ่นั 
ให�อยู่รอด ผู้่านพ�นสถานการณ์นี�ไป
ได� เพ้�อจะได�ทำในสิ�งที�เรารัก คอ้การ
แสดงต่อหน�าผูู้�ช่มในที�สุด

แม�ว่าผู้ลสัมฤทธัิ�จะไม่ได�
สมบูรณ์แบบเต็มร�อย แต่ก็น่าจะ
เปน็ประสบการณ์การเรียนรู�ที�ดมีาก ๆ   
ของทุกฝ่ัาย หากจะมีความสำเร็จ
ใด ๆ เกิดขึ�นในโพรดักช่ันนี� ไม่ใช่่
มาจากใครคนใดคนหนึ�งเพียงคน
เดียวอย่างแน่นอน สิ�งมหัศจรรย์
ที�เกิดขึ�น มาจากทุกคน ทุกฝ่ัาย 
ที�มารวมตัวกันทุ่มเท ทำงานเป็น
น�ำหนึ�งใจเดียวกัน เหมอ้นบทเพลง 
One, Singular Sensation ที�ปิด
ท�ายละครเพลงเร้�องนี�

เพราะทุกคนกำลังทำในสิ�งที�รกั 
เหมอ้นกบัที�ตวัละครช่้�อ Diana ร�อง
ในเพลงท�ายเร้�องว่า 

Kiss today goodbye
And point me toward tomorrow
We did what we had to do
Won't forget, can't regret
What I did for Love

A CHORUS LINE is 
presented by 

arrangement with Concord 
Theatricals on behalf of 

Tams-Witmark LLC.

www.concordtheatricals.com
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MUSIC: DID YOU KNOW?

เรื่่�อง:
กฤตย์า เช่�อมวิรื่าศิาสตรื่์ (Krittaya Chuamwarasart)

นักข่าวิอิสรื่ะ

๖ ค่ตกวัี กับผู้ลิงานที่่�มากกวั่าดนตร้ี

“ดนตรี” เป็นศิลปะที�มีความ
เป็นนามธัรรมสูงที�สุด หากเทียบ
กับวรรณกรรม จิตรกรรม หร้อ
สถาปตัยกรรมที�เปน็รปูธัรรม สามารถ
จับต�องและมองเหน็เปน็ที�ประจกัษ์
ได�มากกว่า

แตห่ากลองได�ศึกษา เรยีนรู� และ
เปิดใจ ก็จะพบว่าโลกของดนตรีนั�น 
แทบไม่มีข�อจำกัดเลย

จนถึงจุดหนึ�งก็อดคิดไม่ได�ว่า 
ลำพังความสามารถทางดนตรีของ
พวกเขา กย็ิ�งใหญแ่ละสร�างคณุปูการ
ให�โลกนี�มากเพียงพออยู่แล�ว แต่รู�
หร้อไม่ว่า นอกจากการประพันธ์ั
เพลง สร�างผู้ลงานไว�เป็นมรดกของ
วงการดนตรีแล�ว คีตกวีหลายท่าน
ยงัมพีรสวรรค์และความสามารถอัน
โดดเด่นในด�านอ้�นด�วย

บางคนกเ็หนอ้ความคาดหมาย
มาก ๆ เลยล่ะ

๑. Rossini - พื่่อค่รัว
Gioachino Antonio Rossini 

(๒๙ กุมภาพันธ์ั ๑๗๙๒ - ๑๓ 
พฤศจิกายน ๑๘๖๘) คีตกวีช่าว
อิตาเลียนที�มีผู้ลงานเพลงมากมาย 

เฉกเช่น่เดียวกับช่าวอิตาลีสว่น
ใหญ่ เขารักอาหาร ถึงขนาดเปรย
ออกมาว่า

“I know of no more admirable 
occupation than eating.”

เขาได�ไปเรยีนที�เมอ้งโบโลญญา 
(Bologna) เม้องที�เปรียบเสม้อน
สวรรคข์องคนรกัอาหาร เพราะเตม็
ไปด�วยของอร่อย จนได�ฉายา ‘The 
Fat One’ นอกจากนี�เขายงัเดนิทาง
ทั�วยุโรปเพ้�อลิ�มรสของดีประจำถิ�น 

(แคจ่นิตนาการเรากน็�ำลายสอแล�ว) 
เขาช่้�นช่อบทรัฟเฟิลและฟัวกราส์  
ส่วนเมนูโปรดก็ค้อไก่งวงอบยัดไส�
ทรัฟเฟิล

ความหลงใหลในอาหารยังนำ
มาสู่ผู้ลงานเปียโนในคอลเลกชั่น 
Quatre Hors d’Oeuvres, Quatre 
Mendiants ที�ตั�งช้่�อตามประเภท

Gioachino Rossini ที�หยุดสร�างสรรค์งานเพลงในวัย ๔๐ 
ต�น ๆ แล�วหันไปเพลิดเพลินกับการเสพอาหารและดนตรี
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ของอาหารและวัตถุดิบต่าง ๆ (ทั�ง
หัวผู้ักกาด ปลาแอนโช่วี� แตงกวา
ดอง เนย ลูกฟิกอบแห�ง อัลมอนด์  
ลูกเกด และเฮ่เซึ่ลนัท) อีกด�วย

๒. Mendelssohn - จิตรกิร
Felix Mendelssohn (๓ กมุภาพนัธั์  

๑๘๐๙ - ๔ พฤศจกิายน ๑๘๔๗) นกั
ออร์แกน เปยีโน วาทยกร และคตีกวี 
ช่าวเยอรมัน ต�นยุคโรแมนติก

เขาไม่เพียงสร�างท่วงทำนองสดใส
ที�ทำให�ดนตรสีไตลโ์รแมนตกิช่ดัเจน
ขึ�น แต่ยงัถ่ายทอดสไตล์ออกมาทาง
ภาพวาด ที�ส่วนใหญ่จะเป็นวิถีช่ีวิต
อันแร�นแค�นของช่นบท ทิวทัศน์อัน
สวยงาม และความสมัพนัธัร์ะหวา่ง
เม้องกับช่นบท

ศิลปะแบบยุคโรแมนติกมัก
ถา่ยทอดความงดงามของธัรรมช่าติ 
เป็นตัวแทนของจิตใจ ความรู�สึก
นกึคดิ และจรยิธัรรมของผูู้�สร�างสรรค์ 
ซึ่ึ�งเปน็ความหมายโดยนยัที�สะท�อน
ถงึการตอ่ต�านยุคปฏิวตัอิตุสาหกรรม

ที�ทำให�ความงดงามของธัรรมช่าติ
ต�องมัวหมองลง (เฉกเช่่นเดียวกับ
เพลง Pastoral Symphony ของ
เบโธัเฟน ที�สะท�อนภาพความงาม
ของธัรรมช่าติ)

๓. Borodin - นักิเค่มี
Aleksandr Borodin (๑๒ 

พฤศจกิายน ๑๘๓๓ - ๒๗ กมุภาพนัธั์ 
๑๘๘๗) คตีกวแีละนกัเคมชี่าวรสัเซึ่ยี

เขามีความสนใจในดนตรีและ
วิทยาศาสตร์ธัรรมช่าติมาตั�งแต่ยัง
เด็ก ถึงขนาดมีห�องแล็บอยู่ที�บ�าน 
เพ้�อศึกษาค�นคว�าสิ�งที�อยู่ในความ
สนใจ เม้�ออายุได� ๑๗ ป ีกไ็ปสมคัร
เรยีนที� Medico-Surgical Academy 
สถาบันด�านการแพทย์ในเซึ่นต ์
ปเีตอรส์เบริก์ หลังเรยีนจบกไ็ด�เปน็
แพทย์ฝัึกหัด ก่อนจะกลับไปเป็น
อาจารย์ที�สถาบันเดิม

เขายงัคงสนใจวทิยาศาสตรแ์ละ
ค�นคว�าสิ�งที�สนใจอยู่เสมอ และมี
เพ้�อนฝัูงเป็นนักวิทยาศาสตร์แถว

หน�าของยุค กระทั�งในปี ๑๘๗๒ 
ก็ได�ค�นพบปฏิกิริยา Aldol ซึ่ึ�งเป็น
ปฏกิิรยิาของอลัดไีฮ่ด ์๒ ช่นดิที�สร�าง
พันธัะคาร์บอนระหว่างกันขึ�น และ
สิ�งนี�เองเป็นที�มาของผู้ลิตภัณฑ์ขัด
เงาและเคล้อบเงาที�เรา ๆ ท่าน ๆ 
ใช่�อยู่ในปัจจุบัน

๔. Schoenberg - จิตรกิร
Arnold Schoenberg (๑๓ 

กันยายน ๑๘๗๔ - ๑๓ กรกฎาคม 
๑๙๕๑) คตีกวีช่าวออสเตรีย ที�ภาย
หลังย�ายไปสหรัฐอเมริกา

ระหวา่งที�อยูใ่นสหรฐัอเมรกิานั�น 
เขาได�รู�จกัและสนทิสนมกบั George 
Gershwin (1898-1937) คีตกวี
และนักเปียโนช่าวอเมริกนั ไม่เพยีง
จะพดูคยุกนัเร้�องงานดนตรี แต่ทั�งคู่
ยงัแลกเปลี�ยนความรู�และแรงบนัดาล
ใจเร้�องงานจิตรกรรมกันด�วย

ภาพเขยีนของเขาไมเ่พยีงสะท�อน
ถงึความยอดเยี�ยมเชิ่งเทคนิคที�เล้อก
ใช่� แต่ยังหมายรวมถึงการถา่ยทอด

หนึ�งในภาพวาดของ Felix Mendelssohn ที�เพิ�งมีการค�นพบ
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จนิตนาการและห�วงอารมณแ์บบที�ลทัธัิ
สำแดงพลงัอารมณ ์(Expressionism) 
ถวลิหา หลายเสียงวิจารณ์วา่ผู้ลงาน
ของเขาควรค่าแก่การนำไปจัดแสดง

ความแตกตา่งหนึ�งคอ้ กอ่นที�จะ
ประพันธั์งานดนตรีช่ิ�นใดออกมา เขา
มกัจะทำรเีสริช์่ก่อนเสมอ ตา่งกบังาน
ภาพเขียนที�เจ�าตัวปฏิเสธัจะเล่าเรียน
หร้อขอคำแนะนำจากใคร ครั�งหนึ�ง
เขาได�พูดถึงงานจิตรกรรมของเขาว่า

“ใน์ฐาน์ะจิติรักิรั ผู้มเป็น์มอ่ิ่สมคัรั
เล่น์อิ่ย่างไม่ต้อิ่งสงสัย และไม่เคยได้
ฝีกึิฝีน์หรัอ่ิ่เรีัยน์ร้้ัทัางทัฤษ์ฎีเลย... ใน์
ความเป็น์จิรัิง สำหรัับผู้มแล้ว กิารั
วาดภาพกิเ็หมอ่ิ่น์กิบักิารัทัำเพลง มนั์
เปน็์กิารัแสดงความรั้ส้ก้ิน้์กิคิด สะทัอ้ิ่น์
อิ่ารัมณ์์และตวัตน์ รัวมถิง้สิ�งอิ่่�น์ ๆ  ทัี�
ไม่สามารัถิพ้ดอิ่อิ่กิมาเป็น์คำพ้ดได้”

๕. Prokofiev - นักิเขียน
Sergei Sergeyevich Prokofiev 

(๒๗ เมษายน ๑๘๙๑ - ๕ มีนาคม 
๑๙๕๓) คตีกวีและนักเปียโนช่าวรัสเซีึ่ย 

ไม่เพียงสร�างผู้ลงานดนตรียอด
เยี�ยมและมีช่้�อเสียงมาจนถึงปัจจุบัน 

ภาพวาดสีน��ามัน Aleksandr Borodin ผู้ลงานของ Ilya 
Repin วาดไว�ราวปี ๑๘๘๘ 

ส่วนหนึ�งในผู้ลงานภาพวาดของ Arnold Schoenberg
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แตอ่กีสิ�งหนึ�งที�ทำให�เขาเป็นที�จดจำ 
ค้อความพยายามเป็น “นักเขียน” 

เขามีผู้ลงานประเภทเร้�องสั�น
หลายช่ิ�น ยงัมบีทละครและบทร�อง
สำหรับโอเปร่าที�เขาแต่งขึ�นเองด�วย 
ไมน่บัรวมบทวิจารณแ์ละบนัทกึที�เขา
เขียนอย่างสม�ำเสมอ

ในปี ๑๙๓๙ เขาได�เข�าเป็น
สมาชิ่กของ Union of Soviet 
Writers และสองปีหลังจากนั�นก็
มผีู้ลงานรวมเร้�องสั�นตพีมิพอ์อกมา 
เน้�องในโอกาสที�เขาอายุครบ ๕๐ ปี 

โดยเน้�อเร้�องที�เขยีนนั�น มทีั�งเร้�องที�
เกี�ยวกับเทพนิยาย เน้�อเร้�องเกี�ยว
กับฮ่ีโร่-ตัวร�าย ที�ช่่วยเป็นบทเรียน
ให�เราได�เรียนรู�ได�

๖. Cage - จติรกิรและนกัิธีรรมชาติ
วิทยา

John Milton Cage Jr. (๕ 
กันยายน ๑๙๑๒ - ๑๒ สิงหาคม 
๑๙๙๒) 

เขาเปน็ที�รู�จกัจากผู้ลงานเพลง
แนวเอว็องต์-การ์ดที�ช่้�อว่า 4’33” 

ซึ่ึ�งพาเราไปสำรวจกับความเงียบ 
เพ้�อที�จะส้�อสารว่า โลกเบี�ยว ๆ ใบ
นี� ไม่มวีนัที�จะไร�ซึ่ึ�งเสยีงดนตร ีขณะ
เดยีวกนัเขากศ็กึษาและเชี่�ยวช่าญใน
ศาสตรแ์ขนงอ้�น จนได�รบัการยอมรบั
วา่เป็นจิตรกรและนักธัรรมช่าติวทิยา
อีกด�วย

เช่่นเม้�อปี ๒๐๑๔ สมาคม 
Horticultural Society ในมหานคร
นวิยอรก์ ได�จดันทิรรศการศลิปะขึ�น 
โดยมไีฮ่ไลตอ์ยู่ที�ผู้ลงานภาพเขยีนจาก
หนงัสอ้ Mushroom Book (1971) 
ซึ่ึ�งอาจจะกล่าวได�ว่าสะท�อนความ
คลั�งไคล�ที�มีต่อ “เห็ด” ของเคจ ถึง
ขั�นออกรายการเกมโช่ว์ของอิตาลี
ช่่วงทศวรรษที� ๖๐ เพ้�อร่วมตอบ
คำถามเกี�ยวกับเห็ดมาแล�ว

เขานำวัสดุจากธัรรมช่าติมาใช่�
ในการสร�างสรรค์งาน อย่างก�อน
หินในแม่น�ำ ควัน และพ้ช่สมุนไพร 
ซึ่ึ�งสว่นใหญ่ได�รับแรงบันดาลใจจาก
งานเขยีนและการศกึษาเร้�องเหด็ของ 
Henry David Thoreau (1817-
1862) นักเขียน นักปรัช่ญา และ
นกัธัรรมช่าตวิทิยา ผูู้�เปน็เจ�าของผู้ล
งานอมตะอย่าง “Walden”

คราวหน�าเราจะมาพดูถงึแงม่มุ
ของคตีกวแีตล่ะทา่นในมติทิี�ลกึขึ�นอกี
นิด หวังว่าเร้�องราวเหล่านี�จะเป็น
แรงบันดาลใจให�คุณมุ่งมั�นทำในสิ�ง
ที�รักต่อไป ตราบใดที�ยังใช่�ชี่วิตอยู่
บนโลกเบี�ยว ๆ ใบนี�

Sergei Prokofiev (1891-1953) 
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อ้างอิง
http://www.chrismurtha.com/johncage
http://www.chrismurtha.com/johncage
https://www.schoenberg.at/index.php/en/the-community-sp-1226435014
https://muppet.fandom.com/wiki/Sergei_Prokofiev
https://www.dw.com/en/felix-mendelssohn-house/g-17416907
http://www.lateralmag.com/articles/issue-31/a-composer-among-chemists

ส่วนหนึ�งของภาพเขียนของ John Cage

John Cage เก็บเห็ดที�ฝัรั�งเศส 
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