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ค ำน ำ 
 
 สรรนิพนธข์องสาขาสงัคตีศลิป์์ เป็นเพยีงสว่นหน่ึงของบทวจิารณ์ทีย่กมาเป็น

ตวัอย่างและเป็นสว่นหน่ึงของการศกึษาเพือ่แสวงหาแนวทางพลงัทางปัญญาทีป่รากฏในบท
วจิารณ์ดว้ยลกัษณะและเนื้อหาต่างๆกนั ซึง่ทัง้นี้การแสวงหาพลงัทางปัญญาในบทวจิารณ์นัน้ 

โครงการวจิยัมไิดป้ฏเิสธถงึพลงัทางปัญญาทีป่รากฏอยู่ในการวจิารณ์และองคค์วามรูเ้ชงิมุข
ปาฐะ หากเพยีงแต่โครงการวจิยัฯมจุีดมุ่งหมายทีจ่ะรวบรวมสิง่ทีเ่ป็นหลกัฐานลายลกัษณ์อย่าง
เป็นสาธารณะก่อน โดยทีก่ารรวบรวมสรรนิพนธเ์หล่านี้ ผูว้จิยัในโครงการวจิยัไดร้่วมกนัก าหนด
กรอบและแนวทางทีส่อดคลอ้งและเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั ซึง่สรรนิพนธข์องสาขาสงัคตีศลิป์์ 

มแีนวคดิทีป่รากฏในสรรนิพนธ์ คอื 
1. ภาพรวมของเนื้อหาสรรนิพนธท์ัง้ของไทยและของตะวนัตก ทีม่กีารอภปิรายถงึ

บรบิททางสงัคมในสว่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัดนตร ี แสดงใหเ้หน็ถงึปัญหาและขอ้เรยีกรอ้งทีม่ตี่อวงการ
ดนตร ี ใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงเพือ่สอดคลอ้งกบัยุคสมยั โดยใหต้ัง้อยู่บนพืน้ฐานอนัถูกตอ้งไม่
หลงไปกบักระแสนิยมตามสงัคม ทัง้นี้มบีทวจิารณ์เกี่ยวกบัดนตรทีีแ่สดงใหเ้หน็ถงึพฒันาการ
ทางดนตรทีีไ่ม่สามารถจะปฏเิสธความส าคญัของวธิกีารใหก้ารศกึษา ซึง่ในทีสุ่ดไม่ว่าจะเป็น
ดนตรปีระเภทใดกต็าม การศกึษาเป็นสิง่ส าคญัต่อการพฒันา  ซึง่แสดงความคดิเหน็ในประเดน็
เหล่านี้ แมไ้ม่ใช่เนื้อหาทางดนตรโีดยตรง แต่กไ็ดแ้สดงใหเ้หน็ถงึบรบิทและปัจจยัทีม่ี
ความส าคญัต่อวงการดนตรอีย่างชดัเจน 

2. สรรนิพนธบ์างสว่นไดเ้รยีกรอ้งส านึกบางอย่างในวงการดนตรขีองไทยอย่างชดัเจน 

เพือ่ใหด้นตรไีดม้บีทบาทในสงัคมร่วมสมยัทีไ่ม่ใช่เป็นเพยีงการแสดงเพือ่คุณค่าทางวฒันธรรม 

นอกจากเรยีกรอ้งส านึกแลว้ สรรนิพนธย์งัไดแ้สดงพลงัทางปัญญาในการเสนอแนวทางทีค่วรจะ
เป็นของดนตร ี โดยผูว้จิารณ์ไดพ้จิารณาถงึศกัยภาพและความเป็นไปได้ นอกเหนือจากการจะ
ปล่อยใหด้นตรดี าเนินไปดว้ยกลไกและส านึกของศลิปินฝ่ายเดยีว ซึง่ทัง้นี้บทวจิารณ์ไดท้ าหน้าที่
เสมอืนเป็นตวัแทนของมหาชนทีม่สีว่นช่วยต่อการจรรโลงศลิปะ  

3. การวจิารณ์ดา้นบรบิทนอกเหนือจากการชี้น าในดา้นดนตรแีลว้ บทวจิารณ์ยงัมสี่วน
ช่วยต่อการวเิคราะหแ์ละสะทอ้นใหเ้หน็ถงึปัจจยัภายในบางประการทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็หรอื
ลม้เหลวทีอ่าจพจิารณาไดต้่อไปดว้ยว่า ความส าเรจ็นัน้ๆเป็นความส าเรจ็ทีเ่กดิขึน้เฉพาะตวั
ดนตรหีรอืฝ่ายศลิปินเองเท่านัน้ หรอืเป็นความส าเรจ็ในการสรา้งประชาคมทางดนตรเีพยีงอย่าง
เดยีว โดยบทวจิารณ์เหล่านี้มกัจะมขีอ้สงัเกตทีเ่รยีกรอ้งใหค้วามส าเรจ็ทีเ่กดิขึน้นัน้ จะตอ้งมี
ความสมดุลและเป็นการพฒันาร่วมกบัทัง้ฝ่ายศลิปินและมหาชน 

4. แมว้่านกัวจิารณ์สว่นมากจะเรยีกรอ้งใหศ้ลิปินกา้วออกมาใหพ้น้จากระดบัการ
แสดงออกทางเทคนิค เพือ่แสวงหาและแสดงถงึนยัทางความคดิทีแ่ฝงอยู่ในบทเพลง แต่กม็บีท
วจิารณ์ทีช่ีใ้หเ้หน็ว่า การตคีวามทางดนตรทีีต่่างกนัท าใหเ้กดิประเดน็ทีเ่ป็นเรื่องรสนิยมทีแ่สดง
ถงึอตัวสิยัจนยากกบัการตดัสนิและประเมนิคุณค่า 
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5. คุณูปการของดนตรแีละศลิปินทีม่ตี่อสงัคมและมนุษย์ นอกเหนือจากคุณค่าทาง
ดนตร ี เป็นสิง่ทีน่กัวจิารณ์ใหค้วามส าคญัและยกย่อง โดยการใชค้วามเหน็ทีเ่ชื่อมโยงกบั
แนวความคดิทางประวตัศิาสตรแ์ละบรบิททางสงัคมมาร่วมในการวจิารณ์ ย่อมสามารถสะทอ้น
ใหเ้หน็คุณูปการของดนตรทีีม่ตี่อมนุษยแ์ละสงัคมทีอ่าจจะเหน็ไดช้ดักว่าการกล่าวถงึ
ความส าคญัในเชงินามธรรม  

6. บทวจิารณ์ดนตรทีีเ่ชื่อมโยงจากเนื้อหาทางดนตรสีู่การวจิารณ์มนุษยห์รอืชวีติ ที่
แสดงใหเ้หน็คุณค่าของศลิปินทีใ่ชค้วามสามารถและประสบการณ์ทีส่ะสมมาตลอดชวีติในการ
สรา้งสรรคแ์ละจรรโลงศลิปะใหผู้อ้ื่นไดช้ื่นชม  

7. สรรนิพนธบ์างบทไดส้ะทอ้นใหเ้หน็บทบาทของนกัวจิารณ์และความสมัพนัธข์องนกั
วจิารณ์กบันกัดนตรใีนแง่มุมต่างๆ ไดแ้สดงทศันะการวจิารณ์ซอ้นวจิารณ์ ทีใ่ชเ้หตุผลในหลาย
แงมุ่ม พรอ้มกบัยกตวัอย่างค าวจิารณ์ของนกัวจิารณ์อื่นๆมาหกัลา้งค าวจิารณ์ทีม่อียู่ ซึง่คุณค่า
ของการวจิารณ์ซอ้นวจิารณ์นี้จะช่วยใหผู้อ้่านคดิและก้าวไปสูก่ารรบัขอ้เทจ็จรงิใหม่ๆ แมเ้วลาจะ
ผ่านพน้ไป และไม่มหีลกัฐานบนัทกึการแสดงนัน้ไวก้ต็าม  

8. จากสรรนิพนธข์องดนตรไีทยบางบทเป็นการแสดงถงึแนวทางของการวจิารณ์ทีแ่ฝง
อยู่ในการเล่าเรื่อง หรอืบนัทกึสว่นตวัซึง่แมจ้ะไม่กล่าวถงึนยัของการวจิารณ์อย่างชดัเจน แต่ก็
สามารถใหข้อ้มลูทีผู่อ้่านสามารถน าไปพจิารณาในแง่มุมต่างๆทีก่่อใหเ้กิดความเขา้ใจในปัญหา
และขอ้สงัเกตตลอดจนเรยีนรูถ้งึวถิทีางของศลิปินทางดนตรไีทยไดอ้ย่างมชีวีติชวีาไม่น้อยกว่า
การวจิารณ์เชงิวเิคราะห์ 

การเรยีงล าดบัเนื้อหาในสรรนิพนธน์ัน้ ไดแ้บ่งเป็น 2 ส่วน คอื สว่นของดนตรไีทยและ
สว่นของดนตรตีะวนัตก โดยเรยีงล าดบัไปตามเนื้อหาทีเ่กี่ยวเนื่องกนัเป็นสว่นๆ โดยดนตรไีทย
เริม่จากบททีว่่าดว้ย เนื้อหาสาระทางดนตร ี ทีน่ าไปสูก่ารตัง้ขอ้สงัเกตทีเ่กีย่วเนื่องกบับรบิท
ต่างๆ ทีส่ง่ผลต่อดนตรไีทย และสว่นสุดทา้ยจะเป็นบทความเบด็เตลด็และบนัทกึต่างๆ ทีไ่ดแ้ฝง
นยัของการวจิารณ์หรอืชวนใหค้ดิต่อไปถงึเรื่องราวอนัเป็นปัจจยัทีส่ง่ผลต่อดนตรไีทยในดา้น
ต่างๆได ้ซึง่นบัเป็นอกีแนวทางหนึ่งในการวจิารณ์ของไทยทีป่รากฏ แมจ้ะไม่ใช่การวจิารณ์แบบ
เตม็รปู แต่กแ็สดงนยัของการวจิารณ์ไดเ้ช่นกนั 

สว่นดนตรตีะวนัตก เริม่จากเนื้อหาของการวจิารณ์ดนตรแีละการแสดงในโอกาสต่างๆ 

ซึง่มปัีจจยัดา้นบรบิท อนัเป็นเงือ่นไขทีส่่งผลต่อการแสดงอย่างมาก ซึง่มบีทวจิารณ์ทีช่ีใ้หเ้หน็
ชดัเจน และความโดดเด่นของบทวจิารณ์ทีเ่ชื่อมโยงจากการวจิารณ์ดนตรสีูช่วีติและสงัคม 

นบัเป็นการแสดงพลงัทางปัญญาทีลุ่่มลกึ นอกเหนือจากการอภปิรายเพยีงบรบิทหรอืดนตรี
ประการเดยีว 

จากบทสรรนิพนธท์ีแ่ตกต่าง หลากหลายทัง้เนื้อหาและวธิกีารลว้นสะทอ้นและแสดง
ใหเ้หน็ถงึแนวทางในการวจิารณ์บนพืน้ฐานทางสงัคมและวฒันธรรมทีต่่างกนัไป ทีอ่าจสง่ผลต่อ
การท าความเขา้ใจในแนวคดิของศลิปะทีม่รีากฐานเกีย่วขอ้งกบัชวีติและวฒันธรรมไทยมากขึน้ 

ในขณะทีศ่กึษาจากบทวจิารณ์ตะวนัตก กแ็สดงใหเ้หน็ถงึความคดิในวงการสงัคตีศลิป์์ของโลก
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อกีแงมุ่มหนึ่ง โดยแนวทางเหล่านี้ลว้นสามารถแสดงพลงัทางปัญญาทีม่ขีึน้ในสงัคมร่วมสมยัได้
อย่างชดัเจน 

 
ผูว้จิยัสาขาสงัคตีศลิป์์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รำยช่ือสรรนิพนธบ์ทวิจำรณ์ บทท่ี 1-50 

สำขำสงัคีตศิลป์์ 
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ลำวแพนเพลงท่ีสะท้อนวิญญำณแห่งกำรต่อสู้ของประชำชน 
 

สมชาย ปรชีาเจรญิ 
 
 มเีพลงไทยสากลอยู่เพลงหนึ่ง ซึง่สงัเกตไดว้่าออกอากาศจากสถานีวทิยุต่างๆบ่อยครัง้
กว่าเพลงอื่นๆหลายเพลง ถ้าหากเขา้ใจไม่ผดิ เพลงนี้ดเูหมอืนจะเป็นเพลงใหม่ ชื่อของเพลงและ
ชื่อผูป้ระพนัธเ์พลงนัน้ไดพ้ยายามเงีย่หฟัูงอยู่ แต่ทว่ายงัไมพ่บว่าไดม้กีารประกาศเป็น
กจิจะลกัษณะ จงึน่าเสยีดายทีไ่ม่สามารถจะบนัทกึมาเสนอได้ แต่ถงึอย่างไรกด็ไีดพ้ยายามจดจ า
เนื้อเพลงไวไ้ดต้อนหน่ึง เนื้อในตอนทา้ยของเพลงนัน้มอียู่ว่า “ชื่นๆใจมน้ีองมาเชยมาชม อย่า
มาดอมมาดมชมน้องดงัมวลมาล”ี (ถา้หากจะมถีอ้ยค าผดิพลาดกข็ออภยัท่านผูป้ระพนัธเ์พลงไว ้   
ณ ทีน่ี้ดว้ย) 

เพลงนี้ เท่าทีฟั่งและจ าได้ เขา้ใจว่าไดด้ดัแปลงมาจากเพลงลาวแพนอนัเป็นเพลงไทย
เดมิลอืชื่อเพลงหนึ่ง ผูท้ีส่นใจฟังเพลงไทยเดมิอยู่บา้ง คงจะไม่มใีครลมืเพลงลาวแพนนี้เสยีได้ 
เพราะในกระบวนเพลงทีบ่รรเลงเดีย่วอวดฝีมอืแลว้ ลาวแพนเป็นเพลงเอกเพลงหนึ่งทีน่ิยมเดีย่ว
กนั ทัง้โดยทางป่ี ทางระนาดเอก, ทางฆอ้ง, ทางขมิ, ทางจะเข,้ และอื่นๆทีไ่ดย้นิบรรเลงกนั
บ่อยทีสุ่ดในยุคนี้กค็อืเดีย่วลาวแพนทางขมิและทางจะเข้ 

เพลงลาวแพนนัน้ เป็นเสมอืนส ารวมใหญ่ของเพลงลาวพืน้เมอืง กล่าวคอืมเีพลงลาว
พืน้บา้นตามชนบทรวมอยู่ในเพลงใหญ่นัน้หลายเพลง ทุกเพลงทีน่ ามารวมกนัเขา้ไวน้ัน้ต่างมี
กลิน่ไอของชวีติแบบลาวอยู่อย่างสมบูรณ์ คอืมลีกัษณะท านองทีส่อ่ใหเ้หน็ความรกัในธรรมชาติ
เจอืระคนอยู่ดว้ย ถา้จะพดูเป็นศพัทก์ต็อ้งว่ามลีกัษณะแห่งชนชาติ บรรจุอยู่อย่างเด่นชดับรบิูรณ์ 

ในการฟังเพลงลาวแพนทีบ่รรเลงกนัในปัจจุบนัน้ี ความรูส้กึทีผู่ฟั้งไดร้บักค็อื ความระรื่น
, ร่าเรงิ, อ่อนหวาน, บรรยากาศของเพลงดคูลา้ยกบัจะแสดงใหเ้หน็ชวีติของประชาชนชาวลาว
ทีร่ื่นเรงิ อยู่ท่ามกลางธรรมชาตอินังามชื่นสดใส ความพริว้ไหวของท่วงท านองทีอ่่อนหวาน ท า
ใหด้เูหมอืนว่าเพลงนี้จะท าการสะทอ้นถ่ายความอ่อนหวานทีป่ระชาชนลาวไดร้บัจากธรรมชาติ
ออกมาเสนอผูฟั้ง ในบางครัง้ การหลบเสยีงและเปลีย่นระดบัเสยีงของเพลง ท าใหด้เูหมอืนการ
ฉอเลาะเรา้วอนและร าพงึออดออ้นระหว่างหนุ่มสาวพืน้บา้นทีเ่อยีงอาย และบางครัง้กแ็สดงถงึ
ความน้อยเนื้อต ่าใจของฝ่ายชายทีเ่ฝ้าวงิวอน หรอือะไรท านองนัน้ 

ความรูส้กึดงักล่าวนี้เอง ทีไ่ดเ้ป็นเครื่องบนัดาลใจใหผู้ป้ระพนัธเ์พลงแห่งยุคปัจจุบนั น า
เพลงลาวแพนมาประพนัธข์ึน้ใหม่เป็นเพลงในจงัหวะสากล ถา้เราจะพจิารณากนัในดา้นรปูแบบ 

หรอือกีนยัหน่ึงท่วงท านองของเพลงทีด่ดัแปลงมาประพนัธใ์หม่ กจ็ะตอ้งยอมยกย่องผูป้ระพนัธ์
ว่าดดัแปลงไดน้ิ่มนวล และรกัษาท่วงท านองหรอืลลีาของเพลงลาวแพนเดมิไวไ้ดอ้ย่างงดงาม 

คอืยงัรกัษาลกัษณะแห่งชนชาตขิองเพลงไวไ้ดแ้มจ้ะไม่สมบูรณ์นกักต็อ้งเรยีกไดว้่าเกอืบสมบูรณ์ 

แต่ถา้พจิารณาในดา้นเน้ือหาของเพลงกอ็าจจะรูส้กึว่า ผูป้ระพนัธต์ดัเอาความรูส้กึทางดา้นความ
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รกัธรรมชาตอิอกไปเสยีเกอืบหมด สิง่ทีเ่หลอือยู่เป็นชิ้นเป็นอนัในเพลงทีป่ระพนัธด์ดัแปลงใหม่ก็
คอืลกัษณะฉอเลาะและเรา้วอนระหว่างชายหนุ่มกบัหญงิสาว แต่ถงึกระนัน้แลว้กด็ ี ลกัษณะที่
ฉอเลาะเรา้วอนทีเ่หลอือยู่กถ็ูกดดัไปจากรปูเดมิเสยีเกอืบจะสิน้เชิง นัน่คอืแทนทีจ่ะเป็นการแสดง
การฉอเลาะเรา้วอนแบบชาวบา้นๆ ดงัทีเ่พลงลาวแพนเดมิแสดงออก มนักลบักลายมาเป็นการ
แสดงความกระเงา้กระงอดแงง่อนแบบของชนชัน้กลางเสยีฉิบ เป็นอนัว่าถา้จะมขีอ้เสยี มนักเ็สยี
อยู่ตรงผูป้ระพนัธไ์ดด้งึเอาเพลงทีร่บัใชช้วีติของประชาชนพืน้บา้นอย่างง่ายๆ มาเป็นเพลงทีร่บั
ใชร้ปูแบบชวีติของชนชัน้กลางแห่งยุคเสยีอย่างน่าเสยีดาย!  

เท่าทีก่ล่าวมาขา้งตน้นี้ เป็นการกล่าวโดยเปรยีบเทยีบเพลงลาวแพนทีด่ดัแปลงใหม่เขา้
กบัเพลงลาวแพนเดมิตามลลีาทีบ่รรเลงกนัอยู่อย่างอ่อนหวานในปัจจุบนั 

เพลงลาวแพนนี้ ถ้าหากจะกล่าวกนัถงึลกัษณะดัง้เดมิของมนัทเีดยีวแลว้ มนัมไิดม้ี
ลกัษณะอ่อนหวานเรา้วอนดงัทีบ่รรเลงกนัอยู่ในปัจจุบนันี้เลย ลกัษณะเพลงลาวแพนดัง้เดมิเป็น
เพลงทีส่ะทอ้นถ่ายความเคยีดแคน้, ความเร่ารอ้น, ความทุกขท์นและทุกขร์ะทม, ความปวดรา้ว 
ในบางตอนกม็ลีกัษณะฮดึสู ้ มลีกัษณะโกรธแคน้บางครัง้มลีกัษณะอ่อนโยน ซึ่งหมายถงึการดบั
อารมณ์เคยีดแคน้ใหส้งบลง และมกีารบรรเลงในทางอ่อนหวานอยู่บา้ง ซึง่เป็นความหมายของ
การปลอบใจผูท้ีทุ่กขย์ากคัง่แคน้ 

ลกัษณะของเพลงลาวแพนเดมิทีม่ดีงักล่าวนัน้กเ็นื่องมาจากมนัเป็นเพลงของพวกเชลย
ลาวทีถู่กจบักวาดตอ้นลงมาอยู่ในกรุงเทพฯ เมื่อคราวศกึเจา้อนุวงศก์ษตัรยิเ์วยีงจนัทน์ในสมยั
รชักาลทีส่าม พวกเชลยลาวเหล่านี้คอืพวกประชาชนทีเ่จา้อนุวงศเ์กณฑล์งมาโจมตกีรุงเทพฯ 

เพือ่ปลดแอกเวยีงจนัทน์จากไทย แต่เมื่อยกมาถงึเพยีงนครราชสมีากถ็ูกตา้นตจีนแตกยบัเยนิ 

เชลยลาวทีถู่กจบัไดถู้กกวาดตอ้นลงมาในกรุงเทพฯ พวกเจา้ขนุมลูนายฝ่ายศกัดนิาไทยกระท า
การทารุณเอาตามอ าเภอใจ พวกเชลยเหล่านัน้ไดร้บัความเดอืดรอ้นอย่างแสนสาหสั แต่เนื่อง
ดว้ยพวกเชลยลาวปราศจากการน าอนัเขม้แขง็ปราศจากการจดัตัง้อนัมรีะเบยีบ การทีจ่ะลุกฮอื
ขึน้ต่อสูจ้งึกลายเป็นเรื่องในฝัน เป็นเรื่องทอ้แท ้เป็นสิง่เป็นไปไม่ได ้ทางออกของเขากค็อืระบาย
ความเคยีดแคน้ ความเร่ารอ้น ความปวดรา้ว และทุกขย์ากออกมาเป็นบทเพลง เพลงบทนัน้ก็
คอืเพลงลาวแพน ถา้หากจะพจิารณาดเูนื้อรอ้งของเพลงลาวแพนเดมิ กจ็ะไดพ้บเนื้อรอ้งที่
สะทอ้นถ่ายความรูส้กึของเชลยลาวไวอ้ย่างสมบูรณ์ตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ดงันี้ : 

“ฝ่ายพวกลาวเป่าแคนแสนเสนาะ มาสอเพาะเขา้กบัแคนแสนขยนั เป็นใจความยามยาก
จากเวยีงจนัทน์ ตกมาอยู่เขตขณัฑอ์ยุธยา อแีม่คุณเอ๋ยเฮาบ่เคยจะตกยาก ตกระก าล าบากแสน
ยากนี้หนกัหนา พลดัทัง้ทีด่นิถิน่ฐาน พลดัทัง้บา้นเมอืงมา พลดัทัง้ปู่  พลดัทัง้ย่า ทัง้ยาย พลดัทัง้
แม่ลูกเมยี พลดัทัง้เสยีลูกเต้า พลดัทัง้พงศเ์ผ่า ทัง้ลูกเตา้กห็นีหาย บกัไทยมนัเฆีย่นบกัไทยมนั
ขงัจนไหล่จนหลงัของขอ้ยนี่ลาย จะตายเสยีแลว้หนาทีใ่นป่าดงแดน ผา้ทอกบ็่มนุ่ีงผา้ถุงกบ็่มหี่ม 

คาดแต่เตีย่วเกลยีวกลมหนาวลมนี่เหลอืแสน ระเหนิระหกตกยากตอ้งเป็นคนกากคนแกน มแีต่
แคนคนัเดยีวกพ็อไดเ้ทีย่วขอทานเขากนิ ตกมาอยู่ในเมอืงตอ้งถบีกระเดื่องกระดอ้ย สซีอ้มต ่า
ตอ้ยตะบดิตะบอยบ่ฮูส้ ิน้ ถอืแต่เคยีวหญา้เอาไปใหม้า้ของเพือ่นมนักนิ เทีย่วซมซานไปทุกบา้น
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ทุกถิน่จะไดก้นิกแ็ต่เดน แสนอดึ (อด) แสนจนเหมอืนอย่างคนตกนาฮก (นรก) มดืมนฝนตก
เทีย่วหยกๆถกเขมรถอืขอ้งสอ่งคบจบักบทุ่งพระเมรุ เป้ือนเลนเป้ือนตมเหมน็ขมเหมน็คาว จบั
ทัง้อ่างทอ้งขงึจบัทัง้อึง่ทอ้งเขยีว จบัทัง้เป้ียวทัง้ปู จบัทัง้หนูทอ้งขาว จบัเอามาใหส้ิน้ มาตม้กนิ
กบัเหลา้เป็นกรรมของเรา เพราะอา้ยเจา้เวยีงจนัทน์เพื่อนเอย” 

ขอ้ความของเพลงในตอนต้นทัง้หมดไดแ้สดงถงึความเคยีดแคน้และความทุกขย์ากของ
เชลยลาวไวอ้ย่างแจ่มชดัและตรงไปตรงมา ถ้าหากจะหวนนึกไปถงึการบรรเลงเพลงลาวแพน
ดว้ยจะเข ้ ซึง่มกีารกระแทกจงัหวะโดยการดดีสายทบพรอ้มกนัทัง้สามสายดงักระหึม่ เรากจ็ะ
มองเหน็อารมณ์อนัอดึอดัและเคยีดแคน้ของผูป้ระสบความทุกขย์ากและถูกกดขีไ่ดอ้ย่างด ี ลลีา
ของลาวแพนบางตอนทีอ่่อนพริว้โหยหวน และการกลบเสยีงเปลีย่นระดบัเสยีง ไดแ้สดงใหเ้หน็
ความปวดรา้วในดวงใจของผูถู้กกดขีไ่ดอ้ย่างสมบูรณ์ทีสุ่ด 

สิง่ทีน่่าสงัเกตในเพลงนี้กค็อื ในตอนสุดทา้ยทีพ่วกเชลยยดึเอาการด่าอนุวงศเ์วยีงจนัทน์
เป็นทางออกลกัษณะป้ายโทษเช่นน้ี เป็นลกัษณะของแนวคดิศกัดนิาทีไ่ม่ยอมน าตนเองเขา้
เผชญิหน้ากบัสภาพความจรงิ ความทุกขย์ากของเชลยลาวมาจากการทรมานของศกัดนิาไทย มิ
ไดม้าจากเจา้อนุวงศ์ ตรงขา้มเจา้อนุวงศเ์สยีอกีทีไ่ดก้ระท าหน้าทีข่องตนอย่างสมบูรณ์นัน่คอื ได้
ต่อสูเ้พือ่ปลดแอกประชาชนลาวจากการกดขีข่องศกัดนิาไทย แต่การปราศจากการน าอย่างหนึ่ง 
และการต่อสูข้องเจา้อนุวงศม์ไิดก้ระท าโดยระดมปลุกประชาชนใหต้ื่นตวัอย่างหนึ่ง ท าให้
ประชาชนลาวมองไม่เหน็ชดัเจนว่าใครคอืมติรและใครคอืศตัรู การวเิคราะหปั์ญหาจงึไดไ้ขวเ้ขว
ไปลงเอยทีเ่จา้อนุวงศ์ ว่าเป็นผูส้รา้งกรรมท าเขญ็ใหพ้วกตน แต่ถงึกระนัน้กด็ ีความรูส้กึเช่นน้ีก็
มสีว่นจรงิอยู่บา้งตรงทีเ่จา้อนุวงศเ์องท าการต่อสูก้เ็พือ่สถาปนาตนเองเป็นศกัดนิาใหญ่แทนศกัดิ
นาไทยเป็นจุดหมายส าคญัมไิดม้คีวามประสงคท์ีจ่ะปลดเปลือ้งทุกขข์องประชาชนแต่อย่างใด 

เท่าทีพ่จิารณามาแลว้ เราจะเหน็ไดว้่าเพลงลาวแพนแต่ดัง้เดมิเป็นเพลงทีส่ะทอ้นถ่าย
วญิญาณแห่งการต่อสูข้องประชาชนลาว ซึง่แมจ้ะไขวเ้ขวอยู่บา้งกย็งัอยู่ในขัน้ทีด่กีว่าเพลงต่างๆ
อกีหลายเพลง ทีม่ไิดส้ะทอ้นถ่ายวญิญาณเช่นนี้เลยแมแ้ต่น้อย 

สาเหตุทีเ่พลงลาวแพนจะกลายมาเป็นเพลงอ่อนหวาน เพลงร่าเรงิ เพลงรกันัน้ ดู
เหมอืนจะอยู่ทีน่กัดนตรไีทยของศกัดนิา ทีไ่ดบ้ดิเบอืนเอาเพลงนี้มาเน้นหนกัตรงช่วงอ่อนหวาน 

แลว้บรรเลงเสยีดว้ยลลีาใหม่ตามความนิยมของตนซึง่มองไม่เหน็พลงัแห่งการต่อสูข้อง
ประชาชนในทางการเมอืง ดว้ยเหตุนี้ เพลงลาวแพนจงึไดถู้กแปรโฉมจากเพลงของประชาชนมา
เป็นเพลงของศกัดนิา และจนกระทัง่กลายมาเป็นเพลงกระเงา้กระงอดของชนชัน้กลางในทีสุ่ด 

 

 

ทีม่า: สมชาย ปรชีาเจรญิ. "ลาวแพนเพลงทีส่ะทอ้นวญิญาณแห่งการต่อสูข้องประชาชน". ชีวิต
และศิลปะ. กรุงเทพฯ : ชยัวฒันาการพมิพ,์ 2523. 
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5555555555555555555 

บทวิเครำะห์ 
 
 
 บทความชิ้นนี้อยู่ในหนังสอื “ชวีติและศลิปะ” ซึ่งผู้เขยีนได้รวบรวมบทความต่างๆ โดย
มุ่งเน้นในการแสวงหางานศิลปะที่ปลุกเร้าให้ประชาชนตื่นขึ้นมามองดูความเป็นจรงิของชีวติ  

และปลุกเรา้ใหห้าหนทางแก้ไขความอปัลกัษณ์ทัง้มวลในชวีติใหก้ลายเป็นสิง่ดงีาม ในบทความ
ชิ้นนี้ได้แสดงถึงประเด็นส าคญั คอืการถ่ายทอดความหมายและอารมณ์แท้จรงิของบทเพลง 
“ลาวแพน” ซึ่งผูเ้ขยีนไดย้กถงึความเป็นมาในทางประวตัศิาสตรซ์ึ่งเป็นทีม่าของบทรอ้งและลลีา
การบรรเลง ซึ่งไดแ้สดงและบรรยายไดอ้ย่างชดัเจนตามความเป็นจรงิของตวับทเพลง ซึ่งแสดง
ถงึความสอดคลอ้งกนัทัง้ในแงค่วามหมายและลลีาในการบรรเลง สิง่ทีผู่เ้ขยีนไดต้ัง้ขอ้สงัเกตและ
เป็นประเดน็ส าคญัในบทความนี้คอื การตคีวามและท าให้ความหมายของบทเพลงนี้เปลี่ยนไป 

ซึง่ประเดน็น้ีเป็นเรื่องทีไ่ม่ค่อยมกีารพดูถงึกนัในวงการดนตรไีทย และในการบรรเลงดนตรไีทยก็
มกัจะเป็นการพูดถึง ลีลา ความไพเราะของตัวบทเพลงมากกว่าความหมายที่แท้จรงิ ซึ่งใน
ตอนท้ายของบทความนี้ผูเ้ขยีนได้แสดงความเหน็ว่า “สาเหตุที่เพลงลาวแพนจะกลายเป็นเพลง
อ่อนหวาน เพลงร่าเรงิ เพลงรกันัน้ ดูเหมอืนจะมอียู่ทีน่กัดนตรไีทยของศกัดนิาทีไ่ดบ้ดิเบอืนเอา
เพลงนี้มาเน้นหนักตรงช่วงอ่อนหวานแล้วบรรเลงเสียด้วยลีลาใหม่ตามความนิยมของตน” 
ข้อความนี้ แสดงให้เห็นถึงปัญหาและการกลับไปมองในการแสวงหาความหมายและ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริบทและชีวิตจริงในตัวงานศิลปะดนตรีไทย ที่นับวันดูเหมือนจะ
เปลี่ยนแปลงกระแสไปตามผู้ที่มีอิทธิพลต่อดนตรีนัน้  จนละเลยต่อการเข้าใจและศึกษาใน
ความหมายและความเป็นมาเพื่อจะให้ผู้ฟังได้มคีวามเขา้ใจในความหมาย  นอกเหนือจากการ
น าเสนอในเรื่องเทคนิค การบรรเลงและลลีาในทางดนตรแีต่เพยีงอย่างเดยีว ซึ่งเป็นสภาพการณ์
ในปัจจุบนัทีด่นตรไีทยก าลงัเป็นอยู่ 
 นอกจากนัน้ข้อสงัเกตที่ผู้เขียนได้น าเสนอในตอนต้นนัน้  เป็นสิ่งที่ท าให้ชวนคิดว่า 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการผนัแปรความหมายและลีลาของดนตรไีทยนัน้เป็นไปอย่างอิสระ 
ขึ้นกบัรสนิยมและแนวคดิเฉพาะบุคคลมากกว่าการค านึงถึงความเหมาะสมดงัที่กล่าวมาแล้ว 

ประเดน็เหล่านี้อาจจะเป็นการเสนอทศันะเกี่ยวกบัวธิหีรอืแนวคดิเกี่ยวกบัสุนทรยีศาสตรข์องไทย
ที่ไม่ยึดในเรื่องรูปแบบความหมายที่แท้จรงิเท่ากับการแสดงความคิด  ความสามารถเฉพาะ
บุคคล ดงัจะเหน็ได้จาก “ลาวแพน” ซึ่งในปัจจุบนัจะสามารถพบเหน็ไดใ้นหลายลลีา และหลาย
เนื้ อร้องที่แตกต่างกันไป  โดยไม่จ าเป็นจะต้องค านึงถึงความหมายและบริบทในภาพ
ประวตัิศาสตร์เท่าใด นอกจากการใช้เพลงเป็นเครื่องมอืในการแสดงความสามารถของผู้เล่น
เท่านัน้ 

 สาระและจุดประเดน็ต่างๆในบทความนี้น่าจะเป็นการกระตุ้นและปลุกใหเ้กดิการศกึษา
ในแง่ของความหมายในดนตรไีทย และบทเพลงต่างๆมากขึ้น มากกว่าพูดถงึความสามารถใน
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การบรรเลงทีใ่นทีสุ่ดกย็ากทีจ่ะตอบว่าอะไรคอืความเหมาะสม แต่หากมกีารศกึษาและการพูดถงึ
บรบิท และความหมายทีเ่ป็นทีม่าทีแ่ทจ้รงิแลว้ กน่็าจะเป็นจุดเริม่ในการวเิคราะห์ วจิารณ์ดนตรี
ไทยไดช้ดัเจนขึน้ทัง้ในดา้นของการอนุรกัษ์และพฒันา 
 

       รงัสพินัธุ ์ แขง็ขนั : ผูว้เิคราะห ์
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 “เยื่อไม้” 
มิติใหม่ของเพลงสนุทรำภรณ์ 

 
เจตนา  นาควชัระ 

 
 พวกเราเป็นจ านวนมากทีแ่ห่แหนกนัเขา้ไปฟังและชมรายการ “บานเชา้-บานเยน็”  ของ
วงดนตร ี เยือ่ไม้  ที่โรงละครแห่งชาติ  เมื่อวนัที่  2  ตุลาคม  2531  คงจะไม่ใช่ผู้ที่ไม่รู้จกั  

เยือ่ไม้  มาก่อน  ส่วนใหญ่คงจะเป็นผู้ที่มใีจสวามภิกัดิต์่อนักร้องนักดนตรกีลุ่มนี้อยู่แล้ว  จาก
การทีไ่ดฟั้งเทปบนัทกึเสยีงทีว่างขายอยู่ทัว่ไป  หรอืไดช้มมวิสคิวดิโีอมาก่อน  กล่าวไดว้่าเรามุ่ง
ทีจ่ะไดร้บัการยนืยนับางอย่างมากกว่าทีห่วงัจะไดค้น้พบสิง่แปลกใหม่ทีเ่รายงัไม่รูจ้กั  บางคนซึ่ง
เป็นคนช่างสงสยัและไม่ไวว้างใจธุรกจิบนัเทงิเป็นทุนเดมิอยู่แลว้ก็คงต้องการจะพสิูจน์ว่า  เวลา
บรรเลงจรงิวง เยือ่ไม ้จะท าไดด้เีท่ากบัทีอ่ดัลงแถบบนัทกึเสยีงไวห้รอืไม่  เพราะเทคนิคการตดั
ต่อในยุคปัจจุบนัพฒันาไปไดไ้กลมากเสยีจนสามารถกลบขอ้บกพร่องต่าง ๆ ไปได ้

 
 ส า ห รั บ ผ ม เ อ ง นั ้ น เ ป็ น โ ร ค ที่ อ า จ เ รี ย ก เ ป็ น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ไ ด้ ว่ า 
“Suntharapornmania” มาตัง้แต่เดก็  ซึ่งจนกระทัง่ปัจจุบนักย็งัรกัษาไม่หาย  เมื่อ เยือ่ไม ้

จดัรายการ  “ต้อนรบักึ่งศตวรรษสุนทราภรณ์”  ผมก็ต้องดัน้ด้นไปถึงโรงละครแห่งชาติให้จงได้  
ดงัที่ผมได้เคยให้อรรถาธบิายไว้โดยพิสดารแลว้ในบทความเรื่อง  “มรดกสุนทราภรณ์”  (หน้า 
18)  ผมเชื่อว่าเพลงสุนทราภรณ์จะมีชีวิตยืนยาวต่อไปได้  ก็ต่อเมื่อมีผู้ที่น าคีตนิพนธ์มา  
“ตคีวามใหม่”  ผมจึงชื่นชมกบัวง  เยือ่ไม้  ที่ได้สร้างคุณูปการต่อวงการดนตรสีากลของไทย
ด้วยการเสนอผลงานของสุนทราภรณ์ในรูปของการตีความใหม่  ที่บ่งบอกถึงความสามารถ
ในทางคตีศลิป์และสตปัิญญาที่ล ้าลกึ  โดยเฉพาะทรงวุฒ ิ จรูญเรอืงฤทธิ ์ ผูซ้ึ่งเป็นศษิยข์องครู
เอือ้นัน้  เขาไดบู้ชาครูดว้ยวธิทีีด่ทีีสุ่ดแลว้  คอืน างานของครูมาตคีวามใหม่  เรยีกไดว้่าเป็นการ
คดิเลยครอูอกไปโดยมใิช่คดิเป็นการนอกครหูรอืลา้งคร ู
 

 การแสดงสดในวนัที่  2  ตุลาคม ไม่ได้ท าให้ผมผิดหวงั  แต่ในขณะเดียวกันก็เป็น
โอกาสใหผ้มไดส้งัเกตเหน็ขอ้บกพร่องบางประการทีผ่มคดิว่าเป็นสิง่ทีป่รบัปรุงแกไ้ขได้ 
 

 กล่าวโดยทัว่ไป  รายการ  “บานเช้า-บานเยน็”  จดัได้ดีมาก  คงมกีารตระเตรยีมกนั
อย่างรอบคอบ  และคงได้ใช้ความคดิกนัมามากในการหากรอบมาก ากบัรายการ  อนัจะท าให้
การแสดงครัง้นี้มคีวามหมายและมเีอกภาพ  กรอบทีก่ล่าวถงึนี้  คอื  กรอบแห่งเวลา  คอืตัง้แต่
ยามเชา้ไปถงึ     ยามเยน็  การคดัสรรเพลงจงึเป็นไปอย่างมรีะบบ 
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 ญาณี  ตราโมท  ท าหน้าทีโ่ฆษกไดอ้ย่างพอเหมาะพอด ี ใชอ้ารมณ์ขนัอย่างไม่ขาดไม่
เกนิ  ในช่วงที่อรุณโรจน์  เลีย่มทอง  เขา้มาร่วมสนทนาดว้ย  กย็ิง่ท าให้บรรยากาศเป็นกนัเอง
ยิง่ขึน้  (แมว้่าเราจะสงัเกตไดว้่ามสีครปิต์วางอยู่บนโต๊ะ  กม็ไิดท้ าใหเ้สยีรส)  การสนทนาแต่ละ
ช่วงเป็นการเขา้สู่เพลงที่จะบรรเลง  มใิช่เป็นการคุยกนัอย่างเรื่อยเจื้อยโดยไร้จุดหมายเหมอืน
อย่างรายการดนตรบีางรายการ  แสงสทีีใ่ชบ้นเวทกีไ็ม่มากเกนิไปจนเป็นการเบนความสนใจไป
จากการฟังเพลง  (ผมได้แต่เป็นห่วงว่า  การเอานกพริาบมาปล่อยในโรงละครแห่งชาติ  เป็น
การยุตธิรรมแลว้หรอืกบันก  และกบัผู้ที่ต้องมหีน้าที่ท าความสะอาดโรงละคร)  กล่าวโดยสรุป  

การจดัฉากและการก ากบัเวทเีป็นไปอย่างมรีสนิยม  เป็นการเสรมิรสแห่งคตีศลิป์์ 

 
 จุดเด่นของรายการนี้อยู่ที่วงดนตรแีละนักร้องอย่างไม่ต้องสงสยั  วง  เยือ่ไม้  เป็นวง
ดนตรทีี่แตกต่างไปจากวงดนตรตี้นแบบของสุนทราภรณ์  อนัเป็นวงประเภทบิ๊กแบนด์  การ
ประสมวงของเยื่อไม้เป็นการประสมวงแบบหลวม ๆ เสยีงของวงจงึมไิด้เป็นเสยีงแน่นแบบวง
เครื่องเป่าของเดิม  คงไม่จ าเป็นต้องแจกแจงในที่นี้ว่า  วงเยื่อไม้ประกอบด้วยเครื่องดนตรี
อะไรบา้ง  เพราะเป็นที่ทราบกนัดอียู่แลว้  เท่าที่สงัเกตได้  ผู้ที่ควบคุมวงที่แท้จรงิจะเป็นผูเ้ล่น
เปียโน  และผูเ้รยีบเรยีงเสยีงประสาน  คอื  ทรงวุฒ ิ จรญูเรอืงฤทธิ ์ ซึ่งไม่พยายามแสดงตวัให้
โดดเด่นหรอืเน้นว่าเครื่องดนตรขีองตนเป็นตวัน า  ถ้าพดูภาษาดนตรตีะวนัตก  กค็งจะท าหน้าที่
ราวกบัจะเป็นคยีบ์อรด์ประเภทเล่นคลอวง  (bass  continuo)  ในดนตรสีมยับารอค  นัก
ดนตรทีี่มบีทบาทน า  คือ  นพ  โสตถิพันธุ์  ผู้เล่นไวโอลิน  ท าหน้าที่ราวกับเป็นหวัหน้าวง  
(leader)  ของวงดนตรแีบบตะวนัตกทีไ่ม่มวีาทยกร 
 
 คงไม่มีความจ าเป็นจะต้องเน้นว่า   นพเป็นตัวจักรส าคัญที่สุดในกระบวนการ        
“ตีความใหม่”  ของวง  เยือ่ไม้  ที่ท าให้การบรรเลงของวงนี้แตกต่างไปจากวง  สุนทราภรณ์  

เสยีงไวโอลินของนพเหมาะมากส าหรบัการการบรรเลงด้วยวงดนตรปีระเภทนี้   ลีลาการเล่น
หลากหลาย  ปรบัเปลี่ยนได้ตามอารมณ์ของเพลง  หวานก็ได้  ห้วนก็ได้  ตลกก็ยงัได้  บาง
ตอนจะเล่นเป็น  “ด้น”  (improvisation)  นักดนตรบีางคนอาจจะมีข้อกงัขาอยู่บ้างกับ
การบรรเลงของนพในแง่ที่ว่า  การด้นในบางครัง้ดูจะเป็นการผละหนีจากแก่นของท านองเพลง
ไปไกลมาก [คล้ายๆกบั คาเดนซา  (cadenza)  บางชิ้นนี้ดูเหมอืนจะไม่สนใจแก่นแท้ของ
ตัวคอนแชร์โต้เอง เช่น  cadenza  ของชนิตเค  (Schnitke)  ที่แต่งขึ้นให้บรรเลงกับ
ไวโอลนิคอนแชร์โต้ของเบโธเฟน]  อกีประการหนึ่ง  การแสดงความเขม้ข้นของอารมณ์ด้วย
การ  “รดู”  หรอื  “ลาก”  ทีน่พท าอยู่บ่อยครัง้นัน้  ในบางครัง้อาจจะหวานเกนิไปจนเสยีรส 
 คงจะต้องขอจบรายการ  “สอนหนังสอืสงัฆราช”  แต่เพยีงเท่านี้ก่อน  และขอยอ้นกลบั
มาพจิารณาการบรรเลงของวงเยื่อไมท้ัง้วง  การปรบัเสยีงของวงตามลลีาของท านองทีเ่ปลีย่นไป
ท าได้น่าประทบัใจเช่นกนั  จาก  “แน่น”  เป็น  “เบา”  จาก  “ดงั” เป็น  “ค่อย”  จาก  “หนา”  
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เป็น  “บาง ” ท าได้แนบเนียน  เพลง  ปาหนัน  อาจจะเป็นตวัอย่างที่ดทีี่สุดของความสามารถ
ของ  เยือ่ไม ้ ในดา้นน้ี   

 

 การบรรเลงสดในรายการ  “บานเช้า-บานเยน็”  พสิูจน์ใหเ้หน็ไดช้ดัว่า  วงดนตรวีงนี้มี
ความมัน่ใจในตนเองมาก  ผมคดิว่าบางเพลงบรรเลงไดม้ชีวีติชวีากว่าทีอ่ดัลงเทปไวเ้สยีดว้ยซ ้า  
เช่น  พรจุมพิต  และ  มัน่ใจไม่รกั  เรื่องของความแตกต่างระหว่างการบรรเลงจริงกับการ
บรรเลงในหอ้งอดัเสยีงนัน้เป็นสิง่ทีผู่ท้ี่อยู่ในการวงดนตรทีราบกนัดี  นักดนตรทีีด่มีกัจะสามารถ
สง่โทรจติกบัผูด้ ู ผูช้ม  ผูฟั้ง  ไปในทางทีเ่สรมิคุณค่าทางคตีศลิป์์ของการแสดงไดของ ของ
การแสดงได ้ 

 
 เป็นที่น่าเสยีดายว่า  รายการนี้เป็นการบรรเลงเพลงสุนทราภรณ์ที่วงเยื่อไม้ได้น ามา
บันทึกเสียงไว้เท่านัน้  ด้วยเหตุนี้  วงดนตรยีามาฮาซาวนด์  (Yamaha  Sound)  ซึ่ง
ได้รบัเชิญมาร่วมรายการ  จึงมีโอกาสบรรเลงน้อยมาก  มองไปบนเวทีแล้วดูราวกับว่าผู้จดั
รายการไปเชิญวงยามาฮาซาวนด์มาฟังวง เยือ่ไม้  แต่เท่าที่วงยามาฮาซาวนด์ได้มีโอกาส
บรรเลง  ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการประกอบลีลาศบนเวที  ผมอดคิดเข้าข้างคนรุ่นใหม่ไม่ได้ว่า  
ความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรตีะวนัตกในบา้นเราได้ก้าวหน้าไปมาก  ผมคงจะต้องยอม
เอาคอมาขึน้เขยีง  และให้ขอ้คดิเหน็ในเชงิประเมนิ    คุณค่าอย่างตรงไปตรงมาว่า  วงดนตรยีา
มาฮาซาวนด์บรรเลงเพลงสุนทราภรณ์ไดด้กีว่าวงสุนทราภรณ์เอง  ไม่ว่าในยุคใดทีผ่มเคยไดย้นิได้
ฟังมาดว้ยตวัเอง  ผมไดแ้สดงความหวงัเอาไวใ้นบทความเรื่อง    “มรดกของสุนทราภรณ์”  ว่า
สกัวนัหนึ่งการตคีวามใหม่ในลกัษณะทีส่รา้งสรรคน่์าจะเกดิขึน้ได้  และมนักไ็ดเ้กดิขึน้แลว้ใหเ้รา
ไดเ้หน็ประจกัษ์  ผมไม่คดิว่าทีผ่มกล่าวมาเช่นน้ีเป็นการยุยงใหค้นรุ่นหลงั “ลา้งคร”ู 
 
 ท่านผู้อ่านอาจจะเริ่มคลางแคลงใจแล้วว่า  เหตุใดผมยังไม่วิจารณ์การขบัร้องของ  
“ดารา”  ทัง้สอง  คอื  อรว ี สจัจานนท์  และวรีะ  บ ารุงศร ี ผมขอเรยีนว่าจงใจให้เป็นเช่นนัน้  

เพราะผมเชื่อว่าความส าเร็จของ  เยือ่ไม้  เป็นความส าเรจ็ในระดบัหมู่คณะ  และถ้าจะมผีู้ใด
สมควรไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นดารากเ็หน็จะเป็นทัง้นกัดนตรแีละนักรอ้งทีท่ างานร่วมกนัไดอ้ย่าง
ราบรื่นและมปีระสทิธภิาพยิง่  ถงึอย่างไรกต็าม  เราคงจะต้องแสดงความยนิดตี่อ  “ผูใ้หญ่”  ใน
วงการทีไ่ด ้ “คน้พบ”  นักรอ้งทัง้สองและฝึกปรอืใหเ้ขาไดม้ามสี่วนในกระบวนการตคีวามใหม่ที่
ส าคัญยิ่งในครัง้นี้   นอกจากจะมีความสามารถในการร้องแล้ว   อรวีและวีระยังพูดจาได้
แคล่วคล่อง  ท าหน้าที่เป็นโฆษกไปด้วยในตัวในบางครัง้  และกล้าที่จะแสดงออกซึ่งความ
คดิเหน็ที่เป็นของตวัเอง  ต่อค าถามที่ว่าเหตุใดจงึชอบร้องเพลงสุนทราภรณ์  อรวใีห้ค าตอบที่
เน้นความหลากหลายของคตีนิพนธ์ของสุนทราภรณ์  ซึ่งเธอเองก็ได้พสิูจน์ให้พวกเราได้เห็น
แลว้ว่า  เธอรอ้งเพลงสุนทราภรณ์ไดใ้นหลายแบบ  ทัง้ทีเ่ป็นเพลงทีบุ่ษยา  รงัส ี เคยรอ้ง  หรอื
เพลงของรวงทอง  ทองลัน่ทม  รวมไปจนถงึเพลงเรว็ของศรสีุดา  รชัตวรรณ  แสดงว่าเธอรูด้วี่า
เธอก าลงัท าอะไรอยู่ 
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 ส าหรบัวรีะนัน้  เขาให้ค าตอบที่มลีกัษณะท้าทายอยู่มากทเีดยีว  โดยเน้นว่าเพลงสุ
นทราภรณ์นัน้ยาก  ถ้าร้องเพลงของสุนทราภรณ์ได้ก็ร้องเพลงของคนอื่นได้  ผมอยากจะคดิ
เข้าข้างวีระว่าเขาเองก็คงจะส านึกได้ว่า  เขายังไต่บันไดขึ้นไปหาสุนทราภรณ์อยู่  และถ้า
พจิารณาจากเทปทัง้  4  ชุดทีอ่อกมาแลว้  ผมเชื่อว่าวรีะรอ้งไดด้ทีีสุ่ดในชุดที่  2  ซึง่มใิช่เพลง
สุนทราภรณ์  โดยเฉพาะเพลงทีช่รนิทร์  นันทนาคร  เคยรอ้งดว้ยแลว้  วรีะเขา้ถงึวญิญาณของ
เพลงเหล่านี้ได้อย่างดยีิง่  เราอาจจะต้องยอมรบัว่า  ยงัมอีุปสรรคบางอย่างที่ขวางกัน้มใิห้วรีะ
เขา้ถงึแก่นของเพลงสุนทราภรณ์ไดใ้นทุกกรณีไป  ดงัจะไดอ้ภปิรายตอนทา้ยของบทวจิารณ์นี้ 
 
 ประเดน็ทีว่รีะกล่าวมาขา้งต้นเป็นประเดน็ที่น่าคดิมาก  เพราะถ้าเพลงสุนทราภรณ์เป็น
จุดสุดยอดของเพลงไทยสากล  เราก็คงต้องตัง้ค าถามว่า  ถ้าเราจะสร้างแบบฝึกหดัที่เป็นขัน้
เป็นตอนส าหรบันักรอ้ง  ในรูปของแบบฝึกหดัทางดนตรทีี่เรยีกว่า  progressive  study  

เราจะเริ่มที่ใด  จะผ่านเพลงประเภทใดจนกว่าจะมาถึงสุนทราภรณ์   ผมยังไม่มีเวลาที่จะ
อภิปรายประเด็นนี้โดยพิสดาร  เพยีงแต่จะขอตัง้ประเดน็ไว้ให้ผู ้รกัดนตรมีกีารถกเถยีงกนั
ต่อไป  แม้แต่ภายในกรอบของเพลงสุนทราภรณ์เองกอ็าจจะมรีะดบัของความยากงา่ย  ซึ่งผูรู้้
ในทางดนตรน่ีาทีจ่ะแนะน านักรอ้งรุ่นเยาวท์ัง้สองได้  การทีส่นับสนุนใหน้กัรอ้งหน้าใหม่กระโดด
ไปรอ้งเพลงเช่น  ขอพบในฝัน  เลยทเีดยีว  (ซึ่งวรีะร้องอดัลงเทปไว้แล้ว  แต่ไม่ได้ร้องสดใน
การบรรเลงเมื่อวนัที่  2  ตุลาคม)  อาจจะเป็นการกระโดด ข้ามขัน้    ครูแก้ว  อจัฉรยิะกุล  
เคยให้สมัภาษณ์  (ร่วมกบัครูเอื้อ  สุนทรสนาน)  ไวท้ี่มหาวทิยาลยัศลิปากร  ณ  พระราชวงั
สนามจนัทร์  เมื่อวนัที่  30  สงิหาคม  2522  ว่ายงัไม่มใีครร้องเพลงนี้ได้ถึงระดบัที่ผู้แต่ง
คาดหวงัไว้  แม้แต่ครูเอื้อเองก็ยังร้องได้ไม่ถูกใจ  ผมคิดว่าในปี  2531  ก็ยงัไม่มีใครแก้
สภาวะที่ว่านี้ได้  ในกรณีของอรวกี็เช่นกนั  เพลง  ฝากรกั  ที่เธอร้องบนัทกึเทปชุดที่  4 ไป
แลว้  (แต่ไม่ไดน้ ามารอ้งในวนัที่  2  ตุลาคม)  จดัไดว้่าอยู่ในระดบัทีย่งัไม่น่าพงึพอใจ  เพราะ
เป็นเพลงทีย่ากมาก  แมแ้ต่เพญ็ศร ี พุ่มชูศร ี กย็งัตคีวามเพลงนี้ไม่ไดถ้งึใจ  ขอ้สรุป  ณ  ทีน่ี้ก็
คือว่า  ผู้รู้ในทางดนตรีคงจะต้องท างานหนักกว่านี้ ในด้านของการวิเคราะห์องค์คีตนิพนธ์
ทัง้หมดของสุนทราภรณ์ 

 
 เมื่อไดย้กปัญหาของสุนทราภรณ์มาอภปิรายถงึขัน้นี้แลว้  ผมกค็งจะตอ้งแสดงความชื่น
ชมต่อนักร้องทัง้สองไว้ว่า  เขาทัง้สองร้องเพลงสุนทราภรณ์ด้วยวธิกีารที่เป็นของตวัเอง  มใิช่
เป็นการลอกเลยีนแบบแผนการร้องของนักร้องอาวุโสดงัที่กระท ากนัอยู่ในแวดวงของสุนทรา
ภรณ์เอง  อนัเป็นเหตุให ้ “ดาวรุ่ง”  ทัง้หลายไม่มโีอกาสไดเ้ป็นตวัของตวัเอง  และกด็บัแสงไปที
ละดวงในที่สุด  เราจ าเป็นจะต้องยกย่อง  เยือ่ไม้   ในแง่นี้  ที่สามารถแสดงให้เห็นว่า  การ
ตคีวามใหม่อย่างสรา้งสรรคน์ัน้เป็นอย่างไร 
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 ผมยงัอยากจะกล่าวเลยไปเสยีดว้ยซ ้าว่า  อรวรีอ้งเพลงของบุษยาไม่เหมอืนบุษยา  และ
ในบางเพลงมชีวีติชวีากว่าบุษยาเองเสยีดว้ยซ ้า เพราะเสยีงของบุษยานัน้มลีกัษณะกระเดยีดไป
ในทางเสยีงเครื่องดนตร ี (instrumental  quality)  มากเกนิไป  อรวรีอ้งเพลงของรวง
ทองโดยมไิด้ลอกแบบรวงทอง  โดยเฉพาะ  ปาหนัน  กบั  วมิานสชีมพู  นัน้  เธอร้องได้ดยีิง่  
อาจจะเป็นการตคีวามเพลงทัง้สองโดยเสนอทางเลอืก  (alternative)  ใหม่ใหแ้ก่ผูฟั้ง  ซึ่ง
อาจจะอยู่ในระดบัน้อง ๆ ของรวงทองเลยทเีดยีว  เสยีงของอรวมีเีสน่ห์  (และผมใคร่ขอย ้าว่า  
เสน่ห์ในการร้องเพลงกบัเสน่ห์ของบุคลกิภาพบนเวทกีารแสดงเป็นคนละเรื่องกนั)  การเอื้อน
หรือลูกคอในบางตอนมีเสน่ห์เสียจนผู้ฟังอดลุ่มหลงไม่ได้  หรือที่เรยีกเป็นภาษาฝรัง่ได้ว่า  
irresistible  จะขอยกตวัอย่างทีเ่ป็นรปูธรรมมาใหท้่านผูอ้่านไดต้รวจสอบสกัสองตวัอย่าง 
 

 ตวัอย่างที ่ 1  จากเพลง  จ าไดไ้หม  (ท านอง เอื้อ  : สุนทรสนาน ค ารอ้ง : “ ธาตร ี”,  
ดเูนื้อเพลงหน้า  89)  บรรทดัที ่ 11  “ คุณชมกลิน่แกม้ว่าหอมละมุน ”  ตวัอย่างที่  2  จาก
เพลง  ปาหนัน  (ท านอง เอื้อ  : สุนทรสนาน ค าร้อง : แก้ว  อจัฉรยิะกุล,  ดูเนื้อเพลงหน้า  
90)  บรรทดัที่  10  “โอ้น่าเวทนา  เสยีดายน ้าตาปำหนัน ”  ก็หวงัว่าเธอจะพฒันาจุดเด่น
เหล่านี้  ซึ่งอาจจะเกดิขึน้โดยบงัเอญิ  ใหเ้ป็นกลวธิใีนการรอ้งทีเ่รยีกใชไ้ดทุ้กเมื่อ  เหมอืนกบัที่
ครัง้หนึ่งรวงทองเคยท าได้  ส าหรบัอรวเีองนัน้ก็ส่อแววให้เหน็แลว้ว่า  เธอสามารถรกัษาระดบั
การร้องที่มเีอกภาพและมาตรฐานสม ่าเสมอได้ตลอดทัง้เพลง  เช่นในกรณีของ  มัน่ใจไม่รกั  

เมื่อกล่าวถงึ  “ เพลงรวงทอง ”  แลว้  กค็งจะตอ้งตัง้ขอ้สงัเกตไวว้่า  การจะตคีวามเพลงเหล่านี้
ใหถ้งึแก่นนัน้  ผูร้อ้งจะพอใจแต่เพยีงการแสดงออกซึ่งลกัษณะของ         “ เดก็สาวผู้น่ารกั ”  
เท่านัน้คงจะไม่พอ  แต่จะต้องพฒันาบุคลกิภาพ  (ในการรอ้ง)  ให้ไปถงึขัน้  “หญิงสาวผูช้อก
ช ้า”  ซึ่งมใิช่เรื่องที่ผูกอยู่กบัวยัวุฒิ  เพราะรวงทองท าสิง่นี้ได้เมื่อเธอเองอายุยงัน้อยมาก  ผม
ไม่ใช่นักวจิารณ์ที่ชอบเอาศลิปะกบัชวีติของศลิปินเขา้มาปะปนกนั  และไม่เชื่อว่าศลิปินจะต้อง
ชอกช ้ามาในชวีติจรงิเสยีก่อนจงึจะสามารถแสดงออกซึ่งความชอกช ้าทีว่่ามานัน้ได้  พฒันาการ
ในทางศลิปะมใิช่เรื่องของการพฒันาเทคนิคและกลวธิแีต่ถ่ายเดยีว  แต่เป็นพฒันาการของวุฒิ
ภาวะในทางอารมณ์ด้วย  อันเป็นสิง่ที่สร้างได้  ผมจึงหวงัว่าอรวจีะไม่หยุดอยู่แค่ระดบัของ  
“เดก็สาวผูน่้ารกั”  เป็นแน่ 

 
 กรณีของ  วรีะ  บ ารุงศร ี นัน้  ยากแก่การวเิคราะห์เป็นอย่างยิง่  เพราะน ้าเสยีงของวี
ระดูจะยงัปรบัให้เขา้กบัเพลงของสุนทราภรณ์ได้ไม่สนิทนัก  ดงัที่กล่าวมาแลว้ขา้งต้น  การผูก
ตดิกบัลลีาการรอ้งในแบบของชรนิทร์  นันทนาคร  ดูจะเป็นทางทีเ่บีย่งเบนไปจากแนวทางของ
เพลงสุนทราภรณ์ส่วนใหญ่   เสียงของวีระค่อนข้างจะบาง  หางเสียงกระเดียดไปในทาง  
“ลูกทุ่ง”  เสยีดว้ยซ ้า  แต่วรีะเป็นศลิปินทีม่สีตปัิญญาสงู  พยายามจะแสวงหาลลีาทีเ่หมาะสมกบั
เพลงแต่ละเพลง  โดยทัว่ไปวรีะจะรอ้งเพลงทีเ่ยน็ ๆ ทีไ่ม่หวานจนเกนิไป  หรอืเร่งเรา้จนเกนิไป
ได้ด ี โดยเฉพาะในกรณีที่เขาใช้น ้าเสยีงทีเ่ป็นธรรมชาติ  ไม่จงใจหรอืตัง้ใจเน้นความหรอืค าใน
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ตอนนัน้ตอนนี้มากเกนิไป  เช่นในเพลง  สาวอมัพวา  และ  รกัเอาบุญ  วรีะยงัมปัีญหาอยู่มาก
ในการรอ้งเพลงเรว็  เพราะอาจยงัมคีวามเขา้ใจผดิบางอย่างเกีย่วกบัเพลงสุนทราภรณ์ 

 

 ในการแสดงเมื่อวนัที่  2  ตุลาคม  ทัง้โฆษกและทัง้นกัรอ้งไดแ้สดงทศันะบางประการที่
ผมคดิว่าเป็นการชวนให้เขว  นัน่กค็อืการแบ่งประเภทเพลงสุนทราภรณ์ออกเป็น  2  ประเภท
ใหญ่ ๆ คอื  เพลงหวาน-ซึ้ง  กบัเพลงเรว็-เรา้ใจ  ซึ่งอาจจะเป็นหลกัการทีว่รีะพยายามจะเดนิ
ตาม  เมื่อเวลาร้องเพลงเรว็ที่จงัหวะกระชบั  วรีะจึงกระแทกเสยีงและรวบค าตามจงัหวะของ
เพลง  เช่นในเพลง  พรจุมพติ  ซึ่งแสดงใหเ้หน็ปัญหานี้ไดอ้ย่างชดัเจน  การออกเสยีงค าตายใน
ภาษาไทย  เช่น  “ชวีติ”  นัน้  ห้วนและกระแทกกระทัน้เกนิไป  ถ้าเราลองกลบัไปฟังวนิัย  จุล
บุษปะ  ร้องเพลงสุนทราภรณ์จงัหวะแทงโก้ดูบ้างก็จะสงัเกตได้ว่า  แม้ตัวเพลงจะมีจงัหวะที่
กระชบัแน่นมาก  แต่วนิัยสามารถที่จะออกเสยีงเอื้อนได้อย่างไพเราะอย่างยิง่  เป็นการลบเสน้
พรมแดนระหว่างเพลงสองประเภทที่มีผู้มาจดัระบบแยกออกจากกนัดงัที่กล่าวมาข้างต้น   ที่
กล่าวมานี้มใิช่เป็นการแนะน าให้วรีะกลบัไปลอกแบบการร้องของวนิัย  แต่เป็นการชี้ให้เห็นถึง
หลักการบางอย่างที่ควรค านึงถึงในการตีความเพลงสุนทราภรณ์  นัน่ก็คอืว่า  แนวการร้องไม่
จ าเป็นจะต้องตามแนวการบรรเลงด้วยเครื่องดนตรเีสมอไป  นักร้องที่มคีวามสามารถจะรู้ว่า
เมื่อใดจะเล่นลูกล้อลูกขดักับวงดนตรี  ถ้าจะอธิบายด้วยความเปรียบก็คงจะต้องกล่าวว่า  
นักรอ้งไม่จ าเป็นต้องเดนิตำมนักดนตร ี แต่ควรจะเดนิเคียงกนั  คอื  เดนิจูงมอืกนัไป  และไม่
จ าเป็นจะตอ้งเดนิแบบทหารทีต่อ้งปรบเทา้ใหพ้รอ้มกนัอย่างตายตวั 
 
 นับเป็นโชคดีที่ผู้จดัได้เชิญนักร้องอาวุโสมาร่วมรายการด้วยในวนันัน้สองท่าน  คือ  
เพ็ญศร ี พุ่มชูศร ี และสมศกัดิ ์ เทพานนท์  จะขอกล่าวถึงการร้องของสมศกัดิก์่อน  เพราะ
เกี่ยวโยงไปถึงการขบัร้องของวีระ  ก่อนที่จะมาชมการแสดงในวนัที่  2  ตุลาคม  ผมได้มี
โอกาสฟังเทปเพลง  เพราะทีร่กั  ซึ่งวรีะร้องบันทึกเอาไว้  แล้วเกิดความอึดอัดเป็นอันมาก  

เพราะรูส้กึว่าหว้นจนเสยีรส  แต่กค็ดิไม่ออกเช่นกนัว่าจะหาทางออกอย่างไร  พอไดฟั้งสมศกัดิ ์
รอ้งเพลงนี้ในฐานะนักร้องรบัเชญิในรายการ    “บานเช้า - บานเยน็”  แล้วจงึ     “ถงึบางอ้อ”  
แมว้่าอายุจะล่วงเขา้ปัจฉิมวยัแลว้  แต่สมศกัดิก์ย็งัแสดงให้เห็นว่ารอ้งอย่างไรจงึจะได้รส  นัน่ก็
คอืร้องตามหลกัการที่ผมกล่าวมาแล้วข้างต้น  คือ  จบัจงัหวะกับท านองให้ได้แม่นเสยีก่อน     

แลว้หาแนวของเสยีงรอ้งทีไ่ม่ต้องตามแนวของของดนตรอีย่างเคร่งครดัเกนิไป  ผมคดิว่าวรีะคง
จะปรบัตวัได้  ถ้าไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ของนักรอ้งอาวุโสใหม้ากกว่านี้  โดยไม่จ าเป็นต้อง
ลอกแบบ  ประเดน็อกีประเดน็หนึ่งทีจ่ าจะต้องน ามาอภปิราย  ณ  ทีน่ี้  คอื  เรื่องของการแสดง
อารมณ์ขนัในเพลงสุนทราภรณ์  ซึ่งแสดงไดด้ว้ยการเปล่งเสยีงทีเ่หมาะสม      วรีะมปัีญหาอกี
เช่นกนั  โดยเฉพาะในการเปล่งค าที่เป็นเสยีงแต่ไม่มีความหมายเช่นในเพลง  เรงิลลีาศ  ซึ่งมี
เสยีงประเภท  “ เฮฮา  ฮา้ไฮ ้ ฮฮิ”ิ  อยู่มาก  ไม่ควรจะเน้นดว้ยเสยีงทีแ่หลมจนเกนิไป  ปัญหา
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ทีว่่านี้เกดิขึน้ในเพลง  นกเขาไพร  เช่นกนั  ในตอนทีต่้องท าเสยีงลอ้เลยีนนกเขา  ซึ่งอรวที าได้
ก าลงัพอด ี ในขณะทีว่รีะตัง้ใจเกนิไป 

 
 ส าหรบัเพญ็ศร ี พุ่มชูศร ี ดารารบัเชญิอกีท่านหนึ่งนัน้  คงไม่ต้องกล่าวอะไรมาก  เธอ
เป็นแบบอย่างทีด่ยีิง่ทีน่กัรอ้งรุ่นใหม่พงึใหค้วามเคารพ  เพราะนับว่าเป็นสิง่มหศัจรรยข์องวงการ
ดนตรสีากลในเมอืงไทยทีน่ักรอ้งผูห้นึ่งเจรญิวุฒภิาวะทางศลิปะต่อเนื่องมาไดก้ว่าสามสบิปี  ใน
การรอ้งครัง้นี้  แมว้่าเสยีงจะแกว่งบ้าง  แต่ความสามารถในการตคีวาม  ในการสอดใส่อารมณ์  

ในการทอดเสยีง  โดยเฉพาะในการเปล่งคตีวลี  (phrasing)  นับได้ว่าเยี่ยมยอด  ถ้าได้
ศกึษาววิฒันาการในการรอ้งเพลงของเพญ็ศรแีลว้  กจ็ะเหน็ไดว้่าพรสวรรคอ์ย่างเดยีวนัน้ไม่พอ  

แต่การศกึษาที่เหมาะสมเป็นสิง่ส าคญัที่ไม่ยิง่หย่อนกว่ากนัทัง้ที่เป็นการศึกษาด้วยตนเอง  และ
การศกึษาจากผูรู้ ้ ช่วงทีเ่พญ็ศรอีายุ  14 –15 ปี และถูก  “เคีย่ว”  โดยครูเวส  สุนทรจามร  นัน้  

เป็นช่วงทีส่ าคญัในชวีประวตัขิองเธอ  ซึ่งนักรอ้งรุ่นใหม่น่าทีจ่ะไดส้ าเหนียกเอาไว ้ เพญ็ศรรีอ้ง
เพลง  สิ้นรกั  สิ้นสุข  ด้วยความยากล าบากพอสมควร    เพราะเธอขึ้นเสยีงสูงได้ไม่สะดวก
ดายเหมอืนเมื่อก่อนเสยีแลว้  แต่วุฒภิาวะทางคตีศลิป์์  ยงัเป็นสิง่ทีเ่ราจะต้องก้มหวัให้ ค าถามที่
นกัวจิารณ์อยากจะถามกค็อื  เธอไดถ้่ายทอดวชิาใหแ้ก่นักรอ้งรุ่นลูกรุ่นหลานไวบ้า้งหรอืเปล่า มี
เวลาจะให ้“การศกึษา” แก่ตนเองหรอืไม่เพยีงใด ภาพทีอ่รวรีอ้งเพลงคู่กบัสมศกัดิ ์และภาพที่วี
ระรอ้งเพลงคู่กบัเพญ็ศร ีเป็นภาพทีน่่าประทบัใจยิง่   ภาพทีห่นุ่มสาวคู่นี้กล่าวมธุรสวาจาราวกบั
เป็นการฝากตวัเป็นศษิย์กบัผู้อาวุโสทัง้สอง  และภาพทีผู่้อาวุโสให้ศลีให้พรแก่นักรอ้งรุ่นลูกรุ่น
หลาน  เป็นภาพทีส่รา้งความอบอุ่นใจแก่ผูดู้และผูช้มอย่างผมและเพื่อนๆ เป็นอนัมาก  มนัเป็น
จุดเด่นของวฒันธรรมไทยทีเ่ราพงึช่วยกนัรกัษาไว้  แต่คนช่างสงสยัอย่างผมกอ็ดทีจ่ะตัง้ค าถาม
ต่อไปไม่ได้ว่า  หลงัจากวนัที่  2  ตุลาคม  ไปแล้ว  มอีะไรเกดิขึ้นหรอืไม่ในด้านของการถ่ำย
วิชำจากผูอ้าวุโสมาสูศ่ลิปินรุ่นใหม่  หรอืว่าภาพอนังามงดนัน้เป็นเพยีงละครฉากหนึ่ง 
 
 กล่าวโดยสรุป  ผมอดห่วงนักรอ้งรุ่นใหม่ไม่ได้  เพราะโดดเด่นขึน้มาอย่างรวดเรว็  และ
ก ็  ดบัหายไปอย่างรวดเรว็เช่นกนั  สว่นใหญ่ไม่รูจ้กัถนอมตวั  ไม่รูจ้กัแสวงหาความรู้  ไม่รูจ้กั
หาทางหรอืหาเวลาที่จะให้การศึกษาแก่ตนเอง  นักร้องนักดนตรบีางคนมุ่งแต่จะ     “หากิน”  
และหมดแรง  หมดลม  หมดไฟ  ไปในระยะเวลาอนัสัน้  ผูห้ลกัผูใ้หญ่ในวงการกเ็ป็นทีพ่ึง่ไม่ได้
เสมอไป  เพราะบางคนกห็มกมุ่นอยู่กบักิจกรรมทีเ่ป็นธุรกจิ  ส าหรบัอรวแีละวรีะนัน้  ผมคดิว่า
เป็นนักร้องที่มศีกัยภาพมหาศาล  ถ้าได้ฝึกปรอืศิลปะในการร้องเพลงของตนต่อไปอย่างเป็น
ระบบ  กจ็ะพฒันาตนเองขึน้มาใหเ้ป็นศลิปินผูย้ิง่ใหญ่ได้  ท าอย่างไรเราจะยดื  “อายุการใชง้าน”  
ของนักรอ้งของเราให้ยาวกว่าที่เป็นอยู่  การจะแข่งกบัเพ็ญศรคีงจะมใิช่สิง่ที่ง่าย  แต่ก็น่าแข่ง  
พวกเราทีร่กัดนตรกีารกค็งอยากจะเหน็นักรอ้งทัง้สองอยู่กบัพวกเราไดอ้กีเป็นทศวรรษ  และถ้า
คดิจะพฒันาตนเองต่อไปกค็งจะต้องหาเวลาไป  “เพิม่พนูความรูท้างวชิาการ”  ดงัทีเ่ขาท ากนัใน
วงการศกึษาระดบัอุดม  คงจะตอ้งศกึษาคตีนิพนธ์ของคตีกวอีื่น  ไม่ควรจะผูกอยู่กบัเฉพาะสุนท
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ราภรณ์หรอืเพลงรุ่นสุนทราภรณ์  ผมอยากจะขอวงิวอนให้  เยือ่ไม ้ หนัมาสนใจดนตรรี่วมสมยั
บ้าง  อาจจะเลอืกเฟ้นเพลงบางเพลงที่แต่งขึ้นในระยะหลงันี้มาเรยีบเรยีงเสยีใหม่  ผมเชื่อใน
ฝีมอืของ เยือ่ไม้ ว่าท าได้  นอกจากนัน้ก็อาจจะเปิดโอกาสให้นักรอ้งอื่นเขา้มาร่วมวงด้วยบ้าง  
ว่ากนัตามความเป็นจรงิแล้ว  นักร้องที่มแีววว่าจะพฒันาไปได้ไกลยงัมอีกีมาก  แต่ไม่มโีอกาส
ได้ร่วมงานใกลช้ดิกบัผูม้ภีูมริูแ้ละมฝีีมอืในทางดนตรเีช่นกลุ่ม  เยือ่ไม ้ ทางขา้งหน้ายงัเป็นทาง
ทีน่่าจะเป็นทางแห่งความหวงั 
 
 ผมก็ได้แต่อ้อนวอนพระคตีเทวาธริาชให้ช่วย  “พทิกัษ์ปกป้องปวงภยั”  แก่ศิลปินผู้มี
คุณูปการอนัมากหลายกลุ่มนี้ดว้ยเถดิ  เพราะภยัพบิตันิัน้มาถงึไดทุ้กเวลาในทุกรปูแบบในสงัคม
ผู้บรโิภคอันน่าสะพรงึกลัวของเรา  นักวจิารณ์คงจะท าอะไรไม่ได้มากไปกว่าช่วยให้ก าลังใจ  
และช่วยเตอืนสตกินับา้งในโอกาสอนัสมควร 
 
 เราจ าเป็นจะต้องขอบคุณ  เยือ่ไม้  ที่พิสูจน์ให้เห็นอย่างประจกัษ์ชดัแล้วว่า  สุนทรา
ภรณ์มใิช่สมบตัขิอง  “ วงใน ”  ของสุนทราภรณ์  แต่เป็นสมบตัขิองโลก 

 

 

ทีม่า: เจตนา นาควชัระ. “ ‘เยื่อไม’้ มติใิหม่ของสุนทราภรณ์”. เพรำะรกัจึงสมคัรเข้ำมำเล่น 

กรุงเทพฯ: อมรนิทรว์ชิาการ 2540. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทวิเครำะห ์
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 บทวิจารณ์นี้ผู้เขียนได้ชมการแสดงของวงเยื่อไม้  ซึ่งน าเพลงของสุนทราภรณ์มา
บรรเลงและขบัร้องใหม่  ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมอีะไรที่แตกต่างไปจากของเดมิ  และผู้เขยีนได้
แสดงความชื่นชมพร้อมทัง้ข้อสงัเกตในหลายด้านที่เกี่ยวกบัการแสดงนี้   รวมถงึการเชื่อมโยง
ประสบการณ์ของผูเ้ขยีนจากทีเ่คยฟังเพลงสุนทราภรณ์ในแบบดัง้เดมิ  มาเปรยีบเทยีบกบัครัง้นี้
ได้อย่างด ี ซึ่งประเด็นต่าง ๆ ที่น ามาอภปิรายนัน้  นับได้ว่าเป็นทัง้การวเิคราะห์แล้วจงึน ามา
วจิารณ์  หาใช่การวจิารณ์โดยการใชค้วามรูส้กึทีม่ตี่อการแสดงเพยีงอย่างเดยีว 
 สิง่ที่น่าสนใจในบทความนี้  เป็นการกล่าวถงึ  การพฒันาของดนตรทีี่ไม่ได้ยดึตดิเพยีง
แค่ตวัเพลง  แต่ผูเ้ขยีนไดช้ีใ้หเ้หน็ว่า  เยื่อไม ้ ไดค้ดิต่อจากของเดมิ  โดยวธิกีารของตวัเองและ
ผลทีเ่กดิขึน้นัน้กม็ไิดท้ าใหคุ้ณค่าของตวัผลงานเดมิเสยีไป  แต่แสดงใหเ้หน็ถงึ  การตคีวามใหม่
ทัง้ในด้านของดนตรแีละการขบัร้องที่ให้ความพอดีในสดัส่วนของวงดนตรทีี่แตกต่างจากเดิม  

และลีลาการเรยีบเรยีงรวมทัง้การบรรเลงที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์   ซึ่งผู้เขียนแสดง
ความเหน็สนับสนุนการตคีวามใหม่ในลกัษณะเช่นนี้  รวมถงึการชีน้ าถงึแนวทางของการตคีวาม
และพัฒนาดนตรไีปให้กว้างขึ้น  โดยน าเพลงสมัยนิยมอื่น ๆ มาบรรเลงลักษณะนี้ได้รบัใน
ตอนทา้ยของบทความ  และยงัเชื่อมโยงกบัลกัษณะของการบรรเลง  Cadenza  และบทบาท
ของคยีบ์อรด์ในดนตรบีารอค  ซึ่งท าใหป้ระเดน็นี้มคีวามชดัเจนขึน้มากว่า  เยื่อไมม้พีฒันาการ
ทางดนตรทีี่สูง  และสามารถดงึเอาลกัษณะส าคญัทางดนตรหีลายประการเข้ามารวมกนัไว้ได้
อย่างด ี และชี้ใหเ้หน็ถงึความแหลมคมในการเชื่อมโยงประสบการณ์ทางดนตรทีี่หลากหลายให้
เป็นเหตุผลสนบัสนุนความเหน็ของผูเ้ขยีนใหเ้ด่นชดัขึน้ 

 นอกจากนี้ยงักล่าวถึงความแตกต่างของวงดนตรสีุนทราภรณ์กบัยามาฮาซาวนด์  ได้
อย่างชดัเจนว่าคุณภาพทางดนตรนีัน้เหน็ได้ชดัว่าแตกต่างกนั  ซึ่งเป็นการประเมนิคุณค่าอย่าง
ชดัเจนของผูเ้ขยีน  รวมทัง้การอภปิรายถงึรูปแบบของการจดัการแสดงในดา้นต่างๆทีเ่ป็นส่วนหนึ่ง
ของรายการ  ซึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีส่วนอย่างยิง่ต่อการท าให้รายการด าเนินไปอย่างราบรื่น  

นอกเหนือจากการตัง้ขอ้สงัเกตเกีย่วกบัดนตรแีละการขบัรอ้ง 
 เนื่องจากผูเ้ขยีนบทความนี้ไดต้ดิตามและศกึษาผลงานของสุนทราภรณ์มาอย่างต่อเนื่อง  
จงึท าใหก้ารแสดงความเหน็เกี่ยวกบัผูข้ ับรอ้งและการขบัรอ้งในรายการแสดงของเยื่อไมเ้ป็นไป
อย่างลุ่มลึก  พร้อมทัง้การวเิคราะห์ความหมายของบทเพลงที่แสดงได้โดยละเอียด   รวมทัง้
บรบิทดา้นต่างๆอนัเกีย่วกบับุคคลกเ็ป็นขอ้มูลทีน่่าสนใจ  และท าใหง้านวจิารณ์ชิ้นน้ีไม่พยีงเป็น
บทวจิารณ์ทีแ่สดงความชื่นชม  หรอืตัง้ขอ้สงัเกตต่างๆ เพยีงประการเดยีว  ยงัเป็นบทวจิารณ์ที่
ใหข้อ้มูลเชงิประวตัศิาสตรบ์อกเล่ากบัผูอ้่านดว้ย  และในสว่นทีแ่สดงความเหน็เกีย่วกบัผูข้บัรอ้ง
ทัง้  2  ท่านนั ้นผู้วิจารณ์ได้ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการร้องของ   วีระ  บ ารุงศรี  ที่มีทัง้การ
วเิคราะห์ลกัษณะเด่นและปัญหาที่มใีนการขบัร้องเพลงสุนทราภรณ์   ซึ่งมีความแยบยลที่จะ
ชีใ้หเ้หน็ถงึความเหมาะสมในการเลอืกบทเพลงต่าง ๆ มาขบัรอ้ง 
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 หากพิจารณาเนื้อหาของการน าเสนอในด้านของการบรรเลงและขบัร้องก็นับได้ว่าให้
ขอ้มูลดา้นต่างๆทีน่บัว่าสมบูรณ์มาก  แต่ในดา้นบรบิทต่างๆ ผูเ้ขยีนไดแ้ฝงเจตนาทีม่นีัยบอกถงึ
วถิทีางแห่งความอยู่รอดและแนวทางในการพฒันาทัง้ผูเ้ล่นและผูฟั้งไปพรอ้มๆ กนัซึ่งคงจะเหน็
ได้ชดัในเรื่องที่ว่า  การศึกษาท าความเข้าใจในองค์ประกอบและบรบิททางดนตรลี้วนเป็นสิง่
ส าคญัในการจรรโลงคุณค่าใหแ้ก่ดนตรอีย่างหลกีเลีย่งไม่ได้  ซึ่งหากคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ไม่
สนใจทีจ่ะเรยีนรูแ้ละถ่ายทอดซึ่งกนัและกนัแล้ว  ปัญหาของการสูญหายและการหลงทศิทางใน
การพฒันากย็่อมเกดิขึน้แน่นอน 

 โดยสรุปแลว้จากบทวจิารณ์ชี้ใหเ้หน็ไดว้่า  ความสมบูรณ์และความมคีุณค่าในทางศลิปะ
จะต้องแสดงคุณค่านัน้ให้ประจกัษ์ในความเป็นสากลได้  ไม่จ ากดัแค่เฉพาะเพยีงกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง  และการด ารงคุณค่าไว้นัน้ก็คอืการคดิต่อ  และท าใหม่ให้เหน็เป็นรูปธรรมขึ้นมา  ซึ่งใน
บทความนี้ไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึแนวคดิเหล่านี้ดว้ยวธิกีารทีแ่ยบยลทีม่ตีวัอย่างใหเ้หน็ไดอ้ย่างชดัเจน 

 

รงัสพินัธุ ์ แขง็ขนั : ผูว้เิคราะห ์
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 ผูท้ีฟั่งดนตรไีทย คงคุน้กบัรายการสงัคตีภริมย ์ ซึง่ไดพ้ยายามจดัหาดนตรไีทยมาใหไ้ด้
ฟังกนั คราวนี้รายการสงัคตีภริมยก์ม็มีโหรใีหฟั้ง 
 เมื่อเอ่ยถงึวงมโหร ี กเ็ป็นอนัซมึซาบดวี่า เป็นวงขนาดใหญ่ทีสุ่ดในการประสมวงของ
ดนตรไีทย ทัง้นี้ไม่นบัรวมวงมหาดุรยิางคท์ีเ่พิง่ประสมขึน้ใหม่ โดยเหตุทีม่โหรเีป็นของใหญ่ ใช้
คนมาก –เครื่องมาก ผูท้ีจ่ะมวีงมโหรจีงึตอ้งร ่ารวย ใครทีม่มีโหรกีน็บัว่า เป็นเครื่องประดบั
หน้าตาไปอกีโสดหนึ่ง และงานใดทีม่มีโหรเีล่น งานนัน้เป็นงานใหญ่ถงึขัน้หรทูเีดยีว 
 ปัจจุบนัถงึดนตรไีทยจะซบเซา เรากม็มีโหรดี ีๆ ฟังหลายวง หนึ่งในจ านวนนัน้มวีงกรม
ประชาสมัพนัธ ์ซึง่บรรเลงดนตรไีทยดว้ยวงมโหรเีป็นสว่นมาก เมื่อจะมกีารลงโรงกนัจงึน่าสนใจ
เป็นพเิศษ 

 ว่ากนัทีจ่รงิแลว้รายการสงัคตีภริมยค์ราวนี้ ไม่ไดม้มีโหรอีย่างเดยีว ยงัมเีดีย่วมรี าดว้ย 

บทวจิารณ์จะเป็นในแงด่นตร ี ไม่พดูถงึร ามากนกั เพราะด ูๆ ท่านผูจ้ดัรายการท่านจงใจจะใหม้ี
อยู่เสมอในปรมิาณทีม่าก ๆ มาพนิิจดแูลว้ ถา้ขนืร ามากขึน้อกีเพยีงท่าเดยีว กเ็หน็สมควรจะ
เปลีย่นชื่อรายการ จากสงัคตีภริมยเ์ป็นนาฏภริมยไ์ด้ ทัง้นางร ากซ็ ้าหน้าทุกครัง้จนจ าไดห้มด 

เหมอืน ๆ กบัพดูถงึหน้าขา้วเหนียว กน็ึกถงึหน้าสงัขยา ปลาแหง้ กระฉีก ไม่มพีน้ไปได ้จงึเลย
ไม่ขอวจิารณ์ ในขา้งฝ่ายดนตรนีัน้มมีโหรขีบัรอ้ง 3 เพลงดว้ยกนัคอื  
 
  เพลงชมแสงจนัทรเ์ถา 
  เพลงบงัใบเถา 
  เพลงเขมรกล่อมพระบรรทม 

  

เดีย่วเครื่องดนตร ี2 ชนิดคอื 
  ระนาดเอกเพลงเชดินอก 

  จะเขเ้พลงมุล่ง 
  เพลงจนีขมิใหญ่ 
 
 ทัง้เดีย่ว ทัง้วง แบ่งกนัคนละครึง่กนัน่าเหมาะสมด ี แต่ถา้ไดต้ดิตามดรูายการนี้มา ดู
ท่านจะจงใจใหฟั้งเดีย่วกนัร ่าไป มทีุกเดอืน เดอืนละไม่ต ่ากว่า 2 เครื่องมอื ซ ้าหน้ากนับา้ง ซ ้า
เครื่องมอืกนับา้ง 
 กด็นตรนีัน้ ท่านคดิใหเ้ล่นเป็นวงไม่ใช่ใหเ้ดีย่วกนัเรื่อย ไม่เช่นนัน้กจ็ะตอ้งคดิมาหลายๆ 

อย่างท าไม การเดีย่วนัน้เป็นเรื่องแสดงความสามารถส่วนบุคคลโดยเฉพาะ ผูม้ฝีีมอืถงึจงึจะท า
กนัและท าไดไ้พเราะ ถา้ฝีมอืยงัอ่อนกเ็ป็นว่า เพลงเดีย่วมาผลาญทางใหย้่อยยบัเสยีเท่านัน้ 

ขอใหท้่านผูจ้ดัรายการ พงึส าเหนียกในปณิธานทีร่กัษาศลิปวฒันธรรมเอาไวใ้หล้กึซึง้กว่าที่
เป็นอยู่นี้สกัหน่อย กจ็ะเป็นพระเดชพระคุณแก่ดนตรไีทยเป็นหนกัหนา 
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 ขา้งฝ่ายวงมโหรนีัน้ เมื่อเอ่ยถงึการเล่นกต็อ้งพดูเรื่องเพลงทีเ่ล่นก่อน คราวนี้การเลอืก
เพลงกท็ าพอใช ้ ไดเ้ริม่รายการดว้ยชมแสงจนัทร ์ อนัเป็นเพลงเยน็ๆเหมาะแก่บรรยากาศด ี

เพลงทีส่อง คอื เพลงบงัใบเถา เป็นเพลงออกลูกลอ้ลูกขดั สนุกสนานเปลีย่นบรรยากาศ เพลงที่
สามเป็นเพลงลา คอื กล่อมพระบรรทม จุดมุ่งหมายกต็ามชื่อคอื กล่อมใหน้อน ว่าโดยการจดั
เพลงถงึแมจ้ะน้อยไป และไม่มอีะไรแปลกกย็งันบัว่าใช้ได ้ เพราะเพลงทีเ่ป็นทางมโหร ี เพลง
ส าหรบัมโหรโีดยเฉพาะนัน้ กล็ีล้บัไปนานเสยีแลว้  
 ในการเล่นดนตรตีอ้งมเีครื่องดนตร ี เครื่องของมโหรใีนปัจจุบนักล่าวงา่ยๆ  คอื เอา
เครื่องสาย วงใหญ่ ประลงไปบนป่ีพาทยว์งใหญ่กร็่วม 20 ชิน้เป็นวงหนึ่ง แต่ก่อนท่านลดขนาด
ระนาด ฆอ้ง และท าใหม้เีสยีงแหลมเพือ่สูเ้สยีงเครื่องสาย ปัจจุบนักท็ าตามนี้ ขนเอาระนาดฆอ้ง
ของป่ีพาทยล์งไปทัง้ชุด การบรรเลงในวนัน้ีกเ็ป็นดงัประการหลงันี้ ผลกค็อื ไม่ไดย้นิเสยีงอะไร
เลย นอกจากจะเขก้บัซออู ้ เสยีงอื่นๆ นอกนัน้กระเสน็กระสายมาสูโ่สตบา้งในบางเวลา เรื่องนี้
ขึน้อยู่กบัการจดัไมโครโฟน และอุปกรณ์ทางดา้นเสยีงดว้ย แต่กค็งคาดเดาไดว้่า ผูก้ ากบัเสยีง 
ท่านกไ็ม่ทราบว่าอะไรควรดงัควรค่อยอกี กเ็หน็จะตอ้งปลงว่า เป็นกรรมของดนตรไีทย 

 มาถงึช่วงส าคญัคอื การบรรเลง ซึง่จะหมายถงึความไพเราะ จงัหวะจะโคน ความ
ไพเราะของดนตรไีทยนัน้ เป็นเรื่องขึน้แก่นกัดนตร ี จะคดิประดษิฐท์างของตนใหเ้หมาะสมแก่
ท่วงท านองเพลงในแต่ละช่วงแต่ละตอน วงมโหรนีัน้มคีนเล่น 20 กว่าคน ต่างคนต่างคดิออกมา
จะใหด้นีัน้ยากนกั เพราะหลายใจ ยิง่ถ้าผูเ้ล่นไม่ไดใ้สใ่จ กเ็ป็นอนัว่าไดด้งูิว้ หรอืล าตดัแทนฟัง
มโหร ีการบรรเลงในครัง้นี้เป็นงิว้จรงิๆ ไม่เป็นมโหร ี
 เริม่แต่การขบัร้อง ไม่มผีู้สอดผู้สวมเหมอืนกบัว่าไม่ได้ซ้อมกนัมาเลย พอรบัมาแล้วก็
ฉวยพรวดเอาไป เหมอืนกบัจะไปแข่งวิง่ร้อยเมตรในกฬีาโอลมิปิค ดูจะเป็นธรรมเนียมไปเสยี
แล้ว ว่าเล่นเร็วได้เท่าไรเป็นเก่ง ผู้เขียนเห็นว่าคิดผิด เล่นเร็วมากเท่าไรก็ยิ่งโง่มากเท่านัน้ 

เพราะผูเ้ล่นดนตรตี้องซาบซึง้และเขา้ใจอย่างถ่องแทใ้นเพลงทีต่นเล่นเสยีก่อน กถ็า้เล่นเรว็อย่าง
นัน้จะมีเวลาอะไรมารู้สกึตวัให้จบัอกจบัใจ เมื่อคนเล่นเองยงัไม่รู้เรื่อง จะให้คนฟังซาบซึ้งนัน้
ไม่ใช่ฐานะอนัจะเป็นไปไดเ้ลย 

 ถา้ผูเ้ล่นจ าลงเนื้อเหน็ว่า เพลงบงัใบนัน้เป็นเพลงลูกลอ้ลกูขดั ตอ้งเล่นเรว็กถ็ูก ไม่มขีอ้
แยง้ แต่ความเรว็ของวงป่ีพาทยไ์มแ้ขง็ กบัความเรว็ของวงมโหรจีะเท่ากนัไม่ได้ ความเรว็ของ
แต่ละวงกต็อ้งมขีนาดพอดจีะฟังไดรู้เ้รื่อง เพราะหวัคนรบัคลื่นไดจ้ ากดั การบรรเลงนัน้ตอ้งใหค้น
จบัจติจบัใจ เพราะดนตรเีป็นสิง่ทีค่น้หาความละเอยีดอ่อน เป็นสิง่เรา้ความละเอยีดอ่อนของ
อารมณ์ การบรรเลงอย่างเรว็เกนิขนาด กเ็หมอืนกบัการถูกบงัคบัใหก้นิแกงรอ้นๆ เทพรวดเขา้
ไปในปาก ผ่านคอลงไปเลย รสกไ็ม่รู ้ จะไดก้แ็ต่ความปวดแสบปวดรอ้น เพราะถูกลวก การที่
ตอ้งฟังเพลงทีเ่รว็จนลุกลนกป็วดแสบโสตประสาทเช่นกนั 

 อกีประการหน่ึงการบรรเลงทีเ่รว็ถงึเช่นนัน้ ความพรอ้มเพรยีงย่อมมไีดย้าก เพลงบงัใบ
ทีบ่รรเลงนัน้ มเีสยีงจะเขต้วัหนึ่งคลานตามหลงัอยู่ตลอด และถงึกบัพลดัจงัหวะในเวลาเหลื่อม
ทัง้เครื่องอื่น เช่น ฆอ้ง  กไ็ม่ตอ้งมเีวลาประคบมอืไมห้วดตามกนัไป ดงัเพลง้ๆ เมื่อพดูถงึเรื่อง
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ความพรอ้มเพรยีงกม็าถงึเรื่องจงัหวะ เครื่องก ากบัจงัหวะของเราคอื ฉิ่งและกลอง ในสว่นฉิ่งนัน้ 

ท่านผูต้จีงใจจะเร่งใหเ้รว็เหลอืเกนิ หรอืบางทที่านอาจจะเหน็ว่าจะรัง้ไวก้ไ็ม่อยู่กเ็ป็นได้ ในสว่น
กลองนัน้ผูเ้ขยีนยงัเหน็ว่าผูต้สี าคญัตนผดิ เพราะฟาดเอาๆ โดยไม่ไดด้เูหนือ ใต้ ท านองเพลง
ไทยนัน้ ท่านแต่งประสานสมัพนัธไ์ปกบัหน้าทบักลอง ขึน้มาซดัโครมลงไป เพลงกแ็ตกกระจาย
ป่นป้ีหมด กลองนัน้เปรยีบเหมอืนการบงัคบัจงัหวะหนกัเบาในภาษาพดู อย่างทีเ่รยีกกนัว่า 
Intonation นัน่เอง กถ็า้ผูต้ลีมืตน ไม่รูว้่าตนมหีน้าทีค่วบคุมสิง่นี้แลว้ กย็่อมจะขนสิง่ทีไ่ม่ใช่
หน้าทบั (คอืจงัหวะกลอง) ลงไปทบัตวัท านองเพลงจนหมด ในเพลงกล่อมพระบรรทมนัน้ 

กลองคลัง่อยู่คนเดยีวไปตลอด ท าเอาฉิ่งซึง่ดูจะไม่ค่อยแม่น และคนรอ้ง  เฉไฉไปดว้ย ฟังไปฟัง
มาจะไม่ใช่หน้าทบัเสยีแลว้ มนัจะกลายเป็นกลองป๋องแป๋งของเจ๊กรบัยอ้มผา้เสยีละมากกว่า 
 ขา้งฝ่ายคนรอ้งนัน้ ท่านแรกผูเ้ขยีนฟังไม่ทนั ท่านทีร่อ้งคอื คุณณรงค ์ รวมบรรเลง ก็
รอ้งไดเ้พราะสมควร แต่ไม่ทราบว่าเหตุใดท่านชอบลงอกีทา้ยค าทุกค า ค าเลยขาดเป็นหว้งๆ ตดั
ขาดเดด็ หาเยื่อใยระหว่างค าไม่ไดเ้อาเสยีเลยทเีดยีว ท่านสุดทา้ยกร็อ้งเพลงกล่อมพระบรรทม
เก่งอย่างสาหสั เพราะรอ้งไปกลางๆ เพลงเสยีงกเ็พีย้นไปไม่คงเสน้คงวา พอจะลงกอ็ุตสา่หค์ดั
ทางเสยีงมาลงได ้

 สิง่หนึ่งทีจ่ะขาดไม่ไดใ้นวงมโหร ีคอื ซอสามสาย เพราะเป็นเครื่องดนตรใีนวงมโหรเีป็น
ชิน้แรก การบรรเลงคราวนี้กม็มีาดว้ย ซึง่กบ็รรเลงไดส้นุกสนาน โดยเฉพาะเพลงบงัใบนัน้ เล่น
กนัเรว็จนนึกว่า ซอสามสายก าลงัสขีา้วอยู่มากกว่าสซีอ ผูเ้ล่นดนตรไีทยคงทราบว่า คนัชกัซอ
สามสายมวีธิใีชพ้สิดาร แต่เท่าทีเ่หน็คราวนี้ท่านสเีป็นซอดว้ง อกีประการหนึ่งซอสามสายนัน้ได้
ชื่อว่ารอ้งแทนคนได ้ แต่กม็ขีอ้จ ากดัว่า ผูส้นีัน้ตอ้งรูท้างรอ้ง ถา้ไม่รูท้างรอ้งมาสคีลอรอ้งไป ก็
เท่ากบับบีคอคนรอ้งใหต้ายเสยีตรงนัน้นัน่เอง 
 ขา้พเจา้ผดิหวงัทีม่าไดย้นิวงกรมประชาสมัพนัธซ์ึง่เคยบรรเลงไดอ้ย่างไพเราะหนกัแน่น 

เป็นผูห้ลกัผูใ้หญ่มากลายเป็นเช่นนี้ เมื่อเป็นเช่นน้ีในสว่นลูกศษิยท์ีอ่อกมาเดีย่วกพ็ลอยไปดว้ย 

 การเดีย่วระนาดเอกเชดินอกนัน้ ตามความเหน็ของผูว้จิารณ์เหน็ว่ายงัตอ้งฝึกไปอกีนาน 

และทีน่่าเจบ็ใจคอื นกัดนตรทีัง้หลายท่านไม่รูเ้รื่องหรอืว่า ระนาดยนืนัน้เพีย้น เป็นอนัน่าสงสาร
เดก็ทีเ่ดีย่วเป็นยิง่นกั 

 ยิง่การเดีย่วจะเขด้ว้ยแลว้ยิง่ตลก เมื่อผูเ้ดีย่วเพลงมุล่งพลาดไปบา้งเลก็น้อย ซึง่กเ็ป็น
เรื่องธรรมดา กเ็กดิมเีสยีงเดีย่วช่วยแทรกขึน้มา เช่นนี้เป็นการดถููกผูเ้ดีย่วรวมทัง้ผูฟั้งดว้ย ใน
สว่นผูเ้ดีย่วไม่ตอ้งเอ่ยถงึ แต่ในสว่นผูฟั้งนัน้ ท่านคดิหรอืว่าจะไม่มผีูรู้ว้่าเป็นเสยีงคนละเสยีง ทัง้
สายลวดเพีย้น แสดงว่าไม่ไดร้บัการตัง้สายอย่างระมดัระวงัเลย เมื่อมาถงึจนีขมิใหม่ กต็อ้งบอก
ศาลาอกี เพราะเธอพล่านเป็นเดก็แก่แดด ท าอะไรเตม็ไปหมด โดยไม่รูว้่าจะท าใหเ้พราะได้
อย่างไร เพราะฝีมอืยงัดอ้ยนกั ทัง้จงัหวะกไ็ม่มเีลย กถ็้าไม่มจีงัหวะแลว้จะเรยีกดนตรกีระไรได้ 
 ดนตรไีทยนัน้เป็นของละเอยีดอ่อน ผูเ้ล่นควรเป็นผูเ้ขา้ใจด ีเพราะจะตอ้งท าหน้าทีร่กัษา
สมบตัอินัมคี่า ถา้ไม่รูว้่าตนเองไดร้กัษาของมคี่าเพยีงไร กเ็ป็นอนัลดค่าตวัเองดว้ย  ท าลาย
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วฒันธรรมของตนเองดว้ย นานๆ ไปกจ็ะเขา้รอยว่า “เพชรอย่างดมีคี่าราคายิง่ ส่งใหล้งิจะรูค้่า
ราคาหรอื” เท่านัน้ 
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 บทวเิคราะห์นี้แสดงความเหน็ที่มตี่อการแสดงอย่างชดัเจน และสามารถเจาะลกึถงึ      
รายละเอยีดของขอ้บกพร่องต่าง ๆ รวมทัง้การกล่าวถงึความเหมาะสมและความน่าจะเป็นที่
ผูเ้ขยีนไดแ้สดงอย่างมคีวามรูใ้นสิง่ทีต่นไดว้จิารณ์ ทัง้นี้การวจิารณ์การแสดงมคีวามหมายที่
แสดงใหเ้หน็ถงึ บทบาทความส าคญัต่อการแสดงทีม่ผีลต่อผูฟั้ง ซึง่ควรเป็นส านึกของนกัแสดง
เอง ซึง่หากการแสดงนัน้สมบูรณ์เรยีบรอ้ยด ี ย่อมหมายถงึความประทบัใจและเกดิความรูส้กึใน
คุณค่าของการแสดงนัน้ๆ ในทางตรงกนัขา้ม หากเกดิกรณีเช่นทีผู่ว้จิารณ์ไดก้ล่าวไวผ้ลเสยีที่
ตามมาคอื ทศันคตทิีไ่ม่ดตี่อการแสดง โดยเฉพาะกรณีทีผู่ฟั้งทีอ่าจมปีระสบการณ์น้อย หรอืเพิง่
ฟังเป็นครัง้แรก การแสดงนัน้กค็งไม่สรา้งความประทบัใจไดเ้ลย จากขอ้สงัเกตเหล่านี้ เป็นสิง่ที่
พบเหน็ไดบ้่อย ในขณะทีน่ักดนตรทีัง้หลายต่างมฝีีมอืเฉพาะตนอย่างยอดเยีย่ม แต่หากขาดการ
ฝึกซอ้มนดัหมายทีด่ ีความบกพร่องในการบรรเลงย่อมเกดิขึน้ไดเ้สมอ ซึง่ประเดน็นี้น่าจะกระตุน้
ใหน้กัดนตรไีดต้ระหนกัถงึบทบาทของตนทีจ่ะตอ้งรบัผดิชอบต่อการแสดง และค านึงถงึผูฟั้งให้
มากขึน้ นอกเหนือจากการมุ่งแสดงฝีมอืของตนเพยีงอย่างเดยีว ซึง่ผูเ้ขยีนบทวจิารณ์นี้ไดก้ล่าว
ไวอ้ย่างชดัเจนว่า “…ดจูะเป็นธรรมเนียมไปเสยีแลว้ว่าเล่นเรว็ไดเ้ท่าไรเป็นเก่ง ผูเ้ขยีนเหน็ว่าคดิ
ผดิ…” และควรจะค านึงถงึการถ่ายทอดอรรถรส อารมณ์ทางดนตรเีป็นหลกั 

 ในบทวจิารณ์นี้ไดก้ล่าวถงึการแสดงในรายการเดยีวกนัอกีว่า เมื่อถงึคราวทีน่กัดนตรี
แสดงเดีย่วทีจ่ะตอ้งแสดงฝีมอืจรงิ ๆ กลบัไม่สามารถแสดงไดอ้ย่างเตม็ที่ ทัง้ ๆ ทีเ่ป็นบทบาทที่
จะตอ้งแสดง เหล่านี้เป็นขอ้สงัเกตทีอ่าจพบไดใ้นหลายโอกาส ทีน่กัดนตรอีาจละเลยต่อผูฟั้งจน
สง่ผลต่อดนตรไีทยไดใ้นทีสุ่ด ซึง่อาจกล่าวไดว้่าในเนื้อหาทีก่ล่าวถงึการวจิารณ์การแสดงนัน้ 

ผูเ้ขยีนไดช้ีใ้หเ้หน็ขอ้บกพร่องทีช่ดัเจน ซึง่เป็นสิง่ทีไ่ม่น่าเกดิขึน้ในวงดนตรแีละนกัดนตรทีีม่ี
ฝีมอืเช่นนัน้ 

 บทบาทของเทคโนโลยกีบัการแสดงดนตรไีทย ซึง่ยงัเป็นปัญหาทีย่งัไม่ไดร้บัการแกไ้ข 

และปัญหาน้ีกส็ง่ผลเสยีกบัการแสดงไดไ้ม่น้อยไปกว่าความบกพร่องของนกัดนตร ี รวมถงึเป็น
การสญูเสยีอรรถรสในการฟังดว้ย ในเรื่องเกีย่วกบัเทคโนโลยแีละระบบเสยีงนี้ อาจจะตอ้งมี
การศกึษาวธิกีารทีเ่หมาะสมกบัดนตรไีทยโดยเฉพาะ ซึง่วธิกีารการใชไ้มโครโฟนอาจแตกต่าง
กนัจากเครื่องดนตรตีะวนัตก เพราะไมโครโฟนถูกออกแบบมาใหใ้ชก้บัแหล่งและการก าเนิด
เสยีงทีต่่างกนั และเนื่องจากเครื่องดนตรไีทยมลีกัษณะทางกายภาพของการเกดิเสยีงทีต่่างจาก
เครื่องดนตรตีะวนัตก รวมทัง้การจดัวางเมื่อเป็นวงลกัษณะต่างๆ จงึควรไดร้บัการเอาใจใสแ่ละ
ศกึษาถงึความเหมาะสมทีจ่ะมตี่อเสยีงทีเ่กดิขึน้ดว้ย จากขอ้สงัเกตเหล่านี้อาจจะเชื่อมโยงไดถ้งึ
การบนัทกึเสยีงเพลงไทยสมยัก่อน ทีบ่รรเลงดว้ยนกัดนตรชีัน้ครู ฝีมอืเป็นเลศิ แต่คุณภาพของ
เสยีงนัน้ท าใหคุ้ณค่าของเพลงและฝีมอืดดูอ้ยค่าลงไป ซึง่เป็นเรื่องทีผู่เ้ขยีนบทวจิารณ์นี้ไดใ้ห้
ความส าคญัไวอ้กีเช่นกนั 

 โดยสรุปถงึนยัทีค่วามส าคญัของบทความนี้ น่าจะอยู่ทีค่วามตระหนกัในคุณค่าของ
สมบตัทิางดนตรแีละบทบาทของนกัดนตร ี ทีจ่ะท าหน้าทีใ่นการแสดงคุณค่าใหป้ระจกัษ์กบั
สาธารณะดว้ย นอกเหนือจากความพงึพอใจของนกัดนตรเีอง ซึง่หากเป็นเช่นนัน้ การทีจ่ะ
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เรยีกรอ้งใหค้นสว่นใหญ่เหน็คุณค่าของดนตรไีทยคงจะเป็นไปไดย้าก ถ้านกัดนตรไีทยไม่แสดง
คุณค่าเหล่านัน้ใหเ้หน็ดว้ยวธิกีารทีด่ทีีสุ่ด 

 

รงัสพินัธุ ์แขง็ขนั :    ผูว้เิคราะห ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
วนัสดุสปัดำหข์องสงัคีตศำลำ 

 
ทองเบิ้ม บา้นด่าน  
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 ปกตแิลว้รายการของสงัคตีศาลา กรมศลิปากร จะเริม่ออกโรงราวๆ เดอืนพฤศจกิายน
ของทุกปี แลว้จะไปสิน้สุดเอาหลงัเมษายนก่อนทีฝ่นจะบรรเลงลงมา 
 แต่หลงั 14 ตุลาคม 2516 กรมศลิปากรไม่กลา้จดัการสงัคตีศาลา ดงันัน้รายการน้ีจงึ
งดไปหนึ่งปี ท าเอานกัเลงสงัคตีศาลากระอกักระอ่วนไปตามๆ กนั 

 ปีนี้เพิง่เริม่รายการไปเมื่อวนัเสารท์ีผ่่านมาน้ีเอง โดยนายเกรยีง กรีตกิร รฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงศกึษาธกิาร และนาวาเอกสมภพ ภริมย ์ รน. อธบิดกีรมศลิปากรเจา้ของสถานที่
ร่วมกนัเปิดงานตามธรรมเนียมอนัดขีองขา้ราชการไทย 

  
 “ไม่สนุก” นกัสงัคตีศาลาคนหนึ่งพดูกบัผมเมื่อพบกนัทีห่อ้งน ้าชาย หลงัเวทสีงัคตีศาลา         
“นอกจากประชาสมัพนัธไ์ม่ดแีลว้ รายการวนัเปิดนี้กไ็ม่เขา้ท่า หรอือาจจะเป็นเพราะรายการไม่
ค่อยเขา้ท่ากไ็ม่รู ้ประชาสมัพนัธจ์งึไม่ค่อยเขา้เรื่อง” 
 
 “คดิถงึ คุณธนิตแก” หนุ่มใหญ่อกีคนหน่ึงทีร่อเขา้หอ้งน ้าร าพงึขึน้มา “สงัคตีศาลานี่เป็น
ความคดิของแกทีบ่รกิารประชาชนรายไดน้้อย รายการเปิดงานของแกมโหฬารทุกครัง้ เพราะ
แกเกณฑศ์ลิปินมาหมดไม่ว่ารุ่นไหน ๆ ว่ากนัตัง้แต่รายการพืน้บา้น เตน้ก าร าเคยีวมาจนกลอง
ยาวฉาวโฉ่ ตลอดไปจนถงึโขนละครปิดทา้ยรายการ” 
 
 “ใช่ ผมจ าได ้ มอียู่ปีหนึ่งคนเขา้มาดแูน่นไปหมด หาทีน่ัง่ยงัไม่ไดเ้ลย รูส้กึว่าปีนัน้คุณ
ยอแสง ภกัดเีทวา กบัคุณเสร ีหวงัในธรรม สองคนนี้แหละท าเอาคุณพีคุ่ณน้าคุณป้าคุณยายหวั
ร่อน ้าลายหกไปทเีดยีว” นกัเลงสงัคตีศาลาคนแรกสนบัสนุนความเหน็ 

 
 ผมมาทบทวนความจ ากน็ึกขึน้ออกว่าปีก่อนๆนัน้ วนัเปิดรายการของสงัคตีศาลา
มโหฬารกกึกอ้งจรงิๆ แต่ปีนี้เหงามาก 

 นอกจากจะเหงาแลว้ยงัหงอยๆพกิลอยู่ อาจจะเป็นเพราะอธบิดกีรมศลิปากรคนนี้
กระเดยีดจะคดิอะไรเป็นฝรัง่ๆ อยู่มากไปหน่อย เพราะฉะนัน้รายการวนัเปิดจงึออกมาเป็นมงักุ
ทา้ยมงักร 
 เปิดรายการโดยวงโยธวาทติของกองทพับก 

 ว่ากนัทีจ่รงิแลว้ผมเองกร็กัทีจ่ะฟังโยธวาทติมากทเีดยีว เพราะลลีาของโยธวาทตินัน้ 

สนุกสนานและครึม้อกครึม้ใจด ี ยิง่วงโยธวาทติกองทพับกกบัต ารวจแลว้เหลอืเกนิจรงิๆ การบรรเลง
ของสองวงนี้ถงึใจพระเดชพระคุณมาก โดยเฉพาะออกพม่าหา้ท่อนดว้ย กย็ิง่มนัยกร่องกนัไป
ใหญ่ 
 ใครๆกร็ูก้นัว่า ร.ท.วชิติ โหไ้ทย ผูอ้ านวยการเพลงของ วงโยธวาทติต ารวจนัน้ 

ฝีไมล้ายมอืขนาดไหน เพราะฉะนัน้จงึไม่ผดิหวงั 
 
 แต่เสยีเสน้ตรงนาฏศลิป์ ออกมาจบัระบ าเพลงแรกและเพลงทา้ยเท่านัน้เอง 
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 ท าไมถงึว่าเสยีเสน้? 

 ปู้โธ่-กจ็ะเป็นฝรัง่กไ็ม่เป็น จะเป็นไทยกไ็ม่เป็น ถา้หากจะร าไทยกต็อ้งป่ีพาทย์ ราด
ตะโพน ถา้หากวงฝรัง่กค็วรจะเป็นเรื่องของฝรัง่ออกดานซอ์ะไรต่อมอิะไรไป 

 หรอืจะถอืว่าเป็นการสรา้งสรรค?์ 

 ถา้หากว่าสรา้งสรรคอ์ย่างนี้เหน็จะรบัไม่ค่อยไหว เพราะการสรา้งสรรคง์านนาฏศลิป์
อย่างนี้ควรจะดเูขมรเป็นตวัอย่าง – งานสรา้งสรรคก์ารละเล่นพืน้บา้นของเขมรหมดทุกชุด 

นบัเป็นงานสรา้งสรรคท์ีด่มีาก เหมาะสมทีสุ่ด สวยงามทีสุ่ด และมเีนื้อมหีนงัมากทีสุ่ด 

 ตอ้งท าความเขา้ใจกนัเสยีก่อนว่า ถา้หากอะไรมนัเป็นคลาสสกิแลว้ต่อไม่ออกหรอก 

ตอ้งหยุดอยู่แค่นัน้ ตอ้งวนอยู่ใน “กรอบ” อนันัน้ไปไม่มทีางออก และไม่ตอ้งหาทางออกเพราะ
ไม่ม ี

 เพราะฉะนัน้ ระบ ากบัดนตร ีทีท่ าออกมาในวนัแรกเปิดสงัคตีศาลา จงึดไูม่งาม 

 “มอียู่อย่างหนึ่งทีไ่ม่เป็นกนัเอง” 
 “อะไร”  
 “ค่าผ่านประตูน่ะซี่ แต่ก่อนสามบาท ตอนน้ีขึน้เป็นหา้บาท ทารุณเป็นบา้“ 
 “อาจจะเป็นเพราะน ้ามนัขึน้ราคา” 
 “บา้” ชายหนุ่มคนนัน้หนัไปทางหญงิสาวทีน่ัง่พบัเพยีบเปิดหวัเขา่ด าๆกล่าวขึน้ “สงัคตี
ศาลาเป็นสถานทีบ่รกิารประชาชนสตางคน้์อย กรมศลิปากรมรีายไดจ้ากโรงละคอนคราวสอง
คราวนี้ตัง้มากมาย ตามค าโฆษณาของคุณทวศีกัดิ ์ทีว่่าโขนเงนิลา้นบา้งละ ละครเงนิลา้นบา้งละ 
กท็ าไมจะตอ้งมาเอาสงัคตีเงนิลา้นดว้ยกไ็ม่รู้” 
 “เหน็ดว้ย“ หญงิสาวหวัเขา่ด าพดูขึน้ “แต่ทีน่่าข ากค็อื อธบิดกีรมศลิป์ จะเอาหลกัปักสงู
เพือ่ขงึผา้ขาวบงัแดดทีส่อ่งมาทางดา้นธรรมศาสตรต์อนพระอาทติยต์กดนิ – เชยเป็นบา้” 
 “จรงิหรอืเล่นน่ี” 
 “กไ็ม่ทราบได ้เหน็คนกรมศลิป์เขาพดูกนั คุณทวศีกัดิเ์องกร็บัครบักระผมนี่“ 
 “กูจะเดนิขบวนเรยีกรอ้งใหเ้อาออก – ถา้หากกรมศลิป์ท าอย่างนัน้" นกัเลงสงัคตีคนที่
ผมพบในหอ้งน ้าพดูขึน้กบัเพือ่น "มอีย่างทีไ่หน ตอนเยน็แดดอ่อนจะตายไป แลว้มุมตรงดา้น
โรงราชรถ กส็วยทีสุ่ด นัง่กนิเหลา้ไป ฟังดนตรไีป มองขา้มเขา้พพิธิภณัฑ ์เหน็หลงัคากระเบือ้ง
เก่าๆ งดงาม ตน้ไมล้ออตา สุขเป็นบา้” 
 นัน่-เป็นถอ้ยสนทนาในวนัเสาร์ 
 รุ่งขึน้วนัอาทติยเ์ป็นรายการมโหรเีครื่องใหญ่ของกรมศลิปากรเอง โดยมพีอ่แจง้ คลา้ยสี
ทอง ออกมารอ้งน าวง 
 เป็นวนัอาทติยท์ีแ่ปลกทีสุ่ด เพราะทีธ่รรมศาสตร ์ มรีายการธรรมศาสตรส์งัคตีตอนบ่าย
สองโมง ทีโ่รงละคอนกม็ลีะครพระอภยัมณีตรงกลางคนื สงัคตีศาลารบัช่วงมโหรตีอนเยน็ 

 ไม่มอีะไรจะพูดถงึ เพราะขึน้ชื่อว่ามโหรแีลว้กง็ามไปหมดทุกอย่าง (นี่-พดูตามประสา
คนรุ่นเก่าเก๋ากึก้) 
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 ขอ้ต าหนิตชิมตรงนี้มอียู่เพยีงว่า ระบบเสยีงใชไ้ม่ไดเ้ท่านัน้เอง อนัน้ีเป็นปัญหาทางดา้น
เทคนิค ซึง่ผมไม่รูเ้รื่อง 
 
 สงัคตีศาลา – ยงัเป็นขวญัใจของคนสตางคน้์อยในกรุงเทพฯ ทีไ่ม่ตอ้งการความบนัเทงิ
หรหูราฟู่ ฟ่า 
 แต่ขอ้เสนอย ้าทีผ่มเคยเสนอไปแลว้หลายหนกค็อื ไม่ควรเอาวงดนตรวียัรุ่น เขา้มาแสดง
เหมอืนอย่างทีเ่คยม ีทัง้นี้และทัง้นัน้ไม่ไดห้มายความว่า รงัเกยีจดนตรฝีรัง่ หากเพื่อป้องกนัมใิห้
วยัรุ่นปะทะกนัในบรเิวณพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถานทีเ่กบ็รกัษาสมบตัวิฒันธรรม
ของชาต ิ

 ชะดชีะรา้ยโยนระเบดิกนัขึน้มาแลว้ โรงรถอาจจะพงัเป็นแถบๆ ไปกไ็ด ้

 อนึ่ง บรรดาดนตรสีากลทัว่ไปนัน้ หาดไูดง้่ายๆ ทัง้ทางโทรทศัน์และตามรายการต่างๆ
ทัว่กรุงเทพฯ แต่รายการดนตรไีทยหรอืรายการไทยๆ ต่างหากทีห่าดไูม่ใคร่ได ้ นอกจากจะรอ
วนัอาทติยข์องสงัคตีศาลาเท่านัน้  

 อย่าลมื รายการพืน้บา้นพืน้เมอืงทีน่่าจะสรา้งสรรค์ (ใหไ้ดเ้ท่าเขมร) 
 

 

 

ทีม่า: ทองเบิม้ บา้นด่าน. “วนัสุดสปัดาหข์องสงัคตีศาลา” ประชำชำติรำยวนั (พุธที ่ 25 

ธนัวาคม 2517), หน้า 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บทวิเครำะห์ 
 
 
 บทความชิน้นี้ดเูหมอืนจะเป็นการเล่าถงึบรรยากาศของสงัคตีศาลา โดยอาศยับท
สนทนาต่างๆ ของผูท้ีเ่รยีกว่า นกัเลงสงัคตีศาลา ซึง่บทสนทนาเหล่านัน้แสดงถงึ นยับาง
ประการทีม่ตี่อ  การวจิารณ์ศลิปวฒันธรรม และการจดัการทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการแสดงของ
สงัคตีศาลา นอกจากนัน้ยงัแสดงใหเ้หน็ถงึบทบาทของกรมศลิปากร ซึง่เป็นหน่วยงานที่
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รบัผดิชอบต่อรายการทัง้หลายทีจ่ะน าขึน้เสนอบนเวทสีงัคตีศาลา รวมทัง้ความตอ้งการของ
ประชาชนทีม่คีวามหวงัว่า สงัคตีศาลาเป็นเวทศีลิปวฒันธรรมและความบนัเทงิส าหรบัประชาชน
อย่างแทจ้รงิ 
 สิง่ทีแ่สดงไดช้ดัเจนมากจากบทวจิารณ์นี้ น่าจะเป็นประเดน็ทีแ่สดงใหร้บัรูว้่า ประชาชน
เป็นผูร้บัสาระการน าเสนออย่างมสีว่นร่วมและมบีทบาทในฐานะผูเ้ขา้ใจและเป็นเจา้ของร่วมใน
วฒันธรรม นอกเหนือจากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบทีเ่ป็นตน้สงักดัของศลิปิน และเจา้ของสถานที่
แห่งนัน้ ดงันัน้  ขอ้คดิเหน็ต่างๆ จากบทสนทนา ย่อมแสดงใหเ้หน็ถงึความใสใ่จต่อการแสดงที่
อาจมกีารประเมนิค่าได ้ แมอ้าจจะเป็นไปตามรสนิยมเฉพาะตน แต่กส็ะทอ้นใหเ้หน็ว่า หาก
ความตอ้งการของประชาชนกบัความคดิเหน็ของผูม้หีน้าทีใ่นการเสนอศลิปะนัน้ ด าเนินไปใน
แนวทางเดยีวกนั หรอืมกีลวธิใีนการน าเสนอทีลุ่่มลกึ รวมทัง้การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในสิง่ที่
น าเสนอกบัประชาชน กเ็ป็นอกีหนทางหนึ่งทีจ่ะบ ารุงรกัษาศลิปะของชาต ิ หรอืเปิดหเูปิดตาให้
ประชาชนไดร้บัสาระจากการแสดงไดม้ากขึน้ 

 หากพจิารณาถงึถอ้ยความในตอนทา้ย คงจะท าใหเ้ขา้ใจไดว้่า ในยุคสมยันัน้มี
บรรยากาศของการแสดงทีห่ลากหลาย และประชาชนไดม้โีอกาสในการสมัผสักบัศลิปวฒันธรรม
มากซึง่ท าใหค้วามเป็นผูม้รีสนิยมทางศลิปะไดก้ระจายไปทัว่ถงึ แมอ้าจจะในระดบัสมคัรเล่น
หรอืไม่กต็าม จงึนบัไดว้่าเวทสีงัคตีศาลาแห่งนี้ เป็นเวททีีใ่หโ้อกาสทัง้ผูแ้สดงและผูช้มไดม้กีาร
เรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง ทัง้การแสดงและการชื่นชมต่อศลิปะไดม้าก จนเกดิความรูส้กึว่า
ประชาชนไดม้สีว่นร่วมในการเป็นเจา้ของเวทแีห่งนัน้ และมสีว่นในการร่วมพจิารณาความ
เหมาะสมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้บนเวทนีัน้ดว้ย 

 จากบทสนทนาพืน้ๆทีด่เูรยีบงา่ยจรงิใจ น่าจะสะทอ้นและเรยีกรอ้งใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
เวทแีห่งนี้ หรอือาจจะมเีวทลีกัษณะเช่นนี้เกดิขึน้อกีหลายแห่ง ไดค้ านึงถงึความมสีว่นร่วมซึง่กนั
และกนั ระหว่างผูจ้ดัและผูช้ม อกีทัง้ท าใหเ้ป็นเวทขีองศลิปวฒันธรรมอย่างแทจ้รงิ ทีอ่าจเป็น 

“เวททีางเลอืก”  ส าหรบัประชาชนในยุคทีด่นตรไีทย หรอืรายการไทยๆหาดูยากขึน้ นอกจากวนั
อาทติยข์องสงัคตีศาลา  
 

รงัสพินัธุ ์แขง็ขนั: ผูว้เิคราะห ์

 

 

มหำดริุยำงคไ์ทย อีกที 
 

โซ่ง พงศ์โพราม 
 

จากขอ้เขยีนของ น.อ.สมภพ ภริมย ์รน. ใน “ศลิปวฒันธรรม”  ฉบบัเดอืนมกราคมทีผ่่าน
มานัน้ สิง่ทีท่่านตอ้งการบอกและเน้นอย่างมากว่า “มหาดุรยิางคไ์ทย” นี้เป็นผลงานสรา้งสรรคอ์นั
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ส าคญัของดนตรไีทยยุคนี้ โดยมรีูปแบบทีจ่ดัขึน้มาใหม่ทีพ่ยายามเลยีนแบบของซมิโฟนีของยุโรป
ทุกอย่าง ผูค้ดิสรา้ง “มหาดุรยิางคไ์ทย” ขึน้มาท่านคงเหน็ รวมทัง้เขา้ใจเช่นเดยีวกบัผูท้ีร่กัดนตรี
ไทยทุกคนว่า “ดนตรไีทย เป็นสิง่ทีย่งัไม่ตาย ยงัมชีวีติชวีา คงรูปแบบด าเนินชวีติของมนัอยู่ใน
สงัคมปัจจุบนั แมจ้ะร่อแร่เตม็ทกีต็าม” แต่ท าไมเล่า? ดนตรไีทยถงึย ่าอยู่กบัที่ ไม่มผีลงาน
สรา้งสรรคใ์หม่ๆออกมาอย่างเช่นดนตรอีื่นๆทัว่โลก บางท่านกบ็อกว่า แลว้ไอเ้พลงทีเ่ราฟังอยู่ทุก
คนืทุกวนั (แมจ้ะหาฟังยากกต็าม) นัน้ไม่ใช่ผลงานหรอืไง? ครบั!ถูกตอ้ง นัน่เป็นผลงานของนกั
ดนตรไีทยทีอ่อกมาอย่างสม ่าเสมอ แต่ผลงานสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆขึน้มาประดบัวงการนัน้แทบไม่มี
เลย ดว้ยเพลงไทยทีเ่ราฟังอยู่ทุกวนั กม็อียู่ไม่กีส่บิเพลง เล่นมนัซ ้าซาก อยู่แค่นัน้เอง อย่างเช่น 

การทีเ่ราจะเล่น “เพลงลาวเสีย่งเทยีน” ซึ่งมกัจะไดย้นิบ่อยๆไม่ว่าในดนตรไีทย ลูกทุ่งหรอืลูกกรุง 
เรากใ็ชท้ านองเก่า เอาเนื้อเพลงใสเ่ขา้ไปใหม่ เล่นกีร่อ้ยครัง้มนักท็ านองเดมิ แต่เนื้อหาใหม่เท่า
นัน้เอง ไม่มเีพลงท านองใหม่เกดิขึน้มาเลย เมื่อทุกคนยอมรบัว่า ดนตรไีทยยงัมชีวีติอยู่ มนักค็วร
จะเจรญิเตบิโต ววิฒันาการต่อไปเรื่อยๆ มบีางท่านเสนอว่า ผลงานสรา้งสรรคด์นตรไีทย ไม่ควร
แต่จะมกีารสรา้งเพลงใหม่ ท านองใหม่ขึน้มาเท่านัน้ แต่ควรพฒันาไปถงึการจดัรูปวงใหม่ การ
ประสานเสยีงทีแ่ตกต่างออกไปจากปัจจุบนั เช่นคดิว่า ในขณะนี้เรากม็วีงป่ีพาทยไ์มน้วม, ไมแ้ขง็ 
ถา้จะพฒันาใหก้้าวต่อไปใหม้เีครื่องดนตรเีพิม่ขึน้หรอืน้อยลง การบรรเลงตอ้งใชเ้ครื่องดนตรชีนิด
ไหนขึน้ก่อนกไ็ด ้ไม่ตอ้งใชซ้อน าก่อนจะไดไ้หม อะไรท านองนี้ ต่อไปเราอาจจะไดว้งดนตรไีทยทีม่ี
การประสานเสยีงของเครื่องดนตรไีทยทีไ่พเราะกว่าปัจจุบนักไ็ด้ หรอือย่างเพลงเถา ตอ้งขึน้ 3 ชัน้ 

ไล่ไปถงึ 9 ชัน้ ถ้าเปลีย่นแปลงใหม่ๆอาจจะขึน้ 2 ชัน้ ไป 9 ชัน้ จุดสุดทา้ยจะเป็นไปไดไ้หม 

(เรื่องสรา้งสรรคเ์ช่นนี้เหน็ทจีะตอ้งมขีอ้โตแ้ยง้กบัครูบาอาจารยต์่างๆทีเ่หน็ว่าถ้าไปเปลีย่นแปลง
ดนตรไีทยเขา้ เป็นการผดิประเพณีครไูปเลย) เรื่องเหล่านี้น่าคดิและน่าปฏบิตั ิเหน็ว่าดนตรไีทยยงั
ไม่ควรเกบ็เขา้ไวพ้พิธิภณัฑฯ์เฉยๆ เมื่อกลบัมาที ่ “มหาดุรยิางคไ์ทย” คดิว่าอาจจะไม่ใช่ผลงาน
สรา้งสรรคอ์ย่างแทจ้รงิ “วงมหาดุรยิางคไ์ทย” เกดิขึน้มาในยุคคนทีร่กัดนตรไีทย เรยีกรอ้งใหค้น
ไทยกลุ่มอื่นๆกลบัมาสนใจดนตรใีหม้ากขึน้กว่าเดมิและสิง่หนึ่งทีจ่ะท าคอืสรา้งความแปลกใหม่เขา้
ในดนตรเีพือ่เป็นจุดเรยีกรอ้งความสนใจและ “มหาดุรยิางคไ์ทย” กส็ามารถสรา้งความแปลกใหม่ใน
ดา้นดนตรไีทยมากพอสมควร แต่ในหลายๆครัง้ทีอ่อกแสดง “วงมหาดุรยิางคไ์ทย” ตรงึใหผู้ฟั้งใน
โรงละครแห่งชาตนิัง่นิ่งเพราะความไพเราะของเสยีงดนตรหีรอื? เปล่าเลย! เหตุผลเพราะผูฟั้งทึง่
ในความมโหฬารของวงทีใ่ชเ้ครื่องดนตรถีงึ 100 ชิ้นมากกว่า ในความรูส้กึเขาเหน็ว่าเป็นของ
แปลกใหม่ทีไ่ดม้าเหน็ ประกอบกบัมแีสงสตี่างๆกท็ าใหผู้ฟั้งตื่นตาตื่นใจไปกบั “วงมหาดุรยิางค์
ไทย” ในความเป็นจรงิ “วงมหาดุรยิางคไ์ทย” กเ็ป็นเพยีงวงดนตรไีทยทีเ่พิม่เครื่องดนตรใีหม้ากชิ้น
ขึน้เท่านัน้ เป็นการเน้นรูปแบบใหม้คีวามแปลกใหม่ขึน้ แต่การบรรเลง,เพลง หรอืการประสาน
เสยีงต่างๆกค็งน าแบบเก่ามาใชน้ัน่เอง โดยเฉพาะเน้นอย่างเหลอืเกนิ ทีพ่ยายามเลยีนแบบวง
ซมิโฟนีของยุโรปมาใหเ้หมอืนทีสุ่ด แต่สิง่นี้จะเป็นผลส าเรจ็ไดย้ากมาก เพราะเป็นการน าดนตรี
ไทยมาเล่นผดิประเภท  

ดนตรไีทยนัน้มหีน้าทีค่อื  
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บรรเลงประกอบพธิกีรรมต่างๆ  

ประกอบการแสดง เช่น โขน ละคร 
การบรรเลงกล่อมบรรยากาศ เช่น นอน สง่ตวัเขา้หอ เป็นตน้  

สิง่เหล่านี้ คอื หน้าทีข่องดนตรไีทยตลอดยุคสมยัทีผ่่านมา แต่ความคดิทีว่่า ดนตรไีทย
เป็น “ศลิปะบรสิุทธิ”์ การฟังดนตรคีวรเป็นการเขา้ฟังการบรรเลงดนตรโีดยเฉพาะ ไม่ใช่บรรเลง
ประกอบสิง่อื่นนัน้เป็นความคดิของคนยุคสมยันี้ทีไ่ดร้บัความคดิมาจากตะวนัตก 

 แต่ทีส่ าคญั วงซมิโฟนีของชาวยุโรปนัน้เป็นผลมาจากการววิฒันาการของตวัมนัเอง กว่า
จะมาถงึยุคปัจจุบนั ตอ้งผ่านขัน้ตอนของการเปลีย่นแปลง แกไ้ขต่างๆมากมาย และยงัไดใ้ส่
ปรชัญาทางศลิปะ, ความคดิ, ความเชื่อของคนยุโรปจนมาเป็นรปูแบบทีล่งตวัเช่นปัจจุบนั     
 

 

ทีม่า: โซ่ง พงศโ์พราม. "มหาดุรยิางคไ์ทย อกีท"ี. ศิลปวฒันธรรม ปีที ่3 ฉบบัที ่5  

(มนีาคม 2525) 

 

 

 

 

 

  

  

        

          

 

 

 

 

 

 

บทวิเคราะห์ 
บทความชิน้นี้เป็นจดหมายจากผูอ้่านบทความเรื่อง “มหาดุรยิางคไ์ทย” โดย น.อ. 

สมภพ ภริมย ์ซึง่ไดพ้ยายามแสดงใหเ้หน็ว่า “มหาดุรยิางคไ์ทย” เป็นการแสดงศลิปะใหป้ระจกัษ์
ในคุณค่าของดนตรอีย่างแทจ้รงิ เนื่องจากผูเ้ขยีนไม่เหน็ดว้ยกบัค าพูดทีว่่า ดนตรเีป็นสว่นหน่ึง
ของนาฏศลิป์ซึง่แทจ้รงิแลว้นาฏศลิป์เป็นผลจากวรรณกรรมและดนตร ี และ “มหาดุรยิางคไ์ทย” 
นี้ นบัเป็นศลิปะบรสิุทธิท์ีม่คีวามเป็นตวัของตวัเองไม่ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบใดๆ นอกจากนัน้ 

“มหาดุรยิางคไ์ทย”ยงัสามารถตรงึผูช้มใหช้ื่นชมกบัอรรถรสของดนตรไีด้ เช่นเดยีวกบั วงออเคสตรา
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ของตะวนัตก ซึ่งผูเ้สนอบทความนี้ไดก้ล่าวว่า “มหาดุรยิางคไ์ทย” เป็นการปฏริปูดนตรใีนรอบ 200 

ปี แห่งกรุงรตันโกสนิทร ์
 จดหมายฉบบัน้ีไดแ้สดงทศันะเกีย่วกบัมหาดุรยิางคแ์ละการพฒันาปฏริปูดนตรไีทยที่
เสนอแนวทางอื่นๆ และตัง้ประเดน็ในการพยายามทีจ่ะยก “มหาดุรยิางคไ์ทย” ใหเ้ป็นตน้แบบ
ของการพฒันา หรอืปฏริปูดนตรไีทยโดยสาระส าคญัของบทความชิ้นน้ี ไดใ้หค้วามหมายในการ
รวมวงมหาดุรยิางคว์่า 
 “กเ็ป็นเพยีงวงดนตรไีทยทีเ่พิม่เครื่องดนตรใีหม้ากชิน้ขึน้เท่านัน้ เป็นการเน้นรูปแบบให้
มคีวามแปลกใหม่ขึน้ แต่การบรรเลง,เพลง หรอืการประสานเสยีงต่างๆกค็งน าแบบเก่ามาใชน้ัน่เอง”  

ทัง้นี้การน าเสนอประเดน็ขอ้สงัเกตเกีย่วกบัมหาดุรยิางคน์ี้เป็นการสอดคลอ้งกบั
ความเหน็ของผูรู้ท้างดนตรไีทยหลายท่านซึง่มคีวามเหน็ตรงกบัจดหมายน้ี แต่มเิคยมกีารแสดง
ความเหน็นัน้อย่างเป็นลายลกัษณ์ จงึท าใหบ้ทความชิน้นี้ใหข้อ้พจิารณาในการยกระดบั “มหา
ดุรยิางค”์ ใหเ้ป็นต้นแบบของการพฒันาดนตร ีจ าเป็นจะตอ้งทบทวนกนัในหลายประการ ทัง้นี้ผู้
เสนอบทความยงัไดช้ีถ้งึความคดิในการพฒันามหาดุรยิางคว์่า 

“โดยเฉพาะเน้นอย่างเหลอืเกนิทีพ่ยายามเลยีนแบบวงซมิโฟนีของยุโรปมาใหเ้หมอืน
ทีสุ่ด แต่สิง่นี้จะเป็นผลส าเรจ็ไดย้ากมาก เพราะเป็นการน าดนตรไีทยมาเล่นผดิประเภท”   

นอกจากนี้ผูเ้ขยีนยงัไดต้ัง้ค าถาม ซึง่เป็นเรื่องทีค่วรพจิารณาอย่างยิง่ต่อการคดิพฒันา
ดนตรไีทยว่าการพฒันาควรจะพฒันาทีส่ว่นใด อะไรคอืสาระส าคญัของตวัดนตรทีีม่ใิช่เพยีง
รปูแบบทีโ่อ่อ่าเหมอืนวงดนตรขีองตะวนัตก ซึง่ผูเ้ขยีนไดพ้ยายามเน้นถงึขอ้คดิในการน าดนตรี
ยุโรปมาเป็นต้นแบบของมหาดุรยิางคห์ลายครัง้ในบทความนี้และชีใ้หเ้หน็แนวทางในการพฒันา
ว่า 

“สิง่ส าคญั เราพยายามเน้น “วงมหาดุรยิางค”์ ใหเ้ป็นซมิโฟนีใหไ้ด ้ ผมไม่เขา้ใจ
เหมอืนกนัว่า ท าไม? เราไม่สามารถสรา้งสรรคผ์ลงานดนตรไีทยใหเ้ป็นแบบฉบบัโดยของเรา
เองไม่ไดห้รอื” และในขณะเดยีวกนักไ็ดย้ ้าถงึความเหน็ทีว่่ามหาดุรยิางค์ มใิช่แนวทางของการ
สรา้งสรรคใ์นวถิขีองดนตรไีทยอย่างแทจ้รงิ แต่เป็นเพยีงการพยายามอย่างหนึ่งทีจ่ะสรา้งสรรค์ 
และจะตอ้งปรบัปรุงต่อไปและแน่นอนว่าบทความชิ้นน้ีย่อมเป็นแนวคดิตา้นกระแสในวงการ
ดนตรไีทยยุคหนึ่ง พยายามจะท าใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงในดนตรไีทย โดยมหาดุรยิางคน์ี้เป็น
ทางเลอืกของกระแสการเปลีย่นแปลงนี้ 

รงัสพินัธุ ์ แขง็ขนั : ผูว้เิคราะห ์

คำรำวำน  หรือ  คำรำบำว 
“ เหลำ - สด – ไมเ่น้ือ ” 

 
นิธ ิเอยีวศรวีงศ์ 
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สถานะของเนื้อรอ้งในประเพณีเพลงของไทย 
 
 ในประเพณีเพลงของวฒันธรรมไทย  เนื้อร้องเคยเป็นส่วนที่ส าคญัเท่าหรอืส าคญักว่า
ท านอง,  จงัหวะ,  ดนตร ี ฯลฯ 
 
 “ลาย”  แคนที่นิยมด้นไปกบั  “ล า”  ในอสีานมอียู่ไม่กี่  “ลาย”  แต่คนฟังตัง้ใจจะฟังล า
ซึง่มคีวามแตกต่างออกไป  จากหมอล าคนหนึ่งไปหมอล าอกีคนหนึ่ง  เหมอืนลเิกนัน้กม็เีพลงให้
รอ้งอยู่ไม่กี่ท านอง  แต่ลเิกก็ต้องร้องไม่ใช่เอาแต่พูด  เพราะคนดูอยากฟังการด้นกลอนของผู้
แสดง  ในการรอ้งเพลงของราชส านกั  เมื่อคนรอ้งเริม่รอ้ง  ดนตรทีัง้หมดหยุดลงเหลอืแต่เครื่อง
ประกอบจงัหวะ 
 
 ว่ากันว่าการเล่นซอล าลองประกอบการร้องมานิยมกันในสมยัต้นรตันโกสนิทร์นี้ เอง  
และแม้จะมกีารสซีอล าลอง  ซอก็เล่นไปทางหนึ่ง  ผู้ร้องก็ร้องไปอีกทางหนึ่ง  คนไทยรู้สกึว่า
หากเล่นและรอ้งท านองทางเดยีวกนัแลว้  ไม่รูจ้ะเล่นไปท าไม  เพราะฉะนัน้ทางเล่นจงึไม่ไดม้า
หนุนทางรอ้งเหมอืนเพลงฝรัง่ 
 
 โดยสรุปก็คอืตวัทางรอ้งเป็นอสิระ  มคีวามส าคญัเท่าหรอืเหนือกว่าทางเล่นของเครื่อง
ดนตรทีีค่ลออยู่ 
 
 เพลงไทยที่นิยมในราชส านักนัน้  แม้ว่าไม่มเีนื้อรอ้งตายตวักล่าวคอืจะแต่งใหม่หรอืหา
ความตอนอื่นในหนังสอืกวนีิพนธ์อื่นมาใส่ก็ได้  แต่จะเลอืกเอาอย่างหลบัหูหลบัตาไม่ได้  ต้อง
เลือกให้เข้ากับลีลาและท่วงท านองของเพลง  นอกจากนี้ก็นิยมใช้เนื้อที่ใช้กันมาแต่โบราณ
มากกว่าไปเลอืกเอาของใหม่มาใส่  แม้แต่ที่โบราณรอ้งไว้ผดิจากกวนีิพนธ์ฉบบัทีแ่ลว้  นักรอ้ง
เพลงไทยก็นิยมร้องเนื้อให้ผดิเหมอืนที่โบราณร้องกนัมา   มากกว่าจะไปแก้เนื้อให้ถูกตามกวี
นิพนธฉ์บบัทีพ่มิพแ์ลว้ 
 
 ทัง้หมดนี้แสดงว่าเนื้อร้องของเพลงมคีวามส าคญัมาก   เพราะคนฟังเพลงนัน้ฟังเนื้อ
เพลงดว้ย   แต่ไม่ไดห้มายความว่าคนไทยฟังดนตรเีฉยๆ โดยฟังเนื้อไม่เป็น  ทัง้ประเพณีของ
ชาวบ้านและราชส านักต่างกม็ธีรรมเนียมการแสดงดนตรเีฉยๆ โดยไม่มคีนรอ้งอยู่ทัง้นัน้  เช่น  

การเล่นมงัคละหรอืกาหลอก็เป็นการแสดงดนตรเีดนิขบวนซึ่งไม่ต้องรอ้ง   หากแต่ว่าเมื่อไรที่
เป็นการรอ้งเพลงแลว้  เนื้อมคีวามส าคญัมาก  มากเท่าหรอืมากกว่าสว่นอื่นๆ ของเพลง 
 
 ลเิกก็มกีลเมด็การร้องแบบลเิก  และเพลงพื้นบ้านหรอืหมอล าก็มกีลเมด็การเปล่งค า
แบบของเขา   คนทีร่อ้งโดยขาดกลเมด็นัน้  ไม่ชา้กไ็ม่ไดร้อ้งทีไ่หนอกี 
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 การรอ้งเนื้อส าคญัมาก  ในบางแงอ่าจจะส าคญักว่าการรอ้งท านองดว้ยซ ้า 
 ธรรมเนียมในการรอ้งเพลงไทยนัน้  หากเสยีงขึน้สูงหรอืลงต ่าไม่ถงึ   อย่าห่วง  เปลีย่น
ระดบัเสยีง (octave)  จากที่รอ้งอยู่ไปสู่ระดบัเสยีงทีต่ ่ากว่าหรอืสูงกว่ากไ็ด้   แต่อย่าท าบ่อย
นักเพราะน่าร าคาญ    ท าสักหนสองหนในหนึ่งเพลงไม่มีใครเขาถือ  หากเปรียบกับฝรัง่  
นักร้องที่ เปลี่ยนระดับเสียงกลางเพลงเป็นไม่ต้องผุดต้องเกิดกันทีเดียว   ทัง้นี้   เพราะ
ความสามารถของนักร้องเพลงไทยไปหนักที่การเปล่งเสยีงจะเป็นเสยีงเอื้อนหรอืเป็นค าพูดก็
ตาม 

 ธรรมเนียมการให้ความส าคญัแก่เนื้อรอ้งนัน้    สบืทอดมาในเพลงไทยที่ได้รบัอทิธพิล
จากฝรัง่หรอืทีเ่รยีกว่าเพลงไทยสากลดว้ย  เมื่อตอนทีเ่ริม่แต่งเพลงแบบน้ีกนันัน้  เพลงป๊อปของ
ฝรัง่เองก็ยงัให้ความส าคญัแก่เนื้อรอ้งมาก  แต่ในเพลงไทยสากล   ความส าคญัของเนื้อร้องมี
มากขึน้ไปอกีเพราะสบืประเพณีเพลงของวฒันธรรมไทยมาดว้ย นักรอ้งเพลงไทยสากลจงึแสดง
อารมณ์และความรูส้กึกนัดว้ยการเปล่งค าในเนื้อรอ้ง (แน่นอนว่าแสดงอารมณ์และความรูส้กึโดย
ทางอื่นอยู่ดว้ย) 

 
 จุดสุดยอดของศลิปะการร้องแบบไทยๆ เช่นนี้  ในเพลงลูกกรุงคงอยู่ในรุ่นคุณสุเทพ   

วงศ์ก าแหง,  คุณสวล ี   ผกาพนัธ,์  คุณเพญ็ศร ี  พุม่ชศูร ี   และคุณดาวใจ   ไพจติร 
 

 ใครทีไ่ม่เคยรูส้กึว่าภาษาไทยมาตรฐานไพเราะอย่างไรกต็้องฟังคุณดาวใจ  ไพจติร (ใน
สมยัก่อน)  รอ้งเพลง   แลว้จะรกัภาษาไทยขึ้นอกีนิดหนึ่งเป็นอย่างน้อย  เพราะค าที่เธอเปล่ง
อย่างชดัเจนเตม็ไปดว้ยความรูส้กึและพลงันัน้   ภาษาเพราะๆ เท่านัน้จะท าได ้

 
 เพลงลูกทุ่ งยิ่งรับประเพณี เพลงของวัฒนธรรมไทยมากกว่าเพลงลูกกรุงเสียอีก   

เพราะฉะนัน้  การเปล่งค าในเนื้อรอ้งจงึยิง่ส าคญักว่าเพลงลูกกรุง   นอกจากการเค้นเสยีงจาก
คอ  กล่องเสยีง  เล่นลูกคอ ฯลฯ  อนัเป็นกลเมด็ของการรอ้งเพลงมาแต่เดมิแลว้   นักรอ้งลูกทุ่ง
ยงัสามารถท าให้เนื้อร้องมคีวามหมายได้หลายนัยอย่างซับซ้อน เพราะในประเพณีเพลงของ
วฒันธรรมไทยนัน้  เนื้อรอ้ง  คอื  หวัใจของการสือ่ความ 

 
 เนื้อในเพลงพื้นบ้านคอื  ส่วนที่แสดงปฏภิาณของผู้ร้อง  ไม่ว่าจะเป็นปฏภิาณในแง่
ความสามารถของการด้นกลอน ของการรู้เท่าทนั ของความรู้อนักว้างขวาง ของเล่ห์เหลี่ยม   

ของการรกัษาศกัดิศ์รโีดยไม่ตอ้งใชค้วามรุนแรง  ฯลฯ 
 

 คนปักษ์ใต้เรียกทัง้หมดนี้ว่า “ปัญญา”  (อันที่จริงอะไร คือ “ปัญญา”  อะไร   คือ 
“ความรู้”  อะไร คอื   “ศกัดิศ์ร”ี ฯลฯ ในวฒันธรรมชาวบ้านไทยนัน้เป็นสิง่ที่น่าศกึษากนัอย่าง
จรงิจงักว่านี้เป็นอย่างยิง่) ปัญญาของพ่อเพลงแม่เพลงแสดงออกไดโ้ดยผ่านภาษา   และจะใช้
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ภาษาใหแ้สดงปัญญาไดจ้งึไม่ใช่เพยีงเรื่องของความหมายทีป่รากฏในค าเท่านัน้  แต่ตอ้งเล่นกบั
ทัง้ความหมายและเล่นกบัการเปล่งเสยีงของค าใหไ้ดค้วามหมายทีซ่บัซอ้นขึน้ไปอกี  กลเมด็การ
รอ้งของพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบา้นจงึเป็นหวัใจส าคญัของการแสดง   และกลเมด็นัน้ไม่ไดมุ่้งเอา
แต่   “ไพเราะ”   หรอื  “มนัส”์  เพยีงอย่างเดยีว   
 
 ความจริงแล้วชาวบ้านไทยส่วนใหญ่ในอดีต   ไม่ได้อยู่ในวฒันธรรมที่ใช้ตัวหนังสือ       

จงึไม่แปลกอะไรที่  “ปัญญา”   ของเขาแสดงออกได้     โดยผ่านภาษาทีเ่ป็นเสยีง  ไม่ใช่ภาษา
ทีเ่ป็นความหมายเฉยๆ  (เช่นในภาษาเขยีน) 

 
 นักร้องลูกทุ่งรบัเอากลเมด็เหล่านี้มาไว้หมด  เพลงลูกทุ่งนัน้เอามาบรรเลงด้วยดนตรี
เปล่าๆ จะไดร้สชาตไิม่ถงึครึง่  เพราะมคีวามรูส้กึและความหมายอกีมากซ่อนอยู่ในเสยีงรอ้งของ
นักร้อง    เวลาคุณยอดรกั  สลกัใจร้องนัน้   ถึงไม่เคยเหน็หน้าเลย  คนฟังก็พอจะนึกบุคลิก
ของเขาออก  คอื ทะลึ่งอย่างสุภาพดงัที่ปรากฏในเนื้อเพลง  และใครที่ท าเสยีงให้ทะลึ่งอย่าง
สุภาพเหมอืนคุณยอดรกัไม่ได้   กจ็ะรอ้งเพลงของคุณยอดรกัไปอกีความรูส้กึหนึ่ง   ซึ่งอาจท า
ใหไ้ม ่ “มนัส”์   เท่ากบัทีคุ่ณยอดรกัรอ้งเอง   ยิง่ราชนิีลูกทุ่งของปัจจุบนัดว้ยแลว้   เธอเป็นนาย
ทีแ่ท้จรงิของการเล่นกบัความหมายด้วยการเปล่งค าทเีดยีว  เมื่อคุณ     พุ่มพวง   ดวงจนัทร์
รอ้งว่า   “เขามาเอง”  นัน้   คนฟังรูว้่าเขาไม่ได้มาเอง   แม้ว่าหนูจะเอ่ยปากชวนก็ตาม  หรอื  
“หนูไม่รู”้   นัน้ฟังแลว้กร็ูว้่าหนูตอ้งรู้   
 
 ความสามารถอย่างนี้เป็นสิง่ที่ยอมรบักนัได้ในหมู่คนที่ยงัเคยชินอยู่กบัประเพณีเพลง
ของวฒันธรรมไทย   และบางทีอาจจบัไม่ได้ในหมู่คนที่อยู่ห่างจากประเพณีเหล่านัน้  เช่น  

คณะกรรมการที่มหีน้าที่เผดจ็การรสนิยมผู้อื่นคณะต่างๆ ในกรุงเทพฯ  อาจไม่รู้สกึข ากบัการ
เล่นค า    “ถอยห่างอกีนิด”   เพราะการเปล่งค าของคุณพุ่มพวงด้วยกลเมด็โบราณนัน้  ไม่สื่อ
ความหมายใหแ้ก่ชายหญงิสงูอายุเหล่านัน้ว่าอะไรบางอย่างก าลงัถูกถ่างออกหน่อยๆ จงึเป็นโชค
ดทีีพ่วกเราไดฟั้ง   “ปัญญา”  หรอื “ปฏภิาณ”  แบบกวชีาวบา้น ไท ในวทิยุ ไทย  ต่อไป 

 
ไม่มีเน้ือ   แต่มีเน้ือ 
 

 เพื่ อนอเมริกันคนหนึ่ ง   เมื่ อถูกถามว่าเขาฟั งสิ่งที่ เอลวิส   เพรสลีย์ (Elvis 

Presley) รอ้งออกหรอืไม่  เขาตอบว่าฟังไม่ออกเหมอืนกนั   แม้แต่ตัง้ใจจะจบัให้ได้ว่าร้อง
อะไร   กย็งัจบัไดเ้พยีงครึง่เดยีว 
 

 แต่เขากถ็ามว่า   แลว้จะฟังไปท าไม? 

 “อา้ว   ถา้ฟังไม่ออกแลว้จะรอ้งท าไม?”  ผมถาม 



ครัง้ที ่2 (05/11/45)                                                                                  สรร
นิพนธ ์ สงัคตีศลิป์ 

 

91 

 ค าตอบของเขานัน้น่าจบัใจ   แต่เพราะอยู่ในการสนทนากนัยดืยาวจงึจะสรุปเป็นภาษา
ของผมเอง  ไดค้วามดงันี้ 
 
 เพราะมนัเป็นเพลงรอ้ง  กต็อ้งรอ้ง   เหมอืนเพลงทีเ่ขาก าหนดใหเ้ล่นท่อนน้ีดว้ยแตร  ก็
ต้องมเีสยีงแตร  เขาก าหนดใหเ้ป็นเสยีงคน   กต็้องเป็นเสยีงคน  เสยีงคนจงึเป็นส่วนหนึง่ของ
เสยีงทีป่ระกอบกนัขึ้นจากเครือ่งดนตรแีละคน  กลายเป็นเสยีงรวมๆ กนัแล้วเรากเ็รยีกว่าเสยีง 
“ดนตร”ี 

 

 ฝรัง่เรยีกเพลงทีม่คีนรอ้งว่า  vocal  music  แปลว่า  ดนตรทีีเ่ป็นเสยีงคนรอ้ง 
 
 ผมไม่รู้ว่าฝรัง่อเมรกิันฟังเสยีงคนเป็นส่วนหนึ่งที่แยกไม่ออกจากดนตรี  หรอืเหมือน
เครื่องดนตรีอีกชิ้นหนึ่งตัง้แต่เมื่อไร   แต่เข้าใจว่าคนที่ชื่นชมกับการฟังโอเปร่าโดยไม่รู้
ภาษาเยอรมนัหรอือติาเลยีนคงมมีานานแลว้     แต่ในบรรดาเพลงชาวบา้นนัน้เพิง่จะเอลวสินี้ก
ระมงัที่เป็นคนแรกซึ่งร้องเพลงแล้วไม่รู้ว่าร้องอะไร  จนท าให้ผมจบัได้ว่าฝรัง่คงฟังเพลงไม่
เหมอืนผม   ซึ่งเคยชนิกบัป๊อปไทยและเหน็เนื้อร้องมคีวามส าคญัมาก   เวลาฟังก็ค่อนขา้งจะ
แยกๆ  มนัออกมาจากสว่นอื่นเสยีดว้ย 

 
 อย่างไรก็ตาม  เนื้อรอ้งคงมคีวามส าคญัน้อยลงในเพลงฝรัง่  โดยเฉพาะเพลงประเภท
รอ็คและลูกหลานของร็อค   ทัง้นี้  คงมผีลมาถึงการแต่งเพลง  การเรยีบเรยีงเสยีงประสาน    

และเทคนิคการรอ้งการเล่นดว้ย   และอาจไม่ไดจ้ ากดัตวัอยู่เฉพาะเพลงรอ็คและลูกหลานเท่านัน้  

คงขยายไปถงึเพลงประเภทอื่น ๆ อกีหลายอย่าง   แม้ว่าเพลงโฟล์คของ จอห์น   เดนเวอร์  
และโจอนั  เบส ไม่คลอ้ยตาม   แต่กย็งัเป็นทีน่ิยมต่อมากต็าม  คนฟังเพลงกเ็คยชนิมากขึน้ทีจ่ะ
ไม่ฟังเนื้อใหช้ดั   เพราะไม่ไดแ้ยกเนื้อออกมาฟัง 
 
 เพลงไทยสมยัปัจจุบนัโดยเฉพาะในทศวรรษที่ผ่านมารบัอทิธพิลเพลงฝรัง่มากขึน้  จน
อาจถือได้ว่าเป็นระลอกที่สองของอิทธิพลฝรัง่ในเพลงไทยกระมงั   เพลงเหล่านี้สร้างผู้ฟังขึ้น
ใหม่โดยไม่ไดร้บัสบืทอดมาจากผู้ฟังเพลงของสุนทราภรณ์   สุเทพ   สวล ี ฯลฯ  เพราะฉะนัน้
ผูฟั้งเหล่านี้จงึเขา้ถงึเทคนิคการฟังเพลงอกีอย่างหนึ่ง  ซึ่งแตกต่างจากการฟังเพลงของคนไทย
รุ่นก่อน  

 
 ผมเคยถามวยัรุ่นบางคนว่า เวลาเขาฟังเพลงใหม่นัน้   เขาฟังเนื้อหรอืไม่  เขาตอบว่า
ฟังดว้ย  แต่ไม่สนใจเท่าไรนัก  จะฟังจงัหวะ  ท านองการเล่นดนตรี  ฯลฯ  ก่อน   หากเหน็ว่า
ถูกใจก็จะฟังใหม่และเก็บรายละเอียดของเพลงมากขึ้น  ในบรรดาที่เรยีกว่ารายละเอียดของ
เพลงนี้รวมถงึเนื้อรอ้งดว้ย  
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 ค าตอบของเขานอกจากบอกใหรู้ถ้งึเทคนิคการฟังเพลงทีเ่ปลีย่นไปแลว้  ยงัเป็นค าตอบ
ที่เหมาะกบัยุคสมยัที่เพลงสามารถอดักระป๋องเก็บไว้เปิดฟังใหม่ได้ในราคาถูกอกีด้วย   ท าให้
เหน็ว่าการฟังเพลงโดยเหน็เนื้อรอ้งมคีวามส าคญัเป็นรองลงมานี้จะเกดิขึน้ดว้ย     อทิธพิลของ
ฝรัง่อย่างเดยีวไม่ได้   ถ้าไม่มญีี่ปุ่ นซึ่งเปิดศกัราชของเครื่องอเิล็กทรอนิกส์ราคาถูกขึ้นในโลก   

และท าให้มนุษย์จ านวนมากในโลกครอบครองศิลปะไว้ที่ปลายนิ้วของตัวเอง    สภาวะเช่นนี้
เปิดทางใหแ้ก่หนทางทีจ่ะเสพศิลปกรรมในอกีวถิทีางหนึ่ง  ซึ่งบรรพบุรุษของเราไม่เคยมโีอกาส
ท าได้   และดูจะไม่มีเหตุผลที่จะบังคบัให้คนในโลกยุคนี้เสพศิลปกรรมในลักษณาการอย่าง
เดยีวกบัทีบ่รรพบุรุษซึง่ไม่ไดค้รอบครองศลิปกรรมทีป่ลายนิ้วของตวัไดเ้คยท ามา 
 

 ความส าคญัทีล่ดลงของเนื้อรอ้งในเพลงไทยเหน็ไดด้จีากแฟชัน่สกั 5 ปีก่อน  เมื่อเพลง
จ านวนมากทีแ่ต่งและไดร้บัความนิยมในช่วงนัน้มเีนื้อรอ้งทีไ่ม่มสีมัผสั  เนื้อรอ้งไรส้มัผสัเป็นสิง่ที่
คนรุ่นพรานบูรพม์าจนถงึสุเทพ, สวล ี  นึกไปไม่ถงึ 
 
 ในปัจจุบนัเพลงสมยัใหม่กลบัมาหาสมัผสัอกี    เพราะอะไรผมก็อธบิายไม่ได้  แต่ทัง้นี้
คงไม่ใช่การหนักลบัไปให้ความส าคญัแก่เนื้อรอ้งอย่างเพลงรุ่นเก่า   เพราะหากไม่ตัง้ใจฟังให้ดี
แลว้กจ็บัไม่ค่อยไดเ้หมอืนกนัว่า  นกัรอ้งสมยัน้ีจ านวนมากรอ้งว่าอะไร….? 

 
 รู้ๆ  จากการเกริน่น าของนักร้องเองว่า  “สม้หล่น”  แปลว่า  ฟลุกดูเหมอืนจะต้องฟลุก
เกี่ยวกบัผู้หญิงเสยีด้วย  ท าไมผู้หญิงจงึต้องเป็นสม้   หรอืเขาจะหมายถงึกลบีสม้  แต่ในเวลา
รอ้งค าว่า “สม้หล่น”  กไ็ม่เหน็มเีสยีงอะไรทีจ่ะท าใหน้ึกไปไดว้่าต้องการแฝงความหมายถงึกลบี
สม้   และกลบีสม้แฝงความหมายถงึอะไรอื่นอกี    ถ้าจะใหห้มายไดห้ลายซบัหลายซ้อนอย่างนี้  
ตอ้งรอคุณพุม่พวง  ดวงจนัทร ์ ซึง่กย็งัรอ้งเพลงทีเ่นื้อรอ้งมคีวามส าคญัอยู่นัน่เอง 
 
 เพลงของคาราบาวและคาราวานคงต่างกนัตรงน้ี 

 คาราวานยงัรอ้งเพลงบนพืน้ฐานของกลเมด็แบบเก่า  แมไ้ม่ไดก้ล่อมเสยีงใหฟั้งนุ่มนวล
ไปทุกกรณี   แต่เนื้อเพลงมคีวามส าคญั  ในเพลงของคาราวาน  ความจบัใจและซาบซึ้งของ
ผูฟั้งขึน้อยู่กบัเนื้อเพลงอยู่ไม่น้อย   อย่างเพลง เดอืนเพญ็ นัน้  แค่อ่านเน้ือโดยไม่ไดย้นิท านอง
ก็ขนลุกเสยีแล้ว  เนื้อเพลงของคาราวานจงึยงัเป็นสื่อของอุดมการณ์ได้    จ านวนไม่น้อยของ
คนทีไ่ปฟังคาราวาน  จงึไปดว้ยความเชื่อในหลกัการบางอย่างทีแ่ทรกอยู่เต็มเป่ียมในเพลงของ
คาราวาน 

 
 แต่คาราบาวไม่ใช่อย่างนัน้   แม้ว่าแรงบนัดาลใจของเพลงจ านวนมากของคาราบาวมา
จากเพลงพื้นบ้าน   แต่ลีลาของการบรรเลงและการร้องไม่ได้ให้ความส าคญัแก่เนื้อร้องตาม
ประเพณีเพลงของวฒันธรรมไทย   มคีวามหมายมวั ๆ ทีส่่งออกไปจากชื่อเพลงและสรอ้ยเพลง
เท่านัน้กเ็พยีงพอทีค่นฟังจะรูส้กึสะใจแลว้  เช่น  ประชาธปิไตยไทยนัน้ก็    รู้ๆ  กนัอยู่ทุกคนว่า
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ม ี “รูเบ้อเริม่เลย”  แต่รูนัน้มาจากอะไร  ให้ผลอย่างไรต่อใคร  และจะแก้กนัอย่างไรกไ็ม่ส าคญั
นัก  คนฟังไม่อาจ  “รู้สกึ”  ถงึรูนัน้ได้จากการฟังเพลง  คนฟังได้แต่สะใจและสะใจกบัรูอนันัน้
กบัตวัเอง   กบับา้นเมอืงหรอืกบั…ไม่รูว้่ากบัอะไร   เอาเป็นแน่แต่ว่าสะใจกแ็ลว้กนั   

 
 แต่เนื้อร้องก็มคีวามส าคญัในเพลงของคาราบาว เนื้อร้องท าให้คาราบาวมเีอกลกัษณ์
ของตวัเองและเป็นเอกลกัษณ์ทีค่นรบัได้    แต่ก็ไม่เคยมใีครวเิคราะหก์นัจรงิๆ ว่าเอกลกัษณ์ที่
ตวัเองรบัไดน้ัน้คอือะไร   เพลงของคาราบาวไม่ชวนให้ไปวเิคราะหอ์ย่างนัน้อยู่แลว้  คาราบาว
สือ่ความรูส้กึ  ไม่ใช่สือ่ความหมาย 

 เนื้อร้องยงัให้เอกลกัษณ์แก่คาราบาวด้วยเสยีงในระดบัที่สูงมากของคุณแอ๊ด   เสยีงนี้
เป็นส่วนหนึ่งของดนตรทีีค่กึคกั  ชดัเจนดว้ยจงัหวะ  และฝีมอืการเล่นดนตร ี เนื้อเป็นสว่นหนึ่ง
ของเพลงอย่างแยกออกไม่ได้    มีเนื้อแบบไม่มีใครเห็นแต่ไม่ใส่ลงไปไม่ได้   เหมือนกิน
เกาเหลาเนื้อสด   จะมเีนื้อหรอืไม่กไ็ม่ทนัไดส้งัเกต   แต่ขอใหเ้ป็นเน้ือสดกแ็ลว้กนั 

 
ภาษาทีเ่ป็นค าในโลกยุคใหม่ 

 
ครัง้หนึ่งภาษาทีเ่ป็นค าครอบง าการสือ่สารและวธิคีดิของมนุษยเ์สยีเกอืบหมด 

 อาจเป็นไปได้ว่าโลกยุคนัน้ก าลงัหมดไป  หรอือย่างน้อยก็ต้องหดตวัให้แก่การสื่อสาร
และวธิคีดิทีไ่ม่อาศยัภาษาทีเ่ป็นค ามากขึน้ 

 ในแง่หนึ่งเราก าลงัคดิอะไรทีซ่บัซ้อน  และเป็นนามธรรมเสยีจนอธบิายดว้ยภาษาทีเ่ป็น
ค าไม่ได้แล้ว   ดงัเช่นจะอธิบายควอนตัมด้วยภาษาที่เป็นค าล้วนๆ  ได้อย่างไร  โดยไม่เอา
คณิ ตศาสตร์  ซึ่ ง เป็นสัญ ลักษ ณ์ ของความคิด โดยตรงออกมาใช้     ในอีกแง่หนึ่ ง   
ชวีติประจ าวนัของเราเผชญิกบัความหมายที่ไม่เป็นค ามากขึน้    เราใช้ตาไปเหน็อะไรทีเ่ดมิไม่
เคยเหน็มากขึน้  หน้ายิม้ๆ ของคุณสมเกยีรต ิ  อ่อนวมิล นัน้มคีวามหมายซ้อนอยู่ในข่าวทีคุ่ณ
สมเกยีรตอิ่าน   และเป็นความหมายทีไ่ม่ไดผ้่านค าพดูเสยีดว้ย  หน้าทีข่องคนทีเ่ราพดูโทรศพัท์
ดว้ยก าลงัจะปรากฏใหเ้หน็ในอนาคตอนัใกลน้ี้  และเราจะสนทนากนัมากกว่าทีป่รากฏออกมาใน
ค าพูด   กล้องถ่ายรูปท าให้เกิดภาพที่มีความหมายมากมายโดยไม่ต้องผ่านค าพูดเลย   

หนังสอืพมิพ์น าเอาความหมายที่ไม่ได้พูดผ่านภาพให้เราไม่รู้จะเท่าไรต่อวนั   การ์ตูนไม่ได้มี
ความหมายเฉพาะแต่ตวัหนังสอืลอ้มกรอบทีเ่ขยีนแทนค าพูดเท่านัน้ ยงัมคีวามหมายอื่นในภาพ
การ์ตูนซึ่งอยู่นอกกรอบนัน้อีกมากและการต์ูนก าลงักลายเป็นวรรณกรรมประจ าชวีติของคนรุ่น
ใหม่ในหลายสงัคม 

 เพลงกอ็าจเป็นสว่นหน่ึงของการเปลีย่นแปลงอนัมโหฬารน้ี 

  
การทีเ่นื้อรอ้งมคีวามส าคญัน้อยลงในเพลงบางประเภท  ไม่ไดแ้ปลว่าเพลงเหล่านัน้สื่อ

ความได้น้อยลง    แต่สื่อความได้ในขดีจ ากดัอนัใหม่  (การสื่อความแบบใด ๆ ก็มขีดีจ ากัด
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ทัง้นัน้  รวมทัง้การสื่อความทีใ่ชภ้าษาทีเ่ป็นค าดว้ย)  มพีลงัยิง่กว่าเพลงทีใ่หค้วามส าคญัแก่เนื้อ
รอ้งในอกีบางแง ่
 
 ถา้เพลงเป็นสว่นหน่ึงของความเปลีย่นแปลงดงัทีก่ล่าวนี้  ปัญหาทีต่ามมากค็อื… 

 เมื่อนักวจิารณ์น าเอาเนื้อเพลงมาเป็นเงื่อนไขส าคญัส าหรบัตีความเพลงเหล่านี้  นัก
วจิารณ์ก าลงัท าอะไรผดิฝาผดิตวัอยู่หรอืไม่ 
 

 เมื่อ  กบว.  ห้ามออกอากาศเพลงบางเพลงเพราะเนื้อร้องนั ้น   กบว.  ก าลังจับ
ความหมายของเพลงผดิจุดหรอืไม่ 
 
 เมื่อมคีนจ านวนมากขึ้นในวยัรุ่นเขา้ไปอยู่ในวฒันธรรมที่ภาษาที่เป็นค าก าลงัหดตัวลง  
เขาจะอยู่ อย่ างไรในโลกที่คนมีอ านาจ   (นับตั ้งแต่พ่ อแ ม่   ครู  นายจ้าง   ไปจนถึง
นายกรฐัมนตร)ี  ยงัอยู่ในวฒันธรรมทีภ่าษาทีเ่ป็นค ายงัครอบง าอยู่ 
 
 นี่ใช่เหตุผลหรอืไม่  ที่เขาเหล่านัน้ถูกมองว่าใช้ภาษาไทยผดิๆ เขยีนหนังสอืไม่รู้เรื่อง  
ไรร้สนิยม  และชอบฟังการส ารากทีเ่รยีกว่าเพลง 
 นี่ไม่ใช่ปัญหาของช่องว่างระหว่างวยั  แต่เป็นช่องว่างระหว่างวฒันธรรม  การเชื่อม
ช่องว่างนัน้จะท าได้ไม่ใช่ดว้ยการใช้อ านาจหรอืการเหยยีดหยาม  แต่ท าไดด้้วยความพยายาม
จะเขา้ใจวฒันธรรมทีต่่างกนั 

 บทความนี้เป็นความพยายามในทศิทางนัน้  แมว้่าอาจจะผดิพลาดตืน้เขนิ  หรอื
ลม้เหลว  แต่ความพยายามในทศิทางนัน้เป็นภาระของเราทุกคนร่วมกนั 

 

ทีม่า:     นิธ ิเอยีวศรวีงศ์. “คาราวาน หรอื คาราบาว ‘เหลา – สด – ไม่เนื้อ’ ”  
ศิลปวฒันธรรม  

            ปีที ่11 ฉบบัที ่2 (ธนัวาคม 2532) 

บทวิเครำะห ์

 

 
การวจิารณ์ศลิปะแขนงใดๆ เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและโน้มน้าวใหเ้กดิความคดิเหน็

คลอ้ยตามจากผู้อ่านนัน้จ าเป็นจะต้องสร้างความน่าเชื่อถอืให้เกดิขึ้นในบทวจิารณ์นัน้ และการ
สร้างความน่าเชื่อถอืในบทวจิารณ์นัน้สว่นหน่ึงผูเ้ขยีนบทวจิารณ์ควรจะตอ้งแสดงถงึความรู้
ความเขา้ใจในศลิปะทีต่นจะวจิารณ์โดยอาศยัสุนทรยีศาสตรใ์นศลิปะแขนงนัน้ๆ เป็นสิง่ยดึถอื
อา้งองิ ในบทวจิารณ์เรื่อง “คาราวานหรอืคาราบาว 'เหลา-สด-ไม่เนื้อ' ” นี้ นิธ ิ เอยีวศรวีงศ์ ได้
เสนอแนวคดิทางสุนทรยีศาสตรเ์ปรยีบเทยีบสอดแทรกเอาไวไ้ม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิง่



ครัง้ที ่2 (05/11/45)                                                                                  สรร
นิพนธ ์ สงัคตีศลิป์ 

 

95 

สุนทรยีศาสตรข์องสงัคตีศลิป์ในขนบทีย่ดึความหมายและความชดัเจนของภาษาและ
สุนทรยีศาสตรข์องสงัคตีศลิป์ในขนบทีไ่ม่ยดึมัน่กบัความหมายและความชดัเจนของภาษาอกี
ต่อไป ซึง่นี่เป็นประเดน็ปัญหาในการท าความเขา้ใจกบัศลิปะสาขาสงัคตีศลิป์ ทีก่ าลงั
เปลีย่นแปลงและคลีค่ลายรูปแบบไปอย่างไม่หยุดนิ่ง 
 นิธ ิ  เอยีวศรวีงศ์ ผูเ้ขยีนไดอ้ธบิายแนวคดิทางสุนทรยีศาสตรท์างสงัคตีศลิป์ของไทยใน
หลากหลายสาขานบัตัง้แตก่ารละเล่นพืน้บา้นแบบหมอล า, ลเิกตลอดไปจนถงึศลิปะดนตรไีทยในราช
ส านกัทีล่ว้นแต่ผกูตดิอยู่กบัขนบทีย่ดึถอืความหมายและความชดัเจนของภาษาทีว่รรณศลิป์เขา้
มามบีทบาทส าคญัอยู่ในสงัคตีศลิป์แมก้ระทัง่สงัคตีศลิป์ของไทยทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากต่างประเทศ
ทีเ่รยีกว่าเพลงไทยสากล (ลูกกรุง) ทีย่งัผกูแน่นอยู่กบัความหมายและความชดัเจนทางภาษา
ตลอดไปจนถงึเพลง  ลูกทุ่งทีใ่ชเ้ทคนิควธิกีารรอ้งจากแม่ไมพ้ืน้บา้นมาสือ่นยัแฝงในภาษาค า
รอ้งไดล้กึซึง้ขึน้ไปอกีในระดบัหนึ่ง ความเขม้แขง็ของภูมปัิญญาชาวบา้น ซึง่เป็นวธิกีารอธบิาย
ความในเชงิบูรณาการใหเ้หน็ถงึเอกลกัษณ์ทางสุนทรยีศาสตรข์องสงัคตีไทยว่าผกูแน่นอยู่กบั
วรรณศลิป์และความหมายความชดัเจนของภาษามาชา้นานและผกูแน่นอยู่กบัศลิปะทางสงัคตี
ศลิป์อย่างไร 
 นอกจากจะอธบิายปรากฏการณ์นี้ในบรบิทของสงัคมไทยแลว้กย็งัโยงไปเปรยีบเทยีบ
กบัปรากฏการณ์ในบรบิทของสงัคมตะวนัตกอกีดว้ยว่าเหมอืนกบัสงัคมไทยอย่างไร ประเดน็หกั
เหอนัส าคญัของบทวจิารณ์ชิน้น้ีเหน็จะเริม่ตน้ตรงหวัขอ้ทีว่่า “ไม่มเีนื้อ แต่มเีนื้อ” (ซึง่ผูว้เิคราะห์
ขอสรุปความว่าแม ้“เนื้อรอ้ง” ไม่ชดัแต่ “เนื้อหา” กย็งัมไิดอ้่อนดอ้ยนัน่เอง) ที ่นิธ ิ เอยีวศรวีงศ์
ยกเอาค าอธบิายของ “เพือ่นอเมรกินัคนหนึ่ง” ทีอ่ธบิายเกีย่วกบัความหมายในเชงิสุนทรยีศาสตร์
และวธิกีารฟังดนตรใีนขนบซึง่ไม่เน้นความหมายและความชดัเจนเชงิวรรณศลิป์อกีต่อไปว่าเรา
ควรจะ “คดิ” และ “ฟัง” ดนตรเีหล่านี้อย่างไรซึง่เป็นการอธบิายทีม่ ี“หลกัการ” และ “เหตุผล” ที่
สรา้งความเขา้ใจใหก้บัผูฟั้งดนตรใีนขนบเก่าไดเ้ป็นอย่างดปีรากฏการณ์ในสงัคมตะวนัตกเช่นว่า
นี้สง่ผลต่อบรบิทของสงัคมไทยดว้ยเช่นกนั (นิธ ิ  เอยีวศรวีงศ์ เรยีกว่า “ระลอกทีส่องของ
อทิธพิลฝรัง่ในเพลงไทย”) ซึง่ท าใหเ้ราตอ้งใชแ้นวคดิและมาตรฐานใหม่ในการประเมนิคุณค่า
ดนตรสีมยัใหม่ 
 ปัญหาทีต่ามมากค็อืว่า แลว้อะไรจะเป็นแนวคดิและมาตรฐานในการประเมนิคุณค่าดนตรี
เหล่านี้ซึง่เป็นดนตรใีนยุคที่ นิธ ิ  เอยีวศรวีงศ ์ มองว่า “ชวีติประจ าวนัของเราเผชญิกบั
ความหมายทีไ่ม่เป็นค ามากขึ้น” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงมโนทศัน์ทางสงัคตีศลิป์์โดนี่เป็น
ปัญหาส าคญัที่  นิธ ิ  เอยีวศรวีงศ ์หยบิยกขึน้มาใหน้ักวจิารณ์ตอ้งหยุดคดิและหาทางออกใหม่
ในการหากรอบประเมนิคุณค่าดนตรเีหล่านี้ ซึง่ผูว้จิยัมองว่าปัญหานี้มปีระเดน็บางประการที่
คลา้ยกบัดนตรคีลาสสกิตะวนัตกในเรื่องของการเปลีย่นยุคสมยันบัตัง้แต่ยุคบารอ็ค 

(Baroque), คลาสสกิ (Classic) ทีด่นตรงีดงามดว้ยมาตรฐานของแนวท านอง, รูปแบบ, 

การประสานเสยีงทีก่ลมกลนืผ่านมาถงึยุคโรแมนตกิ (Romantic) ทีด่นตรเีริม่แสดงออก
ดว้ยความคดิสรา้งสรรคส์ว่นตวัทีม่อีสิระมากขึน้ การประสานเสยีงทีค่มคายมากขึน้ดนตรแีนวอมิ
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เพรสชัน่นิสซึ่ม (Impressionism)  ทีด่นตรมีไิดง้ดงามดว้ยความกลมกลนืของเสยีงอกี
ต่อไป แต่ความงดงามเกดิจากความไม่ชดัเจนทางเสยีงหรอืดนตรรี่วมสมยัทีด่นตรสีือ่แสดงออก
ดว้ยความคดิทีเ่ป็นนามธรรมอนัหลากหลาย ซึง่การประเมนิคุณค่าดนตรคีลาสสกิตะวนัตกทีต่่าง
ยุคสมยั ต่างความคดิกนันี้เรากต็อ้งประเมนิตามกรอบแนวคดิเชงิสุนทรยีศาสตรข์องดนตรใีนยุค
นัน้ 

 ความแตกต่างของปัญหาเห็นจะอยู่ที่ว่าแม้ว่าดนตรีคลาสสิกในยุคสมัยที่มีแนวคิดที่
แตกต่างกนัอย่างตรงขา้มตามพฒันาการและระยะเวลาหลายร้อยปี แต่เราก็ยงัมกีรอบวธิกีาร
คดิที่จะให้ยดึถือท าความเข้าใจและประเมนิคุณค่าได้ตลอดทุกยุคสมยันัน่คอื  “วชิาการ” อัน
แขง็แกร่งทีจ่ะมารองรบัและอธบิายถงึคุณค่าและความหมายของดนตรเีหล่านี้ใหก้บัคนในยุคสมยัที่
กาลเวลาทีต่่างกนั เกดิความเขา้ใจในความหมายและซาบซึ้งร่วมกนัได ้จงึเกดิกรอบและแนวคิด
การประเมนิคุณค่าที่พอจะยดึถอืร่วมกนัได้ แม้จะต่างยุคสมยัก็ตาม นิธ ิเอียวศรวีงศ์ เริม่เปิด
ประเดน็ให้นักวจิารณ์ในขนบเดมิที่ยงัอยู่ในโลกของการสื่อสารด้วยภาษาที่เป็นค าด้วยวธิคีดิอกี
แบบหนึ่งไดห้ยุดคดิและเปิดมุมมองใหม่เพือ่ท าความเขา้ใจกบัคนดนตรยีุคใหม่ใหไ้ด้ 
 หน้าทีข่ ัน้ต่อไปจงึอยู่ที่ “วชิาการ” เชงิสุนทรยีศาสตรท์ีจ่ะมารองรบัดนตรใีนรูปแบบใหม่
เหล่านี้ที่จะต้องสร้างให้เกิดความแขง็แกร่งขึ้นมารองรบักบัศลิปะที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่ออธบิาย
ความหมายความซาบซึ้งและคุณค่าของดนตรเีหล่านี้ให้ได้เพื่อให้เกิดหลกัเกณฑ์ความเข้าใจ
ร่วมกนัในการประเมนิคุณค่าและการวจิารณ์หากแนวคดิเชงิ “วชิาการ” ทีย่งัไม่แขง็เกร่งมากพอ
กค็งจะหาขอ้สรุปทีจ่ะมาแก้ปัญหาความขดัแยง้เชงิความคดิไม่ได้ หากไม่สามารถหาหลกัเกณฑ ์

วธิเีชงิวชิาการขึ้นมาอธบิายให้ชดัเจนได้แล้วก็จะกลายเป็นศิลปะที่ไร้ความหมาย  หลกัเกณฑ ์

หรอืถูกผู้มอี านาจทางการเงนิและการโฆษณาเป็นผู้ก าหนดแนวทางชกัจูงไปตามกระแสความ
นิยมอย่างไรท้ศิทางเพราะนิธ ิเอยีวศรวีงศ์ ไดใ้หต้วัอย่างการอธบิายความหมายและแนวคดิเชงิ
สุนทรยีศาสตรไ์วเ้ป็นตวัอย่างบา้งแลว้ในบทวจิารณ์ชิน้นี้ของเขา ปัญหาประการหนึ่งจงึอยู่ทีว่่าใคร
จะมาสานต่อแนวคดิเชงิวชิาการส าหรบัดนตรยีุคนี้ให้มพีฒันาการแขง็แกร่งขึ้นและเผยแพร่สู่วง
กวา้งควบคู่ไปกบัตวัศลิปะดนตรเีอง  
 

บวรพงศ ์ศภุโสภณ: ผูว้เิคราะห ์

นับถอยหลงัอวสำนดนตรีไทย 
 

ผศ. เอีย่ม ทองด ี

 
 ศาลายา ดนตรเีขา้สู่ภาวะวกิฤต ิ หน่วยงานราชการสงัคมทอดทิง้ใหเ้ผชญิชะตากรรม
นบัวนัจะดบัสญู ผูเ้ชีย่วชาญจวกแหลกรฐัไม่เคยเหลยีวแล งบประมาณน้อยนิด เรยีนไดแ้ต่ไม่มี
งานท า จะรบัราชการกไ็ม่มอีตัรา จนคนยุคปัจจุบนัหนัหลงัใหด้นตรไีทย เพราะไม่สามารถน าไป
ประกอบอาชพีเพือ่ด ารงชวีติได้ 
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 ผศ.เอีย่ม ทองด ี รองผูอ้ านวยการฝ่ายพฒันาและปฏบิตักิาร สถาบนัวจิยัภาษาและ  
วฒันธรรมเพือ่การพฒันาชนบท มหาวทิยาลยัมหดิล เปิดเผยถงึสภาวการณ์ของดนตรไีทยใน
ขณะน้ีว่า “ทีผ่่านมา เราไม่เคยไดย้นิค าว่า วกิฤตดินตรไีทยมาก่อน ซึ่งเป็นเรื่องทีน่่าเศรา้ของ
ประเทศไทย เพราะครูดนตรไีทย คนดนตรไีทย คนท างานด้านดนตรไีทย อยู่ในสงัคมอย่าง
สนัโดษ เรยีบง่าย ไม่เคยมกีารเรยีกรอ้ง ไม่เคยมกีารตะโกนออกมาว่า เขาอยู่ในสภาวะเช่นไร
แลว้ 
 ขณะน้ีดนตรไีทยก าลงัเป็นลกัษณะของงานอนุรกัษ์ไปแลว้ ไม่ไดเ้ขา้มารบัใช้
ชวีติประจ าวนัของสงัคมไทยเช่นแต่เดมิ เมื่อก่อนดนตรไีทยจะผกูพนักบัชวีติคนไทยตัง้แต่เกดิ 

พธิกีรรมต่างๆจะมดีนตรไีทยเขา้ไปมสีว่นดว้ย เราไม่เคยไดส้งัเกตกนั ขณะทีเ่รารบัดนตรี
ต่างประเทศ     มกีารพฒันาของสือ่ตดิต่อกบัชาวโลกไดม้ากยิง่ขึน้เท่าไหร่ พืน้ทีข่องดนตรไีทย
ยิง่น้อยลง เป็นปฏภิาคทีผ่กผนักบัการน าดนตรสีากลเขา้มา มกีารพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แห่งชาต ิ แต่กลบัไม่ไดร้บัความส าคญัทางดา้นดนตรไีทยเลย ทัง้ทีเ่ราม ี สมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารเีป็นองคอ์ุปถมัภ์  
 ผศ.เอีย่ม กล่าวเพิม่เตมิว่า “หน่วยงานราชการทีร่บัผดิชอบมแีค่กรมศลิปากรดูแล
อย่างเป็นทางการ ขณะเดยีวกนั กรมศลิป์กใ็หส้ถาบนันาฏดุรยิางคศลิป์เขา้ไปดูแลอกีทหีนึ่งใน
กองนี้ ซึง่ในกองนี้กม็ดีนตรสีากลดว้ย ไม่ใช่เฉพาะกบัดนตรไีทย งบประมาณทีไ่ดร้บัน้อยมาก 

ดนตรไีทยจงึเป็นเพยีงเศษเสีย้วหนึ่งของกรมศลิปากร ขณะน้ีมศีลิปินดนตรไีทยอยู่ 70 คน ไม่
มกีารเพิม่ ไม่มงีบประมาณในการบรรจุผูม้คีวามรูด้า้นดนตรไีทยเพิม่ ภาครฐัไปจ ากดัต าแหน่ง 
คนทีเ่รยีนเขาไม่รูว้่าเขาจะไปท ามาหากนิอะไร พืน้ทีใ่นการท ามาหากนิเขาน้อยลง แมแ้ต่งานศพ
บางวดัยงัไม่ใหเ้ขา้ไปเล่นเลย” 
 รอง ผอ.ฝ่ายพฒันาและปฏบิตักิาร กล่าวถงึปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิวกิฤตดินตรไีทยว่า    “เป็น
ปัญหาองคร์วมของสงัคมไทย การทีร่ฐัไม่เปิดรบั งบประมาณไม่ม ีสงัคมไม่ตอ้นรบั ความส าคญั
ของคุณค่ามน้ีอยกว่ามลูค่าหรอืรายได ้ การพฒันาการทางดา้นวชิาการของเครื่องดนตรไีทย ใน
สงัคมปัจจุบนัคนจะมองคนทีท่ างานเหล่านี้ไม่เหมอืนเมื่อก่อน ไม่มเีกยีรต ิเพราะเป็นค่านิยมใหม่
ของสงัคม ถงึแมว้่าผูป้กครองบางคนจะใหลู้กหลานไดเ้รยีนดนตรไีทย แต่กเ็พื่อน าทางไปสูห่นทาง
อื่นๆ เช่น การประกวด  ยุวทตู อาศยัเป็นสือ่ ไม่ใช่เพือ่การเป็นนกัดนตรไีทย ลมหายใจของ
ดนตรไีทยก าลงัจะเลอืนหายไปในสงัคม 

 ในสถาบนัการศกึษา ใหก้ารลงทุนกบัดนตรไีทยไม่ถงึ 5 เปอรเ์ซน็ต ์เทยีบกนัไม่ไดก้บั
เครื่องคอมพวิเตอรท์ีน่ ามาใหน้ักเรยีนเรยีน 

ในขณะทีเ่ราสนบัสนุนงานวจิยัทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละอื่นๆ แต่ส าหรบัดนตรไีทย
แลว้ กลบัไม่ไดถู้กน ามาใหค้วามช่วยเหลอืเลย การพฒันาเครื่องดนตรไีทย แมแ้ต่ไมท้ีใ่ชท้ าเครื่อง
ดนตรไีทย ไม่ว่าจะเป็นซออู้ ระนาด หายากขึน้ทุกขณะ ซึง่ไมท้ีน่ ามาท าเครื่องดนตรไีทยแต่ละ
ชนิดกจ็ะมผีล แตกต่างกนั” 
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ดา้นแนวทางการแกไ้ข รอง ผอ.ฝ่ายพฒันาและปฏบิตักิารกล่าวว่า 
“กระทรวงศกึษาธกิารซึ่งดแูลสถาบนัการศกึษาต่างๆ เป็นตน้สงักดัของกรมศลิปากร ตอ้งมอง
ปัญหาใหเ้หน็ เมื่อปี 2542 ไดม้สีถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ ซึง่เป็นสถาบนัทีเ่ปิดการสอนดา้น
ดนตรไีทยระดบัปรญิญาตร ี อยู่ในสงักดักรมศลิปากร ผูท้ีเ่รยีนจากสถาบนันาฏดุรยิางคศลิป์
ระดบั ปวส.หรอือนุปรญิญา สามารถเขา้ไปเรยีนต่อทีน่ี่ได ้ แต่ปัญหาคอืว่า เมื่อเขาจบออก
มาแลว้ ไม่มพีืน้ทีง่านรองรบั แมแ้ต่วุฒคิรหูน่วยงานของรฐักจ็ ากดั ปิดประตูลอยแพเลย งาน
ดนตรไีทยควรสง่เสรมิ ควรแยกออกมาใหช้ดัเจนว่าอะไรเป็นงานระดบัชาต ิ ไม่ใช่เหวีย่งแหไป
หมด นี่ไม่ไดพ้ดูถงึเรื่องทุนส าหรบังานวจิยัทีไ่ม่มเีลย ขณะน้ีเหลอืเพยีงทุนของกรมพระยานรศิ
รานุวดัตวิงศ ์แต่กน้็อยมากเมื่อเทยีบกบัทุนดา้นอื่น 

ดนตรไีทยถอืเป็นเรื่องระดบัชาต ิ เป็นเอกลกัษณ์ของไทยทีม่คีวามชดัเจนมาก เป็นสิง่
ทีจ่ะเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ เป็นสิง่เดยีวทีจ่ะอวดชาวตา่งชาตวิ่าเราเป็นชาวไทย ถอืเป็นอาภรณ์
ประการหนึ่งทีใ่หเ้ราต่างจากชาตอิื่นๆ เป็นสว่นหล่อหลอมแบบแผนชวีติใหค้นไทยมจีติใจ
อ่อนโยน อ่อนไหว  ไม่แขง็กระดา้ง มคีวามอิม่ มคีวามพอ ไม่โวยวาย กล่อมเกลาจติใจของเรา
ใหเ้ขา้ถงึความสุขในชวีติได ้

ผศ.เอี่ยม กล่าวต่อไปว่า ทางมหาวทิยาลยัมหดิล โดย ศ.นพ.พูนพศิ อมาตยกุล 
และ  ศ.คุณหญงิ สุรยิา รตันกุล ผอ.สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเพือ่พฒันาชนบท ให้
ความสนใจงานดา้นดนตรไีทยมานานแลว้ เดอืนเวน้เดอืน ไดม้กีารจดัดนตรไีทยใหก้บัประชาชน
ไดเ้ขา้มาฟัง แต่พบว่ามผีูส้นใจเขา้ฟังน้อยมาก แมจ้ะมกีารประชาสมัพนัธอ์อกไปมากมาย
เท่าไหร่กต็าม ตรงน้ีถอืเป็นตวับ่งชีไ้ดอ้กีทางหนึ่งถงึความนิยมในดนตรไีทย 

“ผมมหีน้าทีเ่หมอืนกบัหมาเฝ้าบา้น ภยัจะมาถงึตวัแลว้ กไ็ดแ้ต่หอนออกไปใหรู้ก้นั
เท่านัน้” 

นายนฐัพงศ ์ โสวตัร สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ กรมศลิปากร กล่าวว่า สิง่ทีมุ่่งหวงัคอื
อยากใหม้หีลกัสตูรทีเ่กี่ยวกบัดนตรไีทยอย่างครบวงจร ทัง้นกัดนตร ี เครื่องดนตร ี อย่างไมท้ีใ่ช้
ในการท าระนาดเป็นไมช้งิชนั ไมเ้นื้อแขง็ ซึง่กแ็ตกต่างกนัอกี ขึน้อยู่กบัอากาศ สิง่แวดลอ้ม 

เสยีงทีด่แีจ่มใส โปร่ง คมชดั ขณะนี้ช่างทีม่คีุณภาพ มคีวามรูใ้นเรื่องดนตรไีทยมอียู่น้อยมาก 

เราไม่ไดห้มายถงึดนตรไีทยทีท่ าขึน้มาขายกนัเป็นอุตสาหกรรม แต่เรามองถงึเครื่องดนตรไีทยที่
มคีุณภาพจรงิๆ 

ปัจจุบนัผูผ้ลติเครื่องดนตรไีทยไม่ไดม้คีวามรูเ้รื่องดนตรไีทย ทีม่กีล็ม้หายตายจากไป
กนัหมด เหลอืน้อยมาก เพือ่การผลติดนตรไีทยทีม่ที ัง้ความสวยงามและน ้าเสยีงทีม่าตรฐาน
มกัจะสวนทางกนั การฟังเสยีงเครื่องดนตรทีีแ่ตกต่างไปจากนกัดนตรไีทย กท็ าใหเ้กดิความ
แปลกแยก เมื่อเรามหีลกัสูตรทีค่รบวงจร เป็นทีใ่หค้วามรูต้ ัง้แต่พืน้ฐานไปจนถงึระบบการผลติ
เครื่องดนตรไีทย เป็นแหล่งรวมทีน่กัดนตรไีทย เมื่อมปัีญหาเขาจะสามารถเขา้มาปรกึษาหรอืขอ
ค าแนะน าได ้ สถาบนัสรา้งช่างถอืเป็นสว่นส าคญัสว่นหนึ่งทเีดยีว ดนตรไีทยจะอยู่ไดอ้ย่างไร 
หากไม่มกีารพฒันาและใหค้วามช่วยเหลอืไปในทศิทางทีถู่กตอ้ง.    



ครัง้ที ่2 (05/11/45)                                                                                  สรร
นิพนธ ์ สงัคตีศลิป์ 

 

99 

 

ทีม่า: เอีย่ม ทองด,ีผศ. “นบัถอยหลงัอวสานดนตรไีทย”. ไทยโพสต์ (องัคารที ่ 31 ตุลาคม 

2543)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทวิเครำะห์ 
 
 ผูเ้สนอบทความนี้ไดใ้หค้วามเหน็ว่า ดนตรไีทยอยู่ในภาวะวกิฤต ิ โดยทัง้มปัีจจยัคอื 
“เป็นปัญหาองคร์วมของสงัคมไทย การทีร่ฐัไม่เปิดรบั งบประมาณไม่ม ี สงัคมไม่ตอ้นรบั 

ความส าคญัของคุณค่ามน้ีอยกว่ามลูค่าหรอืรายได้” เป็นตน้ ซึง่ขอ้มลูเหล่านี้นับเป็นการสะทอ้น
ปัญหาจากคนในแวดวงดนตรไีทยออกมาใหส้งัคมไดร้บัรู้ ในขณะเดยีวกนักน่็าจะเป็นบทความที่
ใหส้งัคมดนตรไีทยเอง กจ็ะตอ้งขบคดิถงึปัญหาเหล่านี้ดว้ยว่าจะมหีนทางในการแกไ้ขและ
ปรบัปรุงขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ย เพราะการเรยีกรอ้งความสนใจจากรฐัและสงัคมนัน้ คงจะ
เป็นไปไดย้ากหากยงัไม่สามารถพสิจูน์ถงึคุณค่าและความส าคญัอย่างแทจ้รงิได้ ในสว่นเรื่องทีผู่้
เสนอบทความนี้ชีใ้หเ้หน็ความส าคญัของดนตรไีทยในฐานะ “..เป็นเอกลกัษณะของไทยทีม่ี
ความชดัเจนมาก เป็นสิง่ทีจ่ะเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ เป็นสิง่เดยีวทีจ่ะอวดชาวต่างชาตวิ่าเรา
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เป็นชาวไทย ถอืเป็นอาภรณ์ประการหนึ่งทีใ่หเ้ราต่างจากชาตอิื่น..” นัน้ นบัเป็นการเน้นถงึ
ความส าคญัของดนตรไีทยชดัเจน แต่กใ็หข้อ้สงัเกตว่า หากเป็นเช่นนัน้แลว้ เหตุใดคนสว่นใหญ่
จงึไม่เหน็ความส าคญัเหล่านี้ หรอืเหน็เพยีงเป็นการอนุรกัษ์ไวเ้ท่านัน้ แต่ไม่สามารถเจรญิเตบิโต
ได ้

 บทความนี้ เป็นการใหข้อ้คดิทัง้ในสว่นของวงการดนตรไีทย,การศกึษา และในสว่นของ
สงัคมวงนอกทีจ่ะตอ้งหนักลบัมามองและตอบค าถามต่างๆ ทีผู่เ้สนอไดใ้หข้อ้มลูไวห้ลายประการ 
 ผูว้เิคราะหเ์หน็ว่า ปัญหาใหญ่ทีไ่ดเ้สนอมาคอื เรื่องการศกึษาและโอกาสในสงัคมเมื่อเทยีบ
กบัสาขาอาชพีอื่นๆ ซึง่เมื่อพจิารณาถงึจ านวนผูเ้รยีนดา้นดนตร ี (ทัง้ไทยและตะวนัตก) แลว้จะ
เหน็ว่าในปัจจุบนัมสีถาบนัการศกึษาจ านวนมากเปิดสอนและแน่นอนว่าจ านวนของผูเ้รยีนย่อม
มากกว่าความตอ้งการอย่างแน่นอน โดยเฉพาะหากจะมองว่าถา้ตอ้งการเขา้ท างานในหน่วยงาน
ราชการ ซึง่ปัญหานี้คงมใิช่เฉพาะวงการดนตรไีทยอย่างเดยีว ดนตรตีะวนัตกเองกอ็ยู่ในสภาพ
เช่นเดยีวกนั ประการส าคญัจากบทความนี้ ท าใหต้อ้งมองถงึเรื่องคุณภาพดว้ยว่า ผูท้ีเ่รยีนจบแลว้
มคีุณภาพเพยีงพอกบัการประกอบอาชพี หรอืความตอ้งการของสงัคมหรอืไม่ ซึง่คงไม่ต่างจาก
สาขาวชิาอื่นๆทีร่ะบบการเรยีนการสอนจะตอ้งมกีารเขม้งวดตรวจสอบกนัอย่างสม ่าเสมอ อกี
ประการหนึ่งในสาขาวชิาชพีเหล่านี้น่าจะไดม้โีอกาสสรา้งงานเองนอกจากการรองานจากหน่วยงาน
ของรฐั ซึ่งในหลายประเทศความอยู่รอดของศลิปะและศลิปินนัน้จ าเป็นตอ้งมกีารรวมตวักนัเพือ่
สรา้งงานและสรา้งความมัน่คงในวชิาชพีของตน โดยใชค้วามรูค้วามสามารถเป็นหลกัประกนั แต่
ขณะเดยีวกนัรฐัและสงัคมกค็งตอ้งมชี่องว่างใหส้ าหรบัโอกาสเหล่านี้ดว้ย 
 ในเรื่องความนิยมในดนตรไีทยนัน้ บทความชิน้นี้ไดก้ล่าวถงึความพยายามในเผยแพร่
ดนตรไีทยในสงัคม แต่ไดร้บัการสนองตอบน้อยมาก จงึน่าจะเป็นประเดน็ใหต้อ้งหาสาเหตุและ
การแกไ้ขในวธิกีารทีเ่หมาะสมตามกาลสมยั และบทความนี้น่าจะเป็นการประชาสมัพนัธใ์หค้น
ทัว่ไป ซึง่อาจไม่เคยทราบขอ้มลูเหล่านี้ไดท้ราบและตดิตามรายการเเหล่านี้ไดบ้า้ง ซึง่คงจะเป็น
การสะทอ้นใหเ้หน็ว่า อาจจะเป็นเพราะวธิกีารและการเขา้หาประชาชน ยงัไม่สามารถเขา้ถงึได้
อย่างแทจ้รงิ เช่นเดยีวกบัปัญหาเรื่องการน าเสนอดนตรไีทยทีเ่หมาะสมกบัผูฟั้งย่อมจะเป็นการ
ชกัชวนใหต้ดิตาม ซึง่จะสง่ผลมากกว่าการประชาสมัพนัธ์ หรอืรณรงคท์ีไ่ม่สามารถสรา้งความ
ประทบัใจได ้ ผูเ้สนอบทความนี้เปรยีบตวัเองว่า “ผมมหีน้าทีเ่หมอืนหมาเฝ้าบา้น ภยัจะมาถงึตวั
กไ็ดแ้ต่หอนออกไปใหรู้ก้นัเท่านัน้” ซึง่แน่นอนว่า หากเจา้ของบา้น (คนในวงการดนตรไีทย) ไม่
ตรวจสอบความเรยีบรอ้ย มัน่คงของบา้นกค็งยากทีจ่ะป้องกนัภยัจากภายนอกได้ 
 นอกจากนี้บทความนี้ไดเ้สนอการสรา้งหลกัสตูรทีค่รบวงจร ทัง้ดา้นการปฏบิตัแิละการ
สรา้งเครื่องดนตรทีีม่คีวามจ าเป็นอย่างยิง่ ซึง่ท าใหม้องในภาพรวมต่อไปไดอ้กีว่า ในขณะทีส่ว่น
ของดนตรไีทยพยายามสรา้งวงจรใหส้มบูรณ์แลว้ ในดา้นปฏสิมัพนัธก์บัสงัคม ดนตรไีทยได้
สรา้งสือ่ต่างๆเขา้ไปในสงัคมอนัจะสามารถสรา้งความเชื่อมโยงระหว่างดนตรไีทยกบัสงัคม
เพยีงพอหรอืไม่ ซึง่หากมองเปรยีบเทยีบกบัดนตรตีะวนัตกแลว้จะเหน็ว่าเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบอย่าง
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มากส าหรบัการมสีือ่ทางดนตรใีหค้นไดร้บัรู้ รบัฟัง กจ็ะช่วยใหค้วามคุน้เคยมคีวามสมัพนัธก์บั
ดนตรนีัน้มากขึน้ดว้ย 

 โดยสรุปแลว้ บทความนี้ไดภ้าพรวมของปัญหาหลายประการ อนัน ามาซึง่ความคดิเหน็
และสะทอ้นถงึความบกพร่องในดา้นต่างๆ ของหลายฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีน่่าจะมแีนวทางในการ
แกไ้ข แต่อย่างไรกต็าม การแกปั้ญหาเหล่านี้จะตอ้งเป็นไปทัง้กระบวนการมใิช่การเรยีกรอ้งจาก
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เช่นทีผู่เ้สนอบทความนี้ไดก้ล่าวสรุปในทีสุ่ดว่า “ดนตรไีทยจะอยู่ไดอ้ย่างไรหาก
ไม่มกีารพฒันา และใหค้วามช่วยเหลอืไปในทศิทางทีถู่กตอ้ง” 
 

       รงัสพินัธุ ์แขง็ขนั  : ผูว้เิคราะห ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิวรณ์ 

ก ำแพงในดนตรีไทย 
 

สงดั  ภูเขาทอง 
 

ไดเ้ขา้ชมวงดนตร ีทัง้ทีไ่ดแ้สดงจรงิและแสดงตามรายการโทรทศัน์ทีบ่รรดาเหล่าวยัรุ่น
นิยมเรยีกกนัว่าวง “คอนเสริ์ต” จะตรงกบัลกัษณะที่แท้จรงิกบัวง “คอนเสริ์ต” ของฝรัง่หรอืไม่     
ไม่ต้องค านึงถึงแต่ก็อดปลื้มใจไม่ได้ว่าเขาท าบุญด้วยอะไรหนอ  จึงได้มีทัง้วยัรุ่นและวยัเพศ
ประหลาดทัง้หลายแห่กนัไปชมกนัอย่างล้นหลาม พรอ้มกบัส่งเสยีงกรี๊ดกร๊าดแสดงความพอใจ
ต่อรายการแสดง ผู้แสดงทัง้คนขบัร้องและคนบรรเลงต่างก็มกี าลงัใจแสดงด้วยพวงมาลยั
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หรอืไม่ก็ช่อดอกไม้ที่มีมอืทัง้หลายแห่ประสานส่งมอบให้จนเต็มคอหรอืหอบไม่ไหว    บางราย
ถึงกับปากลับลงไปหาผู้ชมใหม่ ก็ยิ่งเพิ่มความสนุกสนาน ขึ้นเป็นทับทวีคูณ แสดงว่าทัง้ผู้
แสดงออกถงึความรกัและความพอใจอย่างชนิด สูก่น้บึง้แห่งหวัใจ 

 ป่วยการทีจ่ะไปตัง้ปัญหาว่า ทีเ่ขาได้แสดงอาการอย่างนัน้ออกมา เพราะเกดิจากความ  
ซึ้งใจในศิลปะการแสดงที่แท้จรงิ หรอืแสร้งเอาอย่างผู้อื่น เพราะไม่เช่นนัน้จะแสดงว่าตนเข้า
สงัคมสมยัใหม่กบัเขาไม่เป็น เราไม่เหน็จะตอ้งพดูถงึเพราะ “จติมนุษยไ์ซร้ ยากแทห้ยัง่ถงึ” เป็น
เรื่องภายในของเขา 

เช่นเดยีวกนั กเ็คยเหน็วงดนตรไีทยทีผู่ข้บัรอ้ง และบรรเลงกพ็วกวยัรุ่นเช่นกนั เพยีงแต่  
มิได้แสดงตามสถานที่หรอืเวทีที่ได้จดัไว้โดยเฉพาะเพียบพร้อมด้วยแสงสีแพรวพราวอย่าง        
วง “คอนเสริ์ต” แต่กลบัเป็นบรเิวณงานวดั อย่างเก่งก็แค่ยกพื้นปูเสื่อ หรอืบนพื้นราบก็เคยม ี

หากเป็นบา้นช่องกไ็ม่แคลว้เป็นอย่างนัน้ ก าลงัใจของผูแ้สดงทีไ่ดร้บัในบางครัง้เป็นเสยีงปรบมอื
ดงัเปาะแปะจากผูช้ม สว่นมากเป็นวยัดกึ ช่อดอกไมห้รอืพวงมาลยัที่ไดร้บักพ็อมบีา้ง แต่แทนที่
จะเป็นช่อที่เกิดจากน ้ าใจบริสุทธิเ์จตนามอบให้โดยเฉพาะ  กลับเป็นช่อเหี่ยวๆ หลังจากที่
ชาวบ้านได้บูชาพระแล้ว แถมบางครัง้ผู้มอบให้ยงัไม่หายจากโรงน ้าเปลี่ยนนิสยัก็ยงัมี ผู้รบัคง
นึกเสยีว่า รบัส่วนบุญ “หลงัพระปฏิมา” แต่ก็อดแอบอิ่มใจอยู่ไม่ได้ ที่เห็นนักดนตรยีื่นคออัน
สุภาพและสงบเสงีย่ม โดยไม่คดิว่า นัน่คอืซากเดนพวงมาลยั 

คิดถึงเขาคือวง “คอนเสิร์ต” แล้วมาคิดถึงเรา คือวงดนตรีไทย ก็ให้ออกน้อยใจใน
โชคชะตาว่าท าไมเราจึงไม่เหมือนเขา แต่เมื่อนึกถึงธรรมะบทหนึ่งในพระพุทธศาสนาก็คือ 

“นิวรณ์” กท็ าใหใ้จสว่างขึน้มาบา้ง 
เมื่อเอ่ยถงึค าว่านิวรณ์ กโ็ปรดอย่าเขา้ใจว่า จะมกีารเทศน์เกดิขึน้อกีแลว้ เพราะเขา้ใจดี

อยู่แล้วว่าความชอบความพอใจของคนอยู่ที่ไหน สมมติว่าเดินผ่านไปยงับ้านหลงัหนึ่ง ได้ยนิ
เสยีงบดิามารดาอบรมสัง่สอนบุตรให้ตัง้อยู่ในความดเีว้นความชัว่ ได้ยนิแลว้ก็แค่นัน้ แต่ถ้าได้
ยนิเขาด่ากนั เขาประณามกนัยิง่ไดล้งไมล้งมอืเอะอะตงึตงักนัดว้ยแลว้ บางครัง้นอนหลบัอยู่ดีๆ  

ลุกขึน้ไปทัง้ฟังทัง้ดจูนถงึใต้ถุนบา้นกย็งัม ีหากจะมผีูแ้ยง้ว่า ไม่จรงิ ฉันไม่เคยเป็นอย่างนัน้ กค็ง
แสดงว่าบรรลุแลว้ 

ค าว่า “นิวรณ์” ท่านบัณฑิตทัง้หลายเคยแปลเอาไว้ว่า “เครื่องกีดกัน้มิให้บรรลุถึงซึ่ง
ความด”ี แลว้มนัเกีย่วอะไรกบัดนตรไีทยดว้ยเล่า ขอตอบว่าเกีย่วและเกีย่วเอามากเสยีดว้ย 

อนัตัวนิวรณ์ เป็นตัวที่ท าให้เกิดปัญหาหรอืตัวที่ท าให้เกิดทุกข์ได้อย่างหนึ่ง ท่านได้
จ าแนกขอบขา่ยของตวันิวรณ์ไวเ้ป็น 5 ประการ 

1. กามฉนัทะ คอืความพอใจในความอยาก 

2. พยาบาท คอืความผกูโกรธ 
3. ถนีมทิทะ คอืความหดหู่เซื่องซมึ 

4. อุททจัจะ กุกกุจจะ คอืความฟุ้งซ่านร าคาญ 

5. วจิกิจิฉา คอืความลงัเลใจ 
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นี่คอืเครื่องกดีกัน้มใิห้บรรลุถงึซึ่งความดีหรอืความส าเรจ็ในคน จะแก้ได้ก็ด้วยไม่ให้มี
อาการทัง้ 5 ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ คอื ละเสยี 

นิวรณ์ ในดนตรไีทยหาได้มลีกัษณะครบองค์ 5 ไม่ แต่มนัจะมแีบบของมนัโดยเฉพาะ 
คลา้ยกบัมกี าแพงเขา้มาขวาง หนาบา้ง บางบา้ง คอยขวางกนัเป็นตอนๆ ปัญหาอยู่ทีว่่า ใครจะ
เป็นผูอ้าสารือ้ก าแพง หรอืจะมวีธิรีือ้อย่างไรโดยไม่ใหก้ าแพงช ้า 

ปัจจุบนั เราไดย้นิบุคคลภายนอกวงการดนตรไีทย ตะโกนกู่กอ้งใหต้ายใจว่า ดนตรไีทย 

ก้าวหน้าไปมากแล้ว ไปโลดแล้ว จดัเป็นมหกรรมโดยใช้คนแสดงนับพันบ้าง สลับกับความ
ขดัแย้ง และทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเป็นครัง้เป็นคราว ทัง้ยงัมีหน่วยราชการบางหน่วยและ
เอกชนก็เคยจดัประกวดประชันกัน ตามจุดประสงค์ คือส่งเสรมิดนตรีไทย จะคิดว่านัน่คือ
ความส าเรจ็หรอื มเีด็กข้างบ้านระดบัประถมคนหนึ่ง สงักดัโรงเรยีนของกทม. ท าหน้าที่ตีขมิ
ร่วมบรรเลงในงานมหกรรมดนตรไีทย ก่อนวนับรรเลงจรงิ ไดย้นิเสยีงขมิทีคุ่ณแม่จดัหามาใหส้่ง
เสยีงดงัเหงง่หง่างอยู่บนบา้น พอเป็นภาษาอยู่บา้ง แต่พองานเลกิจนถงึบดันี้…เงยีบ เคยมผีูค้ดิ
ท าสถิติส ารวจเด็กที่เข้าร่วมบรรเลงในงานมหกรรมดนตรไีทยบ้างไหมว่า  เด็กในจ านวนพัน
เหล่านัน้ มสีกักี่คนที่คดิจะพัฒนาตนเองให้ก้าวขึ้นไปอีก ไม่ต้องถึงระดบันักดนตรเีอกหรอก 

เพยีงแต่พอมใีจรกักพ็อเพราะเรารูอ้ยู่ว่าเราก าลงัว่ายน ้าทวนกระแสน ้า อย่าไดน้ าเอาสิง่ “แสดง” 
มาเป็นเครื่องวดัอนัการวเิคราะห์วจิยัที่ท ากนัดาษดื่นกนั ในปัจจุบนันัน้ขอ้มูลบางอย่างใช่ว่าจะ
เชื่อไดเ้สมอไป มทีัง้น ้าดแีละน ้าเน่า 

ปัจจุบันเราต้องยอมรบัความเป็นจรงิตามสภาพของสงัคม เฉพาะอย่างยิง่ส่วนที่เป็น
ศลิปะ เราก็ทราบกนัเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่า สิง่ที่เป็นศลิปะทัง้หลายที่มนัเกดิขึ้น จะมแีต่รุดหน้า 
จะไปดีไปชัว่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ที่จะให้วกกลับมาหาที่เดิมคงยาก  อย่างดีก็เป็นแต่เพียง 
“แสดง” ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าศิลปะต่างๆเหล่านี้ เป็นผลิตผลที่มาจากความคดิของคน เมื่อ
สงัคมหรอืสิง่แวดลอ้มเปลีย่นไป ความคดิของคนกเ็ปลีย่นแปลงตามไปดว้ย ผลงานทีอ่อกมากจ็ะ
เปลีย่นตามไปดว้ยเช่นกนั สิง่ทีจ่ะใหม้นัอยู่ได้ เป็นเรื่องของความคดิที่ควรอนุรกัษ์เอาไว้เพราะ
เหน็ว่ามคีุณค่าทางใจอยู่ เช่นเพลงพื้นเมอืงต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในภาคไหน, ในอดตี เราทราบว่า
มมีากมายหลายอย่าง แต่ปัจจุบนัเหลอือยู่เท่าไร เราท่านคงทราบดทีางภาคกลางกม็เีพลงฉ่อย 

เพลงอแีซว เพลงเรอืหรอืล าตดั แต่ทีเ่ราเหน็ว่าเลอืกอยู่นี้ มใิช่เกดิจากธรรมชาตทิางสงัคมเรยีกรอ้ง 
แต่เกดิขึน้เพราะต้องการ “แสดง” ใหค้นรุ่นหลงัเหน็ว่า ของเดมิเคยมรีูปร่างอย่างไร แสดงแลว้ก็เลกิ
กนัไป แมแ้ต่การละเล่นทีเ่ป็นของหลวง เช่น โมงครู่ม กุลาตไีม ้หรอืระเบง็ ซึ่งสมยัก่อนกล่าวกนั
ว่าสนุกนักหนา แต่ปัจจุบนัแทบหาชมไม่ได้ ทัง้นี้กเ็พราะว่าสิง่เหล่านี้ลว้นแต่เป็นความบนัเทงิที่
ถือว่าเป็นอาหารทางใจชนิดหนึ่ง ในอดีต ยอมรบัว่าเป็นอาหารที่โอชะ แต่ในปัจจุบัน เกิดมี
อาหารที่มรีสแปลกๆ เช่น ละคร ภาพยนตร์ โทรทศัน์ วทิยุหรอื วดีีโอ มหิน าซ ้าเกิดวงดนตรี
แปลกๆ และคงจะแปลกต่อไปโดยหาขอบเขตมไิด ้เราจะเลอืกทางไหนระหว่างทาง 2 แพร่ง คอื
ใชว้ธิเีอาหวัชนฝา ยดึหลกัทีม่มีาแต่เดมิไม่เปลีย่นแปลงทัง้ๆ ทีรู่ว้่าตายเรว็ กบัยอมปล่อยไปตาม
กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงทางสงัคม แต่อยู่ได้นานหน่อยเพยีงแต่เปลี่ยนแปลงรูปแบบทาง
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ความคดิและการกระท าไปบ้าง เพื่อความอยู่รอด, สิง่ทีเ่ป็นของเดมิเป็นอยู่อย่างไรกค็งรกัษาไว้
ให ้เป็นอยู่อย่างนัน้ เพราะมนัเป็นแบบทีจ่ะน ามาอา้งองิได้ คอืท าหน้าทีค่ลา้ยหนงัสอือุเทศทีเ่ป็น
ผูช้ีเ้พือ่สง่เสรมิสตปัิญญา ถอืเสยีว่า เป็นของเก่าลายครามทีม่คี่าสงู 

อนัเครื่องกดีกัน้หรอื นิวรณ์ ในดนตรไีทยปัจจุบนั มมีากมายทีค่วรไดร้บัการแกไ้ข เช่น 

1. ละทิ้งความคดิเดมิทีม่ใิช่เป็นแนวทางสรา้งสรรคท์างความคดิสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ
ทางสงัคมปัจจุบนั การเรยีนรูเ้พื่อใหเ้หน็ความงามของศลิปะนัน้ มใิช่เกดิจากการบงัคบัหรอืการ
ตัง้เงื่อนไข จรงิอยู่การกระท าด้วยการถูกบงัคบัหรอืฝืนใจ ก่อให้เกดิทกัษะและการเรยีนรูจ้นใน
ทีสุ่ดกจ็ะมองเหน็ความงามของศลิปะทีแ่ฝงอยู่ภายในไดก้จ็รงิ อาจจะไดผ้ลในเรื่องอย่างอื่น หรอื
หากเป็นเรื่องของดนตรไีทยกเ็ป็นอดตี เพราะเขาไม่มทีางเลอืก แต่ถ้าเป็นดนตรไีทยในปัจจุบนั
ขอตอบว่ายาก เรากร็ูก้นัโดยชดัแจง้แลว้ว่า ดนตรไีทยเป็นเรื่องของความบนัเทงิชนิดหนึ่งซึ่งใน
อดตีมจี านวนจ ากดั แต่ปัจจุบนัมมีากหลายและลว้นแต่ยัว่ยุใหเ้หน็ดเีหน็งามกว่าดนตรไีทยทัง้นัน้ 

อย่าว่าแต่เดก็เลย แมแ้ต่ผูใ้หญ่กเ็หน็เช่นนัน้ ผูใ้หญ่บางคนทีป่ากพร ่าพดูใหเ้ยาวชนของชาตเิหน็
ความส าคญัของดนตรไีทย แต่หวัใจคดิเช่นนัน้หรอืเปล่าคงเป็น สตูรของ การอบรมมากกว่า ใน
อดตี ผู้เป็นศษิย ์ต้องคอยจบัครู คอยตื๊อครู เพื่อตนเองจะไดว้ชิาต้องคอยปรนนิบตัคิรู รบัใชค้ร ู
อย่างภาพยนตรจ์นีก าลงัภายในไม่มผีดิ ฝ่ายครูกต็ัง้เงือ่นไข ตดัไมข้่มนาม คอืใหย้ากเขา้ไว้ ใคร
ทนได้ทนไป คนที่ทนไม่ได้ก็หนีไปเอง ผู้ทนได้แสดงว่ามีความตัง้ใจจริง ตัวอย่างง่ายๆ ผู้
ต้องการเรยีนรูท้างเครื่องตี เช่น ระนาด ฆอ้งวงเป็นต้น ซึ่งจะต้องผ่านเพลงสาธุการก่อนเพลง
อื่น ใครผ่านเพลงนี้ไม่ได้ก็อย่าได้เรยีนรูก้นัอกีเลย อนัว่าเพลงสาธุการ เป็นเพลงที่ง่ายนักหรอื 

จรงิอยู่ คตีกวไีทยโบราณ ท่านไดส้รา้งการเคลื่อนที่ของท านองเพลงเอาไว้อย่างงดงาม เพื่อให้
เหมาะสมกบัเครื่องมอืแต่ละชนิด นัน่เป็นเรื่องของเทคนิคของการบรรเลง ทีผู่ศ้กึษาในดา้นน้ีควร
จะรบัรู ้แต่หากจะน ามาใชก้บัเดก็ไทยในปัจจุบนั ในยุคทีค่รจูบัศษิย์ จะไดผ้ลสกักี่เปอรเ์ซน็ต์ ยิง่
ถา้ใชว้ธิศีษิยท์ าผดิ เอาไมร้ะนาดเคาะศรีษะจนหวัโนดว้ยแลว้ อย่าหวงัเลยจะใหเ้ขาอยู่ เขาคงวิง่
หนีกันไปหมด คนที่อยู่ไม่ได้คือผู้ที่ไปไหนไม่รอด  เคยได้ยินมีผู้กล่าวกันว่า มีการฝึกด้าน
นาฏศลิป์ดว้ยวธิ ี“ร าทัง้น ้าตา” แถมมคี าผรุสวาทเป็นเครื่องแกลม้ด้วย คงเป็นวธิฝึีกที่ท าให้เกดิ
ความซึ้งใจในรสของศลิปะยิง่ขึ้นกระมงั คดิว่าคงเป็นไปไม่ได้ นอกจากเป็นแฟชัน่แห่งอารมณ์ 

อย่างเช่น   พอ่แม่บางคน ถงึคราวโกรธลูกขัน้โมโห ยิง่ตยีิง่มนั ไมเ้รยีวจะไปถูกหวัหตูรงไหนไม่
รูแ้ล้ว ขอให้สะใจในอารมณ์ก็พอ ในขณะปฏบิตักิารคดิว่า หากตายไปก็จะด ีแต่พอตไีปแล้ว…
เหนื่อย…หมดแรง ความสงสารลูกก็เกดิขึ้น บางคนถึงกบัร้องไห้ก็มี ถึงตอนนี้หากมผีู้ถามว่า 
ท าไมตอ้งท าอย่างนัน้ กม็กัจะไดค้ าตอบว่า เพือ่จะใหม้นัไดด้ ี

อนัวธิกีารที่กล่าวมานี้จะบอกว่า เป็นวธิสีร้างความผูกพนัทางใจให้เกดิความเคารพรกั
ระหว่างศษิยก์บัครกูน็บัว่าถูก แต่คงถูกเพราะความกลวัมากกว่า แต่เมื่อลบัหลงัแลว้ เชื่อไดห้รอื
ว่าเขามีความรู้สกึเช่นนัน้ คิดว่าเป็นไปไม่ได้ แผลเป็นที่เป็นรอยด่างทางใจนี่สิ ที่มนัร้ายนัก 

เพยีงแต่ไม่แสดงออกมา ความรกัความนับถอืที่แท้จรงินัน้ อยู่ที่ความบรสิุทธิใ์จที่มตี่อกนัอย่าง
จรงิใจต่างหากเล่า 
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2. ละทิ้งความอวดโอจ้นคลา้ยกบัว่าเป็นการข่มขู่เหยยีดหยามขาดเมตตาธรรม เรื่องนี้
นักดนตรไีทยที่มฝีีมอือยู่ในวยัคะนองชอบใช้นัก คดิว่าตวัเป็นเสอืเห็นเนื้อฟานหวงัขย ้าให้ตาย 

เป็นการแสดงออกที่น่าขยะแขยง เรื่องนี้เคยเห็นตวัอย่างใน กทม. ที่คราวหนึ่งมกีารประลอง
ฝีมอืทางป่ีพาทย์ ระหว่างทมีภูธร กบัทมีนครบาล อย่าไดเ้อ่ยถงึเลยว่าเป็นใครมาจากไหน ทมีภูธร
รูต้วัว่ามาแต่เมอืงไกล เขา้มาอยู่ในถ ้าเสอืก็พยายามถ่อมตน แต่ฝ่ายนครบาลกง็ดัเอากลยุทธ์ทุก
วธีทีางทัง้ฝีมอืและกิรยิาที่คดิว่าเหนือกว่าคู่ต่อสู้จนผู้ชมรู้สกึหมัน่ไส้ สงัเกตได้จากเมื่อจบการ
บรรเลงแต่ละช่วง หากเป็นวงภูธรแลว้จะมเีสยีงปรบมอืดงักกึก้อง แต่พอเป็นวงนครบาลได้ยนิ
เสยีงดงัเปาะแปะ คดิว่าคงเป็นหน้าม้าเสยีมากกว่า ลกัษณะเช่นว่านี้ใช่ว่าผู้ชมจะไม่เขา้ใจ เป็นจุด
บอดต่อการพฒันาดนตรไีทยประการหนึ่ง ทัง้ยงัมผีลสร้างความขดัแย้งในหมู่สงัคมดนตรไีทย
ดว้ยกนั 

3. ให้รู้จกัเสียสละที่แฝงไปด้วยการเห็นแก่ตัว เคยได้พบเห็นนักดนตรไีทยที่มีฝีมือ 

ส่วนมากมกัจะเป็นพวกวยัรุ่น แสดงตนคล้ายเป็นคนเห็นแก่ตวั ชอบใช้วธิี “ชุบมอืเปิบ” เรื่อง
แบกขนไม่ค่อยเอา อย่างดีก็แค่จบัแต่อาวุธเบาๆประจ ากาย เช่น ไม้ตรีะนาด หรอืซอ เป็นต้น 

ส่วนที่เป็นของหนัก เช่น ระนาด ฆ้อง กลอง ท าวางเฉย ปล่อยให้พวกทาสแบกขนไป จะเป็น
เพราะว่าหากได้จบัสิง่เหล่านี้แล้ว จะท าให้มอืเสยีก็เหลือเดา แต่เห็นคงจะขี้เกยีจเสยีมากกว่า 
กลายเป็นการสรา้งความรงัเกยีจใหแ้ก่ผูอ้ื่น มผีลถงึท าใหเ้กดิความแตกแยกในหมู่คณะ ท าไมจงึ
ต้องอบรมกนัอย่างนัน้ หรอืธรรมชาตขิองดนตรเีป็นอย่างนัน้ คอื ความอสิระที่นักดนตรไีทยแต่
ละคนย่อมมอีสิระทีจ่ะแสดงออกตามความคดิของตน อยากท าอะไรกท็ า จนบางครัง้แมค้วามคดิ
ของผู้อื่นทีม่ปีระโยชน์กไ็ม่ค่อยยอมรบั เรื่องแบบนี้หากเป็นวงสากลแลว้เขาไม่ค่อยมี เขาถอืว่า
เขาท างานร่วมกนั ไม่ควรจะเอาเปรยีบกนั ยิง่ดูลกึเขา้ไปในด้านดนตรขีองเขาแล้วก็ยิง่เห็นว่า 
ลกัษณะทางดนตรขีองเขา ไม่ว่าจะเป็นดา้นบทเพลง ท านองเพลง การประสมวง ลว้นมผีลมาถงึ
ตวันักดนตร ีใหรู้จ้กัระเบยีบ ความเขา้ใจของการท างานเป็นหมู่เป็นคณะอย่างมกีฎเกณฑ์ แมว้่า
นกัดนตรสีากลเหล่านี้เป็นคนไทย อยู่ในประเทศไทยกต็าม 

4. ผ่อนปรนหรอืยดืหยุ่นในจารตีบางอย่างทีเ่ชื่อถอืกนัมาแต่โบราณ อนัเป็นอุปสรรคต่อ
ความคดิทางดนตรไีทยของเดก็ไทยปัจจุบนั ในทีน่ี้มใิช่จะคดิใหเ้ลกิระเบยีบหรอืประเพณีทีย่ดึถอื
ปฏบิตัจินเป็นจารตีไปแลว้ แต่หากใหค้ านึงถงึเหตุผลแห่งความเป็นจรงิ ความเปลีย่นแปลงทาง
สงัคมย่อมมผีลต่อความคดิและการแสดงออก เช่น ในอดตีความส าคญัในเรื่องเพศมกัถอืว่า เพศ
ชายส าคญักว่าเพศหญิง จนรูส้กึว่าหญงิกลายเป็นเครื่องมอืของผูช้าย ที่จะผนัแปรได้ โดยหญิง
ไม่มสีทิธิเ์รยีกร้อง เกดิมคี าพงัเพยต่างๆตามมาแสดงถงึความไรค้่าของหญิง เช่น ผวัเป็นช้าง
เท้าหน้าเมยีเป็นช้างเท้าหลงั, เมยีต้องตื่นก่อนนอนหลงั(ผวั) มิหน าซ ้าก่อนนอนเมียจะต้อง
กราบตนีผวั 3 ท ีเป็นตนั ปัจจุบนัสภาพของหญิงเป็นเช่นไรเราก็ทราบดอียู่แล้ว คอื เขาไม่ได้
อยู่ข้างหลังแล้วมิหน าซ ้าจะล ้าหน้าด้วยซ ้าไป ค าพงัเพยเก่าๆ ที่เคยยดึถือกนัมาอาจจะกลับ
เป็น…ผวัตื่นก่อนนอนหลงัเมยี หรอืก่อนนอนผวัจะตอ้งกราบตนีเมยี 3 ครัง้ก่อน ใครจะไปรู ้
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ความเปลีย่นแปลงทางสงัคมน้ีมผีลต่อความคดิของคนรุ่นใหม่ จนกลายเป็นอุปสรรค ปิด
ช่องทางการแสดงออกทางความสามารถที่แท้จรงิ และด้วยความตัง้ใจจรงิ แต่เขาหมดโอกาส
เพราะมกี าแพงกัน้อยู่ ก าแพงทีว่่านี้ หนาบา้ง บางบา้ง ตวัอย่างง่ายๆ เช่น มเีพลงไทยบางเพลง
ที่เราถือว่าเป็นเพลงชัน้สูงสุด ในจ านวนนี้ก็มีเพลง องค์พระพิราพ เพลงหนึ่ง การที่จะ “ได้” 
เพลงนี้ จะต้องผ่านกระบวนการและเงือ่นไขมากมาย เช่น ต้องเป็นชายต้องมอีายุประมาณ 30 

ปีขึน้ไป ต้องไดบ้วชเรยีนเสยีก่อน ผูต้่อเพลงให้จะต้องไดร้บัมอบหมายจากครูเสยีก่อน เงื่อนไข
ทีว่่ามานี้เป็นเครื่องวดัความเจรญิทางจติใจ ทีจ่ะต้องรูจ้กัรบัผดิชอบในสิง่ทีต่นต้องการจะไดอ้นัมี
ผลต่อการด ารงชวีติคอือาชพีของตนเองในอนาคต โดยค านึงถงึวยัเป็นส าคญั คอืจะต้องเป็นผู้
บรรลุนิตภิาวะและวุฒภิาวะแลว้ ในสมยัก่อนวดักนัดว้ยการ “บวช” กเ็ท่ากบัไปศกึษาวชิาที ่“วดั” 
วดัจงึเป็นแหล่งให้ความรู้ดีที่สุด จะศึกษาเรยีนรู้ให้เป็นปรกติได้ อะไรไม่ดีเท่ากบับวชเสยีเลย 

ตามวยัที่ก าหนดให้ สกึออกมาก็เท่ากบัจบการศกึษาแลว้ ความรู้ทีไ่ดจ้ะสูงต ่ามากน้อยก็อยู่ที่ผู้
บวชเอง แต่ถงึอย่างไรก็คงดกีว่าผู้ที่ไม่ได้บวช ในปัจจุบนัจะมชีายไทยสกัเท่าไรที่นิยมบวชกนั 

บางคนถอืว่าบวชไม่ส าคญั เพราะการศกึษาของเขามไิด้อยู่ที่วดั แต่ไปอยู่ที่สถาบนัการศึกษา 
เขาสามารถเรยีนรู้ถงึขัน้เป็นบณัฑิต ก็เท่ากบัเป็นการบวชเรยีนแล้ว จะเอาเงื่อนไขของความ
เป็น “บณัฑติ” มาใชแ้ทนการ “บวชเรยีน” ไม่ไดห้รอื เพราะผูท้ีศ่กึษาถงึขัน้เป็นบณัฑติได้ อย่าง
น้อยก็ต้องผ่านวยัการครบบวชแล้ว เงื่อนไขอย่างนี้ พอถงึจุดที่ไม่มใีครบวชเพลงนี้เหน็จะต้อง
สูญพนัธุ์ ยิ่งสตรดี้วยแล้วแทบจะหมดหวงัเอาเสยีเลย ท าไมจงึต้องไปกีดกันเขา ในเมื่อเขามี
ความสามารถทีจ่ะท าไดอ้ย่างผูช้าย หรอือาจจะดกีว่า จงึควรใหร้ือ้ก าแพงออกเสยีบา้ง นกัดนตรี
ไทยนัน้ไม่เคยดูถูกในศลิปะของเขา ยิง่สิง่นัน้เป็นมงคลอนัสูงสุดด้วยแล้วเขาคงยิง่รกัและหวง
แหน ฉะนัน้แม้จะเป็นเพลงที่ใช้บรรเลงในการไหว้ครูดนตรไีทย ก็น่าจะเปิดโอกาสให้ผู้หญิง
แสดงไดบ้า้ง 

5.หน่วยราชการใดทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในศลิปะทางดนตรโีดยตรงกน่็าจะเปิดกว้าง จดั
สถานที่แสดงให้เป็นสาธารณะที่แท้จรงิ เปิดโอกาสให้บุคคลทุกระดบัได้มโีอกาสแสดงกนัอย่าง   
ทัว่ถงึ ไม่เหน็แก่ค่าผ่านประตูเลก็ๆ น้อยๆ และคงไม่เหลอืบ่ากว่าแรงหากไดจ้ดัหางบประมาณ
บางส่วนเพื่ อ เป็นค่าก าลังใจต่อผู้แสดง  ซึ่ งเท่ ากับ เป็นการท านุบ ารุง และส่งเสริมใน
ศลิปวฒันธรรมไทยไปในตวัอกีดว้ย 

6.ให้รูจ้กัประมาณการความต้องการของผู้บรโิภคที่มใิช่เป็นศลิปิน จรงิอยู่แม้มผีู้กล่าว
เสมอว่าศลิปินท างานเพื่อศลิปะ แต่ศลิปะเล่า เพื่อใครกนั อาจจะมอียู่บ้างที่ศลิปินบางคนสรา้ง
ผลิตผลออกมาเพื่อตนเอง โดยไม่แยแสต่อผู้อื่นว่าเขาจะรู้สกึอย่างไร พอใจในผลงานของเขา
หรอืไม่ แต่เท่าที่พบเหน็เป็นส่วนใหญ่ ศลิปินทัง้หลายผลติศลิปะออกมาเพื่อผู้บรโิภค ไม่ว่าจะ
เป็นดา้นดนตร ีนาฏศลิป์  จติรกรรม ประตมิากรรมหรอืสถาปัตยกรรม สงัเกตว่ามกัจะน าผลงาน
ออกแสดงตามสถานที่ต่างๆ เพื่อ “อวด” ผลงานของเขา ผู้บรโิภคจะชื่นชมหรอืไม่เป็นอกีเรื่อง
หนึ่ง แสดงว่าศิลปินยนิดีที่จะแสดงผลงานของตนให้ผู้อื่นได้รบัรู้ เมื่อเป็นเช่นนี้ บรรดาศิลปิน
ทัง้หลายไม่ว่าจะเป็นแขนงไหน ต้องรู้จกัประมาณตน ต่อการที่จะน าศิลปะของตนเสนอต่อ
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ผูบ้รโิภค คอืรูจ้กัพอด ีรูจ้ติใจของผูบ้รโิภค รูจ้กักาละ เทศะ ไม่ใช่วธิ ี“ยดัเยยีด” ให ้การยดัเยยีด
ใหก้เ็ท่ากบัการบรโิภคจนเกนิอิม่ ยิง่หากถงึขัน้อาเจยีนดว้ยแลว้ ความเบื่อหน่ายกเ็กดิขึน้ 

ในเรื่องนี้ นักดนตร ีผูม้ฝีีมอื เฉพาะอย่างยิง่ในวยัคะนอง มกัชอบแสดงอาการยดัเยยีด
โดยไม่รูจ้กั กาละ เทศะ ไม่เขา้ใจจติวทิยาของผูบ้รโิภคว่าความอิม่ของเขาอยู่แค่ไหน กลายเป็น
ว่าแทนที่จะได้ฟังเพลงไทยที่ไพเราะอิ่มแล้วก็เลิกกัน กลบักลายเป็นความเบื่อหน่าย แล้วมี
ผลกระทบถงึนักดนตรไีทยดว้ยกนั เรื่องของเรื่องกก็ลบักลายเป็นว่า นักดนตรไีทยนัน่แหละเป็น
ผูท้ าลายศลิปะของตนเอง 

จากที่กล่าวมาทัง้หมดนี้ มเีจตนาที่แท้จรงิที่อยากจะเหน็ดนตรไีทยยนืยง และฝังเขา้ไป
ในจติใจของคนไทยอย่างลกึซึ้งและมัน่คง มใิช่จะนัง่ตะโกนกู่อยู่ภายในบ้านให้ช่วยกนัอนุรกัษ์
ศลิปวฒันธรรมของชาติ แต่ต้องรู้จกักระตุ้น ให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทางสงัคมปัจจุบนั
อย่างฉลาด เลกิความคดิทีเ่ป็นขวาหรอืซ้ายตกขอบเสยีท ีมคีนไทยทัง้ทีเ่ป็นเยาวชนและชราชน 

คอยโอกาสที่ลิ้มทดลองในศลิปะดนตรไีทยอยู่ดว้ยความบรสิุทธิใ์จในสิง่ทีจ่นคดิว่าเป็นมงคลอนั
สูงสุด แต่ไม่กล้าทะลุก าแพง ลงเป็นแบบนี้แล้ว สกัวนัหนึ่งคงมผีู้พงัก าแพงกนัมัง่ และเมื่อนัน้ 

อะไรจะเกดิขึน้ตามมา 
 

 

 

 

ทีม่า: สงดั  ภูเขาทอง. “นิวรณ์ ก าแพงในดนตรไีทย”. สูจิบตัรดนตรีไทยอุดมศึกษำ ครัง้ที ่
14  (31 ม.ค. 2531) มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 

 

 

 

บทวิเครำะห ์

 

 
 ในบทความ “นิวรณ์ก าแพงในดนตรไีทย” นี้ไดเ้สนอขอ้สงัเกตเกีย่วกบัการแสดงดนตรี
ไทย และปัญหาในเรื่องความคดิบางประการทีส่ง่ผลต่อการแสดง โดยผูเ้สนอไดแ้สดงความเหน็
โดยเปรยีบเทยีบกบัการแสดงดนตรใีนบางประการทีส่ามารถดงึดดูความสนใจของผูช้มได้ โดย
เสนอว่าปัญหาเหล่านี้เกดิจากการสรา้งก าแพงขึน้มากัน้ระหว่างผูแ้สดงกบัผูช้ม ซึง่ผูช้มอาจ
ไม่ไดเ้หน็ก าแพงนี้  เพราะก าแพงนี้เป็นก าแพงทางความคดิทีย่งัฝังแน่นอยู่ในขนบธรรมเนียม
ของดนตรไีทย 

 ประเดน็ทีน่่าจะยอมรบัไดว้่า เป็นสภาพของดนตรไีทยในยุคปัจจุบนัคอื มกีารจดัการ
แสดงดนตรไีทยในลกัษณะต่างๆเพือ่เปิดโอกาสและกระตุน้ใหค้นทีม่คีวามรูค้วามสามารถ หรอื
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สง่เสรมิดนตรไีทยในดา้นต่างๆมากขึน้ แต่การสง่เสรมิเหล่านัน้กลบัไม่ไดส้ง่ผลในระยะยาวเลย 

ทัง้นี้ผูเ้สนอไดใ้หข้อ้สงัเกตว่า การสง่เสรมิเหล่านัน้เป็นไปในทางปรมิาณ มไิดเ้น้นไปทีเ่นื้อหา
และการสง่เสรมิอย่างแทจ้รงิ  อกีประการหนึ่งทีเ่ป็นขอ้สงัเกต คอื เรื่องของความเปลีย่นแปลง
ทางสงัคม  อนัมผีลต่อความนิยมและตระหนกัในคุณค่าของศลิปะเป็นเรื่องทีม่คีวามสมัพนัธก์นั
ซึง่เมื่อถงึยุคปัจจุบนันี้แลว้ คงจะตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงบา้งซึง่คงจะตอ้งเลอืกระหว่าง “..ใชว้ธิี
เอาหวัชนฝา ยดึหลกัทีม่มีาแต่เดมิไม่เปลีย่นแปลง ทัง้ๆทีรู่ว้่าตายเรว็ กบัยอมปล่อยไปตาม
กระแสแห่งความเปลีย่นแปลงทางสงัคม แต่อยู่ไดน้านหน่อยเพยีงแต่เปลีย่นรปูแบบทาง
ความคดิและการกระท าไปบา้ง เพือ่ความอยู่รอด..” 
 ใน 2 ประเดน็ทีย่กมานี้ นบัเป็นเรื่องทีผู่ท้ีอ่ยู่ในแวดวงดนตรไีทยเองน่าจะพจิารณาถงึ 
ความเป็นไปได ้หรอือาจจะตอ้งชีแ้จงในความเป็นจรงิว่า หากไม่ตอ้งการจะเปลีย่นแปลง เพราะ
เหน็ว่าของเดมินัน้มคีุณค่าอยู่กค็งตอ้งแสดงใหเ้หน็ว่า “คุณค่า” นัน้คอือะไร เพือ่ใหค้นนอกวงได้
เขา้ใจดว้ย เพราะทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนั “คุณค่า” เป็นสิง่ทีค่นทีค่ลุกคลกีบัดนตรไีทยเท่านัน้ทีจ่ะรู้
กนั แต่หาไดเ้ผยแพร่ใหค้นทัว่ไปไดม้สีว่นร่วมในคุณค่าเหล่านัน้ 

 ในเรื่องเกีย่วกบันิวรณ์ หรอืปัญหาของดนตรไีทยนัน้ โดยสรุปแลว้ผูเ้สนอบทความนี้ได้
พยายามชีใ้หเ้หน็ถงึขอ้ก าจดัในสว่นของคนในแวดวงดนตรไีทยเอง ทีย่งัยดึแบบแผนอนัถงึ
ปฏบิตัมิาอย่างไม่ยอมรบัรูต้่อความเปลีย่นแปลงของสงัคม และประเดน็ในเรื่องการสง่เสรมิดนตรี
ไทย ซึ่งเป็นปัญหาเก่าทีค่งเน้นเรื่องทีพู่ดกนัไดต้ลอดระยะเวลาทีผ่่านมา 
 ผูว้เิคราะหเ์หน็ว่าในประเดน็ส าคญัเรื่องปัญหาทีผู่เ้สนอกล่าวว่าเป็นนิวรณ์นี้ มทีัง้การตัง้
ขอ้สงัเกตทีด่ ี และความคดิทีด่จูะไม่เป็นกลางจากการอธบิายบางประการทีเ่หน็ว่า อาจจะเป็น
เพยีงสว่นน้อยทีเ่กดิขึน้ในแวดวงดนตรไีทยเท่านัน้ มไิดห้มายถงึเป็นภาพรวมของดนตรไีทย 

รวมทัง้ในบางกรณีจะเป็นการพยายามทีจ่ะแสดงความเหน็ในเชงิปฏริูปจนขาดการคดิถงึความเป็น
จรงิหรอืเหตุผลทีแ่ทจ้รงิเกี่ยวกบัสิง่นัน้ๆ อกีทัง้อาจสรา้งความเขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อนและเสนอ
ภาพพจน์กบัวงการดนตรไีทยได ้ถงึแมจ้ะเป็นเหตุการณ์จรงิทีผู่เ้สนอบทความกล่าวถงึ เช่นเรื่อง 
การประลองฝีมอืทางป่ีพาทยท์ีถ่อืว่าเป็นลกัษณะของการโออ้วดจนคลา้ยกบัว่าเป็นการข่มขู่
เหยยีดหยาม ซึง่หากพจิารณาโดยความเป็นธรรมแลว้ จะเหน็ว่าเป็นเรื่องลกัษณะเฉพาะบุคคล
เท่านัน้ แต่การประลองหรอืประชนันัน้ เป็นเรื่องของวถิทีางดนตรไีทยทีม่ผีลต่อการพฒันา แต่ผู้
เสนอบทความน่าจะชีใ้หเ้หน็ถงึขอ้สงัเกตทางดนตรตี่างๆในการประชนั เพือ่ใหค้นทัว่ไปสามารถ
ตดิตามและรบัรูไ้ดว้่านกัดนตรเีขาท าอะไรกนัในทางดนตร ีซึง่น่าจะเป็นการแสดงคุณค่ามากกว่า
การยกปัญหาเฉพาะของบุคคลมาเป็นกรณีส าคญั 

 ในกรณีของการเสนอความเหน็ประเดน็ “ใหรู้จ้กัประมาณความตอ้งการของผูบ้รโิภคที่
มใิช่ศลิปิน” เป็นประเดน็ทีส่ าคญัในยุคปัจจุบนัทีศ่ลิปินดนตรไีทยจ าเป็นตอ้งเขา้หาผูฟั้งมากกว่า
การอวดฝีมอืของตนแต่ฝ่ายเดยีว ซึง่ยงัจะท าใหเ้กดิช่องว่างระหว่างผูเ้ล่นกบัผูฟั้ง แต่ใน
ขณะเดยีวกนั หากการลดช่องว่างนี้กระท าจนมากไปอาจจะกลายเป็นการไม่แสดงฝีมอื หรอืคุณ
ค่าทีพ่อเพยีงกบัการแสดงใหผู้ฟั้งเหน็คุณค่าทางดนตรไีด้ ซึง่เรื่องนี้พจิารณาไดเ้ป็น 2 กรณีคอื 
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1. การเล่นดนตรใีนฐานะการแสดงโดยทัว่ๆไป ซึ่งแน่นอนว่าจะตอ้งค านึงถงึผูฟั้งเป็น
หลกั  

2. การแสดงดนตรเีพือ่แสดงฝีมอืและเนื้อหาสาระทางดนตร ี ซึง่ทัง้ 2 กรณีน้ี น่าจะ
แยกใหช้ดัเจน โดยเฉพาะเพลงไทยบางประเภทมจุีดประสงคท์ีช่ดัเจน คอื เพือ่การ
แสดงฝีมอืและความรูค้วามสามารถทางดนตรอีย่างแท้จรงิ ซึง่หากพจิารณาแต่เพยีง
การสนองต่อผูร้บัฝ่ายเดยีว คุณค่าของดนตรเีหล่านี้จะไดแ้สดงเมื่อใด ซึง่การกล่าว
ว่า  นกัดนตรไีด ้ “ยดัเยยีด” ใหก้บัผูฟั้งนัน้ คงจะเป็นการมองจากมุมมองของผูฟั้ง
ดา้นเดยีว 

 
 ในประเดน็อื่นๆนับไดว้่าเป็นการตัง้ประเดน็ทีน่่าสนใจและควรจะตอ้งใหค้นในวงการ
ดนตรไีทยร่วมพจิารณาดว้ยว่า สิง่เหล่านี้เป็นปัญหาจรงิหรอืไม่ เพราะกรณีต่างๆทีย่กมานัน้ลว้น
แต่มอียู่จรงิในบรบิทของดนตรไีทยทัง้สิน้ หากแต่อาจจะอยู่ในวงกวา้ง หรอืสว่นน้อยกเ็ป็นเรื่องที่
จะสามารถกระตุน้ใหเ้กดิการพจิารณาในสิง่ทีเ่กดิขึน้ 

 อย่างไรกต็ามบทความนี้ ถงึแมอ้าจจะไม่สมบูรณ์และชดัเจนในดา้นเนื้อความและบรบิท
ทีเ่กีย่วขอ้ง แต่กน็บัไดว้่าไดต้ัง้ประเดน็ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหาไวพ้อสมควร โดยเฉพาะ
วตัถุประสงคส์ าคญัทีอ่ยากจะเหน็ดนตรไีทยยนืยาวและฝังเขา้ไปในจติใจของคนไทย ซึง่ขอ้
เรยีกรอ้งและการตัง้ขอ้สงัเกตทัง้หลายลว้นแต่เป็นเรื่องทีค่นในแวดวงดนตรไีทยทีม่คีวามรู้
ความสามารถน่าจะไดอ้ธบิายใหค้นทัว่ไปเขา้ใจได ้ ทัง้ในดา้นแนวทางปฏบิตั ิ และความเชื่อ
ต่างๆทีค่นทัว่ไปอาจไม่เขา้ใจจนคดิว่าเป็นก าแพงนัน้ และหากบางสิง่บางอย่างสามารถปรบัปรุง
ใหเ้ขา้กบัยุคสมยั และเขา้หาคนโดยฟังไปได ้ กน่็าจะเป็นทางทีด่สี าหรบัดนตรไีทยในยุคสมยั
ปัจจุบนั ทีค่นยงัขาดทัง้ความเขา้ใจและการรบัรู้ 
    

   รงัสพินัธุ ์แขง็ขนั : ผูว้เิคราะห ์

นักดนตรีไทยจำ๋! 
ขมิป่อง 

 
ปัจจุบนัมคี ากล่าวเสมอว่า หนุ่มสาวสมยันี้ไม่สนใจดนตรไีทยห่างเหนิต่อศลิปะอนัล ้าค่า

ของชาต ิมองไม่เหน็คุณค่าของดนตรไีทยจงึเกดิขบวนการต่างๆ มฯีพณฯท่านโน้น ธนาคารนี้ 
มากมาย พากนัส่งเสรมิดนตรไีทย เพลงไทยกนัยกใหญ่ มรีายการทัง้ที่โรงละคร วทิยุ โทรทศัน์ 

ท่านกค็งทราบดอียู่ แต่ตามสภาพความเป็นจรงิ จะหาคนสนใจดนตรไีทยเพิม่สกักีค่น รายการที่
จดักนัขึน้มากเ็รยีกไดว้่าเล่นเองดเูองคงจะไม่ผดิ เพราะผูท้ีส่นใจดนตรไีทยสว่นมากมกัจะเป็นผูท้ี่
เล่นดนตรเีป็นหรอืรอ้งเป็น 

 เราน่าจะมามองปัญหาให้ถี่ถ้วน ตรงไปตรงมาว่าเป็นเพราะเหตุใดผลจงึออกมาเท่าที่
เหน็ๆเช่นนี้ ทัง้ๆที่ส่งเสรมิกนัเป็นบ้าเป็นหลงั บางท่านถงึกบัลงทุนเล่นตลกประกอบดนตรซีึ่ง
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บางทกีเ็ป็นตลกดา้นแลว้กโ็มเมตขีลุมเอาว่า “นี่แหละ เป็นวธิกีารสง่เสรมิทีถู่กต้องล่ะ มที่านผูช้ม
เป็นแฟนประจ าแยะเชยีว” 
 นักดนตรไีทยรุ่นใหม่ ท่านจะเป็นผู้สบืต่อผูเ้ป็นก าลงั ท่านควรหนัมาดูสงัคมดนตรไีทย
ของเราบ้างว่าเป็นอย่างไร เราก าลงัท าอะไรอยู่ และดนตรไีทยเรามอีะไรแค่ไหน มอีะไรเพิม่มา
บ้าง ท่านควรร าลึกและสงัวรณ์เสมอว่าเราอยู่ในสภาพอย่างไร และจงพยายามหาค าตอบที่
แทจ้รงิใหไ้ด ้

 ตามทีไ่ดส้งัเกตดู นกัดนตรไีทยจะมโีลกโดยเฉพาะส าหรบัพวกเดยีวกนั คอืพวกทีเ่ขา้มา
ไดก้็ต้องเป็นนักดนตรดี้วยกนั ซึ่งในโลกแห่งนี้ไม่ยอมรบัความรูส้กึร้อนหนาวจากโลกภายนอก 

ใครจะเป็นอย่างไรหรอืมคีวามเคลื่อนไหวอะไรกนับ้างก็ไม่ทราบไม่รบัรู้ ท าตวัเหมอืนก้อนดิน
กลางลานแจง้ ฝนจะตกแดดจะรอ้นแรงอย่างไรกไ็ม่มคีวามรูส้กึหรอืสนใจ และดนิก้อนนัน้กค็งจะ
แตกท าลายเป็นโคลนตมเมื่อฝนตก เป็นฝุ่ นละอองเมื่อแสงแดดอนัรอ้นแรงแผดเผา ถ้าตกอยู่ใน
สภาพนัน้แลว้จะมาตโีพยตพีายแช่งด่าปรากฏการณ์ธรรมชาตวิ่าไม่ปรานีมไิด้ 

เมื่อเราฟังหรอืเล่นดนตรไีทย เราจะเหน็ว่าเราหนีไม่ใครจะพน้ ในท านองทีว่่า “เอนองค์
ลงกบัทีปั่จถรณ์” ฯลฯ เสยีสกัท ีเรารูห้รอืไม่ว่าสภาพอย่างนัน้มนัเป็นจรงิอย่างไร และสภาพของ
คนทัว่ไปในปัจจุบนัน้ีมนัจะปัจถรณ์ใหเ้อนสกักีค่น 

 เราต้องยอมรบัสภาพความหมุนเวยีนเปลี่ยนไปภายนอก ซึ่งเราจะต้องสมัผสักับมนั
สมาชกิส่วนมากของสงัคมปัจจุบนัมสีภาพความเป็นอยู่แรน้แค้นยากจนเหี้ยมโหด แต่พวกเรา
กลบัมาอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่ง แล้วมานัง่ขบัร้องน าบรรยายสภาพเหตุการณ์สมยัไหนก็ไม่รู้ซึ่ง
พวกเขาเหล่านัน้ไม่มโีอกาสไดรู้เ้หน็และจบัตอ้ง 

ท าไมเราไม่มองสภาพอนัแทจ้รงิและความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่ แลว้เอามาท าล าน า
ขบัร้องดูบ้างซิ สิ่งนี้จะเตือนสังคมว่าดนตรีไทยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคม  และมีหน้าที่
ทดัเทียมกบัศิลปะแขนงอื่น เช่น ค าประพนัธ์ จติรกรรม วรรณกรรม ฯลฯ ซึ่งพวกนี้ได้ตื่นตวั 
และท าหน้าทีร่บัใชส้งัคมอย่างเตม็ความสามารถ 

อนัว่าศิลปะเพื่อศิลปะตามที่พวกเรากล่าวอ้างเสมอเมื่อได้รบัค าถามเกี่ยวกบัความมุ่ง
หมายของการเล่นดนตรี สิง่ที่กล่างอ้างนี้เป็นการเห็นแก่ตวัอย่างเลวร้ายที่สุด เราอยู่ในสงัคม 

เราตอ้งมสีว่นในการสรา้งสรรค ์ยกระดบั ชีท้าง และรบัใชส้งัคม คุณค่าของศลิปะอยู่ทีส่ ิง่นี้ หาใช่
ค าอา้งทีเ่หลวไหลไม่ 

ในสมยัโบราณก็มี เช่น เรื่องขุนช้างขุนแผนที่พวกเราเอามาขบัร้องกันเสมอ ที่ท่าน
บรรยายถงึบ้านเรอืนและสภาพสงัคมและมภีาษติส าหรบัสงัคมสมยันัน้ เพราะฉะนัน้ ที่ว่าศลิปะ
ตอ้งมหีน้าทีร่บัใชส้งัคมจงึเป็นความจรงิทีสุ่ด จะอยู่โดดเดีย่วมไิด ้

เราหวนมาดูกนับา้งว่าขณะน้ีเราหยุดแลว้หรอื ศลิปะตอ้งหมุนเวยีนเปลีย่นไปตามสภาพ 

จะอยู่กบัที่มไิด้ ถ้าหยุดอยู่กบัที่ก็เหมอืนกบัคนที่ก าลงัจะตาย และในที่สุดก็เหลอืแต่ความตาย
เท่านัน้เป็นที่พึ่ง ดนตรไีทยปัจจุบนันี้มไิด้มหีน้าที่แต่เพยีงประกอบโขนละคร หรอืประกอบพธิี
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การ เท่านัน้ เรายงัตอ้งแสดงอย่างโดดๆ ใหผู้ช้มๆ บนเวทอีกีดว้ย เราจงึตอ้งมอีะไรใหม่ใหผู้ช้ม
ผูฟั้งไดร้บัไปบา้ง 

ที่เขียนมานี้มิใช่ต้องการให้พวกเราทิ้งของเก่าก็หาไม่ อันของเก่านัน้จงธ ารงไว้เถิด      
เพื่อพวกเราจะไดเ้ล่นฟังกนัเอง แต่เรากต็้องสรา้งสิง่ใหม่ใหแ้ก่ดนตรไีทยบา้ง แต่อย่าสรา้งอย่าง 
สุ่มสีสุ่่มห้า ขา้พเจ้าเชื่อแน่ว่าพวกนักดนตรสีามารถท าได้ อย่าไปหลงว่าการส่งเสรมิดนตรไีทย
อยู่ทีก่ารแสดงในโทรทศัน์ ซึ่งมธีนาคารมัง่คัง่เป็นผูอุ้ปถมัภ์ ซึ่งผูอุ้ปถมัภ์กห็ารูห้รอืเขา้ใจปัญหา
ใดๆ ไม่นอกจากจะส่งเสรมิบารมขีองพวกเขา และใช้พวกเราเป็นเหยื่อในการโฆษณาชวนเชื่อ
ว่าเขามสีว่นธ ารงศลิปะไทย ซึง่ทีแ่ทเ้ป็นการกระท าเอาหน้า และเพื่อประโยชน์หลายๆ ดา้นของ
เขาเท่านัน้ ผูช้มทีน่ัง่หลงัขดหลงัแขง็ชมกห็าใช่ใครไม่  กพ็วกนกัดนตรดีว้ยกนัทัง้นัน้ 

ดนตรไีทยต่อไปนี้จะต้องไม่รบัใช้เพยีงคนกลุ่มน้อย เราต้องรบัใช้สงัคมส่วนใหญ่อย่าง  
เขม้แขง็และมจุีดมุ่งหมาย ดนตรไีทยต้องลงมาคลุกคลกีบัชนส่วนใหญ่ มฉิะนัน้ดนตรไีทยสูญแน่ 

และไม่ตอ้งมาบ่นหาสวรรคว์มิานอะไรถา้มนัเป็นไปอย่างนัน้จรงิๆ 

ข้าพเจ้าขออภัยหากว่าข้อเขียนนี้ไปกระทบกระเทือนท่านผู้ใด  ข้าพเจ้าขอยืนยนัใน
เจตนาอนัแน่วแน่ว่า ที่เขยีนมาทัง้หมดนี้ เพื่อปรารถนาที่จะให้ดนตรไีทยได้อยู่คู่กบัสงัคมไทย
อย่างสมภาคภูม ิ 

ท่านนักดนตรไีทยทัง้หลาย เสียงเพลงไทยของเรานัน้มิได้เพียงแต่ท าให้คนหลับได้
เท่านัน้ เสยีงเพลงไทยยงัสามารถปลุกคนใหต้ื่นขึน้มาอย่างแช่มชื่นไดด้ว้ย 

ลุกขึ้นเถิดนักดนตรไีทยทัง้หลาย เลิกฝันลมๆแล้งๆเสียเถิด จงลุกขึ้นมองดูสรรพสิ่ง
รอบตวัท่าน จงยอมรบัทีจ่ะเผชญิกบัมนั และสูก้บัมนัอย่างมจุีดหมาย  

ขอใหท้่านโชคด ี
 
 

ทีม่า: ขมิป่อง. “นกัดนตรไีทยจ๋า”. ธรรมศำสตรส์งัคีตฉบบัพรรณนำ ชุมนุมดนตรไีทย
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ กรุงเทพฯ : โรงพมิพพ์ฆิเณศ, 2518. 

บทวิเครำะห ์
 
 บทความชิน้นี้ไดเ้สนอความคดิต่อการน าดนตรเีขา้หาคนฟัง หรอืบทบาทของนกัดนตรี
ทีค่วรจะกระท าในฐานะผูเ้ล่น ผูส้รา้งทีค่วรจะค านึงถงึสงัคมและผูร้บั นอกจากจะใชด้นตรเีพือ่
ความสุข สนุกสนานของตน เป็นประเดน็ส าคญั 

 ในบทความนี้มขีอ้สงัเกตหลายประการ ทัง้ในดา้นของความคดิประชาชนทัว่ไป ทีม่ตี่อ
ดนตรแีละความเป็นจรงิในจุดมุ่งหมายของผูป้ฏบิตัทิีพ่ยายามจะมุ่งไปถงึ 
 ในกรณีแรกนัน้ ย่อมเป็นความคาดหวงัของคนทัว่ๆไปทีอ่ยากจะมสีว่นร่วมในการชื่นชม
กบัศลิปะเช่นเดยีวกบัผูส้รา้ง และยงัไม่สามารถหาทางทีจ่ะเขา้ถงึไดเ้ช่นเดยีวกบัผูป้ฏบิตั ิ ทัง้นี้
เพราะวถิกีารถ่ายทอดและการเรยีนรูใ้นดนตรไีทยนัน้ เป็นเรื่องทีจ่ะตอ้งใชเ้วลาในการซมึซบัสิง่
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ต่างๆโดยการปฏบิตัแิละการเรยีนรูจ้ากผูถ้่ายทอดโดยตรง ดงันัน้การทีจ่ะใหผู้ฟั้งโดยทัว่ไป
สามารถชื่นชมสมัผสัดนตรไีดเ้ช่นเดยีวกบัผูป้ฏบิตันิัน้ จงึจ าเป็นทีผู่ป้ฏบิตัเิองจะตอ้งหาวธิกีารที่
จะช่วยใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นกลุ่มผูฟั้งดว้ยเช่นกนั และเป็นประเดน็ปัญหาทีจ่ะตอ้งหาวธิกีารที่
เหมาะสม โดยไม่เสยีลกัษณะดัง้เดมิไป ซึง่ประเดน็น้ีอาจเป็นปัญหาในหมู่ผูป้ฏบิตั ิ ซึง่ผูเ้ขยีน
บทความนี้ไดพ้ยายามชีใ้หเ้หน็ถงึและไดก้ระตุ้นใหต้ระหนกัในเรื่องนี้ ดงัทีป่รากฏอยู่หลาย
ขอ้ความในบทความนี้ 
 ความเป็นจรงิในเรื่องดนตรไีทยนัน้ คงจะตอ้งยอมรบัว่า มคีวามเป็นเอกลกัษณ์และมี
ความเป็นลกัษณะเฉพาะตวัอยู่สงู ทัง้ในดา้นรปูแบบและวธิกีาร ดงันัน้หลายขอ้ความในบทความ
นี้ ดูจะเป็นเหมอืนการตดัสนิใจโดยเอาความเหน็ของมหาชนเป็นหลกัมากไป ซึง่ควรจะตอ้ง
ค านึงถงึความคดิและความมุ่งหมายสงูสุดในศลิปะดว้ย ดงัเช่นขอ้ความ  

“อนัว่าศลิปะเพือ่ศลิปะตามทีพ่วกเรากล่าวอา้งเสมอ เมื่อไดร้บัค าถามเกี่ยวกบัความมุ่ง
หมายของการเล่นดนตร ี  สิง่ทีก่ล่าวอา้งนี้เป็นการเหน็แก่ตวัอย่างเลวรา้ยทีสุ่ด” 
 ขอ้ความในบทความนี้ เมื่อพจิารณาโดยทศันะของผูฟั้งหรอืประชาชนแลว้ ย่อมเหน็ว่า
เป็นการสมควรทีจ่ะตอ้งท าใหด้นตรมีสีว่นในสงัคมและใกลช้ดิกบัประชาชนมากขึน้ แต่ในทาง
ตรงกนัขา้มในมุมมองของนักดนตรเีองโดยเฉพาะในวถิขีองดนตรไีทยนัน้ ยิง่พฒันาไปสงูเท่าใด 

ความเป็นปัจเจก ความอสิระย่อมเป็นเครื่องบ่งชีถ้งึการพฒันาและเตบิโตทางความคดิมากขึน้เท่านัน้ 

 ดงันัน้หากขอ้เรยีกรอ้งของประชาชนทีต่อ้งการจะน าดนตรเีขา้สูค่นฟังใหม้ากทีสุ่ด โดย
มไิดค้ านึงถงึการพฒันาผูฟั้งเพือ่เขา้หาดนตรใีนระดบัสงู กค็งจะไม่สามารถหาแนวทางสายกลาง
ได ้ หรอื  มฉิะนัน้บทความนี้ ย่อมจะแสดงขอ้เรยีกรอ้งทีน่กัดนตรผีูป้ฏบิตัจิะตอ้งเลอืกแนวทาง
ของตนว่าจะท าหน้าทีใ่นฐานะนกัดนตรขีองประชาชน หรอื นกัดนตรทีีต่อ้งการมุ่งสูจุ่ดหมาย
ปลายทางของดนตรอีย่างจรงิจงั ทีใ่นสภาวะนัน้คงไม่สามารถจะหยุดเพยีงแค่การตอบสนอง
ความตอ้งการผูฟั้งเพยีงอย่างเดยีว    
 

รงัสพินัธุ ์แขง็ขนั : ผูว้เิคราะห ์

ดนตรีไทยในทศันะของนักดนตรีสากล 
สุกร ีเจรญิสุข 

 
 แต่เดมินัน้ท่านอาจารยช์าญวทิย ์ เกษตรศริ ิ มอบหมายใหเ้ขยีนเรื่องดนตรไีทยในทศันะ
ของชาวต่างชาต ิ โดยอา้งว่าไดเ้คยอ่านบทความของผูเ้ขยีนจากทีไ่หนกไ็ม่รู้ ผูเ้ขยีนเองกจ็ า
ไมไ่ด ้เท่าทีจ่ าไดก้ม็นีกัดนตรชีาวต่างชาตมิาเล่นดนตรไีทย มโีอกาสฟังดนตรไีทย หรอืมาอยู่ใน
เมอืงไทยกม็หีลายคน แต่ละคนกต็่างยุคต่างเวลาตอ้งอาศยัการคน้ควา้อย่างจรงิจงั ถงึจะน า
หลกัฐานมาเขยีนได ้ส าหรบังานนี้เอาเป็นว่า ขอเป็นทศันะของนกัดนตรสีากลก่อนกค็งจะเขยีนง่าย
ขึน้ 

ควำมเป็นดนตรี 
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 ท าไมตอ้งเรยีกดนตรไีทยและท าไมตอ้งเรยีกว่าดนตรสีากล 

 ดนตรไีทยนัน้หมายถงึ เป็นดนตรขีองปวงชนชาวไทย เป็นดนตรทีีเ่ล่นดว้ยเครื่องดนตรี
ของไทย อาจจะมคีวามหมายว่าเป็นดนตรเีพือ่คนไทยเองดว้ยกระมงั ถา้ฝรัง่อยากฟังเพลงไทย
หรอื  ดนตรไีทย กค็งเป็นเพยีงผลพลอยไดเ้ท่านัน้ วตัถุประสงคข์องดนตรไีทยกค็อื เป็นดนตรี
ของคนไทย และเพือ่ใหค้นไทยดว้ยกนัฟัง 
 ดนตรสีากล หมายถงึ ดนตรขีองชาวตะวนัตก (ฝรัง่) ดนตรลีาว เขมร มอญ ข่า พม่า 
ฯลฯ ไม่เรยีกว่าดนตรสีากล แต่เรยีกตามชื่อของชุมชนกลุ่มนัน้ๆ ดนตรสีากลเป็นดนตรทีีเ่ล่น
ดว้ยเครื่องดนตรตีะวนัตก (ฝรัง่)  นกัดนตรจีะเป็นชาวไหนๆใครกไ็ดท้ีบ่รรเลงเป็นเพลงดว้ย
เครื่องดนตรสีากล บรรเลงเพลงสากลกถ็อืว่าเป็นดนตรสีากลหมด 

 แลว้ดนตรไีทยเป็นดนตรสีากลไดไ้หม 

 ดนตรไีทยไม่ใช่ดนตรสีากลและดนตรสีากลไม่ใช่ดนตรไีทย โดยเครื่องมอืและรปูแบบ 

ชาวสากลมาเล่นดนตรไีทยไดไ้หม กม็ชีาวสากลมากมายมาเล่นดนตรไีทย แลว้ชาวดนตรไีทย
เล่นดนตรสีากลไดไ้หม กม็ชีาวดนตรไีทยอกีมากมายทีเ่ล่นดนตรสีากล เพยีงแต่ดนตรไีทยไม่ใช่
ดนตรสีากล ดนตรสีากลไม่ใช่ดนตรไีทย 

 ท าไมไม่ท าดนตรไีทยใหเ้ป็นดนตรขีองชาวสากล 

 หมายความว่า ท าไมดนตรไีทยไม่เป็นดนตรขีองชาวโลก ท าไมดนตรไีทยเป็นของคน
ไทย เพือ่คนไทย โดยคนไทยเท่านัน้หรอื เมื่อเราคดิว่าดนตรไีทยเป็นของดจีรงิกน่็าจะมอบให้
เหน็สมบตัขิองชาวโลก (สากล) เพือ่ว่าชาวโลกทัง้หลายจะไดม้โีอกาสชื่นชมดว้ย 

 โดยรปูแบบนัน้ยงัคงแสดงถงึความเป็นศลิปวฒันธรรมไทย แต่เป็นดนตรสี าหรบัคนทัว่
โลกใครๆกส็ามารถทีจ่ะชื่นชมได้ 
 ดนตรอีนิเดยี ดนตรญีีปุ่่ น และดนตรจีนีไดก้ลายเป็นดนตรขีองชาวโลกไปแลว้ คนทัว่โลก
รบัดนตรอีนิเดยี ญีปุ่่ น และจนี  ดนตรขีองอนิเดยี ญีปุ่่ น จนี เหลอืแต่เพยีงกลิน่อายของ
วฒันธรรมดัง้เดมิ ฆอ้งจนี (Gong) ไดก้ลายเป็นเครื่องดนตรทีีอ่ยู่ในวงซมิโฟนี เป็นของวง
ดนตรสีากล ท่านราว ี แชงกา (Ravi Shankar) เล่นเพลง Sitar Concerto กบัวง
ลอนดอนซมิโฟนีออรเ์คสตรา เป็นตน้ ซึง่เป็นการพฒันาเครื่องดนตร ี เสยีงดนตร ี รูปแบบและ
การสร้างความกลมกลนืทางวฒันธรรมสู่ความเป็นวฒันธรรมของโลกมากขึน้ 

สภำพของดนตรีไทย 

 ดนตรไีทยเป็นดนตรทีีอ่ยู่ในสภาพจ าทรงเอาไว้ 
 จ า หมายถงึ การจดจ าและท่องบ่น  ทรง หมายถงึ การรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพดัง้เดมิ หรอื
ใกลเ้คยีงของเดมิมากทีสุ่ด ความหมายรวมกนัแลว้เป็นการรกัษาของดัง้เดมิเอาไว้  
 โดยธรรมชาตแิลว้ ดนตรทีุกชนิดในโลกนี้เป็นศลิปะ ดนตรเีป็นเรื่องของความคดิ
สรา้งสรรค ์ (creative) ตอ้งมกีารปรุงแต่งใหแ้ตกต่าง เพราะดนตรเีป็นเรื่องของความ
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แตกต่าง ศลิปินเป็นผูส้รา้งความแตกต่าง ความแตกต่างเป็นความสรา้งสรรค ์ใหช้วีติชวีา ใหค้วาม
ใหม่ ใหค้วามสด 

 ความเหมอืนคอืครู และครคูอืความเหมอืน ครเูป็นทฤษฎบีททีห่นึ่ง ครเูป็นแบบฉบบั 

 นกัเรยีนดนตรทีุกคนตอ้งมคีรู "ศษิยม์คีรู"  ครเูป็นแม่แบบใหค้วามเหมอืน เรยีนรูโ้ดย
การลอกเลยีนเพือ่ใหเ้หมอืนแบบ เมื่อไดแ้บบแลว้นกัเรยีนดนตรตีอ้งออกจากแบบครไูปสูแ่บบ
ของตนเอง แสวงหาความเป็นตวัเอง ศลิปินตอ้งดน้เองไดห้รอืมุดโตแตก ถ้ามุดโตไม่แตกกต็อ้งอยู่
กบัคร ูเลยีนแบบครอูยู่ต่อไป 

 ความจรงิครดูนตรทีีมุ่ดโตแตกนัน้มมีากมาย ทีเ่หน็เด่นชดัโดยอาศยัผลงานและ
หลกัฐานของท่าน เช่น พระประดษิฐไ์พเราะ รูจ้กักนัทัว่ไปว่าครูมแีขก ในบทไหวค้รเูสภา
กล่าวถงึครมูแีขกว่า "ครูมแีขกคนนี้เขาดคีรนั เป่าทะยอยลอยลัน่บรรเลงลอื" 

 ครมูแีขกสรา้งผลงานเพลงทะยอย ป่ีมวย ป่ีพระอภยั เพลงส าเนียงจนีมหีลกัฐานว่าเป็น
ผลงานของครูมแีขกดว้ย แสดงว่าเมื่อมุดโตแตกแลว้สามารถทีจ่ะคดิคน้และใสอ่ะไรลงไปในเพลง
ไทยไดอ้กีมากมาย 

 เล่ากนัว่า วนัหน่ึงครมูแีขกเดนิกลบับา้นระหว่างทางไดย้นิมโหรจีนีกห็ยุดฟังแลว้น ามา
เรยีบเรยีงเป็นเพลงใหม่  จนีแส อาเฮยี ชมสวนสวรรค ์แป๊ะ เป็นตน้ 

 หลวงประดษิฐไ์พเราะ (ศร ศลิปบรรเลง) เป็นนกัดนตรทีีมุ่ดโตแตก สรา้งผลงานไว้
มากมาย   “ทางเทวดา" เป็นค าทีค่รหูลวงประดษิฐใ์ช้ ท าใหค้นรุ่นใหม่ตอ้งตคีวามกนัมากมาย 

ในทีน่ี้หมายถงึ “มุดโตแตก" นกัดนตรทีีส่ามารถดน้ได้ มคีวามแตกฉานในทางเพลง สามารถที่
จะสรา้งสรรคท์างใหม่ขึน้มาได ้

 ครหูลวงประดษิฐไ์พเราะไดส้รา้งผลงานเพลงไว้ 300 กว่าเพลง มทีัง้แขก จนี ฝรัง่ 
เขมร ชวา ฯลฯ น าส าเนียงต่างๆมากมายมาสูค่วามเป็นดนตรไีทย 

 ครผููย้ ิง่ใหญ่คอืผูท้ีไ่ม่ไดต้ดิยดึ แต่กลบัสรา้งสรรคง์านใหม่ตลอดเวลา สรา้งความมี
ชวีติชวีา และมคีวามเป็นปัจจุบนั ครผููย้ ิง่ใหญ่ตอ้งการเสยีงใหม่ๆ แสวงหาเสยีงใหม่ ระนาดแกว้ 
ระนาดทุม้ เครื่องสายผสมออรแ์กน เครื่องสายผสมเปียโน เสยีงองักะลุง ระนาด 19 ลูก 20, 

21, 22 ซึง่เป็นความพยายามทีจ่ะเพิม่ศกัยภาพของเสยีงใหม่ขยายขอบเขตของเสยีงใหก้วา้งขึน้ 

มากขึน้ 

มุดโตตกแตกกไ็ด้แต่ทรงจ ำ 
 นกัดนตรทีีไ่ม่สามารถพฒันาฝีมอื ไม่บรรลุทางความคดิทีจ่ะเขา้ใจหรอืแตกฉานในทาง
บรรเลง "ดน้ไม่ได"้ มุดโตไม่ออก กเ็ป็นเพยีงทรงจ าของครเูอาไว ้คดิสรา้งใหม่กไ็ม่กลา้ กลวัครู
ว่า      "หวัลา้นนอกครู" หรอืวดัรอยเทา้คร ูซึง่เป็นความเขา้ใจผดิในทางปรชัญา เพราะว่า
ดนตรตีอ้งสรา้งสรรคใ์หม่ ของเก่าคอืคร ู เรยีนจากครู เล่นของคร ู ความสุดยอดของดนตรกีค็อื 

ความเป็นตวัของตวัเอง "อวดความเป็นฉนั" 

 ดนตรเีป็นศลิปะทีอ่วดความสามารถของความเป็นฉัน 

 ดนตรไีทยเป็นดนตรทีีส่ามารถอวดความเป็นฉันไดอ้ย่างยอดเยีย่ม 
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ดนตรีไทยควำมย่ิงใหญ่ในควำมเลก็ 

 ดนตรสีากลหรอืดนตรฝีรัง่นัน้มกีารแบ่งหน้าทีข่องผูท้ีท่ างานศลิปะโดยแบ่งหน้าทีอ่ย่าง
ชดัเจนว่า มผีูแ้ต่งเพลงหรอืผูป้ระพนัธเ์พลง มผีูเ้ล่นดนตรหีรอืนกัดนตร ี และมผีูช้มหรอืผูฟั้ง 
เพลงนัน้ไดแ้ต่งไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ มกีารก าหนดกฎเกณฑท์ีแ่น่นอน นกัดนตรมีหีน้าทีท่ าใหเ้ป็นไป
ตามความคดิของคตีกวเีท่านัน้ โอกาสทีจ่ะถ่ายทอดใหแ้ตกต่างมน้ีอยมาก ท าอย่างไรให้
ใกลเ้คยีงความประสงคข์องผูแ้ต่งไดม้ากทีสุ่ด นกัดนตรมีฝีีมอืเสมอืนช่าง ไม่มโีอกาสประดษิฐส์ิง่
ใหม่ใหน้อกเหนือจากผูแ้ต่ง แต่มหีน้าทีท่ าใหถู้กตอ้งทีสุ่ด ผูฟั้งฟังองคร์วมของดนตร ี ดนตรอียู่
ในมอืของผูป้ระพนัธแ์ละเมื่อบรรเลงกอ็ยู่ในมอืของผูค้วบคุมวงเพยีงคนดยีว 
 ดนตรไีทยนัน้ผูแ้ต่งเพลง นกัดนตร ี และผูฟั้ง สามารถเป็นคนเดยีวกนัไดใ้นเวลา
เดยีวกนั โดยเฉพาะนกัดนตรมีอีสิระและโอกาสทีจ่ะแต่งเพลงไปในขณะทีเ่ล่นอยู่ ผูฟั้งตัง้ใจฟัง
ความใหม่ทีจ่ะเกดิขึน้ในแต่ละทางเพลง ผูฟั้ง ฟังเป็นทางๆของแต่ละเครื่องดนตร ี นกัดนตรมีี
บทบาทเป็นศลิปิน เพราะต้องสรา้งสรรคไ์ปในเวลาเดยีวกนัดว้ย ดนตรอียู่ในมอืของนกัดนตรเีอง
ทุกคน ซึ่งเป็นความยิง่ใหญ่ 
 ดนตรทีีย่ ิง่ใหญ่และมบีทบาทแสดงศกัยภาพของนกัดนตรมีากทีสุ่ดกค็อืวงเลก็ๆ
อย่างเช่น ป่ีพาทยเ์ครื่องหา้ เครื่องดนตรทีุกชิน้มบีทบาทส าคญัหมด มทีางเป็นของตวัเอง มี
ความเป็นตวัของตวัเอง มสีสีนัของตวัเอง 
  
นักดนตรีผู้ย่ิงใหญ่ไม่ติดยึด 

 ดนตรไีทยเป็นดนตรทีีม่คีรู ครเูป็นกรอบ นกัดนตรไีทยจ านวนมากยดึอยู่ทีก่รอบจนไม่
กลา้ทีจ่ะแสดงออกนอกกรอบ เมื่อกรอบตกตะกอนหนาเขา้ ในทีสุ่ดดนตรไีทยจงึถูกขงัไวใ้น
กรอบ ไม่มใีครกลา้คดิ กลา้ท าทีอ่อกนอกกรอบเพราะกลวั "ผดิคร"ู 

 นกัดนตรเีกดิความกลวั กลวัคร ูกลวักรอบ และยดึกรอบเป็นสรณะ  
 นกัดนตรจี านวนหนึ่งทีม่คีวามคดิสรา้งสรรคท์ีไ่ม่สามารถออกทางดนตรไีดก้ไ็ปออกทาง
เครื่องดองของเมา ออกทางนกัเลง (หวัไม)้ กลายเป็นกรอบทีส่องหนาขึน้ไปอกี 

 นกัดนตรผีูย้ ิง่ใหญ่นัน้เคารพครู บูชาคร ูครนูัน้สงา่งามอยู่ภายใน ครเูป็นภูมปัิญญา ครู
เป็นความอบอุ่น ครเูป็นหลกัการเป็นความรูใ้นอดตี นกัดนตรคีอืความเป็นปัจจุบนัทีจ่ะคดิ
สรา้งสรรคง์านดนตรขีึน้มา 
 ดนตรไีทยซ่อนวญิญาณความเป็นประชาธปิไตยไวใ้นวธิกีารรวมวงดนตร ี ทีทุ่กคนมี
เสรภีาพทีจ่ะท าหน้าทีแ่ละขอบเขตของตวัเองคอืเพลง แต่กม็อีสิระทีจ่ะท าอย่างไรกไ็ดโ้ดยอาศยั
ฝีมอื 
 
ดนตรีไทยต้องสร้ำงควำมเป็นอำชีพ 
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 ความเป็นอาชพีหมายถงึ ความมเีกยีรตแิละเชื่อถอืได ้ มคีวามพอใจในการประกอบ
อาชพีเป็นนกัดนตรไีทย มคีวามสามารถทีเ่ลีย้งชพีและครอบครวัไดโ้ดยมรีายไดจ้ากการเป็นนกั
ดนตร ี นกัดนตรอีาชพีตอ้งมกีารฝึกซอ้ม มคีวามพรอ้มทีจ่ะบรรเลงไดท้นัทโีดยไม่มขีอ้กงัขาใดๆ
ทุกสถานการณ์ ไม่อา้งว่าไม่พรอ้ม ไม่ไดซ้อ้ม ไม่มเีครื่องดนตร ีขีเ้กยีจ ไม่มอีารมณ์ หรอืขอ้อา้ง
อื่นๆอกีมากมาย 

 ในการบรรเลงดนตรตีอ้งมคีวามตัง้ใจ เพราะว่าความไพเราะของดนตรเีกดิขึน้จากความ
ตัง้ใจ ความไพเราะของดนตรไีม่ไดเ้กดิขึน้เพราะความบงัเอญิ แต่นกัดนตรตีัง้ใจท าใหเ้กดิขึน้
เช่นนัน้ นกัดนตรไีทยน้อยเหลอืเกนิทีจ่ะมกีารฝึกซอ้มทีไ่ดช้ื่อว่า ซอ้มดนตร ีแต่ในความเป็นจรงิ
แลว้ ไม่มกีารฝึกซอ้มดนตรไีทย แต่เป็นการเล่นดนตรไีทย นอกจากการเรยีนต่อเพลงจากครู 
สว่นใหญ่นกัดนตรใีชเ้วทจีรงิๆบรรเลงเป็นทีฝึ่กซอ้มในเวลาเดยีวกนั 

 วงดนตรไีทยเป็นวงดนตรทีีค่อยงาน คอยเทศกาล ไม่มงีานไม่มเีทศกาลไม่มกีารเล่น
ดนตร ี ไม่มกีารฝึกซอ้มดนตร ี น้อยเหลอืเกนิทีจ่ะมกีารเล่นดนตร ี เพือ่ดนตร ี แต่ดนตรไีทยเป็น
ดนตรปีระกอบงานเป็นหลกั 

 นกัดนตรไีทย "เล่นดนตร"ี ไม่ไดเ้อาจรงิทางดนตร ี นกัดนตรฝีรัง่ จาคอบ ไฟต ์

(Jacob Feit) บดิาของพระเจนดุรยิางคไ์ดก้ล่าวตกัเตอืนสอนและก าชบัพระเจนดุรยิางคไ์ว้
ว่า  …คนไทยเราไม่ใคร่สนใจในศลิปะการดนตรเีท่าใดนกั ชอบท ากนัเล่นๆ สนุกๆไปชัว่คราว
เท่านัน้ แลว้กท็อดทิ้งไป… 

 เมื่อเล่นดนตร ี ดนตรเีป็นเพยีงของเล่น ท ากนัเล่นๆ ไม่สามารถถอืมาเป็นแก่นสารได้ 
ดนตรจีงึเป็นเพยีงหน้าทีไ่ม่ใช่อาชพี นกัดนตรเีป็นแต่เพยีงช่าง ไม่ใช่ศลิปิน นกัดนตรไีทยจงึเป็น
ช่างท าตามหน้าทีแ่ละความรูท้ีท่รงจ าเอาไว้ 
 อนัดนตรป่ีีพาทยต์ะโพนเพลง 
 เป็นนกัเลงเหล่าโลนเล่นโขนหนงั 
 แมพ้วกกูผูห้ญงิทีใ่นวงั 
 มนักย็งัเรยีนร ่าจนช านาญ (สุนทรภู)่ 
 ความเป็นมอือาชพีของดนตรไีทยอยู่ที่วญิญาณและฝีมอื วญิญาณไทยตอ้งอยู่ หวัใจ
ของดนตรไีทยตอ้งอยู่ แลว้เพิม่ศกัยภาพทางฝีมอื ซึง่เป็นความหมายของดนตรอีาชพี ไม่ไดท้ า
กนัเล่นๆอกีต่อไป 

คนเก่งของสงัคมเปล่ียนยุค 

 คนเก่งดนตรไีทยตอ้งเล่นรอบวง คนเก่งกค็อืสามารถเล่นเครื่องดนตรไีดร้อบวง 
 สงัคมปัจจุบนัเปลีย่นไป รา้นคา้เปลีย่นจากหอ้งแถวไปสูค่วามเป็นศูนยก์ารคา้มากขึน้ 

ในศูนยก์ารคา้มรีา้นทีข่ายของเฉพาะ รา้นขายเสือ้ชัน้ใน รา้นขายรองเทา้ รา้นขายถุงเทา้ รา้น
ขายแว่น เป็นต้น  แสดงถงึว่าสงัคมเปลีย่นไปสูค่วามเป็นอาชพีเฉพาะทาง 
 นกัดนตรทีีเ่ก่งรอบวงเหมาะส าหรบัโลกสมยัเก่า ไม่เก่งแต่ช านาญ ไม่เชีย่วชาญแต่เคย
มอื  แต่ปัจจุบนัโลกตอ้งการนกัดนตรทีีม่คีวามสามารถเฉพาะทาง นกัระนาด นกัป่ี นกัฆอ้ง ที่
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ฝึกฝนมาอย่างจรงิจงั คนเก่งรอบวงเปลีย่นสถานภาพจากนกัดนตร ี ไปสูค่วามเป็นครดูนตรี
มากกว่า เพราะครตูอ้งสามารถสอนเดก็ไดทุ้กเครื่องมอื 

 สมยัใหมต่อ้งการศลิปิน ตอ้งการนกัดนตรทีีส่ามารถสรา้งสรรคง์านไดด้ว้ย ไม่ใช่
เพยีงแต่จ าทรงไวเ้ท่านัน้ 

 คนเก่งสมยัใหม่ตอ้งมคีวามกลา้ทีส่รา้งเสยีงใหม่ เพือ่คนรุ่นใหม่ โลกใหม่ ผูฟั้งก าลงั
กลายเป็นลูกคา้ ดนตรไีม่ใช่ศลิปะทีใ่หเ้ปล่าอย่างแต่ก่อนอกีต่อไป ดนตรนีอกจากจะมคีุณค่าแลว้ 
ดนตรตีอ้งมมีลูค่าดว้ย ศลิปะดนตรกี าลงักลายเป็นสนิคา้ทีจ่ะตอ้งซือ้ขาย เพือ่ใหน้กัดนตรอียู่ใน
สงัคมธุรกจิได ้

ดนตรีไทยถึงยุคท่ีต้องมุ่งสู่ควำมเป็นสำกล 

 เมื่อโลกเลก็ลง หมายถงึ การสือ่สารการตดิต่อ การคมนาคม ท าใหโ้ลกเลก็ลงไปมาก 

ดนตรไีทยตอ้งออกไปสูค่วามเป็นสากล (universal) ดนตรไีทยในโลกสมยัใหม่ไม่เป็นเพยีง
ดนตรสี าหรบัสงัคมไทยหรอืคนไทยอกีต่อไป แต่เป็นดนตรสี าหรบัชาวโลก เป็นการเสนอ
วญิญาณไทยใหก้บัชาวโลก อวดความเป็นไทยใหช้าวโลกรู ้
 ดนตรไีทยไม่ใช่ดนตรขีองคนไทย โดยคนไทย และเพือ่เฉพาะคนไทยอกีต่อไป แต่เป็น
ดนตรไีทยทีอ่ยู่ในประชาคมดนตรโีลก มซีอดว้งคอนแชรโ์ต้ ขลุ่ยโซนาตา หรอืระนาดทุม้คอน
แชรโ์ต ้และอกีมากมาย 

 ประการสุดทา้ย ถงึเวลาทีด่นตรตีอ้งไปอยู่ในสถาบนัการดนตร ี มกีารศกึษาคน้ควา้ใน
ดา้นศาสตรข์องดนตรไีทยอย่างจรงิจงั ความรูด้นตรไีทยตอ้งออกไปสูส่าธารณะ มกีารฝึกฝน
ดนตรไีทยในความเป็นศลิป์อย่างมรีะบบ ขณะเดยีวกนับนพืน้ฐานของความมเีหตุมผีลอย่าง
วธิกีารของฝรัง่อย่างเดยีวไม่เพยีงพอ ตอ้งอยู่บนพืน้ฐานรากเหงา้ของวฒันธรรมทีม่คีวามเคารพ
ต่อคร ูบนพืน้ฐานของความรกัและความผกูพนั และบนพืน้ฐานฝีมอืทีผ่่านการฝึกฝนอย่างจรงิจงั 
ตอ้งเก่ง ตอ้งช านาญ ตอ้งเชีย่วชาญและอยู่กบัมอื 

 

ทีม่า: สุกร ีเจรญิสุข. "ดนตรไีทยในทศันะของนกัดนตรสีากล." ดนตรีไทยอดุมศึกษำ ครัง้
ที ่25  พ.ศ. 2537, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2537. 

 
บทวิเครำะห์ 

 
 บทความนี้เสนอโดยผูม้พีืน้ฐานทางดนตรตีะวนัตกทีว่เิคราะหแ์ละเสนอประเดน็ในการ
ยกระดบัดนตรไีทยใหม้คีวามเป็น "สากล" หรอือาจม ี "มาตรฐาน" ในแบบสากล โดยผูเ้สนอ
บทวจิารณ์ไดต้ัง้ประเดน็ทีน่่าสนใจทัง้ในมุมกวา้งและลกึทีเ่กีย่วขอ้งกบัดนตรไีทย ซึง่ขอ้สงัเกต
เหล่านี้มไิดเ้ป็นการหกัลา้งความคดิเดมิของไทย แต่เป็นการเสนอทางออกในวถิขีองดนตรไีทยที่
จ าเป็นตอ้งมกีารปรบัปรุงใหเ้ขา้กบัความเป็นไปของดนตรขีองโลกทีม่กีารศกึษากนัอย่าง
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กวา้งขวาง และเป็นประโยชน์กบัดนตรไีทยเอง โดยไดต้ัง้ค าถามทีจ่ะตอ้งหาค าอธบิายและใน
ความเป็นจรงิแลว้กม็แีนวทางทีเ่ป็นจรงิได้  ขอ้ความทีช่วนคดิคอื "…ท าไมดนตรไีทยไม่เป็น
ดนตรขีองชาวโลก ท าไมดนตรไีทยเป็นของคนไทย เพือ่คนไทย โดยคนไทยเท่านัน้หรอื เมื่อเรา
คดิว่าดนตรไีทยเป็นของดจีรงิกน่็าจะมอบใหเ้ป็นสมบตัขิองชาวโลก (สากล) เพือ่ว่าชาวโลก
ทัง้หลายจะไดม้โีอกาสชื่นชมดว้ย" 

 ขอ้สงัเกตนี้น่าสนใจมากเมื่อมองเปรยีบเทยีบกบัดนตรชีาตอิื่นๆในภูมภิาคเดยีวกนัทีไ่ด้
พยายามเผยแพร่และสรา้งองคค์วามรูท้างดนตรขีึน้มา เพือ่ใหต้่างชาตไิดศ้กึษาและเป็นการ
ยกระดบัใหเ้ป็น "สากล" ขึน้ดว้ย ซึง่ทัง้นี้ความคดิเหน็เหล่านี้สอดคลอ้งกนักบัความคดิของ
หลายท่านทีม่กีารเสนอแนวทางเช่นน้ีไวแ้ลว้ นัน่ย่อมแสดงใหเ้หน็ถงึแนวคดิทีส่ะทอ้นปัญหาที่
คนมองดนตรไีทยในสถานภาพทีแ่ตกต่างกนัออกไปจากดนตรอีื่นๆ ผูเ้สนอไดม้องเหน็สิง่อนั
ทรงคุณค่าในดนตรไีทยในดา้นต่างๆ ทัง้ในเรื่องความสามารถเฉพาะตวัของนกัดนตร ี หรอื
เอกลกัษณ์ในดา้นวธิกีารสรา้งสรรคท์ีม่ไิดด้อ้ยกว่าดนตรอีื่นๆทีสุ่ดทา้ยแลว้ความเป็นดนตรคีอื
การ "อวดความสามารถของความเป็นฉัน" ไดอ้ย่างชดัเจน 

 จากความโดดเด่นทางดนตรดีา้นต่างๆทีจ่ะสะสมอยู่ในตวันกัดนตรแีลว้ ปัญหาจากการ
มองของผูเ้สนอบทความนี้คอื ความคดิเรื่องการกลวั "ผดิครู" จนขาดการสรา้งสรรค ์ ซึง่
ประเดน็น้ีหากพจิารณาอย่างรอบคอบแลว้จะเหน็ว่า เป็นเรื่องทีจ่ะตอ้งแยกพจิารณาถงึ
วตัถุประสงคข์องการ "ยดึกรอบแห่งขนบไว"้ กบั "การสรา้งสรรค"์ ว่าจะท าอย่างไรถงึจะไม่
เป็นความขดัแยง้ และเป็นการสรา้งสรรคท์ีแ่สดงความคดิเดมิไดอ้ย่างลุ่มลกึ เช่นเดยีวกบัทีใ่น
หลายประเทศทีม่ดีนตรปีระจ าชาตอินัเป็นเอกลกัษณ์ กไ็ดม้ทีัง้แนวทางของการ "รกัษา" และ 
"สรา้งสรรค"์ อยา่งไม่ขดัแยง้ ในทางตรงกนัขา้มกลบัเป็นการท าใหด้นตรขีองเขาเป็นทีรู่จ้กัและ
ยกระดบัคุณค่าไปสูค่วามเป็นสากลมากขึน้ดว้ย 

 ขอ้สงัเกตประการหน่ึงเกี่ยวกบัความเปลีย่นแปลงทางดนตรไีทย ในเรื่อง "คนเก่งของ
สงัคมเปลีย่นยุค" เป็นเรื่องทีน่่าใหค้วามส าคญัอย่างยิง่ เพราะในโลกปัจจุบนัความเชีย่วชาญ
เฉพาะทางเป็นความจ าเป็น โดยเฉพาะหากความเชีย่วชาญนัน้จะน าไปสูก่ารถ่ายทอดความรู้
ดว้ยแลว้ ยิง่ท าใหเ้หน็ว่า แค่ความสามารถรอบตวันัน้ เพยีงพอกบัการเอาตวัรอดได ้ แต่ความ
เชีย่วชาญและรูจ้รงิเป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งใชท้ัง้ความคดิและฝีมอืไปพรอ้มๆกนั เช่นเดยีวกบัครดูนตรี
ในอดตี ทีแ่ต่ละท่านลว้นแต่รูจ้รงิในเครื่องดนตรชีิ้นใดชิน้หนึ่งดว้ย นอกเหนือไปจาก
ความสามารถรอบตวั ทีน่ักดนตรไีทยในยุคปัจจุบนัน่าจะไดห้นักลบัไปมองสิง่เหล่านี้ดว้ย และ
เช่นเดยีวกบับทสมัภาษณ์อาจารยเ์จรญิใจ สุนทรวาทนิ ทีไ่ดก้ล่าวว่า "ครูจะตอ้งรูว้ชิา รกัวชิา 
และใหว้ชิาไดอ้ย่างไม่ปิดบงั" จงึน่าจะสอดคลอ้งกบับทความนี้ดว้ย 

 บทความนี้มขีอ้สงัเกตเกีย่วกบัวถิขีองดนตรไีทยในปัจจุบนัว่า ดนตรไีทยเป็นเพยีงการ
ทรงจ าไวเ้ท่านัน้ หรอืจ าเป็นจะตอ้งมกีารสรา้งสรรคใ์หม่ดว้ย ซึง่ผูเ้สนอบทความไดแ้สดง
ความเหน็ว่า  ในยุคปัจจุบนัความอยู่รอดของดนตรไีทยคงไม่ใช่แค่การสบืทอดของเดมิไวเ้พยีง
ประการเดยีว แต่จะตอ้งท าใหด้นตรทีีม่ ี "คุณค่า" เป็นของทีม่ ี "มลูค่า" ในสงัคมไดด้ว้ย เพือ่
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ความอยู่รอดของคนในวงการดนตรทีีจ่ะเป็นผูร้กัษาดนตรไีว้ มฉิะนัน้อาชพีดนตรไีทยกค็งไม่
สามารถด ารงอยู่ในสงัคมได ้เช่นเดยีวกบันกัดนตรอีาชพี ซึง่เป็นดนตรตีะวนัตกเท่านัน้ 

 ขอ้สงัเกตทัง้หลายในบทความนี้ ผูว้เิคราะหเ์หน็ว่าเป็นการเสนอทศันะทีม่ใิช่การ
เปรยีบเทยีบดนตรไีทยกบัตะวนัตกทีท่ าใหค้นในดนตรไีทยรูส้กึถงึปัญหาและความดอ้ยในดา้น
ต่างๆ แต่กลบัจะช่วยชีใ้หเ้หน็ถงึคุณค่าของดนตรทีีจ่ะสามารถยกระดบัไดท้ดัเทยีมกบัดนตรขีอง
ตะวนัตกหรอืชาตอิื่นๆ ทีผู่ว้เิคราะหเ์หน็ว่า การยกระดบันัน้มไิดท้ าใหคุ้ณค่าทีม่อียู่เดมิเสยีหาย
แต่ประการใด และวธิกีารต่างๆกน่็าจะเป็นไปไดใ้นแบบของเราเอง เพยีงแต่ท าใหเ้กดิระบบและ
ความชดัเจนในความเป็นจรงิทีม่อียู่เท่านัน้ ซึง่ผูเ้สนอกไ็ดก้ล่าวไวอ้ย่างชดัเจนว่า 
 "…ความรูด้นตรไีทยตอ้งออกไปสูส่าธารณะ มกีารฝึกฝนดนตรไีทยในความเป็นศลิป์
อย่างมรีะบบ ขณะเดยีวกนับนพืน้ฐานของความมเีหตุมผีลอย่างวธิกีารของฝรัง่อย่างเดยีวไม่
เพยีงพอ ตอ้งอยู่บนพืน้ฐานรากเหงา้ของวฒันธรรม…" 

 

รงัสพินัธุ ์แขง็ขนั : ผูว้เิคราะห ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดนตรีไทยรบัใช้ใคร 
 

             นิรนันท์ 
 
 หลายคนเคยตัง้ค าถามอย่างฉงนสนเท่หว์่า นกัดนตรไีทยเขามคีวามสุขกนัไดอ้ย่างไรใน
ท่ามกลางความเปลีย่นแปลงและการต่อสู ้ เพือ่ความเป็นธรรมในสงัคมของคนหนุ่มคนสาวรุ่น
ใหม ่ ภายใตส้รรพส าเนียงอนัโกลาหลของเสยีงโห่รอ้ง เสยีงครวญครางของผูค้น ประกาศติอนั
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ทรงอ านาจของชนชัน้ปกครอง หรอืแมก้ระทัง่เสยีงปืนและระเบดิแก๊สน ้าตากย็งัมเีสยีงซอ เสยีง
ระนาดแว่วมาตามสายลมอย่างเอื่อยเฉื่อยเป็นปกตสิุขไม่เดอืดรอ้นอนาทร 
 ค าถามนี้ไม่เคยมคี าตอบ นอกจากเสยีงระนาดกราดเกรีย้วและเสยีงกระชากคนัชกัซอ 
แลว้ทุกอย่างกเ็หมอืนเดมิ 

 ช่วงหลงั 14 ตุลาคมปีทีแ่ลว้ วงการศลิปวฒันธรรมของไทยไดต้ื่นตวัอย่างคกึคกั  การ
ต่อสูท้างวฒันธรรมเพือ่สรา้งสรรคศ์ลิปะทีส่อดคลอ้งกบัการต่อสูท้างการเมอืงเริม่เคลื่อนไหวไป
อย่างมรีะบบและเป็นขบวนการ ไดเ้ชดิชคูต ิ “ศลิปะเพือ่ชวีติ” ขึน้เป็นโคมทองส่องทางแก่การ
สรา้งสรรคศ์ลิปะใหม่ๆ ทุกวงการเริม่เคลื่อนไหวไปข้างหน้าอย่างเอาจรงิเอาจงัทัง้ดนตรเีพลง
และวรรณกรรม แม้แต่วงวรรณศลิป์ทีเ่คยเพอ้เจอ้กบัสายลมแสงแดดกเ็ปลีย่นเป็นบทกวทีีม่ี
เนื้อหาใหม่มุ่งรบัใชป้ระชาชนสว่นขา้งมากในสงัคม 

 แต่วงการดนตรไีทยกย็งัคงนิ่งเฉยไม่รูร้อ้นรูห้นาว ทัง้ๆทีแ่นวทางใหม่ของศลิปะเพือ่
ประชาชนกเ็น้นหนกัทีพ่ืน้บา้น เพราะสมัผสักบัชวีติจรงิของประชาชนสว่นใหญ่ สะทอ้นออกมาอย่าง
ตรงไปตรงมาและอย่างเป็นจรงิ แม้มคีวามง่ายส าหรบัชาวบ้านที่จะรบัรู้และบรรจุแน่นด้วย
ลกัษณะแห่งชาติ (National Quality) ดนตรไีทยเองกม็เีลอืดเนื้อวญิญาณเป็นชาวบา้น
อย่างแทจ้รงิ แต่กไ็ม่ไดท้ าหน้าทีท่ีด่ใีนการน าเอาลกัษณะน้ีไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ แต่กลบัหลง
วนเวยีนอยู่กบัชวีติและความรูส้กึแบบราชส านกัเก่าๆ ไม่เปลีย่นแปลง (สกัวนัหน่ึงคงจะถูก
เรยีกว่าเป็นดนตรนี ้าเน่ากไ็ด)้ ซึง่จะเหน็ไดว้่าดนตรไีทยสว่นใหญ่มเีนื้อหาวนเวยีนอยู่กบั
อารมณ์, ความรูส้กึ, ทศันคตแิละโลกทศัน์แบบศกัดนิา ซึ่งสามารถสนองอารมณ์บ ารุงบ าเรอ
ความสุขใหก้บัเฉพาะคนทีน่ัง่เทา้แขนชมดวงเดอืนไดอ้ย่างสบายใจ โดยไม่สนใจเสยีงรอ้งครวญ
ครางของประชาชนขา้งถนน เพลงประเภทนี้จะมเีนื้อหาทีเ่กีย่วพนักบัความรกัส าสอ่นของ
วรีบุรุษ และอารมณ์ฝันอนักระเจดิกระเจงิของชนชัน้ปกครอง มรีปูแบบทีว่จิติรพสิดาร มคีวาม
สวยสดงดงามในส,ี เสยีง, ถอ้ยค า ซึง่ขาด “เงือ่นไขอนัจ าเป็นอย่างยิง่ของศลิปะ” 
(Essential Condition of Art) คอื – เนื้อหาอนัมคีุณค่าแก่มนุษยโ์ดยสว่นรวม – 
ความแจ่มชดั (คอืตอ้ง ‘รบัใช’้ และ ‘เป็นทีร่บัได’้ ของประชาชนทัว่ไป ซึง่ขอ้นี้กม็คี าตอบแบบ
ก าปัน้ทุบดนิมาโตว้่า คนที ่ ‘รบัไม่ได’้ หวัไม่ถงึ)- ความปรารถนาจากภายใน (Inner 

Need) ซึง่เป่ียมไปดว้ยความรูส้กึรบัผดิชอบอย่างสูงต่อเพือ่มนุษย์ (เงือ่นไขทัง้ 3 เป็น
สิง่จ าเป็นอย่างยิง่ของศลิปะ และเฉพาะเราละเลยสิง่เหล่านี้ จงึม ี ‘น ้าเน่า’ และ ‘ยาพษิ’ อยู่เตม็
เมอืง ตัง้แต่นวนิยายน ้าเน่าจนถงึโฆษณาเป็นพษิ) 

 สาเหตุทีเ่ป็นเช่นนี้กเ็พราะดนตรถีูกน าไปรบัใชช้นชัน้ศกัดนิามาโดยตลอด เมื่อศลิปินถูก
จ ากดัดว้ยการสรา้งสรรคศ์ลิปะเพือ่ชนชัน้ศกัดนิา (โดยมชีวีติทีข่ึน้ตรงต่อชนชัน้ศกัดนิาทีจ่ะ
มัน่คงหรอืตกระก าล าบากสุดแมแ้ต่ความพอใจของเจา้ขุนมลูนาย) จงึจ าเป็นอยู่เองทีจ่ะตอ้งสรา้ง
ศลิปะทีเ่สนอสนองเฉพาะสิง่ทีช่นชัน้เหล่านัน้ตอ้งการ ประกอบกบัสภาพชวีติทีฟุ้่งเฟ้อในราช
ส านกั ท าใหศ้ลิปินมทีศันคตทิีถ่อดแบบมาจากศกัดนิา มองไม่เหน็ประชาชน ศลิปะของพืน้บา้น
ทีเ่คยสมัผสัแนบแน่นอยู่กบัชวีติของประชาชนโดยทัว่ไป เมื่อมารบัใชช้นชัน้ปกครองเช่นน้ี กม็ี
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การ “ลากเขา้วงั” แลว้ผ่านการ “ฆ่าเชือ้โรค” (คอืลกัษณะหยาบไม่เป็นศลิปะทีด่พีอในสายตา
ของชนชัน้ปกครอง) จากนัน้กส็ง่กลบัไปยงัประชาชนชัน้ปกครอง จากนัน้กส็ง่กลบัไปยงั
ประชาชนเป็นแบบแผนใหม่ทีค่วรยดึถอื โดยอาศยักลไกรฐัทีก่ดหวัและมอมเมาประชาชนให้
ยอมรบันบัถอืว่าเป็นของสงูควรยกย่องเป็นแบบอย่างมาจนทุกวนันี้ 
 เมื่อศลิปินจ าเป็นตอ้งสรา้งดนตรสี าหรบัชนชัน้ปกครองเช่นนี้ เนื้อหาอนัมคีุณค่าแก่
ประชาชนสว่นใหญ่ และความปรารถนาจากภายใน (Inner Need) ทีเ่ป่ียมดว้ยความรูส้กึ
รบัผดิชอบอย่างสงูต่อมนุษยก์ถ็ูกท าลายไปหมด ศลิปวฒันธรรมของประชาชนจงึไม่ม ี เมื่อมกีจ็ะ
ถูกท าลายไปสิน้ (ดงัจะเหน็ไดจ้ากการเผาวรรณกรรมทอ้งถิน่ปักษ์ใต้ โดยเฉพาะกฤษณาสอน
น้องค าฉนัท์ ฉบบันครศรธีรรมราชในสมยัรชักาลที ่6)  

 เมื่อตกทอดมาถงึปัจจุบนั มาผสมกบัคต ิ “ศลิปะเพือ่ศลิปะ” หรอืเสรสีุดขัว้ตามความ
พอใจสว่นตวัของชนชัน้กลางดว้ยแลว้ กย็ิง่ตอกย ้าความเชื่อของคนรุ่นปัจจุบนัใหเ้หนียวแน่น
ยิง่ขึน้ ซึง่แน่ละสิง่เหล่านี้กเ็ป็นคตนิิยมเก่าๆ อนัหนึ่งทีช่่วยเกือ้หนุนค ้าจุนสถานะของชนชัน้
ปกครองใหห้ายใจต่อไปไดอ้กีระยะหน่ึง 
 แต่ปัจจุบนัเป็นยุคของการเริม่ตน้สรา้งสรรคศ์ลิปวฒันธรรมของประชาชน เรามี
คาราวานขึน้มาแทนอมิพอสซเิบิล้ มดีนตรพีืน้บา้นเช่นวงแคนขึน้มาแทนดนตรตีะวนัตก ซึง่นัน่
เป็นสว่นหน่ึงของการสรา้งสรรค ์เราในฐานะนักดนตรไีทยจงึควรน าดนตรไีทยมารบัใชยุ้คสมยั ดว้ย
การพฒันาพลงัเก่าๆ ทีช่นชัน้ศกัดนิาเคยใชค้ ้าจุนสง่เสรมิบารม ี มาเป็นอาวุธของประชาชน รบั
ของเก่ามาดว้ยการวพิากษ์วจิารณ์ รบัเฉพาะสิง่ทีด่ทีีจ่ะเอือ้อ านวยประโยชน์แก่ประชาชน ทิ้ง
สว่นเสยีทีข่ดัขวางพฒันาการของสงัคม ดนตรขีองประชาชนวนัน้ีไม่ใช่ดนตรทีีจ่ะมานัง่เอนหลงั
พงิหมอนฟัง ไม่ใช่ดนตรทีีผู่บ้รรเลงหลบัตาพริม้อย่างเป็นสุขอยู่คนเดยีว แต่เป็นดนตรทีีผู่้
บรรเลงและผูฟั้งมอีารมณ์และความรูส้กึเดยีวกนั เนื้อหาสามารถสือ่และรบัรูก้นัไดท้ัง้คนเล่นคน
ฟัง และจะเป็นเช่นนัน้ไดก้ต็่อเมื่อศลิปิินและประชาชนร่วมชะตากรรมอนัเดยีวกนั ซึง่
หมายความว่าศลิปินจะตอ้งเขา้ไปหาประชาชน เรยีนรูภ้าษาและดนตรอีนัมชีวีติชวีาของพวกเขา 
เอาความรูส้กึอนับรสิุทธิข์องประชาชนมาเป็นอารมณ์ และสรา้งสรรคง์านเพือ่รบัใชป้ระชาชน
สว่นขา้งมากในสงัคมดว้ยความส านึกทางชนชัน้อนัมัน่คง 
 บางท่านอาจเหน็ว่าเป็นความเสือ่มทีจ่ะน าศลิปะไปรบัใชป้ระชาชน บางท่านอาจหวาด
ผวาไปถงึว่าจะน าไปรบัใชล้ทัธกิารเมอืง ขอ้นี้ในประวตัศิาสตรไ์ดช้ีใ้หเ้หน็มาทุกยุคทุกสมยัแลว้
ว่าศลิปะโดดๆ ไม่สมัพนัธก์บัความเคลื่อนไหวของสงัคมนัน้ไม่ม ีศลิปินทีค่ดิว่าตวัเองมอีสิระมไิด้
รบัใชใ้ครกเ็ป็นเพยีงเสรขีองอารมณ์กระเจดิกระเจงิเท่านัน้ และคตเิช่นน้ีแหละทีไ่ดร้บัใชช้นชัน้
ปกครองมาทุกสมยั ท าใหศ้ลิปะมองขา้มความเป็นจรงิของชวีติ มอมเมาประชาชนใหล้มืความ
ทุกขย์ากทีไ่ดร้บั และขาดความกระตอืรอืร้นที่จะแก้ไขปัญหา ที่เหน็ได้ชดัใกล้ๆ  นี้ก็คอืช่วง
การปลุกลทัธชิาตนิิยมบ้าคลัง่ของจอมพล ป. พบิูลสงคราม ทีเ่อาศลิปะพืน้บา้นมาเป็น
เครื่องมอืใหป้ระชาชนภาคภูมอิยู่กบัอดตีอนัรุ่งเรอืง ศลิปะพืน้บา้นถูกน ามาดดัแปลงใหม่จากราช
บณัฑติของชนชัน้ปกครอง แลว้สง่กลบัไปใหป้ระชาชน ก าหนดวธิเีล่น, การแต่งกาย ฯลฯ ให้
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ประชาชนยดึถอืเป็นแบบอย่าง เช่น การเล่นเพลงเรอื, เพลงพวงมาลยั, เพลงเกี่ยวขา้ว, ปรบ
ไก,่ ฉุยฉาย ทีช่ายจะตอ้งแต่งชุดสากล หญงินุ่งกระโปรงใสร่องเทา้ สวมหมวก แลว้ส าทบั
ประชาชนดว้ยพระราชบญัญตัวิฒันธรรม และพระราชกฤษฎกีาก าหนดวฒันธรรมทางศลิปกรรม
เกีย่วกบัการแสดงละครพุทธศกัราช 2485 ศลิปะเหล่านี้มแีต่เนื้อหาทีก่ล่าวถงึความรุ่งเรอืง
เก่าๆ โดยจงใจมองขา้มความทุกขย์ากล าบากของประชาชนและสาเหตุของมนั เช่นเดยีวกบั
ขบวนการ ‘กลบัไปสูด่นิ’ ของฟาสซสิมน์าซทีีเ่ตรยีมใจประชาชนไวท้ าสงคราม 

 เหล่านี้เป็นการน าศลิปะมารบัใชช้นชัน้ปกครองและลทัธเิผดจ็การทัง้สิน้ จงึมปัีญหาว่า 
ดนตรไีทยวนันี้จะน ามารบัใชใ้คร ชนชัน้ศกัดนิา, นายทุน ธนาคาร หรอืชาวนากรรมกรซึ่งเป็น
ประชาชนสว่นใหญ่ 
 ในยุคแห่งการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม ศิลปินควรยืนอยู่ข้างฝ่ายที่ถูกต้องและถูก
เอารดัเอาเปรยีบในสงัคม สรา้งงานเพือ่ชวีติทีด่กีว่าของประชาชน ใหค้วามหวงัอนัรุ่งโรจน์แก่
ผูค้นทีต่ ่าตอ้ยน้อยหน้า และเคลื่อนไหวไปพรอ้มๆ กบัการต่อสูข้องประชาชน ซึ่งในระยะแรกดนตรี
ของประชาชนอาจจะดอ้ยกว่าดนตรขีองศกัดนิาในดา้นรปูแบบซึง่เขาใชเ้วลานับรอ้ยๆ ปี เพือ่
พฒันามนัขึน้มาโดยเฉพาะ แต่รูปแบบของดนตรปีระชาชนจะไดอ้าศยัความชดัเจนจากการต่อสู้
ค่อยๆ พฒันาใหก้้าวหน้าต่อไป ในดา้นเนื้อหาดนตรขีองประชาชนเตม็เป่ียมดว้ยถอ้ยค าทีม่ี
ความหมายเชดิชูประชาชน มจีติใจรบัใชป้ระชาชนและกา้วไปพรอ้มๆ กบัชยัชนะของประชาชน 

ในขณะทีเ่นื้อหาของดนตรศีกัดนิาจะเป็นเพยีงปมูต านานเก่าๆ ทีแ่หง้แลง้ตายซากและจมหายไป
พรอ้มกบัการสิน้สุดของระบบกดขีท่ ัง้มวล 
 

ทีม่า: นิรนันท์. “ดนตรไีทยรบัใชใ้คร” ธรรมศำสตรส์งัคีต ฉบบัพรรณนำ ชุมนุมดนตรไีทย            
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์กรุงเทพฯ : โรงพมิพพ์ฆิเณศ , 2518. 

 

 

 

 

 
บทวิเครำะห์ 

 
 
 ถา้หากเรามคีวามเชื่อว่าศลิปะไม่เคยแยกตวัออกจากสงัคมฉนัใด การวจิารณ์กย็ิง่ไม่เคย
แยกตวัออกจากความเคลื่อนไหวของสงัคมฉนันัน้ และการมคีวามเกี่ยวเนื่องกบับรบิททางสงัคม
นัน้ งานวจิารณ์อาจจะมคีวามโดดเด่นมากกว่าตวังานศลิปะเสยีอกี บทวจิารณ์เรื่องดนตรไีทยรบั
ใชใ้ครทีเ่ขยีนโดย “นิรนันท์” บทน้ีเป็นตวัอย่างงานวจิารณ์อกีชิน้หนึ่งทีม่แีนวคดิทีเ่กีย่วเนื่องกบั
ความเคลื่อนไหวของสงัคมร่วมสมยัอย่างมาก โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมอืงทีก่ลิน่อาย
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การเมอืงอนัคุกรุ่นจากเหตุการณ์วนัมหาวปิโยค (14 ตุลาคม พ.ศ.2516) ยงัไม่สร่างคลาย
จากสงัคมไทย ซึง่นิรนันทผ์ูเ้ขยีนบทความกไ็ดบ้รรยายไวใ้นตอนตน้ของบทความเกี่ยวกบัความ
เคลื่อนไหวของวงการศลิปะสาขาต่างๆของเมอืงไทยในยุคนัน้ทีไ่ดร้บัอทิธพิลทางความคดิและ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมอืง (ซึง่กค็งสง่ผลกระทบกบัวงการวจิารณ์อยู่ไม่น้อย
เช่นกนั) 

 บทวจิารณ์ชิ้นนี้เรยีกรอ้งความเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงจากวงการดนตรไีทยอย่างมากมาย
และตรงขา้มกบัแนวทางในอดตีทีเ่คยเป็นมาซึง่สามารถจุดประเดน็ทางความคดิใหม่ๆ ทีช่วนให้
เกดิการร่วมคดิร่วมอภปิรายไดไ้ม่น้อย นิรนันท์สามารถวเิคราะห,์ ตแีผ่ถงึความเป็นมาและแนวคดิ
ทางศลิปะของดนตรไีทยในอดตีไดอ้ย่างตรงไปตรงมาและจุดประเดน็ปัญหาเกีย่วกบัดนตรไีทย
ไดอ้ย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะปัญหาทีด่นตรไีทยขาดความเกีย่วเนือ่งกบัส านึกทางสงัคมสว่นใหญ่
และศลิปินปลกีตวัออกจากปัญหาสงัคม อนัท าใหช้วนคดิเหน็คลอ้ยตามว่าดนตรไีทยขาดการท า
หน้าทีท่างศลิปะบางอย่างไปจรงิๆ ซึง่พจิารณาจาก “เงือ่นไขอนัจ าเป็นอย่างยิง่ของศลิปะ” 3 
ประการทีน่ิรนันท์หยบิยกขึ้นมาสนบัสนุนแนวคดิกช็่วยใหป้ระจกัษ์ชดัยิง่ขึน้ ขอ้เรยีกรอ้งอนัเด่นชดั
ของนิรนันทใ์นเรือ่งของความเปลีย่นแปลงในดนตรไีทยประการส าคญัคอืดา้นเนื้อหาของดนตรอีนั
พอจะอนุมานไดอ้ย่างคร่าวๆว่า ตอ้งการใหด้นตรไีทยพฒันาจากดนตรบีรสิุทธิ ์ (Absolute Music) 
ไปสูรู่ปแบบของ ดนตรพีรรณนา (Program Music) ซึง่เป็นเนื้อหาทีส่อดคลอ้งกบัสงัคมร่วมสมยั, 
ประชาชน หรอืเกีย่วเนือ่งกบัความคดิทางการเมอืงทีศ่ลิปิน วงการดนตรไีทยไม่ใหค้วามส าคญั
เท่าทีค่วร 
 นิรนันท์ ยงัเรยีกรอ้งใหศ้ลิปินดนตรไีทยมอีสิระทางความคดิ และเป็นตวัของตวัเองมาก
ขึน้ซึง่เป็นสิง่จ าเป็นในการพฒันาทัง้ตวัศลิปินและวงการศลิปะ แมใ้จความของบทวจิารณ์ชิน้นี้
อาจจะดเูป็นแนวคดิของพวกหวัหน้า ทีม่คีวามคดิทางการเมอืงทีรุ่นแรง แต่จะเหน็ไดว้่าเขากย็ดึ
มัน่ในหลกัการความถูกตอ้ง โดยทีไ่ม่ปฏเิสธคุณค่าของศลิปะของดนตรไีทยในอดตี แต่เตอืนให้
ศลิปิน , วงดนตรไีทยรบัมรดกทางความคดิจากบรรพชนดว้ยการไตร่ตรองครุ่นคดิพจิารณาดว้ย
เหตุผล และสตปัิญญา กลัน่กรอง แยกแยะในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์และมคีวามหมายต่อสงัคม
ปัจจุบนัมาประยุกตใ์ช ้ และหนัมาส านึกร่วมกบัสงัคมและประชาชนมากขึน้โดยทีย่งัไม่ปิดกัน้
สายใยจากวฒันธรรมดัง้เดมิ โดยเฉพาะประเดน็ทีน่ิรนนัทเ์สนอว่า “รบัของเก่ามาดว้ยการ
วพิากษ์วจิารณ์” นัน้น่าพจิารณาใหค้วามสนใจเป็นอย่างมาก 

 แนวทางทีน่ิรนนัทเ์สนอใหด้นตรไีทยหนัมาใหค้วามส าคญักบัเนื้อหาทีต่่อสูเ้รยีกรอ้ง 
เพือ่ประชาชนนัน้นบัไดว้่าน่าสนใจและยงัเป็นสว่นทีว่งการดนตรไีทยมองขา้มไปอย่างปฏเิสธ
ไม่ได ้แต่การน าดนตรมีารบัใชส้งัคมเพือ่อุดมการณ์ทางการเมอืงนัน้กถ็อืว่าเป็นเพยีง “สว่นหน่ึง” 
ของศกัยภาพของดนตรทีีไ่ม่ใช่ทัง้หมดหรอืเพยีงประการเดยีว ดนตรคีวรมบีรบิททีเ่ป็นตวัของ
ตวัเองดว้ย คุณประโยชน์ของดนตรอีกีดา้นหนึ่ง คอื การขบักล่อมให ้ “ประชาชนลมืความทุกข์
ยากทีไ่ดร้บั” จงึมน่ิาจะเป็นการ “มอมเมา” เสมอไป แต่เป็นการเตมิพลงับางอย่างทีข่าดหายไป
ในชวีติได ้ และคุณค่าในการขบักล่อมใหป้ระชาชนลมืความทุกขย์ากนัน้กไ็ม่จ าเป็นทีจ่ะท าให้ 



ครัง้ที ่2 (05/11/45)                                                                                  สรร
นิพนธ ์ สงัคตีศลิป์ 

 

124 

“ขาดความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะแกไ้ขปัญหา” เสมอไป ในทางตรงกนัขา้มการทีด่นตรมีคีุณค่า
สามารถน าพาจติวญิญาณของคนใหพ้น้ออกมาจากความทุกขย์าก ปวดรา้ว ไดใ้นบางขณะ
อาจจะช่วยก่อใหเ้กดิพลงักบัจติวญิญาณ เกดิแงค่ดิมุมใหม่ๆ ในการแกปั้ญหากไ็ดก้ารหมกมุ่น
อยู่กบัปัญหา และความทุกขย์ากอยู่ทุกขณะนัน่อาจเป็นการตกอยู่ในกระแสวงัวนทางความคดิ 

โดยทีไ่ม่ช่วยใหเ้กดิความกระจ่างชดัในการหาทางแกไ้ขปัญหาแต่อย่างใด 

 การน าดนตรไีปรบัใชศ้กัดนิาแต่ฝ่ายเดยีวโดยตลอดกซ็ ้าซากจ าเจ ดงัเช่นนิรนันท์หยบิ
ยกขึน้มาอภปิราย หากมุ่งเน้นเอาดนตรไีปรบัใชอุ้ดมการณ์ทางสงัคม และการเมอืงเพยีงฝ่าย
เดยีวกด็จูะเป็นการจ ากดัขอบเขตและคุณค่าทางศลิปะไดเ้ช่นกนั โดยเฉพาะคุณค่าในเชงิศลิปะบ
รสิุทธ ์ ทีม่คีุณค่าและความหมายในตวัเอง ในเมื่อศลิปะและดนตรมีหีลากหลายแนวทางดนตรี
ไทยกน่็าจะมคีวามหลากหลายรูปแบบ แนวคดิ เช่นกนั ซึง่แนวคดิเรื่องดนตรไีทยทีค่วรหนัมารบั
ใชส้งัคมและประชาชนกเ็ป็นแนวคดิทีว่งการดนตรไีทยมองขา้มไปอย่างปฏเิสธไม่ได้ อสิระทาง
ความคดิในศลิปะและดนตรจีงึไม่ใช่การหมกมุ่น หรอืเน้นหนกักบัแนวทางใด แนวทางหนึ่ง แต่
เพยีงประการเดยีว 

       

                 บวรพงศ ์    ศุภโสภณ    : ผู้
วเิคราะห ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ด้วยควำมห่วงใย… จำกครดูนตรีไทยคนหน่ึง 

 
สุรพล จนัทราปัตย ์ 

 

 เมื่อเราเดนิทางไปถงึบา้นอาจารยต์ามนดัหมายในเชา้วนัพุธที่ 2 กนัยายน นัน้ ปรากฏ
ว่าอาจารยไ์ดร้อเราอยู่แลว้ทีเ่รอืน "มโหร"ี ของท่าน  สว่นบา้นหลงัใหญ่ทีอ่ยู่ในอาณาบรเิวณ
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เดยีวกนั ก าลงัอยู่ในระหว่างการปรบัปรุง เราไดท้ราบจากอาจารยต์่อมาว่า การปรบัปรุงจะแลว้
ก่อนวนัที ่ 16 กนัยายน ซึง่เป็นวนัคลา้ยวนัเกดิของอาจารย ์  และในปีนี้ อาจารยก์จ็ะท าบุญ
เลีย้งพระเช่นเคยกระท ามาเป็นประจ าทุกปี จะพเิศษหน่อยกต็รงทีปี่นี้อายุของอาจารยจ์ะครบ 6 

รอบแลว้ 
 ดว้ยบุคลกิทีย่งัคงความสงา่งามอยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปลง ใบหน้ายิม้และเป่ียมดว้ยเมตตา 
พดูส าเนียงไพเราะเช่นเดยีวกบัท่วงทกีารขบัรอ้งเพลงไทยของท่านทีต่ดิหแูละประทบัใจอย่างไม่
รูเ้ลอืน 

 บุคคลทีเ่ราก าลงักล่าวถงึนี้คอื อาจารยเ์จรญิใจ สุนทรวาทนิ 

 เมื่อเงยหน้าขึน้จากการกราบท่าน อาจารยก์อ็ุทานอย่างยนิด ี

 "สุรพล แหม ไม่ไดพ้บกนันาน เธอท าใหฉ้นัคดิถงึวนังานดนตรไีทยอุดมศกึษาเมื่อครัง้
แรกโน้น ฉนัยงัจ าไดไ้ม่ลมืเลย" 

 ผมยกมอืขึน้คารวะท่านอกีครัง้เป็นการยอมรบักบัท่านอาจารยเ์จรญิใจ เป็นครอูาวุโสอกีท่าน
หนึ่งทีม่สีว่นสนบัสนุนและร่วมในงานดนตรไีทยอุดมศกึษาทีท่างมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรไ์ด้
เป็นเจา้ภาพจดัขึน้เป็นครัง้แรกในปี 2509 โดยใชเ้รอืนดนตรไีทย (สงัคตีศาลา) ในบรเิวณ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์บางเขน เป็นสถานทีจ่ดังาน 

 "ฉันจ าไดด้ถีงึงานดนตรคีรัง้แรกนัน้ เกษตรฯเป็นเจา้ภาพ ในครัง้นัน้เรามจุีฬาฯ 
ธรรมศาสตร ์แพทยศ์ริริาช เขา้ร่วมงานกนั ฉันตอ้งขอขอบพระคุณท่านศาสตราจารย ์ดร. อุทศิ 

นาคสวสัดิ ์ จรงิๆทีไ่ดเ้ป็นก าลงัส าคญักระตุน้และสนับสนุนใหเ้ดก็ๆไดก้ระท าในสิง่อนัสมควร 
และมโีอกาสเขา้ร่วมสงัสรรคส์บืต่อๆกนัมาจนกระทัง่ทุกวนัน้ี ท่านเป็นผูม้พีระคุณกบัวงการ
ดนตรไีทยมากจรงิๆ" 

 เรากราบเรยีนท่านว่า วนัน้ีจะขอรบกวนเวลาของท่านสมัภาษณ์เรื่องดนตรไีทยในทศันะ
ของท่าน เพือ่ใหเ้หล่าอนุชนรุ่นหลงัๆไดท้ราบ และเป็นขอ้ควรระลกึถงึ 
 "ได ้ ฉนัยนิดอีย่างยิง่" อาจารยต์อบรบัอย่างยิม้แยม้ ใบหน้าของท่านเป่ียมดว้ยเมตตา 
ทีผู่ใ้ดไดม้โีอกาสไดพ้บเหน็แลว้จะเกดิความปิตแิละประทบัใจ ท่านกล่าวต่อ 
 "แต่ไม่ว่าเราจะพดูคุยกนัเรื่องอะไรในวนัน้ี ฉันขอเธอสกัอย่าง ขออย่าลมืเขยีนว่า ฉนัมี
ความร าลกึและขอบพระคุณท่านอาจารย ์ ดร. อุทศิ ตลอดมาดว้ยนะ ฉนัถอืว่า ท่านเป็นผู้
เสยีสละ ท่านเป็นผูป้ลุกและปัน้ ชีแ้นะใหเ้ดก็ไทยไดรู้คุ้ณค่าในสมบตัขิองตวัมาโดยตลอด ท่าน
เป็นก าลงัจรงิๆ พวกเราเหล่าสถาบนัอุดมศกึษานี่แหละเป็นผูท้ าตามท่าน ท่านอาจารย ์ ดร. 
อุทศิ ไดเ้ริม่ไวด้แีลว้ เราตอ้งช่วยกนัท าต่อไป อย่าลมืเขยีนนะ" ท่านอาจารยก์ าชบั 

 เมื่อเรารบัปาก ท่านกถ็ามว่าจะคุยเรื่องอะไรก่อนด ี เมื่อไดก้ราบเรยีนว่า แลว้แต่ท่าน 

อาจเป็นประสบการณ์ของท่านเกีย่วกบัดนตรไีทย ไม่ว่าจะเป็นการขบัรอ้งหรอืซอสามสายทีท่่าน
ถนดัอยู่ หรอืเรื่องอื่นๆทีจ่ะเป็นประโยชน์แก่ลูกหลานทีต่่อไปไม่มโีอกาสจะมาใกลช้ดิไดพ้ดูคุย
กบัท่าน เรากย็นิดแีละอยากฟังเสมอ 
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 "ถา้จะว่าถงึเรื่องการขบัรอ้ง กม็คีนมาสมัภาษณ์ฉนัและเขยีนไวบ้า้งแลว้ คนอื่นกท็ าได้
เองนะ ฉนัขอพดูถงึงานดนตรไีทยอุดมศกึษาอกีสกัหน่อยกแ็ลว้กนั" อาจารยพ์ดูอย่างครุ่นคดิถงึ
ความหลงัทีป่ระทบัในความทรงจ าของท่าน 

 "แต่ก่อนน้ีไม่มใีครดแูลเรา เราดขูองเรากนัเอง ท่านอาจารย ์ ดร. อุทศิ ท่านกเ็ป็นหวั
เรีย่ว   หวัแรงทาง ม. เกษตรฯ ฉันเองเขา้ไปสอนทีจุ่ฬาฯ เมื่อปี 2508 พอปี 2509 เรากม็งีาน
ชุมนุมดนตรไีทยกนัเป็นครัง้แรกที่ ม. เกษตรฯ  ปีต่อมาเรากผ็ลดักนัเป็นเจา้ภาพ มธีรรมศาสตร ์
จุฬาฯ ศลิปากรเขากเ็ขา้มาร่วม  แต่ตอนนัน้เขายงัไม่พรอ้ม เรากเ็ลยมาคดิกนัว่า งัน้เรามา
ร่วมกนัหาเงนิ เพือ่ใชใ้นการจดังานดกีว่า แต่ก่อนน้ีเราตอ้งช่วยตวัเราเองนะ เราไปบรรเลง
ดนตรอีอกรายการ "คนธรรพศาลา" ทางช่อง 4 สมยันัน้  ฉันปลืม้ใจและภูมใิจมาก จ าไดว้่า 
วนัทีอ่อกรายการนัน้ ขณะก าลงัยนืดกูารซอ้มอยู่ ท่านอาจารย ์ ดร. อุทศิ ซึง่ในปีนัน้ท่านไม่อยู่
ไปสอนหนงัสอืหรอืท างานอะไรทีต่่างประเทศนี่แหละ    วนันัน้ท่านกม็าดว้ยความปลืม้ใจ เธอก็
รูอ้ยู่แลว้ว่าท่านมใีจกบันกัดนตรเีท่าใด ท่านแอบมายนืใกล้ๆ กนั ฉนักย็ิม้อยู่ นึกในใจว่า จรงิๆ
ท่านนัน่แหละเป็นหวัเรีย่วหวัแรงเริม่ไว ้ ฉนัตอบท่านไปว่า ไม่เป็นไรหรอก เรากน็กัดนตรี
ดว้ยกนั เมื่อเรารกัดนตร ีเรากต็อ้งท า… 

 เมื่อพดูถงึตรงน้ี ฉันมคีวามห่วงอยู่เรื่องหนึ่งทีข่อฝากเอาไว้ คอื บดันี้เราสามารถรวมกนั
ไดม้ากแลว้ เพราะทุกๆมหาวทิยาลยัช่วยเป็นหลกั และดว้ยพระบารมขีองสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา
ฯ ทรงเป็นมิง่ขวญั ทรงประทบัเล่นดนตร ี ขบัรอ้งเพลงไทย ทรงเป็นดวงประทปีของดนตรไีทย
แท้ๆ  ท าใหด้นตรไีทย แมก้ระทัง่งานชุมนุมมคีวามสมบูรณ์เจรญิไดอ้ย่างนี้ ล าพงัเพยีงพวก
เราน่ะเกดินิดๆ นะคะ  แต่ดว้ยพระบารมขีองสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ ท่าน  งานถงึได้
เจรญิยิง่ขึน้ 

 ทีน่ี่ ทีฉ่นัห่วงกค็อื ทีเ่ราร่วมกนัไดม้ากนัน้ เป็นจ านวนนะ ไม่ว่าจะเป็นการรวมกนั
ระดบัอุดมศกึษา มธัยม หรอืประถม เราเพิม่จ านวนมากขึน้เรื่อยๆ แต่ในขณะเดยีวกนั เราตอ้ง
เพิม่คุณภาพดว้ย เพราะดนตรไีทยเป็นสมบตัขิองชาต ิ เราจะท าเพยีงบรรเลงไดน้ัน้ไม่สมควร 
อย่าลมืว่าจุดหมายของดนตรทีัว่โลก คอืความไพเราะ ไม่ใช่เพยีงเพือ่ใหม้ดีนตรเีท่านัน้ ฉันมี
ความห่วงใยเรื่องนี้ ฉนัเหน็ว่าชาวอุดมศกึษาทัง้หลายจะตอ้งน าไปในทางทีไ่พเราะ ครทูุกท่าน
ควรจะช่วยกนัผลติวธิกีารและหลกัการต่างๆใหน้ิสตินกัศกึษาผูส้นใจและอยากเรยีนดนตรไีทยได้
เรยีน ครตูอ้งจูจ้ีเ้คีย่วเขญ็ ต้องสอนความประณีตลงไปให ้อนัน้ีเป็นเรื่องระดบัยอด เขาจะไดเ้หน็
ความงาม ไม่ใช่เหน็แต่เพลง เราจะมาถอืว่ามเีพลงมากนัน้ด ีมนักด็เีหมอืนกนันะคะ แต่เขยบิไป
อกี ช่วยกนัอกีสกัชัน้หนึ่ง ตอ้งช่วยเขน็ ปลุกปั้น เพือ่ว่าในประเทศของเราจะไดม้นีกัดนตรทีีม่ี
ฝีมอื ไม่ใช่มแีค่เล่นไดเ้ท่านัน้ ดนตรไีทยเราเป็นระดบัคลาสสกิ ย่อมมคีวามยาก เพราะตอ้งการ
ความประณีตละเอยีดอ่อน ครทูัง้หลายตอ้งช่วยกนัเพิม่คุณภาพค่ะ" 

 เมื่อเราเรยีนถามอาจารยว์่า มปัีญหาอื่นใดอกีหรอืไม่ทีเ่กีย่วกบักบัการเพิม่คุณภาพของ
การบรรเลงดนตรไีทย ท่านบอกว่า 
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 "มนัมชี่วงทิ้งระยะอยู่ช่วงหนึ่ง ตัง้แต่ปี 2475 เป็นตน้มา  นาน 10 กว่าปี  

ผูป้กครองบา้นเมอืงของเราไดล้ะทิง้ดนตรไีทยมานานแลว้ กไ็ดพ้วกเรานี่แหละทีห่ิว้กนัมา ฉนัมี
ชวีติอยู่ฉนักท็ า คนเคา้ไปสนใจในกจิกรรมบา้นเมอืงมาก กเ็ลยละเลยศลิปะนี้ ความจรงิศลิปะนี้ 
เดีย๋วนี้มาพดูกนัว่ามนัเป็นสมบตัปิระจ าชาต ิ เป็นเอกลกัษณ์ ทีจ่รงิมนัเป็นของมนัมานานแลว้ 
และตลอดมา เธอจะเหน็ไดว้่า แต่โบราณมานี่ดนตรไีทยเกีย่วขอ้งกบัคนไทยตลอดมาตัง้แต่เกดิ
จนตาย เรามเีพลงบรรเลงตอนเกดิ มเีพลงสมโภช ฉลองโกนผมไฟ บวช แต่งงาน เลีย้งพระ ขึน้
บา้นใหม่ สารพดั จนกระทัง่ตายเรากม็เีพลงประโคม ครบูาอาจารยแ์ต่โบราณท่านไดจ้ดัเพลง
เกีย่วขอ้งกนัหมดตัง้แต่เกดิจนตาย แต่พอมาถงึระยะทิ้งช่วง มกีารเปลีย่นค่านิยม หยุดเล่นดนตรี
ไทยกนั ผูรู้ด้นตรจีรงิๆกเ็ลกิ ไม่มอีาชพี เหลอืกรมศลิปากรไวน้ิดหน่ึง ทนีี้ค่านิยมดนตร ี
วฒันธรรมสมยัใหม่กเ็ขา้มาเยอะ ฉนัตอ้งยมืค าของท่านอาจารย ์ดร. อุทศิ นาคสวสัดิ ์ทีท่่านว่า 
ถา้ใครไม่ไดพ้ดูภาษาฝรัง่ หรอืใครไม่รูห้รอืเล่นดนตรฝีรัง่ มนัรูส้กึกนัไปว่าเชย มนัเป็นอย่างนัน้
เสยีดว้ย เดก็ๆกเ็ลยไปกนัยกใหญ่ ทนีี้แมค้รชูัน้หน่ึงจะยงัพอมเีหลอือยู่บา้ง แต่ค่านิยมทาง
ดนตรไีทยมนัหยุดไปเป็นสบิปี มนันานจนครดูนตรทีีจ่ะไล่มาเป็นชัน้ทีส่องมนัขาดตอน ในความ
เชื่อของฉนั อยากจะบอกว่า ขาดโครง เพลงของเราไม่มโีน้ต มแีต่ครทูีค่อยจี ้ถา้ใครทีม่คีรคูอยจี้
กจ็ะไดเ้ปรยีบ ว่าเพลงเดยีวกนัเน่ีย ท าใหไ้พเราะไดไ้ม่เท่ากนั อนัน้ีต่างกบัทางสากลเขา เขามี
โน้ตทีบ่อกว่าตรงนัน้ตรงนี้ท าอย่างไร และคนเรยีนกท็ าอยู่ตามนัน้ แต่ของดนตรไีทยเรามคีรเูป็น
ผูบ้อก เพลงไทยของเรามดีหีลายอย่าง เรามทีุกรส ท่านอาจารย ์ดร. อุทศิ ท่านถงึไดเ้อาเพลง
สนุกๆมา ถงึดดูผูฟั้งก่อนไงล่ะ เมื่อผูฟั้งสนใจตดิตามแลว้ ท่านกเ็อาเพลงทีส่งูขึน้ใสเ่ขา้ไป ท่าน
ท าอยู่อย่างนี้ ท่านท าดว้ยความปรารถนาอนับรสิุทธิ ์ เพราะท่านเหน็แลว้ เหมอืนทีฉ่นัเหน็ว่า 
ดนตรไีทยมนัจะสญูไปจรงิๆ เมื่อท่านปลุกคนใหม้าสนใจแลว้ เรากท็ าต่อซ ิค่อยท าขึน้ไป ใหก้าร
เล่นดนตรไีทยไพเราะขึน้ มคีุณภาพขึน้ ไม่ใช่ปล่อยใหท้่านเรยีกของท่านไป" 

 เรารบัฟังความคดิเหน็ของท่านดว้ยความซาบซึง้ในความห่วงใยทีท่่านมอียู่อย่างจรงิใจ
ต่อดนตรไีทย เราขอใหท้่านกรุณาขยายความเรื่องหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัดนตรไีทยอกีสกัเลก็น้อย 

 "เพลงไทยมหีลกัและวธิกีารอนัลกึซึง้ ยกตวัอย่างการฝึกขบัรอ้งของฉนันี่ พอ่ของฉันให้
ฉนัรอ้งเพยีงวนัละนิด รอ้งใหค้รบทุกตวัโน้ต ทัง้สว่นสดั แต่ก่อนนัน้ นกัรอ้งเขารอ้งกนัเสยีงเลก็ 

แหลมสงูทัง้นัน้ ทีน่ี้พอ่ของฉนักม็าดฉูนัซึง่ไม่มเีสยีงเลก็สกันิด ว่าจะเป็นนกัรอ้งไดก้บัเขาไหม 

พอ่ฉนัเชื่อว่า วธิกีารส าคญักว่าเสยีง เพราะเสยีงมนัฝึกกนัได ้ เสยีงรอ้งนัน้ถา้แหลมขึน้ไปจรงิๆ
นัน้แหละจะใหค้วามรูส้กึไม่ไดห้รอก มนัตงึเขา้ไปในหแูลว้ มนัตงึเสน้คออยู่แลว้ เธอจะผ่อนหนกั
ผ่อนเบาไดอ้ย่างไร นี่พอ่ฉนัมองเหน็อย่างนี้ นี่คอื พระยาเสนาะดุรยิางค ์ ท่านรู ้ ท่านมองดู
นกัรอ้งไดห้มดทุกคน ท่านฝึกฉนั เสยีงอย่างฉนัน่ีแหละ แมไ้ม่แหลมเลก็ แต่ดว้ยวธิกีารทีถู่กตอ้ง
มนักห็วานได ้ ดไีด ้ ความส าคญัมนัอยู่ทีห่ลกัและวธิกีาร ไม่ไดอ้ยู่ทีเ่พลง และไม่ไดอ้ยู่ทีเ่สยีง
แหลมอย่างเดยีว  จรงิละ เสยีงกม็สีว่นส าคญัอยู่ แต่หลกัและวธิกีารย่อมส าคญักว่า" อาจารย์
เน้นย ้า แลว้กล่าวเชญิเราใหด้ื่มกาแฟทีอ่ยู่ตรงหน้า ซึง่ดูเหมอืนจะเยน็ไปแลว้ เพราะเรามวัตัง้ใจ
ฟังอาจารยพ์ดูเพลนิจนลมืดื่มกนั 
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 "วชิาการทุกอย่างย่อมมหีลกัและวธิกีาร ดนตรไีทยกเ็ช่นกนั ถา้เราสรา้งโครงดแีลว้ 
เช่นอย่างรอ้งนี่ ถ้าฝึกใหล้ะเอยีดตัง้แต่การเอือ้นใหค้รบทุกตวัโน้ต ไม่สกัแต่ใหจ้บเพลง แต่ให้
เอือ้นไดอ้ารมณ์ อนัเหมาะกบัค ารอ้งและเพลง เช่น ค ารอ้ง "แม่เนื้อหอม" นี่ตอ้งรอ้งตัง้แต่แม่ 
แลว้เอือ้นใหรู้ส้กึว่าหอมจรงิๆ ยงังี"้  อาจารยร์อ้งใหเ้ราฟังเป็นตวัอย่าง และเราทุกคนกร็ูส้กึ
คลอ้ยตามว่า มนัหอมจรงิๆ อย่างอาจารยว์่า เสยีงอาจารยห์วานชวนฟังเหลอืเกนิจนอยากให้
อาจารยร์อ้งใหฟั้งหมดทัง้เพลง 
 ตอนฉนัเริม่หดัรอ้ง ฉนัต่อวนัละนิดเดยีว ทุกเชา้ก่อนจะท าโน่นท านี่ กต็อ้งตะโกนก่อน… 

 "เดีย๋วนี้ไม่ค่อยพบแลว้ครบั" ผมขดัท่านนิด เพราะไม่ใคร่ไดเ้หน็นิสติตื่นตสีีต่หีา้มาไล่
ระนาดหรอืฝึกดนตรอีย่างเอาจรงิเอาจงั เหมอืนอย่างทีเ่คยไดย้นิไดฟั้งมาว่า ครดูนตรแีต่ก่อน
ท่านขยนัตื่นแต่เชา้ฝึกปรอืดนตรเีลย ถามครดูนตรที่านอื่นดู ท่านกบ็อกว่าไม่ค่อยจะมเีหมอืนกนั 

 "มนักย็ากนะ…ท่านอาจารยถ์อนใจแลว้ว่าต่อ… เดีย๋วนี้เขาเรยีนกนัหลายอย่าง และที่
ส าคญัคอื ถา้เขาเป็นคนเล่นดนตรไีทยเก่งขึน้มา เขาจะไปท างานกนัทีไ่หน ฉนัว่าสูเ้พลงทีฟั่งกนั
ฉาบฉวยอย่างทุกวนัน้ีไม่ไดห้รอก แมแ้ต่สถานีวทิยุต่างๆยงัหาเพลงไทยฟังไดย้าก อย่างนี้เดก็ๆ
เขากค็งคดิว่าจะเรยีนดนตรไีทยใหเ้ก่งไปท าไมเล่า นี่แหละ เพราะไปสรา้งค่านิยมผดิๆกนัมา
นาน คอืไม่สอนใหรู้จ้กัตวัของเราเองเสยีก่อน ดงัทีท่่านอาจารย์ ดร. อุทศิ ท่านว่าไว ้ของเราเรา
ตอ้งรู ้ ของเขาเรากไ็ม่ว่า เพราะเราตอ้งศกึษาใหก้วา้งขวาง แต่เราตอ้งสนใจ ปลุกปั้นสอน
เดก็ไทยใหรู้ข้องของตวั รูส้มบตัขิองตวัเองในชาตดิว้ย มนัถงึจะต่อเนื่องกนัได ้ถงึจะเจรญิ บดันี้
จะว่าสายกส็ายนะ เพราะเธอกร็ูอ้ยู่ ไม่ว่าฝรัง่หรอืไทย กว่าจะมฝีีมอืตอ้งใชเ้วลาเท่าไร เรื่อง
คุณภาพตอ้งอาศยัการฝึกปรอื โดยมคีรเูป็นบุคคลส าคญัคอยดแูลชีแ้นะ อกีอย่างคอื โรงแรมทุก
โรงแรมควรจา้งเดก็ๆทีเ่ล่นดนตรไีทยไปบรรเลงเผยแพร่บา้ง เศรษฐกจินกัดนตรจีะตอ้งด ี เพลง
ไทยน่ีฝรัง่เขาชอบฟัง แต่คนไทยเองต่างหากทีไ่ม่ชอบ อย่างเก่งกห็าวงดนตรไีทยไปเล่นดนตรี
รดน ้าสงัข ์บางทกีไ็ม่เอา" อาจารยพ์อ้ดว้ยน ้าเสยีงห่วงใยดนตรไีทยอย่างลกึซึง้ 
 "อาจารยค์ะ ดฉินักบัอาจารยส์ุรพลเหน็พอ้งตอ้งกนัว่า ดนตรไีทยเราน่าจะใชก้ารเรยีน
ดว้ยโน้ต 5 เสน้ไดแ้ลว้ เพราะนับวนัเราจะหาครผููรู้ด้นตรไีทยจรงิไดน้้อยลง เราเป็นห่วงเพลงจะ
กลายหรอืไม่เป็นมาตรฐานเดยีวกนั หรอือาจจะสญูไปไดใ้นอนาคต อาจารยค์ดิอย่างไรคะ"  อ. 
ขนิษฐาถามบา้ง 
 "ฉนัเหน็ดว้ย เพราะโน้ตเพลงไทยเท่าทีใ่ชก้นัอยู่ ยงัก าหนดเสยีงสูงต ่าทีเ่ป็นเสยีงของ
มนัจรงิๆไม่ได ้ซอดว้งม ี2 สาย  โน้ตทีเ่สยีงต ่ากว่าสายสอง (สายทุม้) ไม่ม ี  มนัจงึกลายเป็น
ว่า เสยีงถูกตดัไป คอืแทนทีจ่ะต ่ากก็ลายเป็นสงู เพราะอย่างนี้เพลงถงึไดไ้ม่ไพเราะ เพราะ
ประโยคของเพลงมนัม ี เหมอืนการพดูกต็อ้งพดูใหจ้บประโยค เมื่อเพลงไม่จบประโยค หรอืจบ
แบบเสยีงผดิไป เช่น แทนทีจ่ะใชน้ิ้วกอ้ยสายหน่ึง (สายเอก) กก็ลบัไปใชน้ิ้วชีส้ายสอง (สาย
ทุม้) แทนในทีท่ีไ่ม่ควรแทน เป็นตน้ ฉนัฟังแลว้กร็ูส้กึว่า นี่เขาท าเพลงอะไรกนั ฟาดขึน้ฟาดลง 
ฉนัถงึว่า ครเูป็นคนส าคญัทีต่อ้งคอยบอก  คอยจีใ้หค้นเรยีนรูห้ลกัและวธิทีีถู่กตอ้ง ครตูอ้งรู้
ประโยคของเพลงและรูว้ธิผีกูประโยคเหล่านัน้ดว้ย ท่านอาจารย ์ดร. อุทศิกเ็ขยีนไวแ้ยะ แต่พอ
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ถงึเวลาพดูจรงิ ท่านกท็ าไดเ้พยีงแค่ปลุกใหค้นตื่นขึน้มารูจ้กัสมบตัขิองตวัเท่านัน้ เพราะถ้าท่าน
พดูใหล้ะเอยีดลกึซึง้ลงไป คนทัว่ไปกจ็ะฟังไม่เขา้ใจ ท่านกเ็ลยหยุดไวแ้ค่นัน้ ฉันเขา้ใจดถีงึ
เจตนาของท่าน ฉนัถงึไดบ้อกเธอว่าฉนัคดิถงึท่านไง แต่ก่อนเราคุน้เคยกนัดทีัง้อาจารยน์ิสติ 

เดีย๋วนี้คนมากเขา้ แถมบางคนยงัแบ่งพวกแบ่งครู ฉนัอยากจะใหค้รทูัง้หลายไดส้อนใหพ้วกเขารู้ 
เขา้ใจ ฉนันัน้ไดเ้หน็ดนตรไีทยทัง้ในระยะเจรญิสุดและกล็งสุด ฉนัจงึไม่อยากใหแ้บ่งพวกแบ่งครู 
เราตอ้งช่วยกนั เรยีนรูใ้หห้มด ไม่ว่าเพลง ทางของครูคนไหน ไม่เช่นนัน้จะสญูหมด และกไ็ม่มี
ใครรูว้่าทีด่จีรงิๆนัน้เป็นอย่างไร เราตอ้งท า ตอ้งรูห้ลกัและวธิกีาร ซึง่มเีหตุมผีลในตวัของมนัที่
สามารถอธบิายถ่ายทอดกนัได ้ ครบูางคนอาจสอนโดยไม่อธบิายเดก็กเ็ลยไม่ทราบ บางทกีค็ดิ
ไปเอง ท าใหผ้ดิพลาดไปจากสิง่ทีถู่กตอ้งสิง่ทีเ่ป็นความจรงิได้  ฉะนัน้ ครตูอ้งไม่เบื่อทีจ่ะอธบิาย
ทีจ่ะตอบค าถาม" 

 เมื่อเราเรยีนถามอาจารยว์่า อาจารยจ์ะกรุณามาบนัทกึเทป และวดิโีอที ่ ม. เกษตรฯ 
เพือ่ใหลู้กหลานไดม้โีอกาสร ่าเรยีนหลกัและวธิกีารจากท่านไดบ้า้งหรอืไม่ ท่านอาจารยต์อบรบัดว้ย
ความยนิดแีละเตม็ใจ 
 หลายท่านอาจยงัไม่ทราบว่า ในปีนี้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดม้อบปรญิญาดุษฎี
บณัฑติกติตมิศกัดิท์างดนตรใีหอ้าจารยด์ว้ย ยงัความปลาบปลืม้ใจมาสูอ่าจารย ์ ในวนัเขา้รบั
พระราชทานปรญิญาจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัและร าลกึถงึพระมหากรุณาธคิุณอยู่มริู้
เลอืน 

 เราขอใหอ้าจารยไ์ดก้ล่าวฝากถงึผูส้นใจดนตรไีทยสกัเลก็น้อย เพราะรูส้กึจะรบกวนเวลา
ของท่านมามากแลว้ 
 "จากวนัโน้นทีเ่ราไดม้งีานดนตรไีทยอุดมศกึษาขึน้เป็นครัง้แรกจนถงึปีนี้ ที ่ ม.เกษตรฯ 
จะเป็นเจา้ภาพ ครัง้ที ่3 แลว้ พระบารมขีองสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ ท่านไดช้่วยใหด้นตรี
ไทยเจรญิขึน้ พวกเราตอ้งช่วยกนัสรา้ง ช่วยกนัหาคุณภาพต่อไป ครเูป็นผูม้สีว่นส าคญัมากทีสุ่ด 

ครทูีด่ตีอ้งช่วยใหเ้ดก็ดดีว้ย ครตูอ้งพจิารณาโดยรอบคอบว่า จะใหว้ชิาแก่เดก็ ตอ้งดพูืน้ฐานของ
เดก็ก่อน ใหจ้ากง่ายไปหายาก ครตูอ้งยอมเหน็ดเหนื่อยหน่อยทีจ่ะจีไ้ช เพราะดนตรไีทยมใิช่จะ
สง่หนงัสอืใหอ้่าน ดนตรตีอ้งอาศยัการฝึกปรอืหมัน่ท่องจ า ครตูอ้งคอยกวดขนัทุกเสีย้วทุกตอน 

ครตูอ้งรูว้ชิา รกัวชิา และใหว้ชิา เดก็น่ะไม่รูห้รอก ครตูอ้งบอกใหโ้ดยไม่ปิดบงั ไม่ปิดห ูไม่ปิดตา 
ควรเปิดจติใจใหก้วา้ง รบัฟังของผูอ้ื่นเพือ่เปรยีบเทยีบ จงึจะมคีวามรูก้วา้งขวางขึน้ไปอกี เพลง
มากๆน่ะไม่จ าเป็นหรอก ทีส่ าคญัใหรู้ห้ลกัและวธิกีารใหด้เีป็นเบือ้งตน้กแ็ลว้กนั" 

 เรากราบขอบพระคุณอาจารยด์ว้ยความซาบซึง้ ค าพดูของอาจารยท์ุกค ามคี่ายิง่ ดนตรี
ไทย มคีรู ทุกครัง้ทีเ่ราเขา้จบัเครื่องดนตร ีก่อนบรรเลงเรายงัยกมอืไหวเ้พือ่แสดงความเคารพครู 
สิง่นี้มอียู่อย่างเหนียวแน่น ในตวัผูเ้ล่นดนตรไีทย  ดัง้นัน้ เมื่ออาจารยม์คีวามห่วงใย และฝาก
ขอ้คดิถงึคร ู     พดูง่ายๆว่าเป็นของฝากจากครถูงึครู เราจงึรูส้กึประทบัใจ เพราะเราเองกเ็ป็น
ครเูหมอืนกนั 
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 ก่อนอ าลากลบั อาจารยไ์ดบ้อกว่า อาจารยไ์ดป้วารณาตวัว่าจะท างานเพือ่ความคงอยู่
และความเจรญิของดนตรไีทยต่อไปใหม้คีวามงดงามสมเป็นสมบตัขิองชาติ จะรกัษาความ
ประณีตและละเอยีดอ่อน ซึง่เป็นทีห่มายสงูสุดของดนตร ี ท่านบอกอย่างหนกัแน่นว่า  เราตอ้ง
ช่วยกนั  

 
 นี่แหละอาจารยเ์จรญิใจ  สุนทรวาทนิ 

 

ทีม่า: สุรพล จนัทราปัตย,์ ขนิษฐา อตัถะสมัปุณณะ, อรวรรณ ศริจิรรยา (สมัภาษณ์). "ดว้ย
ความห่วงใย… จากครูดนตรไีทยคนหนึ่ง." ดนตรีไทยอุดมศึกษำ ครัง้ที่ 19  พ.ศ. 

2530. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(2 กนัยายน 2530). หน้า 70-73. 
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 บทความเรื่อง “ดว้ยความห่วงใย…จากครูดนตรไีทยคนหนึ่ง” เป็นบทสมัภาษณ์อาจารย์
เจรญิใจ สุนทรวาทนิ ซึง่เป็นบุตรขีองพระยาเสนาะดุรยิางค์ และท่านเป็นนกัรอ้ง นกัดนตรทีีม่ี
ความรูท้ ัง้ทางทฤษฎแีละปฏบิตัอิย่างครบถว้น และเป็นทีน่่าสงัเกตว่า ถงึแมว้่าท่านจะไดร้บัการ
อบรมทางดนตรมีาในระบบเก่าที่ไม่มกีารจดบนัทกึหรอือธบิายอย่างเป็นลายลกัษณ์ แต่ท่านก็
สามารถแสดงทศันะเชงิวเิคราะห ์ และเสนอแนวทางการปรบัปรุงไดอ้ย่างไม่ตดิยดึกบัระบบเก่า 
และเป็นแนวคดิทีส่อดคลอ้งกบัความเป็นไปของสงัคม แมบ้ทสมัภาษณ์นี้จะเป็นการสมัภาษณ์
เมื่อปี 2530 กต็าม แต่แนวคดิเหล่านี้กส็ามารถน ามาใชก้บัปัจจุบนัไดอ้ย่างดี 
 แนวคดิเกีย่วกบัดนตรทีีส่ าคญัทีท่่านเสนอในบทสมัภาษณ์นี้คอื จุดมุ่งหมายของดนตรี
ทัง้โลกคอืความไพเราะ ไม่ใช่เพยีงเพือ่ใหม้ดีนตรเีท่านัน้ ซึง่ท่านไดช้ีปั้ญหาถงึการเรยีนการสอน
ในปัจจุบนัไดอ้ย่างชดัเจนว่า ผูส้อนบางคนขาดความเอาใจใสต่่อการถ่ายทอดความรู้ ซึง่ท าให้
ผูเ้รยีนเองไม่เหน็ความงามและคุณค่าของศลิปะทีแ่ทจ้รงิได้ ซึง่อาจกล่าวไดว้่าเป็นการจ าแต่
โครงร่างเท่านัน้ ซึง่ขาดรายละเอยีดอนัเป็นสิง่ส าคญัไป  ทัง้นี้ท่านไดใ้หข้อ้สงัเกตถงึการเรยีน
ดนตรไีทยกบัดนตรตีะวนัตกทีน่่าสนใจว่า ในเมื่อดนตรไีทยเรยีนอย่างไม่มโีน้ตและการจดบนัทกึ 

ซึง่ต่างจากตะวนัตกทีก่ารจดบนัทกึสามารถช่วยในการถ่ายทอดไดม้าก แต่ทัง้นี้ไม่ว่าจะเป็นไทย
หรอืตะวนัตก ครลูว้นแลว้แต่มคีวามส าคญัในการท าใหก้ารถ่ายทอดบรรลุผลไดม้ากกว่าวธิใีดๆ 

เช่นเดยีวกบับทความทีไ่ดม้ผีูเ้สนอไวถ้งึการเรยีนการสอนดนตรทีีค่รแูละผูเ้รยีนจะต้องมคีวาม
พถิพีถินัทุกขัน้ตอนจงึจะบรรลุได ้

นอกจากนี้ ท่านไดใ้หข้อ้คดิในฐานะผูม้ปีระสบการณ์ทัง้ทางดนตรแีละทางโลกทีน่่าจะ
เป็นขอ้คดิใหก้บัคนในดนตรไีทยบางกลุ่มทีย่งัยดึตดิกบัค่านิยมแบบเดมิๆในเรื่องส านกัหรอืครู
ต่างๆ ทีใ่นอดตีเป็นวถิขีองการสรา้งสรรคท์ีม่ผีลกบัการด ารงชพีในทางดนตรเีหมอืนเช่นก่อนแลว้ 
ซึง่แนวคดิเรื่องการยดึตดิกบัส านกัในความเหน็ของอาจารย์เจรญิใจ ท่านมองว่าเป็นเรื่องทีค่วร
จะตอ้งเปลีย่นแปลงความคดิ ซึง่จะสง่ผลกบัการศกึษาดนตรไีทยเป็นอย่างมาก ดงัจากขอ้ความ 

 "…ฉนันัน้ไดเ้หน็ดนตรไีทยทัง้ในระยะเจรญิสงูสุดและกล็งสุด ฉนัจงึไม่อยากใหแ้บ่ง
พวก   แบ่งครู เราตอ้งช่วยกนั เรยีนรูใ้หห้มด ไม่ว่าเพลง ทางของครคูนไทย ไม่เช่นนัน้จะสญู
หมด และกไ็ม่มใีครรูว้่าทีด่จีรงิๆนัน้เป็นอย่างไร เราตอ้งท า ตอ้งรูห้ลกัและวธิกีาร ซึ่งมเีหตุมผีล
ในตวัของมนัทีส่ามารถอธบิายถ่ายทอดกนัได้ ครบูางคนอาจสอนโดยไม่อธบิายเดก็กเ็ลยไม่
ทราบ บางทกีค็ดิไปเอง ท าใหผ้ดิพลาดไปจากสง่ทีถู่กต้องสิง่ทีเ่ป็นความจรงิได…้" 

 นอกจากเรื่องแนวคดิเกีย่วกบัการศกึษาในระบบส านกัทีปั่จจุบนัควรจะตอ้งศกึษาอย่าง
เปิดเผยแลว้ การอธบิายอย่างเป็นระบบ และท าให ้"ศลิป์" เป็น "ศาสตร"์ จงึเป็นเรื่องทีจ่ะตอ้ง
พยายาม  ท าใหเ้กดิขึน้ดว้ย เพราะในอดตีเรามเีวลาในการศกึษาเล่าเรยีนอย่างใกลช้ิดกบัคร ูแต่
ปัจจุบนัการจดัระบบและอธบิายวธิคีดิใหเ้ป็นเรื่องของการใหค้วามรูเ้ป็นสิง่ทีจ่ าเป็นต่อการศกึษา
และวเิคราะห ์ ทีอ่ยู่นอกเหนือความคดิเรื่องการ "หวงวชิา" และยดึกบัระบบส านกัแลว้ ใน
ความคดิของครดูนตรทีีส่ามารถบอกไดว้่าเป็นความคดิร่วมสมยัของคนทีผ่่านประสบการณ์
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สงูสุด และเหน็ความเสือ่มในดนตรไีทยมาแลว้ และท่านกม็ไิดแ้สดงความคดิเรื่องยดึส านกัและ
ทัง้ๆทีท่่านเองกเ็ป็นตวัแทนของส านกัเสนาะดุรยิางคใ์นยุคปัจจุบนั 

 นอกจากนี้ ท่านไดเ้สนอขอ้สงัเกตทีเ่ป็นผลกระทบ คอืความเจรญิทางวชิาชพีดนตรไีทย
ว่า "…ถ้าเขาเป็นคนเล่นดนตรไีทยเก่งขึน้มา เขาจะไปท างานทีไ่หนกนั…อย่างนี้เดก็ๆเขากค็ง
คดิว่าจะเรยีนดนตรไีทยใหเ้ก่งไปท าไมเล่า นี่แหละ เพราะไปสรา้งค่านิยมผดิๆกนัมานาน คอืไม่
รูจ้กัสอนใหรู้จ้กัตวัเราเองเสยีก่อน…"  ซึง่ทัง้หมดนี้เป็นทศันะทีม่ตี่อเรื่องการถ่ายทอด การสรา้ง
ทศันคตทิีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของใคร แต่เป็นส านึกและความเขา้ใจและเปิดกวา้งต่อการ
มองโลกและศลิปะทีส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ เช่นเดยีวกบัความคดิในการปรบัปรุงวธิกีาร
บนัทกึโน้ต อย่างเป็นลายลกัษณ์ทีท่่านเหน็ว่าวธิกีารบนัทกึแบบตะวนัตกมคีวามชดัเจน และให้
ความสะดวกในการจดบนัทกึทีด่กีว่าของไทยและช่วยใหก้ารจดบนัทกึเป็นไปอย่างถูกตอ้ง
เทีย่งตรง ทีม่หีลายคนอาจไม่เหน็ดว้ย แต่ในความเป็นจรงิขณะนี้ หากไม่เลกิความคดิทีย่ดึตดิ
กบัวธิกีารเดมิทีม่ปัีจจยัและบรบิทต่างกบัสงัคมปัจจุบนัแลว้ การด ารงอยู่ของดนตรไีทยกค็งจะไม่
มอีะไรดขีึน้กว่าทีเ่ป็นอยู่ ซึ่งสุดทา้ยแลว้กค็งจะตอ้งยอ้นกลบัมาหาบทบาทของครใูนฐานะแหล่ง
ความรูท้ีส่ าคญัทีอ่าจยากต่อการเปลีย่นแปลงวธิคีดิ (ส าหรบับางกลุ่ม) หรอือาจจะขาดความ
ช านาญในการถ่ายทอด แต่กต็อ้งมผีูท้ีพ่ยายามจะช่วยในการถ่ายทอดเอาความรูเ้หล่านัน้ออกมา 
โดยอาจารยเ์จรญิใจ ไดก้ล่าวในสุดทา้ยของบทสมัภาษณ์ว่า  
 "…ครตูอ้งรูว้ชิา รกัวชิา และใหว้ชิา เดก็น่ะไม่รูห้รอก ครตูอ้งบอกใหโ้ดยไม่ปิดบงั ไม่
ปิดห ูไม่ปิดตา ควรเปิดจติใจใหก้วา้ง รบัฟังของผูอ้ื่นเพือ่เปรยีบเทยีบ จงึจะมคีวามรูก้วา้งขวาง
ขึน้ไปอกี เพลงมากๆน่ะไม่จ าเป็นหรอก ทีส่ าคญัใหรู้ห้ลกัและวธิกีารใหด้เีป็นเบือ้งต้นกแ็ลว้กนั" 

 บทสมัภาษณ์นี้แสดงใหเ้หน็ชดัเจนถงึการมองดนตรไีทยอย่างเป็น "ศาสตร"์ ไม่ยดึตดิ
กบัความคดิเดมิๆ แต่พยายามทีจ่ะปรบัและชีแ้นวทางทีเ่หมาะสมและเป็นไปไดใ้หก้บัการดนตรี
ไทยทีค่นรุ่นใหม่น่าจะยดึเป็นแนวทางได้ และควรพงึระลกึว่า นี่คอืการมองของคนทีจ่ะเรยีกว่า 
รุ่นเก่า ทีม่คีวามคดิทนัยุคสมยั และมคีวามสมบูรณ์ทัง้ดา้นความสามารถและบทบาทของครทูีจ่ดั
เจนคนหนึ่งในยุคปัจจุบนั 

 

รงัสพินัธุ ์แขง็ขนั : ผูว้เิคราะห ์

 

 

 

 

 

 

สงัคมปัจจบุนักบัวิวฒันำกำรของดนตรีไทย 
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กรกฎ หลกัเพชร 
 

 มนุษยท์ุกชาตทิุกภาษาย่อมมดีนตรตีามแบบฉบบัของตนเอง เพราะดนตรเีป็นเครื่อง
แสดงออกอย่างหนึ่งถงึชวีติและจติใจของชนแต่ละชาติ เฉพาะดนตรแีบบฉบบัประจ าชาตไิทย
นัน้ จดัเป็นพยานส าคญัอนัแสดงว่า ชนชาตไิทยมคีวามเจรญิรุ่งเรอืงมาแต่โบราณกาล ดนตรี
ไทยมคีวามผกูพนักบัชวีติและจติใจของคนไทยตลอดมา และมวีวิฒันาการเป็นล าดบัมาตาม
สภาพของสงัคมแต่ละยุคแต่ละสมยั แต่ดนตรนีัน้กเ็หมอืนกนักบัศลิปกรรมทุกสาขา กล่าวคอื 
ความนิยมย่อมผนัแปรไปตามกาลเวลาและตามสภาพของสงัคม คนไทยสมยัก่อนเขา้ใจและ
ซาบซึง้ในดนตรไีทยกเ็พราะดนตรไีทยแสดงภาพหรอืความรูส้กึของสงัคมไทยในสมยันัน้ สิง่ซึง่
ตรงกบัใจจงึเกดิเป็นความจบัใจ สว่นคนไทยในทุกวนัน้ีโดยมากมกัมองดนตรไีทยอย่างสงสยั
เพราะสภาพของสงัคมไทยปัจจุบนัต่างกบัในอดตีอย่างมาก โอกาสทีจ่ะสมัผสักบัดนตรไีทยใน
ชวีติประจ าวนัมน้ีอย และนับวนัจะน้อยลงทุกท ี จนดเูหมอืนดนตรไีทยจะไม่มวีวิฒันาการสบืไป
ในอนาคต 

 ดนตรไีทยเกดิจากคนไทย หรอืจะไดร้บัอทิธพิลจากดนตรขีองชนชาตใิดนัน้ ยงัไม่
ปรากฏหลกัฐานชดัเจนเป็นขอ้ยุต ิ ชนชาตไิทยในสมยัทีย่งัอยู่ทางใตข้องประเทศจนีและมี
ความสามารถทางดนตรไีทยเพยีงใด จะใชเ้ครื่องดนตรแีบบใด และจะจดัรูปวงตลอดจนบรรเลง
ดว้ยท่วงท านองอย่างไร เหล่านี้ลว้นเป็นขอ้น่าสงสยั เพราะวตัถุพยานแสดงเครื่องดนตรแีละการ
จดัวงคงปรากฏเพยีงระหว่างพุทธศตวรรษที ่11–16 คอืภาพปนูปัน้สมยัทวารวด ีซึง่มลีกัษณะ
คลา้ยจะเป็นวงขบักล่อม ล่วงมาจนถงึพุทธศตวรรษที่ 19–20 จงึปรากฏหลกัฐานในสมยั
สุโขทยั เฉพาะศลิาจารกึหลกัที ่1 ดา้นที ่2 ของพอ่ขนุรามค าแหง แสดงว่า สมยันัน้การดนตรมีี
ววิฒันาการมามากแลว้ เพราะมพีรอ้มทัง้เสยีงพาทย์ เสยีงพณิ เสยีงเลือ้น เสยีงขบั นอกจากนี้
ศลิาจารกึหลกัที ่ 62 ไตรภูมพิระร่วงของพระยาลไิทและนิราศหรภิุญชยั ยงัขยายความออกไป
จนเหน็ไดช้ดัว่า สมยัสุโขทยัมเีครื่องดนตรมีากชนิดจนครบทัง้เครื่องดดี ส ีต ีและเป่า ตลอดจน
การขบัรอ้ง ขบัล าน า แต่จะจดัวงหรอืผสมวงอย่างไร มที่วงท านองบรรเลง ขบัรอ้ง ขบัล า และ
บรรเลงประกอบการจดัระบ าร าเตน้ลกัษณะใดจงึจะกกึก้องโกลานัน้ ยงัคงเป็นขอ้น่าสงสยัอยู่
เหมอืนกนั ดนตรไีทยมวีวิฒันาการอย่างเป็นหลกัเป็นฐานยิง่ขึน้ในสมยัอยุธยา ความเจรญิซึง่
หมายถงึความนิยมของสงัคมไทยสมยันี้คงมมีาก จนถงึขนาดตอ้งมกีฎมณเฑยีรบาลก าหนดไว้
ในแผ่นดนิสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ ว่าหา้ม รอ้งเพลงเรอื เป่าป่ี เป่าขลุ่ย สซีอ ดดีจะเข ้

กระจบัป่ี ตโีทนทบั ในบางสถานทีอ่นัใกลพ้ระราชฐาน ย่อมเป็นการแน่นอนว่า ดนตรไีทยสมยั
อยุธยามวีวิฒันาการมาจากสมยัสุโขทยั แต่เครื่องดนตร ี เพลง ท านอง เนื้อรอ้ง การจดัวงและ
ลกัษณะการบรรเลงเพลงอาจจะมมีากกว่าและประณีตยิง่ขึน้ เฉพาะการจดัวงคงจะมทีัง้วงขบัไม้ 
วงเครื่องสาย วงมโหรแีละวงป่ีพาทย ์ซึง่นอกจากจะบรรเลงและขบัรอ้งขบัล าธรรมดาแลว้ยงัอาจ
บรรเลงและขบัรอ้งประกอบการแสดง เช่น โขน ละครและระบ าดว้ย เพลงสว่นใหญ่ในสมยันี้จงึ
เป็นเพลงชัน้เดยีวและ สองชัน้ใชใ้นการแสดงแบบหนึ่ง และขบัรอ้งเคลา้ดนตรใีนลกัษณะเนื้อ
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เตม็อกีแบบหนึ่ง จากหลกัฐานในจดหมายเหตุของลาลูแบรซ์ึง่แสดงทัง้ค ารอ้งและท านองเพลงใน
สมยัอยุธยานัน้ เพลงทีม่คี ารอ้งขึน้ตน้ว่า “สายสมร” มลีกัษณะเป็นเพลงขบักล่อมเนื้อเกอืบเตม็
โดยไม่เอือ้นเสยีง เพลงขบัรอ้งในสมยันี้คงจะมไีม่มากเท่าเพลงบรรเลง เพราะเท่าทีส่นันิษฐาน
กนัถงึจ านวนเพลงกม็เีพลงบรรเลงโดยไม่ขบัรอ้งเป็นสว่นมาก จ านวนเพลงไทยสมยัอยุธยาจาก
บทเพลงยาวต ารามโหรซีึง่เชื่อกนัว่า เจา้พระยาพระคลงั(หน) แต่งไวใ้นสมยัรชักาลที ่ 1 นัน้ 

กล่าวว่าม ี137 เพลงดว้ยกนั เพลงเหล่านี้สว่นหนึ่งยงัคงนิยมกนัต่อมาในสมยักรุงธนบุร ี
 ววิฒันาการของดนตรไีทยมาถงึยุคแห่งความเจรญิสงูสุดในสมยักรุงรตันโกสนิทร์ ดนตรี
ไทยในสมยัน้ีมลีกัษณะสมบูรณ์พรอ้มครบกระบวนของดนตรแีบบฉบบัอย่างแทจ้รงิ กล่าวคอื 
เครื่องดนตร ี การจดัวง เพลง ท านอง เนื้อรอ้ง ตลอดจนกลวธิบีรรเลงและขบัรอ้ง เหล่านี้ลว้น
คลีค่ลายขยายตวัออกไปจากดนตรไีทยในสมยัอยุธยาอกีเป็นอนัมาก ทัง้มลีกัษณะประณีตและ
พสิดารแสดงถงึคุณค่าแห่งศลิปะการดนตรยีิง่กว่าสมยัก่อน เริม่จากสมยัรชักาลที ่ 1 มกีลองทดั
เพิม่อกีลูกหนึ่งหรอือกีเสยีงหนึ่งซึง่ท าใหเ้สยีงกลองสมบูรณ์ขึน้ สว่นกลองสองหน้าก ากบัจงัหวะ
และการบรรเลงป่ีพาทยเ์ครื่องหา้รบัรอ้งสง่เสภาเกดิขึน้ในสมยัรชักาลที่ 2 ระนาดทุม้และฆอ้งวง
เลก็นัน้ประดษิฐข์ึน้ในสมยัรชักาลที ่3 วงป่ีพาทยจ์งึกลายเป็นวงป่ีพาทยเ์ครื่องคู่ คอื ระนาดทุม้
คู่กบัระนาดเอกและฆอ้งวงเลก็คู่กบัฆอ้งวงใหญ่ สว่นดา้นเพลง การขบัรอ้งและบรรเลงในตอน
ปลายรชักาลนัน้ พระประดษิฐไ์พเราะ (ครูมแีขก) รเิริม่แต่งเพลงรอ้งสง่สามชัน้เป็นทีน่ิยมกนัสบื
มา ความเจรญิของดนตรไีทยมมีากขึน้อย่างเหน็ไดช้ดัในสมยัรชักาลที ่4 สมยันี้วงป่ีพาทยข์ยาย
เป็นวงป่ีพาทยเ์ครื่องใหญ่ เพราะเกดิระนาดเอกเหลก็และระนาดทุม้เหลก็เพิม่ขึน้ในวงป่ีพาทย์ 
สว่นวงมโหรอีนัมมีาแต่เดมิกข็ยายเป็นวงมโหรเีครื่องใหญ่เช่นกนั รวมทัง้ความนิยมในการน า
เพลงสองชัน้ของเก่ามาขยายเป็นสามชัน้กม็มีากขึน้จนถงึสมยัรชักาลที่ 5 จงึเกดิวงป่ีพาทยด์กึ
ด าบรรพ ์โดยสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอเจา้ฟ้ากรมพระยานรศิรานุวดัตวิงศ์ ทรงด ารจิะปรบัปรุง
ป่ีพาทยด์กึด าบรรพ ์ คอื ป่ีพาทยไ์มน้วมอกีแบบหนึ่ง ซึง่ใชบ้รรเลงประกอบการแสดงละครไทย
แนวใหม่ในสมยันัน้ ท่วงท านองของดนตรไีทยประณีตและพสิดารยิง่ขึน้ไปอกีในสมยัรชักาลที่ 6 

เพราะยุคนี้เป็นยุคทองของเพลงเถาซึง่เจยีระไนรายละเอยีดของเพลงเพิม่ขึน้ ทัง้วธิกีารบรรเลง
จากหลกัเดมิกแ็ยกขยายแตกต่างกนัออกไปหลายทาง นกัดนตรแีละนกัแต่งเพลงฝีมอืดมีี
บทบาทในววิฒันาการของดนตรไีทยอย่างมากมายในรชักาลนี้ ระยะต่อมาแมภ้าวะทาง
เศรษฐกจิในตอนตน้รชักาลที ่ 7 จะไม่อาจอ านวยประโยชน์ในดา้นความเจรญิของดนตรไีทย
ต่อไปไดม้ากเหมอืนเดมิกต็าม แต่กย็งัเกดิเพลงส าคญัในสมยันี้อกีหลายเพลง 
 ศลิปกรรมย่อมมวีงจรตามหลกัธรรมชาต ิ ดนตรจีงึหนีไม่พน้วงจรแห่งความเจรญิและ
ความเสือ่มเป็นธรรมดา จากดนิแดนดัง้เดมิตอนใตข้องประเทศจนีอนัอาจเป็นจุดตัง้ตน้ของ
ดนตรไีทยนัน้ ววิฒันาการอนัเป็นความเจรญิของดนตรไีทยมมีาโดยล าดบันับเป็นพนัๆ ปี 

จนกระทัง่มาถงึคราวเสือ่มลงในภายหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง ความเสือ่มนัน้
เนื่องมาจากรฐันิยมไม่สง่เสรมิความเป็นไทย แนวนโยบายเช่นน้ีนยัว่าเป็นทางรอดปลอดภยัของ
ชาต ิ และอาจช่วยใหช้าตเิป็นมหาอ านาจเหมอืนประเทศแถบตะวนัตก จงึเป็นธรรมดาอยู่เองที่
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ดนตรไีทยจะดไูม่เหมาะสมแก่อารยธรรมแบบสากล ไม่เหมาะแก่สภาพของสงัคมไทยในสมยันัน้ 

รฐันิยมเกอืบท าใหด้นตรไีทยสญูหายไปจากโลก เกอืบจะกลายเป็นของตอ้งหา้ม ท าใหว้งการ
ดนตรไีทยตกอยู่ในสภาพลม้ลุกคลุกคลาน และท าใหค้วามผกูพนัระหว่างคนไทยกบัดนตรไีทย
อนัเป็นนามธรรมตอ้งขาดช่วงไปกว่าสามสบิปี ขณะเดยีวกนักก็ลบัช่วยใหด้นตรแีบบตะวนัตก
แพร่เขา้มามบีทบาทในสงัคมไทยอย่างหนักแน่น ถงึแมว้่ารฐันิยมจะราขอ้ลงบา้งในระยะก่อนจะ
สิน้สุดสงครามโลกครัง้ที ่ 2 ซึง่พอจะเป็นช่องทางใหก้รมศลิปากรด าเนินการฟ้ืนฟูและเผยแพร่
ดนตรไีทยไดบ้า้งกจ็รงิ แต่สงัคมไทยกเ็ดนิไปคนละทางกบัดนตรไีทยจนห่างมากแลว้ การ
สง่เสรมิในระยะต่อมาจงึไดผ้ลน้อย เพราะการขาดช่วงของความผกูพนัระหว่างคนไทยกบัดนตรี
ไทยในสมยัประชาธปิไตยนัน้ต่างกนักบัในสมยัราชาธปิไตยอย่างมาก สมยัก่อนคนไทยอาจ
ประสบภาวะสงครามตลอดมา จนบางครัง้ถงึขัน้บา้นแตกสาแหรกขาดเกอืบไม่มโีอกาสจะนิยม
ยนิดใีนดนตรกีต็าม แต่ดสูงครามสมยันัน้กม็ศีลิปวฒันธรรมคลา้ยคลงึกนั ภาวะซบเซาอนัเป็น
สว่นหน่ึงในความเสือ่มของดนตรจีงึมเีพยีงชัว่ครู่ชัว่คราว คอืว่าไม่ถงึขนาดขาดช่วงเพราะ
อทิธพิลของศลิปวฒันธรรมตะวนัตกเหมอืนในสมยัน้ี ความซบเซาของดนตรไีทยนบัแต่ พ.ศ. 

2475 เป็นตน้มา จงึจดัเป็นความเสือ่มในดา้นววิฒันาการของดนตรปีระจ าชาตแิละสิง่อนัเป็น
นามธรรมแทบทัง้สิน้ 

 สงัคมไทยทุกวนัน้ีเขา้ใจและซาบซึง้ในดนตรไีทยไม่มากนกั ซึง่เป็นหลกัธรรมดาจาก
ความเปลีย่นแปลงของภาวะเศรษฐกจิ การเมอืงและสงัคม คนสว่นมากยอมรบัในความหมาย
และความส าคญัของดนตรแีบบฉบบั แต่มกัเหน็เป็นเรื่องพน้สมยัอนัควรรกัษาไวใ้นพพิธิภณัฑ์ 
ทัง้นี้ โดยเหตุทีไ่ม่เหน็เหมาะแก่สภาพของสงัคมปัจจุบนัประการหน่ึงและเหน็ว่าวงการดนตรี
ไทยผกูพนัอยู่กบัความซ ้าซาก หลงตดิอยู่กบัอดตีจนขาดพฒันาการอกีประการหน่ึง จงึเกดิค าว่า 
“เดมิ” ต่อทา้ยเพลงไทยในความหมายของปัจจุบนั จากความเหน็ทัง้สองประการนัน้อาจจ าแนก
ออกเป็นรายละเอยีดไดว้่า ทุกวนัน้ีดนตรไีทยมคีวามสมัพนัธก์บัชวีติของคนไทยน้อยมาก หรอื
เกอืบจะไม่มเีลยกว็่าได ้ เพราะเวลาของคนไทยในปัจจุบนัมคี่า การฟังดนตรจีงึเป็นการฟังเพือ่
หาแก่นสารสาระ ต่างกบัในสมยัก่อนทีฟั่งดนตรเีพือ่ประกอบการสนทนา พกัผ่อน หรอืกนิ
อาหาร แต่เดมิดนตรไีทยบรรเลงอยู่ในวงัหรอืในพธิอีนัส าคญัโดยถอืกนัมาว่าเป็นของสงูหา้มแตะ
ตอ้งหรอืท าลายจงึท าใหไ้ม่มวีวิฒันาการมากนกั เพลงไทยจงึมจี านวนอยู่เพยีงเท่าเดมิ ไม่มผีูใ้ด
กลา้แต่งใหม่เพิม่เตมิ ดว้ยเกรงจะเป็นการลบหลู่ครผููแ้ต่งดัง้เดมิและสูข้องเดมิไม่ได้ คนรุ่นใหม่
จงึยงัคงเล่นดนตรไีทยไปตามรอยของเก่าเท่านัน้ และในทางปฏบิตักิไ็ม่เชื่อว่า ดนตรไีทยในทุก
วนัน้ีเป็นของแทเ้หมอืนในสมยัโบราณ คนไทยสมยัก่อนสง่เสรมิใหลู้กหลานหดัดนตรกีนัตัง้แต่ยงั
เยาว ์ประกอบกบัภาวะแวดลอ้มอ านวยใหเ้กดิความนิยมในดนตรไีทย และซาบซึง้ในเน้ือหาของ
เพลงไทยซึง่สว่นใหญ่มาจากวรรณคด ี แต่ยุคสมยัของวรีบุรุษเช่น อเิหนา ขุนแผน และพระลอ
นัน้ผ่านไปแลว้ พน้ไปเพราะความแตกต่างของภาวะแวดลอ้มสงัคมไทยในภายหลงัการ
เปลีย่นแปลงการปกครอง จงึไม่แปลกทีค่วามรูส้กึเกีย่วกบัดนตรไีทยจะลดลงเป็นล าดบัมา 
ความจรงิแลว้คนรุ่นใหม่สนใจและพยายามจะเขา้ใจใหซ้าบซึง้ในดนตรไีทยเหมอืนกนั แต่ไม่รูว้่า
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ควรจะเริม่ตน้ตรงไหนและอย่างไร เพราะดนตรไีทยปฏบิตัสิบืกนัมาโดยอาศยัความทรงจ า มไิด้
ก าหนดหลกัเกณฑใ์หแ้น่นอนและเป็นขัน้ตอนไวเ้หมอืนดนตรตีะวนัตก ทัง้ครดูนตรไีทยกม็กัจะ
หวงวชิาเป็นสว่นใหญ่ โดยมขีอ้อา้งหนกัแน่นและมขีอ้แมม้ากมายในอนัจะไม่ยอมถ่ายทอด
กลเมด็การบรรเลงอนัถูกตอ้งใหน้กัดนตรรีุ่นใหม่จงึมโีอกาสศกึษาน้อยลงและเล่นไดไ้ม่ดี
เท่าทีค่วร สว่นนกัดนตรแีละผูข้บัรอ้งเพลงไทยในปัจจุบนักส็นใจกนัแต่เพยีงใหไ้ดเ้พลงมาก 

บรรเลงและขบัรอ้งไดค้ล่องมาก แต่ความไพเราะอนัแทจ้รงิ คอื อารมณ์หรอืความรูส้กึของเพลง
กลบักลายเป็นสว่นรอง คนรุ่นเก่านัน้เล่นดนตรดีว้ยชวีติจติใจ คนทัว่ไปจงึเขา้ถงึชวีติจติใจของ
เพลงจากกลวธิบีรรเลงและขบัรอ้งอนัประณีต แต่คนไทยรุ่นนี้ไม่มโีอกาสไดฟั้งผูช้ านาญเล่น
อย่างสุดฝีมอื จงึไม่เกดิความจบัใจ หรอืเพยีงฟังแลว้กผ็่านไปโดยมไิดม้องเหน็คุณค่าทีม่อียู่ใน
เพลงนัน้ เมื่อสภาพของสงัคมเปลีย่นไป แต่ดนตรไีทยกลบัไม่มกีารปรบัปรุงเปลีย่นแปลง 
หรอืไม่มพีฒันาการใหม่ ๆ อนัเหมาะแก่ภาวะของสงัคมใหม่เช่นน้ี ดนตรไีทยจงึกลายเป็นของ
โบราณในทศันะของคนสว่นใหญ่ในปัจจุบนั 

 ความเสือ่มของดนตรไีทยในภายหลงัเปลีย่นแปลงการปกครองนัน้ ย่อมเป็นทีย่อมรบั
กนัทัง้ภายนอกและภายในวงการดนตรไีทย ทัง้นกัดนตรไีทยกด็ูจะยอมรบัในสภาพอนัเปลีย่นไป
ของสงัคม แต่ดนตรนีัน้มชีพีจร และชพีจรของดนตรไีทยกม็ไิดห้ยุดหรอืขาดหายไปเสยีทเีดยีว 
ดนตรแีบบฉบบัของชาตยิงัมวีวิฒันาการและพฒันาการพอประมาณ แต่จะใหเ้หน็ชดัเจนเช่น
สมยัสุโขทยั อยุธยา และรตันโกสนิทรย์่อมเหลอืวสิยั เพราะโอกาสทีด่นตรไีทยจะแสดงความ
คลีค่ลายมไีม่มากเหมอืนในสงัคมไทยสมยัก่อน จากการบรรเลงพณิคนเดยีวสมยัสุโขทยั จนมา
เป็นมโหรเีครื่องสี ่ ป่ีพาทยเ์ครื่องหา้ในสมยัอยุธยา และคลีค่ลายจนกลายเป็นวงเครื่องใหญ่ใน
สมยักรุงรตันโกสนิทร ์ แมเ้พลงประเภทต่าง ๆ กม็พีฒันาการตลอดมา จากเพลงชัน้เดยีวและ
สองชัน้อนัเป็นเพลงเนื้อเตม็ในสมยัอยุธยามากลายเป็นเพลงสองชัน้รอ้งเอือ้น เพลงสามชัน้ 

เพลงเถา จนถงึเพลงครึง่ชัน้เสีย้วชัน้และสีช่ ัน้ จากวธิบีรรเลงทางเกบ็เปลีย่นมาเป็นทางกรอ 

ทางรวั ทางคาบลูกคาบดอก จนทุกวนันี้มกีลเมด็พลกิแพลงขยายจากแบบเดมิอกีเป็นอนัมาก 

จากจ านวนเพลงเรอืนรอ้ยในสมยัอยุธยาเพิม่ขึน้มาเป็นเรอืนพนั ทัง้ปัจจุบนักย็งัมผีูแ้ต่งเพิม่ขึน้
อกีไม่น้อย เฉพาะบางท่านแต่งเพลงใหม่ตัง้แต่ก่อนเปลีย่นแปลงการปกครองเรื่อยมาจนขณะน้ี
ตกประมาณ 200 เพลง และเพลงไทยทีแ่ต่งกนัใหม่ในระยะหลงักแ็ตกต่างไปจากเดมิมากมาย 

แต่คนสว่นใหญ่ไม่รูส้กึเพราะเป็นความเปลีย่นแปลงในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป ดว้ยการจดัวง
ดนตรขีองไทยโดยทัว่ไปเปลีย่นแปลงไม่มากนอกจากการจดัวงใหม่ของกรมศลิปากร เช่นวง
ดนตรปีระกอบระบ าชุดโบราณคด ี โดยจดัวงดนตรขีึน้ใหม่ตามขอ้สนันิษฐานทางศลิปะและ
โบราณคดนี าออกเผยแพร่ใน พ.ศ. 2510 และวงดนตรไีทย 200 คนเศษ หรอืวงมโหรคีรึง่
รอ้ยใน พ.ศ. 2515 อนัเป็นการจดัรปูแบบวงดนตรไีทยแนวใหม่ใหม้ลีกัษณะมโหฬารทัง้ดา้น
การบรรเลงและการขบัรอ้ง สว่นเพลงไทยแนวใหม่ในทศันะของเอกชนเพือ่รบัใชส้งัคมวตัถุธรรม
นัน้ สงัคมไม่นิยม เพราะนอกหลกัการดนตรแีบบฉบบัของชาต ิ คงนิยมเพยีงเพลงไทยประสาน
เสยีงตามแนวนิยมของดนตรสีากลพอสมควร เพราะอย่างน้อยกย็งัแสดงน ้าเนื้อของดนตรไีทย 
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จากระยะเวลาประมาณ 20 ปี หรอืหลงักึง่พุทธกาลมานี้ดนตรไีทยจงึมลีกัษณะคลีค่ลายไปไม่
น้อย การสง่เสรมิของหน่วยราชการสถานศกึษา ตลอดจนเอกชนมมีากขึน้เป็นล าดบั ความนิยม
ของสงัคมกระเตือ้งขึน้มาก อย่างน้อยกเ็หน็ไดจ้ากกจิกรรมเกีย่วกบัดนตรไีทยในปัจจุบนัมมีาก
ขึน้ และมวีงดนตรไีทยรอออกอากาศทางสถานีวทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทยกว่า 300 วง 
ทัง้วงการศกึษากห็นัมาวเิคราะหปั์ญหาอนาคตของดนตรไีทย ชมรมดนตรไีทยบางมหาวทิยาลยั
จะแต่งเพลงใหม่ จดัรูปแบบวงใหม่ตามแนวพฒันาการ แหล่งผลติเครื่องดนตรไีทยบางแห่งผลติ
แทบไม่ทนักบัความตอ้งการในปัจจุบนั เหล่านี้ย่อมพอจะเหน็ค าตอบไดว้่า แมด้นตรไีทยจะดูซบ
เซาหรอืเสือ่มลงเพราะขาดช่วงต่อไปกว่าสามสบิปี เนื่องจากภาวะการณ์บา้นเมอืงกต็าม แต่
ดนตรไีทยกย็งัคงมวีวิฒันาการต่อมา ววิฒันาการของดนตรไีทยในระยะหลงันี้จะถูกทางและจะดี
เท่าของเก่าหรอืไม่นัน้ ดไูม่น่าเป็นประเดน็ส าคญั เพราะดนตรไีทยไดผ้่านการปรบัปรุง
เปลีย่นแปลงมาแลว้นบัเป็นพนัปี ศลิปกรรมทีด่มีคีุณค่าโดยแทเ้ท่านัน้จงึจะคงอยู่ไดใ้นใจคนทุก
ยุคทุกสมยั ไม่ว่าสภาพของสงัคมจะผนัแปรไปอย่างไรกต็ามท ี

 ดนตรไีทยยงัมอีนาคตแน่นอน แต่อนาคตของดนตรไีทยจะเป็นไปในรปูใดนัน้ย่อมยากที่
จะคาดคะเนกนัได ้ อย่างไรกต็าม จากอดตีอนัยาวนานในววิฒันาการของดนตรไีทยกไ็ดแ้สดง
ความจรงิใหเ้หน็ประการหนึ่งว่า คนรุ่นเก่าเขา้ใจในความเป็นไปของสงัคม จงึพยายามปรบัปรุง
จากรากฐานอนัเป็นคตนิิยมของดนตรไีทยใหเ้หมาะสมแก่กาลสมยัตลอดมา จากความจรงิขอ้นี้
จงึมปัีญหาส าหรบัวงการดนตรไีทยในปัจจุบนัเพยีงว่าจะหาทางออกอย่างไรใหพ้อเหมาะรบักบั
สภาพอนัเปลีย่นไปของสงัคมและโดยไม่จ าตอ้งเปลีย่นแปลงรปูแบบและเนื้อหาของดนตรแีบบ
ฉบบัของชาตจินมองไม่เหน็ร่องรอยเดมิ ทางออกอนัเป็นสายกลางค่อนขา้งจะหายากกจ็รงิ แต่
บางทกีารละทิง้ความยดึมัน่ในหลกัการเดมิจนเกนิขนาดลงบา้ง แลว้หนัมาสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่จาก
ของเก่าใหง้อกงามต่อไปไดน้ัน้ อาจจะพอเป็นทางออกหนึ่งของววิฒันาการดนตรไีทยในอนาคต
ไดบ้า้งกระมงั เพราะทางออกทางนี้กเ็กอืบจะเป็นทางเดยีวกนักบัทีค่นไทยในสมยัก่อนเคยพบ 

 

 

 

ทีม่า: กรกฎ  หลกัเพชร. “สงัคมปัจจุบนักบัววิฒันาการของดนตรไีทย”. เอกลกัษณ์ไทย. ปี
ที ่1 ฉบบัที ่6 (มถิุนายน 2520), หน้า 66–73. 
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 ความเสือ่มในดนตรไีทย เป็นไปเฉพาะเรื่องความนิยมเท่านัน้หาใช่เสือ่มในคุณค่าของ 
ตวัดนตร ีซึง่เนื่องมาจากสาเหตุนโยบายของรฐับาลนับตัง้แต่ พ.ศ. 2475 เป็นตน้มา ซึง่สง่ผล
ต่อเนื่องเกีย่วกบัค่านิยมและความเขา้ใจในเรื่องดนตร ี จนกลายเป็นการแบ่งแยกกลุ่มผูน้ิยม
ดนตรไีทย กบัคนรุ่นใหม่ทีเ่หน็ว่าดนตรไีทยไม่มกีารพฒันาและยดึตดิอยู่กบัแต่เพยีงอดตี อกีทัง้
ความสมัพนัธร์ะหว่างวถิชีวีติกบัดนตรไีทยกน็บัว่าน้อยลงมาก 

 ผูเ้สนอบทความนี้ เหน็ว่าอุปสรรคของคนรุ่นใหม่ในการทีจ่ะเขา้ถงึดนตรไีทย คอื การ
ถ่ายทอดและระบบการศกึษาดนตรไีทยโดยอาศยัความทรงจ า และมไิดก้ าหนดหลกัเกณฑไ์ว้
เป็นขัน้ตอนเหมอืนดนตรตีะวนัตก จงึท าใหผู้ท้ีต่อ้งการศกึษาจะตอ้งทุ่มเทเวลาอย่างมาก ซึง่
ขอ้สงัเกตเหล่านี้กเ็ป็นความจรงิอยู่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึปัจจยัภายในอนัประกอบดว้ยเงือ่นไข และ
การยดึตดิกบัแบบแผนจนขาดการผ่อนปรนใหเ้ขา้กบัความเปลีย่นแปลงของยุคสมยัและความ
ตอ้งการของคนยุคปัจจุบนั นอกจากนี้บทความนี้ยงัตัง้ขอ้สงัเกตถงึการบรรลุความส าเรจ็ของ
ดนตรไีทยในการแสดง ทีน่ักดนตรไีทยมกัละเลยไปคอืเรื่องอารมณ์ความรูส้กึของเพลง เพราะ
นกัดนตรมีวัแต่สนใจในเรื่องการสะสมและแสดงความรูเ้กีย่วกบัเพลง และฝีมอืในการบรรเลง 
มากกว่าการค านึงถงึอารมณ์ทางดนตร ีซึง่นบัว่าเป็นปัญหาในการสือ่สารกบัผูฟั้ง 
 ในขณะทีส่งัคมก าลงัเปลีย่นแปลงไป และดนตรไีทยกผ็่านยุคสมยัของการเปลีย่นแปลง 
พฒันาตวัเองมาตลอดเวลา ซึง่อาจเป็นการเปลีย่นแปลงในตวัดนตรเีอง แต่ปัญหาคอื ดนตรไีทย
ในยุคปัจจุบนัดเูหมอืนจะละเลยต่อสงัคม ไม่ไดเ้อาใจใสผู่ฟั้งเท่าทีค่วร ซึง่แตกต่างจากดนตรี
ตะวนัตกรปูแบบต่าง ๆ ทีพ่ยายามเขา้หาผูฟั้ง จงึไม่เกดิช่องว่างระหว่างดนตรกีบัผูฟั้ง แต่ดนตรี
ไทยไดล้ะทิง้ผูฟั้งในสงัคมปัจจุบนัไป อาจดว้ยเหตุทีไ่ม่มผีูท้ีจ่ะบุกเบกิต่อสูก้บักระแสของสงัคม
สมยัใหม่ จงึท าใหเ้กดิช่องว่างทีก่วา้งขึน้ทุกขณะ แต่อย่างไรกต็ามผูเ้สนอบทความเหน็ว่า ดนตรี
ไทยกย็งัคงสามารถด ารงไดอ้ยู่ต่อไป แต่จะเป็นรปูลกัษณะใดนัน้ น่าจะขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูรู้้
ในวงการดนตรไีทยเอง ซึง่ผูเ้ขยีนบทความนี้ไดใ้หค้วามเหน็ทีน่่าสนใจว่า ความเปลีย่นแปลงใน
อนาคตของดนตรไีทยนัน้ หากจ าเป็นจะตอ้งเปลีย่นรูปลกัษณ์ไปกน่็าจะเปลีย่นไปโดยมรีากฐาน
ของเดมิไว ้ แต่กม็ไิดห้มายความว่าจะตอ้งยดึของเดมิทัง้หมดหรอืเปลีย่นไปตามความตอ้งการ
ของสงัคมทัง้หมด ซึง่เป็นประเดน็ทีช่วนคดิว่า อะไรคอืความเหมาะสมทัง้ในดา้นรปูลกัษณ์และ
วธิกีารทีจ่ะตอบสนองและกลบัมามบีทบาทในวถิขีองสงัคมปัจจุบนัได้ 
 

รงัสพินัธุ ์ แขง็ขนั :    ผูว้เิคราะห ์

 
 

 

 

ดนตรีไทยกบัคนรุ่นใหม่ทำงขนำนจริงหรือ ? 
 



ครัง้ที ่2 (05/11/45)                                                                                  สรร
นิพนธ ์ สงัคตีศลิป์ 

 

139 

ธงชยั สทิธกิรณ์* 

กล่าวน า 
 เมื่อกล่าวถงึดนตรไีทยหลายท่านคดิคลา้ยกนัว่าเป็นเรื่องลา้สมยั เป็นเพยีงเครื่อง
ประกอบในงานพธิ ี หรอืเป็นเอกสทิธิค์วามบนัเทงิของคนรุ่นเก่าทีเ่ขา้กนัไดย้ากกบัดนตรสีากล
ตามรูปแบบของอารยธรรมตะวนัตก 

 แมก้ระแสโลกาภวิตัน์จะเป็นเหตุใหว้ฒันธรรมตะวนัตกหลัง่ไหลเขา้สูส่งัคมไทยอย่างไร้
ขดีจ ากดั พฤตกิรรมการบรโิภคดนตรขีองคนสว่นใหญ่เปลีย่นไป แต่ยงัมคีนไทยอกีจ านวนไม่
น้อยทีต่ระหนกัในเอกลกัษณ์ของความเป็นดนตรไีทย แมบ้างคนอาจคดิว่าดนตรไีทย
เปรยีบเสมอืนวฒันธรรมที่ (ใกล)้ ตายแลว้กต็าม 

 นบัว่าเป็นความโชคดขีองลูกหลานไทย ทีส่มเดจ็พระเทพฯ ผูซ้ึง่มสีายพระเนตรยาวไกล
ไดท้รงจุดประกาย โดยทรงเป็นผูน้ าเพือ่ใหค้นไทยทุกคนไดต้ระหนกัถงึคุณค่าและความส าคญั
ของคนตรไีทยอนัเป็นเอกลกัษณ์ประจ าชาต ิ แมไ้ม่สามารถสรา้งกระแสใหท้ดัเทยีมโลกาภวิตัน์
ได ้ แต่กก็่อใหเ้กดิความตระหนกัถงึคุณค่าทางดนตรไีทย ทัง้ยงัก่อใหเ้กดิปณิธานร่วมกนัของ
เหล่าพสกนิกร ในอนัทีจ่ะด ารงและสง่เสรมิคุณค่านัน้ ใหแ้พร่หลายสูลู่กหลาน คนรุ่นใหม่ สบืไป 

 

ท าไมคนรุ่นใหม่จงึไม่สนใจดนตรไีทย? 

 โลกาภวิตัน์ มไิดเ้ป็นอุปสรรคส าคญัระหว่างดนตรไีทยกบัคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในยุคนี้
ฉลาดพอทีจ่ะเลอืกสิง่ทีด่ใีหก้บัตวัเอง แต่เนื่องเพราะคนรุ่นใหม่ยงัขาดการเรยีนรูใ้น 3 ประการ
หลกั คอื การปลูกฝังทศันคตทิีด่จีากคนรุ่นเก่า รูปแบบการน าเสนอความรูท้ีต่อบสนองต่อ
พฤตกิรรมการเรยีนรูต้ามวยัของคนรุ่นใหม่ และแบบอย่างทีด่จีากสือ่มวลชน หรอืผูซ้ึง่สามารถ
เขา้ถงึคนรุ่นใหม่ไดโ้ดยง่าย 

 

คนรุ่นใหม่จะสนใจดนตรไีทยไดอ้ย่างไร? 

 จากทีไ่ดก้ล่าวแลว้ในตอนตน้ สรุปไดว้่าอุปสรรค 2 ใน 3 เกดิจากพฤตกิรรมของคนรุ่น
เก่า ทางออกทีอ่าจท าใหด้นตรไีทยมโีอกาสเขา้ถงึคนรุ่นใหม่ไดม้ากขึน้ จงึสรุปได ้ดงันี้ 
 

 

 

*อาจารยป์ระจ ามหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย์ 
 

 

1. ปลูกฝังทศันคตทิีด่จีากคนรุ่นเก่า 
 คนรุ่นเก่าอาจตอ้งทบทวนทศันคตขิองตนก่อนทีจ่ะปลูกฝังใหแ้ก่ลูกหลานคนรุ่นใหม่ 
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 ประการแรก คนรุ่นเก่าทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ควรตอ้งตระหนกัว่าดนตรไีทยเป็น
สมบตัขิองคนรุ่นใหม่ทีค่นรุ่นเก่ายมืไปใช ้ โดยพรอ้มทีจ่ะสง่มอบกลบัคนืในเวลาอนัควร มใิช่
สง่คนืดว้ยการสง่เสรมิใหลู้กหลานเรยีนเปียโน ไวโอลนิ หรอืฝึกหดัรอ้งเพลงสากล 
 ในสว่นของทศันคตนิี้ ควรไดร้บัการปลูกฝังจากพอ่แม่ คร ู หรอืผูป้กครอง โดยปลูกฝัง
ใหเ้กดิแนวคดิใหม้ทีศันคตทิีด่ตี่อดนตรแีละต่อคนทีเ่ล่นดนตรไีทย ตัง้แต่ในวยัเยาว ์
 ประการทีส่อง คนรุ่นเก่าควรทบทวนความเหมาะสมในการใชค้ าว่า อนุรกัษ์ หรอื สบื
สาน เพือ่รณรงคใ์หด้นตรไีทยเขา้ถงึคนรุ่นใหม่และยัง่ยนืสูค่นรุ่นใหม่กว่าต่อไป 

 ค าว่า อนุรกัษ์ ถูกใชคู้่กบัดนตรไีทยในยุคโลกาภวิตัน์อยู่บ่อยๆ ใครทีก่ล่าวถงึดนตรไีทย 

กม็กัมคี านี้พว่งอยู่ดว้ยเสมอ ท านองว่าใหร้กัษาดนตรไีทยไวใ้หค้งอยู่ดงัเดมิต่อไป กล่าวคอื มมีา
อย่างไรกใ็หม้ตี่อไปอย่างนัน้ ผูเ้ขยีนคดิว่าการรกัษาดนตรไีทยในรปูแบบอนุรกัษ์ อาจไม่เหมาะ
กบัสถานการณ์ปัจจุบนั เพราะหากเป็นเช่นนัน้ ดนตรไีทยกค็งตอ้งเป็นดนตรสี าหรบัคนรุ่นเก่า
ต่อไป และมอีนาคตเพยีงแค่ช่วงชวีติของคนรุ่นเก่าเท่านัน้ ในทีสุ่ดกต็อ้งกลายเป็นดนตรบีน
กระดาษ หรอืเครื่องเล่นทีต่ ัง้แสดงในพพิธิภณัฑ์ (เป็นการอนุรกัษ์ทีแ่ทจ้รงิ) 
 ดงันัน้ การปรบัเปลีย่นแนวดนตรใีหเ้ขา้กบัยุคสมยั จงึน่าจะเหมาะสมและเป็นทางหนึ่งที่
จะช่วยใหด้นตรไีทยสามารถเขา้ถงึคนรุ่นใหม่ และรุ่นต่อๆ ไปได ้

 สบื มคีวามหมายสองประการ คอื สบืสาว และ สบืทอด 

 สบืสาว หมายถงึ การสบืคน้เรื่องราวทีเ่กดิขึน้ในอดตี เช่นประเภทของเครื่องดนตร ี 
ความเป็นมา ความดงีาม ความเป็นเอกลกัษณ์ของดนตรไีทย ฯลฯ 
 สบืทอด หมายถงึ การสง่ต่อเรื่องราวในอดตีไปสูอ่นาคต เช่นน าความดงีาม ความเป็น 

เอกลกัษณ์ของดนตรไีทย ฯลฯ สูลู่กหลานคนรุ่นใหม่และรุ่นต่อ ๆ ไป 

 สาน หมายถงึการปรุงแต่ง เพือ่ใหเ้กดิสิง่ใหม่ทีด่กีว่า โดยไม่ท าใหเ้อกลกัษณ์เดมิสญู
หาย ดว้ยเหตุนี้ค าว่า สบืสาน จงึน่าจะตอบสนองกบักระแสสงัคมปัจจุบนัและเขา้กนัไดก้บัคนรุ่น
ใหม ่ผูม้หีน้าทีร่กัษาและสบืทอดดนตรไีทยสูอ่นุชนคนรุ่นต่อไป 

 

2. น าเสนอความรูท้ีต่อบสนองต่อพฤตกิรรมการเรยีนรูต้ามวยัของคนรุ่นใหม่ 

 ผูเ้ขยีนเป็นคนรุ่นใหม่ เมื่อครัง้ทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ขยีนบทความนี้ ตอนแรกรูส้กึ
เครยีด เนื่องจากมคีวามรูเ้รื่องดนตรไีทยน้อยมาก กอปรกบัมเีวลาทีจ่ ากดัจงึเลอืกใชว้ธิสีอบถาม
จากผูรู้ใ้นศาสตรแ์ขนงน้ีหลายท่าน แต่เพราะท่านเหล่านัน้มคีวามรูม้าก จงึไดก้รุณามอบเอกสาร
มาใหผู้เ้ขยีนน าไปศกึษา (อ่านเอง) ปึกใหญ่ (หนาประมาณ 2 นิ้ว) ซึง่ผูเ้ขยีนไดพ้จิารณา
เอกสารนัน้แลว้กม็อีาการเครยีดเพิม่ขึน้ และคดิในใจว่า ท าไมการเรยีนดนตรไีทยจงึได้
ยากล าบากเช่นน้ี ช่างไม่เหมาะกบัวยัรุ่น คนรุ่นใหม่อย่างผมเสยีเลย แลว้กเ็กดิอาการปลงว่า
ตอ้งไม่เสรจ็ตามก าหนดแน่นอน 

 ผูเ้ขยีนจงึใชว้ธิสีมัภาษณ์สดจากผูท้ีพ่อมคีวามรูด้า้นดนตรไีทยน้อยลงมานิด (แต่
มากกว่าผูเ้ขยีนหลายเท่า) ซึง่กไ็ดผ้ล เพราะนอกจากผูเ้ขยีนจะไดร้บัความรูด้า้นดนตรไีทย
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เพิม่ขึน้จนท าใหส้ามารถตระหนกัถงึคุณค่าของดนตรไีทยไดแ้ลว้ ผูเ้ขยีนยงัไดร้บัแนวคดิทีเ่ป็น
ประโยชน์ ไดท้ราบถงึปัญหาและอุปสรรคในการเรยีนรูด้นตรไีทยเพิม่มากขึน้เป็นอย่างมาก 

 การน าเสนอองคค์วามรูท้ีเ่หมาะสมกบัสภาพการเรยีนรูต้ามวยัรุ่นคนรุ่นใหม่ ถอืเป็น
ขบวนการส าคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่าการปลูกฝังทศันคติ เพราะทศันคตเิป็นปัจจยัทีจ่ะก่อใหเ้กดิ
การเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่องสูอ่นาคต เป็นผลใหเ้กดิการสบืสานทางวฒันธรรมทีย่าวนาน สว่นการ
น าเสนอองคค์วามรูท้ีเ่หมาะสมก่อใหเ้กดิบรรยากาศทีด่สี าหรบัการเรยีนรูใ้นปัจจุบนัซึง่เป็น
รากฐานส าคญัในการเรยีนรูข้ ัน้สงูต่อไป 

 ความเหมาะสมดงักล่าวย่อมเกดิขึน้ได ้ หากอาศยัผูม้คีวามรูค้วามสามารถทีม่ี
ประสบการณ์ทัง้ทางดา้นทฤษฎแีละปฏบิตั ิ ก่อใหเ้กดิทกัษะการเรยีนรู ้ และเสรมิสรา้งความ
เขา้ใจทีเ่หมาะสมกบัสภาพธรรมชาตขิองคนรุ่นใหม่ 

 นอกเหนือจากทีก่ล่าว ผูเ้ขยีนไดส้รุปแนวความคดิทีเ่กีย่วกบัสือ่ความรูท้ีอ่าจท าใหค้นรุ่น
ใหม่สนใจดนตรไีทยเพิม่มากขึน้ ดงันี้ 

มสีือ่การเรยีนการสอนทีป่ระหยดั หางา่ย และสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
ปรบัปรุงใหด้นตรไีทยเป็นดนตรรี่วมสมยัทีม่รีปูแบบในแนวผสมผสาน เช่น แนวดนตร ี

ของวงฟองน ้า หรอืวงดอกหญา้ไหว เป็นตน้ 

  จดัใหม้กีจิกรรมสง่เสรมิดา้นดนตรไีทยในสถานศกึษา 
ก าหนดใหม้กีารเรยีนการสอนดนตรไีทยในสถานศกึษา โดยก าหนดใหเ้ป็นหลกัสตูร

บงัคบัแบบต่อเนื่อง ในระดบัประถม และมธัยมศกึษา 
 

3. แบบอย่างทีด่จีากสือ่มวลชน หรอืผูซ้ึ่งสามารถเขา้ถงึคนรุ่นใหม่ไดโ้ดยงา่ย 

 ลกัษณะเฉพาะประการหน่ึงของวยัรุ่นคนรุ่นใหม่คอื พฤตกิรรมการเลยีนแบบ ตาม
กระแสนิยม หรอืตามดาราทีต่นชื่นชอบ โดยมสีือ่มวลชนเป็นแรงกระตุน้ทีส่ าคญั 

 ดงันัน้หากดารา สือ่มวลชน สถานบนัเทงิ หรอืทีชุ่มชนสาธารณะทีอ่ยู่ในกระแสนิยมของ
คนรุ่นใหม่ เช่น หา้งสรรพสนิคา้ หรอืรถโดยสารประจ าทาง ไดห้นัมาใหค้วามส าคญักบัดนตรี
ไทยกจ็ะสามารถสรา้งแรงจงูใจ และค่านิยมใหก้บัคนรุ่นใหม่ใหห้นัมาสนใจดนตรไีทยเพิม่มากขึน้ 

 
สรุป 

 แมว้่าเราจะไดย้นิไดฟั้งเสยีงจากเครื่องดนตรไีทยไม่มากเท่ากบัเครื่องดนตรสีากล 

ผูเ้ขยีนกย็งัคงเชื่อว่าดนตรไีทยจะไม่หายไปจากสงัคมไทย และคดิว่าจะไม่มดีนตรใีดมาท าให้
ดนตรไีทยตายไปจากสงัคมไทยได ้ เพยีงแต่ดนตรเีหล่านัน้ไดด้งึดดูความสนใจไปจากคนรุ่นใหม่
เพยีงชัว่คราวเท่านัน้ 

 ตราบใดทีด่นตรไีทยยงัคงสะทอ้นความอ่อนโยน ฟังสบาย ไม่เร่งเรา้ และตราบใดทีทุ่ก
คนยงัคงมทีศันคตทิีด่ตี่อดนตรไีทย และทศันคตทิีด่ตี่อคนทีเ่ล่นดนตรไีทย ดนตรไีทยกจ็ะยงัคง
อยู่และเขา้ถงึคนทุกรุ่น แมก้ระทัง่คนรุ่นใหม่ทีแ่มจ้ะดคูลา้ยเป็นเสน้ขนานกต็าม 

 



ครัง้ที ่2 (05/11/45)                                                                                  สรร
นิพนธ ์ สงัคตีศลิป์ 

 

142 

ทีม่า: ธงชยั  สทิธกิรณ์. “ดนตรไีทยกบัคนรุ่นใหม่ทางขนานจรงิหรอื?”. ดนตรีไทย
อดุมศึกษำ.   ครัง้ที ่30 พ.ศ. 2542. มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต.ิ 
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.บทวิเครำะห ์

 บทความนี้เป็นขอ้สงัเกตทีเ่กดิขึน้จากการมองสงัคมไทยท่ามกลางกระแสโลกาภวิตัน์ที่
สง่ผลกระทบหลายดา้น โดยดนตรไีทยกเ็ป็นหน่ึงทีไ่ดร้บัผลกระทบจากกระแสนี้ในยุคปัจจุบนั 

แต่ความเป็นจรงิแลว้ ความสนใจของคนรุ่นใหม่ต่อดนตรไีทยอาจเป็นผลสบืเนื่องจากนโยบายรฐั
นิยมหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครองมาแลว้ และเมื่อมาถงึยุคปัจจุบนันัน้ยงัเป็นปัญหาทีน่่าคดิ
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ต่อว่า โดยเนื้อหาและคุณค่าของดนตรไีทย สามารถทีจ่ะแสดงความมอียู่ของคุณค่าในกระแส
โลกาภวิตัน์ไดห้รอืไม่ หรอืเพราะอะไรดนตรไีทยจงึไม่สามารถอยู่ไดใ้นกระแสโลกาภวิตัน์ ถา้คน
ในวงการดนตรไีทยยนืยนัว่าคุณค่าของดนตรไีทยนัน้มอียู่จรงิ ซึง่ทัง้นี้ผูเ้ขยีนบทความไดต้ัง้
ขอ้สงัเกตถงึปัญหาของผูฟั้งทีเ่ป็นคนรุ่นใหม่และแนวทางในการแกไ้ขไวอ้ย่างน่าสนใจ และเมื่อ
พจิารณาโดยรวมแลว้จะพบว่าปัญหาทีเ่ป็นประเดน็ส าคญั คอื กระบวนการถ่ายทอดและการ
เรยีนการสอนทีเ่ป็นอุปสรรค และดเูหมอืนว่าไม่ปรบัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์และความสนใจของ
ผูเ้รยีน ทัง้นี้ถา้หากจะพจิารณาในเรื่องการยกระดบัดนตรไีทยใหเ้ขา้ถงึกระแสโลกาภวิตัน์และ
คนรุ่นใหม่แลว้ คงตอ้งยอมรบัว่าปัญหาเรื่องการถ่ายทอดความรูค้วามเขา้ใจดนตรไีทยใน
ระดบัชาต ิหรอืกบัคนในชาตเิดยีวกนัทีใ่ชภ้าษาและบรบิททางสงัคมร่วมกนัยงัไม่สามารถสือ่สาร
กนัได ้ กค็งยากทีจ่ะใหช้าวต่างชาตหิรอืคนต่างวฒันธรรมเขา้ใจไดเ้ช่นกนั ทัง้ๆ ทีใ่นดนตรไีทย
เองกม็คีวามเป็นศาสตรอ์ยู่ แต่เป็นเพราะขาดความสามารถและไม่มคีวามพยายามในการสือ่สารดว้ยวธิกีารที่
เหมาะสมนัน่เอง 
 ในเรื่องการเรยีนการสอนดนตรไีทยนัน้ จากสภาพความเป็นจรงิ และจากการน าเสนอ
ขอ้สงัเกตจากบทความนี้ ไดเ้น้นใหเ้หน็ว่า การเสนอองคค์วามรูด้ว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีน 
และการปลูกฝังทศันคตเิป็นเรื่องส าคญั และยงัเป็นปัญหาอยู่ในระบบการเรยีนดนตรไีทย ทัง้นี้จะ
เหน็ว่าในระบบการเรยีนดนตร ี ผูส้อนมกัใหค้วามส าคญัถงึการใหอ้งคค์วามรูท้างดนตร ี และ
ทกัษะดนตรเีป็นสว่นใหญ่ สว่นทีข่าดหายไปคอืการปลูกฝังเรื่องเจตคต ิและความเขา้ใจในบรบิท
อนัเป็นวถิขีองดนตรไีทย ทีอ่าจจะเป็นสว่นส าคญัเท่าๆกบัความพยายามในการสอนใหเ้ล่นได ้
แต่เมื่อขาดองคป์ระกอบดา้นเจตคตไิป กเ็ท่ากบัขาดพืน้ฐานทางดา้นความคดิความเขา้ใจทีจ่ะ
เป็นพืน้ฐานในการเรยีนรูข้ ัน้สงูได ้ อกีทัง้ขนบการเรยีนทีเ่ขม้งวดโดยอาจยดึถอืว่า จะตอ้งเรยีนรู้
แบบโบราณจงึจะเขา้ใจนัน้ น่าจะเป็นวธิกีารคดิทีเ่ป็นอุปสรรคทีท่ าใหก้ารเรยีนดนตรไีทยกบัคน
รุ่นใหม่เป็นทางขนานกนัจรงิ 
 หากบทความนี้เหน็ว่า ดนตรไีทยกบัคนรุ่นใหม่เป็นทางขนานกนั กค็งจะตอ้งหาวธิทีีใ่ห้
วถิที ัง้ 2 นี้มาบรรจบกนั จงึเป็นไปไดว้่า ดนตรไีทยเองกต็อ้งปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ที่
เปลีย่นไป และอะไรคอืกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมทีสุ่ด ทีจ่ะท าใหผู้เ้รยีนไดท้ัง้ความรู้ เจตคต ิ

และทกัษะไปพรอ้มๆ กนั รวมทัง้ดนตรไีทยเองกน่็าจะแสวงหาประโยชน์จากโลกาภวิตัน์ ทีจ่ะท า
ใหค้นรุ่นใหม่เรยีนรูด้นตรไีทยไปกบัความเปลีย่นแปลงของโลกาภวิตัน์ไดด้ว้ย ซึง่กค็งจะท าให้
ทางขนานนี้มาบรรจบกนัได้ 
 

       รงัสพินัธุ ์แขง็ขนั: ผูว้เิคราะห ์

บนัทึกของนำยแก้ว   เรื่องดนตรีและมหรสพรบัเสดจ็ 
จดหมำยเหตปุระพำสหวัเมืองปักษ์ใต้ ปี 2482 
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พนูพศิ   อมาตยกุล 
 

 อดตีของการดนตรแีละมหรสพใน 14 จงัหวดัภาคใตโ้ดยเฉพาะเรื่องเก่าๆ สมยัรชักาล
ที ่5 นัน้มบีนัทกึอยู่ในหนงัสอืน้อยมาก ในโอกาสทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีเสดจ็พระราชด าเนินเป็นองคป์ระธานเปิดงานดนตรไีทยอุดมศกึษาครัง้ที่ 21 ในวนัที ่18 

พฤศจกิายน 2532 ทีจ่งัหวดัภูเกต็ จดัเป็นเรื่องของดนตรไีทยภาคกลางขนวงขนาดใหญ่มา
บรรเลงทีภู่เกต็ โดยมสีมเดจ็เจา้ฟ้าทรงดนตรรี่วมกบัพสกนิกรนัน้ นบัเป็นเรื่องส าคญั จงึเหน็
ควรเสนอบทความนี้ เพือ่ใหท้ราบเรื่องการเสดจ็พระราชด าเนินประพาสหวัเมอืงปักษ์ใต ้ ของ
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หวัรชักาลที่ 6 เมื่อครัง้ที่ยงัทรงด ารงพระอสิรยิยศเป็น
สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชสยามมกุฎราชกุมารในสมยัรชัการที่ 5 ระหว่างวนัที ่ 8 เมษายน 

2452 ถงึวนัที ่ 31 พฤษภาคม ปีเดยีวกนั เพือ่จะไดท้ราบถงึการดนตรแีละมหรสพ ทีก่รมการ
เมอืงสมยันัน้จดัขึน้รบัเสดจ็ ซึง่แน่นอนทีสุ่ด จะตอ้งจดัคณะทีด่ ีหรอื บุคคลทีม่ฝีีมอืดทีีสุ่ดเท่าทีจ่ะ
หาไดใ้นยุคนัน้ มาแสดงฝีมอืถวายหน้าพระทีน่ัง่ รวมทัง้จดังานใหป้ระชาชนในทอ้งทีน่ัน้ๆ เขา้
มาชมและมกีารละเล่นสนุกสนาน ซึง่นอกจากจะไดค้นมาเฝ้ามากมายโดยไม่ตอ้งกะเกณฑ์แลว้
ยงัเป็นหน้าเป็นตาของเมอืงอกีดว้ย เชื่อว่าเป็นทีสุ่ด หรอืเกอืบทีสุ่ดของมหรสพและดนตรภีาคใต้
ในยุคนัน้เพราะผูบ้รหิารราชการและผูจ้ดัการรบัเสดจ็ในครัง้นัน้ย่อมทราบกนัดวี่าพระบาทสมเดจ็
พระเจา้อยู่หวัรชักาลที ่6 โปรดละครและดนตรเีพยีงไร 
 ได้กล่าวมาแลว้ว่า จดหมายเหตุนี้เป็นเรื่องชวนหวั ผูบ้นัทกึคอืนายแก้วนัน้ แทจ้รงิ
คอืองค์พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัรชักาลที ่ 6 นัน้เอง จงึถอืไดว้่าเป็นขอ้มลูอนัเกดิจากพระ
ราชวนิิจฉยัสว่นหนึ่ง ปนกบัแนวเขยีนชวนหวั ตามธรรมดาพระมหากษตัรยิ์ มกัจะไม่ทรง
วจิารณ์สิง่ใดรุนแรงเพราะจะเป็นการท าใหผู้ท้ีจ่ดังานถวายเสยีใจได ้ ยกเวน้เสยีแต่ว่า การทีท่ า
นัน้เป็นการไม่สมควรจรงิๆ ขา้ราชบรพิารทีต่ามสมเดจ็นัน้ ทรงเปลีย่นชื่อใหม่ทัง้หมด ทีค่วรจะ
กล่าวไวเ้พราะเมื่ออ่านไปพบชื่อท่านเหล่านัน้แลว้อาจสงสยั ชื่อเหล่านัน้คอื 
 นายเกือ้ คอื หม่อมหลวงเฟ้ือ พึง่บุญ ณ อยุธยา ต่อมาเป็นเจา้พระยารามราฆพ 

 ใตเ้ทา้กรุณา พระยาราชวลัภานุสษิฐ์ 
 หลวงอภบิาล ต่อมาเป็นพระอภริกัษ์ราชฤทธิ ์(พอ้ง  รจนานนท)์ 

 ท่านประดพิทัธ ์พระยาประดพิทัธภ์ูบาล (คอยู่เหล ณ ระนอง) 
 สถานที่แห่งแรกที่เสด็จเยี่ยมคอืจงัหวดัชุมพร เมื่อวนัที่ 12 เมษายน 2452 ก่อน
วนัสงกรานตเ์พยีง 1 วนั มบีนัทกึเป็นตอนๆ ซึง่คดัมาจากตน้ฉบบัเดมิใจความว่า  

“ตอนค ่ามมีหรสพต่างๆ มาเล่นถวายคอืเพลง 1 โรง หนงัตลุง 1 โรง มโนราห ์1 โรง 
คนตดิเพลงมากกว่าอย่างอื่นเหน็จะเป็นเพราะเป็นของแปลก นานๆ ไดด้คูรัง้หนึ่งและถอ้ยค าที่
โตต้อบกนัอยู่ขา้งจะเผด็รอ้นถงึใจกนัอยู่ดว้ย”…… 

 “เมื่อคนืผมไดด้หูนงัตลุงนานหน่อยจงึเหน็ว่าหนงัตลุงนัน้ไดเ้ดนิตามสมยัใหม่เสยีแลว้
ท านองทีร่อ้งและเครื่องต่างๆ ยงัคงอย่างเดมิ แต่มทีีแ่กไ้ขเปลีย่นไปตามสมยัมาก เช่นเรื่องก็



ครัง้ที ่2 (05/11/45)                                                                                  สรร
นิพนธ ์ สงัคตีศลิป์ 

 

145 

เป็นเรื่องอะไรอย่างใหม่ๆ ผมดเูหมอืนจะไดเ้คยเหน็ลเิกเล่น แต่จ าไม่ไดว้่าชื่อเรื่องอะไรอกีอย่าง
หนึ่งเจรจาเป็นเสยีงชาวบางกอก รวบรวมใจความว่าเป็นลเิกของหนังตลุง โรคนี้ดูขา้งจะ
ก าเรบิมาก ผมได้ทราบว่าที่บา้นดอน ซึง่เป็นทีต่ ัง้ว่าการมณฑลชุมพรนี้มโีรงทีใ่หเ้ช่าเล่น เป็น
อย่างทีเ่รยีกตามภาษาบางกอกใหม่ว่า “วกิ” ในขณะนี้ก าลงัมลีเิกใชแ้ตรรบัรอ้งเพราะฉะนัน้เหน็
ว่า บา้นดอนไดเ้ดนิทนัสมยัแลว้”… 

 “การมหรสพกห็าไดถู้กเหลอืเกนิ เช่นหนงัตลุงคนืหนึ่งหาคนืละ 2 บาทเท่านัน้แต่ตอ้ง
เลีย้งใหอ้ิม่ ถงึกระนัน้กด็ูช่างถูกเสยีจรงิๆ”… 

 ค าว่าเพลงในทีน่ี้ คงหมายถงึ เพลงพืน้บา้นทีร่อ้งแกก้นัระหว่างพอ่เพลงกบัแม่เพลงแต่
จะเป็นของภาคกลางหรอืภาคใต้มไิด้แจ้งไว้ เขา้ใจว่าเป็นเพลงพื้นบ้านภาคกลาง เพราะกล่าว
ไว้ว่า เป็นของแปลกนานๆ ไดด้คูรัง้หนึ่ง และสว่นทีว่่าหนงัตลุงเปลีย่นไปตามสมยันัน้เหน็ไดว้่า
ในการจบัเรื่องใหม่ขึน้แสดงนัน้ ไดเ้ริม่กนัมานานแลว้ตัง้แต่สมยัรชักาลที่ 5  

 จดหมายเหตุฉบบัที ่2 เขยีนขณะเดนิทางบกจากชุมพรไปจงัหวดัระนองพกัแรมทีท่่าไม้
ลาย ปากจัน่ ล่องเรอืด ารงรฐั จากปากจัน่ไปทีป่ากน ้าระนอง แลว้ถ่ายลงเรอืกลาง มขีอ้ความ
เกีย่วกบัดนตรแีละมหรสพดงันี้ 
 “หนงัตลุงของนายนกแกว้ ทีไ่ดไ้ปเล่นหน้าจวนเมอืงชุมพรตามทีเ่ล่ามาแลว้นัน้ได้
ตามมาเล่นอกีทีท่่าไมล้ายนี้ คนทีเ่กณฑม์าหาบหามอยู่ขา้งจะชอบมาก เสยีงฮาบ่อยๆ แต่นาย
เกือ้ออกจะไม่ค่อยพอใจ ไม่ยอมหวัเราะเลย ออกความเหน็ว่าเสยีงกลองเคาะเหมอืนครกต า
หมาก” 
 ทีพ่ลบัพลาพกัแรมรมิน ้าปากจัน่ มบีนัทกึเรื่องน่าสนใจไวด้งันี้ 
 “การมหรสพเมื่อคนืน้ี (14 เมษายน 2452) อยู่ขา้งจะบรบิูรณ์มากมงีิว้โรงหน่ึงหนงั 
2 โรงหนงั ทีเ่ป็นสองโรงคอืมนีายนกแกว้ตามไปดว้ยโรงหนึ่ง นายนกแกว้อยู่ขา้งจะตดิตอ้ยหอ้ย
ตามตลอดมา เดมิผมเขา้ใจว่าจะเป็นการล าบากอยู่บา้งในการเดนิทาง แต่เจา้คุณรษัฏาฯ ท่าน
อธบิายว่าไม่เป็นการล าบากเลย เพราะเป็นธรรมเนียมของพวกหนงักด็ ีมโนราหก์ด็ ีถา้เดนิทาง
ไปจนถงึหมู่บา้นใดตกีลองขึน้ ผูท้ีม่กี าลงัอยู่ในหมู่บา้นนัน้พอไดย้นิเสยีงกลองกต็อ้งเตรยีม
อาหารไวใ้หพ้รอ้ม พวกหนังพอถงึกต็รงไป เจา้ของบา้นตอ้งจดัอาหารเลีย้ง ถา้ใครจะหา กเ็ล่น
ใหด้ ู ถา้ไม่หากข็อกนิขา้วอกีมือ้หนึ่งแลว้ออกเดนิต่อไป เช่นนี้เองพวกหนงัและมโนราหจ์งึหา
เลีย้งชพีไดไ้ม่ฝืดเคอืงเลย เมื่อแรกถามดไูดค้วามว่าค่าหาหนงัคนืหน่ึงๆ ราว 2 บาทเป็นอย่าง
สงู ผมเหน็ตายรอ้งไอ๊ย่าแทน แต่มารูเ้รื่องราวตลอดเช่นน้ีแลว้ จงึไดเ้ขา้ใจว่า ค่าหานัน้ ไม่เป็น
ขอ้สลกัส าคญัอนัใด การทีไ่ปเกณฑอ์าหารไดทุ้กแห่งเช่นน้ีอยู่ขา้งจะไดเ้ปรยีบคนธรรมดามาก 

แมท้ีจ่รงิกค็วรอยู่บา้ง เพราะเป็นผูท้ีม่คีวามช านาญ เขาว่ามโนราหจ์ะออกโรงไดต้อ้งหดัหนึ่งปี
เป็นอย่างน้อย ใตเ้ทา้กรุณา ท่านกล่าวว่า ถา้จะร าเพยีงเท่าทีเ่หน็ทีชุ่มพรนัน้รบัรองว่าใหห้ดัสกั
สามวนัเท่านัน้กด็เูหมอืนจะพอสูไ้ด…้” 
 จดหมายฉบบัที ่ 3 นายแก้วเขยีนทีพ่ระทีน่ัง่รตันรงัสรรค์ จงัหวดัระนอง เมื่อวนัที ่ 17 

เมษายน 2452 มขีอ้ความเกีย่วกบัดนตรแีละมหรสพดงันี้ 
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 “ตอนค ่ามมีโนราหแ์ละหนงัมาเล่น หนงันัน้ไม่ใช่ของนายนกแกว้ และสูข้องนายนกแกว้
ไม่ได ้แต่มโนราหเ์ก่งกว่าที่ชุมพร นายเกือ้ ลงไปดอูยู่นาน กลบัขัน้มาออกความเหน็ว่า การทีจ่ะ
หดัร าใหไ้ดใ้นสามวนั เหน็จะไม่ไหว ถงึแมใ้ตเ้ทา้กรุณา กเ็หมอืนจะยอมแลว้ว่าไม่ไหวนายเกือ้
อยู่ขา้งจะชอบมโนราหม์าก อุตสา่หไ์ปนัง่สงัเกตจ าท่าทางมาไดเ้ป็นหลายท่า”… 

 วนัที ่ 18 เมษายน 2452 ตอนค ่า มบีนัทกึต่อไปเกีย่วกบัเรื่องดนตรแีละการละเล่น
ดงันี้  
 “เวลาค ่า มกีารมหรสพต่างๆ นอกจากมโนราหก์บัหนงั ยงัมเีพิม่อกีอย่างคอืหุ่นจนีทีต่นี
เขา้โรงหนึ่ง กบัพวกพม่าไดข้ึน้มาฟ้อนถวายทีพ่ระทีน่ัง่ พวกพม่าฟ้อนนี้ เมื่อลงมอืเล่นคนมาดู
กนัแน่น เพราะเป็นของแปลก ต่างคนกอ็ยากเหน็ดว้ยกนัทุกคน แต่พอนัง่ดอูยู่ไดไ้ม่กีน่าทกีร็ูส้กึ
ว่า ไดด้พูอตอ้งการแลว้ ท่าทีร่ ากด็ูมน้ีอย ล าทีร่อ้งหรอืกฟั็งไม่เขา้ใจ เลยชวนใหไ้ม่รูส้กึเพราะ 
แต่ทีจ่รงิผมยงันึกว่า ถา้แมจ้ะหาคนกลางมาตดัสนิ กค็งตดัสนิว่าสูล้ าไทยๆไม่ได ้ ดกีม็อียู่แต่
กลอง ซึง่ขึน้ใหเ้ป็นเสยีงต่างๆ แต่กลองผมกเ็คยไดเ้หน็มามากกว่านี้ ดเูหมอืนทุกคนจะเหน็ว่า
การดพูม่าฟ้อนนี้ เป็นอย่างสนุกน้อยทีสุ่ด บางคนรูส้กึเท่ากบักนิยานอนต่างคนต่างเลีย่งไปทลีะ
คนสองคน ว่าทีจ่รงิกไ็ม่ควรจะนึกว่าจะไดด้ลูะครพม่าอย่างวเิศษเพราะพวกพม่าทีม่าอยู่ในเมอืง
ระนองนี้กเ็ป็นคนคา้ขายไม่ใช่ละเมง็ละครอะไรจรงิๆ …  ขอ้ส าคญัมอียู่ทีต่รงทีน่ ้าใจ…เมื่อเขา
กระท าไปไดเ้พยีงไรกค็วรต้องสรรเสรญิเขา”… “พดูถงึการเล่นทีไ่ม่สนุกต่างๆ ท าใหผ้มนึกเหน็
มหรสพสองอย่าง ทีผ่มเหน็ว่าไม่สนุกทีสุ่ดคอื มะยงมณฑลปัตตานีอย่างหนึ่ง และมอญร าอกี
อย่างหนึ่ง ถงึพม่าฟ้อนใหด้ ูยงัน่าดกูว่ามะยง หรอืมอญร า…” 
 โปรดสงัเกต ค าว่า “ล า”  หมายถงึเพลงขบัรอ้ง เพลงทีฟั่งค ารอ้งแลว้ไม่เขา้ใจ
ความหมายนัน้ คนฟังจะขาดดนตรรีสไปเป็นอนัมาก จงึยากทีจ่ะชื่นชมในดนตรไีด้ เพราะผูร้อ้ง
กบัผูฟั้งสือ่ความหมายกนัไม่กระจ่างแจง้ ทีเ่มอืงตะกัว่ป่า มบีนัทกึต่อไวว้่า 
 ขอ้นี้อาจจะพอสรุปไดว้่า ยิง่ลงใตไ้ปมากเท่าไร มหรสพและดนตรกีารจะเจรญิตามไป
ดว้ย 

 จดหมายฉบบัที่ 5 เขยีนจากที่ประทบัต าบลสามกองจงัหวดัภูเกต็ วนัที ่ 25 

เมษายน พ.ศ. 2452  เล่าเรื่องเมื่อเสดจ็เหยยีบภูเกต็ ในสว่นทีเ่กี่ยวกบัการมหรสพและดนตรี
ไวด้งันี้ 
 “ในขณะทีเ่สดจ็ขึน้จากเรอืนัน้ กกึกอ้งโกลาหลองึอลไปดว้ยเสยีงต่างๆ  คอืเสยีงปืนใหญ่
ทีต่ ารวจภูธรยงิถวายค านบั 21 นัดอย่างหนึ่ง เสยีงแตรสัน้ของต ารวจภูธรอย่างหนึ่ง เสยีงป่ี
พาทยต์สีรรเสรญิพระบารมอีย่างหนึ่ง ป่ีพาทยน์ี้จะลมืกล่าวถงึไม่ไดเ้ป็นอนัขาด เพราะเป็นของ
แปลก ตัง้แต่เดนิทางมานี้ยงัไม่ไดฟั้งเลย วงทีไ่ปรบัเสดจ็วนัน้ีไดท้ราบว่าเป็นของท่านพระยา
จางวางเมอืงภูเกต็คนเก่า ถา้แมจ้ะถามว่าเป็นอย่างไร กต็อ้งตอบว่าพอรูไ้ดว้่าเป็นป่ีพาทย์ แต่
อย่าซกัต่อไปอกีดกีว่า.. 
 ขอ้นี้ แสดงใหเ้หน็ว่า การจะมวีงป่ีพาทยไ์ดน้ัน้ตอ้งอาศยับารมไีม่น้อย เมื่อเจา้ของวง
หมดหน้าทีก่ารงานไป เรยีกว่าหมดบารม ี งานดนตรกีจ็ะตกต ่า วงกแ็ตก ไม่ใช่เฉพาะทีปั่กษ์ใต้
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เท่านัน้ ในภาคกลางหรอืภาคอื่นกเ็ป็นเช่นนี้เหมอืนกนั วงป่ีพาทยใ์นสายตาของประชาชนยุคนัน้
จงึเป็นของสงู ส าหรบัคนมเีงนิ หรอืผูม้บีรรดาศกัดิเ์ท่านัน้ 

 “เวลาเยน็วนัน้ีทีพ่ลบัพลามหีนงัโรงหนึ่ง กบัมะยงโรงหน่ึงผมไม่จ าเป็นจะตอ้งกล่าว
เพราะไม่ไดไ้ปดูมะยง เดมิกไ็ม่มโีรงมหรสพอยู่เลย แต่คุณหลวงอภบิาล ไปพดูขึน้กบัท่าน
ประดพิทัธว์่า สูร้ะนองและตะกัว่ป่าเขาไม่ได้ ท่านประดพิทัธจ์ะยอมแพท้ีไ่หนได ้กต็อ้งไปจดัหา
อะไรๆ มามจีนได ้มาปลูกโรงกนัขึน้ในตอนบ่ายนี้เอง…” 
 เรื่องจดัมหรสพรบัเสดจ็นี้เป็นหน้าเป็นตาของบา้นเมอืงเลยทเีดยีว หากเมอืงใดอ่อนไป 

เจา้เมอืงกเ็สยีหน้า เพราะวฒันธรรมเป็นเครื่องชีใ้หเ้หน็ความยิง่ใหญ่อนัสบืทอดมาชา้นาน ของ
เก่าแก่ ยิง่งามเท่าใดยิง่แสดงว่าบา้นเมอืงอุดมสมบูรณ์ มัง่คัง่มัน่คงสามารถหาเงนิมารกัษา
สมบตันิัน้ใหอ้ยู่คู่เมอืงไดแ้ละยงัหมายถงึความเป็นหน่ึงหรอืเป็นเอกราชของบา้นเมอืงนัน้ดว้ย 

 “ตกค ่าวนัต่อมา ในเมอืงจุดโคมไฟอกี มกีารมหรสพเช่นเมื่อคนื แต่มโีนราหเ์พิม่ขึน้อกี
โรง นายเกือ้ ไปดกูารแสดงมหรสพกลบัมาเล่าใหผ้มฟังว่า มะยงนัน้ทนดไูดไ้ม่กีน่าทแีต่มโนราห์
นัน้ดคู่อนขา้งจะเก่งมาก คอืมกีารรวบรวมกนัอยู่หลายภาษา เจา้ของโรงและคนอื่นๆ โดยมาก
เป็นไทย แต่ในพวกแกระ (กรบั) มเีป็นแขกอยู่สองคน ชื่อแขกมกีบัแขกมาก กบัมจีนีคนหนึ่ง
ชื่อจนีไหล แขกมแีขกมากพูดแขกไม่ได ้จนีไหลพดูจนีไม่เป็น เป็นแต่พดูไทย…” 
 ถงึวนัที ่ 29 เมษายน 2452 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหป่ี้พาทยม์หาดเลก็ทีต่าม
เสดจ็มาดว้ยตัง้วงบรรเลงใหก้รมการเมอืง และประชาชนฟังบนัทกึตอนน้ีเล่าว่า 
 “จะประชนัใครทีน่ี่ไม่เป็นประโยชน์ เพราะป่ีพาทยข์องเมอืงภูเกต็วเิศษเหลอืเกนิ เมื่อ
เปิดถนนเทพกษตัร ีท่านเจา้เมอืงท่านว่าตเีพลงนางนาค ถา้ท่านไม่บอกเช่นนัน้กไ็ม่มใีครรู ้ตาม
หวัเมอืงแถบน้ีชอบกล การดุรยิางคต์่างๆ ดบูกพร่องมาก ทัง้เมอืงภูเกต็มป่ีีพาทยไ์ม่เตม็วง คอืมี
เศษของป่ีพาทยพ์ระยาวชิติสงครามทีท่่านประดพิทัธเ์พิง่ไปขดุมาใหม่ในครัง้เสดจ็มานี้ ใน
พืน้เมอืงไม่มใีครรูส้กึตอ้งการฟังเพลงแปลกๆ เลยฟังแต่เพลงมโนราหก์บัเพลงหนงักเ็กนิพอเสยี
แลว้ ดเูหมอืนดุรยิางคใ์นหวัเมอืงแถบน้ีจะแปลว่าท าใหม้เีสยีงองึ โครมๆ ครามๆ เท่านัน้ ถา้
เช่นน้ีไดน้กัเลงดนตรเีก่งๆ มาใหต้ัง้โรงเรยีนฝึกหดัดนตรดีุรยิางคต์่างๆ เหน็จะเป็นประโยชน์
มาก…” 
 คนืวนัต่อมาทรงเลีย้งขา้ราชการภูเกต็ โปรดฯ ใหว้งป่ีพาทยม์หาดเลก็บรรเลง คนฟังนัง่
กลางแจง้…ปรากฏในบนัทกึว่า “นานมาแลว้ไม่ไดฟั้งอะไรทีอ่ร่อยเช่นนัน้”        
 บนัทกึของนายแกว้ เล่าต่อไปว่าสปัดาหแ์รกของเดอืนพฤษภาคม เสดจ็ประพาสจงัหวดั
พงังา  กระบี ่ แลว้ล่องเรอืพระที่นัง่ไปจงัหวดัตรงั ถงึเมื่อวนัที ่8 พฤษภาคม 2452 ประทบัที่
ต าหนกัจนัทร ์มบีนัทกึเกีย่วกบัมโนราหท์ีจ่งัหวดัตรงัดงันี้ 
 “มโนราหท์ีน่ี่คนดกูนัแน่น อยู่ขา้งจะขยนั ลงโรงตัง้แต่บ่ายเรื่อยไปจนดกึ มโนราหท์ีน่ี่มี
คนนิยมมาก เจา้คุณรษัฎาเล่าว่าเมื่อแรกๆ ท่านมาเป็นเจา้เมอืงตรงันี้ เป็นธรรมเนียมผูช้ายไป
ขอลูกสาว ฝ่ายบดิามารดาถามก่อนสองขอ้คอืร ามโนราหเ์ป็นหรอืไม่ กบัขโมยควายเป็นหรอืไม่ 
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ถา้ไม่เป็นทัง้สองอย่างกไ็ม่ยกลูกสาวให ้ เพราะบดิา มารดาฝ่ายหญงิไม่แลเหน็ว่าจะเลีย้งตวัและ
ลูกเมยีไดอ้ย่างไร” 
 ในคนืวนัที ่ 11 พฤษภาคม 2452 ไดม้กีารแสดงหน้าพระทีน่ัง่ บนัทกึจดหมายเหตุ
ของนายแกว้ มดีงันี้ 
 “ไดท้อดพระเนตรมโนราหพ์เิศษ เป็นโรงผสม เพราะฉะนัน้มตีวันายโรงสองคน ตวัดีๆ  

อกี 3 คน และพรานอกี 2 คน ยงัมพีวกแกระอื่นๆ รวมเบด็เสรจ็เหน็จะไดส้กั 30 คน แต่ถงึ
โรงใหญ่เท่านี้ กห็าดว้ยราคาเพยีง 2 บาทเท่านัน้ ถา้เป็นละครบางกอกกต็าย แต่มโนราห์
พอแลว้เพราะไม่ตอ้งไปซือ้อะไรกนิ ไปไหนชาวบา้นต้องเลีย้งตลอดทางราวกบัเจา้หรอืขนุนาง
ผูใ้หญ่ ในโรงทีม่าเล่นถวายนี้ มตีวัทีเ่ก่งมากอยู่ 2 คนคอืนายขาว และนายคลิง้ นายขาวนัน้เจา้
คุณรษัฎาท่านใชต้ดิตวั ครัง้นี้ไดต้ามเสดจ็และรบัใชเ้ดนิโต๊ะเสวยมาตัง้แต่เมอืงระนองเรื่อยมา 
เป็นคนคล่องดมีากแต่ไดเ้ลกิร าเสยีนานมาแลว้ พึง่มาจบัร าถวายแต่กย็งัร าดมีาก นายคลิง้นัน้ 

เจา้คุณรษัฎากเ็คยใชเ้ป็นทนายสนิทอยู่เหมอืนกนัภายหลงัลาออกไปเป็นก านนั แต่ไม่พอใจ
ลาออกจากต าแหน่งกนักลบัไปเล่นมโนราหอ์ย่างเดมิ เมื่อลาออกจากก านันนัน้ กรมหลวงด ารง
ราชานุภาพถามเหตุผลว่าท าไมจงึลาออก นายคลิง้ทลูชีแ้จงว่าเป็นก านนัทีไ่หนจะสูเ้ป็นมโนราห์
ได ้ อย่าว่าจะใหเ้ป็นแต่ก านนัเลย เป็นอ าเภอ เจา้เมอืงหรอืเทศากไ็ม่ตอ้งการ สูเ้ป็นมโนราห์
ไม่ได ้มโนราหจ์ะฆ่าคน เฆีย่นคน หรอืท าอะไรกไ็ดเ้ท่ากบัเทศา (คอืภายในจงัหวดัโรงมโนราห์ 
เวลาเขาเป็นนายโรง อ านาจเขาเตม็ที)่ แต่เขาดกีว่าเทศาทีว่่า เทศายงัมคีนถอดได ้ตวัเขาไม่มี
คนถอดไดเ้ลย จะไม่ว่ามโนราหด์กีว่าอย่างไร พวกมโนราหอ์ยู่ขา้งจะพูดสองงา่มเก่งมาก เช่น
เมื่อคนืน้ี ตวัพรานเขาพดูเรื่องเป็นความกนั โจทยว์่าจ าเลยฟันแมวของโจทยต์าย จ าเลยให้
โจทยส์าบานใหก้ารว่าขอ้ทีว่่าจ าเลยฟันแมวของโจทยน์ัน้ฟันแมวขาวหรอืด า โจทยต์อบว่าฟัน
แมวด า จ าเลยรอ้งขึน้ว่าโจทยท์วนสาบาน ฟันแมวด ามหีรอืฟันแมวกต็อ้งขาวซี ไม่เชื่อใหไ้ป
แหกปากแมวดกูไ็ด…้.ตอ้งยอมรบัว่าไดด้มูโนราหส์นุกดจีรงิๆ วนันี้ท่าทางทีร่ ากข็ าและเหน็ไดว้่า
ยากมากทีจ่ะหดั 3 วนันัน้ เป็นไปไม่ได…้.. 

 วนัที ่ 21 พฤษภาคม 2452 เสดจ็จงัหวดันครศรธีรรมราชทีทุ่่งสงและร่อนพบิูล มี
นกัเรยีนเขา้แถวรบัเสดจ็รอ้งเพลงสรรเสรญิพระบารม ีนายแกว้ไดบ้นัทกึไวว้่า 
 “การรบัเสดจ็อยู่ขา้งจะเอะอะแขง็แรง มพีระสงฆส์วดและนกัเรยีนเขา้แถว ทีทุ่่งสงมรีอ้ง
เพลงสรรเสรญิพระบารม ี ตอ้งเรยีกว่าพยายามรอ้ง ผมตอ้งบอกตามตรงว่าทีไ่ม่รอ้งดเูหมอืนจะ
ดกีว่า”…..   “การรบัเสดจ็ มกีารมหรสพเช่นมโนราหเ์ป็นตน้ และอนุญาตให ้ เล่นการพนันได้
เหมอืนกนั จงึเป็นทีร่ื่นเรงิกนัมากอยู่….” 
 เพลงสรรเสรญิพระบารมนีัน้ เริม่รอ้งถวายมาตัง้แต่ พ.ศ.2431 ใชบ้ทรอ้งทีเ่ขยีนขึน้
เฉพาะกจิและเฉพาะกลุ่ม ดงันัน้ เสดจ็ทีใ่ดกจ็ะไดท้รงฟังเนื้อใหม่ทุกทีไ่ป แตใ่นตอนทา้ย “ขอบนัดาล  
ธ ประสงคใ์ด” นัน้รอ้งเหมอืนกนัทุกแห่ง ลงทา้ยดว้ยประโยคทีว่่า “ดุจจะถวายชยัฉะน้ี” แต่รอ้ง
ไม่ชดั เป็นเสยีงว่า “ชนี” ทุกคราวไป สิน้รชักาลที ่ 5 แลว้ พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้
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เจา้อยู่หวั ทรงแกใ้หเ้ป็นบทรอ้งเดยีวกนัทัว่ประเทศ อย่างทีใ่ชก้นัมาจนทุกวนัน้ี แลว้เปลีย่นค า
ว่า ฉะนี้ ไปเป็นค าว่า “ชโย” ดงันัน้ค าว่าชโย จงึเป็นค าใหม่เกดิสมยัรชักาลที ่6 นี้เอง 
 ทีน่ครศรธีรรมราช มลีะครสว่นพระองคเ์รื่อง “ปล่อยแก่” เกบ็เงนิบ ารุงการกุศลได ้

800,000 บาท ทีน่ัง่ราคาจาก 30 บาทจนถงึ 1 บาท เป็นละครพดูสลบัค า (มเีพลงรอ้ง
ประกอบดว้ย โดยผูแ้สดงรอ้งเอง) จากนัน้ กเ็สดจ็พระราชด าเนินกลบักรุงเทพมหานคร 
 ท่านผูอ้่านทีต่ดิตามมาโดยตลอดจะเหน็ไดว้่า จดหมายเหตุของนายแกว้ฉบบันี้มคีุณค่า
ทีท่ าใหเ้ราไดเ้รยีนรูเ้รื่องของดนตรแีละการละเล่นในหวัเมอืงวงปักษ์ใตส้มยัปลายรชักาลที่ 5 ได้
ค่อนขา้งกระจ่าง ไดอ้ารมณ์ชวนขนั และอ่านสบายไม่เป็นงานเป็นการเช่นการอ่านจดหมายเหตุ
ของทางราชการ พระราชนิพนธฉ์บบันี้จงึมคีุณค่าในการเรยีนรูเ้รื่องประวตักิารดนตรมีากทีสุ่ด 

ยากทีห่าอ่านทีใ่ดได้ 
 

 
เอกสารอา้งองิ 

1.จดหมำยเหตุประพำสหวัเมืองปักษ์ใต้ของสมเดจ็พระบรมโอรสำธิรำชเจ้ำฟ้ำ
มหำวชิรำวธุ    พ.ศ. 2452  พมิพใ์นงานพระราชทานเพลงิศพ มหาเสวกเอก พระยาอุดม
ราชภกัด ี (โก  สุจรติกุล) วดัเทพศรินิทราวาส 27 มถิุนายน 2502 โรงพมิพม์หามงกุฎราช
วทิยาลยั, 2502  

2. พนูพศิ  อมาตยกุล “วงดนตรวีดัน้อยทองอยู่” สยำมสงัคีต ส านกัพมิพเ์จา้พระยา, 
2524 หน้า 169 

 

 

ทีม่า: พนูพศิ อมาตยกุล “ “บนัทกึของนายแกว้” เรื่องดนตรแีละมหรสพรบัเสดจ็ฯ   
จดหมายเหตุประพาสหวัเมอืงปักษ์ใต้ ปี 2482” ดนตรีไทยอดุมศึกษำ ครัง้ที ่21, 2523. 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
 

 

 

 
 

 

 

 
บทวิเครำะห ์ 
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 งานเขยีนบนัทกึของนายแก้วขึน้น้ีไม่ใช่บทวจิารณ์ดนตรเีตม็รปูแบบแต่เป็นงานเขยีนใน
ลกัษณะจดหมายเหตุทีพ่ระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวัรชักาลที่ 6 ทรงบนัทกึไวใ้น
ขณะทีย่งัทรงด ารงพระอสิรยิยศเป็นสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชสยามมกุฎราชกุมารในสมยั
รชักาลที ่5 เมื่อครัง้ตามเสดจ็ฯ ประพาสหวัเมอืงปักษ์ใตใ้นปี พ.ศ. 2452 ในช่วงระหว่างวนัที ่
8 เมษายน พ.ศ. 2452 ถงึวนัที ่31 พฤษภาคมปีเดยีวกนั  โดยบนัทกึฉบบันี้นายแพทยพ์ูน
พศิ อมาตยกุลไดค้ดัเลอืกตดัตอนมารวบรวมลงไวใ้นสจูบิตัรงานดนตรไีทยอุดมศกึษาครัง้ที่ 21 

ประจ าปี พ.ศ. 2532 อนัเป็นบนัทกึทีผ่สมผสานสอดแทรกแนวคดิทางการวจิารณ์ไวใ้นการเล่า
เหตุการณ์ ไดอ้ย่างแยบยลสอดแทรกอารมณ์ขนั  บางตอนกว็จิารณ์อย่างตรงไปตรงมา  ซึ่งอาจ
สะทอ้นถงึการวจิารณ์ทีไ่ม่แยกตวัออกมาจากบทปรทิรรศน์ ทีเ่ล่าเรื่องเกรด็สาระความรู ้
ประเพณีวฒันธรรม ทศันคตพิืน้บา้นทีส่ะทอ้นออกมาดว้ยการผสมผสานพระราชวนิิจฉยัเชงิ
วจิารณ์ 

 แนวคดิเชงิวจิารณ์ทีส่อดแทรกอยู่ในจดหมายเหตุนี้มบีางครัง้ทีท่รงยกค าวจิารณ์ของผู้
ร่วมอยู่ในคณะเดนิทางตามเสดจ็ฯมาแสดงประกอบไว ้  เช่น ค าวจิารณ์ของนายเกือ้(เจา้พระยา
รามราฆพ) ทีว่จิารณ์เสยีงกลองของคณะหนงัตลุงนายนกแกว้ว่า “เสยีงกลองเหมอืนครกต า
หมาก” นี้กเ็ป็นการวจิารณ์ดว้ยการเปรยีบเทยีบ ซึง่ถอืเป็นลกัษณะสากล  แต่ในทีน่ี้ผูท้ีจ่ะเขา้ใจ
การเปรยีบเทยีบนี้ไดก้ค็งตอ้งเป็นผูท้ีอ่ยู่ในบรบิทของวฒันธรรมเดยีวกนัจงึจะทราบไดว้่าเสยีง
กลองทีเ่หมอืนครกต าหมากนัน้เป็นอย่างไร 
 การเล่าถงึหนงัตลุงทีไ่ดท้อดพระเนตรทีจ่งัหวดัชุมพร(12 เมษายน 2452) กม็แีงมุ่ม
ของการวจิารณ์ทีส่อดแทรกอยู่ทีท่รงวจิารณ์ถงึแนวทางของหนงัตลุงทีเ่ปลีย่นแปลงไปโดยใชบ้ท
พดูเป็นเสยีงแบบคนกรุงเทพฯ กไ็ดท้รงแสดงทศันเชงิวจิารณ์ทีต่รงไปตรงมามาก ดว้ยประโยค
ทีว่่า “โรคนี้ดขูา้งจะก าเรบิมาก”  ซึ่งแสดงถงึความห่วงใยทีพ่ระองคท์รงมตี่อศลิปะการแสดง
พืน้บา้นทีผ่นัเปลีย่นไป  หรอืการเล่าถงึการแสดงการฟ้อน และ “รอ้งล า” ของพวกพม่าทีจ่ดั
แสดงถวายและไดท้รงทอดพระเนตรเมื่อวนัที ่ 18 เมษายน 2452 ทีท่รงวจิารณ์และทรง
อธบิายเหตุผลประกอบอย่างชดัเจนและถนอมน ้าใจคณะผูแ้สดง  และเขา้พระทยัถงึขอ้จ ากดัของ
คณะนกัแสดงว่ามใิชเ้ป็นมอือาชพีแต่เป็นวาณิชทีม่ใีจรกัสมคัรเล่นและจดัแสดงถวายดว้ยน ้าใจ
อนัดงีาม 

 นอกจากนี้ยงัมตีวัอย่างทีท่รงแสดง ทศันะเชงิวจิารณ์ ในบรบิทของประเพณีวฒันธรรม
และทศันคตพิืน้บา้นทีป่รากฏอยู่ดว้ย กล่าวคอื ประโยคทีท่รงบนัทกึ ถงึความมัง่คัง่ทาง
วฒันธรรมของเมอืงตะกัว่ป่าว่า “การมมีหรสพมาก แสดงว่าตะกัว่ป่าเป็นเมอืงทีเ่จรญิมาก”  
สะทอ้นใหเ้ราไดเ้หน็ถงึการทีพ่ระองคท์รงใหค้วามส าคญักบัศลิปวฒันธรรมเป็นอย่างมากหรอืใน
ประเดน็ทีพ่ระองคท์รงเล่าถงึวฒันธรรมทางดนตรทีีภู่เกต็ว่า “…….ดเูหมอืนดุรยิางค ์ ในหวัเมอืง
แถบน้ีจะแปลว่าท าใหม้เีสยีงองึ โครมๆ ครามๆ เท่านัน้ ถา้เช่นน้ีไดน้กัเลงดนตรเีก่งๆ มาใหต้ัง้
โรงเรยีนฝึกหดัดนตรดีุรยิางคต์่างๆ เหน็จะเป็นประโยชน์มาก……”  ซึง่เป็นประเดน็ทีพ่ระองค์
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ทรงตอ้งการใหค้นในพืน้ทีม่รีสนิยมในการฟังดนตรดีีๆ มากขึน้ มใิช่ใชด้นตรที าหน้าทีบ่ทบาท
เพยีงแต่บรรเลงประกอบการแสดงโดยไม่มคีวามส าคญัใดๆในตวัเอง ทรงปรารถนาทีจ่ะใหด้นตรี
มบีทบาทส าคญัเท่ากบัการแสดงนัน่เอง  ในดา้นวฒันธรรมทีเ่ป็นชาวบา้นแท้ๆ  ทีม่กีารเจรจาใน
ลกัษณะสองแงส่องงา่มซึง่แสดงออกอย่างฉลาดแยบยลนัน้ พระองคไ์ม่ทรงถอืว่าเป็นการเสยี
รสนิยมแต่นบัเป็นความสามารถในการแสดงออกของชาวบา้น ดงัเช่นทีท่รงเล่าถงึการแสดง
มโนราหใ์นวนัที ่11 พฤษภาคม 2452 ทีจ่งัหวดัตรงั ส าหรบัการแสดงทีต่อ้งการมาตรฐานทีอ่ยู่
ในระดบัสากล แตเ่ป็นการแสดงทีไ่ม่ไดม้าตรฐานกท็รงวจิารณ์อย่างตรงไปตรงมา ดงัเช่นทีท่รง
วจิารณ์นกัเรยีนทีร่อ้งเพลงสรรเสรญิพระบารมรีบัเสดจ็ทีน่ครศรธีรรมราช หรอืวจิารณ์ถงึ
มาตรฐานวงป่ีพาทยท์ีด่ไีม่ถงึขัน้ 

 บนัทกึของนายแกว้นี้จงึเป็นตวัอย่างงานเขยีนในรปูของจดหมายเหตุทีแ่สดงนยัเชงิ
วจิารณ์สอดแทรกไวไ้ดอ้ย่างน่าศกึษาเป็นตวัอย่างของวธิวีจิารณ์ของเจา้นายไทยชัน้สูงทีว่จิารณ์
บรบิทของวฒันธรรมพืน้บา้น และทศันคตติ่างๆไวไ้ดอ้ย่างครบถว้น  บูรณาการรูปแบบของงาน
ปรทิรรศน์, ทศันะเชงิวจิารณ์และวธิวีจิารณ์ในกรอบของความประนีประนอมตามแบบวถิไีทย 

 

 

              บวรพงศ์  ศุภโสภณ : ผู้
วเิคราะห ์
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ฝรัง่กบัดนตรีไทย 

ผลได้ผลเสียท่ีควรพิจำรณำกนับ้ำง 
 

รศ.น.พ.  พูนพศิ  อมาตยกุล 
 เป็นทีท่ราบกนัดอียู่แลว้ว่า  ฝรัง่ชาตแิรกทีเ่ขา้มามสีมัพนัธไมตรกีบัไทยเราคอืโปรตุเกส  

แต่มาท ามาคา้ขาย   ไม่ไดเ้อาใจใสท่ีจ่ะใชอ้ านาจเขา้ยดึครองเหมอืนชาตอิื่นๆ ไทยเรากไ็ดข้นม
ต่างๆของโปรตุเกสไวเ้ป็นแบบเท่านัน้  ชาตติ่อมาคอืฝรัง่เศส  อนัเป็นชาตแิรกทีเ่ขา้มาขอ้งกบั
วฒันธรรมไทยมาก  และในสว่นทีเ่กีย่วกบัดนตร ี กม็ ี ลาลูแบร ์(1) (พ.ศ. 2330)  ไดบ้นัทกึ
โน้ตเพลงไทยไวเ้พลงหนึ่ง  ชื่อ เพลงสายสมร อนัเป็นเรื่องทีน่กัคน้ควา้หลายคน  ไดเ้ขยีน
เกีย่วกบัเพลงนี้ไวห้ลายแนวดว้ยกนั (2)(3)(4) 

 
 องักฤษ เป็นชาตทิีส่ามทีเ่ขา้มายุ่งเกีย่วกบัดนตรไีทย  แต่ไม่ใช่ในเชงิบนัทกึอย่างลาลู
แบร ์  ไม่ไดส้นใจในเพลงไทย  แต่เพราะองักฤษเขา้มาในลกัษณะของทหาร (5) คอืทัง้วงัหน้า
และวงัหลวง  ใหน้ายทหารองักฤษเขา้มาฝึกทหารเกณฑห์ดัอย่างฝรัง่  (รอ้ยเอกน้อกซ์  และ
รอ้ยเอกอมิเปย ์ ตามล าดบั)   ทหารองักฤษกน็ าเพลงก๊อดเซพเดอะควนี  (เพราะสมยันัน้
เป็นสมยัของสมเดจ็พระนางเจา้วคิตอเรยีครองราชย์)  เขา้มาเป่าเป็นเพลงค านบัเวลาเสดจ็ออก
และเป็นผลใหไ้ทยเราไดเ้รยีนรูถ้งึความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมเีพลงค านบัอย่างฝรัง่  อนัเป็นตน้ก าเนิด
ของการเกดิเพลงสรรเสรญิพระบารมใีนสมยัรชักาลที่ 5 (พ.ศ. 2431) (6) นบัว่าองักฤษเป็น
ครสูอนบทเรยีนบทแรกใหไ้ทยเราเรื่องความส าคญัของเพลงชาตอินัเกีย่วเนื่องด้วยการ
แสดงออกถงึเอกราชของชาตไิทย  มฝีรัง่ดชั (ฮอลนัดา)  เป็นตวักระตุน้โดยวธิกีารขอเพลง
สรรเสรญิพระบารมไีทยไปซ้อมเพือ่เตรยีมรบัเสดจ็  สมเดจ็พระพุทธเจา้หลวง  รชักาลที ่5  ณ  

 
(1) De  la  Loubère,  Monsieur .  มองซิเออร ์ เดอ  ลา  ลแูบร ์ ราชอาณาจักรสยาม  พ.ศ.2330   เอกสารแปลเป็น
ภาษาไทยโดย  สนัต ์ โกมลบุตร  กรุงเทพ ฯ :  ส านกัพิมพก์า้วหนา้,  2512 
(2) นริศรานวุดัติวงศ ์  สมเด็จเจา้ฟ้ากรมพระยา  และ  ด ารงราชานภุาพ,  สมเด็จเจา้ฟ้าบรมวงศเ์ธอกรมพระยา  สาสน์
สมเด็จ   เล่มที่  23  กรุงเทพฯ : องคก์ารคา้ครุสภา, 2526 
(3) ชลหมู่  ชลานเุคราะห ์ “เกรด็ดนตรีท่ีน่ารู”้  อนุสรณง์านพระราชทานเพลิงศพ  ม.ร.ว. พรพุทธ  วรวุฒิ    กรุงเทพฯ  
:บริษัทเพื่อนพิมพจ์ ากัด, 2530 
(4) มนตรี  ตราโมท  “การแปลบทรอ้งเพลงสายสมรเป็นภาษาไทย  โดยบคุคลต่าง ๆ”  การติดต่อส่วนตวั  2529 
(5) พนูพิศ  อมาตยกลุ  “ประวตัิกองดรุิยางคก์องทพับก”  หนงัสืออนสุรณ ์ วันไหว้ครูกองดุริยางคก์องทัพบก  กรุงเทพฯ 
:ห.จ.ก.  ป.สมัพนัธพ์าณิชย ์, 2529 (พิมพค์รัง้ที่  2  ในศิลปวัฒนธรรม  ปีท่ี  8  ฉบบัท่ี  3  (มกราคม  พ.ศ.2530)   
(6) สกุรี  เจริญสขุ  99 ปี  เพลงสรรเสริญพระบารมี  เรือนแกว้การพิมพ,์ 2530 
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เมอืงปัตตาเวยี  (จารก์ารต์้า  ปัจจุบนั)  เมื่อปี  พ.ศ. 2416 แลว้ไทยไม่มใีห ้  เพราะเราขอ
ยมืองักฤษมาใช ้ ก่อนทีจ่ะมขีองเราเอง 
 
 อเมรกินั  เป็นชาตติ่อมาทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งกบัเพลงไทย  โดยน าเรอืรบชื่อเทนเนสซี่  
เขา้มาจอดเยีย่มและผกูสมัพนัธไมตรใีนสมยัรชักาลที่ 5 แลว้น าแตรวงทหารเรอืขึน้ฝัง่มาตัง้
บรรเลงใหไ้ทยฟัง  ไทยตดิใจกห็าซือ้แตรฝรัง่มาเป่าเพลงไทยกนับา้ง  แถมไดเ้พลงไทยส าเนียง
ฝรัง่เขา้มาใชเ้ล่นออกภาษาหลายเพลง  เช่น เพลงยเีฮม็  เพลงมารช์ิง่ทูจอรเ์จยี  แลว้แถมไดค้รู
ฝรัง่อเมรกินัเชือ้ชาตอิติาเลยีนเขา้มาช่วยเป็นครสูอนแตรวงทหารมหาดเลก็รกัษาพระองค์  เกดิ
เป็นการประสมวงแบบใหม่ขึน้  คอื  โยธวาทติ  ฝรัง่อเมรกินัอติาเลยีนคนนัน้ชื่อ  ครฟูสุโก   

 
 เยอรมนัเป็นชาตติ่อมาทีส่อนดนตรสีากล  และการแยกเสยีงประสานใหค้นไทยคนแรก  

คอื  สมเดจ็เจ้ำฟ้ำพระนครสวรรคว์รพินิต  ทลูกระหม่อมพระองคน์ี้  ทรงเชีย่วชาญดนตรี
สากลและทรงพระนิพนธเ์พลงสากลขึน้เป็นครัง้แรกในประเทศไทย (7)  จนเหล่านักดนตรสีากล
ของเมอืงไทยพากนัสรรเสรญิว่าท่านเป็นบดิาแห่งเพลงไทยสากล  ทัง้ๆทีต่ลอดพระชนมายุของ
ท่าน  ไดท้รงงานไวม้ากมายหลายสาขา  แต่ไม่มใีครยกย่องท่านเพราะยงัคน้ควา้กนัไปไม่
ละเอยีด  และในวงการดนตรไีทยกย็กย่องว่าท่านเป็นนกัดนตรแีละนกัประพนัธเ์พลงไทยชัน้
เยีย่ม  ไม่แพท้่านครูมแีขก (พระประดษิฐไ์พเราะ [ม ี ดุรยิางคก์ูร]) 
 
 เมื่อถงึตอนน้ีกจ็ะเหน็ไดว้่า  ฝรัง่ทีเ่ขา้มาน าเพลงสากลและความรูท้างสากลเขา้มาให้
ไทยเรา  ทีจ่ะร ่าเรยีนดนตรไีทยยงัไม่ปรากฏว่าฝรัง่คนใดสนใจลกึซึง้ถงึจะลงทุนลงแรงเรยีน 

 
 แต่มฝีรัง่ชาตเิยอรมนั  ทีส่นใจในดนตรไีทยมาก  และไดท้ าการศกึษาเรื่องดนตรไีทย
อย่างละเอยีด ฝรัง่คนนี้ชื่อ ศำสตรำจำรยส์ะตุ๊มฟ์  (Stumpf) (8)   ศาสตราจารยส์ะตุ๊มฟ์
ไดพ้บกบันกัดนตรไีทยวงใหญ่ซึง่นายบุศย ์  มหนิทร ์ บุตรชายของเจา้พระยามหนิทรศกัดิธ์ ารง  
(เพง็      เพญ็กุล)  ยกวงไปแสดงทียุ่โรปเมื่อปี  พ.ศ. 2444  แลว้ท าการบนัทกึเพลงไทย
ประเภททยอยลงแผ่นเสยีงไว ้ (ทีพ่บแลว้มเีพลงทยอยญวน)  พรอ้มกบัถ่ายรูป  และสมัภาษณ์
นกัดนตร ี  กบัทัง้ไดต้พีมิพเ์รื่องราวของดนตรไีทยในคราวนัน้เป็นเอกสารทางวชิาการ 
(ภาษาเยอรมนั)(9)  อนัเป็นเอกสารทางวชิาการดนตรตี่างชาตชิิ้นแรกของยุโรป  เรยีกไดว้่า  

 
(7) ศิริรตันบษุบง,  พระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้  และ  พนูพิศ  อมาตยกลุ  ทูนกระหม่อมบริพัตรกับการดนตรี  
กรุงเทพฯ  : บริษัท  จนัวาณิชย ์ จ ากดั, 2524 
(8) เจริญชยั  ชนไพโรจน ์  “เอกสารวิจยัดนตรีไทยโดยศาสตราจารยส์ะตุ๊มฟ์ ชาวเยอรมนั”  การติดต่อส่วนตวั  และไดร้บั
การแปล  ย่อเป็นภาษาองักฤษ  โดยดร. ฮนัส ์  เพน้ท ์  (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่)  การติดต่อส่วนตวั  ไม่มีการตีพิมพ ์ 
พ.ศ.2529 
(9) เจริญชยั  ชนไพโรจน ์ “แถบบนัทึกเสียงเพลงไทย  ถ่ายจากแผ่นเสียงโบราณ  ของเยอรมนั” การติดต่อส่วนตวั 
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นอกเหนือเอกสารทางวชิาการของดนตรฝีรัง่ดว้ยกนัเองแลว้  ในยุโรปยุคนัน้  ไม่เคยศกึษาเรื่อง
ดนตรตี่างประเทศทางตะวนัออกมาก่อนเลย  ไม่เคยเขยีนรายงานละเอยีดเท่าทีศ่าสตราจารยส์ะ
ตุ๊มฟ์ไดเ้ขยีนไว ้  ต่อมาศาสตราจารยผ์ูน้ี้  ไดห้นัมาสนใจดนตรตี่างประเทศมากขึน้  และเป็น
บดิาของการศกึษาดนตรสีาขาวชิาดนตรตี่างประเทศ  ทีเ่รยีกว่าวชิา  เอท็โน  มิวสิโคโลยี่  
(Ethno - Musicology)  ดนตรไีทยจงึไดช้ื่อบนัทกึลงในประวตัขิองสาขาวชิานี้ว่า  เป็น
ดนตรชีาตแิรกในโลกทีไ่ดม้กีารวจิยัในทางเอท็โน  มวิสโิคโลยี ่ (10) เป็นทีน่่าเสยีดายว่า
ต่อจากนัน้  ฝรัง่ไดห้นัไปสนใจดนตรอีนิโดนีเซยี  จนี  และญีปุ่่ น  มากกว่า  เรื่องเพลงไทยที่
ฝรัง่เขยีน  จงึหายเงยีบไป 

 

 คณุพระเจนดริุยำงค ์  (ปีต ิ  วาทยกร)  ทีเ่รายกย่องท่านเป็นบรมครแูห่งดนตรสีากล
คนหนึ่งของไทยเรานัน้  แมว้่าท่านจะมเีชือ้ชาตอิเมรกินั  แต่กเ็ป็นไทยโดยก าเนิด  ท่านยอมรบั
ว่า  ท่านไม่มคีวามรูล้กึซึง้ในเรื่องของดนตรไีทยแท้  แต่ท่านกเ็ป็นคนหน่ึงทีไ่ดพ้ยายามช่วย
กรม     ศลิปากร  เขยีนบทความเรื่องเพลงไทยเป็นภาษาองักฤษ(11) ไดแ้ยกเสยีงประสาน
เพลงไทยไวใ้ชบ้รรเลงดว้ยวงดุรยิางคส์ากล  ของกรมศลิปากรหลายเพลง  อาท ิ  เพลงพม่าร า
ขวาน  เพลงปฐม  เพลงขบัไมบ้ณัเฑาะว ์  เป็นต้น  เรยีกว่าท่านกเ็ป็นฝรัง่อกีคนหน่ึงทีม่ี
บทบาทส าคญัต่อเพลงไทย  และดว้ยลูกศษิยข์องคุณพระเจนดุรยิางคน์ี้เอง  มผีลใหไ้ทยเรา
สามารถบนัทกึเพลงไทยเดมิไวเ้ป็นโน้ตสากลแบบจรงิจงั  อนัเป็นงานทีส่มเดจ็กรมพระยาด ารง
ราชานุภาพ  และหม่อมเจา้หญงิหลายพระองคท์ีเ่ป็นพระธดิาไดท้รงสนบัสนุนใหม้กีารบนัทกึ
แผ่นเสยีง  (แผ่นเสยีงราชบณัฑติ)  (12) และต่อมากบ็นัทกึโน้ตเพลงโหมโรงส าหรบัป่ีพาทย์  มี
โหมโรงเชา้  โหมโรงเยน็  เพลงเรื่องต่าง ๆ จ านวนมากมาย  เป็นสมบตัขิองชาตทิีส่ าคญัยิง่  
โดยมบีรรดาท่านครใูหญ่หลายท่านมาร่วมบอกเพลง  อาท ิ  พระยาเสนาดุรยิางค ์  (แช่ม  

สุนทรวาทนิ)  หลวงประดษิฐไพเราะ  (ศร  ศลิปบรรเลง)  จางวางทัว่  พาทยโกศล ฯลฯ มา
ช่วยกนับอกเพลงใหบ้นัทกึไวเ้ป็นโน้ตสากล  ท่านทีป่ระสงคจ์ะเรยีนรูใ้นรายละเอยีด  อาจจะขอ
ชมไดท้ีห่อ้งสมุดดนตร ี  ทลูกระหม่อมบรพิตัร  หอสมุดแห่งชาต ิ  ถนนสามเสน  

กรุงเทพมหานคร 
 

 
(10) สกุรี  เจรญิสขุ  และ  พนูพิศ  อมาตยกลุ  “ การสนทนาเรื่องก าเนิดของวิชา  เอทโน  มิวสิโคโลยี่   มหาวิทยาลยัมหิดล  
ยงัไม่มีเอกสารตีพิมพ ์ พ.ศ.2529 
(11) Pra  Chen  Duriyang  “Thai  Music”  Department  of  Fine  Arts,  Bangkok,  1969  
 
(12) พฒันาย ุ  ดิศกลุ,  หม่อมเจา้  “แผ่นเสียงราชบณัฑิต”  อนุสรณใ์นงานออกพระเมรุ  พระศพ  ม.จ. พัฒนายุ  

ดิศกุล  พ.ศ.2515 
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 หลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง  มฝีรัง่ผ่านไปผ่านมา  อยู่เมอืงไทยบา้งในเวลาสัน้ ๆ หลาย
คนทีส่นใจในเรื่องของดนตรไีทย  แต่ไม่มใีครสกัคนทีล่งทุนลงแรง  เสยีเวลามาร ่าเรยีน  ขนาด
คลุกคลกีนินอนในวงดนตรไีทยเท่ากบัคนอเมรกิานายหนึ่งทีช่ื่อ  เดวิด  มอรต์ัน้  (David  

Morton)  ซึง่เดนิทางจากแคลฟิอรเ์นียเขา้มาสมคัรเป็นลูกศษิยข์องบา้นดนตรหีลวงประดษิฐ
ไพเราะ  ก่อนทีบ่า้นบาตรจะถูกขาย  ไดส้นิทสนมกบักรมศลิปากร  ไดช้่วยท่านอธบิดธีนิต  อยู่
โพธิ ์  เขยีนหนงัสอืเกีย่วกบัดนตรไีทยเป็นภาษาองักฤษหลายเล่ม  โดยแปลออกจากหนงัสอื
ไทยของเดมิ  เช่นเรื่องมโหรป่ีีพาทย์  ซึง่สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพเคยทรงนิพนธไ์วเ้ป็นภาษาไทยอยู่แลว้(13) ไดเ้ป็นศษิยข์องคุณหญงิชิน้  ศลิปบรรเลง  ได้
พบปะต่อเพลงกบัครเูทยีบ   คงลายทอง  อาจารยม์นตร ี ตราโมท  ครูจริสั  อาจณรงค ์ ฯลฯ  
ในทีสุ่ดก่อนกลบัไปสหรฐั  ไดห้าทุนมาไดก้อ้นหน่ึง  ท าการบนัทกึเพลงไทยทางท่านครหูลวง
ประดษิฐไพเราะ (ศร  ศลิปบรรเลง)  หลายต่อหลายเพลง  เพือ่น ากลบัไปใชเ้ป็นขอ้มลู  และดู
เหมอืนว่าจะเป็นสมบตัขิองมหาวทิยาลยั  ย ู ซ ี แอล  เอ  ในขณะน้ี  เดวดิ   สามารถตฆีอ้งวง  
ตรีะนาดเอก  เป่าขลุ่ย  ได ้  ในการบนัทกึเสยีงเพลงกใ็ชน้กัดนตรไีทยในความควบคุมของพนั
ตรเีสนาะ  หลวงสุนทร  มนีักรอ้งคนส าคญั เช่น ครสูุคนธ์  พุ่มทอง  อาจารยจ์นัทนา  พจิติรคุรุ
การ  ครูประชติ  ข าประเสรฐิ  และครอูงุน่  บวัเอีย่ม  เป็นอาท ิ เรยีกว่า  บรรดาเพลงเถาทีม่ี
ชื่อเป็นเอกหลายเพลง  ไดใ้สล่งในมว้นเทป  กลายเป็นครมูว้น  หรอืครแูถบ เดนิทางไปอยู่
อเมรกิาพรอ้มกบัการเดนิทางกลบับา้นของอาจารยเ์ดวดิ  มอรต์ัน้  เท่าทีจ่ าไดข้ณะเขยีน
รายงานนี้  มเีพลงเขมรไทรโยคเถา  (ใหญ่)  คอืเขมรไทรโยค  4  ชัน้  3  ชัน้  2  ชัน้  และ
ชัน้เดยีว  เพลงพราหมณ์ดดีน ้าเตา้เถาใหญ่  (สี ่ สาม  สอง  หนึ่ง)  เพลงชา้งกนิใบไผ่  เพลง
แสนค านึงเถา  เพลงธรณีกนัแสงเถา  (ทางหลวงประดษิฐไพเราะ)  เพลงมาลหีวนเถา  ฯลฯ  
ลว้นแต่เป็นเพลงยาวๆ ยากๆ ทีค่นไทยไม่ค่อยไดย้นิกนันัก 

 
 เรยีกไดว้่ามาคราวนัน้  อยู่เมอืงไทยปีเศษ  เดวดิ  มอรต์ัน้  หอบเอาความรูจ้าก
เมอืงไทย  โดยเฉพาะในเรื่องของดนตร ี ป่ีพาทย ์ กลบัไปเป็นกองพะเนินเทนิทกึ  จนสามารถ
เขยีนวทิยานิพนธป์รญิญาเอก และออกมาเป็นหนังสอืต าราดนตรไีทยในภาคภาษาองักฤษ 
The  Traditional  Music  of  Thailand (14) พรอ้มขอ้มลูดบิเป็นเทปเพลง
อกีมากมายมหาศาล 
 

 
(13) Dhanit  Yupho  and  David  Morton  “Thai  Musical  Instruments” Department  of  Fine  Arts,  2 nd,  Ed,  
1971 
 
(14) David  Morton   Traditional  Music  of  Thailand   University  of  California  Press,  1976 
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 ถงึกระนัน้  เดวดิกเ็อาไปไดไ้ม่มาก  เมื่อหนัมามองของเก่าทีเ่รามอียู่  เท่าทีเ่ดวดิเขยีน
ออกมาในหนงัสอืเล่มนัน้  เขยีนถงึทฤษฎขีองดนตรไีทย  การประสมวงไทย  เทคนิคการ
บรรเลงบา้ง  เพยีงพอทีค่นอ่านฝรัง่จะเขา้ใจในเพลงไทยได ้  แต่ไม่ไดร้ายละเอยีดทีส่ าคญัอกี
มากมายหลายอย่าง  รวมทัง้เรื่องเพลงขบัรอ้งนัน้  เดวดิไม่ไดแ้ตะตอ้งเลยกว็่าได ้  เพราะขาด
ความเขา้ใจในภาษาไทย  จงึไม่เขยีน 

 
 นอกจากเดวดิแลว้  ยงัมฝีรัง่เชยๆ อกีหลายคน  ทีเ่ขา้มาสมัผสัเพลงไทยเพยีงพืน้ผวิ
(15) แลว้เอาไปเรยีบเรยีงขึน้เป็นบทความ  เขยีนทัง้ต ิ  และชมดนตรไีทยในแง่มุมต่างๆ จนถงึ
บางคนกล่าวว่า  การรอ้งเพลงของไทยเรานี้เสยีงรอ้งโหยหวนน่าหวาดกลวัหรอืน่าสะพงึกลวั
เป็นยิง่นกั 

 

 จากนัน้กย็งัมปีระปราย  จนถงึยุค  พ.ศ. 2512  ถงึปัจจุบนั  เราจงึไดพ้บฝรัง่อกีคน
หนึ่ง  รายนี้เขา้มาอาศยัอยู่ในเมอืงไทยเลยทเีดยีว  มบีา้นไทย  พดูไทย  มเีมยีไทย  มลีูกถอื
สญัชาตไิทย  มชีื่อเป็นภาษาไทยของตวัเอง    ท่านผูน้ี้คอือาจารยบ์ุรุษ   เกษกรรณ   หรอืชื่อ
ทางฝรัง่ว่า  บรซู    แกสตัน้  (Bruce  Gaston) 

 
 อาจารยบ์รซู  เรยีนดนตรสีากลและเชีย่วชาญดนตรสีากลมาก่อน  ฝีมอืเปียโนของท่าน
นัน้จบัใจนกั  และเล่นเปียโนไดทุ้กแบบ  ไม่ว่าจะเป็นคลาสสกิ  ประกอบการขบัรอ้งเพลง
มหาอุปรากร  เรื่อยไปจนถงึแจ๊ส  รอ็ค  ฯลฯ  เมื่อมาอยู่เมอืงไทย  กเ็ขา้ส านกัครบูุญยง  เกตุ
คง  ซึง่เป็นปรมาจารยท์างดนตรทีีว่ชิากลา้แขง็มากทีสุ่ดคนหนึ่งในยุทธจกัร  อาจารยบ์รูซเรยีน
ดนตรไีทยอย่างจรงิใจและจรงิจงั  ตรีะนาดเอก  ตฆีอ้ง  ตฉีิ่ง  ตกีลอง  และจ าเพลงไดม้าก  

เรยีกว่ามอืเหนือกว่า  เดวดิ  มอรต์ัน้  ในทุกทางในเชงิปฏบิตั ิ    และในดา้นความรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
กบัตลาดเพลงของคนไทย 

 
 อาจารยบ์รซูมภีาษเีหนือกว่าฝรัง่ทัง้หลายในอดตีเพราะอยู่ในเมอืงไทยนานกว่าใคร
ทัง้หมด  มคีรบูุญยง  เกตุคง  ครบูุญยงั  เกตุคง และอกีหลายท่านทีร่่วมงาน  อาท ิ  ครู
จ ำเนียร  ศรีไทยพนัธุ ์  (ป่ี)  ครโูสภณ  ซ่ือต่อชำติ  (ซออู ้  ขมิ  ขลุ่ย)  บรรดาท่านครู
เหล่านี้  รวมกนัแลว้  เท่ากบัเป็นเอน็ไซโคพเิดยีดนตรไีทยเล่มใหญ่บวกเขา้กบัคอมพวิเตอร ์ 
แทบจะเรยีกว่ามคีวามพรอ้มทัง้ในขอ้มลูทางทฤษฎแีละการปฏบิตัิ  แถมยงัมสีมรรถภาพท างาน
ร่วมกนัไดอ้ย่างดตี่อเนื่อง  สม ่าเสมอ  มผีลงานทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัอนิเตอรเ์นชัน่แนล  คอื
ไดผ้่านงานต่างประเทศมาแลว้ไม่ว่าจะเป็น  ยุโรป  อเมรกิา  และในอาเซยี  จนแมแ้ต่งาน

 
(15) พนูพิศ  อมาตยกลุ  “ฝรั่งเขียนเรื่องดนตรีไทยไวอ้ย่างไร”  สยามสงัคีต  สยามรัฐรายวัน  3  ตอน  (18,  25  
กมุภาพนัธ ์ และ  4  มีนาคม  2530) 
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ใหญ่ๆ ระหว่างชาตทิีส่ าคญัเช่นงาน  “เอก็ซโ์ป”  ทีแ่คนาดา  ชื่อเสยีงของวง  ฟองน ้า  ในความ
ควบคุมของอาจารยบ์รูซกไ็ดป้รากฏมาแลว้ 
 
 อาจารยบ์รซู  ไดด้ าเนินชวีติ  และวางรากฐานในเรื่องของดนตรไีทยมาชา้นาน  อาศยัที่
ท่านพดูภาษาไทยไดค้ล่องมาก  มคีวามรูแ้ละฝีมอืด ี  กไ็ดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นอาจารยใ์น
ระดบัอุดมศกึษา  ไดม้โีอกาสสมัผสัใกลช้ดิกบัเยาวชนชัน้ระดบัความรูข้องชาติ  อาจารยไ์ม่เคย
ลมืความเป็นไทย  เมื่อออกแสดงในรายการส าคญักม็กัแต่งตวัอย่างไทยแท้  เช่น  ใสเ่สือ้คอปิด  

กระดุมหา้เมด็  (ราชปะแตน) เวลาแสดงกบ็รรยายดว้ยตนเองเป็นภาษาไทย  เรยีกว่าอาจารย์
เขา้ถงึวฒันธรรมไทยและพยายามประพฤตปิฏบิตัใิหเ้ป็นไทยทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได้ 
 
 อาจจะเป็นเพราะอาจารยบ์รูซเป็นฝรัง่  บางทอีาจารยก์ค็ดิอย่างฝรัง่  แลว้น าความคดิ
อย่างฝรัง่มาคลุกเคลา้กบัวฒันธรรมไทย   ตวัอย่างทีเ่หน็ชดักค็อืสมยัเมื่อท่านยงัสอนทีว่ทิยาลยั
พายพั  เมอืงเชยีงใหม่  ท่านไดน้ าอุปรากรไทยเรื่องชูชก  ความช่างคดิของอาจารยบ์รูซในการ
ท าฉาก  ท าเพลงประกอบ  ชมแลว้กเ็หน็ว่าเขา้ทไีม่หยอก  ดมีากส าหรบัแนวความคดิทีท่ าฉาก
เป็นปากอา้เพราะชูชกเป็นคนละโมภ  การวางโครงสรา้งด าเนินเรื่องด าเนินไปขา้งหน้าอย่าง
รดักุมไม่น่าเบื่อหน่าย  วยัหนุ่มสาวย่อมดไูดอ้ย่างสบาย  หลงัจากส าเรจ็เรื่องชูชก  อาจารยก์ท็ า
เรื่องสงัขท์องเปรยีบเทยีบกบัละครเยอรมนัต่อไปอกี  ในขณะเดยีวกนักร็บัท าเพลงประกอบ
ภาพยนตรไ์ทยหลายเรื่อง  ทีม่ชีื่อมากคอืเรื่องเงาะป่า  ลว้นเป็นลกัษณะทีส่รุปไดว้่า  ดึง
ตะวนัออกมำชิดตะวนัตกโดยให้มีช่องว่ำงน้อยท่ีสุด  เรื่อยไปจนถงึละครทวีเีรื่องระนาดเอก  

ฯลฯ  อกีมาก 

 
 อาจารยบ์รซู  ไดเ้ปรยีบฝรัง่คนอื่น ๆ ในอดตีตรงทีม่ ี “สือ่” ช่วย  สือ่นัน้กค็อื  
ภาพยนตรท์วี ี  หนงัสอืพมิพ ์  ชื่อเสยีงของอาจารยก์ป็รากฏไปทัว่  จนสถาบนัใหญ่ ๆ หลาย
แห่งมคีวามมัน่ใจในฝีมอื  เช่น  ธนาคารกรุงเทพจ ากดั  ไดม้อบหมายใหป้ระพนัธ์  เจ้ำพระยำ
คอนแชรโ์ต้ ้ ้  ซึ่งเล่นมาแลว้หลายครัง้ทัง้ในวนัเปิดส านักงานใหญ่ของธนาคารทีถ่นนสลีม  เล่น
ออกอากาศทางรายการครอบจกัรวาลของคุณชายถนดัศร ี  สวสัดวิฒัน์  เล่นหน้าพระทีน่ัง่
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมาร ี  และอาจจะน าสว่นหน่ึงของงานน้ีไปแสดง
ในทีอ่ื่นอกีหลายครัง้ทีผู่เ้ขยีนไม่ทราบ  บางครัง้แสดงใหช้าวต่างประเทศทัง้คณะใหญ่ ๆ ไดช้ม
เป็นการพเิศษ  เรื่อยมาจนถงึองคก์ารท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยไดม้อบหมายใหแ้ต่งเพลงเชญิ
ชวนท่องเทีย่วประเทศไทยในปี  2530  นี้  โดยร่วมงานกบั   คุณสมเถา  สุจรติกุล  ดงัที่
คุณชายถนัดศร ี น าออกในรายการครอบจกัรวาลเมื่อเดอืนกนัยายน  2530  นี้ 
 การดงึเอาตะวนัออกไทยไปชดิตะวนัตกของฝรัง่ดว้ยฝีมอืของอาจารยบ์รซู  เป็น
ของใหม่มาก  ไม่เคยปรากฏมาก่อน  อาจารยใ์ชค้วามคดิฝรัง่  แต่อาศยัเครื่องดนตรไีทยมา
ประกอบแลว้  เพิม่เครื่องดนตรฝีรัง่ทัง้เก่าและใหม่บางอย่างเขา้ไปในวงฟองน ้า  มทีัง้  เปียโน  
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พณิฝรัง่  กติาร ์  และทีส่ าคญัล ้ายุคคอืใสเ่ครื่องไฟฟ้า  “ซนิทไิซเ้ซ่อร”์  ลงไปในวงดว้ย  

เครื่องมอืชิน้น้ีท าใหเ้กดิเสยีงต่าง ๆ แปลกหไูปจากแนวเดมิของไทยเป็นอนัมาก  เยาวชน
จ านวนหน่ึงกย็นิดแีละถ้าเป็นฝรัง่ต่างประเทศดว้ยกนัแลว้  เหน็เป็นเรื่องทนัสมยัแปลกแนวไป
จากวงดนตรผีสมทีเ่คยเหน็ ๆ มาชา้นาน  กย็่อมเกดิ  “ความทึง่”  ในดนตรปีระเภทใหม่น้ีเรยีก
ไดว้่า  อาจารยบ์รซู  ใหก้ าเนิดดนตรแีบบใหม่ขึน้ในเมอืงไทยทีท่่านอาศยัอยู่ 
 
 วงฟองน ้ำ  เป็นชื่อวงดนตรรี่วมสมยัของอาจารยบ์รูซ  มเีล่นเพลงไทยจรงิๆ ไม่ประสม
ฝรัง่กเ็คยท าบา้ง  เรยีกว่าไม่ผดิแนวท านองเพลงทีท่่านผูแ้ต่งไดแ้ต่งไว้  แต่บางครัง้กใ็สเ่ครื่อง
ดนตรฝีรัง่และเครื่องไฟฟ้าเขา้ไป  อนัเป็นเอกลกัษณ์ของวงฟองน ้าโดยเฉพาะในเพลงบางเพลง
ทีท่่านเหน็ว่าเหมาะ  หรอืเพลงทีท่่านกบัครชู่วยคดิขึน้ใหม่ 
 
 ผูเ้ขยีนมคีวามเหน็ว่า  อาจารยบ์รูซ  ก าลงัอยู่ในระยะ  “ แสวงหา ”  ความประสานสม
กลมกลนืระหว่างตะวนัออกไทยกบัตะวนัตกฝรัง่  ผูท้ีเ่ป็นนกัวชิาการใหม่ ๆ ไม่ว่าไทยหรอืเทศ  

มกัพยายามหาหนทางทดลองนัน่  ทดลองนี่  หาจุดประสานสมกลมกลนื   หากไดส้ิง่ใหม่ขึน้มา
สูค่วามนิยมกเ็ท่ากบัว่าเป็นผูค้น้พบการประสมวงประเภทนัน้  ๆ   ดนตรไีทยของเดมิยงัอยู่
อย่าง  ไทย ๆ  มไิดถู้กลบเลอืน    แต่โลกกลบัไดรู้ปแบบใหม่ของวงฟองน ้าออกมาจากฝีมอื
ของอาจารย ์บรูซ  นี่กเ็ป็นอกีเรื่องหนึ่งของฝรัง่ทีม่าเกี่ยวขอ้งกบัดนตรไีทย  ซึง่บางคนอาจไม่
เขา้ใจ  หรอือาจจะไม่ชอบกไ็ด ้ ส าหรบัตวัอำจำรยบ์รซูเอง  ได้เคยกล่ำวไว้ว่ำ  ต้องกำรให้
คนเก่ำกบัดนตรีเก่ำ  สำมำรถเล่นรวมกบัคนใหม่และดนตรีใหม่ให้ได้  ท่ำนมิได้หมำยใจ
ว่ำเพลงท่ีท่ำนแต่งขึ้นนัน้จะต้องไพเรำะ  รบัใช้สงัคมเพื่อกำรบนัเทิงเพียงอย่ำงเดียว
เหมือนท่ีคนไทยเคยปฏิบติักนัมำช้ำนำน  แต่ต้องกำรให้เพลงนัน้เกิดขึ้นเป็นเพลงใหม่   

ไม่ใช่เพลงไทย   และไม่ใช่เพลงสำกล 

 
 ดงันัน้เราจงึไม่ควรยดึว่า  วงดนตรฟีองน ้าจะเล่นเพลงไทยไปเสยีหมดทุกครัง้  เพราะ
ไม่ใช่วงดนตรไีทย  แต่เป็นวงดนตร ี “รวมสมยั”  (ไม่ใช่ร่วมสมยั)(16) ท่านว่าของท่านอย่างนี้          
เขา้ใจยาก 

 
 พจิารณากนัอย่างสายตาทีเ่ปิดกวา้งจะเหน็ว่า  แบบอย่างทีอ่าจารยบ์รูซก าลงัท าอยู่ใน
ขณะน้ี  กค็งจะขึน้ตน้คลา้ยกบัสมยัก่อนทีเ่ราน าเอาเปียโน  ไวโอลนิ  แอคคอเดีย้น  เขา้ไป
ประสมกบัวงเครื่องสายไทยเกดิเป็นวงเครื่องสายประสมต่าง ๆ ขึน้มา   และเป็นทีน่ิยมกนัมา
จนทุกวนัน้ี  และถ้าจะผสมเครื่องดนตรฝีรัง่เขา้กบัวงป่ีพาทยม์โหร ี  เรากไ็ดเ้หน็ท่าน  พลโท     

 
(16) ดน ู  ฮนัตระกลู  “ สมัภาษณอ์าจารยบ์รูซ  แกสตัน้”  สูจิบัตรวงฟองน ้า  (12  ต.ค.  2527)  โรงเรยีนดนตรีศศิลิยะ  
กรุงเทพฯ : บริษัทสยามราษฎร ์ จ ากดั , 2528 
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หม่อมหลวงขาบ  กุญชร  อดตีอธบิดกีรมประชาสมัพนัธ ์  สมยั  พ.ศ. 2500   เคยผสมวง
มโหรเีขา้กบัวงดนตรสีากลกรมประชาสมัพนัธ์  เกดิเป็นวงประสมใหม่เรยีกว่า  “วงสงัคีต
สมัพนัธ”์  หรอืบางท่านเรยีกว่า วงสงัคีตประยุกต์มาแลว้  ดงันัน้หากอาจารยบ์รซูจะท าขึน้
บา้ง  โดยใสโ่น่น  เตมินี่เขา้ไปในวงป่ีพาทยไ์มน้วมหรอืไมแ้ขง็  กไ็ม่ควรจะเหน็ว่าแปลกแหวก
แนวอนัใดจนจะถอืว่าผดิรา้ย  แลว้อาจารยก์ต็ัง้ชื่อวงใหม่นี้ว่า  “วงฟองน ้า” 
 
 ความเฉลยีวฉลาดของอาจารยบ์รซู  ไม่ไดม้แีต่เพยีงความคดิประดษิฐข์องใหม่ขึน้
เท่านัน้  ทว่ายงัรูจ้กัปรชัญาชวีติคนไทย  ดว้ยการเดนิตามผูใ้หญ่  สุนขัไม่กดัอกีดว้ย  เรื่องนี้คง
ไม่ตอ้งอธบิายกนัมาก  เพราะเรากไ็ดเ้หน็กนัอยู่แลว้ว่า  ไม่เคยมใีครวจิารณ์วงดนตรฟีองน ้า
อย่าง           รุนแรงเลย 

 
 ผูเ้ขยีนเคยไดคุ้ยกบัอาจารยบ์รซูเป็นเวลานานๆ เคยไต่ถามความประสงคข์องท่านใน
การท าเพลงประสมแนวใหม่ขึน้น้ี  ท่านกต็อบค าถามต่างๆ อย่างตรงไปตรงมาว่า  ตอ้งการให้
เกดิภาพพจน์อย่างนัน้อย่างนี้  จงึใสเ่สยีงอย่างนี้  อย่างนัน้ลงไป  อนัเป็นจนิตนาการทีท่่านมี
สทิธิจ์ะคดิจะสรา้งขึน้ได ้  เคยเขยีนเรื่องวงดนตรฟีองน ้า (17) เรื่องเจา้พระยาคอนแชรโ์ตต้พีมิพ์
ลงในคอลมัน์ “สยามสงัคตี”(18) หนงัสอืสยำมรฐัรำยวนั  รวมทัง้ไดท้ าหน้าทีบ่รรยาย
รายละเอยีดของคอนแชรโ์ต้บทน้ีหน้าพระทีน่ัง่สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมาร ี ในการแสดงทีห่อประชุมใหญ่ชัน้  20  ตกึธนาคารกรุงเทพ ฯ  ส านกังานใหญ่  ถนนสี
ลมมาแลว้  ทัง้นี้เพือ่จุดประสงคอ์ย่างเดยีวทีว่่า  จะไดช้่วยเป็นสือ่ใหผู้ฟั้งหรอืผูอ้่านไดเ้ขา้ใจใน
ผูป้ระพนัธเ์พลงไดด้ขีึน้ว่าอาจารยบ์รูซมจุีดยนืทีใ่ด  ต้องการใหเ้พลงทีท่่านแต่งใหม่นี้  ออกมา
ในรปูแบบใด  ผลแห่งการปฏบิตักิารครัง้นัน้กม็ปีฏกิริยิายอ้นกลบัหลายรปูแบบ  ซึง่ผูเ้ขยีนไม่
เคยเล่าใหอ้าจารยบ์รูซฟังเลย  แต่จะขอเล่าไวใ้นทีน่ี้ว่ามทีัง้บวกและลบ  เช่น 

 
 นกัดนตรคีลาสสกิคนหน่ึงบอกว่า  รปูแบบเป็นคอนแชรโ์ตโ้บราณสมยับาโรค้กลายๆ 

แปลกห ู  แปลกตา  ไม่น่าสนใจนกั  ถ้าไม่ไดห้มออธบิาย  กค็งไม่รูเ้รื่อง  มองไม่เหน็ภาพแคว  
ปิง  วงั  ยม  น่าน  ไหลมารวมกนัทีป่ากน ้าโพ  แลว้ไหลมารวมกนัเป็นแม่น ้าเจา้พระยาไปออก
ปากน ้า 
 

 
(17) พนูพิศ  อมาตยกลุ  “วงดนตรีฟองน า้  การผสมผสานแนวใหม่ของโลกดนตรี” สูจิบัตรวงฟองน ้า  โรงเรียนดนตรีศศิลิ
ยะ  กรุงเทพฯ : บริษัทสยามราษฎร ์ จ ากดั , 2528 
(18) พนูพิศ  อมาตยกลุ  “เจา้พระยาคอนแชรโ์ตเ้พลงไทยแนวแปลกของครูบญุยง  เกตคุง  และครูบรุุษ  เกษกรรณ”  สยาม
สงัคีต  สยามรัฐรายวัน  (29  ธันวาคม  2525),  หนา้  9 
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 ท่านผูใ้หญ่นิยมคลาสสกิยุคโรแมนตกิท่านหน่ึงบอกว่า  ผมผดิหวงั  นึกว่าจะเป็นเปียโน
คอนแชรโ์ตท้ีใ่ชว้งดุรยิางคข์นาดใหญ่บรรเลงร่วมกบัการเดีย่วเปียโน ไม่นึกว่าจะออกมาเป็นวง
ประสมไทยแบบน้ี 

 ท่านผูใ้หญ่อกีคนหนึ่งของธนาคารกรุงเทพจ ากดั  บอกกบัผูเ้ขยีนว่า  คนฟังหลายคน
อาจจะว่า  ธนาคารใจถงึ  ยอมรบัความคดิใหม่ๆ ของศลิปินใหม่ๆ เรื่องนี้ตอ้งอาศยัเวลาเป็น
เครื่องพสิจูน์  หากอยู่ในความนิยมกน็บัว่าโชคด ี  หากไม่อยู่ในความนิยม  กเ็ป็นเรื่องของการ
สรา้งของขึน้ใหม่ชิน้หนึ่งเท่านัน้เอง 
 
 สุภาพสตรชีาวจุฬาฯ  คนหนึ่งบอกว่า  วนัทีอ่อกอากาศทางทวีกีบัคุณชายถนดัศรนีัน้  

ถา้ไม่มภีาพแคว  แม่น ้า  พระปรางคว์ดัอรุณ  มาประกอบสลบักบัภาพวงดนตรทีีบ่รรเลงแลว้  
เพลงนี้ฟังไม่รูเ้รื่องไม่เหน็ภาพแน่นอน 

 
 นกัศกึษาธรรมศาสตรค์นหนึ่งบอกกบัผูเ้ขยีนว่า  ผมพยายามนัง่ฟัง  อดัเทปมาฟัง  
หลบัตาฟังแลว้  เหน็ว่าอาจารยบ์รซูไดพ้ยายามมากทเีดยีวในเรื่องนี้  แต่สงสยัว่าคนไทยยงัไม่
พรอ้มทีจ่ะยอมรบัคอนแชรโ์ตบ้ทน้ี  เพราะทนัสมยัเกนิไปส าหรบัยุคของเรา 
 
 นกัหนงัสอืพมิพค์นหน่ึงอ่านบทความของผูเ้ขยีน  แลว้ถามตรง ๆ ว่า  ไดค้่าเขยีน
บรรยายเรื่องเจา้พระยาคอนแชรโ์ตเ้ป็นเงนิเท่าไร  เรื่องนี้ผูเ้ขยีนกไ็ดแ้ต่หวัเราะ  เพราะสมยันัน้
เขยีนใหส้ยำมรฐัฟรีๆ  ส่วนเน้ือหาสาระทีค่วรจะวจิารณ์ตามแบบนกัหนงัสอืพมิพไ์ม่ไดพ้ดูเลย
สกัค าเดยีว 
 
 ทีเ่มอืงเชยีงใหม่  นกัศกึษามหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ตื่นเตน้มาก  ทีว่งฟองน ้าขึน้ไป
บรรเลงเพลงเจา้พระยาคอนแชรโ์ตท้ีน่ัน่  อาจารยผ์ูส้อนวชิาดนตรกีบัชวีติมนุษย์  แนะน าให้
นกัศกึษาทีเ่รยีนในชัน้ของท่านไปฟัง  บงัเอญิผูเ้ขยีนขึน้ไปสอนดนตรทีีเ่ชยีงใหม่พอด ี จงึท าค า
บรรยายประกอบไวใ้หเ้ป็นแนวทางก่อน  ยงัปรากฏในวดิโิอเทปมาจนทุกวนันี้  ทว่าไม่มใีคร
วจิารณ์เรื่องนี้ว่าด ี ไม่ด ี ถูกใจหรอืไม่ถูกใจเพยีงใด 

 
 ครดูนตรไีทยอาวุธโสท่านหนึ่ง  ผูเ้ขยีนเคารพนบไหวเ้สมอบดิา  บอกตรงๆ ออกมาว่า  
อาจารยบ์รซูก าลงัท าลายดนตรไีทยและไม่ควรประกาศว่าวงดนตรทีีบ่รรเลงเป็นวงดนตรไีทย  

เพราะไม่ใช่ไทยแน่ๆ อนัน้ีรุนแรงหน่อย  แต่กค็ดิว่าอาจารยบ์รซูคงไม่เดอืดรอ้นกบัค าวจิารณ์นี้   
เพราะท่านบอกออกมาแลว้ว่าเป็นวงดนตร ี “รวมสมยั” 
 
 ทัง้หมดทีเ่ล่ามา  ลว้นเป็นเรื่องของงานชิ้นเดยีวคอืเจา้พระยาคอนแชรโ์ตก้ใ็นเมื่อชื่อของ
เพลงนี้เป็นฝรัง่อย่างเด่นชดั  จะนบัว่าเป็นเพลงไทยหรอื  บางท่านไม่ยอมรบัในรปูแบบว่าเขา้
กบัไทยได ้  บางท่านรบัเพราะไดใ้สเ่พลงพืน้บา้นชื่อล่องน่าน  เพลงแหย่งก๋างของเมอืงเหนือ  
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เพลง   ปลูม  เพลงมุล่งสองชัน้และชัน้เดยีว  เพลงเถรลอยถาด  (หรอืเถรลอยชาย)  และเพลง
รวัฉิ่ง  เป็นต้น  แต่ดเูหมอืนว่า  คนฟังหลายคนไม่ยอมคดิว่าเป็นเพลงฝรัง่  ดว้ยเหตุทีว่่า
บรรเลงดว้ยวงป่ีพาทยไ์ทยเป็นหลกั  เตมิดว้ยเปียโน  พณิฝรัง่  และเครื่องซนิทไิซเ้ซ่อร ์  จงึ
ยากทีจ่ะหาขอ้สรุปได้ 
 
 งานชิ้นอื่นๆ ของอาจารยบ์รซูทีไ่ม่ควรจะลมืกค็อืเพลงลาวแพนทางพณิฝรัง่  จ าไดไ้ม่
ผดิว่า  ผูบ้รรเลงเป็นสตรชีาวเยอรมนัชื่อ  มิสซิส  ลีวฟ์วนั  เฮำฮู้ซเซ่น   ซึง่ไดเ้คยน าออก
แสดงทางรายการโทรทศัน์ในรายการหน่ึงในรอ้ยของธนาคารกรุงเทพมาแลว้  ผูเ้ขยีนกไ็ดฟั้ง
หลายหน  รวมทัง้น าเทปโทรทศัน์นี้ไปฉายใหฝ้รัง่ชมเมื่อไปสอนดนตรไีทยในสหรฐัอเมรกิา  
เมื่อตน้ปี  พ.ศ.  2530  เพือ่ใหฝ้รัง่ไดเ้หน็ว่า  เครื่องดนตรฝีรัง่  เช่น  พณิ  นัน้  กม็คีวาม
เหมาะสมทีจ่ะใชบ้รรเลงเพลงเดีย่วของไทยไดด้ ี

 
 ไดเ้คยมนีกัไวโอลนิสตรอีกีคนหน่ึง  มาบรรเลงเพลงไวโอลนิคอนแชรโ์ตก้บัวงบางกอก
ซมิโฟนีออรเ์คสตรา  เธอชื่อว่าอะไรขณะทีเ่ขยีนบทความนี้พยายามนึกกน็ึกไม่ออก  เป็นอนัว่า
เธอเป็นชาวต่างชาตอิกีคนหน่ึงซึง่ไดท้างเพลงไทย  (โน้ตและเทป)  ไปจากกรุงเทพฯ  แลว้
ฝึกหดัดว้ยตวัเองทีฮ่่องกง  และไดส้ไีวโอลนิบนัทกึแผ่นเสยีง  รวมทัง้เทปตลบัออกจ าหน่าย  มี
เพลงกระแต  เพลงระบ าเทพบนัเทงิเป็นตน้  ฝีมอืเธอดจีรงิ  แต่ไม่ไดอ้ารมณ์สมเป็นไทยเท่าใด
นกั  โดยเฉพาะเพลงกระแตนัน้  เป็นกระแตทีไ่ม่ประเปรยีวเอาเสยีเลย  เทปมว้นนี้  คนไทยใน
สหรฐัฯฟังแลว้กลบัชอบมากกว่าทีบ่รรเลงทางไทยแท้  แสดงว่ารสนิยมฝรัง่คงเป็นแบบนัน้  

ผูเ้ขยีนเคยไดย้นิเขาเปิดใหแ้ขกฟังในภตัตาคารแห่งหนึ่งทีเ่มอืงซาน  แอนโทนิโอ  รฐัเทก็ซสั  
เจา้ของรา้นเป็นคนไทยชื่อคุณสมพงษ์  สุวรรณสงัข ์  มภีรรยาเป็นอเมรกินั  เปิดรา้นอาหารชื่อ  
ไทยคชิเช่น  อยู่ทีน่ัน่  คุณสมพงษ์ว่าชอบเทปมว้นนี้มาก  และไม่ยอมเล่นบ่อย  เพราะกลวัว่า
เทปจะยดืเสยี  ไดข้่าวมาว่า  อาจารยบ์รซู  กม็สีว่นช่วยใหเ้พลงนี้ไปยงันกัดนตรผีูส้ไีวโอลนินัน้  

เทจ็จรงิอย่างไรผูเ้ขยีนไม่ทราบ 

 
 จะว่าไปแลว้  อาจารยบ์รูซ  กไ็ดท้ าหน้าทีใ่นดา้นดนตรไีทยไวใ้นต่างประเทศไม่น้อย  

ความทีอ่าจารยพ์ดูภาษาองักฤษเป็นภาษาประจ าตวัไดน้ัน้  เป็นก าไรอย่างหนึ่งทีเ่หนือนกัดนตรี
ไทยทัง้หลาย  การทีไ่ดไ้ปเผยแพร่ดนตรไีทยในต่างประเทศ  มคีนทีรู่ด้นตรไีทยด ี พดูภาษาได้
ด ี  
จงึเป็นเรื่องทีน่่ายนิด ี โดยเฉพาะอย่างยิง่คราวหลงัทีสุ่ด  ในเดอืนกรกฎาคม  2530  อาจารย์
ไดน้ าวงดนตรไีทยไปร่วมการแสดงวงดนตรแีห่งราชส านักกรุงลอนดอน  ประเทศองักฤษ  มคีรู
ผูใ้หญ่ตดิตามไปดว้ยหลายท่าน  ไดแ้ก่  อาจารยเ์จรญิใจ  สุนทรวาทนิ  อาจารยป์ระเวช  กุมุท  

อาจารยบ์ุญยงและบุญยงั  เกตุคง  ครจู าเนียร  ศรไีทยพนัธุ์  ฯลฯ  ครัง้นี้ไดท้ราบมาว่า  เป็น



ครัง้ที ่2 (05/11/45)                                                                                  สรร
นิพนธ ์ สงัคตีศลิป์ 

 

162 

การแสดงดนตรไีทยแท้ๆ  มไิดเ้ป็นการประสมวงกบัเครื่องดนตรฝีรัง่  อนัเป็นการแสดงอย่างไทย
แทจ้รงิๆ  

 พจิารณาแลว้  อาจารยบ์รซูท างานสองอย่าง  อย่างหนึ่งรกัษาความเป็นไทย  อกีอย่าง
หนึ่งท างานทีต่วัท่านเองคน้คดิมาได ้ เป็นลกัษณะการประสมวงทีผู่เ้ขยีนอยากจะเรยีกว่า  “วงป่ี
พาทยป์ระสม”  แต่ใชน้กัดนตร ี และชื่อวงดนตรเีดยีวกนั  เมื่อไปแสดงทีแ่คนาดา  คนไทยทีไ่ป
ถ่ายวดิโิอเทป  น าเทปกลบัมาอวดกนัในสหรฐัอเมรกิา  ไดเ้หน็แลว้กท็ึง่  เขาถามผูเ้ขยีนว่า  
เดีย๋วนี้วงดนตรไีทยพฒันาไปเป็นอย่างนี้เสยีแลว้หรอื  ไดต้อบไปว่าเขาท าเพลง “รวมสมยั”  ขึน้
ใหม่ต่างหาก  ผูเ้ขยีนว่า  ไม่น่าจะใชค้ าว่า  “พฒันา”  เพราะค าว่าพฒันาตอ้งหมายว่าท าใหด้ขีึน้  

คนฟังอย่างผูเ้ขยีนเหน็ว่า  ไม่ไดพ้ฒันา  แต่บางคนทีช่อบการประสมวงแบบใหม่นี้  อาจจะเหน็
ว่าดขีึน้  กเ็รยีกว่า  “พฒันาได”้  ไม่ผดิแลว้แต่ใครจะคดิ 

 
 นกัดนตรไีทยระดบัมหาวทิยาลยัอกีท่านหน่ึงพดูถงึอาจารยบ์รซูว่า  คนคนน้ี  ถ้าเล่น
ดนตรไีทยแนวเดยีว  อนัเป็นแนวไทยแทโ้ดยตลอด  หรอืจะเล่นวงประสมเช่นเครื่องสายผสม
เปียโน   อเีลก็โทน  กค็งจะด ี  เพราะเป็นแบบไทยจรงิๆ ทีย่อมรบักนัแลว้  หากไดน้ าดนตรี
ไทยแทไ้ปเผยแพร่ในต่างประเทศใชค้วามสามารถทางภาษาชกัจงูฝรัง่ดว้ยกนัใหช้ื่นชมดนตรี
ไทยได ้  จะเกดิคุณประโยชน์อย่างมหาศาล  หรอืใหไ้ปสอนดนตรไีทยแท้ๆ  ในต่างประเทศกจ็ะ
เป็นการดยีิง่  เพราะตดัปัญหาเรื่องภาษาไปเสยีได ้ และจะเป็นตวัแทนครดูนตรไีทยไดด้มีากคน
หนึ่ง 
 
 แต่ดเูหมอืนว่าอาจารยบ์รซูกย็งัอยากจะท าสิง่หนึ่งสิง่ใดเป็นของตวัเอง  ไม่ประสงคจ์ะ
ตามรอยของเก่าทางเดยีว  เรื่องนี้หา้มกนัไม่ได้  ทุกคนมเีสรภีาพอย่างเตม็ที่  ทัง้นี้เพราะมี
จุดยนืทีจ่ะใหเ้ก่ากบัใหม่เล่นดว้ยกนัได้ 
 
 ไดบ้รรยายเรื่องอาจารยบ์รซูมายาวมากกว่าฝรัง่คนอื่นๆ เพราะรูจ้กัท่านด ี  และเคย
ท างานร่วมกบัท่านในเรื่องเจา้พระยาคอนแชรโ์ตม้าก่อนดงัทีเ่ล่าไวแ้ลว้ขา้งตน้  จงึเหน็ท่านใน
หลายแงห่ลายมุม  เวลานี้กท็ าใจอยู่ว่า  อาจารยจ์ะช่วยคนไทย  ในแนวทีเ่ป็นไทยแท ้  เพือ่
เผยแพร่ของแทอ้อกไปในโลกกวา้ง  เป็นของธรรมดาทีอ่าจารยอ์ยู่ใกลค้นไทยมาก  เขาไดเ้หน็
งานของอาจารยห์ลายรปูแบบ  บางแบบเขาไม่ชอบกอ็าจต าหนิบา้งเป็นเรื่องธรรมดา  เรื่องของ
อาจารยบ์รซูคงจะตอ้งตดิตามต่อไป  เพราะยงัมคีนอกีเป็นจ านวนมากทีย่งัไม่เขา้ใจในเรื่องของ  
“ดนตรรีวมสมยั”  อนัเป็นวตัถุประสงคท์ีอ่าจารยบ์รูซไดจ้ดัตัง้วงฟองน ้าขึน้ 

 

 ฝรัง่อกีคนหน่ึงชื่อ  Terry  Miller  รายนี้เคยตดิตามอาจารยเ์จรญิชยั  ชนไพโรจน์
เขา้มาเกบ็ขอ้มลูเรื่องแคนไทยภาคอสิาน  กลบัเอาไปเขยีนหนงัสอืท าวทิยานิพนธ์  แลว้ไดเ้ป็น
อาจารยส์อนดนตรอียู่ทีม่หาวทิยาลยัเคน้ทเ์สตท  ในรฐัโอไฮโอ  สหรฐัอเมรกิา  แทรร์ีแ่ตกต่าง
จากฝรัง่คนอื่น ๆ เลก็น้อยตรงทีเ่มื่อไดป้รญิญาแลว้  ยงัต่อกจิกรรมดนตรไีทยไวใ้น
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มหาวทิยาลยัของเขา  โดยเปิดสอน  และยงัช่วยเหลอืนกัศกึษาจากบา้นเราใหไ้ปท าปรญิญาโท
และเอกต่อทีน่ัน่  เหนือไปกว่านัน้  ยงัไดอ้วดไวใ้หท้ราบกนัในอเมรกิาอกีว่า  ใครทีอ่ยากจะไป
เรยีนดนตรไีทยทีเ่มอืงไทย  ก่อนไปควรไปศกึษาขอ้มลูขัน้ตน้ทีม่หาวทิยาลยัของเขาเสยีก่อน  

จะว่าถูกกถ็ูก  เพราะแทรร์ี ่  มใีหช้มใหช้มิ  ใหส้มัผสั  เป็นการทดลองดกู่อนทีจ่ะเดนิทางขา้ม
โลกมาถงึเมอืงไทย 

 

 ฝรัง่คนต่อไปชื่อนายอรญั  สะเวนสนั  (Allan  Swenssen)  ซึง่เคยมาเป็น
อาสาสมคัรอเมรกินัอยู่ทีพ่ทัลุง  เรยีนดนตรไีทยจากภารโรงทีน่ัน่  ทว่ารกัดนตรไีทยจรงิ ๆ เป่า
ขลุ่ย  สซีอ  เป่าแคน  ตขีมิ  ไดด้ ี แมจ้ะไม่รูเ้พลงไทยมาก  แต่กอ็่านโน้ตไทยออก  อ่านโน้ต
สากลกอ็อกและเขยีนได ้  อรญั  เป็นชื่อไทยทีเ่ขาภูมใิจ  และยนิดทีีจ่ะร่วมวงบรรเลงเพลงไทย
กบัคนไทยในรฐัวอชงิตนั  ณ  เมอืงซแีอตเติล้  อรญัไม่ชอบลกัษณะการประสมวงของอาจารยบ์
รซู     (ตามทีเ่ขาเหน็อาจารย์ บรซูเล่นทีแ่คนาดา  ในงานเอก็ซโ์ป  เมื่อสกั  2  ปีมาแลว้) 
อรญัว่า  ไม่ใช่ดนตรไีทยเสยีแลว้  น่าเสยีดายจรงิ ๆ  

 
 สุดทา้ยทีจ่ะกล่าวถงึ  เป็นนักจดัท าแผ่นเสยีงเพลงต่างชาตเิพือ่การศกึษา  มอียู่ดว้ยกนั
อย่างน้อยกส็องคน  คอื  Jacques  Brunet  และ  Gerard  Kremer  เขาเขา้
มาบนัทกึเสยีงเพลงไทยแบบต่างๆ   เพลงระบ า  เพลงพืน้บา้นรอ้งเป็นภาษามอญ  เพลง
พืน้เมอืงภาคเหนือ  แลว้เขยีนค าบรรยายทีป่ก  มทีัง้ทีถู่กบา้งผดิบา้ง  แต่ความผดินัน้ไม่ฉกรรจ์
นกั  แต่น่าสงัเกตว่า  คุณภาพเพลงทีเ่ขาเอาไปบนัทกึเสยีงออกขายในราคากว่า  260  บาท
นัน้  ไม่คุม้ค่ากบัราคาเสยีเลย  เพราะเป็นเพลงทีคุ่ณภาพไม่ดเีท่าใดนกั  น่าเสยีดายมาท าทัง้ท ี 

น่าจะหาฝีมอืทีด่กีว่านัน้ 

 
 เขยีนมาตัง้ยดืยาวแลว้  กย็งัวนเวยีนอยู่ในเรื่องฝรัง่หลายรูปแบบต่อไปนี้ขอเสนอขอ้คดิ
บา้ง 
 

 ขอ้  1  ฝรัง่ทีเ่ขา้มาเกบ็ขอ้มลูไปท าวทิยานิพนธ์นัน้  สมควรหรอืไม่ทีเ่ราจะไดอ้่าน
วทิยานิพนธน์ัน้กนับา้งว่า  เขาเขยีนไวผ้ดิหรอืถูกเพยีงใด  เขาอา้งนกัดนตรคีนหนึ่งคนใดทีใ่ห้
ขอ้มลูกบัเขาหรอืเขาเขยีนขึน้ลอยๆ เหมอืนเขาขดุคน้สมบตัไิดด้ว้ยตวัเอง  แบบน้ีหลายท่านเคย
ปรารภกบัผูเ้ขยีนว่า  ฝรัง่บางคนไดค้วามรูจ้ากนกัดนตรไีทยแลว้เอาไปแปลออก  สง่เป็นผลงาน
ของตวัเอง  เรยีกว่าเอาเปรยีบนกัดนตรไีทยมาก  หอสมุดดนตรแีห่งชาต ิ  สมาคมดนตรคีวรมี
บทบาทเรื่องฝรัง่มาท าการคน้ควา้ดนตรไีทย  แลว้ช่วยตดิตามกนับา้ง  หรอืว่าตวัใครตวัมนั? 

 

 ขอ้ 2 ถงึเวลาหรอืยงัทีม่หาวทิยาลยัในบา้นเรา  จะเปิดการสอนดนตรไีทยในระดบั
ปรญิญาโทและเอก  ใหฝ้รัง่หรอืชาตอิื่นเขา้มาเรยีนกนับา้ง  เกบ็ค่าเล่าเรยีนใหแ้พงหฉูี่  
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เหมอืนกบัทีม่หาวทิยาลยัในอเมรกิาเกบ็เอาจากนกัเรยีนไทยเวลาไปท าปรญิญาทีน่ัน่  เราควร
จะใจแขง็  และเลกิเป็นคนใจดสีอนใหเ้ขาฟร ีๆ เสยีทไีดไ้หม 

 

 ขอ้  3  ต่อไปภายหน้า   มหาวทิยาลยัในต่างประเทศอาจจะเปิดสอนดนตรไีทยเป็น
วชิาเอก  มโีปรเฟสเซ่อรเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญดนตรไีทยถงึระดบัปรญิญาเอก  ถงึคราวคนไทยตอ้งไป
ท าปรญิญาเอกดนตรไีทยทีอ่เมรกิาเขา้เมื่อไรแลว้  มนัจะน่าเจบ็ใจขนาดไหน  แลว้เราจะเชื่อภูมิ
อาจารยฝ์รัง่นัน้ไดม้ากน้อยเพยีงไร  ถา้เราไม่ท าใหภู้มขิองเราสงูและแน่นพอเสยีก่อน 

 

 ขอ้  4  ถงึเวลาแลว้ใช่ไหมทีน่กัดนตรไีทยควรจะสอนดนตรไีทยโดยใช้ภาษาองักฤษ
เป็นสือ่ได ้  เพราะทุกวนันี้เรามนีกัดนตรไีทยทีค่วามรูแ้ละฝีมอืจดั  แต่พดูภาษาฝรัง่ไม่ได ้  ควร
จะมคีรดูนตรไีทยไปประจ า  หรอืสอนแลกเปลีย่นกบัต่างประเทศใหม้ากขึน้  โดยเฉพาะทีแ่ห่งใด
เปิดสอนดนตรไีทยในต่างประเทศ  กค็วรจะมนีกัดนตรไีทยเป็นคนไทยไปร่วมสอนเต็มเวลาที่
นัน่  สรุปในขอ้นี้กค็อื  ต้องมกีารพฒันาความรูค้วามสามารถในทางภาษา  และความรูเ้รื่อง
ดนตรสีากลใหน้กัดนตรไีทยไดเ้รยีนกนับา้ง  รวมทัง้ทบวงมหาวทิยาลยัควรสง่เสรมิโครงการ
แลกเปลีย่นอาจารยด์นตรไีทยใหไ้ปต่างประเทศกนับา้ง 
 

 ขอ้  5  ฝรัง่ทีน่ าดนตรไีทยไปใชใ้นรูปแบบทีผ่ดิไปจากไทยแท ้ ประสมวงแบบใหม่เช่น
ทีอ่าจารยบ์รูซ  แกสตัน้  ก าลงัท าอยู่เป็นครัง้คราว  และออกไปเผยแพร่ต่างประเทศเป็นครัง้
คราว  น่าจะตอ้งมกีารอธบิายใหล้ะเอยีด  ว่าแบบไทยแทเ้ป็นอย่างไร  และทีแ่ปลงรปูแปลงร่าง
เขาไปแลว้นัน้  ไม่ใช่ของไทยแท ้  หาไม่คนทีม่าเหน็กจ็ะพลอยนึกทกึทกัเอาว่า  วงดนตรไีทย
ตอ้งอาศยัเครื่องดนตรฝีรัง่เขา้ประสมวงดว้ย  ควรจะต้องระมดัระวงัในเรื่องนี้  เพราะหาไม่แลว้
ชาวต่างประเทศทีเ่หน็วงฟองน ้าของอาจารยบ์รูซ  จะพลอยนึกไปว่า  วงดนตรไีทยแท้ๆ  เป็น
อย่างนัน้ 

 

 ขอ้  6  คนไทยสว่นมาก  ยงัไม่เขา้ใจเจตนารมณ์ของการท างานศลิปะแบบรวมสมยั  

(Contemporary)  ในการประสมวงดนตรขีองฝรัง่เช่นของอาจารยบ์รูซ  ท่านใชค้ าว่า  
“รวมสมยั”  เพราะมเีจตจ านงจะใหค้นรุ่นใหม่ทีเ่ป็นนกัดนตรสีากล  (เล่นเพลงป๊อบ)  สามารถ
เล่นกบันกัดนตรไีทย  ทีเ่ล่นเพลงไทยเก่าแก่ไดโ้ดยเปลีย่นรปูแบบ  และวธิกีารบา้งทัง้สองทาง  
ใหเ้ขา้มาสมานในแนวกลางทีค่ดิขึน้ใหม่นัน้  โดยไม่หวงัจะใหเ้พลงนัน้เตม็ไปดว้ยสุนทรยีภาพ
เหมอืนของดัง้เดมิ  อนัเป็นค าอธบิายของอาจารยบ์รูซเอง (16) ดงันัน้เราจงึไดเ้หน็วธิกีารเล่น
เปียโนของอาจารยบ์รูซ  ทีอ่อกท่าไปในทางดนตรป๊ีอบ  ไดเ้หน็อาจารยบ์ุญยงและอาจารยบ์ุญ
ยงัตรีะนาดไทย  หรอืบางครัง้ระนาดฝรัง่  โดยโยกตวัไปมา  ผดิจากท่าบรรเลงเพลงไทยมาแต่
ดัง้เดมิ  เพราะความไม่เขา้ใจในเจตนารมณ์อนันี้  คนไทยสว่นมาก  จงึไม่อาจยอมรบัวธิกีาร
ใหม่เช่นนี้ได ้  บางคนเหน็ว่าฝรัง่เขา้มาเปลีย่นรปูแบบตามอ าเภอใจแลว้พลอยวติกไปว่า  ต่อไป
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ภายภาคหน้า  ดนตรไีทยจะกลายรูปเป็นแบบวงฟองน ้ากนัหมด  จนิตนาการอนัน้ีหากเป็นจรงิก็
น่าวติกนกั  ขอ้คดิกค็อื  เราจะตอ้งพยายามท าวงดนตรขีองไทยแทเ้อาไวใ้หเ้ป็นแบบทีเ่คร่งครดั  

ดว้ยการสอนเดก็ของเราไวใ้หด้ ี ใหย้ดึมัน่ในลกัษณะทีเ่ป็นไทย  แลว้ตอ้งรบีเผยแพร่ในลกัษณะ
ทีเ่ป็นไทยงดงามออกไป 

 

 ขอ้  7  ความรูส้กึอนัเป็นชาตนิิยมและหวงแหนในสมบตัขิองชาตนิัน้  มอียู่มากในกลุ่ม
นกัดนตรไีทย  ซึง่เป็นความรูส้กึทีด่ใีนการด ารงไวซ้ึง่สมบตัขิองชาติ  สมควรทีจ่ะช่วยกนัเองให้
รวมกลุ่มเกดิความสามคัคแีละตัง้ใจกนัท างานใหม้กีารเผยแพร่ดนตรไีทยออกไปในระดบั
ต่างชาต ิ  แต่ทุกวนัน้ี  นักดนตรไีทยกย็งัมทีีแ่บ่งพวกแบ่งพอ้งขดัแยง้กนัเองระหว่างกลุ่มและ
สถาบนั  ซึง่ไม่เป็นการด ี  หากเราไม่ตอ้งการใหด้นตรขีองเรากลายรปู  เรากต็อ้งหนัมาหากนั  

แลว้เริม่คดิหาหนทางแกไ้ขเสยีในบดันี้  ก่อนทีว่ยัรุ่นอนัจะเป็นผูใ้หญ่ของชาตไิทยต่อไป  จะ
นิยมดนตรรี่วมสมยัเสยีจนทิ้งของเก่าทีบ่รรพบุรุษไดส้รา้งมาไวน้ัน้อย่างน่าเสยีดาย 

 

 ขอ้  8  ความยดึมัน่ในสิง่ทีเ่รารกัคอืดนตรนีัน้  เป็นสิง่ทีม่ใีนใจคนไทยทุกคนไม่เท่า
เทยีมกนั  มมีากบา้งน้อยบา้ง  ยิง่ยดึไวแ้น่นเท่าใด  ย่อมมทีุกขเ์ท่านัน้  ขอ้คดิในหวัขอ้นี้เพยีง
จะเตอืนใจไวว้่า  ศลิปวฒันธรรมนัน้  ไม่ใช่เหลก็กลา้  หรอืหนิทีแ่ขง็แกร่ง  แต่อ่อนน่ิมไดแ้ละ
แขง็ได ้  เหมอืนการไหลหลัง่ของกระแสน ้า  บางครัง้วฒันธรรมฝรัง่ตะวนัตกหลัง่ไหลเขา้มาจน
ท่วมทน้  กลบของเก่าดัง้เดมิจนมองหาแทบไม่เหน็  ดงัเช่นวฒันธรรมดนตรตีะวนัตกของสเปน
และอเมรกินัท่วมทน้เขา้มาในประเทศฟิลปิปินส ์  จนจะหาดนตรดีัง้เดมิฟังไม่ได้  บางครัง้การ
หลัง่ไหลอาจจะมาชา้ๆ แลว้แหง้หายไปเองกม็เีหมอืนกนั  ถ้าไม่มกีารสบืทอด  ตวัอย่างเช่น  

ดนตรรี่วมสมยัไทยฝรัง่  อาจจะขาดลงกไ็ดถ้า้คนไทยไม่สนบัสนุน  ซึง่กเ็ป็นความไม่แน่นอน
ของโลก  ในขอ้คดินี้ท่านอาจจะไม่ตอ้งออกแรงอนัใด  ไดแ้ต่นัง่ดคูวามเปลีย่นแปลงของโลก
ดนตร ี ไม่ยดึมัน่จนเกดิทุกข ์ กส็บายไปอกีแบบหนึ่ง   
 

 ผูเ้ขยีนรกัดนตร ี  เล่นดนตรมีากกว่า  30  ปี  ยอมรบัว่า  ตวัเองตามโลกดนตรี
สมยัใหม่ไม่สูจ้ะทนันกั  บางครัง้เคยถูกวจิารณ์ว่า  เป็นคนขวาตกขอบ  เป็นไดโนเสารเ์ต่าลา้นปี  

เป็นคนหวงกา้งและยดึเอาดนตรไีทยไวเ้ป็นของตน  ใครจะมาแตะตอ้งไม่ได ้ แต่ผูเ้ขยีนไม่ใช่คน
บา้สง่เสรมิ  ทุกวนัน้ีท าหน้าทีเ่พยีงใหค้นไทยดว้ยกนัเขา้ใจในดนตรไีทยดขีึน้  ใหเ้หน็ความงาม
และคุณค่ามากขึน้และช่วยคดิ  ช่วยแนะใหก้ลุ่มทีต่อ้งการสง่เสรมิดนตรไีทยใหท้ างานเป็น
กจิจะลกัษณะขึน้  เช่น  ในดา้นการประกวดดนตรไีทย  ในดา้นการเขยีนบรรยายเรื่องราวต่างๆ 

เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ  ไม่เคยคดิอจิฉาว่า  ใครจะดกีว่าในเรื่องดนตร ี บทความนี้ไม่ไดม้เีจตนา
จะยกย่องหรอืท าลายใครทัง้สิน้  ทีเ่คยเคารพกราบไหวก้นัมาแต่ก่อนกย็งัไหวก้นัอยู่  ดนตรี
ไทยของเรำขณะน้ี  ก ำลงัขยำยออกไปสู่สำยตำของชำวต่ำงประเทศมำกขึ้นทุกวนั  แต่
ปรำกฏว่ำ  นักดนตรีไทยของเรำยงัไม่มีควำมพร้อมในเรื่องน้ี  ฝรัง่ท่ีจะช่วยเป็นส่ือ
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เผยแพร่  กเ็อำแน่ไม่ได้  จึงเขียนเรื่องน้ีขึ้น  ด้วยควำมหวงัว่ำ  นิสิตนักศึกษำท่ีเล่น
ดนตรีไทยกนัอยู่ในระดบัอดุมศึกษำ  จะได้ช่วยกนัพฒันำตนเองให้เป็นนักดนตรีไทยใน
ระดบัต่ำงประเทศท่ีคล่องแคล่ว  และในทำงท่ีเป็นไทยแท้กนับ้ำง  เรำต้องช่วยกนัเอง  
จะไปหวงันักวิชำกำรต่ำงประเทศนัน้  เหน็ทีจะไม่ได้ผลเสียแล้วกระมงั 
 

 

ทีม่า: พนูพศิ  อมาตยกุล. “ฝรัง่กบัดนตรไีทย ผลไดผ้ลเสยีทีค่วรพจิารณากนับา้ง”. ดนตรี
ไทยอดุมศึกษำ ครัง้ที ่19 พ.ศ. 2520. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 
 
 

บทวิเครำะห ์

 
 ผูเ้ขยีนบทความชิน้นี้เป็นผูท้ีศ่กึษาดนตรไีทยทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตัิ รวมทัง้ศกึษา
ประวตัศิาสตรด์นตรไีทยทัง้จากเอกสารและประวตัศิาสตรบ์อกเล่ามาเป็นระยะเวลานานและ
อย่างลุ่มลกึ  จงึท าใหม้มุีมมองทีก่วา้งในการอธบิายถงึเหตุการณ์และความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้
ในวงการดนตรไีทยไดอ้ย่างชดัเจน  รวมทัง้การเสนอประเดน็ต่างๆ ทีน่่าสนใจ  และเป็นทีน่่า
สงัเกตว่า  ถงึแมผู้เ้ขยีนเองจะมพีืน้ภูมทิางดนตรไีทยอยู่มาก  แต่กม็ไิดแ้สดงความคดิเหน็ให้
โน้มเอยีงไปดา้นใดดา้นหน่ึง  แต่ไดแ้สดงทศันะทีเ่ป็นกลางในฐานะของผูร้บัขอ้มลูมาและ
พจิารณาดว้ยความเป็นกลางและอา้งองิกบัความเป็นวชิาการของศาสตรแ์ขนงน้ี  ซึง่ท าใหเ้กดิ
ภาพรวมของดนตรไีทยทีก่ าลงัอยู่ในกระแสของความเปลีย่นแปลงไดว้่า  ควรจะพจิารณาถงึสิง่
ใดบา้งในการพฒันาต่อไป 

 
 สิง่ทีเ่ป็นขอ้สงัเกตทีช่ดัเจนคอื  ความเป็นกลางของผูเ้สนอ  ซึง่มคีวามชดัเจนของการ
แสดงความคดิเหน็ทัง้ในดา้นบวกและลบ  ตลอดจนการยกกรณีต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา
ดนตรไีทยของชาวต่างชาต ิ  ซึง่น่าจะกระตุ้นใหเ้จา้ของวฒันธรรมเองไดต้ระหนกัถงึผลต่างๆ ที่
เกดิขึน้ตามมาดว้ย  และจากประสบการณ์ดา้นต่างๆ ของผูเ้สนอบทวจิารณ์ทีไ่ดม้โีอกาสสมัผสั
ดนตรแีละบุคคลต่างๆ ท าใหม้คีวามเขา้ใจในพืน้ฐานความคดิของดนตร ีและ บุคคลเหล่านัน้  ที่
สง่ผลใหง้านวจิารณ์นี้  ไม่ตกีรอบความคดิเฉพาะเจาะจงเกนิไป  อกีทัง้ยงัเป็นการเสนอมุมมอง
ทีก่วา้ง  ชวนใหค้ดิ  และชีใ้หเ้หน็ถงึความเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีเ่กดิขึน้ทีช่ดัเจน  

นอกจากนี้ยงัไดต้ัง้ขอ้สงัเกตเกีย่วกบัรสนิยมและความเขา้ใจในดนตร ี“รวมสมยั” ไดอ้ย่างชดัเจน
ทเีดยีว  รวมทัง้การแสดงความเหน็ต่อดนตรขีอง  “ ฟองน ้า”  ทีเ่รยีกตวัเองว่า “รวมสมยั” ว่า
เป็นความพยายามในการ “ดงึตะวนัออกมาชดิตะวนัตกโดยใหม้ชี่องว่างน้อยทีสุ่ด”  ใน
ขณะเดยีวกนักไ็ดแ้สดงความเหน็ว่า  สิง่ทีฟ่องน ้า  และ  บรซู  แกสตัน้  ก าลงัท าอยู่นัน้เป็นการ 
“แสวงหา”  เช่นเดยีวกบัทีน่กัวชิาการก าลงัท าการทดลอง  ทัง้นี้ไดเ้ปิดประเดน็ใหค้ดิถงึ  วง
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สงัคตีสมัพนัธ ์  ในสมยั  พลโท หม่อมหลวงขาบ  กุญชร  ดว้ยว่า  นัน่เป็นการด าเนินวธิกีาร
แบบเดยีวกนั  ซึง่เป็นเรื่องทีช่วนใหค้ดิต่อไปว่า  เพราะเหตุใดการกระท าแบบเดยีวกนั  ถงึ
ไดร้บัการยอมรบัหรอืไดร้บัการต่อตา้น 

 
 จากการทีผู่ว้จิารณ์ไดร้บัฟังความคดิเหน็ของบุคคลต่างๆ ในลกัษณะของความคดิเหน็
เชงิวจิารณ์ทีม่ตี่อดนตรขีอง  “ฟองน ้า”  นัน้  ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ว่า  วฒันธรรมการวจิารณ์ของ
ไทยนัน้มอียู่  แต่อาจไม่ไดก้ระท าอย่างเป็นลายลกัษณ์  แต่พลงัทางปัญญาของการวจิารณ์
เหล่านัน้  นบัไดว้่ามคีวามน่าสนใจอย่างยิง่  ซึง่การไม่มกีารวจิารณ์อย่างเป็นลายลกัษณ์นัน้  มี
ปัจจยัเรื่อง    “สือ่” เป็นสิง่ส าคญั  ซึง่รวมถงึทัง้ขอ้ไดเ้ปรยีบและเสยีเปรยีบของการเผยแพร่
ผลงานและแนวคดิทีจ่ะสง่ผลในดา้นอื่นๆ ดว้ย  ดงัทีไ่ดก้ล่าวว่า  “อาจารยบ์รซู  ไดเ้ปรยีบฝรัง่
คนอื่นๆ ในอดตีตรงทีม่สี ือ่ช่วย…ชื่อเสยีงกป็รากฏไปทัว่  จนสถาบนัใหญ่ ๆ หลายแห่งมคีวาม
มัน่ใจในฝีมอื” 
 
 ในบทความชิน้นี้  ไดช้่วยใหผู้อ้่านไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบั  ความคดิเหน็ทีม่ตี่อวงป่ีพาทย์
ประสมแบบฟองน ้าไดม้ากขึน้  เพราะหลายๆ ความเหน็เป็นการแสดงความเหน็เป็นการสว่นตวั   
( มุขปาฐะ ) 
 
 ในตอนทา้ยของบทความผูเ้ขยีนไดเ้สนอขอ้คดิหลายประการ  ซึง่เป็นทีน่่าสงัเกตว่า  สิง่
ต่างๆ เหล่านัน้  เกดิขึน้ในประเทศไทยมาเป็นเวลานานแลว้  แต่ไม่มผีูใ้ดไดแ้สดงความเหน็ไว้
ใหป้รากฏ  รวมทัง้การทีผู่ว้จิารณ์ไดม้ปีระสบการณ์ตรง  และเหน็ปัญหาในเรื่องการศกึษา และ
การเผยแพร่ดนตรไีทย  ทีม่อีุปสรรคส าคญั คอื การสื่อสารกบัชาวต่างประเทศ  จงึอาจท าให้
ดนตรไีทยเราไม่สามารถไปไดไ้กลเมื่อเทยีบกบัหลายประเทศ  เช่น  อนิโดนีเซยี  อนิเดยี  จนี  

ญีปุ่่ น  เป็นตน้ 

 
 ความคดิเรื่องการแบ่งพวก ระหว่างกลุ่ม สถาบนั  กย็งัเป็นสิง่ทีเ่ป็นปัญหาภายในของ
วงการดนตรไีทยเอง ทีผู่ว้จิารณ์เหน็ว่า  เป็นอุปสรรคทีจ่ าเป็นตอ้งแกไ้ขใหม้ทีศันคตทิีถู่กตอ้ง  
มองไปขา้งหน้า  ไม่หลงอดตีอย่างทีเ่คยปลูกฝังกนัมา  เพราะเป็นเรื่องของยุคสมยัทีเ่ปลีย่นไป
แลว้ 
 
 ในทา้ยทีสุ่ดของบทวจิารณ์ชิ้นน้ี  ผูว้เิคราะหเ์หน็ว่า  เป็นบทวจิารณ์ทีไ่ดใ้หข้อ้มลูในดา้น
ต่างๆ อย่างครอบคลุม  รวมทัง้การแสดงความเหน็ทัง้ในเชงิอนุรกัษ์และสามารถชีใ้หเ้หน็
แนวทางในพฒันาอย่างเป็นรปูธรรมไดช้ดัเจน  เพราะบทวจิารณ์ชิน้นี้เขยีนขึน้บนพืน้ฐานของ
ความเป็นจรงิ  ทีม่ปัีจจยับนบรบิทของไทย  ทีไ่ม่สามารถแยกจากชาวต่างชาตไิดต้ัง้แต่อดตี  

จงึจ าเป็นทีค่นไทยในฐานะเจา้ของวฒันธรรมตอ้งคดิอย่างเป็นธรรม  มองถงึประโยชน์และ
ขอ้ดอ้ยต่างๆ ของเราดว้ย  ตามทีผู่เ้ขยีนไดเ้สนอประเดน็ต่างๆ ไว ้
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รงัสพินัธุ ์ แขง็ขนั: ผูว้เิคราะห ์

 

 

 

 

 

 

 

ผลผลิตปริญญำดนตรีไทย ผลิตอะไร 
 

อานนัท์ นาคคง 
 

 ทุกวนัน้ี คงไม่มใีครปฏเิสธว่าการผลติบุคลากรทางดนตรสี าหรบัอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
กลายเป็นเรื่องใหญ่อกีเรื่อง แทนทีจ่ะเป็นการสรา้งบุคลากรทางดนตรไีทยเพือ่ป้อนใหห้น่วย
ราชการหรอืตามโรงเรยีนดงัทีเ่คยเป็นมาในอดตี ถา้ใครจะลองท างานวจิยัสภาพความเป็นจรงิ
ของวตัถุดบิ (คน) ทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วทัว่เมอืงไทย ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม 

ภตัตาคาร ศูนยก์ารท่องเทีย่วแบบเอาวฒันธรรมฉาบฉวยทนัใจ ค าตอบทีไ่ดค้งจะหนีไม่พน้ว่า 
นอกจากชาวเขาปลอมๆ ช่างฝีมอืปลอมๆ นกัมวยปลอมๆ และแม่ครวัปลอมๆ ทีน่ัง่พบัเพยีบ
เรยีบรอ้ยโปรยเสน่หป์ลายจวกัควกัเปลอืกผลไมท้ีด่ดูจีนกนิไม่ลงนัน้ พวกทีม่าท าหน้าทีจ่บัระบ า
ร าฟ้อนและดดีสตีเีป่าใหน้กัท่องเทีย่วปลืม้กนัไม่รูจ้บนัน้ กค็อืบรรดานกัศกึษาดนตรแีละบณัฑติ
ดนตรทีีเ่กดิจากการลงทุนของรฐัปีละไม่รูก้ีส่บิลา้นนัน่เอง 
 เรื่องของทรพัยากรคนดนตรไีทยระดบัอุดมศกึษาทีก่ลายมาเป็นวตัถุดบิดา้นวฒันธรรม
เพือ่การท่องเทีย่วและบนัเทงินัน้ น่าจะลองท าการวจิยักนัดสูกัท ี เผื่อว่าผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย ไม่
ว่าจะเป็นองคก์รทางการศกึษาทางวฒันธรรมของรฐัและราษฎร์ หรอืนกัลงทุนทางวฒันธรรม
เพือ่การท่องเทีย่วจะไดห้าช่องทางในการ “จดัการ” กบันกัศกึษาดนตร ีและบณัฑติดนตรไีทยได้
อย่างเป็นงานเป็นการกว่านี้ ทีต่อ้งกล่าวเช่นน้ี เพราะรูส้กึใจหายกบัผลผลติของ
สถาบนัการศกึษาหลายๆ แห่งในบา้นเมอืงนี้ ถา้ไม่ฉุดรัง้สตแิละส านึกในความจ าเป็นของการ
ผลติบุคลากรเพือ่ท าหน้าทีใ่หก้ารศกึษาและถ่ายทอดวชิาการดนตรเีพือ่เยาวชนของชาตริุ่น
ต่อๆไปกนัไวเ้สยีบา้ง กห็าทางลุยต่อไป ช่วยกนัเชยีรใ์หทุ้กสถาบนัการศกึษา หนัมาเปิดโรงงาน
อุตสาหกรรมสง่ออกนกัดนตร-ีนกัระบ าร าฟ้อน ชนิดมชีื่อสถาบนัและปรญิญาหอ้ยทา้ยมนัเสยีรู้
แลว้รูร้อดไปเลย จะไดไ้ม่ตอ้งมาหลบๆซ่อนๆใชช้ื่อเสยีงของสถาบนั และสถานภาพครอูาจารย ์

และนิสตินกัศกึษาท ามาหากนิกนัอย่างทีเ่หน็และเป็นอยู่นี้ 
 แต่ถา้มาคดิดใูนอกีแงห่นึ่ง การ “รบัจ๊อบ” กใ็ช่ว่าจะเป็นเรื่องเลวทรามต ่าชา้ไปเสยี
ทัง้นัน้ ถา้เราเชื่อมัน่ในปรชัญาของวชิาชพี ทีจ่ าเป็นตอ้งผลติทรพัยากรบุคคลเพือ่ป้อนสู่
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ตลาดแรงงาน (skill labour) และเพือ่สรา้งผูน้ าในสาขาวชิาชพีนัน้ (professional 

leader) เมื่อเปรยีบเทยีบในแง่โลกของความเป็นวชิาชพีดนตรไีทย ยิง่ปรากฏภาพของครแูละ
ศษิยท์ีช่่วยกนัสง่เสรมิธุรกจิ “รบัจ๊อบ” มากขึน้เท่าไร กย็ิง่ท าใหเ้หน็ว่ากระแสการสรา้งคนดนตรี
ไทย เพือ่รบัใชต้ลาดแรงงาน ยิง่เขม้แขง็มากขึน้เท่านัน้ ในขณะทีต่ลาดการศกึษาและวฒันธรรม 

ซึง่เคยภาคภูมใิจกนัมาแต่เดมิกลบัอ่อนแอลงทุกๆวนั การเพิม่พูนของธุรกจิ “รบัจ๊อบ” เป็นดชันี
ใหเ้หน็ทศิทางทีผู่ม้อี านาจของบา้นเมอืง น่าจะหาวธิปีรบักลยุทธท์างการศกึษาดนตรไีทยใน
อนาคต ว่าจะใหเ้ป็นไปอย่างไรจงึจะเหมาะสม 
 ดงันัน้การรบัจ๊อบกม็สีว่นทีท่ าใหเ้ราท่านตอ้งมานัง่ทบทวนกนับา้งเหมอืนกนั เพราะนี่ก็
เป็นเครื่องพสิูจน์ใหเ้หน็ขอ้เทจ็จรงิอย่างหนึ่งว่า แมเ้ราท่านจะพยายามยกระดบัความเป็นดนตรไีทย
เขา้สูส่ถาบนัอุดมศกึษา พยายามสรา้งภาพพจน์ใหด้เูป็น academic กนัสกัเท่าไร แต่จนแลว้
จนรอดกห็าไดล้บลา้งชาตกิ าเนิดเดมิทีเ่คยถูกผูล้ากมากดใีนอดตีค่อนแคะว่า เป็นวชิา “เตน้กนิ
ร ากนิ” หรอืเป็นวชิาวณิพกไปไดไ้ม่ ยิง่เราท่านสถาปนาสถาบนัปรญิญาดนตรมีากขึน้เท่าไร ก็
ยิง่พลอยหลง “ตวัตน” ทีส่รา้ง ทีป่รุงแต่งกนัมากขึน้ จนลมืตน้ตระกูลวชิาของตน พลอยดถููกและ
ขดัขวางศลิปินพืน้บา้น ข่มเหงป่ีพาทยช์าวบา้น และประณามหยามเหยยีดพวก “รบัจ๊อบ” ว่า
เป็นพวกสรา้งความเสือ่มเสยีใหแ้ก่สถาบนัการศกึษาทีเ่คารพรกัของตน 

 แต่อย่างไรกต็าม การหอูือ้ตาลายกบัตลาดแรงงานและแรงเงนิกไ็ม่ใช่เรื่องดวีเิศษอะไร
เหมอืนกนั เพราะภารกจิของสถาบนัอุดมศกึษาทีจ่ะตอ้งผลติผูน้ าทางวฒันธรรม กเ็ป็นเรื่องที่
ตอ้งค านึงถงึใหม้ากยิง่กว่าบทบาทหน้าทีข่องครผููส้อน ในจุดนี้คงตอ้งเป็นอะไรทีย่ิง่กว่านายหน้า
หางาน นัน่คอืตอ้งวางตวัใหถู้กทีถู่กทาง มสีมัมาสต ิ มคีวามตระหนกัในความรบัผดิชอบที่
จะตอ้งเป็นผูส้รา้ง สัง่สมอุดมการณ์ ยกระดบัจติวญิญาณและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย์ 
ความรูค้วามคดิทางวฒันธรรมทีเ่ป็นแนวกวา้งและแนวลกึ มปัีญญาทีจ่ะท าอะไรต่อไปในโลก
ดนตรไีทยแห่งอนาคต มากกว่าการเป็นเพยีงหนึ่งในตลาดแรงงานหรอืวตัถุดบิในธุรกจิท่องเทีย่ว
ขายวฒันธรรมไทย 

 และในขณะเดยีวกนั บุคลากรของสถาบนัอุดมศกึษา ทัง้ฝ่ายครู ฝ่ายบณัฑติ และฝ่าย
นิสตินกัศกึษา กต็อ้งค านึงถงึฝ่ายทีเ่ป็นผูบ้รโิภคดว้ยว่า จะมกีลวธิกีารอย่างไรในการสรา้งผูช้ม
ผูฟั้งทีม่คีวามรู ้ มรีสนิยม และมคีวามรกัในวฒันธรรมดนตรไีทย ไม่ใช่รกัแบบนกัท่องเทีย่ว รกั
แบบฉาบฉวย หรอืรกัแบบลุ่มหลง ยุทธการในการครองใจผูบ้รโิภคดนตรไีทยในสงัคมปัจจุบนั
และอนาคตเป็นเรื่องทีท่า้ทายยิง่ เนื่องดว้ยความเจรญิทางเทคโนโลย ี ความผนัผวนปรวนแปร
ของผูค้น ทีก่ลายเป็นเหยื่อของสือ่โฆษณาและขา่วสารขอ้มลูต่างๆ เราเคยตัง้ขอ้รงัเกยีจดนตรี
ฝรัง่ ป้ายความผดิใหค้่ายเพลง โทษผูน้ าของชาตบิา้นเมอืงและอื่นๆ แต่ลมืนึกไปว่า เราท่าน
ทัง้หลายเองนัน่แหละกเ็ป็นสว่นส าคญัทีท่ าใหด้นตรไีทยลา้หลงัเสือ่มถอยเช่นกนั การไม่ยอมเปิด
จติใจใหก้วา้ง การปิดกัน้ตนเองจากสิง่แวดลอ้มของโลกแห่งความเป็นจรงิ เป็นสิง่ทีฝั่งรากลกึอยู่
ในวถิชีวีติของคนดนตรไีทยกนัมาตลอดเวลา จนยากทีจ่ะเปลีย่นแปลงได้ 
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 ความใฝ่ฝันทีจ่ะเหน็บณัฑติดนตรไีทยทีม่คีุณภาพมากกว่าปรมิาณ คงยงัอยู่อกีไกล 
ตราบใดทีเ่รายงัไม่สามารถแยกแยะระบบการเรยีนการสอน ระบบการบรหิาร ระบบการ
คน้ควา้วจิยั และระบบการด าเนินกจิกรรมดนตรไีทยทีส่อดคลอ้งกบัสงัคมวฒันธรรมไทยและ
สงัคมวฒันธรรมโลก การสรา้งบณัฑติคุณภาพทีจ่ะเป็นตวัแทนในการธ ารงรกัษาและสบืทอด
แบบอย่างดนตรไีทยต่อไปนัน้ ไม่จ าเป็นตอ้งผลติมากมายอะไร แต่ขอใหทุ้กฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งตอ้ง
ทุ่มเทและใหโ้อกาสในการเรยีนรูแ้ก่เขาเหล่านัน้ หาวธิสีรา้งความรกัและผกูพนัแบบไม่ใช่เรื่องลุ่ม
หลงหรอืเหน็แก่ตวั สรา้งความมัน่คงทางจติใจแก่เขาทัง้หลายใหไ้ด้ ในขณะเดยีวกนักไ็ม่ลมืทีจ่ะ
สรา้งผูเ้สพดนตรไีทยทีม่คีุณภาพไปดว้ย ผูเ้ขยีนคงไม่สามารถกล่าวไดว้่าการด าเนินงานจะ
ออกมาในรูปใด เพยีงแต่รูส้กึว่าสือ่วทิยุโทรทศัน์ สือ่สิง่พมิพ ์ เวทกีารแสดง เวทกีาร
วพิากษ์วจิารณ์ ฯลฯ ของรฐับาลและสถาบนัอุดมศกึษาควรจะกลา้หาญและเอาจรงิเอาจงักว่าที่
เป็นอยู่นี้ จะมามวัคอยใหส้ื่อของเอกชน พอ่คา้มาอุปถมัภค์ ้าชู ก าหนดชะตากรรมรายการทาง
ดนตรไีทยทีเ่ป็นเรื่องความรูแ้ละความบนัเทงิดงัทีผ่่านมานัน้แต่ฝ่ายเดยีวไม่ได้ พอ่คา้นัน้ย่อม
ตอ้งคดิถงึผลประโยชน์ คดิถงึเรื่องเศรษฐกจิมากกว่าวฒันธรรมอยู่วนัยงัค ่า ถ้ารฐัและ
สถาบนัอุดมศกึษากลา้หาญทีจ่ะท าอะไรบา้ง กน่็าจะเป็นเรื่องทีน่่าอนุโมทนาดว้ยเป็นอย่างยิง่ 
 

 

 

ทีม่า:  อานนัท ์ นาคคง.  “ผลผลติปรญิญาดนตรไีทย ผลติอะไร” ดนตรีไทยอดุม 

                        ศึกษำ ครัง้ที ่28, หน้า 168-172.   
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บทวิเครำะห ์

 
 บทความบทนี้ไม่ใช่บทวจิารณ์การแสดงดนตรไีทย แต่เป็นการวจิารณ์บรบิทที่โยง
ไปสู่เรื่องสิง่แวดลอ้มทางวฒันธรรมและดนตรไีทย เขยีนโดย อานันท์ นาคคง นักดนตรไีทย 

และนักวชิาการดนตรรีุ่นใหม่ของไทย ผู้เขยีนเน้นประเดน็การผลติบุคลากรทางดนตรี 
(โดยเฉพาะในระดบัอุดมศกึษา) ที่น าไปสู่เรื่องการแสดงเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการ 
“รบัจ๊อบ” ของนิสตินักศกึษาในขณะที่ก าลงัศกึษาเล่าเรยีนอยู่ หรอืแม้กระทัง่บณัฑติทาง
ดนตรทีี่จบไปแล้ว   

 ปัญหาความกา้วหน้าของศลิปะไทยหรอืแมก้ระทัง่ศลิปะตะวนัตกในบา้นเรา เมื่อ
ท าการศกึษาวจิยักนัทุกแง่มุมแลว้ ทา้ยทีสุ่ดปัจจยัส าคญัประการหนึ่งทีเ่ป็นเครื่องชีน้ า
พฒันาการศลิปะ หรอืแค่เพยีงด ารงศลิปะใหม้ตี าแหน่งแห่งทีใ่นวงการน้ีเพยีงเพือ่รกัษาของเดมิ
ไว ้ ท่ามกลางกระแสการเปลีย่นแปลงของโลกมากมายนัน้ มกัไปจบลงที ่ “ระบบการศกึษา” 
อย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้ รวมถงึ “การบรหิารจดัการ” เพือ่ใหก้ารด ารงไวห้รอืการพฒันาไปขา้งหน้า
ของดนตรไีทย ด าเนินไปอย่างมเีป้าหมาย มปีระสทิธภิาพ เพยีงพอกบัการต่อสูก้บักระแส
วฒันธรรมตะวนัตกทีไ่หลบ่าเขา้มามากมาย และผู้คนในประเทศนี้เสพกันอย่างลุ่มหลงและชื่น
ชม โดยละทิ้งหรอืไม่เขา้ใจแม้แต่ศลิปวฒันธรรมของตนเอง 
 ในความเป็นจรงิถา้หลกีเลีย่งเรื่องการ “รบัจ๊อบ” เพือ่รบัใชอุ้ตสาหกรรมท่องเทีย่วไม่ได้ 
ผูเ้ขยีนบทวจิารณ์ไดเ้สนอใหห้าวธิปีรบักลยุทธก์ารศกึษาดนตรไีทยเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั
เป้าหมายใหม่บางประการ ทีไ่ม่เคยกระท ามาก่อนในอดตี ซึง่สว่นใหญ่เป็นการผลตินกัดนตรี
หรอืบณัฑติดนตรไีทย เพือ่ไปรบัใชร้ะบบราชการและสถาบนัการศกึษา บทบาทของศลิปินไทย
ในการจรรโลงคุณค่าดนตรไีทย เป็นสิง่ทีด่ าเนินต่อไปไดใ้นยุคทีส่ ิง่ต่างๆบนโลกนี้ สามารถ
สือ่สารเชื่อมโยงกนัไดอ้ย่างกวา้งขวางและง่ายดาย ถา้ปัจจยัทีเ่อือ้ต่อการสรา้งสรรคน์ี้มพีลงั
เพยีงพอ การรบัจ๊อบอาจเป็นสิง่หนึ่งทีส่นับสนุนใหเ้กดิสิง่นี้ขึน้มาได้ เช่นเดยีวกบัระบบ
การศกึษาทีเ่หมาะสมทีจ่ะสนองตอบสถานภาพใหม่ของดนตรไีทยยุคนี้ การเปลีย่นแปลงใน
ลกัษณะต่างๆ อาท ิ ทางสงัคม ทางเทคโนโลย ี ทางการผลติ มใิช่เป็นตวัท าลายคุณภาพและ
คุณค่าของงานศลิปะเสมอ ถา้รูเ้ท่าทนัและเตรยีมตวัเตรยีมใจพรอ้มทีจ่ะรบักบัการเปลีย่นแปลง 
ดว้ยการก าหนดทศิทางใหม่ๆในระบบการศกึษาและการบรหิารจดัการ ดงัเช่นทีผู่ว้จิารณ์แสดง
ทศันะไวใ้นบทวจิารณ์ 
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 บทวจิารณ์บทน้ีสรา้งความส านึกในเรื่องคุณค่าดนตรไีทย และปลุกใหท้บทวนในเรื่อง
การยกระดบัความเป็นดนตรไีทยเขา้สูส่ถาบนัอุดมศกึษา การพยายามสรา้งภาพพจน์ใหเ้ป็น
วชิาการ แต่ทา้ยสุดกบัเป็นการหลง “ตวัตน” ทีส่รา้งทีป่รุงแต่งกนัมากขึน้ ผูเ้ขยีนกระตุน้ให้
ผูอ้่านกลบัไปหาเนื้อแทข้องหรอืแกนของวฒันธรรมดนตรไีทย ทีเ่ตบิโตมาจากศลิปินพืน้บา้น 

ดนตรขีองชาวบา้น เป็นประเดน็ความสมัพนัธร์ะหว่างศลิปะกบัชวีติและสงัคมทีน่ าเสนอประเดน็
ไดน่้าคดิยิง่ โดยเฉพาะในบรบิทของสงัคมไทย ทีม่ลีกัษณะเฉพาะของตวัเองทีม่คีุณค่ามา
ยาวนาน แต่จะสามารถด ารงอยู่ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไดอ้ย่างไร จงึจะท าให้
ความสมัพนัธร์ะหว่างดนตรไีทย วถิชีวีติคนไทย และสงัคมไทยด าเนินไปไดอ้ย่างสอดคลอ้ง 
เกือ้หนุน ด ารงควบคู่ไปอย่างมคีุณค่าต่อชวีติ 

 ประเดน็ทีผู่ว้จิารณ์ใหค้วามส าคญัอกีประการหนึ่งคอื การแสดงดนตรไีทยแมเ้ป็นการ
สรา้งสรรคง์านดนตรจีากฝ่ายนกัดนตร ี แต่กต็อ้งค านึงว่าจะมกีลวธิใีนการสรา้งผูช้มผูฟั้งทีม่ี
ความรู ้ มรีสนิยม และมคีวามรกัในวฒันธรรมดนตรไีทยไดอ้ย่างไร แทนทีจ่ะปล่อยใหผู้ฟั้ง
หลงใหลหรอืลุ่มหลงเสพงานศลิปะอนัเกดิจากแรงเชยีรห์รอืกระแสการปลูกฝังค่านิยมลกัษณะ 
“ยดัเยยีด” ผ่านทางสือ่โฆษณาต่างๆ ในทีสุ่ดแลว้บณัฑติทางดนตรจีะตอ้งมคีวามกลา้หาญและ
ความเอาจรงิเอาจงัในการทีจ่ะเผยแพร่งานดนตรไีทยดว้ยการพึง่ตนเอง ทัง้ในการสรา้งเวทกีาร
แสดง เวทกีารวพิากษ์วจิารณ์ การเผยแพร่ผ่านสือ่ต่างๆ โดยไม่ตอ้งรอคอยเอกชนและพอ่คา้มา
อุปถมัภค์ ้าชู 
 ประเดน็ทีเ่ป็นผลกระทบจากบทวจิารณ์ทา้ยสุดผูว้เิคราะหค์ดิว่าถา้วงการดนตรไีทย
สามารถเพิม่พูนจ านวนและคุณภาพของ นกัเขยีน นกัคดิ นกัวชิาการ นกัวจิยั ทีม่คีวามรู ้และ 
ประสบการณ์ดนตรไีทย ความรูเ้รื่องสงัคม ความรูเ้รื่องศลิปะแขนงต่างๆ ฯลฯ มทีศันะการมอง
รอบดา้น ประสานและใชศ้าสตรต์่างๆ “สอ่งทาง” การท างานวจิารณ์ไดเ้ช่นน้ีแลว้ กน่็าจะหา
ค าตอบส าหรบัค าถามทีว่่า “ผลผลติปรญิญาดนตรไีทย ผลติอะไร” ไดอ้ย่างแน่นอน 

   

        ดุสติ จรญูพงษ์ศกัดิ ์ : ผู้
วเิคราะห ์
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เยำวชนไทย 

ควำมหวงัแห่งสดุท้ำยกบัควำมอยู่รอดของดนตรีไทย 

สงดั ภูเขาทอง 

 
ท่านที่เคยอ่านหลกัศลิาจารกึหลกัที่ 1 คอืหลกัพ่อขุนรามค าแหงมหาราช เมื่อถึงตอน

ทีว่่า “เมื่อจกัเขา้มาเวยีงเรยีงกนัมาแต่อรญัญกิพูน้ เทา้หวัลาน ด บงด กลอง ดว้ยเสยีงพาทยเ์สยีง
พณิ เสยีงเลื่อนเสยีงขบั ใครจกัมกัเล่น เล่น ใครจกัมกัหวั หวั ใครจกัมกัเลื่อน เลื่อน …” จะรูส้กึ
ว่า การดนตรใีนสมยันัน้ ช่างใหค้วามสนุกสนานบนัเทงิเสยีนี่กระไร ภาพบรรยากาศของชนบท
ที่แสดงออกถงึความเป็นไทยได้ฉายแสงออกมาให้เหน็อย่างชดัเจน ประชาชนต่างพร้อมใจกนั
แสดงออกถงึความบนัเทงิอนัสุดยอดเฉพาะอย่างยิง่ การเขา้กระบวนแห่ เครื่องดนตรทีัง้หลาย
เท่าที่มอียู่คงจะน าออกมาใช้อย่างเต็มที่ พรอ้มกบัเสยีงเพลงเสยีงขบัร้องนานาชนิดอย่างอื้อองึ 
ท าใหรู้ส้กึว่า ดนตร ีนาฏศลิป์ ช่างใหค้วามสุขความบนัเทงิแก่มนุษยเ์สยีจรงิๆ 

 แต่หากได้ไปอ่านต ารากฎหมายราชบุรี เกี่ยวกบั “พระอยัการลกัษณะพยาน” ว่าด้วย
บุคคลทีไ่ปเป็นพยานศาลไม่ไดเ้พราะเป็นผูท้ีศ่าลไม่เชื่อถอื มอียู่ 33 จ าพวก เช่น พวกขอทาน 

พวกเร่ร่อนจรจดั พวกผู้หญิงโสเภณี เฒ่าอายุ 70 ปี เด็กอายุ 7 ขวบเป็นต้น ในจ าพวกนี้มี
พวก “ขบัรอ้งร าระบ า”  คอืพวกดนตร ีนาฏศลิป์รวมอยู่ดว้ย ชวนใหค้ดิว่า พวกนี้ไปท าความผดิ
ความชัว่อะไรกนัมานักหนา หรอืเป็นผู้ต ่าต้อยอะไร ถึงกบัศาลไม่เชื่อถือค าของนักดนตรมีคี่า
เท่ากบัโสเภณีหรอืคนขอทานกระนัน้หรอื เมื่อคดิไปก็เกดิความหดหู่ ไม่อยากจะเข้าไปเสวนา
ดว้ย คดิดูบาปกไ็ปตกอยู่กบัดนตร ีซึ่งนักดนตรทีัง้หลายต้องเกบ็มาขบคดิไตร่ตรองว่า ท าไมถงึ
เป็นเช่นนัน้ เป็นความบกพร่องของใคร 

ดนตรไีทยเรา มชีีวติที่ผ่านมาทัง้ที่เป็นความสดชื่นและความทุกข์ที่ขมขื่นสลบักันไป 

ทัง้นี้ เพราะจะสร้างความหวังให้มีชีวิตอยู่ด้วยล าพังของตัวมันเองอย่างราบรื่นและมัน่คงดู
ค่อนขา้งจะเลื่อนลอย ดุจต้นไม้ทีป่ลูกไว้ หากขาดการรดน ้าพรวนดนิใส่ปุ๋ ย กย็ากที่จะมชีวีติอยู่
ไดอ้ย่างสมบูรณ์ 

หากมองย้อนหลังในอดีต สมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ดนตรีไทยมีความ
เจรญิรุ่งเรอืงมากปัจจยัส าคญักค็อื การไดร้บัความอุปถมัภจ์ากเจา้นาย ซึง่เจา้นายแต่ละพระองค ์

นิยมมวีงดนตรไีทยประจ าวงัของท่าน เช่น วงวงับางขุนพรหม ของสมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ
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เจา้ฟ้าบรพิตัรสุขุมพนัธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพนิิต วงสมเดจ็พระบรมฯ ของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ขณะยังทรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม
มกุฎราชกุมาร หรือวงสมเด็จเจ้าพระยา ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง 
บุนนาค) เป็นต้น ซึ่งเจ้านายเหล่านี้ ได้ทรงอุปถัมภ์บรรดานักดนตรีทัง้หลายด้วยการปูน
บ าเหน็จเป็นขนุเป็นหลวงซึง่บรรดานักดนตรทีัง้หลาย ต่างกไ็ดพ้ฒันาคุณภาพทางดนตรไีดอ้ย่าง
เป็นเลศิจนกลายเป็นมรดกตกทอดใหเ้ราไดพ้บไดเ้หน็มาถงึปัจจุบนั 

สมยัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ยุคเชื่อผู้น าชาตพิ้นภยั ดนตรไีทยได้รบัการรดน ้าพรวนดิน
เจรญิงอกงามขึน้มาอกีครัง้หนึ่ง มนีักดนตรทีี่มฝีีมอืเกดิขึน้มามากหลายรวมไปถงึบทเพลงดว้ย 

แต่เป็นที่น่าเสยีดายที่ดนตรไีทยต้องมาเผชิญกบัพายุร้าย คอืดนตรตีะวนัตกเป็นของใหม่และ
ก าลงัมาแรง โหมกระหน ่า ท าให้ดนตรไีทยแทบตัง้ตวัไม่ตดิ แต่เดชะบุญที่มนีักดนตรไีทยกลุ่ม
หนึ่ งมองเห็นการณ์ ไกล  คิดสร้างเครื่องก าบังพายุด้วยการสร้างเยาวชนตัวน้อยๆ  ใน
ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาให้หนัมาสนใจในดนตรไีทยด้วยวธิจีดัคราวละมากๆ  เช่นที่
เรยีกกนัว่า มหาดุรยิางค์ไทยบ้าง จดัการประกวดทัง้ที่เป็นเดีย่วและวงบ้าง แม้ว่าเจา้ตวัน้อยๆ
เหล่านัน้ในบางครัง้จะกระท าในสิง่ทีเ่รียกว่า “แสดง” กต็าม คอือาจจะขาดคุณภาพไปบา้ง แต่ก็
เป็นการสรา้งประสบการณ์ให้แก่เขา ตอนแรกๆ เขาอาจจะยงัไม่ซาบซึ้งในศลิปะทางดนตรนีัก 

แต่สกัวนัหนึ่ง คุณค่าของศลิปะอนันี้ก็จะเขา้ไปซึมซบัอยู่ในห้วงแห่งความรูส้กึของเขา ซึ่งเราก็
คงจะไดอ้าศยัพวกเขาเป็นก าลงัส าคญัเพื่อเกบ็รกัษา และสรา้งดนตรไีทย ทีเ่รารกัและหวงแหน 

เพราะเป็นสมบตัลิ ้าค่าของเราใหง้อกงามต่อไป 

อนัเรื่องของดนตรนีัน้ จะไปกล่าวหาว่าของใครดกีว่าของใครหาได้ไม่ ดนตรเีป็นเรื่อง
ของมายาเป็นความลวง ทีเ่กดิจากความคดิในท านองจนิตนาการแบบเพอ้ฝันประสมประสานกบั
แรงบนัดาลใจ ตามแต่ผู้สรา้งจะเหน็ว่างาม ผูบ้รโิภคมสีทิธิท์ี่จะวจิารณ์ว่างามหรอืไม่งามก็ย่อม
ได ้แต่ไม่มสีทิธิท์ี่จะไปท าลายเพราะเป็นธรรมชาตขิองสิง่ของต่างๆ เปิดโอกาสใหผู้้มองได้เหน็
อย่างเปิดเผย แต่การเหน็นัน้ จะไปบบีบงัคบัใหทุ้กคนเหน็เหมอืนกนัหาไดไ้ม่ ผูม้องทัง้หลายจงึ
ตอ้งมองดว้ยใจเป็นธรรม และเขา้ใจในธรรมชาตขิองสิง่นัน้ๆ 

ดนตรไีทยของเรากม็คีวามงามเป็นอกีแบบหนึ่ง ทีเ่ราท่านทัง้หลายน่าจะเกบ็รกัษาเอาไว้
ในฐานะที่เป็นของงาม แต่ไม่ถงึกบัจะต้องหลงใหลในสิง่นัน้ การส่งเสรมิเยาวชนให้มาบรรเลง
ร่วมกนั หรอืเขา้มาประกวดประชนักนั จงึเท่ากบัมาช่วยกนัดงึในสิง่ทีเ่ราคดิว่าก าลงัจะหลุดลอย
ไปให้กลบัคนืมา ไม่ต้องมานัง่ร้องเพลง “เอาไมเคลิแจ๊คสนัคนืไป เอาพระนารายณ์คนืมา” ให้
ตอ้งเสยีเวลา                                            
 

 

ทีม่า: สงดั  ภูเขาทอง. “เยาวชนไทย ความหวงัแห่งสุดทา้ยกบัความอยู่รอดของดนตรไีทย”.   
สูจิบตัร ดนตรีไทยมธัยมศึกษำ ครัง้ที ่13.  (5-9 กุมภาพนัธ ์2532).  
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บทวิเครำะห์ 
 

 ผูเ้สนอบทความไดต้ัง้ขอ้สงัเกตถงึความเสือ่มของดนตรไีทย นับตัง้แต่หลงัสงครามโลก
ครัง้ที ่ 2 เป็นตน้มา ซึง่เป็นเพราะกระแสแห่งอารยธรรมตะวนัตกทีเ่ขา้มาแทนทีศ่ลิปะดัง้เดมิ
ของไทย  ซึง่ผูเ้สนอบทความยงัพอมคีวามหวงักบัความอยู่รอดของดนตรไีทยในกลุ่มของ
เยาวชน แต่ในขณะเดยีวกนับทความนี้ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึสภาพการณ์และแนวทางในการฟ้ืนฟู
ดนตรไีทยว่า  จากทีผ่่านมาจะเหน็ไดว้่า มกีารรณรงคเ์รื่องดนตรไีทยในกลุ่มเยาวชนมาก แต่ก็
ไม่เกดิผลเท่าทีค่วร ซึง่หมายถงึว่า การรณรงคแ์ละปลูกฝังในระดบัเยาวชนเพยีงอย่างเดยีวคง
ไม่ไดผ้ล หากสิง่ทีก่ระท านัน้ไม่สามารถก่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในหมู่ประชาชนทัว่ไปดว้ย 

เช่นเดยีวกนั การพยายามเสนอองคค์วามรูต้่างๆทีย่งัไม่สามารถท าใหเ้กดิความรูอ้นัน าไปสู่
ความเขา้ใจและซาบซึง้ไดอ้ย่างแทจ้รงิ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัดนตรตีะวนัตกซึง่สามารถสง่ผลให้
เกดิขึน้ในสงัคมอย่างกวา้งขวางและหลายระดบั 

 ทัง้นี้ผูเ้สนอมไิดเ้รยีกรอ้งหรอืกล่าวว่าศลิปะของใครดกีว่า หากแต่มองว่าในสงัคมทีม่ี
ความหลากหลายน้ี “การวจิารณ์”  เป็นสิง่ทีส่ามารถชีแ้ละอธบิายถงึปรากฏการณ์ต่างๆ ได้
รวมทัง้การวจิารณ์น่าจะสรา้งความเขา้ใจในแง่มุมต่างๆของศลิปะไดม้าก นอกเหนือจากวธิกีารที่
เสนอความรูแ้ละจดัการรณรงคอ์ย่างทีก่ระท ากนัอยู่ 

จากบทความนี้ไดส้ะทอ้นเหน็ถงึบทบาท สถานะและสภาพของการวจิารณ์ในวฒันธรรม
ตะวนัตกว่ามสีว่นในการกระตุน้และสรา้งสรรค ์ พรอ้มกนักบัชีใ้หเ้หน็ปัญหาต่างๆในการพฒันาการ
ดนตรไีดเ้ป็นอย่างด ี  ซึง่บทบาทของการวจิารณ์ในลกัษณะเช่นนี้ยงัไม่ปรากฏอย่างเด่นชดัใน
วฒันธรรมดนตรไีทย จงึอาจจะเป็นแนวทางหนึ่งทีจ่ะเป็นการสรา้งและเสรมิในวฒันธรรมดนตรไีทย
ไดใ้นอกีทางหนึ่ง และหากมองถงึปัญหาของดนตรไีทยในขัน้พืน้ฐานแลว้กค็อื  การทีป่ระชาชน
ทัว่ไปยงัไม่สามารถเหน็และไดส้มัผสัทัง้ความงามและคุณค่าได้ ดงัทีผู่เ้สนอไดก้ล่าวว่า  “..อนัเรื่อง
ดนตรนีัน้ จะไปกล่าวหาของใครดกีว่าหาไดไ้ม่ ดนตรเีป็นเรื่องของมายา เป็นความลวงทีเ่กดิจาก
ความคดิในท านองจนิตนาการแบบเพอ้ฝันประสมประสานกบัแรงบนัดาลใจ ตามแต่ผูส้รา้งจะเหน็
ว่างาม ผูบ้รโิภคมสีทิธิท์ีจ่ะวจิารณ์ว่างามหรอืไม่งามกย็่อมได้..” 
 ผูว้เิคราะหเ์หน็ว่าบทบาทของการวจิารณ์จงึอาจเป็นเสมอืนการเปิดประตู เพือ่ท าความรู้
จกัและไดม้โีอกาสชีใ้หค้นทัว่ไปไดเ้หน็ในสิง่ทีผู่ว้จิารณ์เห็น ทัง้ในลกัษณะของการวเิคราะหก์าร
น าเสนอขอ้มลู ทีอ่าจจะเขา้ไม่ถงึส าหรบัคนอกีหลายกลุ่ม และน่าจะเป็นอกีแนวทางหนึ่งในสงัคม
ทีจ่ะเป็นการช่วยในเรื่องความอยู่รอดของดนตรไีทย 
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       รงัสพินัธุ ์แขง็ขนั : ผูว้เิคราะห ์

 
ล 
 

กว่ำจะเป็นศิษยค์รกูลกั 

 
วลัลภิศร์  สดประเสรฐิ 

 

         อาจารยจ์กัรพนัธุม์กีารแสดงหุ่นต่อมาอกี 2 –3 ครัง้ ซึง่กจ็ะร่วมงานกบัคุณครบูุญ
ยงค,์  บุญยงั ทุกครัง้รวมทัง้คุณครจู าเนียรดว้ย เราไปมาหาสูก่นั เคารพคบหากนัฉนัทศ์ษิยแ์ละ
อาจารยม์าร่วม 10 ปี แต่ผมกย็งัคงไม่มโีอกาสไดเ้รยีนกบัท่านจรงิๆ จงัๆ เป็นแต่ขโมยแกะเอา
จากเทป และแวะเวยีนไปหาคุณครบูุญยงัทีศ่ศลิยิะ ซอยประสานมติรบ่อยๆ จนกระทัง่ราวเดอืน
ตุลาคม  ปี 2519 ท่านเกดิเมตตารบัผมเป็นศษิยอ์ย่างจรงิๆ  และนดัมาต่อเพลงใหท้ีบ่า้น
อาจารยจ์กัรพนัธุ์ 

       ชัน้แรกผมขอเรยีนระนาดเลยเพราะเคยหดัมาบา้งแลว้ และจบัเล่นอยู่ทุกวนัร่วม 

20 ปี โดยคดิว่าคงจะงา่ยกว่าเริม่เรยีนฆอ้งซึง่ไม่เคยจบัมาเลย ครเูริม่ต่อมุล่งชัน้เดยีวก่อน 3 

ทางรวั      คาบลูกคาบดอกให ้แต่ผมหมดปัญญาจะท าได ้มอืมนัวดักนัสบัสนไปหมด เริม่เรยีน
จากบ่ายโมง พอครกูลบั นัง่ไล่ต่อไปอกีจนสามทุ่มกย็งัไม่ได ้ตื่นขึน้ต ี4 ไล่มาจนยนั 8 โมง ท า
อยู่อย่างนี้ 7 วนั กย็งัไม่ได ้

        พอถงึวนัอาทติย ์ ผมเดนิทางไปกราบคุณครบูุญยงคท์ีบ่างขนุเทยีนกบัอาจารย์
จกัรพนัธุ ์  ท่านเมตตาใหถ้่ายเทปเพลงกราวใน ทางจางวางทัว่ซึง่คุณครเูดีย่วอดัไวท้ี่ กทม. 

แลว้ยงักรุณาตมุีล่ง 2 ชัน้ของท่านครพูุ่ม ปาปุยะวาท ชัน้เดยีวของเก่า และครึง่ชัน้ของท่านเอง
ใหอ้ดัไว ้ ผมเรยีนถามท่านถงึเรื่องการหดัระนาด ท่านใหต้มุีล่งใหฟั้ง ท่านนัง่แหงนหน้าฟัง พอ
จบบอกว่าเธอจบัไมร้ะนาดไม่แน่น มอืซ้ายยงัหงายไป พยามยามไล่ชา้ๆ ทุกวนั คลุมผา้ไดย้ิง่ด ี

ตชีา้ๆ ไม่จ าเป็นตอ้งถ่วงมอื ถา้มนัจะไหวมนัไหวเอง ไล่นานๆจนเหงือ่ท่วมตวัเป็นเดอืนๆ ปีๆ 

พยายามท ามนัไป อาไพทรูยข์องผม (ครูบุญยงค)์ ตัง้รางระนาดตรงไหนตรงนัน้ นัง่ตรงไหน
ตรงนัน้ แกนุ่งผา้ขาวมา้มานัง่ต ีเหงือ่อย่างงีอ้อกเป็นรูปกน้เลย ทนีี้เธอหดัรวั ลูกเดยีว รวัสองลูก 

รวัสาม หดักรอ เอามอืซา้ยลงก่อน  มอืฆอ้งเอาซ้ายลงก่อนเสมอไม่เอาขวาลงก่อน เธอท าไม่ได้
เพราะไม่ไดเ้รยีนฆอ้ง เชื่อผมเถอะ ระนาดไม่ตอ้งไปสนใจมนั เรยีนฆอ้งก่อน เรยีนฆอ้งให้
แตกฉาน แลว้ระนาดไม่ตอ้งเรยีนมนัจะเป็นเอง 
        ดงันัน้ผมจงึกลบัมาขอเริม่เรยีนฆอ้งกบัคุณครูบุญยงั ท่านเริม่ต่อมุล่ง 2 ชัน้ ให้
จนมาถงึครึง่ชัน้ และพอตฆีอ้งได ้ผมกร็วัคาบลูก คาบดอกไดเ้องโดยไม่รูต้วั 
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        ในระหว่างหยุดพกั คุณครจูะเล่าเรื่องราวเก่าๆใหผ้มฟังเสมอ ท่านมกัพูดว่าเรื่อง
ระนาดเอกนี้ ครูรูพ้อตวั แต่ไม่แตกฉานเท่าครบูุญยงค ์ครถูนดัทุม้รกัทุม้มาก ครเูป็นระนาดขยนั 

ว่างเมื่อไรตเีมื่อนัน้ บ่อยๆสูร้ะนาดไล่ไม่ไดห้รอก ยงคเ์ขาเป็นระนาดไล่ เมื่อก่อนเขาไม่ไหว
หรอก มาสมยัท าวกิยีเ่กเขามุเอาจรงิเอาจงั ผมเป็นลูกน้องเขา พอกลบัจากท าวกิประมาณสอง
ยาม อาบน ้าอาบท่ากนิขา้วเสรจ็ เขาเขา้ประจ ารางระนาด เอาผา้ผวยคลุมไล่ไป ผมนอนขา้งๆ 

พออยากบุหรีเ่ขาเอาเท้าเขีย่ ผมกล็ุกขึน้ จุดบุหรีใ่หแ้ลว้นอนต่อ พอจะหมดมวนกเ็ขีย่อกีผมก็
เอาออกให ้ คนไล่ระนาดนี่หยุดไม่ได ้ ยุงกดักต็บไม่ไดต้อ้งทนรบักรรมมนัไปไล่ไปเรื่อยจนพระ
กลบัจากบณิฑบาตรจงึเลกิ  อาบน ้ากนิขา้วนอนพกั พอตื่นไล่อกีจนราวบ่าย 2 โมง ไปท าวกิ
ยีเ่ก ถงึวกิตโีหมโรงอกีหนกว่าจะออกตวั    ลงโรงกนัเหงือ่ท่วม แลว้กท็ ารบัยีเ่กไปเรื่อยจนยนั 

5 –6 ทุ่ม กลบับา้นมากท็ าอย่างเดมินี่อกี วนัเป็นเดอืน เอาเดอืนเป็นปี ยงคท์ าอยู่ 3 ปี แต่พอ
ย่างเขา้ปีเดยีวกต็เีสมอกบัอาเผอืดนกัระนาดแลว้ 
        เรื่องครเูผอืด นกัระนาด คุณครบูุญยงัยงัเล่าว่าท่านครหูลวงประดษิฐ์ จะใหจ้บั
ประชนันายทรพัย ์ เซน็พาณิชย ์ วงท่านครูจางวางทัว่ แต่ครเูผอืดชอบหนีเทีย่ว ท่านครจูบัล่าม
โซ่หน้ารางระนาด ใหต้ไีปไม่ใหห้ยุด หวิมคีนป้อน ปวดหนกั ปวดเบา เอากระโถนมาสอด ให้
ถ่ายตรงนัน้มคีนเชด็ให ้พอย่างเขา้วนัทีส่ามครเูผอืดฟุบคารางระนาด พอฟ้ืนขึน้มาจบัไมร้ะนาด
เหมอืนไมจ้ิม้ฟัน ไหวจรงิๆ แต่ไม่ไดป้ระชนั นายทรพัยต์ายเสยีก่อน 

  
  สว่นท่านครหูลวงประดษิฐเ์องนัน้เล่า เมื่อก่อนนยัว่าไม่มทีางสูเ้จา้คุณเสนาะ
ดุรยิางคเ์ลย ท่านไม่ออกไปไหนเลยอยู่แต่หน้ารางระนาด ไมร้ะนาดทองแดงของท่านคู่ทีเ่อามา
เล่นละครเรื่องระนาดเอกนัน้แหละ หนกัยกแทบไม่ขึน้ ท่านไล่ไปแลว้ใหค้นไปคอยสอดแนมดู
ลาดเลาขา้งพระยาเสนาะฯ คนสอดแนมนี่กช็อบกลกลบัมาทไีรกร็ายงานว่าขา้งโน้นเหนือกว่า
เยอะไม่มทีางเทยีบ ท่านครไูม่ว่าอะไรกม้หน้าก้มตาไล่มนัต่อไป เท่าไรๆ เขากย็งัว่าสูไ้ม่ไดอ้ยู่
นัน่เอง จนถงึวนัประชนัเจา้คุณแพอ้ย่างหมดทางสู ้ แลท่านครกูเ็ป็นนกัระนาดทะลุฟ้าทีไ่ม่มตีวั
จบัมาจนทุกวนัน้ี 

  เรื่องราวในทางเทวดาคอืทางฝันน่ี คุณครบูุญยงัเล่าว่า ครมูบีุญไดฟั้งก่อนที่
ท่านจะสิน้ เรื่องมนัมอียู่ว่าในวนัไหวค้รทูีบ่า้นท่าน มนีกัระนาดรุ่นหลานซึง่ถอืว่ามอืไหว ขึน้ไปตี
เพลงกราวในบนบา้นท่าน เป็นการทา้ทายศษิยใ์นส านกั ท่านใหค้รเูผอืดต ีครเูผอืดตไีม่ได ้  ให้
ครปูระสทิธก์ไ็ม่ต ีใหค้รบูุญยงคต์กีไ็ม่ต ีเพราะต่างท่านกถ็อืว่าไม่อยากสูก้บัเดก็ ท่านครขูดัใจว่า
ถา้ไม่มใีครตฉีนัตเีอง ท่านลุกจากเก้าอีม้าทีร่างระนาด  คุณครบูุญยงันัง่อยู่หวัรางพอด ี บอกว่า
ขึน้เพลงแต่แรกท่านตชีา้มากเหมอืนเดก็ตแีลว้ค่อยตเีรว็ขึน้ๆ เป็นล าดบั พอขอ้รอ้น ตวันิ่งดเูป็น
สมาธยิิง่น่าอศัจรรย ์ ไหวอย่างไม่มตีวัจบั ทัง้หนทาง กลเมด็เดด็พราย แลลูกกแ็ปลกๆ ชดัเจน
ไม่มชี่องต ิ เวลารวัแต่ละทเีหมอืนลูกระนาดจะระเบดิ กว่าจะจบเพลงนานถงึ 45 นาท ี พอจบ
ท่านวางไมแ้ลว้เดนิหวัเราะอย่างสบอารมณ์กลบัไปนัง่ทีเ่กา้อีด้งัเดมิ ไม่ปรากฏแมแ้ต่เงาของนกั
ระนาดหนุ่มผูล้ าพอง 
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  ทัง้คุณครบูุญยงค ์ และคุณครบูุญยงัต่างมปีระสบการณ์มาโชกโชนไดเ้หน็นกั
ดนตรรีะดบัปรมาจารยป์ระฝีมอืกนัมามากต่อมาก นกัระนาดทีคุ่ณครยูกย่องมากอกี 2 ท่านกค็อื 
ท่านครพูระเพลงไพเราะ (โศม สุวาทติ) ท่านว่าท่านไม่มบีุญไดเ้หน็คุณพระตแีต่ไดฟั้งจากแผ่น 

78 ตราหมาฟังจานเพลง ประกอบกบัไดย้นิเสยีงเกยีรตคิุณร ่าลอืกนัว่า ท่านครพูระเพลงท่านี้ตี
ระนาดเรยีบไพเราะทีสุ่ดในแผ่นดนิ ลงไมน้วมกนัแลว้ แมท้่านครหูลวงประดษิฐฯ์ กย็งัตอ้งเกรง 
อกีท่านหนึ่งนี่ท่านไดเ้หน็และจดจ าชัน้เชงิกรรมวธิมีาใชม้าดกค็อืท่านครหูลวงชาญเชงิระนาด 

ท่านว่าถา้เธอไดเ้หน็คุณหลวงแลว้เธอจะอยากเขา้ไปกราบทีต่กัท่าน หน้าตาท่านเป็นคนแก่ใจดี
ยิม้ๆ  แต่ชัน้เชงินัน้สมบรรดาศกัดิจ์รงิๆ  

  เรื่องเกดิทีบ่า้นครูหลวงประดษิฐ ์ ฯ อกีเช่นกนั ในงานไหวค้รตูอนกลางวนัครู
ลาภ ณ บรรเลง นกัระนาดฝีมอืจดัอกีท่านหน่ึงในยุคนัน้ไดเ้อ่ยปากทา้ทายขึน้ว่า คุณหลวงคนืน้ี
ตกีบัผมไหม คุณหลวงชาญหน้าแดงตอบตกลง ท่านกลบัไปบา้นไม่พกัผ่อน แต่นัง่ไล่สาธุการ
เพลงเดยีว 100 เทีย่ว โดยใหเ้ดก็คอยนัง่จดครบ 100 เทีย่ว รบัประทานไขไ่ก่ 2 ฟอง แลว้
นอนพกัเอาแรง 
  พอตกค ่าคุณหลวงกม็าสูท่ีป่ระชนั ตัง้แต่โหมโรง ไปจนเพลงสุดทา้ย ครลูาภแพ้
คุณหลวงชาญเชงิระนาดอย่างขาดลอย โดยเฉพาะเพลงเชดิจนี ครลูาภเล่นเรว็ตัง้แต่ตวัแรก พอ
ตวั 4 กซ็วนเซลม้ลุกคลุกคลาน แต่คุณหลวงท่านขึน้ตวัแรกแต่ปานกลาง ตวั 2 เรว็ขึน้มาอกี
นิด ตวั 3 เรว็ขึน้  อกีพอตวั 4 ท่าตสีุดมอืเชดิจนีของท่านคุณหลวงชาญนี้ครบกระบวนท่าเพลง 
เพราะนอกจากท่านจะตเีรยีกตไีหวแลว้ ในบางตวัท่านยงัผกูเป็นกลอน อนัเป็นเชงิส าคญัของ
ระนาดทีร่า้ยกาจนอกเหนือไปจากความเรยีบ ความไหวและความชดัดว้ย สรุปดว้ยครลูาภ ณ 

บรรเลง แพช้ัน้เชงิและความรูบ้รมครหูลวงชาญเชงิระนาดอย่างสิน้เชงิ คุณครบูุญยงัเล่าเรื่องราว
เหล่านี้ใหผ้มฟังเพือ่เป็นอุทาหรณ์สอนใจไม่ใหต้ัง้อยู่ในความประมาท และลบลู่ผูใ้หญ่  อนัมจีะ
เกดิขึน้เสมอในวงการศลิปะ ท่านมกัสอนว่าเธอจะตรีะนาดใหด้ ีตอ้งเรยีวเป็นหางหนู คอืเล่นจาก
ชา้ไปหาเรว็และทีส่ าคญัคอืชดัเจน ไม่ตเีรว็ลุกลนเหมอืนคนพดูลิน้พนักนั ไม่ไหวยงัไม่เป็นไร ยงั
ดไีด ้ ถา้หนทางด าเนินเพลงเธอราบเรยีบไม่กระโดดไม่ขา้ม มแีบบแผน รูจ้กัใชก้ลอนไดไ้พเราะ
คมคาย ลกึซึง้พอดพีองาม ไม่ใช่ผกูกลอนเปรอะไปหมดกใ็ชไ้ม่ได ้ กลอนน่ีกเ็หมอืนกบัเธอผกู
ลายกา้นขด ลายเครื่องเถานัน่แหละ ท่านพดูถงึผกูลายน้ีผมเขา้ใจงา่ย เพราะค่าทีเ่ราเป็นช่าง
เขยีน แลว้ยงัเรยีนถามท่านอกีว่า กลอนเพลงนี้มนัท านองเดยีวกนักบักลอนหนงัสอืมสีมัผสันอก
สมัผสัใน อย่างนี้ถูกไหมครบั ท่านว่าเธอเขา้ใจถูกตอ้งแลว้ หนทางเพลงนี่กส็ าคญั บางคนมอื
ไหวจรงิๆ แต่ทางป่าเหลอืเกนิ ไม่รูม้นัเอาอะไรมาต ี พวกป่ีพาทยเ์ขาเรยีกกนัว่ามาจากดงเคง็ 
แบบน้ีกใ็ชไ้ม่ไดต้กไป แต่พอครัน้เล่นประคองทางพะวงทางจนเกนิไปมนักด็แีต่จดือกี มนั
ล าบากเหลอืหลายเธอ ไอเ้รื่องดนตรนีี่ยิง่เรยีนยิง่โง่ ประสบการณ์ และไหวพรบินี่ส าคญัทีสุ่ด 

  

ตดัตอนจาก: วลัลภศิร ์ สดประเสรฐิ. “กว่าจะเป็นศษิยค์รกูลกั”. ดนตรีไทยอดุมศึกษำ      
 ครัง้ที ่19 พ.ศ. 2520. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 
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บทวิเครำะห ์

 
  บทความนี้ชิ้นน้ีเป็นการกล่าวถงึวถิทีางของครดูนตรไีทยหลายท่าน ทีผู่เ้ขยีนได้
มโีอกาสสมัผสัและเรยีนรูว้ธิกีารทางดนตรตีลอดจนวถิชีวีติ ซึง่อาจแสดงนัยในเรื่องขนบบาง
ประการของดนตรไีทยไดช้ดัเจน เพราะสิง่ทีป่รากฏในบทความนี้ คงไม่มกีารบนัทกึลายลกัษณ์
หรอืรวบรวมเป็นสาระส าคญัในการศกึษาและองคค์วามรูใ้นทางดนตร ี นอกจากผูท้ีเ่ป็นศษิยแ์ละ
มคีวามคุน้เคยกจ็ะไดร้บัฟังจากการบอกเล่าสบืต่อกนัมาเท่านัน้ 

  นยัส าคญัในประเดน็เกีย่วกบัขนบทางดนตรไีทยทีเ่หน็ไดช้ดั คอื ความเป็น
ปัจเจกเฉพาะตนในทุก ๆ ดา้น ทัง้ความรู ้ฝีมอื และการด ารงอยู่ในวงดนตรไีทยนี้คงไม่สามารถ
จะใชเ้กณฑม์าตรฐานใดมาวดัไดน้อกจากการประลองฝีมอื เพือ่พสิจูน์ความเป็นเอกใหป้รากฏ 

ซึง่เรื่องนี้อาจจะสะทอ้นใหเ้หน็ว่า ในความเป็นจรงิของดนตรไีทยนัน้ อาจมโีอกาสและเวทใีห้
ส าหรบัผูท้ีเ่ป็นเอกเท่านัน้ สว่นอนัดบัรองลงมานัน้กอ็าจไม่ไดร้บัการยอมรบั ซึง่เรื่องนี้ในสงัคม
ดนตรไีทยยุคปัจจุบนัอาจเปลีย่นไป เพราะนกัดนตรทีีจ่ะใชช้วีติดนตรเีช่นนัน้ คงจะหายากและ
ด ารงชวีติอยู่ยาก  แต่หากพจิารณาในดา้นผลทีเ่กดิขึน้ กอ็าจเหน็ค าตอบไดเ้ช่นกนัว่า เมื่อความ
เขม้ขน้ในวถิดีนตรเีปลีย่นแปลงไป คุณภาพและความคมลกึของดนตรจีะถดถอยดว้ยหรอืไม่ ซึ่ง
อาจเป็นประเดน็ใหค้ดิต่อไปว่า ท าไมนกัดนตรไีทยรุ่นหลงัจงึเรยีกรอ้งหาทีจ่ะเรยีนรูจ้ากดนตรรีุ่น
เก่าเสมอ ท าไมดนตรรีุ่นเก่าจงึมคีวามน่าสนใจ หรอืฟังดู “ขลงั” กว่าฝีมอืของคนรุ่นใหม่ ทัง้ทีใ่น
เรื่องทกัษะฝีมอืกอ็าจท าไดไ้ม่ต่างกนั แต่เหตุใดความคดิทางดนตรจีงึไม่สามารถถ่ายทอดต่อกนั
ได ้ และจะมหีนทางใดหรอืไม่ทีจ่ะท าใหก้ารถ่ายทอดความคดิทางดนตรเีป็นไปไดท้ดัเทยีมกบั
การพฒันาทกัษะ 
  ขนบทางดนตรบีางประการดสูอดคลอ้งกบัขนบทางวฒันธรรมทีเ่ดก็จะตอ้งถ่อม
ตนต่อผูใ้หญ่เสมอ แมแ้ต่การแสดงซึง่ความสามารถในทางดนตร ี กอ็าจตคีวามไดถ้งึความ
เหมาะสมในทางวฒันธรรมทีไ่ม่อาจแบ่งแยกออกจากกนัได้ ซึง่หากมองในเรื่องของการพฒันา
ดนตรอีาจเหน็ไดว้่า เหตุการณ์เช่นนัน้น่าจะเป็นโอกาสในการเรยีนรูท้างดนตรไีดม้ากกว่าการ
ท าลายหรอือบรมจรยิธรรม  เพราะนัน่ดเูป็นคนละเรื่องกนั และในทีสุ่ด “กราวในทางเทวดา” ที่
กล่าวถงึเรื่องนัน้กส็าบสญูไป มมิใีครทีจ่ะสบืทอดไวไ้ด ้ ซึง่กรณีเช่นนี้อาจจะเป็นเรื่องทีจ่ะตอ้ง
พจิารณาในดา้นขนบทางวฒันธรรมกบัขนบทางดนตร ี ทีค่งตอ้งมกีารแบ่งใหช้ดัเจนโดยเฉพาะ
ผลทีเ่กดิขึน้ในสงัคมดนตรไีทยทีรู่ส้กึว่า ของดหีลายอย่างทางดนตรไีดส้ญูหายไป อาจเป็น
เพราะเหตุนี้ จากบนัทกึทีต่ดัตอนมานี้ คงจะเหน็ไดว้่าไดส้ะทอ้นพลงัทางปัญญาของสงัคมไทย
สมยัก่อนไดว้่า บุคคลผูซ้ึง่ไดร้บัการยอมรบั หรอืความส าเรจ็ในทางดนตรไีดน้ัน้ จะตอ้งเป็นผูม้ี
คุณสมบตัคิรบถว้นทีค่วามรู้ ฝีมอื แบบหาทีต่ไิม่ไดเ้ท่านัน้ จงึจะถอืไดว้่าเป็นเอก หากไม่
สมบูรณ์จรงิกไ็ม่มเีวทสี าหรบัอนัดบัรองเหล่านัน้ และการทีจ่ะก้าวสูส่ถานภาพนัน้ไดห้มายความ
ว่า การทุ่มเททัง้ชวีติในการหาแนวทางดนตรเีฉพาะของตนเท่านัน้ เป็นหนทางเดยีวทีจ่ะประสบ
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ความส าเรจ็ และสงัคมไทย (วงการดนตร)ี คาดหวงัถงึความสมบูรณ์เพยีบพรอ้มมากกว่าการ
ใหโ้อกาสทีจ่ะท าใหด้นตรเีป็นของประชาชนทัว่ไป 

   
พลงัทางปัญญาอนัทีจ่ะขบัเคลื่อนวฒันธรรมทางดนตรไีทยใหเ้จรญิดงัทีเ่ป็นมาในอดตี

เป็นพลงัของบุคคล หรอืของสงัคมทีม่สีว่นในการขบัเคลื่อนไดส้ญูหายไปแลว้จรงิหรอืไม่ เราจงึ
ไดแ้ต่เรยีกรอ้งแต่ความรุ่งเรอืงในอดตีเพยีงอย่างเดยีว โดยไม่สามารถสรา้งพลงัขึน้ในยุคสมยั
ของตนใหข้บัเคลื่อนดนตรไีดด้งัเช่นทีเ่คยเป็นมา 
 

       รงัสพินัธุ ์ แขง็ขนั:  ผูว้เิคราะห ์
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บำงตอนจำก เมื่อลมรู้โรย 

 
จ าเนียร  ศรไีทยพนัธุ์ 

 
 นับตัง้แต่นัน้มา  ก็ได้อยู่กรมประชาสมัพันธ์เรื่อยมา  ชีวิตศิลปินพิณพาทย์ในกรม
ประชาสมัพนัธ์  อยู่เป็นลูกจา้งไดเ้งนิเดอืน  300  บาท  1  ปีเศษ  แลว้บรรจุเป็นขา้ราชการ
ประจ าไดเ้งนิเดอืน  450  บาท  เมื่อ  15  มถิุนายน  พ.ศ.  2497  พรอ้มกนัเพื่อนสมาม,  

บุญยงค,์  ราศ,ี  ประสงค,์  สบืสุด,  อรุณ 

 
 เมื่ออยู่รวมกนัจนสนิทชดิเชือ้ดแีลว้  กม็กีารคดิเพลงใหม่ขึน้มาเรื่อยๆ คุณครูพุม่คดิบา้ง  
คุณครูบุญยงค์  เกตุคง  คดิบ้าง  คุณสมาม  ทองสุขโชติ  คิดบ้าง  มคีรูพุ่มเป็นผู้ปรบัเพลง  
แต่ไม่มคีนคดิทางรอ้ง  “เรา”  จงึรบัอาสาเป็นผูค้ดิทางรอ้ง ใหทุ้กๆ เพลงททีัง้สามท่านคดิขึน้มา  
ทางเครื่องไม่ได้คดิ  แต่ก็มกีารคดิเพลงทางเครื่องร่วมด้วยเป็นบางเพลง  มบี้างเป็นบางเพลง
บางกลอนที่ช่วยออกหวัคิดบ้าง  เช่น  เพลงลาวด าเนินทรายเถา  เพราะเพลงนี้ไม่ได้คดิคน
เดยีวมกีารช่วยกนัคดิ  ใส่โน่นนิดนี่หน่อยรวมกนั  4  คน  ส่วนเนื้อรอ้งใช้บทในวรรณคดบี้าง  
หวัหน้าคงศกัดิ ์ ประพนัธใ์หบ้า้ง  และประพนัธข์ึน้มาเองบา้ง 
 
 การคดิทางรอ้ง  ตัง้ปณิธานไวว้่า  จะไม่คดิแข่งของเก่าที่มอียู่แลว้  จะคดิแต่เมื่อเพลง
ไหนเขามแีค่สามชัน้  เราจะคดิเรื่องสองชัน้  ชัน้เดยีว  ต่อให้ครบเถามหีลายเพลงที่เดยีวที่คดิ
ต่อไว ้ เช่น     ใบ้คลัง่  สารถแีขกมอญบางช้าง  แสนสุดสวาท  เทพรญัจวน  ตามกวาง  ทะ
วอย  เป็นต้น  ตกมา  สมยันี้  ทีเ่ขารอ้งไม่ค่อยเหมอืนกนั  เพราะเมื่อเขาไดแ้นวทางแลว้  เขา
กบ็ดิท านองเอื้อนออกไปไม่ใหเ้หมอืนหรอืผดิเพีย้นไปนิด  แลว้กอ็วดว่าแต่งเอง  มอียู่ครบั  แต่
ไม่ใช่ทัว่ไป  ท่านผูรู้จ้รงิท่านม ี

 
 เพลงทีค่ดิขึน้ทัง้เนื้อรอ้งและท านองกม็หีลายเพลง  เช่น  เพลงแรก  เพลงเทพชาตรเีถา   
ต้อยตลิ่งเถา  เพลงด าเนินทรายเถา  สร้อยล าปางเถา  นาคนิมิตรเถา  เป็นต้น  ส่วนเพลง
เงี้ยวร าลึกนัน้  แต่งแต่ท านอง  ส าหรบัเนื้อร้องนัน้หวัหน้าคงศกัดิแ์ต่งให้  และพวกเพลงร้อง
ละครของหม่อมหลวงขาบ  คณะพลายมงคลออกทวี ี ช่อง 4  บางขนุพรหม  แต่งท านองรอ้งไว้
มากพอสมควร  เห็นว่าเพลงไหนมชี่วงพอร้องได้ก็บรรจุเนื้อร้องเข้าไป  สรุปแล้ว  ก็คงเป็น
ประโยชน์ต่ออนุชนรุ่นหลงัไดบ้า้งทีไ่ดเ้อาไปใช ้ ดว้ยมใีจนิยม 

 
 ชวีติราชการศลิปินไทยในกรมประชาสมัพนัธ์  เมื่อระยะหา้ปีแรก  สมยัท่านหม่อมหลวง
ขาบ  กุญชร  ณ  อยุธยา  เป็นอธิบดี  มีความก้าวหน้าไม่แพ้สถาบนัศิลปินที่อื่นๆ เพราะมี
หวัหน้าแผนกคุณคงศักดิ ์ ค าศิร ิ ผู้มีความสามารถและความรู้ทัง้ทางด้านวิชาการและด้าน
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ศลิปินขัน้ปรมาจารย์  และมคีุณครูพุ่ม  ปาปุยะวาทย์  ผู้มคีวามรูค้วามสามารถเรยีกไดว้่าเป็น
ปราชญ์และมลีูกศษิย์หลายคนที่มคีวามรูแ้ละความสามารถเป็นที่ปรกึษาของครูได้คอยช่วยกนั
ประคบัประคองสง่เสรมิครู  เช่น  บุญยงค ์ เกตุคง  สมาม  ทองสุขโชต ิ จ าเนียร  ศรไีทยพนัธุ์ 
และมศีษิยฝี์มอืดอีกีหลายคน  เช่น  สบืสุด  ดุรยิประณีต  ประสงค ์ พณิพาทย ์ ราศ ี พุ่มทอง
สุข  ไดส้นองความคดิของครทูีอ่อกมาไดด้อีย่างเต็มที ่ จงึมชีื่อเสยีงโด่งดงัในระยะนัน้ 

 

 ครัน้เมื่อห้าปีให้หลัง  ระหว่าง  พ.ศ.  2500  ท่านหม่อมหลวงขาบ  อธิบดีกรม
ประชาสมัพนัธ์  มอีนัเป็นต้องหมดหน้าทีอ่อกไป  วงดนตรไีทยกรมประชาสมัพนัธ์ชกัซบเซาลง
บา้ง  เพราะก าลงัใจของนกัดนตรรีูส้กึว่าจะขาดความอบอุ่น  แต่กย็งัทรงๆ อยู่ไม่ถงึกบัทรุด 

 

 ครัน้เมื่อมาถึงระยะ  พ.ศ.  2504  หัวหน้าคงศักดิ ์ ค าศิริ  ปลดเกษียณออกไป  

เปลีย่นหวัหน้าใหม่มาจากวงดนตรสีากล  เกดิการเปลีย่นแปลงนโยบายในการบรรเลงเป็นแบบ
เพลงไทยสากลอยู่สองปี  เราไดร้บัมอบใหเ้ป็นผูป้รบัปรุงเพลงเพือ่บรรเลงออกอากาศ  ถูกเพือ่น
ฝงูถากถางกนัต่างๆ นานา  หาว่าเราประจบหวัหน้า  ท าลายวฒันธรรมของชาติ  ถงึกบัมบีตัร
สนเท่ห์มาสาปแช่งอย่างหยาบคาย  เราไม่โกรธ  ไม่โต้ตอบ  คดิว่าคนเราน้อยนักที่จะมธีรรมะ
อยู่ในใจ  เพื่อมองคนอื่นในแง่ดี  มแีต่ความรษิยาอยู่ในสนัดานมากนัก  เหน็หวัหน้าเรยีกใช้อยู่
ใกลช้ดิทุกๆวนั  เพื่อจดท านองเพลง  และให้แต่งเนื้อเพลงแบบไทยสากล  การแต่งเพลงหรอื
เนื้อรอ้งกต็้องตรกึตรองกนันาน  กว่าจะได้เนื้อถ้อยกระทงความ  พอเสรจ็กลบัออกมาก็ถูกถากถาง
แลว้ 
 

 เป็นอนัว่าในระหว่าง  2  ปี  ทีห่วัหน้าใหม่มา  คอื  ครูเวส  สุนทรจามร  เราเกอืบขาด
เพือ่นฝงูทัง้หมด  แทบจะลาออกเสยีหลายหน  แต่คดิอกีทวี่า  ทนไปเถอะนะแลว้เพือ่นจะเขา้ใจ
เราดเีองสกัวนัหน่ึง  กเ็พือ่นไม่คดิบา้งนี่ว่าเขาเรยีกเราในฐานะทีเ่ราพอจะรูแ้ละท าไดอ้ยู่บา้ง  คดิ
เสยีว่าอนัปุถุชนคนเราทุกวนันี้มน้ีอยนักที่จะมองคนอื่นในแง่ดนีอกจากตวัเขา  แลว้วนัหน้าเขา
จะตระหนักใจเองว่า  จ าเนียรน่ะเวลานี้ก าลงัตกทีน่ัง่อย่างไร  กเ็ขาเป็นผูบ้งัคบับญัชาเรา  เขารู้
ว่าเราท าอะไรไดบ้า้ง  เช่น  แต่งท านองเพลง  และประพนัธค์ ารอ้งได้  เขากเ็รยีกไปปรกึษาร่วม
คดิร่วมประพนัธ์ด้วยกนั  และบางครัง้เขาก็เลี้ยงอาหารกลางวนัด้วย  เพื่อนศิลปินเฉพาะบาง
ท่านที่ร่วมงานอยู่ด้วยกันก็แสดงปฏิกิรยิากนัต่างๆนานา  ตลอดจนผรุสวาจาที่แสนจะต ่าช้า
อย่างรุนแรง  จ าเนียรได้ยนิแต่ก็ท าไม่ได้ยนิเสยี  เลี่ยงไปนัง่ให้ห่างเขา  เพราะรู้ว่าเขาไม่ชอบ
เราแล้ว  นัง่แล้วก็คดิว่าท าไมหนา  เพื่อนไม่คดิบ้างว่าเขาเป็นหวัหน้าเรา  เขาเรยีกใช้เราแล้ว
เราจะขดัเขาอย่างไร  แลว้เขากเ็พิง่เป็นหวัหน้าใหม่ๆ แล้วเราจะขดัเขาอย่างไร  ทัง้ ๆ ที่ใจไม่
สมคัรแต่ก็ต้องฝืน  แล้วผลสุดท้ายพอเขาเกษียณอายุไปแล้ว  จ าเนียรได้ดีอะไรบ้าง  เพื่อน
ทัง้หลายคงแจง้แก่ใจแลว้ใช่ไหม  พุทโธ่เอ๋ย 
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 ครัน้เมื่อ  พ.ศ.  2506  คุณครูเวส  สุนทรจามร  ปลดเกษยีณอายุไปเปลี่ยนหวัหน้า
ใหม่มาจากวงดนตรสีากลอกีคอื  คุณสมพงษ์  ทพิยกลนิ  ระยะนี้ดนตรไีทยกรมประชาสมัพนัธ์
มแีต่ทรงกบัทรุด  เริม่ถอยหลงั  นอกจากขาดความอบอุ่นในการปกครองแลว้  หวัหน้าแผนกไม่
รู้เรื่องของเรื่องทางดนตรไีทย  เพราะหวัหน้าเขาไม่ด าเนินการอะไรเลยในด้านวงดนตรี  เขา
มอบให้ฝ่ายศิลปินหญิงด าเนินการทุกอย่าง  โดยท าไปอย่างสุกเอาเผากิน  ผิดถูกขาดเกิน
อย่างไรก็ไม่รู้  เพราะขาดความรอบรู้  มแีต่ฝีมอื  ถือทิฐใินตน  กลวัคนอื่นจะดีกว่าดูแล้วน่า
สงสาร ศิลปินชายที่มคีวามรู้อยู่พยายามทกัท้วงเพราะกลวัจะอายเขาอื่นๆ ก็ไม่ยอมฟังเสยีง
กลบัแสดงความโกรธเสยีอกี  ผลทีสุ่ดกไ็ม่มใีครกลา้พดูอะไรปล่อยไปตามเรื่องใหเ้ขาสบายใจกนั 

 

 ครัน้เมื่อ พ.ศ. 2509  เปลี่ยนหวัหน้าใหม่อีกเพราะคุณสมพงษ์  ทิพยกลินสิ้นชีวติ  

จงึแต่งตัง้คุณระตี  วเิศษสุรการ  ขึน้เป็นหวัหน้าแผนกแทน  นับว่าเป็นลูกหมอ้หน่อเนื้อเชื้อไข
ดนตรไีทยแท้ทีเดยีว  และฝีมอืในการดดีจะเขเ้ป็นเอกคนหนึ่ง  แต่กป็ฏบิตัไิด้เพยีงอย่างเดยีว  
กไ็ม่เจรญิขึน้ได้  การด าเนินนโยบายในวงดนตรกีย็งัอยู่อย่างเดมิไม่ก้าวหน้าไม่มใีครคดิท าอะไร
ขึ้นเพราะขาดการสนับสนุน  ก็ต้องปล่อยไปตามเรื่องอีกเช่นเคยคงคอยระวงัตัวไม่ให้บกพร่องในราชการ
เท่านัน้ 

 

 เราอยู่อย่างสงบ  เรื่อยๆ มาตัง้แต่  2509  จนถึงปี  2510  ได้มโีอกาสสอบชัน้ตรี
อกีครัง้หนึ่ง  (เมื่อปี  2504  สอบไปครัง้หนึ่งแลว้ได้  แต่ไม่มตี าแหน่งใหเ้พราะจ ากดัจงึพลาด
ไป)  สอบครัง้นี้  เป็นครัง้ทีส่องแต่ก็พลาดอกีแบบเก่า  ครัง้นี้รูส้กึก าลงัใจเสยีมาก  ถงึกบัเป็น
โรคหวัใจตอ้งเขา้โรงพยาบาลพระมงกุฎแต่กพ็ยายามท าใจใหส้บาย  ช่วยตวัเองดว้ยการหนัเขา้
หาธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง  และหาความเพลิดเพลนิด้วยการเล่นพระเครื่อง  หาตาม
เพือ่นฝงู  และเช่าเขาบา้ง  จนมมีากพอสมควร 
 

 จนถงึปี  2518  จงึไดม้โีอกาสสอบชัน้ตรอีกีเป็นครัง้ทีส่าม  อายุตอนน้ีปาเขา้ไป  55  

แล้ว  นับอายุราชการตัง้แต่แรกบรรจุจนถึงตอนนี้ได้  21  ปี  (อายุตอนนี้  55  ปี  อายุ
ราชการได้  21  ปี)  ทีนี้สอบได้เพราะสอบคนเดียวไม่มคีู่แข่ง  ต่อมาเมื่อเปลี่ยนใช้ระบบซี  
เขาปรบัใหซ้ ี 3  เพราะเงนิเดอืนถงึขัน้  ครัน้เมื่อมกีารสอบซี  4  จงึสมคัรสอบและสอบไดเ้มื่อ  

2520  เป็นข้าราชการระดับซี   4  เรื่อยมาจนถึงเดือนกันยายน   พ .ศ.  2524  จึง
เกษยีณอายุราชการ  จ าเนียรเกดิเดอืนตุลาฯ  จงึไดอ้ยู่ต่ออกีหนึ่งปี   

 

 

 

ทีม่า: จ าเนียร  ศรไีทยพนัธุ์. “บางตอนจาก เมื่อลมรู้โรย”. ท่ีระลึกงำนพระรำชทำนเพลิง
ศพ      ครจู ำเนียร ศรีไทยพนัธ.์ กรุงทพฯ : พฆิเณศ พริน้ติง้ เซน็เตอร.์  
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บทวิเครำะห์ 
 
 บทความนี้ตดัตอนจาก  “ย่อประวตัชิวีติ  ศลิปิน  ในแวดวงดนตรไีทย  ของ  จ าเนียร   
ศรไีทยพนัธุ์”  โดยเนื้อหาของบทความทัง้หมด  เป็นการเล่าถงึประวตักิารด าเนินชวีติ  และการ
กา้วเขา้สู่วงการดนตร ี ซึ่งส่วนทีต่ดัตอนมานี้เกี่ยวกบั  บรรยากาศในการเป็นนักดนตรไีทยของ
กรมประชาสมัพนัธ์  ซึ่งในบนัทกึนี้ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึปัจจยัหลายอย่างที่สามารถส่งผลต่อความ
เจรญิของดนตรแีละนกัดนตรเีอง  รวมทัง้ปัญหาภายในหน่วยงานเอง  ซึง่บุคคลภายนอกอาจไม่
สามารถรบัทราบไดเ้ลย 

 
 จากบนัทกึนี้เหน็ไดว้่า  นักดนตรไีทยในระดบัอาชพีหรอืระดบั  “คร”ู  นี้  จะตอ้งเป็นผูม้ี
ความรอบรูแ้ละฝีมอืสูง  เพราะการแข่งขนักนัเขา้สู่ฐานะนักดนตรทีี่มสีงักดันั ้น  แน่นอนว่าย่อม
ท าให้สถานภาพของนักดนตรแีละความเป็นอยู่มคีวามมัน่คงขึ้น  ขณะเดียวกนัการก้าวเข้าสู่
สถานภาพเช่นนี้ย่อมต้องมีการแข่งขนักันหลายลักษณะ  ทัง้ทางด้านฝีมือ  ความรู้  และ
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมด้วย  ที่เห็นได้ชดัอีกอย่างหนึ่งคอืการสร้างสรรค์ทางดนตรไีทยนั ้นมี
ตลอดเวลา  โดยใช้เฉพาะในหน่วยงานต่างๆที่มงีานแสดงสม ่าเสมอย่อมจ าเป็นที่จะต้องมกีาร
สร้างสรรค์ผลงานใหม่  ให้เป็นผลงานของหน่วยงานด้วย  แต่ที่น่าสงัเกต  คือ  เมื่อเกิดการ
สร้างสรรค์แล้วมกีารน าผลงานไปใช้  มกัจะไม่ค่อยค านึงถงึการให้เกยีรติ  หรอืเคารพในสทิธิ
ของผู้สร้าง  ซึ่งอาจเป็นเรื่องปกติไปแล้ว  รวมทัง้ความสามารถพลิกแพลงต่าง ๆ ก็เป็นทาง
เลีย่งในการหยบิยมืผลงานอนัเป็นความคดิผูอ้ื่นไปใช ้

 
 ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับความเจริญหรือเสื่อมในวงการดนตรีที่มีสังกัด   ขึ้นอยู่กับ    

“บารม”ี  และบทบาทของผูน้ าเป็นเรื่องส าคญัโดยเฉพาะในสงัคมไทยและวงการดนตรไีทย  การ
ยอมรบันับถอืในเรื่องส่วนตวั  มกัจะมาก่อนการยอมรบัในบทบาทตามหน้าที่การงาน  ซึ่งจะดู
เหมือนไม่พยายามแยกออกจากกัน  ดังนัน้  ผู้ที่จะเป็นผู้น าในการบริหาร  ก็จ าเป็นต้องมี
ความรู้  และฝีมอืในทางดนตรดี้วย  มฉิะนัน้ก็อาจไม่ได้รบัการยอมรบัซึ่งในกรณีเช่นนี้  หาก
ผู้น ามวีสิยัทศัน์ที่กว้างไกล  แต่ขาดเรื่องฝีมอื  ความรู้ทางดนตรี  ก็อาจเป็นอุปสรรคต่อการ
บรหิารได้เช่นกนั  รวมทัง้วถิชีวีติแบบไทยในวงการราชการที่ยงัแข่งขนัรษิยากนัในหน้าที่การ
งาน  มากกว่าการทุ่มเทในการสร้างสรรค์ย่อมให้ความชดัเจนขึ้นในบทความนี้และอาจเป็น
ค าตอบไดเ้ช่นกนัว่า  เหตุใดวงดนตรมีสีงักดัทัง้หลายจงึดูเหมอืนดอ้ยคุณภาพทัง้ๆ ทีเ่ป็นแหล่ง
รวมของนกัดนตรฝีีมอืดไีวด้ว้ยกนั 

 
 ความเปลีย่นแปลงทางดนตรทีีม่กี าเนิดจากกรมประชาสมัพนัธ์  ในสมยัหม่อมหลวงขาบ
เป็นอธิบดีนัน้  ย่อมชี้ให้เห็นได้ว่า  การพฒันาของเพลงไทยสากล  ที่เรยีกว่า        “สงัคีต
สมัพนัธ์”  นัน้เป็นแนวคดิที่หลกัแหลม     ในการโอนอ่อนผ่อนตามนโยบายของรฐับาล  แต่
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ยงัคงสามารถรกัษาเพลงไทยให้อยู่ในสงัคมไทยได้ระยะหนึ่ง  ซึ่งแนวคิดในการผสมผสาน
เช่นนัน้  ถือได้ว่าเป็นความคดิสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์  ซึ่งเป็นธรรมดาที่มทีัง้การยอมรบัและ
ต่อต้าน  โดยเฉพาะกลุ่มนักดนตรไีทย  ทีท่นไม่ไดก้บัการเปลีย่นแปลงรปูแบบของดนตรไีทยไป  

ทัง้ๆทีใ่นความคดินัน้  แสดงใหเ้หน็เจตนาในการรกัษาดนตรไีทยไวใ้นรูปแบบทีไ่ม่ขดักบักระแส
ของสงัคม  ที่ดนตรไีทยเองอาจเกิดความรู้สึกต่อต้านแนวคดิ  จนกลายเป็นความเกลียดชงั
ส่วนตัวในที่สุด  ที่ผู้บันทึกได้บันทึกอย่างชดัเจน  เพราะเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และได้ถูก
กระท าโดยตรง 
 
 โดยสรุปถึงแม้จะเป็นเพียงบันทึกส่วนตัว   แต่ก็ได้สะท้อนให้เห็นสภาพต่างๆใน
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบต่อศลิปวฒันธรรมของชาต ิ และปัญหาของการดนตรไีทยเอง  ทีย่งัคงยดึ
ตดิกบัความคดิบางประการทีอ่าจเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาศลิปะดนตรใีนภาพรวมของสงัคมใน
ที่สุด  แต่อย่างไรก็ตามเรื่องของศลิปะดนตรนีัน้  คงมใิช่เฉพาะเรื่องฝีมอืความสามารถเท่านัน้  

ความรอบรูย้่อมเป็นปัจจยัส าคญัทีจ่ะท าใหบุ้คคลและวงการดนตรสีามารถปรบัตวั  และด ารงอยู่
ไดใ้นสงัคมทุกสภาพการณ์ 

 

รงัสพินัธุ ์ แขง็ขนั :ผู ้วเิคราะห ์  
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เพชรน ้ำงำมในวงดนตรีไทย 
สาทสิ  อนิทรก าแหง 

 
 งานศพวนันัน้เป็นงานศพทีใ่หญ่ยิง่ทีสุ่ดงานหนึ่งเท่าที่ขา้พเจา้เคยเหน็มา ความใหญ่ยิง่
ในที่นี้ ไม่ได้หมายความถงึความใหญ่โตมโหฬารของการเลี้ยง การต้อนรบั หรอืความสวยงาม
ในการประดบัประดาหบีศพแต่ประการใด หากแต่หมายถงึผูม้าร่วมในงานศพ ซึง่มตีัง้แต่คนเดนิ
ถนนขึน้ไปจนถงึเจา้นายชัน้สงูสุดของประเทศ เกยีรตอินัน้ีเป็นสิง่อนัควรภูมใิจ และจ าไวอ้ย่างไม่
ลมืส าหรบับรรดาลูกหลานของผู้ตาย เหตุการณ์เช่นนี้แสดงให้เหน็ว่าผู้ตายเป็นที่รกัของคนทุก
ชัน้ ทุกคนทีม่าในงานกล่าวไดว้่ามาดว้ยใจรกัดว้ย ความอาลยัอนัมตี่อผูต้ายเป็นพเิศษ หาไดม้า
เพราะคดิว่าผู้ตายหรอืญาตขิองผูต้ายเป็นเจา้นายบุญหนักศกัดิใ์หญ่ทีจ่ะช่วยบนัดาลใหอ้ะไรต่อ
อะไรเกดิขึน้แก่ตวัไม่ ดูๆ กอ็อกจะแปลกอยู่มากทีม่นัช่างตรงกนัขา้มกบัการปฏบิตัเิพื่อจะ “เอา
หน้า” อย่างทีช่อบท ากนัอยู่ในสมยัน้ีเสยีเหลอืเกนิ 

 แต่เมื่อคดิไปอกีทกีด็ไูม่น่าแปลกประหลาดอะไร ถ้าเรารูว้่าผูต้ายคอื หลวงประดษิฐ์
ไพเราะ ผูเ้ป็นทัง้นกัดนตรเีอกของเมอืงไทยและครบูาอาจารยท์างดนตร ี ผูม้ลีูกศษิยล์ูกหาทัว่
บา้นทัว่เมอืง คนทีม่าในวนันัน้จงึมาดว้ยความเตม็ใจเป็นพเิศษ เพราะถา้ตนไม่ใช่มติรสหายของ
ผูต้าย ตนกเ็ป็นลูกศษิยล์ูกหาและลูกหลานของผูต้ายทัง้นัน้  การมาในงานจงึหาไดเ้ป็นการมา
เพราะเสแสรง้จะเอาหน้าเอาตา  ดงัทีใ่คร ๆ ชอบปฏบิตักินัอยู่ในสมยัน้ีไม่ 

 ขา้พเจา้รูจ้กักบัหลวงประดษิฐไ์พเราะทางชื่อเสยีงของท่านมาเป็นเวลาหลายปีแลว้ และ
เพิง่จะมเีกยีรตไิดรู้จ้กัตวัจรงิของท่านเมื่อสองปีมาแลว้นี่เอง ขา้พเจา้จ าลกัษณะของชายชราทีม่ี
ท่าทางใจด ี อารมณ์เยน็ ทีร่บัไหวข้า้พเจา้ในวนันัน้ไดอ้ย่างแม่นย า วนิาทแีรกทีไ่ดพ้บกบัท่าน 

ขา้พเจา้เกดิความรูส้กึขึน้มาทนัทวี่า ตวัก าลงัพดูอยู่กบัญาตผิูใ้หญ่ทีส่นิทชดิเชือ้ของตน ดูๆ ตวั
ท่านเองกเ็หมอืนจะมองเหน็เดก็ๆทุกคนเป็นลูกหลานไปเสยีหมด ท่านเป็นคนไม่พดูมาก ใจเยน็ 

และตอบค าถามต่างๆ ดว้ยความระมดัระวงั ปลอบใหก้ าลงัใจเมื่อควรปลอบ และตกัเตอืนเมื่อ
ควรตกัเตอืน ทุกอย่างทีท่่านท าไปกบัเดก็ๆแสดงใหเ้หน็ว่าท่านมคีวามสุขกบัลูกศษิยแ์ละ
ลูกหลานของท่านมากเหลอืเกนิ ในขณะเดยีวกนั ความสุขอกีอย่างทีเ่ปรยีบเหมอืนชวีติวญิญาณ
ของหลวงประดษิฐไ์พเราะ อนัจะขาดเสยีไม่ไดก้ค็อื ดนตร ี ในขัน้ตน้ของชวีติท่านอยู่กบัดนตรี
และเจา้นาย ในบัน้ปลายท่านเป็นสุขอยู่กบัดนตรแีละลูกหลาน และใครกต็ามทีอ่ายุอ่อนกว่าท่าน 

กจ็ะรูส้กึตวัว่าไดร้บัความเอื้อเอน็ดปูระดุจตนเป็นลูกหลานของท่านจรงิๆ ทุกคน 

 ขา้พเจา้จ าวนัไหวค้รคูรัง้สุดทา้ยของหลวงประดษิฐไ์พเราะไดเ้ป็นอย่างดี เหตุการณ์ใน
วนันัน้จะจารกึอยู่ในความจ าของขา้พเจา้ไปจนถงึวนัสุดทา้ยแห่งชวีติ เสยีดายทีข่า้พเจา้ไม่รูจ้กั
ท่านมาก่อนหน้านี้ ไม่เช่นนัน้เหตุการณ์ในวนัไหวค้รปีูก่อนๆ คงจะช่วยใหข้า้พเจา้ซาบซึง้และ
รูจ้กัค่าของเพลงไทยดขีึน้อกีมาก ขา้พเจา้ไดเ้หน็แขกเหรื่อมากมายในงาน ไดเ้หน็ลูกศษิยล์ูกหา
จากทศิต่างๆทัว่ประเทศมาชุมนุมกนัในวนันัน้ ไดเ้หน็พธิ ี “ครอบ” อนัจะหาดไูดย้ากในเมอืงไทย 

ไดเ้หน็ฝีมอืของนกัดนตรไีทยเอกๆ ซึง่เปรยีบเสมอืนเพชรน ้างามของเมอืงไทย แมจ้ะเป็นที่
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เสยีใจอย่างเหลอืแสนทีเ่พชรเมด็ใหญ่ทีสุ่ด งามทีสุ่ด คอื หลวงประดษิฐไ์พเราะไดส้ญูเสยีไปแลว้
บดันี้ แต่มรดกของท่านทีไ่ดม้อบไวก้บัลูกศษิยล์ูกหากย็งัคงเหลอือยู่ไม่สญูหายไปไหน ถงึจะไม่
ครบถว้นทุกอย่างทุกประการเหมอืนตวัอาจารยอ์ยู่เอง กย็งัน่าปลื้มใจทีท่่านไดม้อบมรดกอนัล ้า
ค่าเหลอืไวใ้หช้าตไิทยอยู่ไม่น้อยเลย 

 ขา้พเจา้จ าไดว้่า  ในตอนกลางคนืของงานวนัไหวค้รูวนันัน้  มรีะนาดประชนักนัหลายวง  
เพลงต่างๆทีน่ ามาเล่นไดค้ดัเลอืกอย่าง “ยอด” จรงิๆมาแสดง นกัดนตรทีุกคนรูว้่าการแสดงฝีมอื
ต่อหน้าครนูัน้ส าคญัเพยีงไรและยิง่เป็นวนัครอบดว้ยแลว้ จ าเป็นนกัจ าเป็นหนาทีจ่ะตอ้งใหค้รู
เหน็ว่าวชิาทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดไปจากครนูัน้ไดร้บัผลดเีพยีงไหน ถ้าใครแพห้รอืฝีมอืดอ้ยกว่าก็
จะตอ้งอายกนัไปทัว่บา้นทัว่เมอืง เรยีกว่าเลกิหากนิเป็นนกัดนตรกีนัไดเ้ลย ฉะนัน้ฝีมอืและการ
บรรเลงในวนันัน้ ขา้พเจา้เชื่อว่าจะไม่มวีนัไดฟั้งอกีแลว้ในชาตนิี้ ขา้พเจา้ไดเ้หน็การเดีย่วระนาด
ทีแ่สนจะวเิศษ ไดเ้หน็ลูกไมใ้นการเล่น เช่น การกรอ การขยี ้รวั คาบลูกคาบดอก และอื่นๆ อกี
หลายอย่าง ยิง่ตกดกึหนกัเขา้ ฝีมอืของใคร ๆ ทีซุ่่มไวก้น็ าออกมาแสดงจนหมดไสห้มดพุง เวลา
ทีค่นหนึ่งเดีย่ว คนหนึ่งกต็บมอืเขา้จงัหวะกระทุง้สนุกสนาน บางคนกร็ าป้อเขา้จงัหวะเพลง บาง
คนกส็ง่เสยีงเฮฮายัว่เยา้กระเซา้กนัไปตามเรื่อง บรรยากาศแห่งความสนุกสนานและอบอุ่นเป็น
กนัเองอย่างพีน้่องเช่นน้ีจะหาไม่ไดง้่าย ๆ นกัในโลกอนัสบัสนวุ่นวายทุกวนัน้ี 

 ในตอนดกึมกีารเดีย่วระนาดเอก 5 ราง ซึง่ผูท้ีไ่ปงานนัน้กล่าวว่า ถงึขนาดเจา้ฟ้าเจา้
แผ่นดนิกค็งไม่มโีอกาสไดฟั้ง เพราะระนาดเอกรางหนึ่งหมายถงึนกัดนตรเีอกของวงหนึ่ง ระนาด
เอก 5 ราง หมายถงึนกัดนตรเีอกจากวง 5 วง เมื่อมารวมกนัเขา้ ต่างคนต่างกม็ฝีีมอื ต่างกม็ ี

“ทาง” ทีเ่ชีย่วชาญไปเฉพาะของตน ไฉนเลยจะมารวมกนัได้ และมนักเ็ป็นความจรงิเสยีดว้ย 

เพราะครัง้แรกทีเ่พลงภริมยส์ุรางคจ์ากฝีมอืระนาดเอกทัง้หา้รางนี้เริม่ขึน้ไดไ้ม่เท่าไหร่ก ็ “ล่ม” ลง
กลางคนั แต่ละคนต่างกบ็รรเลงไปตามแนวของตน ไม่มใีครฟังใคร และเพลงภริมยส์ุรางคโ์ดย
ระนาดเอก 5 รางกม็ที่าว่าจะไปไม่รอด 

 ในระยะน้ีเองทีห่ลวงประดษิฐไ์พเราะไดลุ้กขึน้ยนืและกล่าวว่า “ลูกศษิยท์ัง้หลายทีม่า
ชุมนุมกนัวนัน้ี ต่างกม็ฝีีมอืเก่งกาจเหมอืนเสอืดว้ยกนัทัง้นัน้ แต่ละคนอาจจะเป็นเสอืด า เสอืแดง 
เสอืขาว เสอืเหลอืง อยู่ในป่าของตน แต่เมื่อมาอยู่ดว้ยกนัต่อหน้าครเูช่นนี้ ทุกคนกค็วรจะทิง้
ความเป็นเสอืไป ใหเ้หลอืแต่ความเป็นลูกศษิยค์รเูท่านัน้ ฉะนัน้ขอใหทุ้กคนฟังครู ฟังจงัหวะจาก
ฉิ่งในมอืครู แลว้เพลงภริมยส์ุรางคก์จ็ะจบลงไดด้ว้ยความไพเราะและงดงามอย่างทีไ่ม่มใีครจะได้
เหมอืน” 
 จากนัน้ “ภริมยส์ุรางค”์ กไ็ดเ้ริม่ขึน้อกี ครัง้นี้เสยีงตะโกนของหลวงประดษิฐไ์พเราะดงั
อยู่เป็นระยะๆ ว่า “จงัหวะๆ ๆ” และในทีสุ่ด “ภริมยส์ุรางค”์ จากฝีมอืระนาดเอก 5 รางกเ็ป็นไป
อย่างเรยีบรอ้ยจนตลอดรอดฝัง่อย่างไพเราะน่าฟังและควรแก่การจดจ าไปชัว่ชวีติ ใน
ขณะเดยีวกนั มนักใ็หค้ตแิก่ทุกคนในทีน่ัน้โดยไม่ตอ้งสอนเลยว่า สามคัคคีอือะไร และคตอินันัน้
กเ็กดิขึน้ในชัว่ครู่เดยีวเพราะค าพดูของ “คร”ู ซึง่บดันี้ไดจ้ากไปแลว้อย่างไม่มวีนักลบัมานัน่เอง 
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 หลวงประดษิฐไ์พเราะ เกดิเมื่อวนัที ่ 6 สงิหาคม พ.ศ. 2424 ทีบ่า้นต าบลคลอง
ดาวดงึส ์สมุทรสงคราม เป็นบุตรคนสุดทอ้งของนายสนิและนางยิม้ ศลิปบรรเลง ชื่อเดมิคอื ศร 
ศลิปบรรเลง 
 หลวงประดษิฐไ์พเราะโชคดทีีม่บีดิาเป็นครป่ีูพาทยท์ีม่ชีื่อเสยีงมากในสมยันัน้ ครสูนิ       

ศลิปบรรเลง  เป็นครทูีม่ลีูกศษิยล์ูกหามากมาย ไม่เพยีงแต่ในสมุทรสงครามเท่านัน้ แต่ยงัใน
จงัหวดัใกลเ้คยีงต่างๆ ดว้ย และวชิาป่ีพาทยน์ี่เองทีค่รสูนิไดถ้่ายทอดใหลู้กชาย จนกลายเป็นนกั
ดนตรทีีม่ ีชื่อเสยีงของเมอืงไทยในปัจจุบนั 

 แมว้่าเมื่อเดก็ๆหลวงประดษิฐไ์พเราะจะไม่ไดต้ัง้ใจเรยีนดนตร ี แต่กป็รากฏว่ามี
ความสามารถและรกัทางดนตรมีาแต่เลก็แต่น้อย เมื่อเลก็ๆ ปรากฏว่าตฆีอ้งวงไดเ้องโดยไม่ตอ้ง
มใีครสอนตัง้แต่อายุ 5 ขวบ จนกระทัง่เมื่ออายุ 11 ขวบ บดิาจดังานพธิโีกนจุกใหเ้ป็นงานใหญ่ 
มดีนตรป่ีีพาทยป์ระชนักนัหลายวง เดก็ชายศรไดเ้หน็ฝีมอือนัเยีย่มยอดของนกัดนตรใีนงานวนั
นัน้หลายคน การไดเ้หน็นัน้ท าใหเ้ดก็ชายศรเกดิความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเป็นนกัดนตรเีอกใหไ้ด้
บา้ง ฉะนัน้จงึเริม่หดัเรยีนกบับดิาอย่างเอาจรงิเอาจงั จนสามารถออกประชนัวงไดท้ัง้ ๆ ทีอ่ายุ
ยงัน้อยนัน่เอง 
 นบัแต่ไดอ้อกประชนัวงแลว้ ฝีมอืของเดก็หนุ่มศรกไ็ดข้ึน้ชื่อเป็นทีรู่จ้กักนัไปทัว่ ในการ
แสดงตามงานพธิตี่างๆปรากฏว่าฝีมอืของนายศรเป็นทีเ่ลื่องลอืกนัอยู่เสมอ จากหมู่ของเจา้นาย
หวัเมอืงกไ็ดแ้พร่หลายไปถงึวงของเจา้นายในเมอืงหลวง ครัง้หนึ่งในงานวนัเกดิของเจา้จอมส าลี 
เจา้จอมมารดาในสมเดจ็พระปิตุลา นายศรไดแ้สดงฝีมอืเดีย่วเพลงกราวในเถาเป็นเวลานานถงึ
หนึ่งชัว่โมง เพลงกราวในนัน้ ใครๆกย็่อมรูก้นัอยู่ว่าเป็นยอดของเพลงระนาดเดีย่ว ผูเ้ล่นตอ้งมี
ทัง้ลูกไมแ้ละฝีมอือนัยอดเยีย่มจงึจะบรรเลงไดส้มบูรณ์ตามแบบฉบบั ปรากฏว่าทัง้ลูกไมแ้ละ
ฝีมอืของนายศรเป็นทีช่ื่นชมแก่เจา้นาย ณ ทีน่ัน้เป็นอย่างยิง่ สมเดจ็เจา้ฟ้า กรมพระยานรศิรานุ
วดัตวิงศ ์และเจา้นายอกีหลายพระองคท์รงพอพระทยัจนถงึกบัประทานรางวลัให้ 

ความเชีย่วชาญและสามารถยอดเยีย่มนี้ล่วงรูไ้ปถงึสมเดจ็เจา้ฟ้ากรมพระยาภาณุพนัธุ
วงศว์รเดช ทรงมรีบัสัง่ใหห้าและขอดตูวั พอไดท้รงฟังฝีมอืบรรเลงของนายศรแลว้กท็รงพอ
พระทยัเป็นอย่างยิง่ ทรงขอตวันายศรจากท่านบดิาใหเ้ขา้มาเป็นมหาดเลก็ในพระองค์ 
 จากเวลานัน้เอง ชวีติของเดก็หนุ่มวยั 19 ปีกเ็ริม่กา้วขึน้สูค่วามเป็นปึกแผ่นยิง่ขึน้ 

สมเดจ็เจา้ฟ้าฯ โปรดและชุบเลีย้งเป็นอย่างด ี ทรงแต่งตัง้ใหเ้ป็นทีจ่างวางมหาดเลก็ในพระองค ์

เมื่ออายุนายศรครบปีบวชกท็รงพระกรุณาใหอุ้ปสมบท  ณ  วดับวรนิเวศ  และหลงัจากนัน้กท็รง
พระกรุณาจดัการแต่งงาน ใหก้บันางสาวโชต ิ หุราพนัธใ์นระหว่างนี้เองทีจ่างวางศรไดป้รบัปรุง
เพลงไทยต่างๆ เช่น เพลง 2 ชัน้ ปรบัปรุงใหเ้ป็นเพลงเถาหลายสบิเพลง 
 ต่อมาจางวางศรไดแ้สดงความสามารถใหเ้หน็มากขึน้ แมแ้ต่พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎ
เกลา้เจา้อยู่หวักย็งัโปรดฝีมอืดนตรขีองจางวางศรเป็นอย่างยิง่ จางวางศรน าเพลงเขมรเขาเขยีว 
2 ชัน้ มาประดษิฐเ์ป็น 3 ชัน้ใหช้ื่อว่าเขมรเลยีบพระนคร เพือ่ไวร้บัเสดจ็ในการเสดจ็ฯ เลยีบ
มณฑลนครศรธีรรมราช นอกจากนัน้ไดค้ดิประดษิฐท์ านองขบัรอ้งและเพลงโอต้่างๆ ในงานพธิี
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เปิดประตูน ้าท่าหลวงสระบุร ี อกีครัง้หนึ่งไดป้ระดษิฐเ์พลงรอ้งขึน้หลายเพลง ทัง้ไดแ้สดงเพลง
ดว้ยฝีมอืตนเองในงานคลา้ยวนัเกดิเจา้พระยารามราฆพ ปรากฏว่าการแสดงทัง้สามคราวนี้ไดร้บั
การชมเชยจากพระบาทสมเดจ็ระมงกุฎเกลา้ฯ เป็นอย่างมาก การแสดงครัง้แรกของจางวางศร
ไดร้บัพระราชทานรางวลัและเหรยีญทองรปูรชักาลที่ 5 และรชักาลที ่6 ครัง้สุดทา้ยโปรดเกลา้ฯ 
ใหเ้ขา้ไปบรรเลงป่ีพาทยร์่วมกบัการแสดงโขนบรรดาศกัดิ ์ ต่อมาไดพ้ระราชทานยศเป็นหุม้แพร 
และไดบ้รรดาศกัดิเ์ป็นหลวงประดษิฐไ์พเราะในทีสุ่ด 

 เราย่อมทราบดอียู่แลว้ว่าสมยัรชักาลที่ 5 และ 6 เป็นสมยัทีด่นตรไีทยเดมิก าลงัเจรญิสู่
ขดีสุด นกัดนตรทีุกคนจะมชีื่อเสยีงไดต้อ้งเป็นคนเก่งและสามารถจรงิ ๆ ยิง่ถงึกบัขนาดเจา้นาย
และสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัโปรดเช่นนี้ ย่อมจะหลบัตาเหน็ไดว้่าความสามารถนัน้ต้องยิง่ใหญ่กว่า
นกัดนตรธีรรมดาเพยีงไร 
 อนัทีจ่รงิการเป็นนกัดนตรทีีม่ฝีีมอือย่างเดยีว ไม่ท าใหค้นผูน้ัน้มชีื่อเสยีงรุ่งเรอืงไปได้ 
ถา้นิสยัสว่นตวัของเขาไม่ดไีปดว้ย ขอ้นี้เป็นความจรงิส าหรบัสว่นตวัของหลวงประดษิฐไ์พเราะ 
จากปากค าของมติรสหายและคนเก่าๆ บางคน กล่าวถงึหลวงประดษิฐไ์พเราะดว้ยความชื่นชม
เสมอ ขา้พเจา้ไดท้ราบว่านิสยัทัว่ๆ ไปของหลวงประดษิฐไ์พเราะเป็นคนใจเยน็ และทีน่่านิยม
อย่างหนึ่งกค็อืความโอบออ้มอาร ี ไม่ว่าจะในดา้นการงานหรอืสว่นตวั หลวงประดษิฐไ์พเราะจะ
แสดงความโอบออ้มอารใีหเ้หน็เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่องความรูท้างดนตร ี ในสมยันัน้
ศลิปินไทยเราโดยทัว่ ๆ ไปมนีิสยัเสยีอยู่อย่างหนึ่งคอื หวงวชิา อาจจะเป็นเพราะอาจารยไ์ม่
อยากจะใหว้ชิาแก่คนสุ่มสีสุ่่มหา้ หรอือาจจะเป็นเพราะกลวัลูกศษิยจ์ะดเีกนิหน้าตวักไ็ม่ทราบชดั 

สิง่นี้เป็นทีน่่าเสยีดายในวงการศลิปินของไทยอยู่มาก ฝีมอืทางการช่าง การวาดเขยีน และการ
แกะสลกั ดนตร ี และอื่น ๆ ไดส้ญูหายไปพรอ้มกบัตวัศลิปินอย่างมากมาย เพราะการหวงวชิา
นี่เอง 
 แต่ตวัหลวงประดษิฐไ์พเราะเองไม่มคีวามรูส้กึเรื่องการหวงวชิาเลย ตัง้แต่หนุ่มจนแก่
จนกระทัง่ถงึแก่กรรมไป หลวงประดษิฐไ์พเราะไดแ้สดงใหเ้หน็ความเมตตาประจ าอยู่อย่างหนึ่ง 
ความเมตตาอนันัน้คอืความเป็นครอูนัมปีระจ าอยู่ในสายเลอืด และความเป็นครูนี้เองทีท่ าใหง้าน
ศพของหลวงประดษิฐไ์พเราะเตม็ไปดว้ยคนทุกชัน้ ตัง้แต่ต ่าสุดจนถงึสงูสุด ดงัขา้พเจา้ไดก้ล่าว
มาแลว้ 
 ขา้พเจา้ไม่สามารถจะเปรยีบเทยีบใหใ้ครๆ เหน็ไดว้่า ความสามารถทางดนตรขีองหลวง
ประดษิฐไ์พเราะนัน้มมีากมายเพยีงไร คนไทยรุ่นหลงัๆ ไม่เคยมโีอกาสไดย้นิไดเ้หน็หลวง
ประดษิฐไ์พเราะแสดงฝีมอืเลย เราไม่มเีครื่องอดัเสยีงในสมยันัน้ ไม่มปีระกาศนียบตัรหรอื
ปรญิญาอะไรทีจ่ะเป็นเครื่องรบัรองความสามารถของหลวงประดษิฐไ์พเราะ แต่ขา้พเจา้ไดเ้หน็
ฝีมอืของลูกศษิยท์่านหลายต่อหลายคน บางคนอายุยงัน้อย บางคนมาเรยีนกบัท่านเพยีงชัว่
เวลาอนัสัน้ แต่การอบรมของท่านกท็ าใหลู้กศษิยเ์หล่านัน้มหีน่วยกา้นและฝีมอืทีห่าตวัจบัไดย้าก 

ขา้พเจา้ไดฟั้งนกัดนตรหีน้าใหม่ๆ ของท่านบางคนทีเ่ดีย่วระนาดใหฟั้ง เหน็การรวั การกรอ
ลูกไมต้่างๆ ของผูแ้สดงแลว้ กร็ูส้กึว่าชาตนิี้ทัง้ชาตขิา้พเจา้คงไม่มวีนัตไีดอ้ย่างนัน้ บางครัง้เพลง
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กด็งัจนอกใจเตน้คกึคกัตามไปดว้ย บางครัง้ค่อยแผ่วเบาจนรูส้กึใจจะขาด กใ็นเมื่อลูกศษิยห์น้า
ใหม่ๆ ยงัท าไดด้ถีงึเพยีงนี้ แลว้ตวัอาจารยเ์องในสมยัหนุ่มๆ จะมฝีีมอืสงูสกัเพยีงไหน 

 ความสามารถอกีประการหนึ่งกค็อืความจ า เพลงไทยนัน้เรารูอ้ยู่แลว้ว่าไม่มโีน้ตและวธิี
บนัทกึเสยีงอย่างใดเลย การทีน่กัดนตรจีะบรรเลงเพลงไดน้ัน้กต็อ้งอาศยัความจ าของตนนัน่เอง 
เพลงบางเพลงยาวขนาดตอ้งเล่นเกอืบชัว่โมงจงึจะจบ มนัช่างน่าแปลกใจเสยีเหลอืประมาณว่า 
หลวงประดษิฐไ์พเราะเอาหวัทีไ่หนไปจดจ าเพลงเช่นนัน้ไดเ้ป็นรอ้ยๆเพลง แต่เรากไ็ดเ้หน็แลว้
ว่า หลวงประดษิฐไ์พเราะจ าไดอ้ย่างแม่นย าแต่หนุ่มจนแก่ และนอกจากจะจ าไดแ้ลว้ยงัไดน้ า
เพลงต่างเหล่านัน้มาปรบัปรุงใหด้ขีึน้ใหม้ลีวดลายแปลกขึน้ และงดงามไพเราะขึน้อกีดว้ย นี่คอื
ความสามารถในดา้นความจ าและการแต่งเพลง ซึง่จะหาไดไ้ม่ง่ายนกัจากอจัฉรยิะจ านวนไม่กี่
คนในโลกนี้ 
 ความสามารถอกีประการหนึ่งกค็อืความจ าอนัล ้าเลศินี่เอง พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้
เจา้อยู่หวัจงึโปรดเกลา้ฯ ใหห้ลวงประดษิฐไ์พเราะตามเสดจ็ประพาสอนิโดจนีและประเทศเขมร 
หลวงประดษิฐไ์พเราะไดอ้วดความสามารถของคนไทยเป็นทีน่่าชื่นชมอย่างยิง่ พระเจา้มณีวงศ์
กษตัรยิเ์ขมรทรงพอพระทยัและตดิพระทยัมาก จนถงึกบัขอตวัหลวงประดษิฐไ์พเราะไวช้่วยสอน
เพลงไทยในราชส านกั 

 และขณะทีส่อนเพลงอยู่ทีเ่ขมรนี่เอง หลวงประดษิฐไ์พเราะกไ็ดน้ าเพลงต่าง ๆ ของเขมร
มาแพร่หลายในเมอืงไทยดว้ย 

 ไม่ว่าจะเดนิทางไปแสดงทีไ่หน ไม่เคยเลยทีผู่ฟั้งจะไม่รูส้กึทึง่ในฝีมอืของท่านผูน้ี้ เมื่อ
ครัง้ตามเสดจ็สมเดจ็เจา้ฟ้า กรมพระยาภาณุพนัธุวงศว์รเดชไปชวา หลวงประดษิฐไ์พเราะกม็ี
ขลุ่ยตดิตวัไปเลาเดยีว แลว้ดว้ยขลุ่ยเลาเดยีวนี้แหละ หลวงประดษิฐไ์พเราะไดแ้สดงฝีมอืจนเจา้
ผูค้รองนครตอ้งตกตะลงึไป นอกไปจากนัน้ทัง้ๆทีไ่ม่เคยเล่นดนตรขีองชวาเลย และระนาดของ
ชวากม็รีะดบัเสยีงต่างกว่าระนาดของไทย แต่พอหลวงประดษิฐไ์พเราะไดล้องไล่เสยีงดเูทีย่ว
เดยีว กส็ามารถบรรเลงเป็นเพลงอนัเพราะพริง้ออกมาได้ นี่คอืเกยีรตขิองคนไทยในต่างประเทศ
ทีค่วรภาคภูมใิจเป็นอย่างยิง่ และเช่นเดยีวกนั เมื่อกลบัมาเมอืงไทยไม่แต่จะแต่งเพลงชวาทีไ่ด้
น ามาเผยแพร่หลายเพลง หลวงประดษิฐไ์พเราะยงัน าดนตรขีองชวาทีเ่รยีกว่าองักะลุงมา
เผยแพร่ดว้ย จนบดันี้เครื่องดนตรชีนิดน้ีกย็งัคงแพร่หลายกนัอยู่ในเมอืงไทย 

 ชวีติในบัน้ปลายของหลวงประดษิฐไ์พเราะไดใ้ชใ้หห้มดไปในการเป็นครอูย่างแทจ้รงิ 
ท่านตัง้อกตัง้ใจทีจ่ะถ่ายทอดวชิาโดยไม่ปิดบงัและโดยไม่ตอ้งการอะไรตอบแทนดว้ย ตอ้งการ
อยู่อย่างเดยีวทีจ่ะใหศ้ลิปะทางดนตรไีดแ้พร่หลายและเจรญิยิง่ขึน้เท่านัน้ ถา้หากใครไดไ้ปเยีย่ม
เยยีนบา้นของท่านสกัครัง้กจ็ะรูส้กึแปลกใจว่า ท าไมผูค้นจงึมมีากมายเช่นนัน้ คนเหล่านัน้หาใช่
ลูกหลานของท่านไม่ หากแต่เป็นลูกศษิยซ์ึง่เดนิทางมาไกลจากจงัหวดัต่างๆ เมื่อตอ้งการเรยีน
ดนตรกีม็าหาท่านและขอพกัพงิอาศยัอยู่ในบา้นโดยไม่ต้องเสยีค่าใชจ่้ายอะไร บา้นศลิปบรรเลง
จงึเปรยีบเสมอืนอู่ขา้วอู่น ้าและบ่อวทิยาทานซึง่ใครๆกเ็ขา้ไปตกัตวงไดท้ัง้นัน้ การหมดเปลอืงใน
ดา้นเลีย้งดคูนนัน้ตอ้งมากเป็นของแน่ ใครบา้งในสมยัน้ีทีท่ าอย่างนัน้ได ้ใครบา้งทีน่อกจากจะไม่
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หวงัผลตอบแทนทางทรพัยส์นิเงนิทองแลว้ ยงัเสยีสละเงนิทองของตวัออกใหด้ว้ย ทัง้นี้หาใช่เพือ่ 
“หน้าใหญ่ใจโต” อะไรมไิด ้แต่เพือ่ศลิปะอย่างเดยีวเท่านัน้เอง 
 นอกจากจะสอนดนตรใีหเ้ป็นวทิยาทานทีบ่า้นแลว้ ตามโรงเรยีนต่างๆ ยงัไดม้าขอรอ้ง
หลวงประดษิฐไ์พเราะใหไ้ปสอนดนตรไีทยใหอ้กี ซึง่ค าขอรอ้งต่างๆ เหล่านี้แมจ้ะท าใหท้่าน
ล าบากอย่างไร หลวงประดษิฐไ์พเราะไม่เคยปฏเิสธเลยจนครัง้เดยีว จนกระทัง่ในปีสุดทา้ยแห่ง
ชวีติ แมจ้ะชราภาพมากแลว้กย็งัไม่ยอมหยุดการสอนอยู่ด ี ท่านท าใหใ้ครๆไดรู้ส้กึว่า ท่านมี
ความสุขทีจ่ะไดส้อนและท างานเกีย่วกบัดนตรทีีท่่านรกั วธิสีอนของท่านกไ็ม่ใช่สกัแต่ว่าสอนๆ 

ไปตะพดึตะพอื ท่านยงัสงัเกตความสามารถและความเฉลยีวฉลาดเป็นคน ๆ ไปอกี บางคน
ท่าทางว่าจะมฝีีมอืดีๆ  ท่านกส็อนลวดลายและการเล่นชนิดลูกไมพ้ลกิแพลงได้ บางคนฝีมอืไม่สู้
ดที่านกส็อนไปในทางอ่อนหวานน่ิมนวล ความสามารถอนัน้ีหาไม่ไดง้่ายๆ เลยในครูทุกคน 

 บดันี้คุณครผููน้ัน้ไดจ้ากไปแลว้ ชาตไิทยไม่ไดส้ญูเสยีครดูนตรทีี่ดคีนหนึ่งไปอย่างเดยีว 
แต่ยงัไดส้ญูเสยีนกัดนตรผีูย้ ิง่ใหญ่ และสญูเสยีเพลงไทยดีๆ  ไปอกีหลายเพลง นบัเป็นความ
สญูเสยีทีย่ิง่ใหญ่เหลอืเกนิในวงการศลิปะของเมอืงไทย 

 เราไม่รูว้่าเพลงไทยของเราจะสญูสิน้ไปหมดเมื่อใด ทุกวนัน้ีคนเก่าๆ หลายต่อหลายคน
คงไดแ้ต่นัง่คดิไปถงึความหลงัดว้ยความเศรา้สลดใจครัง้กระโน้นความเป็นไทยแทข้องเรายงัมี
อยู่ทุกกระเบยีดน้ิว แต่เดีย๋วนี้เราก าลงัมแีต่ความเป็นไทยจอมปลอม เราจะเรยีกตวัเองว่าเป็น
ไทยโดยสมบูรณ์ไดอ้ย่างไร ในเมื่อเราเองก าลงัเป็นทาสอารยธรรมตะวนัตก เราก าลงัเจรญิลงทุก
ทดีว้ยวฒันธรรมการกนิเหลา้ เทีย่วกลางคนื  เตน้ร า  ขีร่ถเก๋ง ดโูทรทศัน์ เราก าลงัลมืกลิน่
กระแจะ แป้งร ่า และสไบจบีผา้ยกกนัไปทุกขณะ เพลงเก่าๆ  ของเรากว่า 1,500 เพลง บดันี้
เหลอือยู่ไม่กีเ่พลง เช่นเดยีวกบัวฒันธรรมหลายต่อหลายอย่างก าลงัเหลอืน้อยลงทุกท ี และ
เช่นเดยีวกบัความเป็นไทยของเรากก็ าลงัจะสญูไปทุกขณะ 
 อะไรเล่าทีจ่ะช่วยบนัดาลใหทุ้กสิง่ทุกอย่างดขีึน้ ถา้ไม่ใช่ส านึกของคนไทยทุกคน!  

 

ทีม่า: สาทสิ  อนิทรก าแหง.  “เพชรน ้างามในวงดนตรไีทย”.  จำกดวงใจ. กรุงเทพฯ : 

แพรว        
เอนเตอรเ์ทน, 2543. 
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บทวิเครำะห์ 
 

  
 บทความนี้เป็นการแสดงความชื่นชม และชีใ้หเ้หน็ขอ้สงัเกตทีม่นียัเชงิสงัคมในวงการ
ดนตรไีทย ทีม่บีรบิทในดา้นต่างๆ หลายประการ ซึ่งถงึแมจ้ะไม่แสดงความเหน็ในเชงิวจิารณ์
อย่างชดัเจน แต่เนื้อความบางตอนสามารถเป็นขอ้มูลใหผู้อ้่านสามารถเปรยีบเทยีบกบับุคคล 

หรอืเหตุการณ์ทีต่่างกรรมต่างวาระได ้ ซึง่ทัง้นี้ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า ความเป็นปัจเจกในดา้นต่างๆ 

ของดนตรไีทย เป็นทัง้ขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยทีส่ง่ผลต่อนกัดนตรแีละดนตรไีดใ้นรูปแบบต่าง ๆ กนั 

แต่บทบาทส าคญัของความเป็น “คร”ู นัน้คอืปัจจยัส าคญัทีสุ่ดต่อดนตรไีทยในทุกๆ ดา้น ซึง่
ผูเ้ขยีนไดเ้สนอมุมมองต่างๆไวอ้ย่างแยบยล โดยไม่แสดงความเหน็ในการชีน้ าหรอื
วพิากษ์วจิารณ์ดนตรไีทยอย่างชดัเจน แต่ไดแ้ฝงนยัต่าง ๆ ไวอ้ย่างแหลมคม ดงัเช่น 

 ความเจรญิของดนตรไีทยในสมยัหน่ึง เป็นไปเพราะระบบอุปถมัภ์ ทีม่เีจา้นายทีม่ี
ความรูแ้ละมรีสนิยมทางดนตรทีีด่ ีไดใ้หค้วามสนใจและอุปถมัภน์กัดนตรฝีีมอืดทีัง้หลาย ซึง่หาก
พจิารณาแลว้จะเหน็ว่านกัดนตรฝีีมอืดทีีไ่ดร้บัการอุปถมัภเ์หล่านัน้คอื ครดูนตรทีีม่บีทบาท
ส าคญัต่อวงการดนตรไีทยแทบทัง้สิน้ ซึง่ถา้หากขาดการอุปถมัภ์ ครเูหล่านัน้กค็งไม่สามารถที่
จะทุ่มเทเวลา เพือ่พฒันาและสรา้งสรรคด์นตรไีดอ้ย่างเตม็ที่ แต่การทีจ่ะเป็นนกัดนตรทีีไ่ดร้บั
การอุปถมัภ์จากเจา้นายนัน้ตอ้งแสดงทัง้ฝีมอืและความรูใ้หเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ ซึง่หมายถงึว่า ตอ้งมี
เวทเีพือ่เปิดใหม้โีอกาสเหล่านี้ขึน้ดว้ย รวมทัง้ยงัแสดงใหเ้หน็ถงึความสนใจเรื่องดนตรใีน
สงัคมไทยขณะนัน้ ซึง่จากขอ้มลูเหล่านี้เป็นการแสดงถงึบรบิทและปัจจยัทางสงัคมหลายอย่างที่
สง่ผลต่อความเจรญิหรอืถดถอยของศลิปะไดอ้ย่างดี 
 ในเรื่องของความเป็น “คร”ู นัน้ เป็นทัง้ขอ้เด่นและขอ้ดอ้ย ของการสบืทอดดนตรไีทย 

เพราะความส าเรจ็หรอืความกา้วหน้าของผูเ้รยีนขึน้อยู่กบัวธิกีารของครทูัง้สิน้ รวมทัง้ปัญหา
เรื่องการหวงวชิา ทีม่กัมองว่าเป็นเหตุทีท่ าใหด้นตรไีทยสญูหายไปเป็นจรงิหรอืไม่ ซึง่ทัง้หมดนี้
เป็นเรื่องบทบาทของครทูีจ่ะสรา้งใหเ้กดิขึน้ไดท้ัง้สิน้ และแมว้่าในบทความนี้จะไม่ไดอ้ภปิรายถงึ
บทบาทของความเป็นครอูย่างชดัเจน แต่การกล่าวถงึความเป็นครใูนแนวทางของหลวงประดษิฐ์
ไพเราะ กย็่อมสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความแตกต่างของส านักต่างๆ ของดนตรไีทยไดว้่าเหตุใด บาง
ส านกัจงึสามารถสบืทอดดนตรไีดย้าวนาน บางส านกัจงึสญูหายไป 

 ในบทความนี้ เป็นเรื่องทีแ่สดงความเป็น “คร”ู ของหลวงประดษิฐไ์พเราะไดช้ดัเจน ใน
หลายดา้นนอกเหนือจากบทบาทของการสบืทอด สัง่สอน ยงัชีใ้หเ้หน็ถงึคุณสมบตัขิองครดูนตรี
ไทยทีต่อ้งมทีัง้ใจทีก่วา้งและความคดิทีล่กึไม่ยดึตดิกบัของเดมิเฉพาะตนเท่านัน้ การเขา้ใจใน
ความแตกต่างของบุคคลและสามารถใหส้ิง่ทีเ่หมาะกบับุคคลทีต่่างกนั เป็นปัจจยัส าคญัในเรื่อง 
การเรยีนการสอนแบบ มุขปาฐะ ทีส่ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม และเป็นประเดน็
ทีน่่าสนใจว่าพน้จากยุคสมยัของหลวงประดษิฐไ์พเราะแลว้ มกีารสบืทอดเจตนารมณ์ และน า
วธิกีารของท่านมาใชอ้ย่างไร โดยมลูนิธหิลวงประดษิฐไ์พเราะซึง่เป็นทายาทของท่าน ไดด้ าเนิน
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กจิการหลายอย่างเกีย่วกบัดนตรไีทย ซึง่มทีัง้การอนุรกัษ์และพฒันาที่ชดัเจนในหลายด้าน 

น่าจะเป็นเพราะแนวคดิหรอืแบบอย่างจากหลวงประดษิฐไ์พเราะเองดว้ยหรอืไม่ นอกจากนี้ยงั
แสดงใหเ้หน็ว่า นกัดนตรไีทย มคีวามสามารถในการซมึซบัวฒันธรรมดนตรขีองต่างชาตมิาปรบั
เป็นแบบอย่างของตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม โดยไม่สญูเสยีลกัษณะเฉพาะของดนตรไีทยไป ซึง่
อกีประเดน็หนึ่งทีช่วนใหค้ดิถงึการผสมผสานแนวคดิของดนตรไีทยกบัต่างชาตใินสมยัปัจจุบนั 

ในเรื่องทศิทางและวธิกีารที่เหมาะสม โดยอาจใช้กรณีของหลวงประดษิฐไ์พเราะเป็น
กรณีศกึษาได ้

 เมื่อพจิารณาโดยรวมเกีย่วกบัเนื้อหาของบทความนี้แลว้ อาจดเูหมอืนการเชดิชอูาศริ
วาทต่อหลวงประดษิฐไ์พเราะ แต่ในความแยบยลของเนื้อหาทีน่ าเสนอนัน้ ไดเ้สนอประเดน็ต่าง 
ๆ อย่างชดัเจนทีส่ามารถจะเชื่อมโยงกบัสภาพการณ์ต่างๆ  ทัง้ในอดตีและปัจจุบนัได้ 
นอกจากนี้การใหข้อ้มลูในหลายดา้น อาจจะเป็นการชีใ้หเ้หน็ถงึความเป็นคุณค่าทีแ่ทจ้รงิว่าอยู่ที่
ใด รวมทัง้การด ารงอยู่และถดถอยความนิยมของดนตรมีอีะไรเป็นเหตุปัจจยัทีแ่ทจ้รงินอกเหนือจาก
การกล่าวว่า “กระแสนิยมตะวนัตกก าลงัมอีทิธพิลกบัสงัคมไทย” จากบทความนี้และการสบืทอด
แนวความคดิของมลูนิธหิลวงประดษิฐไ์พเราะกเ็ป็นอกีกรณีหน่ึงทีส่ามารถยนืหยดัอยู่ได้ ซึง่เป็น
เรื่องทีน่่าจะพจิารณากนัต่อไปถงึความส าเรจ็หรอืไม่ ดงัทีห่ลวงประดษิฐไ์พเราะไดอุ้ทศิชวีติของ
ท่านใหก้บัดนตร ีและมผีูส้บืทอดมรดกทางดนตรขีองท่านไวไ้ด้ แมจ้ะเป็นเพยีงสว่นหนึ่งกต็าม 

 

รงัสพินัธุ ์ แขง็ขนั :   ผูว้เิคราะห ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไหว้คร ูครมูนตรี ตรำโมท 
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        สุจติต ์วงษ์
เทศ 

 

 ความรูท้ีว่่า   ครูมนตร ีตราโมท   ท่านเป็นปรมาจารยท์างดา้นดนตรแีละนาฏศลิป์ และ
ต่อมาเมื่อเขา้เรยีนมหาวทิยาลยัแลว้ก่อนหน้านัน้รูจ้กัท่านเป็นอย่างดใีนวงกวดีงักล่าว    แต่เมื่อ
รูว้่าท่านเป็นปรมาจารยท์างดา้นดนตรแีละนาฏศลิป์ ผมกเ็ริม่ศกึษางานของท่านอย่างจรงิจงั  
เพราะฉะนัน้เกอืบจะเรยีกไดว้่านบัแต่นัน้เป็นตน้มา ผมอ่านขอ้เขยีนของท่านทัง้หมดไม่มรีอดหู
รอดตาไปได ้ แมห้นงัสอืการละเล่นพืน้บา้นพืน้เมอืง ผมกเ็คยมอียู่ เพราะซื้อหามาจากแผง
หนงัสอืสนามหลวงและดเูหมอืนจะเป็นหนงัสอืทีห่าไดย้ากยิง่เล่มหนึ่ง เขา้ใจว่าจะเป็นหนงัสอื
เล่มแรกทีร่วบรวมเรื่องราวของพืน้บา้นพืน้เมอืงไวอ้ย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิง่เรื่องดนตรี
สมยัสุโขทยัทีท่่านคน้ควา้เพื่อไปรายงานต่อทีป่ระชุมสมัมนาเรื่อง  สุโขทยั     ซึง่กรมศลิปากร
จดัขึน้เป็นครัง้แรก    (ในสมยัท่านอธบิดธีนิต        อยู่โพธิ)์ และมรีวมพมิพเ์ป็นเล่มใหญ่นัน้ 

ผมเกอืบจะเรยีกว่าจ าไดท้ัง้หมด แมก้ระทัง่จ าไดห้มดว่าท่านอา้งถงึจารกึพอ่ขนุรามค าแหง
ตรงไหน? และอา้งถงึไตรภูมพิระร่วงตอนใด?   ต่อดนตรสีมยัอยุธยากเ็ช่นเดยีวกนั ผมอ่านจน
ขึน้ใจว่าท่านอา้งถงึกฎมณเฑยีรบาลตอนใดบา้ง? ไม่ตอ้งนบัค าอธบิายเพลง  ตลอดถงึการ
อธบิายการแสดงต่าง ๆ ของกรมศลิปากร ซึง่พมิพเ์ป็นสจูบิตัรเน่ืองในวาระต่างๆกนั และเขยีน
ขึน้โดยครมูนตร ีตราโมท   เป็นสว่นใหญ่นัน้ ผมไม่ไดอ้่านเปล่าๆ แถมยงัดอดคดัลอกและตดั
ต่อไปเขยีนสารคดเีขยีนบทความหากนิมามากต่อมาก    

 ทา้ยทีสุ่ด ผมกอ็ยู่ภายใตว้ฒันธรรมของดนตรแีละนาฏศลิป์ไทยตามเขาไป กล่าวคอื
เรยีกท่านว่า คุณพอ่ ตามศลิปินกรมศลิปากร   ขอ้ทีผ่มประหลาดใจมากทีสุ่ด กค็อื ขอ้เขยีนของ
ผมทีเ่กีย่วกบัการวพิากษ์วจิารณ์ดนตรแีละนาฏศลิป์ไทย   ซึง่ตพีมิพใ์นหนงัสอืพมิพต์่าง ๆ 

ท่านมกัไดอ้่านเกอืบทัง้หมด ทีรู่ว้่าท่านไดอ้่าน กเ็พราะท่านทกัถูกพบท่านคราวใดท่านกพ็ดูถงึ
ขอ้เขยีนนัน้ๆ  

 ผมไม่ไดค้ดิว่าขอ้เขยีนของตวัเองมคีุณค่า   ตรงกนัขา้ม ผมถูกด่าจากวงการดนตรไีทย
เสมอๆ ในเรื่องการวพิากษ์วจิารณ์ แต่ผมมาไดก้ าลงัใจจากครูมนตร ี ตราโมท เพราะนอกจาก
ท่านอ่านตลอดแลว้ ยงัไม่เคยต าหนิ แถมยงัใหก้ าลงัใจอกีว่า  เขยีนอกี  ตอ้งเขยีนอกี  เขยีนให้
บ่อย   วงการดนตรแีละนาฏศลิป์ไทยจะไดเ้ป็นทีรู่จ้กัแก่ประชาชน ตอ้งช่วยกนัร่วมกบัเพือ่น
พอ้งนกัดนตรไีทย บางสว่นจากพดูถงึเขยีนถงึ 
 เมื่อเราคอื เนาวรตัน์ พงษ์ไพบลูย ์ ร่วมกบัเพือ่นพอ้งนกัดนตรไีทยบางสว่นจาก
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และผม จดัวงดนตรไีทยประเภทแหกคอก ชื่อวงเจา้พระยา เรากถ็ูก
ด่าเยาะเยย้ถากถางจากนกัดนตรไีทยเป็นจ านวนไม่น้อย   แต่กลบัไดร้บัค าชมว่า   สนุกดแีละ
ขอใหต้ัง้ใจท าต่อไปจากปากของครมูนตร ี ปราโมท  แทท้ีจ่รงิแลว้ เรารูต้วัดเีสมอว่ามไิดเ้ป็นนกั
ดนตรอีาชพี ฝีมอืไม่ไดเ้ลอเลศิ ความรูแ้ละประสบการณ์ยงัน้อยดอ้ยนกั แต่ครมูนตร ี ตราโมท 

ไม่เคยถอืเป็นขอ้ผดิพลาดใหเ้ราทอ้ถอย กลบัสนบัสนุนใหก้ าลงัใจตลอดเวลา และไต่ถามถงึ
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เสมอว่า ไปถงึไหนแลว้ล่ะ อะไรท านองนี้ “ คดิท าอะไรขึน้มาใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเถอะ จะไดไ้ม่เหงา 
ท าบ่อยๆนานๆไปกด็เีอง คนทัว่ไปจะไดร้กัดนตรไีทย…..” ครมูนตร ีตราโมท ท่านบอกอย่างนี้
กบัผมตลอดมา  
 ไม่แน่ใจว่าจะเป็น พ.ศ. 2517   หรอื 2518    เสร ีหวงัในธรรม    ชวนผมไปร่วม
คณะโขนละครของกรมศลิปากร ทีเ่ดนิทางไปแสดงเผยแพร่ที ่4 จงัหวดัภาคใต ้ขณะนัน้ผมท าหน้าที่
บรรณาธกิารบรหิารหนงัสอืพมิพ์ประชำชำติรำยวนั ไดเ้ดนิทางโดยรถไฟไปดว้ยพรอ้มกนักบั 

คุณหมอพนูพศิ  อมาตยกุล     เปิดการแสดงทีจ่งัหวดัยะลาเป็นแห่งแรก   “กลบัไปน่ี ตอ้ง
เขยีนวจิารณ์ดว้ยนะ ช่วยกนัเผยแพร่นะ ของดีๆ ของเราจะไดไ้ม่สญูหาย สงสยัอะไรกถ็ามตอนนี้
ได…้…” เป็นค าพดูของ ครูมนตร ีตราโมท  ทัง้ทีอ่ยู่บนขบวนรถด่วนสายใตแ้ละทัง้ขณะทีพ่กัอยู่
จงัหวดัยะลา 
 ผมปรบัทุกขก์บัท่านว่าตอนหลงัๆ นี่      ไม่ค่อยกลา้เท่าไรนัก    เพราะกลวัถูกครบูา
อาจารยเ์ก่าๆ และนกัดนตรไีทยโกรธ หาว่าท าลายดนตรไีทย เพราะผมชอบใหด้นตรไีทยพฒันา
สิง่ใหม่ๆ ไปเรื่อยๆ อย่าหยุดเพยีงอนุรกัษ์ หากหยุดอยู่กบัทีแ่ลว้จะไปไม่รอด แมจ้ะตอ้งรบั
อทิธพิลต่างประเทศมาประสมบา้งกต็อ้งท า นาน ๆ ไปกจ็ะเป็นทีย่อมรบัเอง  ถ้าท่านไม่ท าไม่
พฒันาจะไปรอดไดอ้ย่างไร    “เหน็ดว้ย ท าใหด้ีๆ เถอะ เหน็ดว้ย ทวีจิารณ์การเมอืงไม่เหน็กลวั 
เรื่องอย่างนี้จะมาเกรงกลวัอะไรอยู่ไม่เหน็น่ากลวัอะไร..” แลว้ครมูนตร ี ตราโมท กห็วัเราะ 
เพราะท่านเป็นผูใ้หญ่อารมณ์ด ี  หวัเราะงา่ยเสมอๆ  การเมอืงผมกก็ลวัเหมอืนกนั   แต่กลวั
น้อยกว่าการดนตร ี  ผมค่อยๆ ตวัลบีลงๆ    เมื่อไดโ้อกาสพดูกนัจรงิๆ กบัครบูาอาจารยช์ัน้
ผูใ้หญ่อย่างนี้  “ไม่ตอ้งกลวัผมน่ะ ผมเหน็ดว้ย  ผมสนับสนุน  ขอใหเ้ขยีนวจิารณ์เพราะเป็นการ
เผยแพร่ทางหนึ่ง…..” ครมูนตร ีตราโมท ย ้ากบัผม    ผมพนมมอืแตต้วัลบีลงไปอกีเป็นกอง 
 ทีเ่ขยีนมาเป็นบทสนทนานัน้ เพราะผมจ าได ้ แต่คงไม่ถูกตอ้งทัง้หมด หากใจความ
ส าคญัในค าพดูของท่านเป็นอย่างนี้จรงิๆ ผมจงึบนัทกึไวใ้นหวัทบึๆ มาตลอดเวลา  ลกัษณะ
เมตตาทีใ่หก้ าลงัใจคนรุ่นหนุ่มสาวทีม่รีสนิยมทางดนตรแีละนาฏศลิป์นัน้ เป็นเอกลกัษณ์ส าคญั
ของครมูนตร ี ตราโมท   ไม่ว่าจะไปพบท่านเมื่อคราวร่วมงานทีว่ทิยาลยัครสูุรนิทร์ จงัหวดั
สุรนิทร ์ หรอืเมื่อผมมโีอกาสร่วมเป็นกรรมการเขยีนประวตัศิาสตรด์นตรแีละนาฏศลิป์ของกรม
ศลิปากร    ตลอดถงึปัจจุบนัน้ี      ผมร่วมเป็นคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒสิาขาการศกึษา 
ศลิปศาสตร ์และสงัคมศาสตรอ์ื่นๆ ของส านกังาน ก.พ. โดยมภีารกจิดแูลผลงานทางดา้นดนตรี
และนาฏศลิป์ ครมูนตร ี  ตราโมท ท่านจะเป็นหลกัในการใหค้ าแนะน าและรบัฟังความเหน็ทัง้ที่
ขดัแยง้และสนับสนุนในทีป่ระชุมไดอ้ย่างยิม้แยม้แจ่มใสเสมอมา 
 

ทีม่า (ตดัตอนจาก) :  สุจติต ์วงษ์เทศ. “ไหวค้รู ครมูนตร ี  ตราโมท.” ศิลปวฒันธรรม ปีที ่
5 ฉบบัที ่8, (มถิุนายน 2527) 

 
บทวิเครำะห ์
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บทความนี้แสดงถงึความเหน็ในเรื่องเกีย่วกบัการวจิารณ์อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรที่
อาจไดพ้บน้อย โดยเฉพาะในเรื่องดนตรไีทย ทีม่ที ัง้กระแสต่อตา้นและสนับสนุนโดยเฉพาะ
ในช่วงทีค่วามคดิเกี่ยวกบัดนตรไีทยก าลงัอยู่ในจุดเปลีย่นแปลงทีม่ ี อาจมคีวามคดิต่างกนัไป ที่
อาจเหน็ว่าจ าตอ้งอนุรกัษ์ของเก่าเท่านัน้จงึจะรกัษาดนตรไีวไ้ด้ ในขณะทีม่คีวามเหน็ว่า ดนตรี
ไทยเองตอ้งปรบัเปลีย่นบางประการเพือ่ใหเ้ขา้กบัยุคสมยั จงึจะท าใหด้นตรไีทยด ารงอยู่ในสงัคม
ได ้ แต่ไม่ว่าจะเป็นแนวคดิแบบใดกต็าม การแสดงความเหน็อย่างเป็นสาธารณะย่อมเป็นการให้
ความรูแ้ก่ประชาชนทัว่ไปดว้ย 

เมื่อพจิารณาในสว่นของเพลงไทยหรอืเรื่องราวต่างๆของดนตรไีทยเองแล้ว กจ็ะเหน็ว่า
มหีลายเรื่องทีไ่ม่สามารถหาขอ้สรุปทีแ่น่นอนเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัได้ สุดแทแ้ต่ใครจะเรยีนมา
อย่างไร รบัขอ้มลูมาอย่างไร ซึง่ในทีสุ่ดแลว้กอ็าจจะเป็นแนวคดิของแต่ละส านกัแต่ละครู ซึง่ลว้น
แลว้แต่เป็นผูรู้แ้ละมขีอ้มลูเหตุผลสนบัสนุนแนวคดิของท่านทัง้สิน้ และคงไม่มใีครตดัสนิไดว้่าใคร
ถูกใครผดิ กเ็ป็นเรื่องทีพ่บเหน็กนัทัว่ไปในวงการดนตรไีทย และอาจเป็นลกัษณะเฉพาะประการ
หนึ่งกไ็ด ้

บทบาทของการแสดงความเหน็ต่างๆในสือ่ ทีอ่าจเป็นเรื่องดนตร ีหรอืบรบิททีเ่กีย่วขอ้ง
กเ็ช่นกนั เป็นสิง่ทีผู่เ้สนอมคีวามคดิเหน็ หรอืขอ้มลูหลกัฐานทีต่่างกนั และเมื่อมขีอ้มลูหรอืความ
คดิเหน็อย่างไร กน่็าจะเสนอเป็นขอ้มลูตามทีต่นรูไ้ดเ้ช่นกนั เช่นเดยีวกบัแนวคดิดนตรไีทยทีแ่ต่
ละส านกัหรอืแต่ละครมูคีวามคดิเหน็ทีต่่างกนัไป ซึง่ในบทความนี้ทัง้ผูเ้ขยีนบทความและครู
มนตร ี ตราโมท กต็่างเป็นผูร้กัทีจ่ะศกึษาเรื่องราวทางดนตรเีช่นกนั และถงึแมจ้ะมสีถานภาพที่
ต่างกนั คนหนึ่งเป็นเพราะรกัในดนตร ี อกีคนหน่ึงเป็นเพราะวถิชีวีติทีผ่กูพนักบัดนตรไีทยทัง้
ทฤษฎแีละปฏบิตั ิ จงึเป็นประเดน็ทีน่่าสนใจว่า ในความเหน็ทีต่่างกนัมไิดเ้ป็นอุปสรรคทีจ่ะ
สือ่สารกนัได ้ เช่นเดยีวกบัถ้าตัง้ค าถามว่า ดนตรไีทยหรอืเพลงไทยทีแ่ทจ้รงิเป็นอย่างไร กค็งจะ
ตอบในภาพรวมกวา้งๆไดเ้หมอืนกนั แต่เมื่อลงไปในรายละเอยีดต่างๆแลว้ กแ็น่นอนว่าจะพบ
ความแตกต่างกนัไป ไม่ว่าเรื่องเพลง วธิกีาร ขนบต่างๆ ดงันัน้ประโยชน์ทีจ่ะไดก้บัสงัคม คอื 
การไดร้บัขอ้มลูทีก่วา้งในบรบิทและแนวคดิทางดนตรทีีห่ลากหลาย ไม่เฉพาะเจาะจงไปที่
แหล่งขอ้มลูเดยีว ซึง่กเ็ทยีบไดก้บัการฟังดนตรไีทยจากหลายครู หลายส านกัทีต่่างกนั และใน
ทีสุ่ดความรูแ้ละความเขา้ใจกจ็ะเกดิขึน้โดยอาจไม่ตอ้งสรุปเป็นค าตอบเดยีวเสมอไป 

ในความคดิเรื่องการยอมรบัหรอืปฏเิสธแนวคดิการวจิารณ์ และเสนอขอ้มลูในบทความ
ต่างๆนัน้ กม็ลีกัษณะเหมอืนลกัษณะขององคค์วามรูด้นตรไีทยตามทีไ่ดก้ล่าวแลว้ ซึง่การปฏเิสธ
ในการรบัขอ้มลูเหล่านี้ อาจเป็นเรื่องของอคตทิีม่องว่า การวจิารณ์จากคนนอกโดยเฉพาะจาก
สาขาอื่น อาจไม่น่าเชื่อถอืเท่ากบัความคดิของคนภายในวงการเองทัง้ทีม่คีวามรู้ภาคทฤษฎแีละ
ปฏบิตัทิีน่่าเชื่อถอืกว่า แต่หากพจิารณาอกีแงมุ่มหนึ่งทีว่่า  ในเมื่อดนตรไีทยยงัหาค าตอบทีเ่ป็น
ขอ้สรุปรวมเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัไม่ได้ (ซึ่งอาจเนื่องดว้ยเหตุจากการถ่ายทอดและสบืต่อ
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ด้วยวฒันธรรมมุขปาฐะ) กค็งไม่ใช่เรื่องแปลกหรอืเสยีหายอะไรทีค่นทีส่นใจดนตรไีทยจะศกึษา
ดนตรไีทย จะมสีว่นร่วมในการรวบรวมองคค์วามรู้  และมสีว่นร่วมในการรกัษาและพฒันาดนตรี
ไทยในแนวทางทีต่นคดิ อกีทัง้เป็นการเปิดโอกาสใหผู้รู้ใ้นดนตรไีทยไดร้่วมแสดงความเหน็ดว้ย
เช่นกนั  และอาจจะท าใหด้นตรไีทยไดก้ลบัมาเป็นดนตรขีองมหาชนอกีครัง้หนึ่ง เหมอืนยุคสมยั
ทีเ่คยเป็นมา 

 

รงัสพินัธุ ์ แขง็ขนั: ผูว้เิคราะห ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดนตรีไทย : ฤๅจะถึงกำลส้ินยคุ ? 

พ. ภริมยด์ุรยิางค ์
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 นกัดนตรไีทยทีร่กั อย่าเพิง่ตกใจกบัถอ้ยค านี้ อย่าเพิง่เชื่อหรอืปฏเิสธ และ! อย่าเพิง่
ด่วนสรุปว่าขา้ฯบา้ และผ่านขา้ฯไปอย่างไม่ใยด ีสดบัเถดินกัดนตรเีอ๋ย โปรดจงสดบัค าขา้ฯ ดว้ย
ใจสงบปราศจากอคตใิดๆเถดิ  ขา้ฯ ! จะอรรถภปิรายใหฟั้ง ! 
 ดงัทีข่า้ฯจะกล่าว หาใช่จะหมายความว่า ปัจจุบนันี้ไม่มผีูส้บืทอดดนตรไีทย หรอืขาดผู้
บรรเลงดนตรไีทยนัน้ หามไิด ้ เพราะเรามนีกัดนตรไีทยมากขึน้เรื่อยๆ มกีจิกรรมทางดนตรอียู่
เสมอ แต่ประเดน็ทีจ่ะพดูถงึกค็อืเขาเหล่านัน้ไดผ้่านการฝึกฝนอย่างถูกวธิี เหมาะแก่การจะเป็น
ผูส้บืทอดศาสตรแ์ละศลิปะแขนงนี้หรอืไม่ ฟังเถดิ! 

 นานนบัศตวรรษทีด่นตรไีทยไดอุ้บตัขิึน้ เหนือผนืแผ่นดนิสุวรรณภูมแิห่งนี้  ดนตรไีทย
อนัเป็นผลผลติอนัทรงคุณค่า ซึง่เกดิจากบรมครผููย้ ิง่ใหญ่ ถ่ายทอดจากรุ่นสูรุ่่น ผ่านการขดัเกลา
พฒันามาหลายยุค หลายสมยั จนเป็นดนตรไีทยดงัทีเ่หน็กนัในปัจจุบนั แต่การทีค่รผููห้นึ่งจะ
ถ่ายทอดวชิาความรูท้ีต่นไดม้าดว้ยความยากล าบากใหแ้ก่ใครนัน้ ครตูอ้งดลูกัษณะโครงสรา้ง
ร่างกายว่าเหมาะแก่การบรรเลงเครื่องดนตรชีนิดไร มอีุปนิสยัทีเ่หมาะจะเรยีนหรอืไม่ เมื่อเริม่
สอนกต็อ้งเริม่ตัง้แต่หดัท่านัง่ทีถู่กตอ้ง การจบัเครื่องมอืกม็ผีลต่อเสยีงทีบ่รรเลงออกมาว่าจะมี
ความไพเราะหรอืไม่ โดยครเูป็นผูท้ าใหดู้ และคอยตรวจสอบลูกศษิยอ์ยู่ตลอดเวลา แลว้จงึเริม่
ฝึกขัน้พืน้ฐาน คอื ถา้เป็นเครื่องป่ีพาทย ์ อนัไดแ้ก่ ฆอ้ง ระนาดฯ กเ็ริม่ตัง้แต่การตฉีาก 

เครื่องสายกเ็ริม่สสีายเปล่า แลว้ไล่นิ้วขึน้ไปเรื่อยๆจนกว่าเสยีงทีไ่ดจ้ะไม่แปร่งหรอืเพีย้น ซึง่ครู
จะคอยดแูลอย่างใกลช้ดิ จากนัน้เริม่หดัมอืฆอ้ง มอืระนาด หรอืนิ้วซอ ในลกัษณะต่างๆให้
ช านาญเสยีก่อน จงึจะเริม่ต่อเพลงพืน้ฐานต่อไป ซึง่ขัน้ตอนของการฝึกขัน้พืน้ฐานนี้ ครจูะสอน
ลูกศษิยค์ราวละไม่กีค่น เพื่อจะไดด้แูลและเอาใจใสไ่ดอ้ย่างทัว่ถงึ เพราะการเรยีนดนตรไีทยให้
ไดด้นีัน้ ย่อมตอ้งใชเ้วลาอยู่สกัหน่อย ซึง่ถ้าผ่านประตูแรกไปไดแ้ลว้ เสน้ทางทีจ่ะไปสูค่วามเป็น
นกัดนตรไีทยกอ็ยู่ไม่ไกล 
 ดงัทีก่ล่าวว่า "ดนตรไีทย : ฤๅถงึกาลสิน้ยุค?" กไ็ม่น่าจะเกนิความจรงินกั ถ้าจะกล่าว
เช่นน้ี เพราะการเรยีนดนตรไีทยในปัจจุบนัมไิดส้อนเช่นในอดตี ซึง่เน้นคุณภาพของศษิยแ์ต่ละ
คนแต่ละรุ่นทีจ่บไป หากแต่ปัจจุบนัไดเ้ปลีย่นแนวการเรยีนการสอนไป คอืเน้นเชงิปรมิาณเพือ่
ธุรกจิ 
 กล่าวคอื ตามสถาบนัทีเ่ปิดสอนดนตรใีนปัจจุบนั สว่นมากจะรบัเดก็เขา้ไปเรยีนจ านวน
มากในคราวเดยีวกนั และเกบ็ค่าสมคัรในราคาค่อนขา้งสงู หลกัสตูรทีใ่ชส้อนกม็ไิดเ้ริม่ตัง้แต่
พืน้ฐาน ท่านัง่ ท่าจบัเครื่องมอืกม็ไิดก้วดขนัก าชบัใหถู้กตอ้ง ซึง่คุณภาพเสยีงทีไ่ดก้จ็ะไม่ด ีทัง้นี้
เพือ่ใหผู้ป้กครองของเดก็เหน็ว่า การมาเรยีนดนตรกีบัตนประสบความส าเรจ็ จงึไดเ้ร่งใหเ้ดก็ต่อ
เพลงใหไ้ดม้าก ท าใหน้กัดนตรไีทยปัจจุบนัเป็นนกัดนตรไีทยกไ็ดใ้นเชงิปรมิาณ คอื มากเพลง
หาไดเ้ป็นนกัดนตรไีทยเชงิคุณภาพ ผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยศลิปศาสตรใ์นการบรรเลงใหง้ามพรอ้ม 

ทัง้ระเบยีบท่าร่าง คุณภาพเสยีง ลลีา ท่วงท านอง และรสมอื ! 
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 นกัดนตรไีทยทีร่กั ลองตรองสกันิดเถดิว่า เราเริม่หดัเขยีนอ่าน กจ็าก ก.ไก ่ ไล่ไปจน
เป็นการประสมค า แต่งประโยคจนถงึเรื่องที่ซบัซ้อนขึ้น ทัง้โวหาร และส านวนภาษาที่ไพเราะ
สละสลวย จะเปรยีบกบัดนตรกีเ็ช่นกนั พืน้ฐานกค็อื ก.ไก ่ มอืฆอ้ง มอืระนาด นิ้วซอ กค็อื 
ประสมค า การผกูส านวนกลอนเพลง กเ็ทยีบไดก้บัการเรยีงประโยคทีส่ละสลวย สามารถ
บรรเลงเป็นบทเพลงทีไ่พเราะ สือ่อารมณ์ความรูส้กึใหผู้ฟั้งไดเ้ขา้ซึง้ถงึอารมณ์เพลงทีต่นบรรเลง
อยู่ ซึง่นี้คอืนกัดนตรรีุ่นก่อน ซึง่อาจหาไดไ้ม่งา่ยนกัในหมู่นกัดนตรปัีจจุบนัทีไ่ดร้บัการฝึกสอน
มาแบบทีก่ล่าวนี้ จะเปรยีบกค็อื ตน้ไมท้ีไ่ม่มรีาก อาคารทีไ่ม่มเีสาเขม็ นานวนัเขา้กส็ัน่คลอน
และทลายลงในทีสุ่ด ถา้หากเขาเหล่านี้มาเป็นผูส้อนดนตรไีทยใหแ้ก่เยาวชนอกีหละ ดนตรไีทย
จะเหลอือะไร ? 

 นกัดนตรไีทยเอย จงอย่าด่วนเบื่อขา้ฯเสยีก่อน เพราะขา้ฯยงัมอีกีเรื่องหนึ่งทีอ่ยากจะ
ฝากไวใ้หช้่วยกนัคดิสกัหน่อย ส าหรบัการประกวดประลองหรอืประชนัดนตรใีนปัจจุบนัไดต้ัง้อยู่
บนพืน้ฐานทีโ่บราณจารย์ ท่านวางไวห้รอืไม่ กล่าวคอื การประชนัในอดตี ถอืเป็นการทดสอบ
ภูมปิฏภิาณทกัษะทางดนตรขีองนกัดนตรแีต่ละบา้น แต่ละส านกัหรอืแต่ละวงั เพือ่เป็นการ
แลกเปลีย่นความรูใ้นเชงิดนตร ี หาใช้เพื่อหกัล้างหรอืผลแพ้ชนะนัน้มไิด้ เพราะเมื่อบรรเลง
แลว้คู่ประชนัจะรู้ตวัเองว่าตนมขีอ้เด่น หรอืขอ้ดอ้ยกว่าอย่างไร จะตอ้งแกไ้ขอย่างไร 
 สบืมาจนปัจจุบนั แนวคดิดา้นน้ีเปลีย่นไป โดยถอืผลแพช้นะเป็นส าคญั ดงันัน้ แต่ละวง
จะซุ่มฝึกซอ้ม โดยหาครผููส้ามารถมาท าวง ซึง่แมว้่าประการนี้จะเหมอืนกนัทัง้อดตีและปัจจุบนั 

แต่ปัจจุบนั การแขง่ขนัแต่ละวงไดห้าครบูางท่านทีเ่ป็นกรรมการในการแขง่ขนัดว้ย ซึง่ท าใหว้ง
ดนตรทีีเ่ขา้รอบหรอืชนะเลศิ มใิช่ผูม้คีวามสามารถในการบรรเลงจรงิๆ เพราะถ้าวง 2 วง มี
ความสามารถในระดบัเดยีวกนั หรอืชนะกนัไม่ขาดแลว้ กรรมการย่อมช่วยใหว้งทีเ่ป็นลูกศษิย์
ตน เขา้รอบ หรอืถงึขัน้ชนะไปเลย 

 ดงัประเดน็ทีก่ล่าวนี้ ถอืเป็นความเสือ่มของดนตรไีทยประการหน่ึง เพราะนอกจากจะท า
ใหน้กัดนตรมีฝีีมอืเขม้แขง็ เกดิความทอ้แทแ้ละเบื่อหน่ายแลว้ ยงัก่อใหเ้กดิความแตกแยกแก่
วงการดนตรไีทยอกีดว้ย ! 

 

ทีม่า: พ. ภริมยด์ุรยิางค.์ “ดนตรไีทย: ฤาจะถงึกาลสิน้ยุค?” โครงกำรค่ำยสืบสำนดนตรี
พื้นบ้ำน ครัง้ที ่3  ชมรมดนตร ีมหาวทิยาลยัศลิปากร. 
  

 

 

 
บทวิเครำะห์ 
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 คงเป็นทีป่ระจกัษ์ชดัว่าวฒันธรรมการวจิารณ์ดนตรไีทยในลกัษณะทีเ่ป็นวฒันธรรมลาย
ลกัษณ์ในปัจจุบนันัน้ยงัไม่มคีวามเขม้แขง็ทีเ่ทยีบไดก้บัวฒันธรรมการวจิารณ์ดนตรขีองตะวนัตก 

ดว้ยเหตุผลประการหน่ึงกค็งอาจเนื่องมาจากว่า ดนตรไีทยมกีารแบ่งระดบัของการแสดงที่
หลากหลายตามความสามารถ ประสบการณ์และความคดิของนกัดนตร ี โดยดนตรไีทยในขัน้สงู
นัน้เป็นดนตรสี าหรบัผูบ้รรเลงสือ่สารกนัดว้ยภาษาดนตรใีนหมู่ผูบ้รรเลงโดยเฉพาะ มใิช่ส าหรบั
ผูฟั้ง ซึง่นี่คอืความเหมาะสมอนัดยีิง่ของค าว่า "ภาษาดนตร"ี เมื่อดนตรไีทยในขัน้สงูเป็นระดบั
การสือ่สารกนัดว้ย "ภาษาดนตร"ี โดยเฉพาะในหมู่ผูเ้ล่นโดยทีผู่ฟั้งไม่อาจเขา้ใจความหมาย
หรอืนยันัน้ไดเ้มื่อไม่รูห้รอืเขา้ใจกไ็ม่สามารถวจิารณ์ได้ แต่ทัง้นี้กค็งมไิดห้มายความว่าดนตรี
ไทยจะไม่สามารถวจิารณ์ได ้ เพราะโดยแทจ้รงิแลว้ดนตรไีทยกย็งัมรีะดบัการบรรเลงเพือ่ผูฟั้งอยู่
มาก ซึง่ผูฟั้งสามารถเกดิความเขา้ใจ ซาบซึง้ในภาษาดนตรนีัน้ได้ และเมื่อเกดิความรูค้วาม
เขา้ใจไดก้ส็ามารถวจิารณ์ได ้ และกย็งัสามารถสรา้งการวจิารณ์นัน้ออกมาเป็นวฒันธรรมลาย
ลกัษณ์ไดเ้ช่นเดยีวกบัการวจิารณ์ดนตรตีะวนัตก 

 ส าหรบับทความเรื่อง "ดนตรไีทย : ฤๅจะถงึกาลสิน้ยุค?" ของพ. ภริมยด์ุรยิางคน์ี้ 
นอกจากจะเป็นตวัอย่างทีช่ีใ้หเ้หน็ว่าการวจิารณ์ดนตรไีทยทีเ่ป็นวฒันธรรมลายลกัษณ์กส็ามารถ
ท าไดเ้ช่นเดยีวกบัดนตรตีะวนัตกแลว้ กย็งัเป็นตวัอย่างในแงท่ีว่่าการวจิารณ์ดนตรไีทยทีเ่ป็น
วฒันธรรมลายลกัษณ์นี้สามารถช่วยจรรโลง สรา้งสรรคว์งการดนตรไีทยไดอ้ย่างไร โดยเฉพาะ
ในช่วงระยะเวลาทีด่นตรไีทยก าลงัประสบกบัปัญหาเรื่ององคค์วามรูท้างวชิาการทีก่ าลงัคบืคลาน
แทรกซมึเขา้ไปในวงการศกึษาดนตรไีทย โดยทีส่งัคมไทยกย็งัไม่อาจรูส้กึได ้ ซึ่งวฒันธรรมการ
วจิารณ์สามารถมสีว่นช่วยปลุกส านึกให้เกดิการตัง้รบัและหาทางแก้ไขปัญหาได้ และถ้าหาก
วฒันธรรมการวจิารณ์นัน้อยู่ในลกัษณะวฒันธรรมลายลกัษณ์ทีเ่ป็นสาธารณะเผยแพร่เสนอแนะ
ประเดน็ปัญหา และแนวทางแกไ้ขสูส่าธารณชน     กจ็ะเป็นการปลุกส านึกใหส้งัคมไทยหนัมา
เหน็คุณค่าและอนุรกัษ์ดนตรไีทยอย่างถูกวธิ ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการดนตรไีทยนัน่เอง 
 และแมว้่าบทความชิน้น้ี มไิดท้ าการเปรยีบเทยีบดนตรไีทยกบัดนตรตีะวนัตก มไิด้
พยายามเปรยีบเทยีบหลกัวชิาการทางดนตรไีทยว่าถูกตอ้งมขี ัน้ตอนน่าเชื่อเพราะมหีลกัการเหมอืน
ดนตรตีะวนัตก แต่นยัในใจความของบทความชิน้นี้กไ็ดป้ระกาศหลกัวชิาการในตวัเองไดว้่า 
ดนตรไีทยนัน้มหีลกัวชิาการมลี าดบัขัน้ตอนทีม่คีวามเป็นสากลในทางวชิาการศลิปะอย่างปฏเิสธ
ไม่ได ้ ซึง่ประเดน็ในเรื่องความเสยีหายทางวชิาการทีบ่งัเกดิแก่วงการดนตรไีทยทีห่ยบิยกขึน้มา
นี้ สว่นหนึ่งมาจากรากฐานของวฒันธรรมดนตรไีทยทีอ่ยู่ในลกัษณะมุขปาฐะ มไิด้เน้นการจด
บนัทกึหรอืสร้างต ารบัต าราที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยเฉพาะในการฝึกหดันัน้มไิดม้กีารเขยีน
แบบเรยีนทีเ่ป็นแบบการฝึกแยกเทคนิคเป็นสว่นๆ หรอืบทเรยีนในลกัษณะ "Etude" 

เช่นเดยีวกบัดนตรตีะวนัตก ซึง่แบบฝึกหดัต่างๆเหล่านี้จะช่วยเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งทาง
เทคนิคทีจ่ะน าไปรองรบัประยุกตใ์ชใ้นการแสดงออกทางเทคนิคในบทเพลง ถงึแมว้่าดนตรไีทย
จะมไิดม้กีารเขยีนแบบฝึกหดัหรอืแบบเรยีนเหล่านี้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่บทความชิ้นนี้กไ็ด้
ชีแ้จงอย่างชดัเจนว่า ดนตรไีทยมลี าดบัขัน้ตอนในการฝึกหดัทีเ่ป็นวชิาการเช่นเดยีวกบัดนตรี
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ตะวนัตกอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็น "การตฉีาก" "การสสีายเปล่า" หรอื "การไล่นิ้ว"  ซึง่สิง่
เหล่านี้จะตอ้งไดร้บัการก ากบัดแูลใกลช้ดิจากผูส้อนเช่นเดยีวกบัดนตรตีะวนัตก และการเพกิเฉย
ต่อพืน้ฐานทางวชิาการเหล่านี้เองทีก่ าลงัสรา้งปัญหาอนัน่าวติกใหก้บัวงการดนตรไีทย และท า
ใหน้กัดนตรไีม่สามารถกา้วหน้าไปไกลไดเ้พราะขาดพืน้ฐานที่มัน่คงเพยีงพอ ทางออกในการ
แกไ้ขปัญหานี้นอกจากจะต้องใชก้ารรณรงคส์รา้งจติส านึกใหเ้กดิขึน้ในหมู่นกัดนตรไีทยแลว้ ก็
คงจะตอ้งช่วยกนัสรา้งหลกัฐานทางวชิาการเหล่าน้ีไวใ้หม้ัน่คงถาวรใหไ้ดม้ากทีสุ่ด ซึง่อาจจะตอ้ง
พึง่พาเทคโนโลยเีขา้มาช่วย ไม่ว่าจะเป็นสือ่บนัทกึเสยีงหรอืสือ่บนัทกึภาพ หรอืทัง้สองประการ  
ตลอดไปจนถงึต ารบัต าราทีเ่ป็นลายลกัษณ์ทีพ่อจะสรา้งขึน้ได้ เพือ่ช่วยค ้าจุนและเผยแพร่ความ
เป็นวชิาการของดนตรไีทยไวใ้หค้งอยู่เป็นหลกัฐานสบืไป 

 นอกจากประเดน็ความเป็นสากลทางวชิาการของดนตรไีทยทางดา้นการฝึกหดัการ
บรรเลงทีแ่สดงออกอย่างชดัเจนในบทความนี้แลว้ ยงัมปีระเดน็ความเป็นสากลทางวชิาการของ
ดนตรไีทยอกีดา้นหนึ่งที ่พ.ภริมยด์ุรยิางคแ์สดงออกไวใ้นบทความชิ้นน้ี 

 
บวรพงศ ์ศุภโสภณ : ผูว้เิคราะห ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไอแซค สเติรน์  วิจำรณ์ พำโบล คำซำลส ์* 

 
* หวัเรื่องซึ่งผูวิ้จยัก าหนดขึน้เอง 
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ไอแซค  สเตริน์ 

 
 […] (พาโบล) คาซาลสไ์ม่ใช่ผูท้ี่มลีกัษณะทางกายภาพทีน่่าทึง่ เขาสูงพอๆกบัผม คอื 
5 ฟุต 6 นิ้ว ผมหงอก เจา้เนื้อ ดวงตาเป็นประกาย ซึ่งส่อแววทีอ่่อนหวานเป็นกนัเอง หรอืไม่ก็
เรยีกร้องบางสิง่บางอย่างด้วยอารมณ์อนัร้อนแรงแล้วแต่กรณี มคีนชอบถามผมบ่อยครัง้ว่า 
คาซาลสม์อีะไรทีไ่ม่เหมอืนคนอื่น และมนักเ็ป็นการยากเหลอืเกนิทีจ่ะบรรยายออกมาเป็นค าพูด
ได ้ภาพพจน์ซึง่ดทีีสุ่ดทีผ่มพอจะคดิได้ กเ็หน็จะเป็นภาพของก าแพงอฐิสูงกบัสวนอนัรื่นรมย์ สิง่
ทีค่าซาลสท์ าไดก้ค็อื เปิดประตูใหเ้ราเขา้ไปในสวน คุณเดนิเขา้ไป และทนัทคีุณกจ็ะพบว่า คุณยนื
อยู่ท่ามกลางสสีนัและสุคนธรสที่คุณไม่เคยคดิมาก่อนเลยว่ามอียู่ในโลกนี้ คาซาลส์เผยแสดงให้
คุณตระหนกัว่ามอีะไรทีคุ่ณท าได้ ถา้คุณเขา้ไปอยู่ในสวนนัน้ แต่การทีคุ่ณจะครอบครองทัง้สแีละ
ทัง้กลิน่เหล่านัน้ให้เป็นสมบตัขิองคุณเองได้ด้วยการเสรมิพลงัให้แก่จนิตนาการทางดนตรขีอง
คุณนัน้ ถอืไดว้่าเป็นความรบัผดิชอบของคุณเอง 
 ผมจะพยายามอกีสกัครัง้ที่จะพรรณนาพรสวรรคข์องคาซาลส์ (ซึ่งผมไม่แน่ใจนักว่าผม
จะท าได)้ สมมตอิย่างนี้ก็แล้วกนัว่า คุณได้ตระเตรยีมตวัทางด้านดนตรมีาอย่างรอบดา้นดแีล้ว 

คุณศกึษาตวัโน้ตอย่างถ่องแท้จนคุณคดิว่าสามารถเขา้ถงึวตัถุประสงค์ของคตีกวีได้ดทีี่สุดแล้ว 
คุณมคีวามรูใ้นเรื่องของยุคทีค่ตีนิพนธน์ัน้อุบตัขิึน้ รวมทัง้ประวตัทิีเ่กี่ยวกบัการแสดงดนตรใีนยุค
นัน้ คุณไดศ้กึษาและวเิคราะหค์ุณลกัษณะอนัเป็นพืน้ฐานของงานทีคุ่ณก าลงัจะแสดง หลงัจากที่
เตรยีมตวัมาในด้านต่างๆดงัที่กล่าวมาแล้ว คุณก็พร้อมที่จะให้พื้นที่ว่างแก่ตนเอง (สมมตวิ่ามี
ความยาว 2 ฟุต) ส าหรบัทีคุ่ณจะใชเ้สรภีาพส่วนตนในการตคีวาม โดยยดึเอาฐานความรูท้ีคุ่ณ
ได้สะสมมาเป็นหลัก เพื่อที่จะเล่นดนตรีชิ้นนัน้ให้ได้สมบูรณ์และเหมาะสมที่สุด  คุณจะต้อง
ส าเหนียกไวเ้สมอว่า สิง่ทีก่ ากบักระบวนเพลงหรอืงานทัง้ชิน้ไว้ดว้ยกนักค็อื สิง่ทีเ่ราอาจเรยีกได้
ว่าเป็น "ชพีจร" (ซึง่ต่างจาก "จงัหวะ" ในความหมายธรรมดา) นัน่กค็อืความต่อเนื่องทีล่งตวั
ตัง้แต่โน้ตตวัแรกไปจนโน้ตตวัสุดทา้ย ภายในกรอบของการเต้นของชพีจรทีด่ าเนินไปอย่างไม่
หยุดยัง้ อันเป็นเงื่อนไขตายตัวที่คุณจะต้องท าให้กระจ่างชัดแก่ตัวเองในการแสดงทุกครัง้ 
ภายในกรอบทีว่่านี้มชี่องว่างยาว 2 ฟุต ซึง่เป็นเวทสี าหรบัคุณทีจ่ะตคีวามไดต้ามใจปรารถนา 
 คาซาลสย์ดืระยะ 2 ฟุต นี้ออกไปได้ถงึ 15 ฟุต!  เขามคีวามสามารถทางความคดิอนั
กว้างไกล ที่จะเชื่อมต่อจุดเริม่ต้นไปจนถึงจุดสุดท้ายของจงัหวะชีพจรที่ว่านัน้ ราวกบัว่าเป็น
เสรภีาพในการตีความตามใจตนได้อย่างเต็มที่ นับได้ว่าเป็นความส าเรจ็ทางปัญญาที่ยิง่ใหญ่
อย่างไม่น่าเชื่อ เขาพรรณนาสิง่นัน้ว่าเป็น "เสรภีาพ เสรภีาพทีก่อปรดว้ยระเบยีบวนิัย" ในช่วง
ชวีติของผม มน้ีอยครัง้เหลอืเกนิทีผ่มได้สมัผสักบัจนิตนาการทางคีตศลิป์ทีโ่ลดแล่นไปได้สูงถงึ
เพยีงนัน้[…] 
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เจตนา  นาควชัระ : ผูแ้ปล 

 

ทีม่า: แปลจาก:  Isaac Stern. My First 79 Years . New York : 

Knopf, 1999, pp. 89-90. 
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บทวิเครำะห์ 
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บทวจิารณ์ขา้งต้นนี้ตดัตอนมาจากอตัชวีประวตัขิองนกัไวโอลนิเอกของโลกคอื Isaac 

Stern  ท่านผูน้ี้เป็นชาวรสัเซยี เกดิเมื่อปีค.ศ. 1920 แต่บดิามารดายา้ยมาพ านกัอยู่ทีเ่มอืง
ซานฟรานซสิโกในสหรฐัอเมรกิาเมื่อเขามอีายุไดเ้พยีง 10 เดอืน สเตริน์เองถอืว่าเขาเป็นผลผลติ
ของวฒันธรรมการดนตรขีองสหรฐัอเมรกิา  มใิช่นักดนตรยีุโรปทีล่ีภ้ยัมายงัสหรฐัฯและสรา้ง
ชื่อเสยีงโด่งดงัขึน้จนถงึระดบัโลกจากฐานในสหรฐัอเมรกิา  ในฐานะนักดนตร ี สเตริน์ไดร้บัการ
ยอมรบัทัว่โลกรวมทัง้ในเอเชยีดว้ย  เขาเป็นผูท้ีบุ่กเบกิสรา้งสมัพนัธภาพอนัดรีะหว่าง
สหรฐัอเมรกิากบัสาธารณรฐัประชาชนจนีดว้ยการเดนิทางไปแสดงและสอนดนตรใีนประเทศจนีเมื่อ
ปี 1979  นอกจากนี้  สเตริน์ยงัมคีวามสามารถในดา้นอื่นๆอนัโดดเด่น  ความสามารถในการ
จดัการของเขาเป็นทีป่ระจกัษ์ชดั  เมื่อเขาเป็นผูน้ าการรณรงคก์ารยดืชวีติใหแ้ก่สถาบนัทางดนตรี
อนัส าคญัคอื  Carnegie  Hall  แห่งนิวยอรก์  นอกจากนัน้ เขากเ็ป็นผูส้นับสนุนนกัดนตรรีุ่น
เยาวท์ีม่คีวามสามารถใหไ้ดม้โีอกาสเตบิโตขึน้มาในวงการดนตร ี  ในชวีติอนัยาวนานของเขา
(ปัจจุบนัเขาอายุ 80 ปีแลว้) สเตริน์ไดรู้จ้กักบันกัดนตรรีะดบัโลกเป็นจ านวนไม่น้อย  โดยไดร้่วม
แสดงดนตรกีบัท่านเหล่านี้ หนึ่งในบรรดานักดนตรเีอกทีส่เตริน์ไดท้ างานใกลช้ดิดว้ยคอื พาโบล 
คาซาลส ์(Pablo  Casals : 1876 -1973) 
 คาซาลสเ์ป็นนกัเชลโลและวาทยกรชาวสเปนทีไ่ดร้บัการยกย่องว่าเป็นอจัฉรยิะในทาง
ดนตรใีนช่วงศตวรรษที ่ 20 คาซาลสม์สีถานะสงูมากจนอาจเรยีกไดว้่าเขาอยู่ในระดบัของการ
เป็น "สถาบนั" เลยทเีดยีว ทัง้นี้เพราะเขาใชด้นตรเีป็นส่วนหน่ึงในการต่อสูเ้พือ่เสรภีาพของ
มนุษย ์  เมื่อสเปนตอ้งตกอยู่ในอาณตัขิองจอมเผดจ็การ Franco  คาซาลสก์ต็ดัสนิใจทิง้บา้น
เกดิเมอืงนอนและลัน่วาจาว่าจะไม่เหยยีบแผ่นดนิแม่อกีเลยจนกว่าเผดจ็การจะสญูสิน้ไป  มติร
สหายชวนใหเ้ขาไปจดัมหกรรมดนตรทีีเ่มอืงเลก็ๆ ณ ชายแดนฝรัง่เศสต่อกบัสเปนคอืเมอืง 
Prades  และ ณ ทีน่ัน้ นักดนตรเีอกของโลกจ านวนไม่น้อยไดไ้ปชุมนุมกนัเพือ่แสดงดนตรอีนั
เป็นมรดกอนัยิง่ใหญ่ของอารยธรรมตะวนัตก  เท่ากบัเป็นการประกาศขา้มพรมแดนไปใหเ้ผดจ็
การไดส้ านึกว่ายงัมผีูท้ีร่กัเสรภีาพก่อตวักนัขึน้มาเพือ่ประกาศศกัดิศ์รแีห่งความเป็นมนุษยน์อก
พรมแดนสเปน 

 การทีส่เตริน์อาสาเขา้มาอธบิายใหเ้หน็ถงึแก่นแห่งอจัฉรยิภาพของพาโบล  คาซาลส์
มใิช่เป็นสิง่งา่ย  สเตริน์เองกก็ล่าวไวห้ลายครัง้ว่าเป็นการยากยิง่ทีจ่ะบรรยายความรูส้กึและ
ความคดิออกมาเป็นภาษาได ้  แต่นัน่กค็อืลกัษณะทา้ทายของการวจิารณ์  อนัไดแ้ก่การพยายาม
ถ่ายทอดประสบการณ์ทางจติวญิญาณและทางปัญญาออกมาเป็นถอ้ยความทีส่ ือ่สารไปยงั
มหาชนได ้ จะเหน็ไดว้่าสเตริน์ หาทางออกดว้ยการใชอุ้ปมา  เช่น  อุปมาทีว่่าดว้ยก าแพงและสวน  

และทีว่่าดว้ยระยะทางแห่งเสรภีาพของการตคีวาม (ทีว่ดัเป็นหน่วยฟุต!)  การสือ่ความดว้ย
ความเปรยีบเช่นน้ีนอกจากจะเป็นการกระตุน้ใหผู้อ้่านไดใ้ชจ้นิตนาการตามผูเ้ขยีนแลว้  ยงัเป็น
การตอกย ้าถงึบทบาทของการวจิารณ์ว่าเป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมลายลกัษณ์และวฒันธรรม
ทางวรรณศลิป์์ 
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 เราจะตอ้งไม่ลมืว่า  ขอ้เขยีนของสเตริน์เป็นการทีน่ักดนตรวีจิารณ์นกัดนตรดีว้ยกนั
(เช่นเดยีวกบัในกรณีของกววีจิารณ์กว ี  หรอืจติรกรวจิารณ์จติรกร) เป็นการแสดงออกถงึความ
เขา้ใจในระดบัทีล่กึมากในเรื่องของบุคลกิภาพของนกัดนตร ี และธรรมชาตแิละคุณลกัษณะของ
ดนตรเีอง  บุคลกิภาพของคาซาลสจ์งึมใิช่เป็นบุคลกิภาพทีม่องจากภายนอก (แมว้่าสเตริน์จะ
เอ่ยถงึลกัษณะทางกายภาพของคาซาลสเ์อาไวก้ต็าม)  แต่เป็นการวเิคราะหบ์ุคลกิภาพของคน
ในฐานะทีเ่ป็นนกัดนตร ี  จะเหน็ไดว้่าสเตริน์ตอกย ้าถงึเสรภีาพในการตคีวามของนักดนตร ี  ซึง่
มใิช่เสรภีาพทีไ่รข้อบเขต  แต่เป็นเสรภีาพ "ทีก่อปรดว้ยระเบยีบวนิยั"  การอธบิายมติทิีว่่านี้
ดว้ยระยะทีว่ดัไดเ้ป็นฟุต  ดจูะเป็นการอธบิายสิง่ทีเ่ป็นนามธรรมดว้ยรปูธรรมทีช่ดัเจนมาก  แต่
เรากป็ฏเิสธไม่ไดว้่าการเปรยีบเทยีบระหว่างความยาว 2 ฟุตกบั 15 ฟุตเป็นการชีใ้หเ้หน็ถงึ
ความสามารถของคาซาลสไ์ดอ้ย่างชดัเจนยิง่ ในสว่นทีเ่กี่ยวกบัธรรมชาตแิละคุณลกัษณะของ
ดนตรนีัน้  สเตริน์มวีธิกีารพูดทีช่วนใหผู้อ้่านคดิตาม คอืแทนทีเ่พยีงจะกล่าวยกย่องว่าดนตรเีป็น
ศลิปะทีส่งูสง่เพยีงใด เขากลบัใชค้วามเปรยีบทีบ่่งบอกใหเ้หน็ถงึความจ าเป็นทีปั่จเจกบุคคล
จะตอ้งแสวงหาความหมายและคุณค่าของดนตรดีว้ยตนเอง  บทบาทของนกัดนตรผีูย้ ิง่ใหญ่คอืผู้
ทีเ่บกิทางใหแ้ก่คนอื่น (ในทีน่ี้คอืผูท้ี ่"เปิดประตู" ไปสูร่มณียสถานอนัดาษดว้ยไมด้อกทีเ่ตม็ไป
ดว้ยสสีนัและกลิน่หอม)  ในระดบัทีล่กึยิง่ไปกว่านัน้  การทีส่เตริน์เลอืกใชค้ าว่า "ชพีจร" 

(pulse)  โดยเน้นว่าแตกต่างไปจาก "จงัหวะ" (rhythm) ในความหมายธรรมดา เป็นการ
บอกความทีเ่กนิเลยไปจากระดบัของจกัรกล (mechanical)  แต่ชวนใหเ้ราคดิว่า การทีจ่ะ
เขา้ถงึดนตรไีดจ้ะตอ้งวดักนัดว้ยใจ 
 สิง่ทีพ่งึสงัเกตอกีประการหนึ่งกค็อืการทีส่เตริน์ไม่ละเลยลกัษณะเชงิภววสิยัของการท า
ความเขา้ใจกบังานคตีศลิป์ เขากล่าวถงึความจ าเป็นทีจ่ าตอ้งศกึษาตวังานควบคู่ไปกบับรบิท
ทางประวตัศิาสตรข์องงานนัน้ๆ และกก็ล่าวถงึความส าคญัของขนบในการเล่นดนตรขีองยุค
นัน้ๆดว้ย (อนัเป็นวถิทีางทีน่กัดนตรแีละนกัวชิาการทางดนตรยีุคบารอคในปัจจุบนัใหค้วาม
สนใจเป็นพเิศษ) เขาเน้นความจ าเป็นทีน่กัดนตรจีะตอ้งเตรยีมตวัดว้ยการแสวงหาและสะสม
ความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานเหล่านี้ แต่ในทา้ยทีสุ่ดแลว้ คุณค่าของดนตรจีะเผยแสดงออกมาไดก้็
ต่อเมื่อนกัดนตรเีขา้ใจทีจ่ะใชก้ารตคีวามของตนไปในทางทีจ่ะเขา้ถงึแก่นแทข้องดนตรชีิน้นัน้ให้
ได ้ ในแงมุ่มหนึ่ง คตีนิพนธ์ทีย่ิง่ใหญ่มตีรรกะภายในทีก่ ากบัไวด้ว้ย "ชพีจร" ของงานแต่ละชิ้น 

แต่สิง่นัน้หาใช่สิง่เรน้ลบัทีเ่กนิความสามารถของนกัดนตรทีีจ่ะเสาะแสวงหาออกมาใหไ้ด้ เราอาจ
ขยายความไดว้่า การทีน่กัดนตรตีอ้งท าทุกสิง่ทุกอย่างใหก้ระจ่างชดัแก่ตวัเอง กเ็ท่ากบัเป็นการ
ปรบัจงัหวะชพีจรของตวังานใหเ้ขา้กบัจงัหวะชพีจรของศลิปินผูต้คีวามนัน่เอง 
 ความโดดเด่นของงานเขยีนของสเตริน์อยู่ทีค่วามสามารถในการสรุปใหเ้หน็ถงึ
ความสมัพนัธร์ะหว่างผูส้รา้งงาน ตวังาน และศลิปินผูต้คีวาม และยงัเป็นการใหท้ศิทางในการ
ประเมนิคุณค่าทัง้ของตวังานทีม่คีวาม "ต่อเนื่องลงตวั ตัง้แต่โน้ตตวัแรกไปจนโน้ตตวัสุดทา้ย" 

และทัง้ตวัศลิปินผูส้ามารถขยายกรอบแห่งเสรภีาพในการตคีวามไปไดจ้นสุดทาง ดงัเช่น ในกรณี
ของพาโบล คาซาลส ์  แมผู้ท้ีไ่ม่เคยฟังผลงานการแสดงของคาซาลส ์ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงจรงิ 
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หรอืเป็นผลงานทีอ่ดัเสยีงเอาไว้ กอ็าจจะเหน็คุณค่าของงานของคาซาลสไ์ดใ้นระดบัหนึ่ง 
เพราะขอ้คดิของสเตริน์มพีลงัในการชกัจงูโน้มน้าวทีส่งูมาก แต่ผูท้ีร่กัและซาบซึง้ในผลงานการ
เล่นดนตรขีองคาซาลสอ์ยู่แลว้ ย่อมอดเสยีมไิดท้ีจ่ะตอ้งขอบคุณไอแซค สเตริน์ นกัดนตรเีอก
ของโลกผูม้พีรสวรรคใ์นการถ่ายทอดประสบการณ์ทางดนตรอีอกมาเป็นภาษาทีช่วนใหเ้ชื่อถอื
และประทบัใจ ทัง้นี้ เพราะสเตริน์พดูแทนเราไดอ้ย่างดยีิง่ ความรูส้กึบางอย่างอยู่ในใจของเรา 
แต่เรามอิาจสรรหาค าพดูทีเ่หมาะสมมาแสดงออกซึง่ความรูส้กึเหล่านัน้ได้ สเตริน์ท าหน้าทีเ่ป็นผู้
พดูแทนผูร้กัสมคัรเล่นจ านวนมากได ้ และในระดบัทีส่งูยิง่ไปกว่านัน้ เขาสามารถเน้นมติบิางมติิ
ในเรื่องของการเล่นดนตรคีลาสสกิทีเ่ราอาจคดิไม่ถงึ ซึง่ถอืไดว้่าคุณสมบตัขิองนกัวจิารณ์ทีด่ี แต่
ในทา้ยทีสุ่ดแลว้ งานเขยีนของสเตริน์จดัไดว้่ามลีกัษณะเป็นการวจิารณ์ทีย่ิง่ใหญ่กด็ว้ยเหตุทีว่่า 
เขาสามารถบอกความไดอ้ย่างเหมาะสมและงดงามว่า ดนตรเีป็นพลงัทางปัญญาและจติ
วญิญาณไดอ้ย่างไร งานวจิารณ์ซึง่ท าหน้าทีด่งักล่าวไดอ้ย่างสมบูรณ์กจ็ดัไดว้่าเป็นพลงัทาง
ปัญญาอย่างหนึ่งเช่นกนั 

 

 
เจตนา  นาควชัระ : ผูว้เิคราะห ์
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จอรจ์  เซล 

พลงัและควำมจดัเจนทำงศิลปะ 
 

ฮาโรลด ์ซ.ี โชนเบริก์ 

 

   เมื่อยามที ่ จอรจ์ เซล ( George Szell) ยนือยู่บนแท่นอ านวยเพลงนัน้ 

ประกายแห่งความมัน่ใจ พลงัและความมอี านาจกไ็ดฉ้ายแววออกมา ไม่มนีกัดนตรรีะดบัมอื
อาชพีคนไหนทีจ่ะโตแ้ยง้ในเรื่องความสามารถทางการอ านวยเพลงของเขา มหีลายคนทีเ่รยีก
เขาว่าจอมทรนง และกม็หีลายคนทีก่ล่าวหาการตคีวามทางดนตรขีองเขาว่าดูจะเตม็ไปดว้ยการ
โออ้วด แต่กไ็ม่มใีครทีจ่ะไม่ยกย่องเขาในเรื่องภูมริู ้ โสตประสาท และการใหจ้งัหวะทีแ่หลมคม
กระจ่างชดั ตลอดจนความสามารถของเขาในการสรา้งดุลยภาพของกลุ่มเครื่องดนตรตี่างๆของ
วงออรเ์คสตราใหเ้กดิเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัอกีทัง้การจดัประโยคทางดนตรี 
  โดยทัว่ไปแลว้ จอรจ์ เซล  ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นวาทยกรทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดต่อ
จากทอสกานินี(Toscanini) ความถนดัจดัเจนทางดนตรขีองเขาคอืดนตรแีห่งส านกัออสเตรยี-
เยอรมนั อย่างเช่นไฮเดนิ(Haydn), โมซารท์(Mozart), เบโธเฟน(Beethoven), ชู
เบอรต์(Schubert), บราหม์ส์(์Brahms), มาหเ์ลอร(์Mahler)  องคแ์ห่งดุรยิางค
นิพนธ ์ (Repertory) ของเขาไม่ค่อยมดีนตรจีากส านกัฝรัง่เศสและส านกัรสัเซยีเท่าใดนกั 

จอรจ์ เซล  มคีวามโดดเด่นมากในทางกระแสหลกัแห่งดนตรสี านกัเยอรมนั ซึง่ดนตรใีนสกุลนี้
เองที ่ จอรจ์ เซล ไดแ้สดงออกถงึพลงัความเชีย่วชาญทางดนตร ี และกลเมด็พเิศษตลอดจน
ความมุ่งมัน่ทีจ่ะใชว้งดนตรขีนาดย่อมซึง่ใกลก้บัแนวคดิแบบเชมเบอรม์วิสคิซึง่รูส้กึไดอ้ย่างแจ่ม
แจง้ 
 

บุคลิกอนัเข้มข้น 
  คลา้ยกบัทอสกานินี   จอรจ์ เซล  เป็นผูท้ีเ่น้นเรื่องความถูกตอ้งแม่นย า และ
ยดึมัน่ในอกัขระตวัโน้ต และกเ็หมอืนกบัทอสกานินีอกีในแงท่ีว่่าเขาไม่เคยยอมใหค้วามยดึมัน่ใน
อกัขระตวัโน้ตน าพาไปสูห่ลกัเกณฑอ์นัปราศจากชวีติชวีา เขาพยายามขจดัความผดิเพีย้น
บดิเบอืนต่างๆ ใหห้มดไปจากการอ านวยเพลงของเขา ระงบัแนวคดิสว่นตวัไม่ใหไ้ปปะปนกบั
สารทางดนตร ี แต่ไม่ว่าจะเป็นศลิปินดนตรคีนใดกต็ามทีม่พีลงัความคดิทีเ่ขม้ขน้ และอุดมไป
ดว้ยแนวคดิทางดนตรทีีก่ระจ่างชดักค็งหลกีเลีย่งไม่ไดท้ีจ่ะสรา้ง ท าตามความรูส้กึทีเ่ป็นอยู่ และ
จอรจ์ เซล กเ็ช่นเดยีวกนั การตคีวามของเขานัน้แมจ้ะเป็นไปตามตวัโน้ตในสกอร์ แต่กเ็ตม็อิม่
ไปดว้ยบุคลกิภาพอนัเขม้ขน้ของเขา 
  มนัเป็นบุคลกิภาพทีเ่ขม้ขน้และผนัแปรไดอ้ย่างหลากหลาย จอรจ์ เซล ก็
เหมอืนกบับรรดาวาทยกรทัง้หมดในรุ่นเดยีวกนั ไดร้บัการฝึกฝนมาจากโรงอุปรากร เขารอบรูใ้น
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ศาสตรท์างอุปรากรเช่นเดยีวกบัศาสตรท์างดนตรซีมิโฟนี ในช่วงปีทา้ยๆของชวีติ แมเ้ขาจะ
ไม่ไดอ้ านวยการแสดงอุปรากร แต่บรรดาผูท้ีไ่ดม้โีอกาส ฟังการแสดงบทเพลง เรค็ควเิอม็ 

(Requiem) ของแวรด์(ิVerdi)  อนัยอดเยีย่มในระยะหลายปีก่อนลว้นตระหนกัว่า
นบัตัง้แต่ทอสกานินีมาแลว้กย็งัไม่เคยมกีารแสดงผลงานของแวรด์คิรัง้ใดทีจ่ะเขม้ขน้และเตม็ไป
ดว้ยความรูส้กึทีล่กึซึง้ไดป้านนัน้ 

  ความรูค้วามสามารถของเขาครอบคลุมไปถงึการบรรเลงเปียโน และศาสตรท์าง 
ดนตรเีชมเบอรม์วิสคิ เขาเป็นนกัเปียโนทีม่ฝีีมอืในระดบัทีไ่ม่ธรรมดา เขาชื่นชอบกบัการเล่น
ดนตรเีชมเบอร์มวิสคิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในผลงานของโมซาร์ท และผลงานบนัทกึเสยีงบท
เพลงเปียโนควอเต็ท 2 บทของโมซารท์กม็คีุณลกัษณะของการใชจ้งัหวะทีม่แีรงสะทอ้น 

(Bouncing Rhythm) รวมถงึความงดงามซึง่เขาน าไปประยุกตใ์ชก้บัซมิโฟนีของโม
ซารท์ 

  ในทางตรงขา้มกบัความแพรวพราวเจดิจา้ นัน้ จอรจ์ เซล ใชก้ารเคลื่อนไหว
ร่างกายขณะอ านวยเพลงค่อนขา้งน้อย และกไ็ม่เคยใสใ่จในการทีจ่ะท าตวัใหเ้ป็นดาราทรงเสน่ห์ 
การใหจ้งัหวะของเขาอยู่ในรูปแบบของความกระจ่างชดัและแม่นย า และเป็นผูเ้คร่งครดักบัการ
ท างานมากในขณะอยู่บนแท่นอ านวยเพลง 
 

ผู้ทรงอ ำนำจ 

  อย่างไรกต็ามแมว้่าเขาจะเป็นคนทีม่บีุคลกิทีม่เีสน่ห์ แต่ลกัษณะของความเป็นผู้
มอี านาจทีเ่ขาแสดงออกทางดนตรกีแ็ผ่รศัมไีปถงึผูช้มได้ คนทีไ่ดไ้ปชมคอนเสริต์ภายใตก้าร
อ านวยเพลงของ จอรจ์ เซล จะตระหนกักนัว่าอาจจะมจุีดทีเ่ราไม่เหน็ดว้ยกบัการตคีวามทาง
ดนตรขีองเขาเกดิขึน้บา้ง แต่กค็งตอ้งยอมรบัว่ามนัเป็นการบรรเลงทีย่อดเยีย่มแทบไม่มทีีต่ิ วง 
คลฟิแลนดอ์อรเ์คสตราภายใตก้ารอ านวยเพลงของ จอรจ์ เซล เป็นวงออรเ์คสตราทีม่กีาร
ตอบสนองและเทคนิคอนัเป็นเลศิเท่าทีโ่ลกจะอวดได ้ หลายคนเชื่อมัน่ว่าน่ีคอืวงออรเ์คสตราที่
ยิง่ใหญ่ทีสุ่ด 

  คุณสมบตัอิะไรบา้งทีว่าทยกรผูย้ิง่ใหญ่จะตอ้งม ี สไตล ์ เทคนิคโสตประสาทที่
สมบูรณ์พรอ้ม ความสามารถในการสือ่ความคดิ การอ่านสกอรด์นตรอีย่างเขา้ใจถงึเนื้อในไดถ้่อง
แท ้

  ทัง้หมดนี้ จอรจ์ เซล มอียู่ครบทุกประการ และเขากม็บีางสิง่บางอย่าง
นอกเหนือไปกว่านัน้ นัน่กค็อืคุณสมบตัอินัลกึลบัเฉพาะตวัทีเ่รยีกกนัว่าความสามารถทีจ่ะบงัคบั
บญัชา หากปราศจากขอ้นี้กค็งไม่มวีาทยกรคนใดสามารถทีจ่ะสยบศลิปินดนตรชีัน้เยีย่มกว่า 
100 ชวีติ  ของวงซมิโฟนีออรเ์คสตราอนัยิง่ใหญ่ใหเ้ป็นไปตามเจตจ านงของเขาได ้ ดว้ยการสง่
สายตาเพยีงแวบหนึ่ง การเคลื่อนไหวไมบ้าตองเพยีงเลก็น้อย  จอรจ์ เซล  กส็ามารถควบคุมวง
ออรเ์คสตราทีเ่ขาร่วมงานได ้ เขาเป็นผูม้อี านาจและเขากร็ูถ้งึอ านาจนัน้ เขาเป็นผูบ้งัคบับญัชา
และนกัดนตรผีูอุ้ทศิตน และกเ็หมอืนดงัเช่นที ่ อนัโตน รูบนิสไตน์ ไดเ้คยเปรยีบเทยีบนกัเปียโน
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คนอื่นกบัลซิท ์ ซึง่เรากอ็าจจะกล่าวไดว้่าถ้าเปรยีบเทยีบวาทยกรคนอื่นๆเกอืบทัง้หมดกบัเขา
แลว้ คนอื่นๆกแ็ทบจะเปรยีบเสมอืนเดก็ในทนัที 
 

          บวรพงศ์  ศุภโสภณ: ผู ้แปล 
แปลจาก: ขอ้เขยีนของ Harold C. Schonberg จากปกแผน่เสียง 

Columbia ชุดรวมซิมโฟนี 9 บท ของเบโธเฟน โดยวงคลฟิแลนด์ 
ออรเ์คสตรา อ านวยเพลงโดย จอร์จ เซล 
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บทวิเครำะห์ 
 

 ในการเขยีนบทวจิารณ์เชงิบวก เพือ่ยกย่องความสามารถของศลิปินใหเ้กดิความ
น่าเชื่อถอืนัน้ ผูเ้ขยีนจ าเป็นตอ้งใชห้ลกัการ ความรู ้ มาอา้งองิประกอบการเขยีน ในบทวจิารณ์
เรื่อง  จอรจ์ เซลนี้ ฮาโรลด ์  ซ.ี โชนเบริก์ผูเ้ขยีนไดใ้ชป้ระสบการณ์ในทางการเล่นดนตรขีอง
เขามาประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิความเขา้ใจในความยิง่ใหญ่ของ จอรจ์ เซล วาทยกรเอกของโลกชาว
ฮงัการ ี โดยสามารถอธบิายถงึกระบวนการท างานของวาทยกรกบันกัดนตรใีนวงออรเ์คสตราได้
อย่างชดัเจนทัง้ในระดบักวา้งและระดบัลกึ นบัตัง้แต่การวเิคราะหแ์นวทางการท างานของจอรจ์ 
เซล ว่าจดัอยู่ในแบบยดึภววสิยั      (Objective) ซึ่งโชนเบริก์ผูเ้ขยีนกไ็ดอ้ธบิายถงึแนว
ทางการท างานของวาทยกรทีย่ดึภววสิยัไดก้ระจ่างชดั และกไ็ดช้ีใ้หเ้หน็ความจรงิประการหน่ึง
ของวาทยกรในแบบนี้ว่า อย่างไรเสยีกค็งเลีย่งไม่ไดท้ีว่าทยกรคงจะตอ้งอ านวยเพลงดว้ย 

“ความรูส้กึทีเ่ป็นอยู่” ซึง่ท าใหก้ารตคีวามดนตรมีไิดข้าดบุคลกิภาพหรอืขาดชวีติชวีาแต่อย่างใด 

 หากประสบการณ์ในการเล่นดนตรชี่วย “สอ่งทาง” ใหก้บัการเขยีนวจิารณ์การแสดง
ดนตรไีดอ้ย่างกระจ่างชดัและลกึซึง้ไดฉ้นัใด โชนเบริก์กไ็ดช้ีใ้หเ้หน็ชดัในบทความนี้ว่า
ประสบการณ์ในการเล่นดนตรขีองวาทยกรกส็ามารถใช้ “สอ่งทาง” ในการอ านวยเพลงไดฉ้นันัน้ 

นัน่กค็อืในประเดน็ทีเ่ขาชีใ้หเ้หน็ว่า จอรจ์ เชล อาศยัประสบการณ์จากการเล่นดนตรเีชมเบอร์
มวิสคิผลงานของโมซารท์ (เปียโน ควอเตท็) ไปประยุกตใ์ชใ้นการอ านวยเพลงซมิโฟนีของโม
ซารท์ซึง่โชนเบริก์ใหค้วามส าคญักบัดนตรเีชมเบอรม์วิสคิว่าเป็นศาสตรท์ีม่ปีระโยชน์ และเอือ้ต่อ
บทเพลงส าหรบัวงใหญ่แน่นอน บทความชิ้นน้ียงัช่วยอธบิายใหก้ารศกึษาอย่างมหีลกัเกณฑก์บั
ผูอ้่านใหเ้กดิความเขา้ใจไดว้่าวาทยกรท างานอย่างไร และเราจะใชม้าตรฐานหลกัเกณฑอ์ะไรใน
การประเมนิความสามารถของผูอ้ านวยเพลงโดยเฉพาะการอธบิายถงึ “คุณสมบตั”ิ ทีว่าทยกรผู้
ยิง่ใหญ่จะตอ้งม ี และความสามารถอนัส าคญัเฉพาะตวัในการควบคุมนกัดนตร ี (The ability 

to command) ในวงขณะบรรเลงดว้ยการแสดงออกทางภาษากายทีไ่ม่ตอ้งใชอ้ย่าง
มากมายเกนิเลย ซึง่ทัง้หมดนี้ไม่ใช่ความเป็นดารา หรอื การจงใจน าเอาบุคลกิภาพสว่นตวั
ออกมาโออ้วด ใหผู้ฟั้ง (ผูช้ม) หลงใหลไปกบัเสน่หท์างกายภาพ ประเดน็เหล่านี้ คอืการให้
ความรู ้ หลกัเกณฑ ์ สอดแทรกใหก้บัผูอ้่านเพือ่ใหเ้กดิวจิารณญาณในการประเมนิความสามารถ
ของวาทยกรไดเ้ป็นอย่างด ี

 แมบ้ทวจิารณ์ชิน้นี้จะเป็นไปในเชงิยกย่องสรรเสรญิ ความสามารถของจอรจ์ เซล แต่ก็
ไดเ้สนอประเดน็ความเหน็ทีแ่ตกต่างอยู่บา้ง นัน่กค็อื หลายคนกล่าวหาการตคีวามทางดนตรี
ของจอรจ์ เซลว่า “ดจูะเตม็ไปดว้ยการโออ้วด” (Pedantic) ซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่า การตคีวาม
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ทางดนตร ี นัน้สามารถมองไดห้ลายแงมุ่ม ความหมายว่าดจูะเตม็ไปดว้ยความโออ้วดนัน้กแ็ฝง
นยัเชงิบวกอยู่บา้ง เหมอืนกบัยอมรบัในคุณค่าของการตคีวามแต่ขณะเดยีวกนักไ็ม่สบอารมณ์
อยู่ลกึๆ ซึง่  โชนเบริก์ ไดข้ยายความต่อในประเดน็ทีว่่า “อาจจะมจุีดทีเ่ราไม่เหน็ดว้ยกบัการ
ตคีวามทางดนตรขีองเขา…แต่กค็งตอ้งยอมรบัว่ามนัเป็นการบรรเลงยอดเยีย่มแทบไม่มทีีต่ ิ วงค
ลฟิแลนดอ์อรเ์คสตราภายใตก้ารอ านวยเพลงของจอรจ์ เซล เป็นวงออรเ์คสตราทีม่กีาร
ตอบสนอง และเทคนิคอนัเป็นเลศิ” ซึง่เสมอืนกบัการชีใ้หเ้หน็ความจ าเป็นในเรื่องของเทคนิค
การบรรเลงทีว่่า การตคีวามทางดนตรเีป็นประเดน็ในระดบัลกึ และมคีวามเฉพาะตวัอยู่สงู ซึง่
ก่อใหเ้กดิความไม่เหน็ดว้ยไดง้า่ย ซึง่อาจกระทบต่อการประเมนิคุณค่าของการบรรเลงได้ แต่สิง่
หนึ่งทีพ่อจะท าใหผู้ฟั้งสว่นมากคดิเหน็คลอ้ยตามดว้ยกนัหรอืยดึถอืร่วมกันได ้นัน่กค็อื เรื่องของ
เทคนิคทางการบรรเลง ทีจ่ะตอ้งมคีวามถูกตอ้ง แม่นย าอนัเป็นพืน้ฐานทีจ่ าเป็นทางดนตรี
เสยีก่อน แลว้จงึขา้มไปสูป่ระเดน็การตคีวาม ดงันัน้ ความสามารถทางเทคนิคจงึเป็นเครื่อง
ประกนัความรู ้ความสามารถทางดนตร ีมใิหเ้กดิการดแูคลนจากผูรู้ไ้ด้ 
 บทวจิารณ์ชิ้นน้ีจงึถอืเป็นตวัอย่างของการวจิารณ์ในเชงิบวก หรอื ยกย่องความสามารถ
ของศลิปินไดด้ ี ในแงท่ีว่่าหากเราตอ้งการจะยกย่องความสามารถของศลิปินดนตรใีหผู้อ้่านเกดิ
ความคดิเหน็คลอ้ยตาม หรอื เกดิความเขา้ใจร่วมกนัได ้ เราควรจะมวีธิกีารและหลกัเกณฑเ์ชงิ
วชิาการมาประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างไร 

 

          บวรพงศ์  ศุภโสภณ    :  ผู้
วเิคราะห ์
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เคลมเพอเรอ 

 

เซอรเ์นวลิ คารด์ุส 
 

 เคลมเพอเรอ (Klemperer) ผูอ้ิม่เอบิไปดว้ยกลิน่อายทางดนตรแีห่ง
ศตวรรษที ่ 19 และผูเ้ชีย่วชาญดนตรขีองมาหเ์ลอร ์ (Mahler) เขาวางตวัห่างจากอทิธพิลโร
แมนตกิทีจ่ะครอบง าอยู่เสมอ เขาไม่เคยตอ้งเสาะแสวงหาวถิทีางทีจ่ะตอ้งท าอะไรใหน่้า
ประทบัใจแบบทีบ่รโูน วอลเตอร ์ (Bruno Walter) เป็นจติใจของเขาไม่เคยวอกแวกเลื่อน
ลอย ในการสนทนากบัขา้พเจา้ เขากล่าวแก่ขา้พเจา้ว่า แมว้่าโดยทัว่ไปแลว้เขาชื่นชมบรูโน วอล
เตอร ์ แต่เขาไม่เหน็ดว้ยกบัการตคีวามดนตรขีองมาหเ์ลอร ์  โดยบรโูน วอลเตอร ์ “ฟังดเูป็นยวิ
เกนิไป” เขากล่าวพรอ้มกบัท าหน้าเบ้  เสมอืนกบัเฟิรท์เวงเลอร ์ (Furtwängler) เคลมเพ
อเรอ  เป็นผูเ้สาะแสวงหาอยู่เสมอ ไม่เคยพงึพอใจอยู่กบัแค่ระดบัความรูส้กึทางดนตร ีแต่จงใจที่
จะเจาะลกึลงไปถงึรากและแก่นแทท้างความคดิ แต่กไ็ม่เหมอืนกบัเฟิรท์เวงเลอรเ์สยีทเีดยีว ความ
เป็นเฟาสต(์Faust)ในตวัเขาไดส้รา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆใหเ้ขาอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยมภีาระประดุจเม
ฟิสโต(Mephisto)ทีค่อยแต่งแตม้ลบัคมทางภูมปัิญญาใหก้บัวสิยัทศัน์พืน้ฐานทางดนตรขีอง
เขา วสิยัทศัน์ซึง่ใชห้ลกัวชิามากเท่ากบัหลกัสุนทรยี์ 
  ครัง้หนึ่ง บชีมั ไดเ้คยพรรณนาถงึเคลมเพอเรอว่า เป็นพวก “หบูอด” (tone 

deaf) นบัเป็นค าเหน็บแนมทีม่มีลูความจรงิ เพราะความจรงิมอียู่ว่า เคลมเพอเรอมไิดใ้หค้วาม
ใสใ่จกบัเรื่องของสสีนัทางเสยีงของวงออรเ์คสตราเป็นอนัดบัแรกหรอือนัดบัรอง ในการอ านวย
เพลงของเขาปราศจากการกระท าตามอ าเภอใจตวัเอง ความเขา้ใจอนัชาญฉลาดของเขาในเรื่อง
สว่นสดั และความกระจ่างชดัของวธิกีารทางภาษาดนตรไีดท้ าใหเ้ขาเสมอืนกบัเป็นปรากฏการณ์
ทีบ่งัเกดิขึน้จากบรรยากาศของวงออรเ์คสตราแห่งศตวรรษที่ 19 ในเยอรมนี มาสูบ่รรยากาศ
พืน้ๆทีป่ราศจากความโรแมนตกิแห่งยุคเรา แมก้ระนัน้ในความมวีุฒภิาวะของเขากย็งัมี
ความสามารถพอทีจ่ะรอ้ยเรยีงใหเ้กดิสญัชาตญาณแห่งอารมณ์หรอืแมก้ระทัง่ความรูส้กึที่
ค่อนขา้งจะไปในทางส านึกแห่งศาสนา 
  เชา้วนัอาทติยห์นึ่งในกรุงเวยีนนา เคลมเพอเรอไดอ้ านวยเพลงซมิโฟนีหมายเลข 
9 ของบรคูเนอร ์ (Bruckner) กบัวงฟิลฮารโ์มนิก ตอนนัน้เขาเป็นบุรุษทีอ่งอาจประดุจพญา
อนิทรเีตม็ไปดว้ยความเชีย่วชาญรอบรูม้องดูน่าเกรงขาม เขายนือยู่หน้าวงออรเ์คสตราในวนั
อาทติยเ์ดอืนกนัยายน ณ โรงคอนเสริต์ โกรสเซอร์ มูซิคเฟรายน์ซาล(Grosser 
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Musikvereinsaal) แขนทีเ่หยยีดออกไปพรอ้มทีจ่ะเริม่บรรเลงซมิโฟนีของบรคูเนอร์ 
ดว้ยการตวดัไมบ้าตองในลลีาแฝงดว้ยค าสัง่อนัเฉียบขาด เขาคอยจนกระทัง่ผูช้มในโรงคอนเสริต์
เงยีบสงบ ไมบ้าตองตัง้ท่าพรอ้ม ชายชาวเวยีนนาผมสดีอกเลาทีน่ัง่ถดัจากขา้พเจา้เอนตวัไป
ขา้งหน้าราวกบัถูกแรงแม่เหลก็ดดู และก่อนทีเ่สยีงเพลงของบรคูเนอรจ์ะดงัขึน้ เขากซ็ุกหน้าอยู่
กบัฝ่ามอืและกห็ลัง่น ้าตา เขาก าลงัเฝ้าตดิตามเคลมเพอเรอดว้ยจติวญิญาณอนัเตม็เป่ียม เคลม
เพอเรอมไิดเ้พยีงแต่จะโดดเด่นดว้ยความเขา้ใจดนตรใีนลกัษณะของ “ศลิปะอนัศกัดิส์ทิธิ”์ 
เท่านัน้ แต่หนึ่งในบรรดาผลงานประพนัธด์นตรขีองเขาเองกค็อื “Merry Waltz” ยิง่ไปกว่า
นัน้ อารมณ์ขนัของเขากแ็สนจะเสยีดแทงไดอ้ย่างเจบ็แสบ ครัง้หนึ่งเขาไดเ้คยถามเคลาดโิอ อา
ราว(Claudio Arrau)ว่า “คุณเคยไดฟั้งแผ่นเสยีงที่จอรจ์เซลอ านวยเพลง ลาแมร์1 ของ เดอ
บุซซ ี(Debussy) ไหม?” อาราวตอบว่า “ไม่” และเคลมเพอเรอกบ็่นอยู่ในล าคอว่า “แซล  อมั เซ, 

แซล  อมั เซ”2 แมว้่าโดยแทจ้รงิแลว้ เคลมเพอเรอในช่วงปัจฉิมวยัจะไดร้บัยกย่องในฐานะทีเ่ป็น
วาทยากรทีอ่ านวยเพลงของเบโธเฟนไดอ้ย่างน่าเชื่อถอืมากทีสุ่ด แต่นี่กไ็ม่น่าจะท าใหเ้ราลมืไป
ว่าครัง้หนึ่งเขาเป็นผูบุ้กเบกิดนตรขีองเชนิแบรก์(Schönberg), ฮนิเดมธิ(Hindemith) 
และสตราวนิสก(ีStravinsky) ดงัทีข่า้พเจา้ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ว่า ในเรื่องภาระความรบัผดิชอบ
ของเขา ถา้พจิารณาดจูากแก่นหลกัของความเป็นโรแมนตกิ โดยธรรมชาตขิองเคลมเพอเรอก็
คอื “จติวญิญาณแห่งการยบัยัง้” ซึง่จะเขา้ท าลายความฟุ้งซ่านทางอารมณ์จอมปลอมใหห้มดสิน้ 

ฟิชเชอร ์ดสิเคา (Fischer-Dieskau) ขบัรอ้งเพลงเซน็ต์ แมท็ธวิ แพชชนั ของบาค อย่างเตม็
ไปดว้ยอารมณ์ความรูส้กึอนัอ่อนไหว เพลงเซน็ต ์แมท็ธวิ แพชชนั ซึง่เตม็ไปดว้ยการวงิวอน เป็น
การรอ้งซึง่ “ร าลกึถงึเยอรมนั” หลงัจากการแสดง (พธิอีนัศกัดิส์ทิธิ)์ นี้ เคลมเพอเรอเดนิไปยงั
หอ้งพกัศลิปิน และความเป็นเมฟิสโตในตวัเขากก็ล่าวกบัฟิชเชอร์ ดสิเคาว่า “คุณน่าจะไปรบับท
ไอเซน็ ชไตน์นะ” นี่คอืพธิอีนัศกัดิส์ทิธิข์องบาคโดยแทจ้รงิ และยงัรวมไปถงึเรื่องดฟีลเีดอเมาซ์
อกีดว้ย เขาตอ้งทนทุกขท์รมานจากความเจบ็ป่วยทางกายอย่างรุนแรง มเีนื้องอกในสมอง 
กระดกูขาอ่อนหกั รอดพน้จากถูกไฟครอกบนเตยีงนอน ขา้พเจา้ยงัไดเ้คยกล่าวกบัเขาว่า 
ซมิโฟนีของมาหเ์ลอรบ์ททีเ่ขาโปรดปรานนัน้น่าจะเป็นบท “Resurrection” ถา้หากทุก
วนัน้ีเคลมเพอเรอจะไดร้บัการนับถอืว่าเป็นผูถ้่ายทอดแนวคดิทางดนตรขีองมาหเ์ลอรแ์ลว้กค็ง
เนื่องจากว่า นบัตัง้แต่ทีบ่รโูน วอลเตอร ์ จากไปแลว้ ดนตรขีองมาหเ์ลอรก์ไ็ดร้บัการพนิิจ
พเิคราะหศ์กึษาจากแง่มุมต่างๆทีบ่รูโน วอลเตอร ์ ไดเ้คยตคีวามไว ้ หวัใจส าคญัในดนตรขีอง
มาหเ์ลอร ์ แก่นแทข้องเนื้อหาถูกตแีผ่ออกมาอย่างกระจ่างชดั เคลมเพอเรอก าจดัสว่นเกนิความ
จ าเป็นทัง้หมดออกไปรวมไปถงึสว่นทีเ่ป็น “ไขมนัเหลว” ในดนตรขีองมาหเ์ลอร ์  

 

 
1 La mer เป็นภาษาฝรั่งเศส แปลว่า ทะเล 
2 ตน้ฉบบัภาษาเยอรมนัว่า Szell am See แปลว่า  “แซลริมทะเลสาบ” ซึ่งวลีเช่นนีโ้ดยปกติใชเ้รียกชื่อสถานท่ี เป็นการ
ลอ้เลียนเพื่อนรว่มอาชีพ แต่ก็แฝงดว้ยนัยว่า งานตน้แบบนัน้กวา้งดุจมหาสมทุร แต่วาทยกรมาลดรูปใหเ้หลือแค่ทะเลสาบ 
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ส าหรบัดนตรขีองมาหเ์ลอรแ์ลว้หวัใจส าคญัทัง้หมดไม่ไดน้บัรวมไปถงึบรรดาโน้ตผ่าน 

(appoggiatura)  หรอืการรดูสายต่างๆ เราตอ้งการเพยีงแค่ศกึษาภาพถ่ายของมาหเ์ลอร์
จากสว่นของหน้าผาก แก่นแห่งปัญญากอ็าจพอจะเหน็ไดจ้ากเสน้เลอืดนัน้ Stendhal เคย
กล่าวว่าดนตรคีลาสสกิทุกชนิดมคีวามเป็นโรแมนตกิในยุคสมยัของมนัเอง แต่ขา้พเจา้ขอโตแ้ยง้  
ความเป็นโรแมนตกิของเคลมเพอเรอ  ไม่เคยมมีากไปกว่าเพยีงระดบัพืน้ผวิ ส าหรบัเคลมเพ
อเรอแลว้ วงออรเ์คสตราเป็นเพยีงสือ่หรอืเครื่องมอื  ซึง่มใิช่สิง่จรงิจงัถาวรทีจ่ะแสดงออกอย่าง
ครบถว้นสมบูรณ์ในตวัเอง ดเูสมอืนว่าเขาจงใจเปลีย่นสสีนัทางเสยีงของวงออรเ์คสตรามาสูเ่ฉดสี
แบบทมึๆ เรยีบๆ อยู่เสมอ เขาไม่ใช่วาทยากรทีพ่ยายามแสดงออกซึง่อ านาจ ในความเป็นจรงิ
นัน้   เขามเีคลด็ลบัอบัแยบยลและสงูสง่ ในการควบคุมวงโดยไม่แสดงตวัออกนอกหน้า พลงั
อ านาจเหนือวงออรเ์คสตราของเขาท างานไปโดยทีไ่ม่สามารถประจกัษ์ไดด้ว้ยสายตา ชายชรา
อายุกว่า 80 ปีนัง่อยู่บนเกา้อีโ้ดยทีแ่ทบจะไม่ไหวตงิหรอืขยบัแขนขา มนัอาจจะปรากฏขึน้มา
สกัครัง้ทีเ่ขาไดก้ าหนดหรอืตัง้จงัหวะขึน้มาและจดักระบวนการใหด้นตรเีคลื่อนไป ด าเนินไปโดย
เจตจ านงแห่งตวัมนัเอง นกัดนตรตี่างกบ็รรเลงดนตรกีนัไปราวกบักองทพัทีไ่ม่เปลีย่นกระบวน
ยุทธ ์ ขา้พเจา้ไดเ้คยฟังเขาปรบัการบรรเลงดนตรขีองโมซารท์(Mozart)  ใหด้ าเนินไปดว้ย
การแสดงออกทางไมบ้าตอง  เครื่องชีท้างน้อยมากและแลว้กระแสเสยีงดนตรกีไ็ดเ้คลื่อนที่  ลื่น
ไหลไปอย่างมแีบบแผนตามแนวทางไปสู่ยงัต าแหน่งถิน่ทีอ่นัถูกตอ้ง  ราวกบับรรดาดวงดาวที่
โคจรไปตามวถิทีางของตวัเอง    
 
      

 บวรพงศ ์ ศุภโสภณ : ผูแ้ปล 
 

ทีม่า :แปลจาก:  Sir Neville Cardus.  Full Score. London : Cassell & 

Company, 1970. pp.137-139. 
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บทวิเครำะห์ 
 
 

 ถ้าหากเราจะถือกนัว่าศิลปินดนตรมีี "ส านัก" หรอืมี "สกุล" ในทางดนตรแีล้ว บท
วจิารณ์เรื่องเคลมเพอเรอชิ้นนี้ก็คงพอจะแสดงให้เห็นว่านักวจิารณ์เองก็คงมีส านักหรอืสกุล
เช่นเดียวกัน ซึ่งเซอร์ เนวิล คาร์ดุส ผู้นี้ก็น่าจะอยู่ในส านักหรือสกุลเดียวกับเคลมเพอเรอ 

วาทยกรที่เขาเขียนถึง คาร์ดุสท าหน้าที่นักวจิารณ์ได้อย่างครบถ้วนในด้านการเป็นสื่อกลาง
อธบิายปรากฏการณ์ทางดนตรแีละความยิง่ใหญ่ของศิลปินได้อย่างกระจ่างชดัและลึกซึ้ง  โดย
การใช้ความสามารถในการใช้ความหมายเปรยีบเทียบ อันเป็นเลิศของเขา ซึ่งกระบวนการ
ทัง้หลายที่เกดิขึ้นได้นี้เกดิมาจากความเข้าใจในตวัศลิปะดนตรขีองนักวจิารณ์เองอย่างทะลุปรุ
โปร่งเสยีก่อน โดยมีความเข้าใจทัง้ในตัวบทแนวคดิ ปรชัญาทางดนตรขีองผู้ประพันธ์ดนตร ี
เขา้ใจถงึแนวคดิและวธิกีารท างานของวาทยกรไดอ้ย่างลกึซึง้อกีดว้ย 

 
 ความยิ่งใหญ่ของเคลมเพอเรอที่คาร์ดุสยกย่องเป็นความยิ่งใหญ่ทางดนตรใีนระดับ
เนื้อหา ความคดิ มใิช่ระดบัความสมบูรณ์ทางเทคนิคดนตรี คารด์ุสเป็นนักวจิารณ์สกุลคลาสสกิ
ทีร่ะมดัระวงัความหมายของค าว่า "โรแมนตกิ" เป็นอย่างยิง่ โดยแฝงนยัการเตอืนมใิหผู้อ้่านตก
อยู่ในหว้งอารมณ์ความรูส้กึทางดนตรมีากเกนิไปจนเขา้ไม่ถงึแก่นแทข้องดนตร ีนัยนี้แฝงอยู่ใน
การยกย่อง เคลมเพอเรอของเขาทีเ่น้นว่าไม่พงึพอใจอยู่กบัแค่เกณฑค์วามรูส้กึทางดนตรี แต่ไป
ถงึการเจาะลกึถึงแก่นแท้ทางความคดิ คาร์ดุสแสดงถงึแนวคดิการท างานของเคลมเพอเรอได้
อย่างน่าสงัเกตว่า มาจากรากฐานวสิยัทศัน์ทางดนตรขีองเคลมเพอเรอว่ามาจากความสมดุล
ในทางหลกัวชิาเทยีบเท่ากบัหลกัทางสุนทรยี์ ซึง่แสดงว่าเคลมเพอเรอมไิดป้ฏเิสธในเรื่องสุนทรยี์
เสยีทัง้หมด โดยไปยดึความสุดโต่งทางภูมปัิญญาแต่เพยีงฝ่ายเดยีว ดงัทีค่ารด์ุสกล่าวถงึความมี
วุฒิภาวะของเคลมเพอเรอว่าก่อให้เกิดได้ทัง้อารมณ์ดนตรีหรอืแม้กระทัง่ส านึกทางศาสนา 
บทความชิ้นนี้ยงัมนีัยของการวจิารณ์ศิลปินโดยศิลปินหรอืวาทยกรวจิารณ์วาทยกร นัน่ก็คือ
ประเดน็ที ่เซอรโ์ธมสั บชีมั วจิารณ์เคลมเพอเรอ หรอืนัยทีเ่คลมเพอเรอวจิารณ์บรูโน วอลเตอร ์
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ซึง่เป็นทศันวจิารณ์อนักระชบัแต่มคีวามแหลมคม ทา้ทายใหน้กัวจิารณ์ไดค้ดิต่ออนัเป็นประเดน็ที่
คารด์ุสหยบิยกขึน้มา 
 

 ประเด็นที่เคลมเพอเรอวิจารณ์บรูโน วอลเตอร์ว่า อ านวยเพลงมาห์เลอร์ จน "ฟังดู
เป็นยวิเกนิไป" นัน้หมายความว่าอะไร อะไรคอืความเป็นยวิในที่นี้ นี่เป็นอตัวสิยัของผูว้จิารณ์ 

(เคลมเพอเรอ) ทีน่่าวเิคราะห์ หรอืประเดน็ทีโ่ธมสั บชีมั วจิารณ์เคลมเพอเรอไปในทางลบว่า หู
บอด ในด้านสสีนัทางเสยีง ซึ่งในที่นี้คาร์ดุสแก้ต่างให้กบัเคลมเพอเรอได้อย่างน่าเชื่อถือถงึสิง่
ที่มาชดเชยกบัความหูบอดทางสขีองเคลมเพอเรอว่ามใีนด้านของความกระจ่างชดัทางภาษา
ดนตรแีละสดัส่วนซึ่งเป็นการอธบิายใหผู้อ้่านไดเ้ขา้ใจโดยทางอ้อมว่า ความหูบอดทางสสีนัแห่ง
เสยีงของเคลมเพอเรอทีบ่ชีมัวจิารณ์นัน้ แท้จรงิเป็นความจงใจของเคลมเพอเรอเองมไิดเ้กดิขึ้น
จากความรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ 

 ความโดดเด่นของบทความชิ้นน้ีอนัส าคญัยิง่กค็อืการใชค้วามเปรยีบเทยีบปรากฏการณ์
ทางดนตรจีากนามธรรมมาเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการหยบิยกบุคลกิของตวัละครเฟาสต์มา
อธบิายถงึพลงัในตวัที่ไม่หยุดนิ่งของเคลมเพอเรอหรอืการเปรยีบเทยีบลกัษณะดนตรขีองมาห์
เลอร์กบัความคล้ายคลงึของร่างกายมนุษย์ที่มสี่วนเกินในบางครัง้ โดยเปรยีบเทียบถึง "โน้ต
ผ่าน" ต่างๆในดนตรขีองมาห์เลอร์ว่าคล้ายกับเป็นส่วนเกินเหล่านี้ และเคลมเพอเรอสามารถ
มองวเิคราะหอ์อกในการตดัสว่นเกนิเหล่านี้ออกไป หรอืการอธบิายถงึการตคีวามดนตรขีองมาห์
เลอรว์่าใหจ้บัลกัษณะส าคญัๆออกมาใหไ้ดเ้ด่นชดั โดยเปรยีบเทยีบแก่นแห่งปัญญาในดนตรขีอง
มาห์เลอร์ที่คล้ายกับเส้นเลือดด า (ในรูปถ่าย) ซึ่งหากจับแก่นนี้ได้ก็จะเกิดความเข้าใจได้ 
นบัเป็นวธิกีารเปรยีบเทยีบความทีม่ที ัง้ความลกึซึง้และความชดัเจนกระจ่างในขณะเดยีวกนั 

 ความเป็นเลศิในการเปรยีบเทยีบความของคารด์ุสในบทความนี้ยงัโดดเด่นในจุดที่เขา
อธบิายถงึกระบวนการอ านวยเพลงของเคลมเพอเรอทีเ่ป็นกระบวนการทางกระแสจติ อย่างน้อย
ที่สุดคาร์ดุสก็ชี้แนะผู้อ่านทางอ้อมว่า เราจะวดัความยิ่งใหญ่ของวาทยกรด้วยลักษณะทาง
กายภาพหรอืสายตาไม่ได้ ความยิง่ใหญ่ของเคลมเพอเรอในวยั 80 กว่าที่แทบจะอยู่ในสภาพ
พิการนั ้นเกิดจากกระบวนการสื่อสารทางจิตที่ละเอียดอ่อนเพียงใด  กระบวนการอธิบาย
ปรากฏการณ์นี้ของคารด์ุสเชื่อมโยงมาใกลก้บัแนวคดิปรชัญาตะวนัออกทเีดยีวในเรื่องของสรรพ
สิง่ทีเ่คลื่อนไหวไปอย่างมรีะเบยีบ โดยวถิทีางของมนัเองตามธรรมชาติ เช่นเดยีวกบัการอ านวย
เพลงของเคลมเพอเรอที่เพยีง "ปล่อย" ให้กระแสเสยีงทางดนตรดี าเนินไปตามวถิทีางของมนั
เอง 
 คารด์ุส แสดงออกถงึความมอีารมณ์ขนัของเขาอย่างสมัผสักบัเรื่องราวทีเ่ขยีนวจิารณ์ได้
อย่างดี ตรงที่เขากล่าวถึงสภาพสงัขารของเคลมเพอเรอที่ถูกโรคภยัคุกคาม และรอดพ้นจาก
ความตายมาได้ โดยไปเปรยีบเทยีบกบัดนตรขีองมาหเ์ลอรท์ีเ่คลมเพอเรอชื่นชอบว่าควรจะเป็น
บท "Resurrection" นัน้ จดัเป็นเสน่ห์ความคมคายเล็กๆน้อยๆอกีประการหนึ่งที่จะเป็น
เครื่องประดบัใหบ้ทวจิารณ์มเีสน่หม์ากยิง่ขึน้ เป็นคุณสมบตัเิสรมิของนกัวจิารณ์ทีน่่าสนใจ 
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บวรพงศ ์ศุภโสภณ : ผูว้เิคราะห ์

 

 

 

 

 
 

 

วงซิมโฟนีกรงุเทพกบัวำทยกรคนใหม่ 
คนไข้ฟ้ืนแล้ว 

เจตนา นาควชัระ 
 

 มคี าคมของชาวตะวนัตกอยู่ว่า “วงดนตรทีีด่หีรอืเลวไม่มหีรอก มแีต่วาทยกรดหีรอืเลว” ค า
คมทีว่่านี้อาจใชไ้ดก้บัวงการดนตรอีาชพีของตะวนัตก เพราะเขาไม่จ าเป็นตอ้งมาพะวงเรื่อง
เทคนิคพืน้ฐานกนัมากนกั วาทยกรจงึสามารถก ากบัวงให ้ “ตคีวาม” คตีนิพนธไ์ปไดใ้นทางทีเ่ขา
ตอ้งการ วาทยกรตะวนัตกทีเ่สีย่งมาท างานในประเทศไทยคงจะตอ้งเตรยีมใจมาแลว้ว่า เขา
จะตอ้งมาช่วยแกปั้ญหาในระดบัพืน้ฐานอกีมากมาย เพราะนกัดนตรขีองเราไม่มโีอกาสไดร้บั
การศกึษาทางดนตรทีีเ่ขม้ขน้เท่าเทยีมกบัผูท้ีอ่ยู่ในวฒันธรรมต้นก าเนิด การบรรเลงของวงซมิโฟนี
กรุงเทพทีศู่นยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อคนืวนัที ่23 เมษายน 2534  บ่งบอกประเดน็ที่
ชดัเจนไวส้องประการ 
 ประการแรก วาทยกรยงัไม่อยู่ในฐานะทีจ่ะแก้ปัญหาเทคนิคไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ บาง
ช่วงบางตอนของการบรรเลง โดยเฉพาะในเพลงโหมโรงของวากเนอร ์ (Wagner) ยงัมกีาร 
“ด าน ้า” กนับา้งเลก็น้อย ปัญหาเหล่านี้คงจะตอ้งค่อยแกค้่อยไป และไม่ใช่หน้าทีข่องวาทยกร
ทัง้หมด วงซมิโฟนีกรุงเทพอาจจะตอ้งลงทุนจา้งหวัหน้ากลุ่มเครื่องดนตรทีีม่ปีระสบการณ์สงูมา
ช่วยน านกัดนตรขีองเราบา้ง 
 ประการทีส่อง ค าคมทีอ่า้งมาขา้งตน้ใช่จะไรค้วามหมายส าหรบัวงการดนตรคีลาสสกิ
ของเราเสยีทเีดยีว เพราะพวกเราทีน่ัง่ฟังการบรรเลงตัง้แต่ตน้จนจบคงจะอดรูส้กึไม่ไดว้่า ความ
เปลีย่นแปลงบางอย่างไดเ้กดิขึน้แลว้ วงดนตรมีชีวีติชวีาขึน้ เสยีงของวงเปลีย่นไป ระเบยีบวนิัย
ของนักดนตรดีขีึน้ ดูจากภายนอกกพ็อเหน็ไดแ้ลว้ว่า วาทยกรกบัเพือ่นรวมงานชาวไทยพูดภาษา
ดนตรกีนัรูเ้รื่องมากแลว้ 

 รายการเริม่ดว้ย เพลงโหมโรง Die Meistersinger von Nurnberg ซึ่งจดัไดว้่า
เป็นคตีนิพนธท์ีว่งดนตรชีัน้น าของตะวนัตกชอบบรรเลงเพื่อจะอวดฝีมอื ผมไม่แน่ใจว่า
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วาทยกรคนใหม่ของวงซิมโฟนีกรุงเทพมองโลกในแงด่เีกนิไปหรอืไม่ทีน่ าเอาคตีนิพนธบ์ทน้ีออก
แสดงในครัง้นี้ สงัเกตไดว้่านกัดนตรยีงัเกรง็มาก ไม่ค่อยจะมคีวามมัน่ใจ กว่าเครื่องจะอุ่นเขา้ทีก่็
บรรเลงไปไดก้ว่าครึง่แลว้ ช่วงทีท่ านองสามกระแสสอดเขา้มาพรอ้มกนัยงัไม่น่าประทบัใจนกั 

ท านองเพลงประกวด (Preislied) ออกจะจดืชดืไปสกัหน่อย และเครื่องเป่ากด็จูะยงัจบั
ท่วงท านองทีล่อ้เลยีนตวัผูร้า้ยของเรื่อง คอื เบคเมสเซอร ์ (Beckmesser) ไดไ้ม่ถงึใจนกั 

สรุปว่า ทัง้ความสง่างามและความคกึคกัของงานขาดหายไปบา้ง กลุ่มนกัดนตรทีีด่จูะเล่นได้
อย่างมัน่ใจกเ็หน็จะเป็นกลุ่มเชลโลและเบสซึง่นบัวนัจะดขีึน้เรื่อยๆ เหน็ไดช้ดัว่าสนุกกบัการเล่น 

ส าหรบัการก ากบัวงของวาทยกรในคตีนิพนธบ์ทน้ี ผมออกจะคดิว่าเขายงัไม่กลา้เสีย่งมากนกั 

คงจะตอ้งใชเ้วลาท าความรูจ้กักบัวงอกีสกัพกัจงึจะเกดิความมัน่ใจดว้ยกนัทัง้สองฝ่าย 

งานชิ้นที ่ 2 เป็นผลงานของ ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์ ธรรมบุตร คตีกวไีทยซึง่เพิง่จบการศกึษา
ดา้นการประพนัธเ์พลงมาจากสหรฐัอเมรกิา กลางคนืและรุ่งเชา้ในสกลจกัรวาล (Night and 

Morning in the Spheres) ตามทีร่ะบุไวใ้นสจูบิตัรไดร้บัแรงดลใจมาจากวรรณกรรม
เรื่อง กามนิต วงดนตรซีมิโฟนีกรุงเทพบรรเลงงานชิ้นนี้ไดย้อดเยีย่มทัง้ในแง่ของการแสดงออกซึ่ง
โครงสรา้งของงานและความงามของเสยีง เราคงอดประหลาดใจไม่ไดว้่า เหตุใดวาทยกรชาว
เยอรมนัซึง่เพิง่จะไดส้มัผสักบัวฒันธรรมไทยจงึสามารถเขา้ซึง้ถงึงานของคตีกวไีทยไดด้ถีงึเพยีงนี้ 
เราคงจะหาค าตอบไดไ้ม่ยากนกั งานของอาจารยณ์รงคฤ์ทธิน์ัน้ แมจ้ะยดึความคดิหลกัทีไ่ดม้า
จากวรรณกรรมแปลอนัเลื่องชื่อของไทย แต่กเ็ป็นผลงานของผูท้ีไ่ดศ้กึษาดนตรขีองตะวนัตกมา
อย่างกวา้งขวางและลกึซึง้ ลลีาท่วงท านองโดยเฉพาะอย่างยิง่การประสมวงในหลายตอน
เกอืบจะเรยีกไดว้่าเป็นการแสดงการระลกึถงึคตีกวชีาวตะวนัตกบางคน วาทยกรเยอรมนัคงจะ
นึกอยู่ในใจว่า คตีนิพนธน์ี้มลีกัษณะกระเดยีดไปในท านอง “Homage to (Some) 

Western Composers” ซึง่อาจเริม่ดว้ยลลีาของดนตรอีงักฤษแบบแรลฟ์ วอน วลิเลยีมส ์
(Ralph Vaughan Willams, 1872-1958) และจอหน์ ไอรแ์ลนด ์ (John 

Ireland, 1879-1962) ผ่านกลบัไปหาเบดรคิ สเมทานา (Bedrich Smetana, 

1824-1884) ในยุโรปตอนกลาง แลว้เวยีนไปหาอกิอร ์สตราวนิสกี้ (Igor Strvinsky) 

ก่อนทีจ่ะจบลงดว้ยการคารวะกุสตาฟ โฮลสท ์  (Gustav Holst, 1874-1934 ) แต่ไม่
ยอมไปไกลถงึจอหน์ วลิเลยีมส ์ (John Williams) เจา้ของเพลงประกอบภาพยนตร์ 
Star Wars ปัญหาของคตีกวไีทยทีแ่ต่งคตีนิพนธส์ าหรบับรรเลงดว้ยวงซมิโฟนีกค็อื การทีย่งั
หนีลกัษณะทีเ่รยีกเป็นองักฤษว่า อเิคลกตกิ (eclectic) ไปไม่พ้น เพราะยงัต้องใช้การ
แสดงออกแบบตะวนัตก ประเด็นที่ส าคญัที่สุดในการแต่ง  symphonic poem กค็อืการ
แสดงความคดิหลกัใหไ้ดช้ดัเจน ศรปีราชญ์ของ ม.ล. อศัน ีปราโมช เป็นตวัอย่างทีด่ยีิง่ในดา้น
ของการแสดงความคดิหลกั (แมว้่าท่วงท านองบางตอนจะเขา้แบบ “Homage to Ravel” 
กต็าม) สว่นประเดน็ทีว่่าเป็นไทยมากน้อยเพยีงใด เป็นฝรัง่มากน้อยแค่ไหน คงไม่มใีครตดัสนิ
ได ้ ถงึอย่างไรกต็ามชาวบา้นกค็งจะชอบตัง้ค าถามทีห่่างไกลจากโลกของความคงแก่เรยีนว่า 
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“ท าไม ‘สุนทราภรณ์’ เป็นไทยได”้ คตีกวขีองไทยควรจะ “กลบัไปหาชาวบา้น” ใหม้ากกว่านี้จะดี
หรอืไม่ 

แต่ในทา้ยทีสุ่ดแลว้ เราจะตอ้งยอมรบัว่างานของ ดร.ณรงคฤ์ทธิเ์ป็นงานทีผู่ฟั้งสว่นใหญ่
ชื่นชอบได ้ เราควรจะใหโ้อกาสกบัคตีกวขีองเราเองอยู่เสมอ บางกอกซมิโฟนีเดนิไปในทศิทางที่
เหมาะสมแลว้ 

งานชิ้นที ่3 คอื Concertino for Horn and Orchestra in E minor 

ของคารล์ มารอิา ฟอน เวเบอร ์(Carl Maria von Weber, 1786-1826) ผูแ้สดง
เดีย่วคอื ฮนัส ์พซิคา (Hans Pizka) ซึง่มาร่วมแสดงกบัวง Pro Musica เป็นครัง้แรก
เมื่อยีส่บิหา้ปีก่อน แลว้กเ็ลยฝากตวัเป็นเขยของเรามาจนทุกวนันี้ พซิคามใิช่นกัแสดงเดีย่วใน
ระดบั virtuoso แต่เพยีงเท่านัน้ เขาเป็นนกัวชิาการดนตรทีีส่รา้งคุณูปการไวม้ากหลายใน
การคน้ควา้คตีนิพนธท์ีเ่กีย่วกบัฮอรน์ เขาท างานดา้นช าระคตีนิพนธม์าดว้ยความวริยิะอุตสาหะ 
และยงัมุ่งเผยแพร่งานทีม่คีุณค่าทีอ่าจถูกละเลยไป Concertino บทน้ีไม่ค่อยไดม้ผีูน้ าออก
บรรเลงบ่อยครัง้นกั เพราะตอ้งการความสามารถในทางเทคนิคในเกณฑท์ีส่งูมาก ผมเป็นนกั
วจิารณ์สมคัรเล่น จงึไม่เป็นการเสยีหน้าแต่ประการใดทีจ่ะรบัสารภาพว่า การไดฟั้งงานชิ้นน้ีครัง้
นี้เป็นครัง้แรก ผมยงัจบัแก่นของคตีนิพนธไ์ม่ได้ ผมเพยีงแต่ชื่นชมในเสยีงอนัไพเราะของการ
บรรเลงของฮนัส ์พซิคา และกไ็ดท้ึง่ในความสามารถของเขาทีเ่ล่นตอนทีย่ากๆออกมาไดช้ดัเจน
น่าประทบัใจไดเ้ช่นนัน้ ยิง่ตอนทีผู่เ้ล่นใชเ้สยีงรอ้งสอดสลบักนัเสยีงแตรออกมาในรปูของฮอร์น
คอรด์ส ์ (horn-chords) ดว้ยแลว้ ยิง่เป็นประสบการณ์ทีแ่ปลกใหม่ชวนพศิวง ผมไม่อยู่ใน
ฐานะทีจ่ะวจิารณ์ไดว้่าวงดนตรกีบัผูแ้สดงเดีย่วการบรรเลงสอดประสานกนัไดด้หีรอืไม่เพยีงใด 

ผมเพยีงแต่รูส้กึว่าเสยีงทีอ่อกมาจากวงในคตีนิพนธบ์ทนี้ไม่ค่อยจะเหมอืนกบังานของเวเบอรช์ิน้
อื่นๆทีผ่มรูจ้กั เราควรขอบคุณวงซมิโฟนีกรุงเทพทีใ่หโ้อกาสเราไดฟั้งคตีนิพนธท์ีห่าฟังยาก
แมแ้ต่ในประเทศตะวนัตก ฮนัส์  พซิคา แถมท้ายด้วยการบรรเลงเดี่ยว Epilogue จาก 

Serenade ของเบนจามนิ บรทิเทน(Benjamin Britten) เพือ่เป็นการระลกึถงึเดนิส เบ
รน (Denis Brain) นกัเล่นฮอรน์ชาวองักฤษผูล้ว่งลบัไปเมื่อสามสบิปีทีแ่ลว้ การเล่นของ
พซิคานัน้เราพดูไดอ้ย่างเตม็ปากว่างามงดไม่มทีีต่ ิ

หลงัพกัครึง่เวลา วงซมิโฟนีกรุงเทพกลบัมาแสดง ซมิโฟนีหมายเลข 38 (Prague) ของโม
ซารท์(Mozart) และงานชิน้น้ีเองดูจะพสิูจน์ใหเ้รามัน่ใจไดว้่าทางขา้งหน้าคงจะแจ่มใสเป็นแน่ 

วาทยกรเยอรมนัเลอืกบรรเลงคตีนิพนธข์องโมซารท์ดว้ยวงใหญ่เตม็วง ไม่ไดล้ดจ านวน
เครื่องสายลงดงัวาทยกรคนอื่น สิง่ทีน่่าพศิวงกค็อื แมจ้ะใชเ้ครื่องสายมากกว่าวงดนตรดีัง้เดมิ
สมยัศตวรรษที ่18 แต่เสยีงทีเ่ราไดย้นิเป็นเสยีงของ “สกุลเวยีนนา” ซึ่งท าใหผ้มกลบัไปคดิถงึการ
ก ากบัวงของวาทยกร คารล์ เบอม ซึง่ผมโชคดทีีไ่ดฟั้งหลายครัง้เมื่อสมยัทีเ่รยีนหนงัสอือยู่ในยุโรป 

(แต่ผมจ าไดว้่า เบอมใชว้งดนตรวีงเลก็เพือ่บรรเลงงานของโมซารท์) เสยีงของวงซมิโฟนี
กรุงเทพในครัง้นี้โปร่งใส (น่าเสยีดายทีค่ านี้ก าลงัถูกมลภาวะทางการเมอืงท าใหเ้สยีความ
บรสิุทธิไ์ปเสยีแลว้!) เอือ้ใหเ้ราไดเ้หน็โครงสรา้งของคตีนิพนธร์ุ่นหลงัของโมซารท์ไดอ้ย่าง
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ชดัเจน เครื่องลมเล่นไดห้วานและแม่นย าขึน้กว่าเดมิ โดยเฉพาะป่ีโอโบน่าจะไดร้บัค าชมเป็น
พเิศษ ความงามของการบรรเลงในครัง้นี้มลีกัษณะที่ดูราวกบัจะเป็นความงามของการขบัรอ้ง 
ถ้าจะอุทานออกมาเป็นภาษาองักฤษกค็งจะเป็นว่า “It sings!” กระบวนที1่ กบักระบวนที ่
3 เป็นจุดเด่นของการบรรเลง แมว้่าจงัหวะทีเ่รว็มากของกระบวนที่1-3 จะท าใหน้กัดนตรบีาง
คนลม้ลุกคลุกคลานไปบา้ง (โดยเฉพาะฝ่ายเครื่องสาย) กระบวนที ่ 2 เท่านัน้ทีดู่จะเป็นปัญหา
อยู่บา้งเพราะดเูนือยไปในบางตอน (ความชา้กบัความเนือยเป็นคนละเรื่องกนั) ดรูาวกบัว่า
วาทยกรกบัวงดนตรยีงัตกลงกนัไม่ไดใ้นเรื่องของจงัหวะ นอกเหนือไปจากนัน้แลว้เราจะตอ้ง
ยอมรบัว่า วงบเีอสโอก าลงักา้วย่างไปสูร่ะดบัทีใ่กลม้อือาชพีแลว้ (ทัง้ๆทีเ่ราจะตอ้งไม่ลมืว่าถา้ดู
หน้าและนบัอายุนกัดนตรกีนัแลว้วงดนตรวีงนี้ยงัมลีกัษณะเป็น “วงเยาวชน” อยู่มากทเีดยีว) 

อาจจะเป็นการเรว็เกนิไปทีเ่ราจะสรุปว่า วาทยกร ทมิ ชชัเชล (Timm 

Tzschaschel) ไดแ้ก้ปัญหาทัง้หลายทัง้ปวงของบเีอสโอไดส้ าเรจ็ เราอาจจะกล่าวไดแ้ต่
เพยีงว่ามแีววว่า “คนไขฟ้ื้นแลว้” พวกเราทีต่ดิตามงานของวงซมิโฟนีกรุงเทพมาอาจจะคดิไม่
เหมอืนกนั บางคนอาจจะเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปดว้ยด ี เพยีงแต่คนฟังหไูม่ถงึ และศูนย์
วฒันธรรมแห่งประเทศไทยอยู่ไกลเกนิไป บางคนอาจจะลงความเหน็ว่าไขห้นกัอย่างไม่มวีนัจะ
ฟ้ืนไดอ้กีแลว้ ผมเองแบ่งรบัแบ่งสูม้าตลอด แต่เมื่อไม่นานมานี้ไดช้มภาพยนตรเ์รื่อง พระเจา้
ชา้งเผอืก และไดฟั้งการบรรเลงประกอบภาพยนตรข์องวงดนตรกีรมศลิปากรในขณะนัน้ ซึ่งมี
พระเจนดุรยิางคเ์ป็นผูค้วบคุมวง ผมกเ็ลยตดัสนิใจไดว้่า  บเีอสโออาจสลบไปเพยีงชัว่คราว
เท่านัน้ คอนเสริต์เมื่อคนืวนัที ่23 เมษายนน่าทีจ่ะใหค้วามหวงักบัเราไดบ้า้ง แต่เรากจ็ะตอ้งไม่
ลมืว่า ล าพงัวาทยกรแต่ผูเ้ดยีวคงจะแกปั้ญหาอนัหนกัหน่วงของวงการดนตรคีลาสสกิใน
เมอืงไทยไม่ได ้ สภาพแวดลอ้มในหลายดา้นเป็นตวัถ่วงความกา้วหน้า ซึง่รวมไปถงึระบบ
การศกึษาทางดนตรสีากลดว้ย ปัญหาของผูฟั้งกย็งัเป็นเรื่องทีน่่าหนกัใจ แต่ถา้เพยีงรายการแรก
กบัวาทยกรคนใหม่ บเีอสโอกเ็ล่นไดด้ถีงึขนาดนี้แลว้ เราจะหา้มไม่ใหต้วัเองมคีวามหวงัได้
อย่างไร 

การที ่“สภาดนตร”ี แห่งเยอรมนีใหค้วามช่วยเหลอืวงดนตรสีากลดว้ยการสง่ทมิ ชชัเชล  
มาเป็นวาทยกรประจ าวงบเีอสโอนับเป็นการใหค้วามช่วยเหลอืทีถู่กทาง เช่นเดยีวกบัทีส่ถาบนัเกอ
เธ่ช่วยใหน้ายฮนัส ์กุนเธอร ์มอมเมอร ์มาเป็นวาทยกรประจ าวง Pro Musica เมื่อ 20 ปี
ก่อน ความช่วยเหลอืในลกัษณะน้ีเป็นความช่วยเหลอืที่ “โปร่งใส” (ขออนุญาตใชค้ าทีถู่ก
ปนเป้ือนไปแลว้อกีครัง้) เพราะมหาชนเป็นผูต้รวจสอบผลงานอยู่ตลอดเวลา ดนตรเีป็นกจิกรรม
ทีต่อ้งน าออกแสดงใหค้นไดฟั้ง การแสดงทุกครัง้เป็นการพสิูจน์ฝีมอื เป็นการใหโ้อกาสแก่ผูช้ม
ผูฟั้งไดป้ระเมนิคุณค่า จะดจีะเลวกเ็หน็ด าเหน็แดงกนัไป และคนไทยทีฟั่งดนตรคีลาสสกิได้
อย่างมวีจิารณญาณกม็จี านวนเพิม่ขึน้เรื่อยๆ เยอรมนัท างานผดิพลาดมาแลว้ไม่น้อยในดา้นการ
ใหค้วามช่วยเหลอืต่อประเทศไทย ในรูปของการใหผู้เ้ชีย่วชาญในสาขาต่างๆทีบ่างครัง้กม็ไิด้
เชีย่วชาญจรงิ มหิน าซ ้ายงัประเมนิคุณค่าผลงานของตนเองดว้ยการเขยีนรายงานสง่ส านกังาน
กลางโดยทีฝ่่ายไทยไม่มสีว่นไดร้บัรู ้ คุณชชัเชลท าเช่นนัน้ไม่ได ้ คุณมอมเมอรก์ท็ าเช่นนัน้ไม่ได้ 
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นบัเป็นบุญทัง้ของของเขาและของเรา จากมอมเมอรม์าถงึชชัเชล เราขาดความสมัพนัธก์บั
วาทยกรเยอรมนัไปเสยีนาน เพยีงแต่บเีอสโอออกโรงกบัวาทยกรใหม่เพยีงครัง้เดยีว เรากเ็หน็
แลว้ว่าเครื่องหมาย “Made in Germany” มใิช่ตราบาป แต่เป็นเครื่องประกนัคุณภาพ เรา
จะคอยดกูนัต่อไปว่า เขาจะรกัษาความเคม็ไวไ้ดใ้นสยามเมอืงยิม้นี้ตลอดไปหรอืไม่ 

ผมมขีอ้กงัขาอยู่เพยีงขอ้เดยีว วาทยกรไทยหายไปไหนกนัหมด เพราะเหตุใดจงึแก่เรว็กนั
นกั ไม่รูห้รอกหรอืว่าวุฒภิาวะของวาทยกรนัน้เริม่ตน้เมื่ออายุหกสบิ! 

 

 

ทีม่า: เจตนา  นาควชัระ. “วงซมิโฟนีกรุงเทพกบัวาทยกรคนใหม่ คนไขฟ้ื้นแลว้”. สยำมรฐัสปั
ดำหวิจำรณ์ (1-7 พฤษภาคม 2534 และ 8-14 พฤษภาคม 2534) 
 

 

 

 

บทวิเครำะห์ 
 

 เมื่อองคก์รใดมกีารเปลีย่นแปลงผูน้ าเกดิขึน้นัน้ ย่อมน ามาซึง่ความน่าสนใจในทศิ
ทางการเปลีย่นแปลงขององคก์รนัน้ว่า จะมแีนวทางเปลีย่นไปอย่างไรภายใตก้ารน าของผูน้ าคน
ใหม ่การจบัตามองและประเมนิฝีมอืของผูน้ าคนใหม่จงึเกดิขึน้ไดใ้นสงัคมทุกระดบั เช่นเดยีวกบั
สงัคมดนตรทีีเ่มื่อมกีารเปลีย่นตวัผูอ้ านวยการดนตร ี (Music Director) ของวงซมิโฟนี
ออรเ์คสตราจงึเป็นประเดน็ทีน่่าจบัตามอง ประเมนิคาดการณ์อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ ซึง่เมื่อวง 
BSO (บางกอกซมิโฟนีออรเ์คสตรา) ไดเ้ปลีย่นตวัผูอ้ านวยการดนตรคีนใหม่ในปี พ.ศ. 

2534 และอ านวยการแสดงครัง้แรกในเมอืงไทยจงึเป็นประเดน็ส าคญัที ่ ศ.ดร. เจตนา  นาค
วชัระ ไดเ้ขยีนบทวจิารณ์ชื่อ  “วงซมิโฟนีกรุงเทพกบัวาทยกรคนใหม่:คนไขฟ้ื้นแลว้”  ทีแ่สดง
นยัและวธิกีารวจิารณ์การแสดงดนตรใีนเมอืงไทยไดอ้ย่างน่าสนใจ 
 ถา้หากเราอ่านเพยีงชื่อบทความโดยไม่ไดอ้่านเน้ือความภายในแลว้เราอาจคิดว่า
อาจารยเ์จตนามขีอ้วนิิจฉยัทีเ่ดด็ขาดว่า ทมิ  ชชัเชล (Timm Tzschaschel)  วาทยกร
คนใหม่ขอวง BSO ในขณะนัน้เขา้มาปรบัปรุงมาตรฐานยกระดบัฝีมอืการบรรเลงของวง 
BSO ไดแ้บบ “พลกิฝ่ามอื” ภายในคอนเสริต์ครัง้เดยีว แต่เมื่ออ่านเน้ือความภายในแลว้กจ็ะ
เหน็ไดว้่า อ.เจตนา ยงักล่าวถงึขอ้บกพร่องในการบรรเลงทีย่งัมอียู่ โดยเฉพาะในสว่นของบท
โหมโรงของวากเนอรท์ีย่งัมกีาร “ด าน ้า” และช่วงทีท่ านองสามกระแสสอดเขา้มาพรอ้มกนักย็งัไม่
น่าประทบัใจนกั และการบรรเลงซมิโฟนีหมายเลข 38 ของโมซารท์ (Mozart)  กย็งัมี
ปัญหาในเรื่องจงัหวะทีด่รูาวกบัว่าวาทยกรกบันกัดนตรยีงัตกลงกนัไม่ไดท้ัง้หมดนี้ แสงใหเ้หน็ว่า 
อ.เจตนา มไิดแ้สดงความเดด็ขาดในการยนืยนัว่า  ทมิ  ชชัเชล  เป็นผูอ้ านวยเพลงทีแ่กปั้ญหา
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ไดท้ัง้หมด แต่ใหค้วามเหน็ในรายละเอยีดปลกีย่อยว่าปัญหาทางเทคนิคมไิดห้มดไป  โดยสิน้เชงิ
หากแต่ใน “ภาพรวม” แลว้ เกดิความเปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีด่ขีึน้ ซึ่ง อ.เจตนา กย็นืยนัว่า การ
ก ากบัของทมิ ชชัเชล ผูน้ี้คงตอ้งใชเ้วลาท าความรูจ้กักบัวงสกัระยะหนึ่งก่อนเพือ่ใหน้กัดนตรชีาว
ไทยเรา “พดูภาษาดนตร”ี กบัวาทยกรไดม้ากขึน้และชีท้างออกดว้ยการแนะน าใหม้กีารว่าจา้ง
หวัหน้ากลุ่ม (Principal) เครื่องดนตรเีพื่อมาช่วยน าการบรรเลงบ้าง ซึ่งถอืเป็นการชี้
ทางแก้ไขของนักวจิารณ์ทีม่คีวามรูใ้นเรื่องระบบการท างานภายในวงออรเ์คสตราเป็นอย่างดี 
 ในสว่นของการวจิารณ์คตีนิพนธท์ีป่ระพนัธข์ึน้ใหม่ โดยคตีกวชีาวไทย คอืบทเพลง
กลางคนืและรุ่งเชา้ในสกลจกัรวาล (Night and Morning in the  Spheres)  ของ
ดร. ณรงฤทธิ ์ธรรมบุตร นัน้ อาจารยเ์จตนาไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึแนวคดิทางดนตรขีอง ดร. ณรงฤทธิ ์
ทีย่งัมกีารไดร้บัอทิธพิลหรอืหยบิยมืส านวนดนตรขีองคตีกวรีะดบัโลกหลายๆท่านมาใชบ้า้ง ซึง่
อาจารยเ์จตนากม็ไิดต้ าหนิในขอ้นี้ แต่มกีารเสนอแนะใหต้ระหนกัถงึแนวคดิในการประพนัธ์
ดนตรแีบบมเีรื่องราว เช่น ซมิโฟนิคโพเอม็ (Symphonic Poem) ว่าควรมกีารแสดง
ความคดิหลกัทีช่ดัเจนซึง่อาจารย์ เจตนา ไดย้กตวัอย่าง บทเพลงศรปีราชญ์ของ ฯพณฯ 
องคมนตร ีพล.ร.ต. ม.ล.อศัน ีปราโมช ขึน้มาเป็นตวัอย่าง ซึง่เป็นการยกตวัอย่างจากผลงาน
ในลกัษณะแนวคดิเดยีวกนัทีม่คีนไทยเคยประพนัธข์ึน้ก่อน อนัเป็นการเสนอแนะทีอ่า้งองิ
ประสบการณ์ใกลเ้คยีงทีช่่วยใหก้ารเสนอแนะนัน้มคีวามชดัเจนและมนี ้าหนกัยิง่ขึน้ ใน
ขณะเดยีวกนั อาจารยเ์จตนากย็งัช่วยสนับสนุนผลงานของ ดร. ณรงคฤ์ทธิ ์ ดว้ยการยนืยนัว่า 
BSO เดนิไปในทศิทางทีเ่หมาะสมแลว้ ในการสนับสนุนผลงานดนตรทีีป่ระพนัธ์ขึน้ใหม่โดยคตี
กวไีทยเราเอง 
 การวจิารณ์การแสดงบทเพลงคอนแชรต์โิน (Concertino) ส าหรบัฮอรน์และวงออร์
เคสตรา ผลงานเวเบอร ์  (Weber) นัน้ อาจารยเ์จตนาไดก้ล่าวถงึ ฮนัส ์ พซิคา (Hans  

Pizka) ศลิปินเดีย่ว ฮอรน์ ทัง้ในเชงิความสงูส่งทางเทคนิคของเขาทีส่ามารถใชก้ารรอ้ง
สอดคลอ้งสลบักบัการเป่าฮอรน์ ซึง่เป็นการอธบิายถงึความยากทางเทคนิคทีผู่ไ้ม่มคีวามรูท้าง
ดนตรสีามารถเกดิความเขา้ใจไดด้ ีนอกจากนี้อาจารยเ์จตนา ยงัไดช้ีแ้จงใหผู้อ้่านทัว่ๆไปไดเ้หน็
ถงึความเป็นนกัวชิาการในตวัเองของพซิคา ในการคน้ควา้คตีนิพนธเ์กีย่วกบัฮอรน์ ท างานดา้น
ช าระคตีนิพนธด์ว้ยความอุตสาหะ ฯลฯ ซึง่ถอืว่าอาจารยเ์จตนาใหค้วามส าคญักบัศลิปินดนตรทีี่
มคีวามฝักใฝ่ในดา้นวชิาการ หากเป็นนกัวจิารณ์ดนตรทีีไ่ม่เลง็เหน็คุณูปการของศลิปินดนตรทีี่
ฝักใฝ่วชิาการกค็งไม่น าประเดน็มากล่าวถงึในงานวจิารณ์การแสดง การน าประเดน็น้ีมากล่าวไว้
ในบทวจิารณ์แสดงใหเ้หน็ว่า นอกจากฝีมอืเทคนิคทางการแสดงทีเ่ป็นเลศิแลว้คุณูปการทางดา้น
วชิาการทีศ่ลิปินดนตรไีดส้รา้งขึน้กส็มควรไดร้บัการสรรเสรญิยกย่องเช่นเดยีวกนั  เนื่องดว้ยบท
เพลงคอนแชรต์โินชิ้นน้ีเป็นบทเพลงทีไ่ม่ค่อยไดม้กีารน าออกบรรเลงบ่อยครัง้นกั อาจารยเ์จตนา 
ไดแ้สดงความกลา้หาญดว้ยการออกตวัสารภาพว่าเป็นการฟังงานชิ้นน้ีเป็นครัง้แรก ซึง่แมว้่านกั
วจิารณ์ควรจะตอ้งเรยีนรูบ้ทเพลงทีจ่ะไปฟังเป็นอย่างดเีสยีก่อน แต่ในกรณีเหตุสุดวสิยัทีไ่ม่อาจ
หาฟังงานบนัทกึเสยีงมาก่อน หรอืขอ้มลูมาก่อนไดจ้รงิๆ กเ็ป็นเรื่องทีห่ลกีเลีย่งไม่ไดแ้ต่กแ็สดง
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ใหเ้หน็ว่าแมจ้ะไดฟั้งเป็นครัง้แรกนกัวจิารณ์กย็งัไม่จนปัญญาทีจ่ะกล่าวถงึหรอืประเมนิค่าการ
แสดงได ้

 นอกจากนกัวจิารณ์จะตอ้งมคีวามมัน่ใจในตวัเองแลว้ ความสนใจในการสารภาพถงึ
ขอ้จ ากดับางประการของตนเองในบางสถานการณ์กจ็ าเป็นในการสรา้งความเขา้ใจใหผู้อ้่าน
เช่นเดยีวกนั 

 อาจารยเ์จตนาปิดทา้ยบทวจิารณ์ดว้ยการสรุปทีเ่ป็นกลางว่าความส าเรจ็จากการแสดง
ของวง BSO ในครัง้นี้มไิดห้มายความว่า ทมิ ชชัเชล แกปั้ญหาทัง้ปวงไดส้ าเรจ็ และกย็งัมอง
ภาพรวมของ วงการดนตรใีหก้ระจ่างชดัว่า ล าพงัแต่เพยีงวาทยกรเพยีงผูเ้ดยีวไม่อาจแก้ปัญหา
ได ้ แต่ยงัขึน้อยู่กบัปัจจยัสภาพแวดลอ้มต่างๆ ตลอดจนระบบการศกึษาอกีดว้ย แสดงถงึการ
มองโลกกวา้งของนกัวจิารณ์ทีไ่ม่หลงเพยีงแค่ต านานความยิง่ใหญ่ของวาทยกรทีม่ากเกนิความ
เป็นจรงิจนไม่นึกถงึองคป์ระกอบตวัแปรอื่นๆ โดยเฉพาะวงการดนตรใีนประเทศไทยของเรา
เองที่มอีงค์ประกอบตวัแปรอนัเป็นขอ้จ ากดัทีอ่าจไม่เหมอืนประเทศอื่น ๆ ซึง่ทัง้หมดน้ียงัเป็น
ปัจจยัทีเ่อือ้ต่อความส าเรจ็ของการแสดงทีน่กัวจิารณ์ตอ้งค านึงถงึเป็นตวัอย่างของการวจิารณ์ที่
มองบรบิท,ภาพรวมจากเงือ่นไขสภาพความเป็นจรงิในประเทศไทยของเราเอง 

 

     บวรพงศ ์ศุภโสภณ : ผูว้เิคราะห ์

บีเอสโอท่ีธนำคำรกรงุเทพ ไข้ขึ้นอีกแล้ว 
 

เจตนา นาควชัระ 
 

ผมรูด้วี่าผมมขีอ้บกพร่องในฐานะนกัวจิารณ์ บทจะชื่นชมยนิดกีบังานศลิปะหรอืการ
แสดงขึน้มากค็วบคุมปากกาของตนไม่ได ้ บางครัง้กแ็สดงความยนิดกีบัความส าเรจ็ของศลิปิน
เรว็เกนิไป ทัง้ๆทีง่านของเขายงัไม่อยู่ตวั เมื่อวงซมิโฟนีกรุงเทพออกแสดงดนตรกีบัวาทยกร
ชาวเยอรมนัคนใหม่ ทมิ ชชัเชล ( Timm Tzschaschel ) เมื่อวนัที ่ 23 เมษายน 

2534 (ดสูยำมรฐัสปัดำหวิจำรณ์ ปีที ่ 37 ฉบบัที ่ 48 และ 49) ผมรบีออกมาท าตวัเป็น
หมอดแูม่นๆว่า “คนไขฟ้ื้นแลว้” แต่เมื่อไดม้โีอกาสฟังการบรรเลงครัง้ล่าสุดของบเีอสโอกบั
วาทยกรเยอรมนัเมื่อวนัที ่ 31 พฤษภาคม 2534 ทีห่อ้งประชุมชัน้ 30 ตกึธนาคารกรุงเทพ 

ส านกังานใหญ่ ผมจ าเป็นจะตอ้งทบทวนการประเมนิคุณค่าทีไ่ดใ้หไ้ปแลว้ในครัง้ก่อน ผมฝืน
ความรูส้กึของตนเองไม่ได้ และจ าตอ้งกล่าวเป็นเชงิสรุปว่า “ไขข้ึน้อกีแลว้”  

ก่อนทีจ่ะใหท้ศันะเกีย่วกบัการบรรเลงคตีนิพนธแ์ต่ละชิ้น ผมตอ้งขอสรรเสรญิบเีอสโอ
และวาทยกรคนใหม่ทีเ่ลอืกสรรคตีนิพนธต์่างรสต่างยุคมาประกอบกนัเป็นรายการทีน่่าสนใจยิง่ 
ผมชอบทีว่งซมิโฟนีกรุงเทพใหโ้อกาสเราไดฟั้งงานทีไ่ม่เคยมผีูใ้ดน าออกบรรเลงมาก่อนเลยใน
ประเทศไทย หวงัว่าบเีอสโอจะรกัษาแบบแผนน้ีไวใ้นรายการต่อๆไป 
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การบรรเลงเริม่ตน้ดว้ย Adagio for Strings ของคตีกวชีาวอเมรกินั แซมวล 
บารเ์บอร ์(Samuel Barber, 1910-1981) คตีนิพนธบ์ทน้ีเป็นทีรู่จ้กักนัดี บเีอสโอเคย
บรรเลงมาแลว้ ผมจ าไดว้่าวง Pro Musica (ซึง่เป็นตน้ตระกูลของบเีอสโอ) กไ็ดเ้คยแสดง
มาแลว้เช่นกนั เรยีกไดว้่าไม่ใช่ของใหม่ส าหรบันกัดนตรจี านวนหนึ่งในวงซมิโฟนีกรุงเทพ แต่
เหตุการณ์ทีไ่ม่คาดฝันกเ็กดิขึน้ พอฟังคตีนิพนธบ์ทน้ีไปไดไ้ม่เท่าไร ผมกร็ูส้กึว่าเสยีงของดนตรี
วงนี้เปลีย่นไปอย่างน่าประหลาด เพราะเป็นเสยีงทีแ่หบแหง้ ไม่มกีงัวาน นกัดนตรดีจูะเนือยกนั
ไปทัง้วง (เครื่องสาย) ช่วงทีเ่ล่นค่อย เสยีงดูจะขาดหายไป ช่วงทีเ่ล่นดงั นักดนตรที าท่า
เหมอืนกบัจะไม่ไดย้นิเสยีงการเล่นของตนเอง การเล่นกไ็ม่ประสานกนัแนบสนิทระหว่างกลุ่ม
เครื่องสายต่างๆ แมแ้ต่เครื่องสายเสยีงต ่าทีผ่มชมนกัหนาในการวจิารณ์ครัง้ก่อนกด็จูะยงัไม่เขา้
ที ่อาการอย่างนี้ตอ้งเรยีกว่า “บเีอสโอไขก้ลบั” และโรคทีม่าเบยีดเบยีนนกัดนตรขีองเรากอ็าจจะ
มหีลายโรค แต่ผมขออนุญาตวนิิจฉยัว่า โรคทีเ่หน็ไดช้ดัเจนทีสุ่ดกค็อื โรคหอ้งประชุมท าพษิ 

ลกัษณะอุโฆษวทิยาที ่ “แหง้” เช่นนี้คงจะใชก้บัการบรรเลงวงดนตรคีลาสสกิตะวนัตกไม่ไดเ้ป็น
แน่ ผมคดิว่าปัญหาเช่นนี้คงแกย้าก นกัดนตรบีางสกุลเชื่อว่าแกไ้ดเ้ลก็น้อยดว้ยการปรบั  

vibrato ของการเล่นเครื่องสาย อนัทีจ่รงิท านองอนัไพเราะของคตีนิพนธบ์ารเ์บอรย์งัเลด็ลอด
มาสูโ่สตประสาทของเราได้  แต่รสชาตทิีแ่ทจ้รงิขาดหายไป Adagio for Strings ได้
กลายรูปไปเป็น Lamentation on BSO Strings เสยีแลว้ ผมเหน็ใจวาทยกรมาก 

เขายงัพอควบคุมวงดนตรขีองเขาไวไ้ดบ้า้ง แต่เขาไม่มทีางทีจ่ะก ากบัธนาคารกรุงเทพใหอ้ยู่ใน
อาณตัขิองเขาได ้

คตีนิพนธ์บทที่สองคอื Babar le petit éléphant หรอื “บาบาร์ช้างน้อย” 
ของฟรานซิส ปูแลงค ์(Francis Poulenc, 1899-1963) เรยีบเรยีงส าหรบัวงซมิโฟนี
โดย จอง ฟรองเซส ์ (Jean Françaix) บทบรรยายโดย จอง เดอ บรนูอฟ (Jean de 

Brunhof) เป็นการแสดงแบบเล่านิทานประกอบดนตร ีบทภาษาไทยแปลไดด้มีาก ไม่มทีีข่ดั
เขนิ และผูบ้รรยายคอื ศนัสนีย ์สมานวรวงศ ์กท็ าหน้าทีไ่ดด้เียีย่ม วงซมิโฟนีกรุงเทพบรรเลงคตี
นิพนธบ์ทนี้ดว้ยความสนุกสนาน โดยเฉพาะพวกเครื่องเป่า แต่ปัญหาดา้นเทคนิคของบเีอสโอก็
ยงัมอียู่ โดยเฉพาะเครื่องเป่าลมไมย้งัไม่ราบเรยีบและราบรื่นนกั น่าทึง่ทีว่าทยกรชาวเยอรมนั
กบัผูบ้รรยายไทยนดัแนะกนัมาอย่างดวี่า ดนตรจีะสอดเขา้มากบัค าบรรยายตอนใด ศนัสนียเ์ป็น
นกัพากยภ์าพยนตรท์ีเ่จนจดั จงึตบีทไดแ้ตก ไม่มากไม่น้อยเกนิไปในตอนใด แต่ถงึอย่างไรกย็งั
ตอ้งพึง่เครื่องขยายเสยีง ผมเป็นคนโบราณและกอ็ดคดิไม่ไดว้่า เสยีงมนุษยท์ีไ่ม่ผ่านเครื่อง
ขยายเสยีงเป็นเสยีงทีไ่พเราะทีสุ่ดทีพ่ระเจา้ประทานมา  ผมอยากจะเหน็นกัแสดงของไทยทีก่ลา้
ออกมาสูก้บัหอประชุมหรอืหอ้งประชุมขนาดใหญ่ดว้ยเสยีงธรรมชาตทิีไ่ม่ตอ้งปรุงแต่งดว้ย
เทคโนโลย ีคตีนิพนธเ์รื่อง “บาบารช์า้งน้อย” ไม่มปัีญหาทีผู่บ้รรยายจะตอ้งออกมาสูก้บัเสยีงของ
วงดนตรขีนาดใหญ่ เพราะแบ่งหน้าทีก่นัไปเป็นตอนๆสลบักนั 

คงจะตอ้งลงความเหน็ว่า บเีอสโอบรรเลงคตีนิพนธบ์ทนี้ไดด้ทีีสุ่ดในบรรดาคตีนิพนธ์ทีน่ า
ออกแสดงในครัง้นี้ นับเป็นการเหมาะสมแลว้ทีว่าทยกรชาวเยอรมนัเลอืกเอาดนตรขีองส านกั
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ฝรัง่เศสมาบรรเลงจาก Carnaval des animaux ของแซงซองส ์(Saint-Saëns) มาสู่ 
Babar le petit   éléphant ของปแูลงค ์ เราไดเ้หน็ววิฒันาการของการประพนัธเ์พลงของ
ส านกัฝรัง่เศสซึง่มเีสน่หอ์นัน่าประทบัใจ มลีลีาและสสีนัทีแ่ตกต่างออกไปจากดนตรขีองส านกั
ออสเตรยี-เยอรมนัอยู่มาก ดว้ยเหตุผลทางประวตัศิาสตรท์ีเ่กีย่วกบัปรมาจารยร์ุ่นแรกๆของเรา 
เราอาจจะผกูตดิอยู่กบัดนตรขีองสกุลหลงันี้อย่างแน่นแฟ้น ยงัมโีลกของดุรยิางคศลิป์อนักวา้งใหญ่
ไพศาลใหเ้ราส ารวจอกีมากมาย ทัง้ฝรัง่เศส รสัเซยีและองักฤษ ส าหรบัส านกัฝรัง่เศสนัน้ ถา้จะ
ตามกระแสของ “ดนตรสี าหรบัเดก็” (ทีผู่ใ้หญ่ชอบฟังดว้ย) ผมกอ็ยากจะขอวงิวอนว่า ก่อนทีคุ่ณ
ชชัเชลจะหมดวาระการด ารงต าแหน่งในอกีสองปีขา้งหน้า บเีอสโอควรจะตัง้เขม็เอาไวว้่าจะเดนิไป
ใหถ้งึ  L’Enfant et les Sortilèges ของโมรซิ ราเวล (Maurice Ravel, 1875-

1937) แลว้เราจะไดรู้จ้กักบัความยิง่ใหญ่ของส านกัฝรัง่เศส ทีผู่ท้ีร่กัดนตรคีลาสสกิตะวนัตกจะ
จดจ าไปอกีนานแสนนาน 

ในคอนเสริต์คนืวนัที่ 31 พฤษภาคม บเีอสโอมไิด้หวาดหวัน่กบัยกัษ์ใหญ่ของ
ส านักออสเตรยี-เยอรมนั ซมิโฟนีหมายเลข 5 ของเบโธเฟนทีว่งซมิโฟนีกรุงเทพน ามาบรรเลง
ในช่วงครึง่หลงัของรายการ จดัไดว้่าเป็นคตีนิพนธท์ีท่า้ทายความสามารถของทัง้นกัดนตรแีละ
ของวาทยกร ผมค่อนขา้งจะผดิหวงักบัการบรรเลงในครัง้นี้ ถา้จะพดูว่า “สุดสาครตกเหว” กค็ง
จะตอ้งต่อทา้ยดว้ยค าถามว่า “แลว้พระฤาษตีกตามไปดว้ยหรอืเปล่า” วาทยกรเยอรมนั (ยวิ) ผู้
เลื่องชื่อ  ออตโต เคลมเพอเรอร ์(ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญดนตรตีะวนัตกยกย่องว่าเป็นผูท้ีต่คีวามซมิโฟนี
ของเบโธเฟนไดล้กึซึง้ทีสุ่ด) เคยกล่าวเตอืนไวว้่าคตีนิพนธท์ีรู่จ้กักนัดแีละเล่นกนับ่อยๆนัน่แหละ
เป็นสิง่ทีเ่ล่นใหด้ไีดย้ากทีสุ่ด พอไดย้นิสีต่วัโน้ตแรกของซมิโฟนีบทนี้ ผมกอ็ดอุทานออกมาในใจ
ไม่ไดว้่า ยา้ยวงไปเล่นทีอ่ื่นไดแ้ลว้ ผมสงสารนกัดนตร ีโดยเฉพาะพวกเครื่องสายซึ่งพยายามจะ
อดัเตม็ที ่ แต่เสยีงทีอ่อกมาไม่กอ้งกงัวาน ตอนอื่นๆทีน่่าตื่นเตน้กไ็ม่เกดิผลดงัทีค่วรจะเป็น เช่น 

ตอนทีเ่ครื่องสายกลุ่มต่างๆเล่นไล่กนัมาเป็นช่วงๆและลอ้-ขดักนัอย่างสนุกสนานในกระบวนที ่3 

นัน้ เสยีงทีอ่อกมาอาจจะเรยีกเป็นภาษาแสลงไดว้่า แป้ก จุดทีน่่าตื่นเตน้อกีจุดหนึ่งคอื ตอน
ขึน้ตน้ของกระบวนที ่4 ทีม่ลีกัษณะเป็น crescendo กฝื็ดอกีเช่นกนั ช่วงทีบ่รรเลงไดด้กีลบั
เป็นกระบวนที ่2 ซึง่มจีงัหวะชา้ แต่คุณภาพของเสยีงโดยเฉพาะเครื่องเป่ายงัไม่ดนีกั ผมไดโ้ยน
ความผดิไปใหแ้ก่ธนาคารกรุงเทพมามากแลว้ ซึง่อาจไม่เป็นการยุตธิรรมนัก เพราะในทา้ยทีสุ่ด
แลว้ เราอาจตอ้งยอมรบัความจรงิว่า วาทยกรกบัวงดนตรยีงัเขา้กนัไม่ไดใ้นการบรรเลง ซมิโฟนี
หมายเลข 5 ของเบโธเฟน (ทัง้ๆทีก่ารบรรเลงซมิโฟนีหมายเลข 38 ของโมซารท์ ในการแสดง
ครัง้ทีแ่ลว้บ่งชีใ้หเ้หน็ว่า วาทยกร กบัวงเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัอย่างแนบสนิท) เราอาจจะ
เรยีกรอ้งมากเกนิไป เพราะการบรรเลงครัง้นี้เป็นเพยีงครัง้ที่ 2 ทีเ่ขาไดอ้อกโรงร่วมกนั แต่ผมก็
ยงัคดิว่า ปัญหาทางเทคนิคน่าจะเป็นสิง่ทีแ่กไ้ด้ ผมค่อนขา้งประหลาดใจทีน่กัดนตรจี านวนมาก
ไม่เงยหน้าขึน้มองวาทยกรเลย ในตอนทีจ่ าเป็นตอ้งมอง สีต่วัโน้ตทีก่ล่าวมาขา้งตน้กเ็ขา้ไม่
พรอ้มกนัเสยีแลว้ นึกว่าจะเป็นเพยีงครัง้เดยีว แต่เมื่อบรรเลงซ ้าตอนน้ีกย็งัไม่พรอ้มกนัอกี ผม
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เหน็ใจฝ่ายจดัการของบเีอสโอว่า ถ้าซ้อมดกีว่านี้มากกว่านี้ก็จะเสยีค่าใช้จ่ายมากกว่านี้ ตรงนี้
แหละทีว่งดนตรคีาบลูกคาบดอก กึ่งสมคัรเล่นกึง่อาชพีเช่น บเีอสโออาจเสยีเปรยีบวงดนตรี
สมคัรเล่นชัน้ด ี ซึง่อาจซอ้มเป็นสบิๆครัง้ก่อนออกบรรเลง และอาจเล่นเพยีงปีละ 2 คอนเสริต์ 

ผมยงัขอยนืยนัว่า ปัญหาทางเทคนิคบางประการวาทยกรแกไ้ม่ได้ จะตอ้งไปแกก้นัในกลุ่มนกั
ดนตร ี อาจจะตอ้งจดัการฝึกอบรมดว้ยผูเ้ชีย่วชาญเป็นระยะๆ อาจตอ้งจา้งนกัดนตรชีาว
ต่างประเทศทีม่คีวามสามารถมาน ากลุ่ม (section) พวกเราในฐานะผูฟั้งกค็งจะตอ้งไป
ชกัชวนเพือ่นฝงูใหม้าใหก้ าลงัใจกนัใหเ้ตม็โรงกว่านี้ จะใหผู้ม้ ัง่คัง่เพยีงไม่กีค่นควกักระเป๋า
อุดหนุนวงดนตรขีนาดใหญ่ต่อไปเรื่อยๆคงจะไม่ดแีน่ วง Pro Musica เคยจดัรายการดนตรี
เพือ่การศกึษา และดนตรสี าหรบันกัเรยีนมาแลว้ แต่กข็าดช่วงไป บเีอสโอคงจะตอ้งมองหากลุ่ม
ผูฟั้งทีก่วา้งกว่าทีเ่ป็นอยู่ในขณะน้ี ในทา้ยทีสุ่ด เราคงจะตอ้งดัน้ดน้กลบัไปทีถ่นนรชัดาภเิษก 

เพราะอย่างน้อยทีน่ัน่ นกัดนตรจีะไดย้นิเสยีงเครื่องของตนเอง ทัง้ทีเ่ล่นถูกและเล่นผดิ และเรา
ผูฟั้งจะไดช้ื่นชมกบัเสยีงของวงดนตรทีีไ่พเราะเพราะพริง้กว่านี้ แลว้อย่าลมืสง่บตัรเชญิไปให้
ผูอ้ านวยการ ข.ส.ม.ก.ดว้ย ผูม้รีสนิยมอนัดทีีย่งัตอ้งขึน้รถประจ าทางมอียู่เป็นรอ้ยเป็นพนั จะให้
ดนตรเีป็นของประชาชนไดอ้ย่างไร ถ้าจะตอ้งบงัคบัใหเ้ขาเดนิไปฟัง 
 

 

 

 

ทีม่า: เจตนา  นาควชัระ. “บเีอสโอทีธ่นาคารกรุงเทพ ไขข้ึน้อกีแลว้”. สยำมรฐัสปัดำหวิ
จำรณ์ (22-29 มถิุนายน 2534). 

บทวิเคราะห์ 
 คุณสมบตัปิระการส าคญัขอ้หนึ่งของนกัวจิารณ์กค็อืความมัน่ใจในตวัเอง กลา้ยนืยนั
ความคดิเหน็ ขอ้วนิิจฉยัทีต่นเองมอียู่ แมว้่าในบางครัง้ขอ้วนิิจฉัยนัน้อาจไม่พอ้งกบัความเหน็
ของคนสว่นมากกต็าม นี่จงึเป็นทัง้ขอ้ดหีรอือาจจะเรยีกว่าเป็นอตัวสิยัของนกัวจิารณ์ ซึง่อาจจะ
กลายเป็นขอ้จ ากดัขึน้มาเองกเ็ป็นได้ นกัวจิารณ์นอกจากจะตอ้งกลา้ยนืยนัในขอ้วนิิจฉยัของ
ตนเองแลว้ ความกลา้รบัผดิชอบในขอ้วนิิจฉัยกค็วรจะตอ้งเป็นสิง่ทีค่วบคู่กนัดว้ย เพราะนกั
วจิารณ์เองกอ็าจเกดิขอ้วนิิจฉยัทีไ่ม่แม่นย าไดใ้นบางโอกาส การแสดงความกลา้หาญออกมา
ยอมรบัความผดิพลาดจากขอ้วนิิจฉยันัน้ถอืเป็นน ้าใจทีน่ักวจิารณ์จะตอ้งกลา้แสดงออกเช่นกนั 

และบทวจิารณ์นี้ถอืเป็นตวัอย่างอนัดใีนการแสดงออกซึง่น ้าใจอนัดงีามนัน้ 

 หลงัจากการแสดงของวง BSO (บางกอกซมิโฟนีออรเ์คสตรา) ภายใตก้ารอ านวย
เพลงของ ทิม  ชชัเชล (Timm  Tzschaschel) วาทยกรคนใหม่เมื่อคนืวนัที่ 23 

เมษายน พ.ศ. 2534 ศ.ดร.เจตนา  นาควชัระ ไดเ้ขยีนบทวจิารณ์ชื่อ  “วงซมิโฟนีกรุงเทพ
กบัวาทยกรคนใหม่ :  คนไขฟ้ื้นแลว้” ซึง่ชมเชยฝีมอืการปรบัวงของวาทยกรคนใหม่และแสดง
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ความหวงัว่ามาตรฐานการแสดงน่าจะดขีึน้เรื่อยๆ แต่หลงัจากนัน้ประมาณ 1 เดอืน คอื การ
แสดงของวงดนตรวีงเดมิภายใตก้ารอ านวยเพลงของวาทยกรคนเดมิ (แต่บรรเลงในสถานที่
ต่างกนั) กลบัมมีาตรฐานทีต่กต ่าลงมาก อาจารยเ์จตนา (นกัวจิารณ์คนเดมิ)ไดเ้ขยีนบทวจิารณ์
ชื่อ “บเีอสโอทีธ่นาคารกรุงเทพ: ไขข้ึน้อกีแลว้” ซึง่ไดอ้ธบิายถงึมาตรฐานการแสดงทีต่กต ่าลง
ภายในเวลาเพยีงเดอืนเดยีวและวเิคราะหถ์งึสาเหตุและชี้แนะแนวทางแกไ้ข 

 อาจารยเ์จตนา ขึน้ตน้บทความดว้ยการออกมายอมรบั ถงึความผดิพลาดจากการยก
ย่องและแสดงความยนิดกีบั ทมิ ชชัเชล เรว็เกนิไปทัง้ๆทีง่านของเขายงัไม่อยู่ตวั นี่เป็นตวัอย่าง
อนัดขีองนกัวจิารณ์ทีก่ลา้ออกมายอมรบั ขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ไม่ถอือคตสิว่นตวั ความกลา้ยอมรบั
ในขอ้ผดิพลาดของนักวจิารณ์จงึจ าเป็นและเป็นตวัก ากบัอตัวสิยัหรอืความกล้ายนืยนัในขอ้
วนิิจฉัยของตนเอง ผู้วเิคราะหถ์อืว่านี่คอืตวัอย่างอนัดใีนเรื่องของน ้าใจนกักฬีา และน่าจะเป็น
จรรยาบรรณของนกัวจิารณ์ทีค่วรยดึถอืในการท างานวจิารณ์  อ.เจตนา ชีแ้จงว่าทีเ่รยีกว่า “บี
เอสโอไขก้ลบั” กเ็พราะมาตรฐานการบรรเลงเปลีย่นแปลงไป โดยสงัเกตไดจ้ากเสยีงที่
เปลีย่นแปลงไปกลายเป็นเสยีงแหบแหง้ ไม่มกีงัวาน ซึง่การพรรณนาคุณลกัษณะทางเสยีง   
(Tone Quality) นัน้เป็นวธิทีีส่รา้งภาพลกัษณ์ใหผู้อ้่านเขา้ใจไดแ้ละยงัอธบิายถงึสาเหตุ
ส าคญัทีท่ าใหเ้สยีงของวงดนตรไีม่มคีุณภาพ เพราะถูก “โรคหอ้งประชุมท าพษิ” ซึง่เป็นการ
ชีแ้จงถงึสาเหตุไดอ้ย่างชดัเจน เพราะลกัษณะอุโฆษวทิยา (Acoustic) ที ่  “แหง้” นัน่เอง 
เป็นการชีใ้หเ้หน็ปัจจยัในการก าหนดคุณภาพการแสดงดนตรวี่ามเีงือ่นไขทีศ่ลิปินเองกไ็ม่
สามารถควบคุมไดเ้ช่นกนั 

 บทความนี้ยงัหน้าทีเ่สนอแนะและสนับสนุนใหว้าทยกรและองคก์รจดัการแสดงไดเ้ปิดโลก
ทศัน์ใหก้วา้งดว้ยการสบืเสาะคน้หา ผลงานดนตรทีีม่คีุณภาพทีย่งัไม่เป็นทีคุ่น้เคยส าหรบัผูช้ม 

ใหไ้ดม้กีารน าออกมาบรรเลงใหม้ากขึน้ อนัเป็นการช่วยสนบัสนุนในการเปิดโลกทศัน์ทางดนตรี
ใหก้บัมหาชนไปดว้ย ในส่วนของการชี้แนะกึง่ทา้ทายของ อ.เจตนา ในการแสดงบทเพลง
ประกอบนิทาน “บาบารช์า้งน้อย”  ทีเ่สนอแนะใหผู้บ้รรยายควรจะไดก้ลา้ใชเ้สยีงธรรมชาตจิรงิๆ
ของตนเองในการบรรยาย แทนทีจ่ะเป็นการบรรยายผ่านไมโครโฟนทีเ่สยีความงดงามทางเสยีง
โดยธรรมชาตไิป นบัเป็นขอ้เสนอทีน่่าสนใจ อ.เจตนา ไดพ้จิารณาก่อนเสนอแนะแลว้ว่าลกัษณะ
ของงานชิ้นน้ีผูบ้รรยายและวงดนตรที าหน้าทีส่ลบักนัเป็นตอนๆ มไิดม้กีารประชนัผูบ้รรยายกบั
วงออรเ์คสตราถอืว่าเป็นขอ้เสนอแนะของนกัวจิารณ์ทีพ่จิารณาความเป็นไปไดจ้ากสภาพ
เงือ่นไขความเป็นจรงิ มใิช่เป็นการเสนอแนะทีเ่พอ้ฝันโดยไม่พจิารณาเงือ่นไขต่างๆ  ซึง่นกั
วจิารณ์ควรชีท้าง,เสนอแนะในสิง่ทีส่อดคลอ้งกบัความเป็นไปได้ใหม้าก การชีแ้นะนัน้จงึจะ
น่าเชื่อถอืและเป็นประโยชน์ในทางปฏบิตัโิดยแทจ้รงิ 
 การวจิารณ์การบรรเลงซมิโฟนีหมายเลข 5 ของ เบโธเฟน ซึง่เป็นผลงานดนตรทีีม่กีาร
บรรเลงการฟังกนับ่อยมาก ซึง่ผลงานดนตรแีบบน้ีศลิปินทีย่งัไม่ล่วงเขา้สูปั่จฉิมวยัมกัจะตัง้อยู่ใน
ความประมาท เพราะถอืว่าคุน้เคยกบัตวังานเป็นอย่างด ี การเตอืนศลิปินดนตรขีอง อ.เจตนา 
โดยการยกความเหน็ของออตโต เคลมเพอเรอ ที่เตอืนไม่ให้ประมาทกบัผลงานดนตรแีนวนี้ 
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ถอืว่าช่วยให้มนี ้าหนักน่าเชื่อถอืมากยิง่ขึ้น เพราะเป็นความเหน็ของบุคคลส าคญัในวงการ
ดนตรรีะดบัโลก อ.เจตนา ยงัชีใ้หเ้หน็ถงึความบกพร่องในการแสดงบทเพลงนี้ทีม่สีาเหตุสว่น
หนึ่งมาจากทีน่กัดนตรไีม่มองการก ากบัวงของวาทยกรใหม้ากพอจงึท าใหข้าดความพรอ้มเพรยีง 
ซึง่นกัวจิารณ์จ าเป็นตอ้งสงัเกตอากปักรยิาของนกัดนตรแีละการบรรเลงใหม้ากพอจงึจะท าให้
ทราบถงึทีม่าของปัญหาบางประการในการบรรเลงได้ และสามารถอธบิายได้ 
 ความอ่อนดอ้ยคุณภาพการบรรเลงทีม่สีาเหตุมาจากการซอ้มน้อย ซีง่มปัีจจยัมาจาก
ระบบการบรหิารงานทีเ่ป็นแบบ “กึง่อาชพี-กึง่สมคัรเล่น” ทีเ่ป็นคลา้ยกบัเงือ่นไขเฉพาะของวง  
บเีอสโอเป็นสิง่ทีอ่.เจตนา ไดย้กขึน้มาชีแ้จงใหผู้อ้่านไดม้คีวามเขา้ใจในเงือ่นไขเฉพาะขอ้นี้ทีว่ง
ดนตรขีองเมอืงไทย วงนี้อาจจะไม่เหมอืนกบัวงดนตรใีนประเทศอื่นๆ ซึง่นกัวจิารณ์ควรจะ
พยายามหยัง่รูถ้งึเงือ่นไขเฉพาะ หรอืขอ้มลูอื่นๆเกีย่วกบัศลิปินใหม้ากพอทีจ่ะน ามาวเิคราะหห์า
สาเหตุของความบกพร่องในการแสดงนัน้ดว้ย 

 ความน่าสนใจในบทความชิ้นน้ีอกีประการหน่ึง คอื การเตอืนสตมิหาชนใหต้ระหนกัว่า 
ผูฟั้งดนตรเีองกค็วรจะมสีว่นช่วยในการสนบัสนุนการแสดงดว้ยการชกัชวนเพือ่นฝงูมาชมการ
แสดงดนตรใีหม้ากขึน้ อย่าฝากความหวงัไวเ้พยีงกบัผูส้นบัสนุนรายใหญ่ๆเท่านัน้ เป็นการ
เตอืนสตวิ่ามหาชนเองกเ็สมอืนกบัหน้าทีใ่นการช่วยจรรโลงศลิปวฒันธรรมเช่นเดยีวกนั และก็
เป็นสว่นส าคญัเสยีดว้ย พรอ้มกนัน้ี อ.เจตนากไ็ดใ้ชบ้ทบาทนกัวจิารณ์เรยีกรอ้งขอความสะดวก
ในการเดนิทางไปชมการแสดงดนตรดีว้ยระบบขนสง่มวลชนใหม้ากขึน้ ค ากล่าวของ อ.เจตนา
ทีว่่า “ผูม้รีสนิยมอนัดทีีย่งัตอ้งขึน้รถประจ าทางมอียู่เป็นรอ้ยเป็นพนั” แสดงถงึอุดมคตทิีเ่ชื่อมัน่
ว่าดนตรหีรอืศลิปวฒันธรรมดีๆ เป็นสมบตัขิองมหาชนโดยแทจ้รงิ ผูม้รีสนิยมอนัดอีาจจะไม่ใช่ผู้
มัง่คัง่ทางการเงนิเสมอไป 

บวรพงศ ์ ศุภโสภณ : ผูว้เิคราะห ์

 

โลกำภิวตัน์ของคนกลุ่มน้อย 
กำรแสดงดนตรีของวงเวิรล์ดฟิ์ลฮำรโ์มนิก 

 เจตนา นาควชัระ 

 
คงจะไม่มใีครทีไ่ม่ตื่นเตน้ เมื่อไดท้ราบขา่วว่า เมอืงไทยไดร้บัเกยีรตเิป็นเจา้ภาพ

จดัการแสดงของวงดนตรเีวริล์ดฟิ์ลฮารโ์มนิก ซึง่เป็นการทีน่กัดนตรจีากหลายประเทศมาชุมนุม
กนัเพือ่แสดงคอนเสริต์แนวคลาสสกิ พวกเราบางคนอาจตื่นเตน้ถงึขัน้น าเอากจิกรรมทางดนตรี
นี้ไปเทยีบกบักฬีาโอลมิปิกนัน่ เมื่อตอนทีค่นรุ่นผมเริม่หดัฟังเพลงคลาสสกิกนัเมื่อสีส่บิกว่าปี
ก่อนโน้น คงจะไม่มใีครคาดคดิกนัว่าประเทศไทยจะสามารถเป็นเจา้ภาพงานชา้งขนาดนี้ เพราะ
ความรบัผดิชอบอนัมหาศาลนี้มใิช่เป็นเรื่องของการหาทุนอย่างเดยีว แต่เป็นเรื่องของการจดัการ
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ดว้ย (ถงึจะมยีีปั่ว๊ตาน ้าขา้วมาออกแรงช่วยกต็าม) และแลว้เรากท็ าไดส้ าเรจ็ นกัดนตรไีทยไดม้ี
โอกาสร่วมบรรเลงกบันกัดนตรฝีีมอืโปรระดบันานาชาตกิบัเขาดว้ย ผมมเีพือ่นบางคนทีพ่อทราบ
ขา่วกร็บีไปกดเครื่องเอทเีอม็ดวู่าเงนิเหลอืในบญัชเีท่าไร เพราะพวกเขาพรอ้มทีจ่ะควกักระเป๋า
ซือ้บตัร ต่อใหแ้พงเท่ากบัรายการของไมเคลิ แจค็สนั กจ็ะสู ้ แต่แลว้กต็อ้งผดิหวงั เพราะ “วง
ดนตรแีห่งโลก” วงนี้เป็นแขกรบัเชญิของกลุ่มผูจ้ดั ซึ่งไดต้ดัสนิใจแลว้ว่า ดนตรรีะดบันี้เป็น
สมบตัขิองคนกลุ่มน้อยของ “the happy few” ความจรงิผมไม่ควรจะเริม่บทวจิารณ์ดนตรี
ในท านองนี้ เพราะหน้าทีโ่ดยตรงของผมน่าจะเป็นการวจิารณ์การแสดงมากกว่า แต่เราจะ
ปฏเิสธ “ไตรลกัษณ์แห่งดุรยิางคศลิป์” ไดห้รอื นัน่กค็อื  ผูแ้ต่ง-ผูแ้สดง ตวังานและมหาชน (ผู้
รกัทีจ่ะฟังดนตร)ี เราก าลงัจะตดักลุ่มคนทีส่ าคญัทีสุ่ดของวงการออกไปไดล้ะหรอื ผมขอยุตเิรื่อง
นี้ไวต้รงน้ีก่อน เอาไวค้ดิบญัชกีนัในตอนปิดบญัชตีอนทา้ยของบทวจิารณ์นี้ 

รายการแสดงของวงเวริล์ดฟิ์ลฮารโ์มนิกเป็นสว่นหน่ึงของรายการเฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั และในคนืวนัที ่ 30 เมษายน 2539 สมเดจ็พระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชนิีนาถเสดจ็พระราชด าเนินดว้ยพระองคเ์อง จงึมกีารตระเตรยีมงานกนัอย่างเตม็ที่ 
ไดม้กีารตัง้ชื่อรายการน้ีว่า      “The Soul of the Nation” (เรยีกเป็นพากยไ์ทยว่า “ราก
แกว้ของแผ่นดนิ”) รายการจงึเริม่ดว้ยคตีนิพนธช์ิ้นใหม่ ซึง่คุณหญงิศศมิา ศรวีกิรม ์ เป็น
ผูป้ระพนัธท์ัง้ท านองและค ารอ้ง โดยเบอรน์ารด์ ซมัเนอร ์ (Bernard Sumner) เป็นผู้
เรยีบเรยีงเสยีงประสาน ผมเดาใจท่านวาทยกรฝีมอืระดบันานาชาตคิอื มุง วุน ชุง (Myung 

Whun Chung) ไม่ออกว่าท่านคดิอย่างไร เมื่อไดเ้หน็โน้ตของเพลงนี้เป็นครัง้แรก จากการ
ทีไ่ดเ้หน็กริยิามารยาทของท่านบนเวทแีสดงโดยเฉพาะในตอนทา้ยรายการ (ซึง่ผมจะกลบัมา
พดูอกีครัง้ในตอนทา้ย) สงัเกตไดว้่าท่านเป็นคนสุภาพมาก เมื่อท่านตกปากรบัค าไปแลว้ว่าจะ
มาก ากบัวงในโอกาสเป็นมหามงคลเช่นนี้ ท่านกค็งพรอ้มทีจ่ะใหเ้กยีรตแิก่เจา้ภาพ ไม่ว่าเพลงที่
จะบรรเลงจะใกลเ้คยีงกบัฮอลลวีูด้เพยีงใด “The Soul of the Nation” เป็นเพลงทีมุ่่งจะ
ปลุกศรทัธาของผูฟั้งดว้ยคตีศลิป์อนัโอ่อ่าโอฬาร แต่ทีน่่าเหน็ใจคตีกวทีีเ่รือ้เวทไีปนาน ผลงานที่
ออกมาจงึเป็นความโอ่อ่าของจอหน์ วลิเลยีมส ์(John Williams) ใน Star Wars และ
มบีางตอนทีช่วนใหค้ดิถงึความสง่างามของ Pomp and Circumstance ของเซอรเ์อด
วารด์ เอลการ ์(Sir Edward Elgar) ในตอนทีน่กัรอ้งประสานเสยีงร่วมรอ้งกบัวงนัน้ ผม
อดคดิถงึเพลงปลุกใจ “เปรีย้ง เปรีย้ง ดัง่เสยีงฟ้าฟาด..” ไม่ได ้ถงึอย่างไรกต็าม ผมขอชมเชย
นกัรอ้งประสานเสยีงว่าฝึกซ้อมมาดมีาก ส าหรบัวงดนตรนีัน้ เรยีกไดว้่า “สบายมาก” เพราะ
เพลงท านองนี้พวกนกัดนตรอีาชพีเล่นไดโ้ดยฉบัพลนั (อย่างทีเ่รยีกว่า sight-read) และ
ท่านวาทยกรกก็ ากบัวงไดอ้ย่างครบถว้นสมบูรณ์ สงัเกตไดว้่าถา้ตอนไหนท่านเหน็ว่าอาจจะยงัมี
ตะเขบ็หลุดลุ่ยอยู่บา้ง ท่านกใ็ชค้วามช านาญกลบขอ้บกพร่องเหล่านี้ดว้ยเสยีงดงัองึคะนึง 

ในทศันะของผม จุดสุดยอดของรายการอยู่ที ่Piano Concerto หมายเลข 1 ของไช
คอฟสกี้้้ พวกเราทีเ่ป็นคนช่างสงสยัคงจะอดระแวงไม่ไดว้่าพอ่หนุ่มน้อยรูปงามชาวสวเีดน ปีเตอร ์
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ยาบลอนสกี ้(Peter Jablonski) จะจดัการอย่างไรกบั “มา้สงครามแก่” ตวันี้ เพราะเล่นกนั
บ่อยครัง้เสยีจนเกอืบจะเรยีกไดว้่า ฟังครัง้ใด “กจ็นกเ็จยีรจะเหยีรจะรากจะจากจะจร” (โปรด
อย่ากล่าวหาว่าผมไม่สุภาพ ขอ้ความในอญัประกาศอา้งมาจากวรรณคดขีองเก่าคอื “กลบท
ตะเขบ็ไต่ขอน”) แต่ผมตอ้งยอมรบัว่า การตคีวามของคุณยาบลอนสกีไ้ม่ใช่ธรรมดา แทนทีจ่ะ
ขย่มเปียโนเพือ่เอาใจพระเดชพระคุณเหมอืนอย่างนกัเปียโนอกีหลายคนชอบท ากนั เขากลบัดงึ
ไชคอฟสกีก้ลบัไปหาเชมเบอรม์วิสคิ (พวกนกัดนตรทีราบดวี่างานดา้นเชมเบอรม์วิสกิของไช
คอฟสกีน้ัน้มขีองดอียู่มาก) เรามกัจะเหมาเอาว่าไชคอฟสกีเ้ป็นคตีกวโีรแมนตกิแบบสุดขัว้ มี
หลายตอนในการบรรเลงของคุณยาบลอนสกี้ ทีท่ าใหเ้ราส านึกว่า ในสว่นลกึแลวัไชคอฟสกี้อยาก
ฝากตวัเป็นทายาทของโมซารท์ ท่วงท านองบางตอนตามทีย่าบลอนสกีส้กดัออกมาดรูาวกบัจะชี้
ทางไปสูเ่ดอบุสซ ี แน่นอนทีสุ่ดทีค่วามสามารถในการสรา้งสสีนัแห่งเสยีง (tone colours) 

ของนกัเปียโนผูน้ี้จดัไดว้่าทัง้กวา้งและทัง้ลกึ ในสว่นของจงัหวะนัน้  เขาเล่นกบัจงัหวะดว้ย
จนิตนาการทีน่่าทึง่ ทอดจงัหวะ และเร่งจงัหวะดว้ยความมัน่ใจ ซึง่ชวนใหผ้มคดิถงึปรมาจารย์ 
วลิเฮลม์ เคมฟ์ (Wilhelm Kempff) ทีผ่มเคยไดฟั้งในเยอรมนี แต่ล าพงัคุณยาบลอนสกี้
คนเดยีวจะสามารถสรา้งประสบการณ์ทางคตีศลิป์ทีน่่าจดจ าไดถ้งึขัน้น้ีเชยีวหรอื เราคงจะตอ้ง
ยกความส าเรจ็สว่นหน่ึงใหก้บัวงดนตรแีละวาทยกร มุง วุน ชุง โดยเฉพาะวาทยกรท่านนัน้ ท่าน
ตาม (ใจ) นกัแสดงเดีย่วไดอ้ย่างด ี ยิง่ท่านเองเป็นนกัเปียโนเอกทีรู่ทุ้กโน้ตของคอนแชรโ์ต้นี้
ท่านจงึพยุงหนุ่มน้อนี้ดว้ยใจรกัและดว้ยใจภกัดิ ์ จะหาวาทยกรทีไ่หนสนองความตอ้งการของ
นกัแสดงเดีย่วไดเ้ช่นนี้  วาทยกรชุงพยายามไม่หนัหลงัใหน้กัเปียโน แต่จะเอีย้วตวัมาสือ่สารกบั
คุณยาบลอนสกีอ้ยู่ตลอดเวลา (ท่านคงไวใ้จนกัดนตรไีดว้่าไม่ตอ้งใหค้วิอะไรกนัมากนกั เพราะ
ก าลงับรรเลงงานทีท่่องกนัไดข้ึน้ใจแทบทุกคน) สายตาทีท่อดมามองนกัดนตรรีุ่นน้องเตม็ไป
ดว้ยความอ่อนโยนระคนกบัความชื่นชม ยิง่เวลาทีว่งหยุดเล่นเพือ่ใหเ้ปียโนน าเดีย่วออกไป  

วาทยกรจะปรบัตวัจากผูก้ ากบัวงไปเป็นผูฟั้งคนหนึ่ง  โดยพรอ้มทีจ่ะดื่มเอาวญิญาณของเพลงที่
ไดร้บัฟัง เมื่อถงึตอนทีว่งดนตรสีอดรบักป็รบักระแสจติใหเ้ขา้กนัได้ บางครัง้ทีห่นัมามองนกั
เปียโนหนุ่ม ท่านวาทยกรอาจจะคดิในใจว่า “ไอห้นุ่มคนน้ีจะไปไดอ้กีไกล” (โดยทีผ่มอยากจะ
เตมิอนุประโยคเขา้ไปดว้ยว่า “ถา้ไดร้่วมงานกบัวาทยกรชัน้ยอดเช่นคุณชุง”) 
 ส าหรบัมโนทศัน์หลงัของคุณยาบลอนสกี้นัน้ เราคงเขา้ใจไดไ้ม่ยากนกั เขาตอ้งการจะ
บอกเราว่า คตีกวชีาวรสัเซยีผูน้ี้เป็นคนทีม่อีารมณ์อ่อนไหว และในขณะเดยีวกนักเ็ป็นคนทีช่่าง
คดิ ชอบครุ่นคดิ และมองเขา้ไปในจติใจของตนเอง ยาบลอนสกีจ้งึเน้นลกัษณะ lyrical ของ      
ดุรยิางคนิพนธบ์ทน้ี ควบกบัลกัษณะของการมองโลกและมองตนเองอย่างลกึซึง้ คอื เป็น
ลกัษณะทีเ่รยีกเป็นภาษาองักฤษว่า reflective หรอืไปถงึขัน้ self-reflective เขาไม่
ปฏเิสธความรุนแรงทีอ่ยู่ในตวังาน  แต่เขาดูจะมองสิง่เหล่านัน้ว่าเป็นอารมณ์ชัว่วบู เป็นพายุที่
พดัผ่านมาชัว่ขณะ  แน่นอนทีสุ่ดทีย่าบลอนสกีเ้ล่นกระบวนที ่2 ไดเ้ยีย่มยอด มนักลายเป็นเชม
เบอรม์วิสคิทีซ่าบซึ้งกนิใจ  แต่ทัง้นี้มไิดห้มายความว่า ความร่าเรงิของกระบวนสุดทา้ยจะดอ้ย
กว่า  ความแม่นย าในเรื่องของจงัหวะของท่านวาทยกรดจูะเสรมิคุณค่าของกระบวนที ่ 3 นี้ได้
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อย่างมาก อนัทีจ่รงิวงดนตรยีงัไม่เขา้ทีน่กัในหลายตอน ในกระบวนที ่ 1 วงดงัเกนิไปในบางช่วง 
และในกระบวนที ่ 2 เครื่องลมไมแ้ขง็เกนิไป และเพีย้นบา้งในบางตอน เขา้ใจว่าเวลาซ้อมน้อย
เกนิไปกว่าทีป่รบัรายละเอยีดเหล่านี้ไดค้รบถ้วน  กล่าวโดยทัว่ไปแลว้ การท าไชคอฟสกี้้้ให้
เป็นเชมเบอรม์วิสคิในคตีนิพนธบ์ทน้ีดูจะเป็นการกลบัไปหา “ไชคอฟสกีข้นานแท”้ กระมงั  
เพราะเมื่อวงดนตรยีู.เอส.เอส.อาร.์สเตทซมิโฟนีออรเ์คสตราเดนิทางมาบรรเลงทีศู่นย์
วฒันธรรมแห่งประเทศไทย  เมื่อวนัที ่ 28 เมษายน 2532 นัน้ วาทยกร เยฟเกนี สเวท
ลานอฟ (Yevgeny Svetlanov) กบันกัไวโอลนิชาวรสัเซยี อนัเดรย ์ คอรซ์าคอฟ 

(Andrei Korsakov) กแ็สดงใหเ้ราเหน็ประจกัษ์ชดัว่า Violin Concerto ของไช
คอฟสกีน้ัน้ไพเราะทีสุ่ดถา้เล่นใหใ้กลก้บัเชมเบอรม์วิสคิ ในการบรรเลงทีศู่นยว์ฒันธรรมแห่ง
ประเทศไทยในคนืวนัที ่ 30 เมษายน 2539 วาทยกรชาวเกาหลกีบันกัเปียโนชาวสวเีดนก็
พสิจูน์ใหเ้หน็ว่าดนตรไีม่มพีรมแดนของเชือ้ชาต ิเขากค็น้พบไชคอฟสกีข้นานแทเ้ช่นกนั 

 ก่อนทีผ่มจะรายงานถงึการแสดงในครัง้หลงั ผมใคร่ขออนุญาตแสดงความคดิเหน็บาง
ประการในสว่นทีเ่กีย่วกบัการรวมวงในลกัษณะนี้สกัเล็กน้อย  การเชญินกัดนตรจีากหลายๆ 

ชาตมิารวมวงกนัเช่นนี้เป็นสิง่ทีก่ระท ากนัเป็นประจ า (เยาวชนของเรากไ็ดไ้ปร่วมกบั 

ASEAN Youth Orchestra ต่อเนื่องกนัมาหลายปีแลว้) เงือ่นไขทีส่ าคญัคอื การให้
เวลาทีพ่อเพยีงในการฝึกซอ้ม วงดนตรปีระเภท Festival Orchestra ซึง่รวมวงกนัแสดง
อุปรากรของรชิารด์ วากเนอร ์ (Richard Wagner) มเีวลาฝึกซอ้มก่อนแสดงจรงิร่วม
เดอืน  วงเวริล์ดฟิลฮารโ์มนิก  ซึง่พบกนัทีก่รุงเทพฯในครัง้นี้ (หรอืทีร่่วมวงกนัทีอ่ื่นในวาระ
ก่อนๆ กด็)ี มโีอกาสฝึกซอ้มน้อยมาก นกัดนตรมีาจาก 28 ประเทศ เล่าเรยีนดนตรกีนัมาใน 

“ทาง” ของตน  วาทยกรจงึจ าเป็นตอ้งท างานหนกัมากในการทีจ่ะสรา้งเอกภาพในการบรรเลง
ใหแ้ก่กลุ่ม “พนัทาง” เช่น นกัดนตรกีลุ่มนี้ วาทยกร มุง วุน ชุง เป็นผูท้ีม่บีุคลกิภาพทีด่งึดดูใจ
คนได ้ จงึท างานไดส้ าเรจ็ในระยะเวลาอนัสัน้เพยีงเท่านี้  คตีนิพนธข์องไชคอฟสกี้อาจจะไม่มี
ปัญหานกั แต่ซมิโฟนีหมายเลข 1 ของกุสตาฟ มาหเ์ลอร ์ (Gustav Mahler) มปัีญหา
และเป็นปัญหา ทัง้ในเรื่องของเทคนิค (เพยีงโน้ตตวัแรกทีเ่ป็น harmonic นกัดนตรจี านวน
ไม่น้อยกค็ล าไม่ค่อยจะพบเสยีแลว้) และในเรื่องของการตคีวามวงดนตรปีระเภท Festival 

Orchestra มกัจะอดไม่ไดท้ีจ่ะมุ่งสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่ผูด้แูละผูฟั้ง  เรื่องความไพเราะ
และความกงัวานของเสยีงจงึมกัจะไดร้บัความสนใจเป็นพเิศษ วงเวริล์ดฟิ์ลฮารโ์มนิกสามารถ
สรา้งเสยีงไดห้ลากหลายในระดบัต่างๆ ในซมิโฟนีของมาหเ์ลอรห์ลายตอน  เครื่องสายบรรเลง
ไดอ้่อนหวาน กลุ่มเชลโลไดแ้สดงฝีมอืไม่แพก้ลุ่มไวโอลนิ  แมแ้ต่ดบัเบลิเบสกม็โีอกาสโชวต์วั 
ยิง่เฟรนชฮ์อรน์ดว้ยแลว้กลายเป็นดาราไปโดยปรยิาย  เพราะผูเ้ล่นฮอรน์ทัง้เจด็คนลุกขึน้ยนื
บรรเลงพรอ้มกนัในตอนปลายของกระบวนที ่ 4 ถงึใจพระเดชพระคุณเป็นอย่างยิง่ ปัญหาของ
มาหเ์ลอรอ์ยู่ทีค่วามหลากหลายของจงัหวะทีผ่กผนัอยู่ตลอดเวลา แต่ความเปลีย่นแปลงเหล่านัน้
ดจูะอยู่ในระดบัทีเ่รยีกว่า “โครงสรา้งพืน้ผวิ” ในอกีระดบัหนึ่งทีล่กึลงไป มกีระบวนจงัหวะทีม่ี
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ความเป็นเอกภาพสงูกว่า  ซึง่เราอาจเรยีกว่าเป็น “โครงสรา้งลกึ” โครงสรา้งของจงัหวะทัง้สอง
ระดบัเดนิคู่ขนานเคยีงกนัไป   แต่ไม่พอ้งกนัตลอดเวลา (ซึง่อาจต่างจากดนตรยีุคคลาสสกิอยู่
ไม่น้อย) ถ้าจะเปรยีบกบัองคาพยพของคน หวัใจของคนเหล่านัน้เต้นชา้เตน้เรว็แตกต่างกนัได้ 
แต่จงัหวะการเตน้ของหวัใจมเีอกภาพ ในขณะทีอ่ากปักริยิาของคนนัน้มหีลากหลาย แสดงออก
ดว้ยอวยัวะต่างๆ ของมนุษย ์จงัหวะของหวัใจจงึเทยีบไดก้บัโครงสรา้งลกึของจงัหวะดนตร ีและ
จงัหวะทีม่าจากอวยัวะสว่นอื่นของมนุษย์เปรยีบไดก้บัโครงสรา้งพืน้ผวิของจงัหวะดนตร ี  พวกทีไ่ด้
ฟังการบรรเลงของวงดนตรเีวริล์ดฟิ์ลฮารโ์มนิกในครัง้นี้คงจะอดรูส้กึไม่ไดว้่า  มอีะไรบางอย่างที่
ขาดหายไปจากซมิโฟนีของมาหเ์ลอร์  หวัใจของคตีนิพนธท์ีไ่ม่ปรากฏออกมาชดันกั สิง่ทีเ่รา
ไดร้บัฟังคอื สว่นของโครงสรา้งพืน้ผวิ เท่าทีผ่มสงัเกตดวูาทยกรชุงนัน้ ท่านยงัพะวงกบัปัญหา
ของโครงสรา้งพืน้ผวินี้อยู่มาก ในกระบวนที ่ 1 กย็งัมกีารใหค้วิในรายละเอยีดทีเ่กีย่วกบั “เสยีง
นกเสยีงกา” ทัง้นี้และทัง้นัน้กค็งจดัเป็นเพราะเวลาซอ้มน้อยเกนิไป จงึไม่มโีอกาสทีจ่ะเจาะลกึลง
ไปจบัวญิญาณของมาหเ์ลอรไ์ด้ 
 ทีก่ล่าวมาทัง้หมดนี้มใิช่เป็นการจงใจจะตติงิ   แต่อยากจะใหค้วามเหน็ใจมากกว่า นกั
ดนตรตีอ้งเดนิทางมาไกล เวลาทีจ่ะฟ้ืนตวัจาก jet-lag กย็งัไม่ม ี มหิน าซ ้าตอ้งมาบรรเลงคตี
นิพนธท์ีย่ากมากๆ เช่น ซมิโฟนีของมาหเ์ลอรเ์หน็ไดช้ดัว่า กลุ่มเครื่องลมไมม้ปัีญหามากทีสุ่ด 

อากาศในกรุงเทพฯในช่วงนี้ทัง้เปียกทัง้ชืน้ ซึง่มผีลกระทบต่อเครื่องดนตรอีย่างเลีย่งไดย้าก  ยิง่
มาหเ์ลอรเ์รยีกรอ้งใหเ้ครื่องลมไมท้ าเสยีงแปลกๆ กย็ิง่เป็นสิง่ทีต่อบสนองไดไ้ม่งา่ยนกั การอ่อน
ซอ้มสง่ผลใหเ้หน็ไดช้ดั เพราะแมแ้ต่ไวโอลนิแถวหน้าๆกย็งัอดเพีย้นไม่ไดใ้นกระบวนที่ 2 ถงึ
อย่างไรกต็าม เมื่อกล่าวโดยสรุปแลว้ การไดฟั้งซมิโฟนีของมาหเ์ลอรจ์ากการบรรเลงจรงินัน้ 

เป็นประสบการณ์ทีห่าไดย้ากส าหรบัผูฟั้งในประเทศไทย คงจะไม่มใีครปฏเิสธไดว้่า มาหเ์ลอร์
เขา้ใจทีจ่ะใชศ้กัยภาพของวงซมิโฟนีไดอ้ย่างสมบูรณ์  การไดฟั้งของจรงิย่อมไพเราะซาบซึง้กว่า
การอดัเสยีงมาขายอย่างทีท่ ากนัอยู่ ไม่ว่าวศิวกรจะจดัเจนสกัเพยีงใด และไม่ว่าเครื่องเสยีงจะ
ราคาแพงสกัเพยีงใด ในประเทศตะวนัตกเองผูท้ีจ่ดัเจนในการตคีวามงานของมาหเ์ลอรม์อียู่ไม่
มากนกั หลงัจากทีศ่ษิยเ์อกของมาหเ์ลอรเ์อง คอื บรโูน วาลเตอร ์  ถงึแก่กรรมไปเมื่อปี ค.ศ. 

1962 วงการดนตรตีะวนัตกดจูะอบัจนวาทยกรทีจ่ดัเจนในงานของมาหเ์ลอรไ์ป ทีน่่าประหลาด
ใจกค็อื ครัง้หนึ่งผูค้นตอ้งเดนิทางฝ่าหมอกควนัอนัหนาทบึไปยงัเมอืงแมนเชสเตอร์ ประเทศ
องักฤษ  เพื่อไปฟังมาห์เลอร์ ที่บรรเลงโดยฮลัเล่ออร์เครสตรา (Hallé Orchestra) ซึ่ง
เซอร์จอหน์  บารบ์ริอลล ิ (Sir John Barbirolli) เป็นผูค้วบคุมวง และท่านเซอรผ์ูน้ี้ใน
ระยะเวลาต่อมากไ็ดร้บัเชญิใหไ้ปก ากบัวง Berlin Philharmonic ในคตีนิพนธข์องมาห์
เลอรอ์ยู่เป็นประจ า เพราะเพือ่นร่วมชาตขิองมาหเ์ลอรเ์องเขา้ไม่ถงึแก่นของงานไดด้เีท่ากบั
วาทยกรชาวองักฤษเชือ้สายอติาลผีูน้ัน้ (ผมเองยงัจ ามหกรรมงานของมาหเ์ลอรท์ีเ่มอืง
แมนเชสเตอรไ์ดว้่าน่าตื่นเต้นเพยีงใด) วาทยกรรุ่นหลงัทีเ่ชีย่วชาญงานของมาหเ์ลอรอ์กีท่าน
หนึ่งกค็อื เลโอนารด์  เบริน์สไตน์ (Leonard Bernstein) ทีก่ล่าวมาทัง้หมดนี้กเ็พือ่ตอก
ย ้าความจรงิทีว่่า ดนตรไีม่มพีรมแดน ไม่จ าเป็นว่าคนชาตเิดยีวกนัจะเขา้ซึง้ถงึดนตรขีองเพือ่น
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ร่วมชาตไิดด้ทีีสุ่ด  วาทยกรชุงอาจจะไม่ใช่ผูเ้ชีย่วชาญงานของมาหเ์ลอร ์ แต่การบรรเลงในคนื
วนัที ่ 30 เมษายน กน็ับไดว้่าเป็นของขวญัอนัล ้าค่าทีเ่ขามอบใหแ้ก่ผูฟั้งไทย (และเทศอกี
จ านวนไม่น้อย) 

     ผมทึง่กบัความเป็นผูด้มีมีารยาทของมุง วุน ชุง เมื่อวงบรรเลงจบรายการ ผูช้ม
ปรบมอืใหอ้ย่างกกึกอ้ง แทนทีว่าทยกรจะรบีหนัหน้ามารบัหน้าและรบัความชอบใสต่วัอย่าง
รวดเรว็เช่นวาทยกรอื่นๆ วาทยกรชุงหนัหลงัใหค้นดตู่อไปอกีนานพอสมควร  และใชเ้วลาใน
ขณะนัน้แสดงการขอบคุณนักดนตรไีปทลีะกลุ่มๆ จนครบวง ท่านเขา้ไปจบัมอืแสดงความยนิดี
กบัหวัหน้ากลุ่มทีน่ัง่อยู่ดา้นหน้าเวททีุกคน เป็นการตอกย ้าว่า นกัดนตรเีป็นพระเอกและนางเอก 
ส าหรบังานนี้ท่านเองเป็นเพยีงตวักลางประสานงาน นานๆครัง้จะไดเ้หน็วาทยกรทีเ่ขา้ใจวญิญาณ
ของการเล่นดนตรอีย่างแทจ้รงิ ส าหรบันกัดนตรชีาวไทยทีไ่ดร้่วมวงในครัง้นี้ กจ็ดัไดว้่าเป็น
ประสบการณ์ครัง้แรกของพวกเขาสว่นใหญ่ทีไ่ดเ้ล่นดนตรกีบันกัดนตรฝีีมอืระดบันานาชาต ิ 

โอกาสอย่างน้ีคงไม่มบี่อยนัก ยิง่ไดเ้ล่นกบันกัดนตรรีะดบัวาทยกรชุง กน็บัไดว้่าเป็นก าไรชวีติ  

 แลว้ผูท้ีร่กัดนตรทีัง้หลายทีไ่ม่มโีอกาสไดร้บัเชญิมาในงานกาล่าอนัโอฬารในครัง้นี้เล่า 
เราเอาเขาไปทิง้ไวท้ีไ่หน เราตอบแบบมกังา่ยกค็งจะเป็นว่า กว็ทิยุ อ.ส.ม.ท. ถ่ายทอดใหฟั้ง
แลว้จะเอาอะไรอกีเล่า ผมคดิว่ามกีารเขา้ใจผดิบางประการเกดิขึน้ ดนตรคีลาสสกิชัน้ดไีม่ควรจะ
เป็นเอกสทิธิข์องคนกลุ่มน้อย   คนไทยทีฟั่งดนตรคีลาสสกิของของตะวนัตกไดอ้ย่างดื่มด ่าและดว้ย
ความเขา้ใจอาจจะไม่ใช่ นกัเรยีนนอกทีไ่ดทุ้น พ.ก. (และก.พ. ดว้ยจ านวนหนึ่ง) ไปศกึษาใน
ประเทศตะวนัตก ในแงข่องผูแ้สดง ดนตรคีลาสสกิในประเทศไทยอยู่ไดด้ว้ยน ้าพกัน ้าแรงของ
นายทหารระดบัประทวนตวัเลก็ๆ ในกองทพัทัง้สาม  เราก าลงัเขา้สูยุ่คโลกาภวิตัน์ เราก าลงัจะ
รบัเอาสมบตัขิองโลกมาเป็นสมบตัขิองเรา  และปรารถนาทีจ่ะมอบสมบตัทิางวฒันธรรมของเรา
ใหเ้ป็นสมบตัขิองโลก กระบวนการทีว่่านี้จะด าเนินไปไม่ไดถ้า้เราปฏเิสธบทบาทของมหาชน ใน
รายการคนืวนัที ่ 30 เมษายน ยงัมทีีว่่างอยู่เป็นจ านวนไม่น้อยในหอประชุมใหญ่แห่งศูนย์
วฒันธรรมแห่งประเทศไทย นัน่หมายความว่า มผีูไ้ดร้บัเชญิเป็นจ านวนหน่ึงทีไ่ม่มาฟัง เป็นการ
ปิดกัน้โอกาสส าหรบัคนอกีเป็นจ านวนมากทีร่กัดนตรคีลาสสกิจรงิๆ ดนตรคีลาสสกิตะวนัตก
ไม่ใช่ดนตรทีีผ่กูอยู่กบัเงือ่นไขของชนชัน้ ผมคงจะตอ้งกล่าวซ ้าอกีว่า ผมไดด้อูุปรากรชัน้ยอด
เยีย่มที ่ Vienna State Opera เมื่อสามสบิกว่าปีมาแลว้ ดว้ยการตตีัว๋ยนื ราคา 3 

ออสเตรยีนชลิลิง่ (เทยีบเท่ากบัเงนิไทย 3 บาท ในขณะนัน้) อาจารยก์ าธร  สนิทวงศ ์เคยเล่า
ว่า เมื่อตอนทอสกานินี (Toscanini) มาก ากบัวง BBC Symphony ณ กรุงลอนดอน 

ท่านไปกางเตน็ทเ์ขา้ควิซือ้ตัว๋ล่วงหน้าเป็นวนั สิง่ทีน่่าจะไดท้ า แลว้ไม่ไดท้ า กค็อืออกบตัรเชญิ
สว่นหน่ึง และขายบตัรอกีสว่นหน่ึง คนทีม่ศีรทัธาจรงิๆ พรอ้มทีจ่ะฝ่าสายฝนมาเขา้ควิ 
 นี่โลกาภวิตัน์อะไรกนั  โลกของท่านท าไมจงึคบัแคบถงึเพยีงน้ี  
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ทีม่า: เจตนา  นาควชัระ. “โลกาภวิตัน์ของคนกลุ่มน้อย การแสดงดนตรขีองวงเวริล์ดฟิ์ลฮาร์
โมนิก”. สยำมรฐัสปัดำหวิจำรณ์. (19-24 พฤษภาคม 2539).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทวิเครำะห์ 
 

 กระแสความคดิหลกัของบทความชิน้นี้สะทอ้นอยู่ทีช่ื่อบทความ สว่นน าของบทความ
และสว่นทา้ยของบทความทีเ่ป็นการวพิากษ์สงัคม และวจิารณ์แนวคดิของคณะผูจ้ดัการแสดง 
ซึง่มองดนตรคีลาสสกิเป็นสมบตัขิองคนกลุ่มน้อยซึง่มอีนัจะกนิ การมแีนวคดิทีค่บัแคบของ
องคก์รทีจ่ดัการแสดงดนตรใีนครัง้นี้ย่อมสง่ผลเสยีต่อวงการดนตร ีการปิดกัน้โอกาสจนกระทัง่ไม่
ขายบตัรใหก้บัผูช้มทัว่ไปทีเ่ป็น “คนนอก” เช่นน้ีเป็นการกระท าทีก่ าลงัจะท าลายระบบประชาคม
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ทางดนตร ีทีค่ณะผูจ้ดัการเองกอ็าจรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ หวงัเพยีงแค่การใชค้วามมัง่คัง่ทางการเงนิ
จดัจา้งนกัดนตรฝีีมอืดมีารวมตวักนัได้กเ็ป็นการรเิริม่ทีเ่พยีงพอแลว้ โดยไม่มองถงึกระบวนการทาง
ศลิปะโดยองคร์วมซึง่นี่ถอืเป็นประเดน็หลกัเป็นหน้าทีท่ีน่ักวจิารณ์จะตอ้งใชบ้ทบาทการวจิารณ์
ชีใ้หเ้หน็ประเดน็นี้ทีม่คีวามส าคญักว่ามาตรฐานการแสดงทีด่หีรอืเลวหลายเท่านกั และ ศ. ดร.
เจตนา นาควชัระ ไดท้ าหน้าทีไ่ดต้ามล าดบัความส าคญัของประเดน็ไดด้ี ดว้ยการยกหลกัการ 
เรื่อง “ไตรลกัษณ์ แห่งดุรยิางคศลิป์” ขึน้มาอธบิายไดอ้ย่างกระจ่างชดั 

 วธิกีารวจิารณ์การคดัเลอืกบทเพลงทีน่ ามาบรรเลงในรายการ คอื เปียโนคอนแชรโ์ต้้ 
หมายเลข 1 ของ ไชคอฟสกี ้ ซึง่เป็นบทเพลงทีไ่ดร้บัความนิยมในการฟังและน าออกแสดง
บ่อยครัง้เหลอืเกนิจน อ.เจตนา เกดิความเบื่อหน่ายนัน้การหยบิยมืส านวนวรรณคดไีทยโบราณ
กลบทตะเขบ็ไต่ขอนทีม่พีลงัความคดิอนัคมคายมาใชแ้สดงความรูส้กึเบื่อหน่ายในการเลอืกคีต
นิพนธน์ัน้ถอืว่าเป็นการหยบิยมืพลงัทางปัญญาจากวรรณคดไีทยมาช่วยเสรมิใหง้านวจิารณ์มี
น ้าหนกัเด่นชดัขึน้ การวจิารณ์การบรรเลงเดีย่วเปียโน โดย ปีเตอร ์ ยาบลอนสก ี (Peter 

Jablonski)  ของ อ. เจตนา มปีระเดน็ทีเ่ด่นชดั 2 ประการ คอื ประการแรก – ความส าเรจ็
หรอืสมัฤทธผิลจากการบรรเลงบทเพลงประเภทโซโลคอนแชรโ์ต้้ (Solo Concerto)  มใิช่
จะเกดิขึน้โดยฝีมอืของศลิปินเดีย่ว  (Soloist)  แต่โดยล าพงั หากแต่วงดนตรแีละผูอ้ านวย
เพลงกม็สีว่นส าคญัยิง่ในการช่วยประคบัประคองการบรรเลง อ. เจตนา ยงัวเิคราะหใ์หเ้หน็ใน
เฉพาะกรณีนี้อกีว่าผูอ้ านวยเพลงมคีวามเขา้ใจบทเพลงนี้มาก เพราะเคยเป็นศลิปินเดีย่วเปียโน
ทีเ่คยบรรเลงเดีย่วเพลงนี้มาก่อนนี้จงึช่วยใหเ้ขามคีวามเขา้ใจบทเพลงและความตอ้งการของ
ศลิปินเดีย่วไดเ้ป็นอย่างด ีซึง่ผูว้เิคราะหป์รารถนาทีจ่ะร่วมแสดงความเหน็ในประเดน็น้ีว่าประดุจ
ผูก้ ากบัละครทีเ่คยเล่นบทนี้มาก่อนนัน่เอง อ. เจตนา ยงัชีใ้หเ้หน็ถงึอากปักริยิาในขณะแสดง
ของศลิปินเดีย่วเปียโนและวาทยกรว่ามกีารสง่สารทางโทรจติอย่างใกลช้ดิเขม้ขน้ โดยตลอดซึง่
ช่วยใหก้ารบรรเลงมเีอกภาพเป็นวธิกีารสรา้งความเขา้ใจใหก้บัผูอ้่านไดด้ ี

 
ประการทีส่อง – วธิกีารพรรณนาการบรรเลงเปียโนของยาบลอนสกทีีเ่น้นความงดงามในกระแส
ท านอง (Lyrical) ทีช่วนใหเ้กดิความรูส้กึในทางลกึ แต่ขณะเดยีวกนักไ็ม่ปฏเิสธความรุนแรง
ทีแ่ฝงอยู่ในตวังาน ซึง่ยาบลอนสกมีองเป็นอารมณ์ชัว่วบูเป็นวธิกีารพรรณนาของ อ. เจตนา ที่
แสดงใหเ้หน็ถงึดุลยภาพ (Balance) ในการแสดงออกของศลิปินทีผ่สมผสานในดา้นของ
ความคดิและอารมณ์ไดอ้ย่างพอเหมาะ อ. เจตนา ยงัไดว้เิคราะหถ์งึการตคีวามดนตรไีชคอฟสกี้
ของยาบลอนสกใีนอกีแง่มุมหนึ่งทีต่รงขา้มกบัความคุ้นเคยของมหาชนโดยทัว่ไป นัน่ก็คอื
คุณค่าของดนตรขีองไชคอฟสกี้ในแนวคดิแบบเชมเบอรม์วิสคิ, ในทางความลุ่มลกึทีช่่วยใหผู้้
รกัดนตรทีัว่ๆ ไป เกดิมุมมองในการประเมนิค่า ผลงานดนตรขีองไชคอฟสกีข้ึน้มาใหม่จาก
กรอบแนวคดิเดมิๆ ทีม่กัจะยดึตดิกนัว่าดนตรขีองไชคอฟสกีจ้ะตอ้งมอีารมณ์ทีสุ่ดโต่งรุนแรง
เพยีงอย่างเดยีวนี่เป็นบทบาทส าคญัของนกัวจิารณ์ทีช่่วยชีแ้นะเสนอกรอบความคดิใหม่ๆทีน่่า
พจิารณา 
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 ประเดน็ทีผู่ว้เิคราะหข์อแสดงความเหน็ทีแ่ตกต่างจากมโนทศัน์ในเชงิสรุปรวมของ
อาจารยเ์จตนา เกีย่วกบัการประเมนิค่าการแสดงดนตรขีองไชคอฟสกีใ้นบทความชิ้นนี้กค็อื มโน
ทศัน์ในแงท่ีบ่ทเพลงแบบออรเ์คสตรามวิสคิ (Orchestral Music) ของไชคอฟสกีย้งัมี
แนวคดิทีผ่กูพนัธก์บัแนวคดิแบบดนตรเีชมเบอรม์วิสคิหรอืการตคีวามผลงานออรเ์คสตรามวิสคิ
ของไชคอฟสกีด้า้นกรอบแนวคดิแบบเชมเบอรม์วิสคินัน้น่าจะเป็น “ไชคอฟสกีข้นานแท”้ ซึง่ผู้
วเิคราะหเ์หน็ว่านี่เป็นประเดน็ทีค่่อนขา้งจะเป็นอตัวสิยัของผูว้จิารณ์ทีจ่ะเสนอแนวทางการ
ตคีวามทีค่่อนขา้งจ ากดัเกนิไป ในกรณีนี้เราไม่อาจจะหยัง่รูไ้ดว้่าจุดประสงคท์ีแ่ทจ้รงิของผูส้รา้ง
งาน (ไชคอฟสกี)้ ตอ้งการใหต้คีวามผลงานของเขาไปในทศิทางใดกนัแน่ เราตคีวามดนตรจีาก
ตวับทคอืโน้ตดนตรทีีต่พีมิพ์ การตคีวามจากความคดิของศลิปินดนตรหีลากหลายรปูแบบใน
ยามซึง่ผูส้รา้งงานถงึแก่กรรมไปแลว้ คงยากทีจ่ะก าหนดไดว้่าแบบใดคอื “ขนานแท”้ การตคีวาม
ดนตรแีบบออรเ์คสตรามวิสคิของไชคอฟสกีท้ีแ่สดงพลงัอารมณ์อย่างสุดโต่ง ฟูมฟายกย็งัฟังดไูม่
ขดักบัธรรมชาตขิองบทเพลง และยงัเป็นการตคีวามทีม่คีวามหมายและเป็นทีย่อมรบัในกลุ่ม
ผูฟั้งดนตร ี และศลิปินดนตรอีกีเป็นจ านวนมาก แต่ประเดน็น้ีเป็นมโนทศัน์เชงิสรุปรวมทีต่ ัง้อยู่
บนหลกัการทางดนตรทีีม่เีหตุผลจงึถอืเป็นประเดน็ทีช่วนใหเ้กดิการครุ่นคดิกนัต่อไปในวงกวา้ง 
ซึง่จะก่อใหเ้กดิพลงัทางปัญญาส าหรบัผูร้กัดนตรไีดอ้ย่างแน่นอน 

 วธิกีารอธบิายของ อ. เจตนา เกีย่วกบัเรื่องของโครงสรา้งของดนตรใีนยุคโรแมนติ
กแบบมาหเ์ลอรท์ีแ่บ่งออกป็นสองระดบั คอื “โครงสรา้งพืน้ผวิ” ที ่ อ.เจตนา เปรยีบเทยีบว่า
คลา้ยกบัอากปักริยิาภายนอกของมนุษยห์รอืหวัใจมนุษยท์ีเ่ตน้ไม่สม ่าเสมออาจมชีา้-เรว็ได ้ และ 
“โครงสรา้งลกึ” ทีเ่ปรยีบไดก้บัชพีจรของหวัใจทีจ่ะตอ้งม ี “เอกภาพ” เป็นการเปรยีบเทยีบความ
ระดบันามธรรมทีค่่อนขา้งล่อแหลมใหเ้กดิความกระจ่างชดัไดอ้ย่างน่ายกย่อง สรา้งความเขา้ใจ
ดนตรใีนระดบัลกึใหก้บัผู้อ่านได้เป็นอย่างดี สนับสนุนขอ้คดิเหน็ว่าเมื่อมเีวลาซ้อมน้อย 

วาทยกรจงึจบัได้แต่เพยีงโครงสรา้งพืน้ผวิในเกดิความกระจ่างชดัขึน้ได้ 
 ส าหรบัการตอกย ้าประเดน็ทีก่ล่าว่า “ดนตรไีม่มพีรมแดน” และขยายความว่า “ไม่จ าเป็น
ทีว่่าคนชาตเิดยีวกนัจะเขา้ถงึดนตรขีองเพือ่นร่วมชาตไิดด้ทีีสุ่ด”  อกีทัง้สนับสนุนดว้ยขอ้มลูทีไ่ด้
การยอมรบัในวงกวา้งว่า เซอรจ์อหน์ บารบ์ริอลล ิวาทยกรลูกครึง่องักฤษ-อติาล ี เชีย่วชาญการ
ตคีวามผลงานของมาหเ์ลอรม์ากทีสุ่ดผูห้นึ่งนัน้ ยงัน่าจะเป็นขอ้สรุปเชงิหลกัการทีช่วนใหเ้กดิการ
โตแ้ยง้มาอย่างยาวนาน และกอ็าจจะยงัคงเป็นทีโ่ตแ้ยง้กนัไปอกีนาน  เพราะผูร้กัดนตรแีละผูรู้้
ทางดนตรเีป็นจ านวนมากกย็งัยอมรบัอยู่เสมอๆว่าศลิปินดนตรทีีบ่รรเลงดนตรหีรอืตคีวามหมาย
ในผลงานของคตกีวทีีเ่ป็นคนชาตเิดยีวกนัมกัจะมอีะไรบางอย่างทีม่คีวามเป็นพเิศษกว่าอยู่เสมอ 

ซึง่อาจเป็นสิง่ทีเ่ป็นอตัวสิยัอธบิายเป็นรปูธรรมใหก้ระจ่างชดัไดย้าก แต่ผูว้เิคราะหข์อร่วมแสดง
ความคดิเหน็ว่าศลิปินดนตรหีรอืผูต้คีวามทางดนตรทีีเ่ป็นคนชาตเิดยีวกนักบัผูป้ระพนัธด์นตรซีึง่
อาจจะเขา้ถงึผลงานไดล้กึซึ้งกว่านัน้อาจเป็นเพราะเขาสามารถจบั “ชพีจรทางดนตร”ี หรอื 
“โครงสรา้งลกึ” ไดก้ระจ่างชดักว่า 
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 ซึง่น่าจะมเีหตุผลสนบัสนุนทีว่่าเพราะคนชาตเิดยีวกนัมชีพีจรทางดนตร ี หรอื 
“โครงสรา้งลกึ” อย่างเดยีวกนัอนัเนื่องมาจากการเป็นผลติผลมาจาก “พืน้ฐานวฒันธรรมเดยีวกนั” 
นัน่เอง 
 

บวรพงศ ์ ศุภโสภณ : ผูว้เิคราะห ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีกรรม ควำมโปร่งใส  และปรชัญำท่ีมำกบัดนตรี  
กำรมำเยือนของวงมิวนิคฟิลฮำรโ์มนิก 

 

เจตนา นาควชัระ 
 

ผมจ าเป็นตอ้งขออภยัต่อท่านผูอ้่านเสยีตัง้แต่เริม่แรกว่า ในการเขยีนวจิารณ์ครัง้นี้ 
ผมจะใช้วธิกีารที่แตกต่างไปจากที่เคยท ามา คอืแทนที่ผมจะเริม่ต้นด้วยการวจิารณ์การ
บรรเลงของ วงดนตรมีวินิคฟิลฮารโ์มนิก ทีศู่นยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อคนืวนัที ่ 4 
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ตุลาคม 2535 ผมจะขอกล่าวถงึ อากปักริยิาของวงดนตรเีสยีก่อน เราคงจะปฏเิสธไม่ไดว้่า 
ไดม้กีารประโคมโหมข่าวทีเ่กีย่วกบัวงดนตรวีงนี้ และความยิง่ใหญ่ของวาทยกร แซรจ์อิุ เชลิ
บดิาคเค  (Sergiu Celibidache) กนัมามากพอสมควร ท าราวกบัว่าจะมกีารแขง่รศัมี
ดารากบัท่านวาทยกรสุดหล่อ แฮรแ์บรต์ ฟอน คารายาน แห่งวงเบอรล์นิฟิลฮารโ์มนิก ทีเ่พิง่
ล่วงลบัไปเมื่อสองปีทีแ่ลว้ แต่ภาพทีเ่ราเหน็บนเวทหีอประชุมใหญ่ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศ
ไทยในค ่าคนืนัน้ อาจจะคา้นกบัความคาดหวงับางประการของเรา 

เชลบิดิาคเคเดนิออกมาสูเ่วทอีย่างเชื่องชา้ ค่อยๆไต่ขึน้แท่นวาทยกรนัง่ลงบนเกา้อี้
พเิศษของวาทยกรทีจ่ดัไว ้ ไม่มกีารลุกขึน้ร่ายร าเป็นรายการนาฏศลิป์แบบทีเ่ราเหน็กนัอยู่เป็น
ประจ า จะว่าสงัขารไม่อ านวยกค็งจะไม่ผดินกั แต่เราคงจะตอ้งพเิคราะหใ์หล้กึซึง้กว่านัน้ วธิี
ก ากบัวงของเขาปราศจากลกัษณะของความโอ่ เรยีกว่าความแก่กลบัเป็นสว่นเสรมิความสงา่
งามทีม่ากบัวยัวุฒแิละวุฒภิาวะ การใชม้อืซ้ายของเขาน่ามองเป็นอย่างยิง่ เขากวกัมอืแต่เพยีง
น้อยๆเพือ่เรยีกเสยีงจากเครื่องดนตรบีางกลุ่ม บางครัง้เขาท าท่าราวกบัจะหยุดท าหน้าทีเ่ป็น
วาทยกร โดยนัง่ฟังวงดนตรสีุดทีร่กัของเขาดว้ยความซาบซึง้และชื่นชม เขาใชส้ายตาแทนมอืได้
อย่างแนบเนียน มบีางครัง้ทีม่อืซา้ยท าอาการเหมอืนจะหยบิอะไรบางอย่าง เรยีกว่าเป็นการหยบิ
เสยีงออกมาปั้นเป็นคตีลลีา วงดนตรวีงนี้น่าเป็นตวัอย่างอนัดสี าหรบันกัดนตรคีลาสสกิตะวนัตก
ของไทย นกัดนตรพียายามมองวาทยกรอยู่อย่างสม ่าเสมอ ทัง้สองฝ่ายสง่สายตาเขา้หากนั ดวู่า
ชื่นชมซึง่กนัและกนั กลุ่มเชลโลดจูะรกัคุณลุง (หรอืคุณปู่) ชาวโรมาเนียผูน้ี้อย่างออกหน้าออก
ตา ยิง่ไปกว่านัน้ นกัดนตรยีงัฟังกนัเองและมองกนัเอง ท าราวกบัเป็นเชมเบอรข์นาดเลก็ (ทัง้ที่
เวลาเล่นเตม็อตัราจะมคีนอยู่บนเวทถีงึประมาณ 120 คน) สงัเกตไดอ้ย่างชดัเจนว่า ในตอนที่
ตอ้งเล่นสอดประสานกนั หวัหน้าไวโอลนิสองหนัมามองหวัหน้าไวโอลนิหน่ึง (คอืหวัหน้าวงหรอื 

concertmaster) ราวกบัจะถาม “อย่างนี้พีพ่อใจหรอืยงั” อย่างนี้แหละคอืการเล่นดนตรี
ดว้ยกนัและร่วมกนั (ทีเ่รยีกเป็นภาษาเยอรมนัว่า musizieren) ผมไม่เกดิความรูส้กึว่า นกั
ดนตรวีงนี้แสดงความภาคภูมใิจในความยิง่ใหญ่ของตนเป็นของแถมมาใหผู้้ชมไดร้่วมรบัรู ้ (และ
ยอมสยบ) เหมอืนกบัวงดนตรชีัน้น าของตะวนัตกบางวง (ทีผ่มขอไม่เอ่ยชื่อ) วงดนตรทีีม่ี
พฤตกิรรมอนัน่าชื่นชมเช่นนี้คงจะตกต ่าไดย้าก 

พธิกีรรมทีว่าทยกรเชลบิดิาคเคใชใ้นตอนจบการบรรเลงคตีนิพนธแ์ต่ละบทกน่็าศกึษา
อกี เขาจะไม่หนัมาโคง้รบัการปรบมอื แต่จะยงันัง่หนัหลงัใหก้บัผูช้มอกีชัว่ระยะหนึ่ง (ขอ้จ ากดัทาง
กายภาพเอือ้ต่อพธิกีรรมทีว่่านี้เป็นอย่างยิง่) เขาสง่สญัญาณใหน้กัดนตรยีนืขึน้เพือ่สนองตอบ
การปรบมอืของผูฟั้งอย่างน้อย 3 ครัง้ จากนัน้วาทยกรจะค่อยๆไต่ลงจากแท่น โดยมหีวัหน้าวง
เอือ้มมอืมาช่วยประคอง แลว้ท่านวาทยกรกแ็ทรกตวัเขา้ไประหว่างแถวไวโอลนิหน่ึงกบัไวโอลนิ
สอง ขัน้ต่อไปจงึหนัหน้าเขา้หาผูช้ม จงใจวางตวัใหด้ ี ไม่ใหล้ ้าหน้านกัดนตร ี แต่แฝงตวัเขา้ไป
เป็นสว่นหน่ึงของวง ราวกบัจะบอกว่า “ขอฝากตวัไวก้บัหนุ่มสาวเหล่านี้” (วงดนตรวีงนี้มนีกั
ดนตรรีุ่นหนุ่มสาวอยู่ไม่น้อย) ณ จุดนี้เขาจงึจะยอมรบัการปรบมอื โดยโคง้น้อยๆ แลว้รบีหนัเขา้
หาวง จากนัน้กเ็ริม่แนะน านักดนตรกีลุ่มเครื่องเป่าเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล 
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พธิกีรรมดงักล่าวดคูลา้ยๆกบัการทีห่วัหน้าวงดนตรแีจ๊สแนะน านกัดนตรใีนวงของเขา 
ต่างกนัตรงทีไ่ม่มโีอกาสประกาศชื่อนกัดนตร ี จากนัน้ คุณปู่ ผูเ้ป็นปชูนียศลิปินจงึค่อยๆโขยกตวั
เขา้หลบืไป นกัดนตรกีเ็ดนิตามเขา้โรงไปเช่นกนั  แมว้่าผูค้นจะยงัไม่หยุดปรบมอืกต็าม ทัง้หมด
นี้เรยีกไดว้่าเป็น พธิกีรรมของความนอบน้อมถ่อมตน คอื คตีศลิปินยอมรบัสถานะของตนว่า
เป็นขา้แห่งคตีศลิป์ ไม่ทราบว่าในตอนหนุ่มท่านเชลบิดิาคเคเป็นเช่นน้ีหรอืไม่ ผูท้ีอ่ยู่ในวงการ
ดนตรชีอบทีจ่ะกระซบิกระซาบบอกกนัว่า ท่านผูน้ี้พยายามท าทุกสิง่ทุกอย่างตรงขา้มกบัแฮร์
แบรต์ ฟอน คารายาน เพราะเป็นทีรู่จ้กักนัว่าคารายานหลงใหลไดป้ลืม้กบัเสยีงปรบมอืเป็นยิง่
นกั จนครัง้หนึ่งวาทยกรรุ่นพี ่คอื ออตโต เคลมเพอเรอร ์  ตอ้งออกมากล่าวต าหนิอย่างเปิดเผย 

ครัง้หนึ่งคารายานตอ้งบาดหมางกบัวงดนตรฟิีลฮารโ์มเนีย ทีเ่ขาเป็นผูปั้น้ขึน้มาดว้ยตนเอง ดว้ย
เหตุทีว่่าเขา “ล ้าหน้า” นกัดนตรมีากเกนิไป ในการรบัความชื่นชมจากผูช้ม เรื่องทีว่่าเหตุใดเชลิ
บดิาคเคจงึจงใจท าตวัไม่ใหเ้หมอืนคารายานนัน้เป็นเรื่องยาว ซึง่หาอ่านไดไ้ม่ยากนกัจากหนงัสอื
เกีย่วกบัวาทยกร 

ความจรงิมอียู่ว่าเสยีงของวงมวินิคฟิลฮารโ์มนิกทีเ่ราไดย้นิเมื่อคนืวนัที่ 4 ตุลาคม นัน้ 

เป็นเสยีงทีแ่ตกต่างวงเบอรล์นิฟิลฮารโ์มนิก ผมใคร่ทีจ่ะขอยนืยนัว่า แมว้่าคารายานจะล่วงลบัไป
แลว้ แต่เสยีงของวงเบอรล์นิยงัเป็นเสยีงกลมแน่นและดงักอ้งกงัวาน (จากประสบการณ์ล่าสุดทีไ่ด้
ไปเบอรล์นิมาเมื่อปีทีแ่ลว้) เสยีงของวงเบอรล์นิเหมาะเป็นอย่างยิง่ส าหรบัการอดัเสยีงยุคไฮเทค
และท่านคารายานกช็่วยหารายไดอ้นัมหาศาลจากการอดัเสยีงแห่งวงเบอรล์นิคงจะอดรูส้กึไม่ได้
ว่า เสยีงของวงมวินิคค่อนขา้งจะแปลก เพราะมลีกัษณะโปร่งใส แมเ้วลาทีเ่ล่นดงัในระดบั 

fortissimo กย็งัมลีกัษณะเป็นเสยีง “แตก” แต่มนัเป็นความแตกแยกทางดุรยิางคศลิป์ทีช่วน
ฟังเสยีน่ีกระไร 

เชลบิดิาคเคต่อตา้นการอดัเสยีง (ซึง่กต็รงกนัขา้มกบัคารายานอกีซึง่จดัเจนมากใน
เรื่องเทคนิคการอดัเสยีง) ทัง้นี้เพราะไม่เชื่อว่าดนตรอีดักระป๋องจะเทยีบเทยีมไดก้บัของจรงิ ผม
คดิว่าวศิวกรดา้นการอดัเสยีงคงจะตอ้งปรบัตวัไม่น้อยทเีดยีวถา้ตอ้งมาอดัเสยีงวงมวินิค ถงึ
อย่างไรกต็าม เสยีงของวงในลกัษณะน้ีไม่เป็นทีน่่าประหลาดอะไร ถา้เราไดเ้คยฟังวงดนตรชีัน้
น าจากยุโรปตะวนัออก เช่นวงทีม่าจากเชคโกสโลวาเกยีหรอืฮงัการ ี จากประสบการณ์สว่นตวั
ของผม เสยีงของวงเป็นแต่เพยีงลกัษณะภายนอกเท่านัน้หรอื เป็นไปไดห้รอืไม่ว่า เสยีงของวง
เกีย่วกบัพืน้เพวฒันธรรมและการตคีวามของวาทยกร 

ตรงน้ีแหละทีเ่ชลบิดิาคเคแสดงความเป็นตวัของตวัเองออกมา แมว้่าเขาจะก ากบัวง
ดนตรเียอรมนัอยู่กต็าม (ความจรงินกัดนตรใีนวงทีม่าจากนอกเยอรมนีกม็อียู่ไม่น้อย) เขาไม่ใช่
วาทยกรทีเ่น้นความงามของเสยีงแบบคารายาน เขาไม่ใช่วาทยกรทีเ่น้นโครงสรา้งของงานและ
ความเขม้ขน้เชงิภูมปัิญญา เช่นออตโต เคลมเพอเรอร ์เขาไม่ใช่วาทยกรทีผ่กูพนัอยู่กบัวญิญาณ
โรแมนตกิ เช่น บรโูน วาลเตอร ์ เขามจุีดยนืของเขาเอง เขาเป็นคนโรมาเนียทีใ่กลช้ดิกบัดนตรี
พืน้บา้นมาแต่เดมิ แต่ไดม้าสมัผสักบักลิน่อายของวฒันธรรมเยอรมนัจนสามารถเขา้ซึง้ถงึ
นามธรรมแห่งอภปิรชัญาเยอรมนัได ้(เขาก้าวไปไกลจนถงึปรชัญาตะวนัออกเสยีดว้ยซ ้า) ความ
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โปร่งใสของวงดนตรมีวินิคจงึเป็นความประสมกลมกลนืระหว่างความโปร่งใสทีม่ากบัดนตรี
พืน้บา้น ผนวกกบัความโปร่งใสทีม่าจากความสามารถในการใชปั้ญญามนุษยว์เิคราะห์
ประสบการณ์และปรากฏการณ์ต่างๆดว้ยวธิทีางปรชัญา ผลทีอ่อกมาอาจจะถูกใจพวกเราบา้ง 
ไม่ถูกใจเราบา้งแลว้แต่กรณี ทีเ่ชลบิดิาคเคเลอืกบรรเลงโมซารท์และเบโธเฟนในรายการ
เดยีวกนัในครัง้นี้ กพ็สิูจน์ใหเ้หน็แลว้ว่า ลกัษณะโปร่งใสทีว่่านี้ไม่ใช่สิง่ตายตวั หากเปลีย่นและ
ปรบัตวัเองไดต้ามลกัษณะของคตีนิพนธแ์ละคตีกว ี

หลงัจากการบรรเลงเสรจ็สิน้ลงแลว้ ผมไดม้โีอกาสคุยกบัเพือ่นนกัฟังดนตรคีลาสสกิ
หลายคน สว่นใหญ่จะลงความเหน็พอ้งกนัว่า ซมิโฟนีของโมซารท์ไม่ถงึใจ ชา้ ยดืยาด ชวนหลบั
เอาเสยีดว้ยซ ้า แต่ซิมโฟนีของเบโธเฟน น่าประทบัใจจรงิๆ ผมคดิว่าปัญหาที่ว่านี้คงจะมใิช่
เป็นเรื่องของขอ้บกพร่องในการตคีวามหรอืในการบรรเลง หากแต่เป็นว่า วาทยกรเชลบิดิาคเค
ตอ้งการใหเ้ป็นเช่นนัน้ จะขอกล่าวถงึ ซมิโฟนีหมายเลข 39 ของโมซารท์ จดัไดว้่าเป็นงานที่
แสดงออกถงึวุฒภิาวะทางปัญญาและทางศลิปะของคตีกวที่านน้ี ความรูส้กึทีผ่มไดร้บัในการ
บรรเลงของมวินิคในครัง้นี้กค็อื วาทยกรพยายามจะตคีวามงานชิ้นน้ีว่าเป็นแหล่งสัง่สมความคดิ
ทางปรชัญาของโมซารท์ เขาตอ้งจะวเิคราะหง์านใหแ้จง้ จงึหยบิชิน้นี้มาส่องดใูหเ้หน็อย่าง
โปร่งใส การจะอ่านงานดา้นปรชัญานัน้คงจะมอียู่วธิเีดยีว คอื อ่านชา้และอ่านละเอยีด เชลบิดิาค
เคจงใจบรรเลงดว้ยจงัหวะทีช่า้ตลอด แมแ้ต่ในกระบวนทีค่ตีกวกี ากบัไวว้่าเป็น allegro ma 

non troppo ในเวลาทีจ่บการบรรเลง ผูฟั้งแทบจะไม่รูว้่าจบ เหมอืนกบัว่าเขาอ่านหนงัสอื
ปรชัญาอนัลุ่มลกึไปจนจบเล่ม แลว้ค่อยๆปิดหนงัสอืลงดว้ยความอิม่ในรสแห่งปัญญา กระบวนที ่
1 กเ็ป็นการตคีวามทีค่่อนขา้งจะไม่เหมอืนใคร จากท่อนน า adagio ไปสูท่่อนต่อมา 
allegro กด็ูจะเป็นไปในลลีาทีเ่นิบๆพอกนั เหมอืนกบัจะบอกเราว่านกัปราชญ์ทีลุ่่มลกึไม่
ปรบัเปลีย่นสิง่ใดอย่างโผงผาง ในดา้นของเสยีงนัน้แน่นอนทีเ่สยีงของเครื่องดนตรกีลุ่มต่างๆจะ
ออกมาอย่างเด่นชดั ไม่ใช่เสยีงรวมหรอืเสยีงกลมแบบวากเนอร ์ แต่เป็นเสยีงโปร่งของดนตรี
ประเภทเชมเบอร ์ แมว้่าวงมวินิคจะยงัใชน้กัดนตรจี านวนมากกว่าวงเชมเบอรท์ัว่ๆไปในการ
บรรเลงงานของโมซารท์ ทุกตวัโน้ตแจ่มชดัเหมอืนกบัจะบอกความกบัเราว่าการอ่านจากปรชัญา
นัน้ตอ้งอ่านทุกตวัใหเ้ขา้ใจ กระบวนที ่ 2 บรรเลงไดเ้หมาะเจาะ ดจูะตอกย ้าอารมณ์อนัเขม้ขน้ 

ในขณะทีป่ี่แคลรเินตใหเ้สยีงอนันุ่มนวลอ่อนหวานกอปรดว้ยรสนิยมอนัด ี เท่ากบัผกูกระแส
ความคดิทางปรชัญามใิหล้่องลอยเลื่อนไปจากโลกนี้ เรยีกว่าเป็นการสรา้งความสมดุลระหว่าง
ลกัษณะทีเ่ป็นของโลกนี้ (this-worldly) กบัลกัษณะทีเ่ป็นของโลกหน้า (other-

worldly) ซึง่นกัดนตรทีีเ่ป็นนกัคดิเช่นวาทยกรผูน้ี้เท่านัน้จะก ากบัใหอ้ยู่ในกรอบอนัพองาม
ได ้ กระบวนที ่ 3 มลีลีาของการเตน้ร า (minuetto) และกต็รงน้ีแหละทีพ่ืน้เพละตนิของ
วาทยกรชาวโรมาเนียเผยแสดงออกมาใหเ้หน็อย่างเด่นชดั แต่ชาวบา้นผูน้ี้ไดไ้ปผ่านโรงเรยีน
ของนกัคดิชาวเยอรมนัมาหลายส านกัแลว้ เสยีงทีอ่อกมาจงึมลีกัษณะร่าเรงิแต่พองาม ไม่ออก
นอกกรอบของรสนิยมอนัด ี ป่ีแคลรเินต 2 ตวัเล่นลูกลอ้ลูกขดักนัไดอ้ย่างดเียีย่ม ผมคงตอ้งรบั
สารภาพว่า ไม่เคยไดฟั้งกระบวนที ่ 3 ของซมิโฟนีบทนี้ทีบ่รรเลงไดอ้ย่างมชีวีติชวีาและงามงด
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เพยีงน้ี (ขอ้สรุปสัน้ๆ ณ ทีน่ี้กค็งจะเป็นว่า การทีเ่ยอรมนัเปิดประตูรบัคตีศลิปินจากยุโรป
ตะวนัออกเขา้มา อาจจะเป็นก าไรส าหรบัประเทศเจา้บา้นกไ็ด้ ขออย่าปล่อยใหพ้วกเนโอนาซี
เหลงิไปกว่านี้เลย!)  กระบวนสุดทา้ย เป็นประสบการณ์ทีค่อ่นขา้งจะแปลกประหลาดส าหรบัผม 

เพราะผมอดรูส้กึไม่ไดว้่า ซมิโฟนีบทน้ีเพยีงแต่สะดุดหยุดลง แต่ยงัไม่จบ ราวกบัว่าเชลบิดิาคเค 

จะบอกเราว่า การอ่านทีด่คีอืการน าเอาสารของงานไปคดิต่อ หมายความว่าไดฟั้งงานชิ้นน้ีของ
โมซารท์ แลว้จงกลบัไปคดิต่อทีบ่า้นว่า โมซารท์ตอ้งการจะบอกความอะไรต่อเรา ผมอดคดิ
ไม่ไดว้่า พวกเราหลายคนเดนิออกจากหอประชุมใหญ่ของศูนยว์ฒันธรรมในตอนพกัครึง่เวลา
ดว้ยความฉงนสนเท่ห ์

ส าหรบัตวัผมเองแลว้ตอ้งยอมรบัว่า มคีวามรูส้กึเหมอืนถูกตตีรงแสกหน้า นี่มนัโม
ซารท์ฉบบัไหนกนันี่ มนัเป็นโมซารท์ทีห่่างไกลจากอุปรากรมาก ทัง้ๆทีเ่ราท่านกท็ราบดกีนัอยู่
ว่าซมิโฟนีของโมซารท์มหีลายสิง่หลายอย่างร่วมกบังานประเภทอุปรากรของเขา ผมเป็นเพยีง
นกัฟังดนตรสีมคัรเล่นจงึไม่หาญทีจ่ะกล่าวทา้ทายท่านวาทยกรว่าท่านเอาโมซารท์มา “ย าใหญ่” 
หรอื  “ย าใหม่” หรอืไม่ แต่ทุกตวัโน้ตกใ็สแจ๋วอยู่อย่างนัน้ แลว้เราจะไปหาความเอากบัท่านได้
อย่างไร แต่ผมกอ็ดแยง้ในใจไม่ไดว้่า วอลฟ์กงั อะมาเดอุส โมซารท์  ไม่ใช่อมิมานูเอล็ คนัท์ 
(Immanuel Kant, 1724-1804) นกัปรชัญาทีร่่วมสมยักนัอยู่ คตีกวจีะบอกความเชงิ
ปรชัญาในลกัษณะทีแ่ตกต่างจากนกัปรชัญาผูแ้สดงออกดว้ยภาษา ไม่มใีครทีจ่ะปฏเิสธไดว้่า โม
ซารท์แสดงออกซึง่ความคดิทางปรชัญาผ่านคตีนิพนธข์องเขา (ซึง่บางครัง้กอ็าจเป็นความคดิที่
เรน้ลบัแบบ mysticism) วาทยกรเชลบิดิาคเคเดนิไปไกลกว่าวาทยกรอื่นๆในแงท่ีว่่า 
แทนทีจ่ะท าหน้าทีแ่ต่เพยีงดงึสารทางปรชัญาออกมาจากตวังาน เขาไดท้ าใหโ้มซารท์เป็นนกั
ปรชัญาและท าใหค้ตีนิพนธ์ของโมซารท์กลายเป็นงานทางปรชัญา 

พวกเราทุกคนโล่งอกเมื่อไดฟั้งวงมวินิคฟิลฮาร์โมนิก บรรเลง ซมิโฟนีหมายเลข 5 ของ
เบโธเฟน คตีนิพนธบ์ทน้ีเป็นทีรู่จ้กักนัดี วงบางกอกซมิโฟนีกเ็คยน าออกบรรเลงมาแลว้เมื่อสอง
ปีทีแ่ลว้ และผมกไ็ดว้จิารณ์การบรรเลงในครัง้นัน้ไปแลว้ การบรรเลงในครัง้นี้เป็นประสบการณ์ที่
ผมคงจะจดจ าไปอกีนาน ผมคดิว่าเป็นการบรรเลงซมิโฟนีบทนี้ทีถู่กใจผมมากทีสุ่ดเท่าทีเ่คยได้
ยนิไดฟั้งมา ประเดน็ทีว่่าจะตคีวามคตีนิพนธบ์ทนี้ไปในเชงิปรชัญาดหีรอืไม่นัน้ คงจะไม่เป็น
ปัญหา เพราะเบโธเฟนเองกช็ีแ้นะไวบ้า้งแลว้ เช่น ท่านบอกเอาไวเ้องว่า โน้ตสีต่วัอนัเป็น
จุดเริม่ตน้ของงานน้ีเปรยีบไดก้บั “ชะตากรรมมาเคาะประตูเรยีก” นอกจากนี้ยงัมหีลกัฐาน
เอกสารอกีมากมายทีบ่่งบอกถงึความหมกมุ่นกบัประเดน็ทางปรชัญาของเบโธเฟน กล่าวไดว้่า 
ผูต้คีวามคตีนิพนธช์ิน้นี้ไม่ต้องออกแรงมากนกัในการแสวงหาความหมายทางปรชัญา และกไ็ม่มี
ความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งท าใหเ้บโธเฟนเป็นนกัปรชัญา หรอืท างานของเบโธเฟนให้เป็นงานทาง
ปรชัญา ดงัเช่นในกรณีของโมซาร์ท ถ้าจุดเริ่มต้นเป็นอย่างนี้ เชลิบิดาคเคก็คงจะได้พบดุริ
ยางคนิพนธท์ีต่รงใจเขาแลว้ (โชคดทีีเ่ขาไม่ใจอ่อนแลว้เลอืกบรรเลงซมิโฟนีของบรุคเนอรใ์หเ้รา
ฟังดงัทีม่ผีูร้อ้งขอ) 
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ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ เขาไดศ้กึษาปรชัญามามากทัง้ของตะวนัตกและตะวนัออก 

เขาไม่จ าเป็นจะตอ้งไปตื่นเตน้กบัแนวคดิแบบกรกีโบราณทีเ่กีย่วกบัชะตากรรม (fate) เขาจงึ
เลอืกบรรเลง 4 ตวัโน้ตแรกของคตีนิพนธด์ว้ยความมัน่ใจโดยปราศจากความขยาดกลวั เสยีงที่
ออกมาจงึมใิช่เสยีงทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความตื่นตระหนกแต่ประการใด แต่เป็นการบอกความอนั
หนกัแน่น ดว้ยจติอนัสงบ ผมไดเ้หน็วาทยกรมานกัต่อนักแลว้ทีเ่ริม่ตน้ซมิโฟนีบทนี้ดว้ยท่าทรีาว
กบัจะบอกว่าพน้สีต่วัโน้ตนี้ไปแลว้โลกจะแตก ถา้เช่นนัน้กไ็ม่ตอ้งบรรเลงกนัต่อไปแลว้ เชลิ
บดิาคเคใชส้ีต่วัโน้ตทีว่่านัน้เป็นเพยีงประตูเปิดไปสูป่ระสบการณ์อนักวา้งไกลทีย่งัรอเราอยู่
ขา้งหน้า เช่นเดยีวกบัในกรณีของโมซารท์เขาสามารถเดนิสายกลางไดอ้ย่างด ี เสยีงป่ีโอโบทีเ่ขา้
มาแทรกท านองแนวหลกัในกระบวนที ่ 1 เป็นตวัสรา้งความสมดุลไดอ้ย่างน่าทึง่ สิง่ทีผ่มทึง่กบั
การก ากบัวงของเชลบิดิาคเคอกีประการหน่ึงคอื เรื่องของการเปล่งคตีวล ี (phrasing) เขา
ก ากบัลูกวงของเขาใหเ้ล่นไดอ้ย่างเหมาะเหมง็ ดว้ยรสนิยมอนัด ี ดว้ยความละเมยีดละไม ไม่มี
การท าจนเกนิการในรปูของ “over-phrasing” กลุ่มเชลโลเล่นไดไ้พเราะจบัใจในกระบวน
แรกน้ี และกด็งัทีผ่มไดต้ัง้ขอ้สงัเกตไวแ้ลว้ในตอนตน้ นกัดนตรกีลุ่มนี้ตดิตามการก ากบัวงของ
วาทยกรอย่างใกลช้ดิ 

การบรรเลงในกระบวนที ่ 2 เป็นไปอย่างราบรื่น กลุ่มวโิอล่าแสดงตวัออกมาอย่าง
ชดัเจนว่า พวกเขามบีทบาทส าคญัทีจ่ะแสดง หาไดเ้ป็นนกัไวโอลนิชัน้สองทีต่อ้งเบนมาสูเ่ครื่อง
ดนตรชีัน้สองไม่ สิง่ทีน่่าสงัเกตอกีประการหนึ่งคอื ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของกลุ่มเครื่อง
ลมไม ้ เสยีงของเครื่องดนตรกีลุ่มนี้ประสานกนัไดแ้นบสนิท (ผมยงัอคตวิงเบอรล์นิฟิลฮารโ์มนิก
ไม่ไดว้่าเสยีงฟลุตมกัจะแหลมเกนิคนอื่นออกมา) วาทยกรก ากบัการบรรเลงใหเ้ราไดรู้ส้กึว่า
ทางออกยงัม ี ไม่ตอ้งไปพะวงว่าจะถูกรดัรงึดว้ยสิง่ใด เสยีงของวงมลีกัษณะของการแผ่ขยาย 

(expansive) โดยเฉพาะเสยีงของเครื่องสายระดบัต ่า แทนทีจ่ะสรา้งความหม่นหมอง กลบั
ใหค้วามอบอุ่นไดอ้ย่างน่าพศิวง กระบวนที ่ 3 (scherzo) อาจจะเป็นช่วงเดยีวทีบ่่งบอกให้
เหน็ถงึขอ้จ ากดัของตวัวาทยกร ประเดน็อยู่ทีว่่า เชลบิดิาคเคคงจะไม่ชอบดนตรทีีเ่ตม็ไปดว้ย 

counterpoint ในกระบวนที ่ 3 มตีอนหนึ่งทีน่่าฟังมาก อนัเป็นตอนทีเ่ครื่องสายเล่นไล่กนั
จากต ่าไปหาสงู เป็นคตีลลีาทีม่ลีกัษณะ contrapuntal สงูมาก และนกัดนตรกีม็กัจะสนุกกบั
การบรรเลงไปด้วย น่าประหลาดที่สุดทีว่าทยกรดูจะไม่สนใจกบัช่วงนี้เลย ท าราวกบัจะให้
ผ่านๆไปเสยี (วาทยกรทีม่ชีื่อเสยีงหลายคนไม่ชอบดนตรใีนลกัษณะน้ี เช่น เซอรท์อมสั บที
แชม ไม่ลงัเลทีจ่ะประกาศว่าไม่ชอบบาค) เราคงจะตอ้งสรุปว่า คตีศลิปินทีไ่ม่ไดเ้ตบิโตมากบั
บาคกค็งจะมปัีญหากบั counterpoint และวาทยกรชาวโรมาเนียผูน้ี้กค็งจะเป็นเยอรมนัเตม็
ตวัไปไม่ได ้ 

การเชื่อมต่อกระบวนที่ 3 ไปสูก่ระบวนที ่4 เป็นไปอย่างราบรื่นและเรา้ใจ แมแ้ต่ตอน
เริม่กระบวนที ่ 4 ซึง่ใชเ้ครื่องเป่าทองเหลอืงเตม็อตัรา เสยีงทีเ่ปล่งออกมากย็งัเป็นเสยีงทีอ่ยู่ใน
ก ากบัของรสนิยมอนัดงีาม (ต่างจากวงโตเกยีวซมิโฟนี ทีเ่ราไดฟั้งไปก่อนหน้านี้ไม่กีส่ปัดาห)์ 
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การบรรเลงของวงมวินิคในกระบวนที ่4 นี้จดัว่าเป็นการเล่นดนตรใีนความหมายทีด่ทีีสุ่ดของค า
นี้คอื วาทยกรเป็นผูก้ระตุ้นและดลใจใหน้กัดนตรแีสดงความสามารถของเขาอย่างสุดฝีมอื ถงึ
อย่างไรเรากอ็ดรูส้กึไม่ไดว้่า เขาไม่ไดม้า “ท างาน” แต่เขามาเล่นดนตร ี เพราะสหีน้าของพวก
เขาบ่งบอกถงึความสุขทีไ่ดม้าเล่นดนตรรี่วมกนั ผมนัง่ไม่ไกลจากเวทนีกั จงึสามารถสงัเกต
อากปักริยิาของนกัดนตรไีด้ พวกเขามองวาทยกรดว้ยสายตาทีแ่สดงความชื่นชมยนิด ี แลว้กห็นั
ไปมองกนัเองดว้ยความปลื้มปิตริาวกบัจะบอกซึง่กนัและกนัว่า เราโชคดเีพยีงใดทีไ่ดม้าอยู่ในวง
ดนตรวีงนี้ ทีม่คีุณปู่ทีน่่ารกัเคารพผูเ้ป็นวาทยกร 

ซมิโฟนีหมายเลข 5 ของเบโธเฟนจบลงดว้ยความน่าประทบัใจ สารทางปรชัญา
ออกมาอย่างแจ่มชดัว่า มนุษยชาตยิงัสามารถเอาชนะแรงตา้นจากชะตากรรมได ้แต่เป็นชยัชนะ
ของผูท้ีม่คีวามเป็นปราชญ์เพยีงพอ ไม่เหลงิไม่ล าพองในชยัชนะของตน เช่นเดยีวกบัวงดนตรมีวินิ
คฟิลฮารโ์มนิกทีไ่ม่แผดเสยีงประกาศชยัชนะตามแบบของคนขีโ้อ่หรอืคนทีห่ลงตวัเอง ผมขอ
ยนืยนัอกีครัง้ การบรรเลงครัง้นี้เป็น ซมิโฟนีหมายเลข 5 ทีป่ระทบัใจผมมากทีสุ่ดในชวีติการฟัง
ดนตร ี(อนัยาวนานพอสมควร) ของผม 

ถา้จะถามผมว่า มวินิคฟิลฮารโ์มนิกออรเ์คสตราอยู่ในระดบัใดของวงดนตรชีัน้น าของ
ตะวนัตก ผมกค็งจะตอ้งตอบดว้ยความระมดัระวงัเป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะถ้าไปเทยีบกบัวง
ดนตรเียอรมนัดว้ยกนัเองแลว้ ยิง่ตอ้งระวงัตวักลวัจะเสยีมติร เพราะการแขง่ขนักนัระหว่าง
เบอรล์นิกบัมวินิคนัน้รุนแรงทเีดยีว (แต่กเ็ป็นการแขง่ขนักนัทางวฒันธรรม) เราจะปฏเิสธไม่ได้
ว่าวงมวินิคกพ็ลาดได ้ อย่างน้อยก ็ 2 ครัง้ กลุ่มเครื่องเป่าเพีย้นไปจากกลุ่มเครื่องสายอย่างชดั
แจง้ หวัหน้าวง (concertmasters) 4 คน ลว้นเป็นไวโอลนิมอืหนึ่งทัง้นัน้ แต่วธิกีารเล่นดู
จะไม่เขา้กนันกั กลุ่มไวโอลนิหน่ึงยงัขาดเอกภาพในบางจุด (ซึง่เป็นขอ้บกพร่องทีไ่ม่มใีนกลุ่ม
ไวโอลนิสอง) ป่ีบสัซูนเพีย้นอยู่บ่อยๆ และเสยีงไม่ค่อยจะออก (คงมสีาเหตุมาจากความชืน้ใน
กรุงเทพฯ)ถ้าเทยีบกบัวงดนตรอีื่น เช่น วงดนตรรีสัเซยี 2 วงทีม่าแสดงทีก่รุงเทพฯในรอบสอง
ปีทีผ่่านมาน้ี เราคงจะตอ้งยอมรบัว่า เครื่องสายสูว้งดนตรรีสัเซยีไม่ได้ ถา้หนัไปมองในด้าน
เครื่องเป่าบา้ง ลอนดอนซมิโฟนีออรเ์คสตราเหนือกว่าแน่ ถ้าจะพจิารณากนัในแงข่องความ
พรกัพรอ้มและระเบยีบวนิยั เบอรล์นิฟิลฮารโ์มนิกออรเ์คสตรายงัเป็นต่ออยู่ แต่ถา้มองกนัใน
ภาพรวมแลว้ วงมวินิคฟิลฮารโ์มนิกมคีุณสมบตับิางประการทีห่าวงดนตรอีื่นเทยีบยาก นัน่คอื
ความมชีวีติชวีาของการบรรเลง รสนิยมอนัดงีามทีไ่ม่มขีาดไม่มเีกนิ และความสามารถทีจ่ะ
ตอบสนองความลุ่มลกึทางปรชัญาในการตคีวาม ค ากล่าวของผูรู้เ้กีย่วกบัการดนตรตีะวนัตกก็
อาจจะยงัใชไ้ดอ้ยู่ (โดยเฉพาะกบัวงระดบัด)ี นัน้กค็อื “วงดนตรทีีด่หีรอืเลวไม่มหีรอกมแีต่
วาทยกรดหีรอืเลว” นานๆครัง้เราจงึจะไดฟั้งการบรรเลงทีม่วีาทยกรในระดบัของเชลบิดิาคเคมา
ท าหน้าทีก่ ากบัวง เราคงจะตอ้งขอบคุณฝ่ายจดัการซึ่งประกอบดว้ยองคก์ารทัง้ของรฐัและ
เอกชน ทัง้ของเยอรมนัและไทย ทีไ่ดใ้หโ้อกาสทองอนัน้ีแก่ผูท้ีร่กัดนตรคีลาสสกิในประเทศไทย 
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ใครทีพ่ลาดโอกาสครัง้นี้ไปคงจะตอ้งเสยีใจไปนาน เพราะคุณปู่ เชลบิดิาคเคท่านยงัดือ้
ต่อไปในเรื่องของการไม่ยอมอดัเสยีง*    ใครทีม่ตี ัว๋และยกตัว๋ใหเ้พือ่นฝงูไปกน็บัว่าไดท้ ากุศล
อนัมหาศาลไปแลว้ นานๆครัง้เราจงึจะไดฟั้งดนตรทีีใ่หค้วามมัน่ใจกบัเราไดว้่า ศลิปะสามารถ
ปลุกสญัชาตญาณใฝ่ดใีนตวัมนุษยไ์ด ้

 

 

ทีม่า: เจตนา  นาควชัระ. “พธิกีรรม ความโปร่งใส และปรชัญาทีม่ากบัดนตร ี    การมาเยอืน
ของวงดนตรมีวินิคฟิลฮารโ์มนิก”. สยำมรฐัสปัดำหวิจำรณ์. (25-31 ตุลาคม 

2536). 
 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

11 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

บทวิเคราะห์ 
 

 ในกรณีที่คตีกวสีามารถสอดแทรกปรชัญาอยู่ ในเนื้อหาของดนตรไีด้นัน้ ต้องจดัได้ว่า
เป็นการใชค้วามสามารถชัน้สูงในทางปัญญาความคดิทเีดยีว เพราะล าพงัแต่ตวัของศลิปะดนตรี
เองก็มคีวามเป็นนามธรรมสูงมากอยู่เองโดยธรรมชาติ เพราะปราศจากรูปร่าง ตวัตน  ดงันัน้ 

 
* เชลิบิดาคเคเคยยอมโอนอ่อนผ่อนตามค าเรียกรอ้งของมหาชน และไดอ้ดัเสียงงานคลาสสิกท่ีส  าคญัๆ ไวห้ลายชิน้ ซึ่งมี
ทัง้ในรูปของคอมแพ็คทด์ิสกแ์ละวิเดโอ เขาถึงแก่กรรมเมื่อปลายปี ค.ศ. 1996  
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การสอดแทรกปรชัญาลงไปในเนื้อหาดนตรนีัน้จงึเป็นการเพิม่ความซบัซ้อนทางปัญญามากขึ้น
ไปอีก และผู้บรรเลงดนตรหีรอืผู้ตีความทางดนตรทีี่สูง ด้วยประสบการณ์สูง ด้วยภูมิปัญญา
ความคดิจะตอ้งหาทางคดิวเิคราะหต์คีวามดงึเอาสารทางปรชัญาทีค่ตีกวแีฝงนัยเอาไวเ้บือ้งหลงั
ตัวบท (ตัวโน้ต) นัน้ ออกมาตีแผ่และสื่อกับผู้ฟังให้ได้ กระบวนการอันค่อนข้างซับซ้อนนี้
นบัเป็นความยากในการอธบิายเป็นวฒันธรรมลายลกัษณ์ทีจ่ะด ารงไวเ้ป็นหลกัฐานทีใ่ชศ้กึษาได้
ในระยะเวลาอนัยาวนาน และบทความของ ศ.ดร. เจตนา นาควชัระ ชิน้นี้ ถอืไดว้่าเป็นตวัอย่าง
ที่ดีในการอธิบายกระบวนการขัน้ตอนทางความคดิปรชัญาที่สอดแทรกอยู่ในดนตรี ตลอดจน
กระบวนการทางการตคีวามอนัซบัซอ้นนัน้ใหเ้กดิความกระจ่างขึน้มาได้ 
 จากเนื้อหาในบทความเราคงจะเหน็ไดว้่า วาทยกรเป็นผูท้ีม่สี่วนส าคญัในการแสดงออก
ซึ่งเนื้อหาปรชัญา ทัง้ในวิธีการบรรเลงดนตรแีละอากัปกิรยิาของตัวเขาเอง  ตลอดไปจนถึง
อากปักริยิาของนักดนตรใีนวง ซึ่งอาจารยเ์จตนาเรยีกอากปักริยิาของทัง้นักดนตรแีละวาทยกร
ว่า เป็น "พธิีกรรมของความนอบน้อมถ่อมตน" สรุปความโดยรวมว่า เป็นการแสดงออกซึ่ง
ความอ่อนน้อมถ่อมตนของวาทยกร ซึ่งแผ่ไปจนถงึนักดนตรใีนวงด้วย เป็นส่วนของบทความที่
วิเคราะห์ถึงอากัปกิริยาการแสดงออกที่มีส่วนสัมพันธ์ กับความรู้สึกนึกคิดของศิลปิน 

(โดยเฉพาะวาทยกร) ที่มีภูมิหลังมาจากความใส่ใจในปรัชญา ตลอดไปจนถึงการเฝ้าสังเกต
พฤติกรรมปฏิสมัพันธ์ของนักดนตรใีนวงอย่างละเอียดจนน ามาหลอมรวมและอธิบายอยู่ใน
บทความถงึวธิกีารสือ่สารภายในหมู่นกัดนตรอีนัเขม้ขน้ไดอ้ย่างละเอยีด 

 ในสว่นของการวจิารณ์การแสดง อาจารยเ์จตนา อธบิายถงึแนวคดิทีม่าของบทเพลงซมิโฟนี 

หมายเลข 39 ของโมซาร์ทก่อนว่า เป็นผลงานในบัน้ปลายชีวติที่แสดงออกถึงวุฒิภาวะทาง
ปัญญา อาจารย์เจตนาชี้ใหเ้หน็ถงึวธิกีารตคีวามทางดนตรทีี่มสี่วนสมัพนัธ์กบัวุฒภิาวะและการ
มองโลกของวาทยกร ซึ่งทัง้หมดสะท้อนออกมาในกระแสเสยีงดนตรไีด้อย่างไร เช่น การปรบั
จงัหวะในท่อนแรกจากจงัหวะช้าเปลี่ยนเป็นเรว็ที่เสมอืนนักปราชญ์ที่ไม่ปรบัเปลี่ยนสิง่ใดอย่าง
โผงผาง การบรรเลงในลักษณะครุ่นคิดในท่อนที่ 2 อิทธิพลจากพื้นเพวฒันธรรมดัง้เดิมของ
วาทยกรทีเ่จอืปนอยู่ในการตคีวามในท่อนที ่3 และการจบลงของบทเพลงประดุจราวกบัปล่อย
ให้ผู้ฟังน าสารของบทเพลงกลบัไปครุ่นคดิต่อราวกบังานปรชัญา ซึ่งทัง้หมดนี้เป็นวธิกีาร
อธบิายถงึความยิง่ใหญ่ของวาทยกรที่มีความสามารถตีความดนตรีในลักษณะที่เป็นการ
แสดงออกแนวปรชัญาไดอ้ย่างไร 
 ส าหรบัการวิจารณ์การบรรเลงซิมโฟนีหมายเลข 5 ของเบโธเฟน ยังคงอธิบายถึง
วธิกีารตคีวามแนวปรชัญาของวาทยกรทีม่สี่วนสมัพนัธ์กบัเนื้อหาปรชัญาในตวับทเพลงไดอ้ย่าง
กระจ่างชดั กล่าวคือโน้ต 4 พยางค์แรกที่ไม่แสดงอาการตื่นตระหนกเกินเหตุ หรอืในท่อน
สุดท้ายที่เป็นการประกาศความมชียัชนะแบบนักปราชญ์ไม่เหลิงล าพอง ซึ่งทัง้หมดนี้ถือเป็น
ความสามารถของนักวจิารณ์ที่สามารถเขา้ใจกระบวนการทางปรชัญาที่สอดแทรกอยู่ในศลิปะ
ดนตรไีด้อย่างทะลุปรุโปร่งและยงัสามารถยกตัวอย่างเปรยีบเทียบให้เกิดความเข้าใจได้โดย
กระจ่าง 
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 จะเหน็ไดว้่า อาจารยเ์จตนามไิดม้องขา้มความบกพร่องในทางเทคนิคการบรรเลงของวง
ดนตรีวงนี้ ในส่วนของบทสรุปของบทความ อาจารย์เจตนาได้ชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องทาง
เทคนิค โดยการเปรยีบเทียบไปถึงความสามารถของนักดนตรแีต่ละกลุ่มกบันักดนตรขีองวง
อื่นๆ แต่อาจารยเ์จตนาถอืประเดน็เหล่านัน้เป็นเรื่องปลกีย่อย เมื่อเทยีบกบัความสามารถในเชงิ
คดิวเิคราะหต์คีวามหานัยทีแ่ฝงอยู่เบื้องหลงัตวัโน้ตของวาทยกรและนักดนตรทีี่มคีุณค่าในดา้น
ส่งเสรมิพลงัทางปัญญาใหก้บัผูฟั้งอนัมคีุณค่ามากมหาศาลกว่าความหฤหรรษ์กบัความสมบูรณ์
พรอ้มด้านเทคนิค อนัเป็นเพยีงพื้นผวิภายนอก โดยเฉพาะคุณค่าทางการตคีวามดนตรทีี่สูง
ถงึระดบั "ศลิปะสามารถปลุกสญัชาตญาณใฝ่ดใีนตวัมนุษยไ์ด้" ย่อมแสดงให้เหน็ถงึพลงัทาง
ปัญญาทีแ่ฝงอยู่ในตวับทเพลงและในความสามารถดา้นการตคีวามไดเ้ป็นอย่างด ี

 

 

บวรพงศ ์ ศุภโสภณ : ผูว้เิคราะห ์
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 พวกเรานักฟังดนตรคีลาสสกิตะวนัตกบางคนตัง้ความหวงัเอาไวสู้งว่า ถ้าบเีอสโอของ
เราพรอ้มทีจ่ะไต่บนัไดขึน้ไปสู่จุดสุดยอดของดุรยิางคนิพนธเ์ช่น บราหม์สห์มายเลข 4 เมื่อใดละ
ก ็วนันัน้คงเป็นวนัทีเ่ราจะต้องฉลองความส าเรจ็กนัให้เต็มที่ ผมเองเป็นคนขี้สงสยัจงึมกัจะต้อง
ออกแรงข่มใจและข่มความรูส้กึของตนเองเอาไว้ก่อน รอเอาไวใ้ห้ได้สมัผสักบัของจรงิแล้วค่อย
ตดัสนิกนัให้แน่ว่าดหีรอืเลวอย่างไร ผมต้องสารภาพว่า ความขี้สงสยัของผมได้รบัการตอกย ้า
จากการแสดงของบเีอสโอเมื่อครัง้ทีแ่ลว้ในวนัที่ 28 พฤศจกิายน 2537 ซึ่งผมไดว้จิารณ์
เอาไวแ้ลว้ในบทความ "ยาสัง่ขนานใหม่ (ใหญ่) ชือ่ไชคอฟสกี้"้1 สิง่ทีผ่มไดส้มัผสัในการแสดง
เมื่อคนืวนัที ่31 มกราคม 2538 กค็อืว่า บเีอสโอใชบ้ราหม์สถ์อนพษิไชคอฟสกี้ไม่ส าเรจ็ สิง่ที่
ท าใหผ้มวติกกงัวลจากการแสดงครัง้ก่อนก็กลบัมาท าให้ผมต้องกงัวลต่อไปจากการทีไ่ดฟั้งการ
บรรเลงซมิโฟนีหมายเลข 4 ของบราหม์สใ์นรายการหลงัสุดนี้ 
 ผมคงจะต้องขออนุญาตทบทวนความจ าของพวกเราสกัเล็กน้อยว่า เราเคยได้ฟังการ
บรรเลง ซิมโฟนีหมายเลข 4 ของบราห์มส์มาแล้วเมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2529 ซึ่งในการ
บรรเลงครัง้นัน้วงทีแ่สดงเป็น "วงเดก็" คอื วงดนตรเียาวชนอาเซยีน และวาทยกรกเ็ป็นคนไทย
คอื ดร. ประทกัษ์ ประทปีเสน ซึง่ผลออกมาดเีกนิคาด ดงัทีผ่มไดว้จิารณ์ไวแ้ลว้ในบทความเรื่อง 
"ฝากความหวงัไวก้บัเดก็ : ขอ้คดิเกีย่วกบัการแสดงดนตรขีองวงดนตรเียาวชนอาเซยีน"2 ผม
จงึไม่ค่อยจะแน่ใจว่า เรื่องทัง้หมดนี้เป็นเรื่องของความสามารถของนักดนตรแีต่เพยีงถ่ายเดยีว 
หรอืเป็นเรื่องของความสามารถของวาทยกร หรอืเป็นเรื่องของโชคชะตาราศี คงจะต้องฝาก
ประเดน็น้ีไวก้บัท่านผูฟั้งทัง้หลายใหโ้ปรดวนิิจฉยัเองดว้ย 

 จะขอกลบัมาวจิารณ์การบรรเลงซมิโฟนีของบราหม์ส์ ในคนืวนัที่ 31 มกราคม 2538 

พอเริ่มบรรเลงไปได้ไม่เท่าไร เราก็สงัเกตได้ทนัทีว่าวงดนตรวีงนี้  "เสียงแตก" โดยเฉพาะ
เครื่องสายนัน้ดจูะยงัไม่เขา้ที่ และโน้ตสงูๆแหบไปหมด จะมขีอ้ยกเวน้กเ็ฉพาะกลุ่มเชลโลซึ่งเด่น
ขึน้มาอย่างเหน็ไดช้ดั (ต่างกบัการบรรเลงซมิโฟนีของไชคอฟสกีใ้นครัง้ก่อน) การบรรเลงครัง้นี้
เป็นการเล่นอย่างตรงไปตรงมา ขาดการเปล่งคีตวลีที่อ่อนช้อยและชวนฟัง กลุ่มเครื่องลม
ทองเหลอืงดงัเกินไป การเล่นโดยทัว่ไปไม่ลื่นไหลและราบรื่น มกีาร "หลุด" อยู่บ้างเป็นครัง้
คราว กล่าวโดยสรุปส าหรบักระบวนแรกก็คอื การบรรเลงขาดความสมดุลระหว่างกลุ่มเครื่อง
ดนตรตี่างๆ พวกเราทีเ่ตบิโตมากบัแผ่น LP ดีๆ  และแผ่น CD ดีๆ  กค็งจะผดิหวงัอยู่บา้ง 
 ในกระบวนที่สองนัน้ กลุ่มเฟรนช์ฮอร์นของบเีอสโอไม่ท าให้เราผดิหวงั เสยีงของพวก
เขาหนักแน่น กงัวาน และอ่อนหวาน แต่ความหฤหรรษ์ของเราก็ถูกเรยีกคนืไปดว้ยเสยีงเครื่อง
ลมไม้ที่แข็งและรุนแรงเกินไป กลุ่มเครื่องสายระดบัสูงก็มีปัญหาอีก เพราะตอนเล่นดีดสาย 

(pizzicato) ดูจะมลีลีาที่ตายตวัใกลเ้ครื่องจกัรกลไปสกัหน่อย ช่วงที่ไวโอลนิเล่นคลอเครื่อง

 
1 สยามรัฐสัปดาหวิจารณ ์( 7-13 พฤศจิกายน 2537) 
2 บานไม่รู้โรย (มิถนุายน 2539) 
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ดนตรปีระเภทอื่นกด็ูจะสะดุดจงัหวะเป็นครัง้คราว เช่นเดยีวกบัในกระบวนทีห่นึ่ง ดาราของการ
แสดงกค็อื กลุ่มเชลโล 
 กระบวนที่สามเป็นกระบวนที่วงดนตรเีล่นได้ดีที่สุด ถึงจะมีข้อบกพร่องทางเทคนิค
เลก็ๆน้อยๆ โดยเฉพาะในช่วงที่ตอ้งเล่นเบาๆ แต่กจ็ดัไดว้่ามสีไตล์ มชีัน้เชงิ จบัวญิญาณของบ
ราหม์สไ์ด ้ฟังกลุ่มฮอรน์เล่นแลว้อดชื่นชมยนิดกีบัเดก็บา้นเราไม่ได้ เขาเล่นไดถ้งึใจจรงิๆ 

 กระบวนทีส่ีซ่ึ่งเป็น variations นัน้ จดัไดว้่าเป็นกระบวนทีย่ากทีสุ่ด เป็นตวัทดสอบ
ความสามารถของทัง้วาทยกรและทัง้วงดนตรี ผมคดิว่าบเีอสโอมปัีญหา เพราะไม่สามารถที่จะ
แสดงออกซึ่งความแตกต่างของ variations ต่างๆได้อย่างชดัเจนนัก ปัญหาที่หนักหน่วง
ทีสุ่ดเป็นเรื่องของจงัหวะ (tempi) ฟังดูแล้วขดัเขนิอยู่หลายตอน บางส่วนชา้เกนิไปจนท าให้
เหน็ขอ้บกพร่องของเครื่องลมบางชนิด บางตอนคลา้ยๆกบัจะสะดุดขาตวัเองหกลม้ พูดกนัตามจรงิ 
วงดนตรเีพิง่จะเล่นไดถ้งึใจพระเดชพระคุณกต็อนใกลจ้ะจบท่อนสุดทา้ยแลว้ เราอาจจะท าบาปไป
มากแล้ว (และผมเองก็คงจะต้องสารภาพบาปเอาไว้ ณ ที่นี้ด้วย) ที่ไปตินายทิม ชัชเชล 
วาทยกรชาวเยอรมนัทีเ่ราใจรา้ยขบัไล่ไสสง่ไปแลว้อย่างรุนแรงไปสกัหน่อย การบรรเลงบราหม์ส์
หมายเลข 4 ในครัง้นี้ไม่อาจกล่าวได้ว่าอยู่ในระดบัที่เหนือการตคีวามซิมโฟนีหมายเลข 2 

ของบเีอสโอ ภายใต้การน าของชชัเชล เมื่อวนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2535  และถ้าผมจ าไม่ผดิ 

การบรรเลงซมิโฟนีหมายเลข 1 ของบราหม์ส ์ทีบ่เีอสโอแสดงไปแลว้หลายครัง้ โดยวาทยกรคน
บา้นเราเองเป็นผูก้ ากบัวง กไ็ม่เหน็จะอ่อนดอ้ยอะไร 
 เราคงจะต้องตัง้ค าถามว่า เหตุใดบราห์มสจ์งึเป็นปัญหา และก็เป็นปัญหาทัง้ส าหรบัวง
ดนตรีระดับโลก และวงดนตรรีะดับท้องถิ่น เป็นปัญหาส าหรบัวาทยกรระดับอินเตอร์ และ
วาทยกรระดบัถนนรชัดาภเิษก มรีุ่นพีผ่มคนหนึ่งเคยสอนผมเอาไวว้่า "ถ้าตราบใดทีคุ่ณไม่รูจ้กั
ฟังเพลงร้องของบราห์มส์โดยเฉพาะเพลงทีง่่ายทีสุ่ดและใกล้กบัเพลงพื้นเมอืงทีสุ่ด  ตราบใดที ่
คุณไม่รูจ้กัดนตรปีระเภทเชมเบอรอ์นัล ้าลกึของบราหม์ส ์คุณจะไม่มวีนัจบัวญิญาณของบราหม์ส์
ได้ และถ้าคุณยิง่ฟังแต่เฉพาะดนตรีประเภทซิมโฟนีของบราห์มส์ คุณจะขาดอะไรไปมาก
ทเีดยีว" ผมยงัจ าไดว้่าเราไปดูอุปรากรของโมซารท์ดว้ยกนั และเขากอ็ดที่จะแสดงความชื่นชม
ยนิดอีอกมาไม่ได้ ว่าประโยคและวลขีองโมซารท์นัน้มนัเดนิหน้าไปไดเ้ท่าทีใ่จปรารถนา ซึ่งเบโธ
เฟนท าไม่ไดเ้พราะ "เบโธเฟนเป็นเยอรมนัมากไป" (ผมจ าต้องย ้าว่ารุ่นพี่ผูน้ี้เป็นคนเยอรมนั) 

ผมถามเขาว่าแลว้บราหม์สเ์หมอืนเบโธเฟนหรอื เขาตอบว่าบราหม์สไ์ม่ "แตะเบรก" ในท านอง
เดียวกับเบโธเฟน เพราะบราห์มส์ใกล้กับดนตรีพื้นบ้านมาก พวกเรามักจะถูกพร ่าสอนกัน
มาว่าบราหม์สเ์ป็นผูค้งแก่เรยีน ท างานอย่างมแีบบแผนรดักุม รูจ้กัควบคุมตวัเอง แต่ถา้คดิอย่าง
นี้ เราก็อาจจะจบัวิญญาณของท่านผู้นี้ไม่ได้ เขาคือชาวบ้าน คือเด็กจนๆคนหนึ่งจากเมือง 
Hamburg ที่ได้รบัความเมตตาจากผู้รูถ้่ายทอดวทิยาการชัน้สูงให้เป็นผู้ที่มคีวามพากเพยีร
พยายามเป็นเลศิ รู้จกัใช้อจัฉรยิภาพของตนไปในทางที่เหมาะที่ควร จนพฒันาตวัเองมาได้ถึง
ระดบัแนวหน้าในบรรดาคตีกวขีองยุโรป ในซมิโฟนีอนัสงา่ผ่าเผยและน่าเกรงขามนัน้ ถา้เราเสาะ
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แสวงหาให้ดกี็จะพบความเรยีบง่ายอนัล ้าลกึของนักดนตรซีึ่งรกัชวีติ รกัธรรมชาติ และรกัลีลาของ
พืน้บา้นซึง่คนจ านวนไม่น้อยอาจจะมองขา้มไป 

 เมื่อปีที่แล้ววาทยกรชื่อดังของอังกฤษ  เซอร์เนวิลล์ มาร์ริเนอร์ (Sir Neville 

Marriner) ซึ่งเป็นผู้ก่อตัง้และก ากบัวง The Academy of St. Martin-in-the-

Fields ไดก้ล่าวถงึพฒันาการของท่านเองในฐานะวาทยกรเอาไว้ว่า ท่านเริม่ต้นจากการเป็น
นักไวโอลินและตัง้วงดนตรเีชมเบอร์เล็กๆขึ้นมาในหมู่เพื่อนฝูง เล่นดนตรคีลาสสกิศตวรรษที่ 
18 จากนัน้จึงเล่าเรยีนองค์แห่งคีตนิพนธ์ (repertoire) ที่กว้างออกไปเรื่อยๆ และท่าน
กล่าวย ้าเอาไว้ว่าถงึบดันี้เมื่อย่างเข้าปัจฉิมวยัแล้ว ท่านยงัขาดความมัน่ใจในเรื่องการตีความ
ซมิโฟนีของบราหม์ส ์ผมไม่คดิว่าท่านเสแสรง้พดูถ่อมตวัไปเพยีงเท่านัน้ 

 มปีระเดน็อื่นๆทีเ่กี่ยวกบัการตคีวามซมิโฟนีของบราหม์สท์ีน่่าจะน ามาเล่าสู่กนัฟัง ณ ทีน่ี้ 
วาทยกรชาวองักฤษรุ่นหนุ่มคอื จอห์น เอเลยีต การด์เินอร์ (John Eliot Gardiner) ซึ่ง
เป็นหวัหอกในกลุ่มวาทยกรรุ่นใหม่ที่ต้องการจะหวนกลบัไปหาวธิกีารบรรเลงต้นแบบ ได้กล่าว
เอาไว้ว่า ที่วาทยกรทัง้หลายเล่นบราห์มส์กนัอยู่ในปัจจุบันนัน้ผดิพลาดทัง้เพ  เพราะเป็นการ
บรรเลงงานของบราห์มส์ในสไตล์ของรชิาร์ด วากเนอร์  ยิง่ไปกว่านัน้ อทิธพิลของวากเนอร์
ในฐานะวาทยกรกแ็ผ่ขยายไปทัว่วงการดนตรตีะวนัตก ส าหรบัองักฤษนัน้วาทยกรชาวเยอรมนั
ทีเ่ขา้มาก ากบัวงในตอนปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที ่20 ก็มาจากส านักวากเนอรท์ัง้สิ้น 

การด์เินอรก์ล่าวเน้นว่า เสยีงกลม เสยีงใหญ่ และเสยีงแน่นแบบวากเนอรน์ัน้ไม่ใช่วธิกีารบรรเลง
ทีบ่ราหม์สต์้องการ เขาสญัญาว่าจะอดัเสยีงซิมโฟนีของบราหม์สม์าใหพ้ระเดชพระคุณไดฟั้งกนั
ในระยะเวลาอนัใกล้นี้ ผมเองก็ยงัรออยู่ว่าเมื่อไรเขาจะท างานชิ้นนี้ได้ส าเรจ็ ผมอยากจะคดิไป
ในทางที่ดีว่า วาทยกรของบีเอสโอ คอื จอห์น จอร์จิอาดิส (John Georgiadis) อาจจะ
ไดร้บัอทิธพิลจากกระแสความคดิใหม่นี้มาก็ได้ แต่บงัเอญิอาจจะยงัหา "เครื่องมอื" ที่ตรงตาม
ความต้องการไม่ได้ ซิมโฟนีหมายเลข 4 ที่เราได้ฟังกันในครัง้นี้  แทนที่จะออกมาในลลีา 
non-Wangnerian ซึ่งกลายเป็นเสยีงแตกในแบบ anti-Wagnerian ของกลุ่มสต
ราวนิสกี ้(Stravinsky) และมโิลด ์(Milhaud) 

 ผมขออนุญาตยอ้นกลบัมาวจิารณ์การบรรเลง Violin Concerto in G Minor 

ขอ งมัก ซ์  บ รุ ค  (Max Bruch) ซึ่ งผู้ แ ส ด ง เดี่ ย วคื อ  เอ ริค  ก รูน แบ ร์ก  (Erich 

Gruenberg) มีรุ่นพี่ผมอีกคนหนึ่งเคยสอนผมไว้ว่า ถ้าจะฟังคอนแชร์โต้บทนี้ให้พุ่งความ
สนใจไปทีจุ่ดทีผู่แ้สดงเดีย่วเริม่บรรเลงดว้ยการสสีายเปล่าเป็นช่วงยาว ตอนน้ีแหละจะบ่งบอกได้
อย่างชดัเจนว่าเขาเป็นนกัไวโอลนิประเภทใด ผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อใครงา่ยนกั กเ็ลยตอ้งน าสตูร
นี้ไปทดลองกับการฟังการแสดงจรงิๆ ซึ่งผมก็ยงัไม่ค่อยแน่ใจนักว่าสูตรนี้น่าเชื่อถือเพียงใด  

ส าหรบัเอรคิ กรนูแบรก์ นัน้ เสยีงทีผ่มไดย้นิจากการสสีายเปล่าของเขานัน้บ่งบอกว่าเขาเป็นนัก
ดนตรทีีเ่น้นเรื่องปัญญาความคดิ เป็นประเภท "intellectual" ไม่ใช่นักไวโอลนิแบบโรแมน
ตกิที่ถอดใจมาไว้ในเสยีงเพลง ผมคงจะต้องรบีเขยีนจดหมายไปบอกรุ่นพี่ผมโดยเรว็ว่าครัง้นี้
สูตรส าเรจ็ของเขาใช้ได้ผล เพราะการตคีวามของกรูนแบรก์ตลอดช่วงการบรรเลงนัน้เป็นการ
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เน้นปัญญาความคดิมากกว่าอารมณ์ความรูส้กึ ผูฟั้งบางท่านอาจจะไม่ชอบ ผูฟั้งบางท่านอาจจะ
ชอบ แต่ผมคดิว่านักไวโอลนิที่นัง่อยู่ทัง้ในวงและนอกวงได้รบัประโยชน์อย่างมหาศาลจากการ
แสดงในครัง้นี้ ซึ่งเรยีกได้ว่าเป็นการเล่นไวโอลนิที่มแีบบแผนทางวชิาการที่ยอดเยี่ยม ผมได้
ชมเชยบเีอสโอกบัวาทยกรของเขาไปแลว้ ในการวจิารณ์การแสดง Cello Concerto ของด
วอชาคในการบรรเลงครัง้ที่แล้ว และผมก็ใคร่ที่จะยนืยนัอกีครัง้หนึ่งว่า จอห์น จอร์จอิาดิส เป็น
วาทยกรทีก่ ากบัวงตามนักแสดงเดีย่วไดด้มีาก แมว้่าในครัง้นี้อาจจะยงัเขา้กบันกัแสดงเดีย่วไม่ไดด้ี
เท่าในครัง้ทีแ่ลว้ เพราะโดยธรรมชาตแิลว้ นกัดนตรไีทยไม่เน้นลกัษณะ "intellectual" 

 ในกระบวนทีห่นึ่ง ผูแ้สดงเดีย่วเล่นอย่างสบายๆ ไม่รบีเร่ง ค่อนขา้งจะเลอืกจงัหวะทีช่้า
เสยีด้วยซ ้า (ตรงกนัขา้มกบัปรมาจารยไ์ฮเฟทซ์ [Heifetzl]) เวลาที่วงบรรเลงรบัการแสดง
เดีย่ว กรูนแบรก์จะหนัมามองกลุ่มไวโอลนิดว้ยความสนใจและกค็งจะถามตนเองว่า ถ้านักดนตรี
กลุ่มนี้มาเรยีนกบัขา้พเจา้ ขา้พเจา้จะปรบัแกเ้ขาอย่างไร ส าหรบัดา้นเทคนิคของผูแ้สดงเดีย่วนัน้
แทบไม่จ าเป็นจะตอ้งวจิารณ์กนั เรยีกไดว้่าสมบูรณ์ โดยเฉพาะทีเ่ป็นการเล่นหลายสายพรอ้มกนั 

และเลื่อนคู่แปดขึน้ลง ส าหรบักระบวนที่สองนัน้ บเีอสโอเล่นตอนที่แผ่วเบาได้ดมีาก นักแสดง
เดีย่วกบัวงดนตรเีขา้กนัไดด้ ีฟังแล้วน่าทึ่งว่า ในบางช่วงบางตอนวงของเราเขา้ที่ดแีล้ว แต่ยา
สัง่ขนานใหญ่ของไชคอฟสกี้ก็มาคายพษิในตอนกระบวนทีส่าม เพราะวงดนตรดีงัจนกลบเสยีง
ของผู้แสดงเดี่ยวโดยเฉพาะเครื่องลมทองเหลอืงดูจะควบคุมตวัเองไม่ได้ ถ้าผู้แสดงเดี่ยวเป็นนัก
ดนตรปีระเภทคลาสสกิ นักดนตรขีองบเีอสโอของเรากจ็ดัไดว้่าเป็นพวกโรแมนตกิ สูจบิตัรระบุ
เอาไวว้่า ผูแ้สดงเดีย่วใชซ้อ Stradivarius ปี ค.ศ. 1731  แต่ผมเดาเอาว่า ท่านคงไม่
กลา้เอาซอตวันัน้มาสมัผสักบัมลพษิทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ดในโลกหรอก เพราะซอตวัทีท่่านใชบ้รรเลงใน
คราวนี้นัน้เสยีงขาดความลกึ เวลาขึน้เสยีงสงูออกจะแหบและไม่กงัวาน เวลาเล่นพรอ้มกนัหลาย
สายก็มีปัญหาเช่นกัน  มีครัง้หรือสองครัง้ที่กรูนแบร์กแสดงความไม่พอใจกับผลอันสืบ
เนื่องมาจากภาวะอากาศทีเ่ลวรา้ยของกรุงเทพฯ ถงึกบักระแทกคนัชกัลงบนสายซออย่างรุนแรง 
แต่ก็ไม่ส่งผลอะไรนัก กล่าวโดยสรุป การตีความของกรูนแบร์กอาจจะไปคนละทางกับ นัก
ไวโอลนิ ซึง่บรุคเองอุทศิงานชิ้นน้ีใหค้อื โยเซฟ โยอาคมิ (Joseph Joachim) (เพือ่นสนิท
ของ บราหม์ส)์ เทคโนโลยสีมยัใหม่สามารถท าใหเ้ราไดฟั้งการบรรเลงไวโอลนิของโยอาคมิทีไ่ด้
อดัเสยีงเอาไวใ้นตอนต้นศตวรรษ ซึ่งเป็นการเล่นไวโอลนิคนละสไตลก์บักรนูแบรก์อย่างแน่นอน 

ถงึอย่างไรกต็าม เราควรจะขอบคุณฝ่ายจดัการของบเีอสโอทีห่านักไวโอลนิชัน้ดมีาใหเ้ราไดฟั้ง
ในครัง้นี้ 
 ท่านผู้อ่านจะทราบหรอืไม่ว่า นักไวโอลนิชาวรสัเซีย กดิอน เครเมอร ์(Gidon Kremer) 
ได้มาแสดงเดี่ยวกบัวงดนตรเียาวชนแห่งเอเชียเมื่อประมาณสองปีมาแล้ว โดยมผีู้มาฟังที่โรง
คอนเสริ์ตถนนรชัดาภิเษกแห่งนี้ประมาณ 200-300 คน (ทัง้ที่ท่านวาทยกรนามกระเดื่อง แฮร์
แบรต์ ฟอน คารายาน ได้เคยกล่าวเอาไว้ว่า เครเมอร ์คอื หมายเลข 1 จรงิๆ…) นิทานเรื่องนี้
สอนใหรู้ว้่า ??? 
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 ผมจงใจเขยีนงานวจิารณ์ชิ้นนี้ราวกบัเป็นกลบทถอยหลงัเข้าคลอง เพราะต้องการจะ
สารภาพว่า ผู้แสดงเดี่ยวที่ถูกใจผมที่สุดในรายการคนืวนันัน้ คอื หวัหน้ากลุ่มเชลโลคนใหม่
ของบเีอสโอชื่อ เอเดรยีน แบรดเบอร ี(Adrian Bradbury) เพราะเพียงช่วงสัน้ๆที่เขา
เดี่ยวเชลโลใน Overture Morning, Noon and Night in Vienna ของฟรนัซ ์

ฟอน ซุปเป (Franz von Suppé) เขากไ็ดผ้กูใจแฟนชาวไทยไปเป็นจ านวนมากแลว้ เป็น
การสมควรที่ฝ่ายจดัการได้เปลี่ยนรายการน าเพลงโหมโรงบทนี้มาแสดงแทนเพลงโหมโรง 
Light Cavalry ของผูแ้ต่งคนเดยีวกนั เพราะหาไม่แลว้เราก็จะไม่มโีอกาสไดรู้จ้กัฝีมอืของ
นกัเชลโลหนุ่มผูน้ี้ เสยีงเชลโลของเขาหวานซึง้น่าประทบัใจ แมจ้ะไม่ใช่เสยีงใหญ่แบบ  คาซาลส ์
(Casals) หรอืรอสโตรโพวชิ (Rostropovich) ผมอยากจะเสนอว่าควรจะจดัให้แบรด
เบอรีได้แสดงเดี่ยว Cello Concerto ของเอลการ์ (Elgar) อีกครัง้ เราคงจะได้รับ
ประสบการณ์ทางดนตรทีีน่่าทึง่ทเีดยีว 
 รายการแสดงของบเีอสโอ ในคนืวนัที่ 31 มกราคม 2538 คงจะพสิูจน์ให้เหน็ได้
แล้วว่า บเีอสโอมคีวามตัง้ใจจรงิทีจ่ะพฒันาตนเองไปสูก่ระแสนานาชาต ิทีผ่มเขยีนตติงิมาบา้งก็
ดว้ยความปรารถนาทีจ่ะเหน็บเีอสโอกา้วไปชา้ๆ แต่กา้วไปไดไ้กล และดว้ยความมัน่ใจ 
 

 

ทีม่า: เจตนา  นาควชัระ. “เมื่อบีเอสโอไต่บนัไดไปหาครู หรอืทางอนัไม่รู้จบของโยฮนัเนส 

บราหม์ส”์.  สยำมรฐัสปัดำหวิจำรณ์. (26 กุมภาพนัธ-์4 มนีาคม 2538). 
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การกล้ายืนยันถึงข้อวินิจฉัยของนักวิจารณ์จดัเป็นคุณสมบัติประการส าคัญของนัก
วจิารณ์ซึ่งในบทวจิารณ์ชิ้นนี้เป็นตวัอย่างในการกล้ายนืยนัถึงข้อวนิิจฉัยของผู้เขยีน  (ศ. ดร. 
เจตนา นาควชัระ) ที่ยืนยนัถึงความส าเร็จจากการบรรเลงของวงออร์เคสตราระดบัเยาวชน
ภายใต้การอ านวยเพลงของวาทยกรชาวไทยที่มเีหนือกว่าวงออร์เคสตราระดบัผู้ใหญ่และกึ่ง
อาชพี เช่น วง บ.ีเอส.โอ ภายใต้การอ านวยเพลงของวาทยกรชาวยุโรประดบันานาชาต ิอนัเป็น
ขอ้วนิิจฉยัทีค่่อนขา้งทา้ทาย แต่กไ็ม่ใช่เรื่องเหลอืวสิยัทีจ่ะเกดิขึน้ได้ และกต็อ้งถอืเป็นหน้าทีข่อง
นักวจิารณ์ที่จะต้องกล้าประกาศถงึความส าเรจ็นัน้อย่างมัน่ใจแต่ในขณะเดยีวกนัก็เชญิชวนให้
ผูอ้่านไดร้่วมวนิิจฉยัดว้ย 

 การประเมนิคุณค่าอย่างชดัเจนเป็นความโดดเด่นอกีประการหนึ่งของบทวจิารณ์ชิ้นนี้  
เป็นการประเมนิคุณค่าด้วยวธิีการพรรณนาถึงคุณลกัษณะของเสยีงดนตร ี(Tone Quality) 

ทัง้โดยภาพรวมและโดยแยกส่วน ซึ่งช่วยใหผู้้อ่านเกดิความเขา้ใจและความรูส้กึตามไดอ้ย่างไม่
ยาก อีกทัง้ยงัทราบสาเหตุที่ท าให้ภาพรวมทางเสยีงฟังดูออกมาเช่นนัน้มปัีจจยัหรอืสาเหตุมา
จากส่วนย่อยในขอ้ใดบ้าง เรื่องของสมดุลของเสยีงในระหว่างกลุ่มเครื่องดนตรตี่างๆในวงทีข่าด
หายไปจนอาจท าให้ผู้ฟังที่เติบโตมากบัการฟังแผ่นเสยีง (LP) หรอืแผ่นซีดี ผดิหวงัอยู่บ้าง 
สะทอ้นให้เหน็ถงึทศันคตขิองการฟังดนตรขีองคนรุ่นใหม่ทีฟั่งดนตรคีลาสสกิจากสื่อส าเรจ็รูปที่
ปรบัแต่งสมดุลทางเสยีงมาอย่างลงตวัจนเคยชินนัน้จะตัง้ความหวงัจากการฟังดนตรจีากการ
แสดงสดเอาไว้มากเกนิจรงิ นับเป็นการเสนอแนะถงึขอ้พงึสงัวรในการฟังดนตรใีนสภาวะแห่ง
ความเป็นจรงิไดด้ ี

 หน้าทีแ่ห่งการตคีวามบทเพลงนัน้นอกจากจะเป็นหน้าทีข่องนักดนตรหีรอืวาทยกรแล้ว 

นักวจิารณ์ก็คงต้องมบีทบาทหน้าที่ในการตคีวามทางดนตรดี้วยเช่นเดยีวกนั หากแต่เป็นการ
ตคีวามทางดนตรเีพื่อผูอ้่านใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในตวังาน และสามารถประเมนิคุณค่าหรอื
คล้อยตามความเหน็ของบทวจิารณ์ได้ ในบทความชิ้นนี้ ศ. ดร. เจตนา ได้ท าหน้าที่ตคีวามให้
ผูอ้่านไดป้ระจกัษ์ว่า ปัญหาในการบรรเลงดนตรขีองบราห์มส์ของวงดนตรทีุกระดบันัน้เกดิจาก
อะไร แก่นแท้และพื้นฐานดนตรขีองบราห์มสค์อือะไร และมสี่วนสมัพนัธ์กบัภูมหิลงัในชวีติของ
เขาอย่างไร อกีทัง้กลัน่กรองจนกระทัง่มาเป็นซิมโฟนีที่ยิง่ใหญ่ได้อย่างไร ซึ่งช่วยสรา้งความรู้
ความเขา้ใจในการประเมนิคุณค่าดนตรขีองบราหม์สว์่าควรจะไปในทศิทางใด 

 นอกจากการตคีวามแลว้ การหยบิยมืหลกัวชิาจากการคน้ควา้ ทดลองศกึษามาอธบิาย
เสริมข้อมูลความรู้ให้กับผู้อ่านก็นับว่ามีความส าคัญไม่น้อย  ในที่นี้ก็คือการหยิบยกเอาผล
การศึกษาของกลุ่มวาทยกรรุ่นใหม่ที่น าโดยจอห์น เอเลียต การ์ดิเนอร์ ในการย้อนกลบัไปหา
จารตีเดมิของการบรรเลงดนตรขีองบราห์มส์ ซึ่งมปีระเดน็ใหญ่ที่ชี้ให้เหน็ถงึการหลงทางของ
บรรดาวาทยกรในยุคปัจจุบนัทีถู่กอทิธพิลวากเนอรค์รอบง าโดยไม่รูต้วั และกใ็ชแ้นวทางนัน้ใน
การตคีวามดนตรทีุกสกุลรวมไปถงึดนตรขีองบราห์มส์ทีเ่ป็นส านักทีต่รงขา้มกบัวากเนอร์ จุดนี้
เป็นการให้ความรูแ้ละเปิดประเดน็แนวคดิใหม่ให้กบัการตคีวามและประเมนิคุณค่าดนตรขีองบ
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ราห์มส์ เป็นการตดัทอนน าเอาผลงานทางวชิาการบางส่วนมาเสรมิในบทวจิารณ์ให้หนักแน่น
และมเีนื้อหามากขึน้ 

 ประเด็นที่น่าจะชวนให้น าไปคิดต่ออีกประการหนึ่งก็คือ  การที่ ศ. ดร. เจตนา ตัง้
ขอ้สงัเกตว่า การบรรเลงซิมโฟนีหมายเลข 4 ของบราห์มส์ ในครัง้นี้ (31 มกราคม 2538) 

วงบ.ีเอส.โอ. สูญเสยี  สมดุลทางเสยีงและ "เสยีงแตก" นัน้ เป็นเพราะผลสบืเนื่องจากการ
บรรเลงซิมโฟนี หมายเลข 4 ของไชคอฟสกี้ เมื่อ 2 เดือนก่อนหน้านัน้ (28 พฤศจิกายน 

2537)  ภายใต้การอ านวยเพลงของวาทยกรคนเดยีวกัน ซึ่งเป็นการคายพษิของซิมโฟนีของ
ไชคอฟสกี้นัน้ น่าจะมคีวามเป็นไปไดใ้นอกีแง่มุมหรอืไม่ว่า พษิที่ท าลายความงามทางเสยีงนัน้
น่าจะเป็นความไม่พิถีพิถันมากพอของวาทยกรที่ไม่พยายามสร้างคุณลักษณะทางเสียงให้
แตกต่างกนัตามธรรมชาตขิองบทเพลงของคตีกวแีต่ละคนที่ต้องการคุณลกัษณะทางเสยีงที่ไม่
เหมอืนกนั 

 การวจิารณ์การแสดงเดีย่วไวโอลนิ โดยเอรคิ กรนูแบรก์ ในครัง้นี้ ศ. ดร. เจตนา เสนอ
ขอ้สงัเกตทีน่่าพจิารณาอกีประการหนึ่งก็คอื การสงัเกตการสสีายเปล่าในบทเพลงไวโอลนิคอน
แชรโ์ต้หมายเลข 1 ของมกัซ ์บรูค ซึ่งเป็นจุดส าคญัทีพ่อจะบอกไดว้่า นักไวโอลนิผูน้ัน้จดัอยู่ใน
ประเภทใด นับเป็นประเด็นที่น่าสนใจ เพราะการสสีายเปล่าในจุดนี้ แม้จะไม่มคีวามยากทาง
เทคนิค แต่ก็คงพอจะใช้แสดงออกในทางความคดิได้ค่อนข้างชดัเจน นี่อาจจะไม่ใช่ข้อสรุปที่
ตายตวัเสมอไป แต่ก็เป็นข้อสงัเกตที่มนี ้าหนักของเหตุผลแฝงอยู่ไม่น้อย ตลอดไปจนถึงการ
ประเมนิคุณค่าการบรรเลงเดีย่วไวโอลนิดว้ยการหยบิยกวธิกีารทางเทคนิคมาอธบิายเสรมิ ช่วย
ใหผู้อ้่านเขา้ใจไดม้ากขึน้ และมคีวามซาบซึง้มากยิง่ขึน้ดว้ย 
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เมนูฮินวิจำรณ์นักวิจำรณ์ดนตรี 
 

เยฮดู ิเมนูฮนิ 
 

  นกัวจิารณ์ คอืผูท้ีท่ างานดา้นดนตรดีว้ยการใชถ้อ้ยค า ภาระหลกัของพวกเขาก็
คอื การถ่ายทอดถงึนยัความหมายของการแสดงเกี่ยวกบัคุณภาพและระดบัคุณค่าความสามารถ
ของศลิปิน เขาไม่ไดท้ างานเพือ่ผูท้ีไ่ม่ไดช้มคอนเสริต์เท่านัน้ แต่ยงัเป็นการท างานเพือ่ผูท้ีไ่ดช้ม
คอนเสริต์แต่ตอ้งการมุมมองทีแ่ตกต่าง 
  โชคดทีีไ่ม่มคีวามเหน็เพยีงหนึ่งเดยีวในการแสดง และกไ็ม่มอีะไรทีจ่ะน่าขนัไป
กว่าการไดอ้่านบทวจิารณ์หลาย ๆ ชิน้ ทีม่คีวามเหน็ขดัแยง้กนัโดยบรรดานกัวจิารณ์ทีม่ี
ความสามารถทดัเทยีมกนั และโดยแทจ้รงิแลว้ตวันกัวจิารณ์เองโดยเฉพาะอย่างยิง่นกัวจิารณ์
ดนตรกีท็ าการตดัสนิโดยใชอ้ตัวสิยั เขาจะตอ้งอยู่ในช่วงทีม่อีารมณ์และอยู่ในสภาวะแวดลอ้มที่
เหมาะสม เขาจะตอ้งรูส้กึใหไ้ดว้่าบทเพลงนัน้ก าลงัสือ่สารกบัเขาอยู่ แมว้่าเขาอาจจะไดฟั้งมนัมา
นบัพนัครัง้แลว้กต็าม  บางครัง้เขาอาจจะร าคาญและอดึอดัเมื่อไดท้ีน่ัง่ไม่ด ีเขาอาจจะไม่ชื่นชอบ
คตีกวคีนใดคนหน่ึง โดยเฉพาะดว้ยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง  เขาอาจจะมคีวามไม่ชอบรปูแบบการ
บรรเลงแบบใดแบบหน่ึงซึง่มนัมคีุณค่าในตวัของมนัเอง แต่อาจจะไม่เป็นทีส่บอารมณ์ของนกั
วจิารณ์ และในทางตรงกนัขา้ม เขาอาจจะพบว่ามอีะไรบางอย่างทีน่่าอศัจรรยใ์จและน่าทึง่ซึง่
แทจ้รงิอาจจะไม่ด ีถ้าเขาไดฟั้งอกีในวนัต่อมา 
  แน่นอนทีสุ่ดทีผู่ฟั้งทุกคนตอ้งเป็นอสิระ มอีสิระทีจ่ะสรา้งขอ้วนิิจฉัยทีเ่ป็นของ
ตนเอง ซึง่บรรดานกัวจิารณ์กไ็ม่แตกต่างไปจากนัน้ มนีกัวจิารณ์ชัน้เยีย่มจ านวนไม่น้อยทีม่ี
ความช ่าชองในศาสตรท์างดนตร ีพวกเขาจะมกีารเตรยีมพรอ้มมาก่อน ศกึษาสกอรเ์พลงและฟัง
แผ่นเสยีงมาก่อน แต่พวกเขากไ็ม่สามารถทีจ่ะเสาะหา อธบิายเหตุผลอย่างชีเ้ฉพาะไดว้่าท าไม
การแสดงจงึดหีรอืไม่ด ี พวกเขากเ็พยีงแค่พจิารณาจากการแสดงเท่านัน้ โดยขอ้จ ากดัแลว้นกั
วจิารณ์ทีด่ทีีสุ่ดกย็งัไม่สามารถเขา้ใจไดอ้ย่างถ่องแทถ้งึเหตุปัจจยัทีอ่ยู่เบือ้งหลงัการแสดงนัน้ นี่
อาจจะเป็นความโชคดอียู่บา้ง เพราะพวกเรากม็ไิดต้อ้งการหรอืมคีวามจ าเป็นอนัใดทีจ่ะใหค้วาม
ประสงคห์รอืเจตนาสว่นตวั จุดอ่อน จุดแขง็ ของเราเป็นทีล่่วงรูแ้ก่สาธารณชน 

  อย่างไรกด็นีบัว่าเป็นเรื่องน่าขนัทีว่่าบ่อยครัง้บรรดานกัวจิารณ์กอ็าจหาญทีจ่ะ
วจิารณ์เจาะลกึเขา้ไปในรายละเอยีดอย่างพสิดาร (นอกจากบางครัง้มนัเป็นสิง่ทีป่ระจกัษ์ชดัจรงิ 
ๆ อย่างเช่น สายเสน้หนึ่งเกดิเพีย้นขึน้มาเนื่องจากสภาพอากาศ หรอืเนื่องจากมนัยงัใหม่อยู่) 
ประเดน็วเิคราะหข์องพวกเขาจากมุมมองของนกัดนตรนีัน้ค่อนขา้งจะผดิเสยีมาก 

  มนัจะเป็นการดทีีสุ่ดทีเ่ราจะตอ้งรูจ้กัตวัเอง ฟังตวัเองอย่างตัง้ใจทีสุ่ด ประเมนิและ
ตดัสนิดว้ยตนเองตรงไปตรงมา และรูจ้กัตติงิตวัเองอย่าไปกงัวลเกีย่วกบัว่านกัวจิารณ์จะว่า
อย่างไร และเหนือสิง่อื่นใดอย่ายอมใหพ้วกเขาเขา้มามอีทิธพิลต่อวธิกีารเล่นดนตรี หรอืสภาวะ
จติใจของคุณ 
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  ทา้ยทีสุ่ดผมขอแนะน าว่าอย่าไดต้อบโตน้กัวจิารณ์ทีคุ่ณไม่พอใจดว้ยการเขยีน
บทความตอบโต ้ แต่อย่างไรกด็ผีมกย็งัจ าไดถ้งึกรณีพเิศษครัง้หนึ่งทีผ่มตอ้งสารภาพว่ามนัยัว่ใจ
จนสุดจะทนจรงิ ๆ จรงิอยู่ทีเ่ราไม่สามารถจะกล่าวไดว้่า “นี่แหละเป็นการเล่นแบบทีบ่าค1

ตอ้งการ”  แต่เมื่อมนีกัวจิารณ์คนหนึ่งน าพาผมไปใหต้อ้งพบกบัประเดน็พเิศษในเรื่องของการ
เลื่อนไหลระดบัเสยีงในบทเพลงไวโอลนิคอนแชรโ์ตห้มายเลข 2 ของ บารท์อ็ค2 ซึง่โดยทัว่ไป
มกัจะเริม่ตรงจุดเริม่ของโน้ตตวัแรก มไิดต้รงจุดทา้ยของโน้ตตวัแรกแบบปกตทิัว่ไป ผมกจ็ าตอ้ง
เขยีนตอบโตเ้ขากลบัไปว่านี่คอืการเล่นแบบทีบ่ารท์อ็คตอ้งการ 

บวรพงศ ์ ศุภโสภณ : ผูแ้ปล 

 

 

แปลจาก : Yehudi Menuhin.Yehudi Menuhin Music Guides: 

Violin and Viola. New York :   Schirmer Books, pp. 100 -

101. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
1 โยฮนัน ์เซบาสเตียน บาค (ค.ศ. 1685 – ค.ศ. 1750) คีตกวีชาวเยอรมนัแห่งยคุบารอ็ค 
2 เบ-ลา บารท็์อค (ค.ศ. 1881 – ค.ศ. 1945) คีตกวีชาวฮงัการีแห่งปลายศตวรรษท่ี 19 ซึ่งเมนูฮินเคยพดูคยุกบัเขา และ
เคยว่าจา้งใหเ้ขาประพนัธโ์ซนาตาส าหรบัไวโอลินเดี่ยวอทิุศใหก้ับเมนฮูินโดยเฉพาะ 
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บทวิเครำะห์ 
 

 เยฮดู ิเมนูฮนิ (Yehudi Menuhin) ศลิปินไวโอลนิผูย้ิง่ใหญ่ของโลกซึง่ล่วงลบัไป
แลว้เขยีนบทความวจิารณ์นี้เป็นสว่นหน่ึงในการถ่ายทอดประสบการณ์และความคดิใหก้บันกั
ไวโอลนิดว้ยกนั โดยภาพรวมของบทวจิารณ์นี้ไดแ้สดงทศันะของเมนูฮนิเกีย่วกบัการวจิารณ์
ดนตรซีึง่ค่อนขา้งจะมองงานวจิารณ์ไปในทางลบ แต่กม็ปีระโยชน์อย่างมากส าหรบัผูท้ีต่อ้งการ
ศกึษาเกีย่วกบัแนวทางการวจิารณ์ดนตร ี เพราะไดส้ะทอ้นถงึมุมมองของศลิปินดนตรผีูย้ ิง่ใหญ่ที่
สงูดว้ยประสบการณ์ทางดนตรแีละประสบการณ์ทางการมองโลกอนัสามารถเป็นคตเิตอืนใจใน
การท างานวจิารณ์ไดเ้ป็นอย่างด ี

 เมนูฮนิ ไดอ้ธบิายถงึบทบาทและหน้าทีข่องนกัวจิารณ์ (ตามความเหน็ของเขา) ขอ้คดิ
เตอืนสตทิีเ่มนูฮนิไดอ้ธบิายถงึเงือ่นไขและขอ้จ ากดัในการท างานของนกัวจิารณ์ใหเ้หน็ว่าอยู่ใน
ภาวะทีเ่ป็นอตัวสิยัและวจิารณ์ภายใตเ้งือ่นไขรสนิยมสว่นตวัอย่างหลกีเลีย่งไม่ไดอ้กีทัง้เงือ่นไข
ขณะชมการแสดงเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการเตอืนมใิหน้กัวจิารณ์แสดงออกดว้ยอารมณ์
ความรูส้กึทีเ่ป็นสว่นตวัเกนิไปเพราะนัน่อาจจะเกดิเป็นอคตใินการวจิารณ์ทีส่ง่ผลใหง้านวจิารณ์ไม่
น่าเชื่อถอื และขอ้คดิทีว่่าผูฟั้งทุกคนมอีสิระทีจ่ะสรา้งขอ้วนิิจฉยัทีเ่ป็นของตวัเองกช็่วยเตอืนใหน้กั
วจิารณ์ความระมดัระวงัในการท างานมากขึน้ 

 แมว้่าเมนูฮนิค่อนขา้งจะมองการวจิารณ์อย่างไม่ใหค้วามส าคญันกัแต่เขากย็งัมมุีมมอง
ในแงด่อียู่บา้ง กล่าวคอืการยกย่องนกัวจิารณ์ดนตรชีัน้เยีย่มว่าเป็นอย่างไรและควรมี
กระบวนการท างานอย่างไรซึง่ในทีสุ่ดแลว้นกัวจิารณ์กว็จิารณ์ดนตรไีดจ้ากผลงานที่แสดงออกมา
เท่านัน้ นัน่กค็อืการประเมนิคุณค่าจากผลงานการแสดงโดยทีไ่ม่สามารถล่วงรูถ้งึเหตุปัจจยั
เบือ้งหลงัทีก่ าหนดคุณภาพการแสดงนัน้ได้ ซึง่ในแงมุ่มนี้ผูว้จิยัเหน็ว่าไม่จรงิเสมอไป เพราะบท
วจิารณ์เป็นจ านวนมากทีผู่ว้จิารณ์อธบิายถงึเบือ้งหลงัสว่นตวัและเงือ่นไขขอ้จ ากดัของคุณภาพ
การแสดงไดอ้ย่างถูกตอ้ง เช่น การเจบ็ป่วยของศลิปิน, เงือ่นไขการจดัการ หรอืขอ้เทจ็จรงิอื่นๆ 

ใหผู้อ้่านไดร้บัทราบซึง่หลายครัง้กค็ลา้ยกบัท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของศลิปินในการแกต้่างใหก้บั
มหาชนไดเ้กดิความเขา้ใจในขอ้จ ากดัของการแสดงนัน้ซึง่ตวัศลิปินท าไม่ไดแ้ต่นกัวจิารณ์
สามารถเป็นสือ่เชื่อมความเขา้ใจนี้ได้ 
 ในประเดน็ทีเ่มนูฮนิเตอืนมใิหน้กัวจิารณ์เจาะลกึลงไปในรายละเอยีดเชงิเทคนิคมาก
เกนิไปเพราะประเดน็เหล่านัน้ “ค่อนขา้งจะผดิเสยีมาก” ประเดน็นี้เป็นขอ้เตอืนใจส าหรบันกั
วจิารณ์ แต่จากการสมัภาษณ์ผูรู้ห้ลายท่านทีท่ างานวจิารณ์ต่างกใ็หค้วามเหน็ตรงกนัว่านกั
วจิารณ์เองกค็วรเล่นดนตรเีป็นบา้ง (แมจ้ะไม่เชีย่วชาญเท่ามอือาชพีกต็าม) อกีทัง้นกัวจิารณ์
ดนตรทีีม่ชีื่อเสยีงนัน้สว่นใหญ่กจ็ะเป็นเล่นดนตรไีดซ้ึง่ความสามารถในการเล่นดนตรขีองตวันกั
วจิารณ์นี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการท างานวจิารณ์ดนตรใีนการสรา้งความเขา้ใจเงือ่นไข
ขอ้จ ากดัเชงิเทคนิคของการแสดง ดงันัน้ ขอ้เตอืนใจทีเ่มนูฮนิเตอืนมใิหน้กัวจิารณ์เจาะลกึลงไป
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ในในรายละเอยีดเชงิเทคนิคนัน้ลกึซึง้พอทีจ่ะช่วยชีแ้นะศลิปินดว้ยความจรงิใจไดห้รอืไม่ จงึตอ้ง
มไิดเ้ป็นการท าไปดว้ยการอวด 

 ส าหรบัขอ้พงึสงัวรทีเ่มนูฮนิเตอืนไม่ใหศ้ลิปินดนตรตีกอยู่ภายใตอ้ทิธพิลของนกัวจิารณ์
นัน้เป็นประโยชน์ส าหรบันกัดนตรใีนบางแง่มุมโดยเฉพาะในการทีจ่ะเป็นตวัของตวัเอง (เมนูฮนิ 

แนะใหน้กัดนตรมีสี านึกแห่งการวจิารณ์ในตวัเองเพือ่ทีจ่ะมภีาวะจติใจอนัมัน่คงในขณะแสดง) 
แต่กค็วรพจิารณาคุณค่าของงานวจิารณ์เป็นชิน้ๆ  เฉพาะครัง้คราวว่างานวจิารณ์นัน้มปีระเดน็
หรอืแงมุ่มบางอย่างทีเ่ป็นประโยชน์ในการปรบัปรุงตนเองหรอืไม่ ศลิปินดนตรเีองกเ็ป็นบุคคลผู้
มบีทบาทส าคญัในสงัคม การแสดงดนตรกีเ็ป็นการสือ่แสดงออกกบัผูฟั้งทีเ่ป็นมหาชนและนกั
วจิารณ์กเ็ป็นสว่นหนึ่งในตวัแทนอนัส าคญัของมหาชนทีจ่ะสะทอ้นถงึปฏกิริยิาทีผู่ฟั้งมตี่อศลิปิน
ในเมื่อนกัดนตรตีอ้งท างานเพือ่ผูฟั้งแลว้จะปฏเิสธผลลพัธห์รอืปฏกิริยิาสะทอ้นกลบัทีม่าจากผูฟั้ง
ไดอ้ย่างไร ปฏกิริยิาสะทอ้นกลบัจากตวัอย่างของกลุ่มผูฟั้งว่า เขาคดิอย่างไรกบังานแสดงของ
ศลิปิน ดนตรจีงึเป็นประเดน็ทีศ่ลิปินดนตรไีม่ควรมองขา้มและน่าจะมปีระโยชน์กบันกัดนตรบีา้ง 
ทัง้นี้กข็ึน้อยู่กบัวจิารณญาณของนกัดนตรเีอง    
 บทวจิารณ์ทีม่คีุณภาพพยายามธ ารงไวซ้ึง่ภววสิยัใหม้ากทีสุ่ด มคีวามเป็นธรรม ความรู ้
มปีระเดน็ชีแ้นะทีเ่ป็นประโยชน์ และเขยีนขึน้ดว้ยความปรารถนาดแีละจรงิใจต่อศลิปินและ
วงการดนตรเีท่านัน้ทีจ่ะสยบอคตขิองศลิปินตลอดไปจนถงึผูอ้่านทีม่ตี่อนกัวจิารณ์ได้ 
 

                     บวรพงศ ์ ศุภโสภณ : ผู้
วเิคราะห ์
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ซิมโฟนี หมายเลข 2 ของบราหม์ส ์
 

เอดอูารด์ ฮนัสลคิ 
 

 บทเพลงใหม่บทนี้เป็นงานเพลงทีย่ิง่ใหญ่และประสบความส าเรจ็อย่างกวา้งขวาง นานๆ
ครัง้ทีค่วามชื่นชมดนตรขีองมหาชนจะแสดงออกมาอย่างจรงิใจและอบอุ่นใจเช่นน้ี  บทเพลง
ซมิโฟนีหมายเลข 1 ของบราหม์สท์ีไ่ดแ้สดงไปแลว้เมื่อปีทีแ่ลว้ เป็นงานเพลงส าหรบัคอเพลงที่
สนอกสนใจดนตรอีย่างจรงิจงั มคีวามสามารถเจาะลกึสมัผสัรายละเอยีดปลกีย่อยต่างๆในบท
เพลง  ส าหรบัซมิโฟนีหมายเลข 2 นี้เปรยีบไดก้บัดวงอาทติยท์ีใ่หค้วามอบอุ่นแก่ทัง้นกัฟังเพลง
ผูค้ร ่าหวอดและนกัฟังเพลงหน้าใหม่  เป็นบทเพลงส าหรบัใครกไ็ดท้ีใ่ฝ่ฝันถงึดนตรทีีด่ีๆ  ไม่ว่า
ใครคนนัน้จะมคีวามสามารถในการสมัผสัถงึความลกึซึ้งของเพลงหรอืไม่กต็าม 

 ในบรรดาผลงานเพลงของบราหม์สน์ัน้ บทเพลงงานทีเ่ป็นตวัแทนแนวดนตรแีละอารมณ์
เพลงของบราหม์สไ์ดใ้กลเ้คยีงทีสุ่ดคอื บทเพลง Sextet ในบนัไดเสยีงบ ีแฟลต ซึง่เป็นเพลง
บรรเลงทีน่ิยมกนัแพร่หลายมากทีสุ่ด แมแ้ต่บทเพลงควอเตท็อนัละเอยีดซบัซอ้นทีแ่ต่งขึน้
ภายหลงักย็งัไม่เป็นทีน่ิยมเท่าเพลงนี้ ใน ซมิโฟนีหมายเลข 2 นี้ สุม้เสยีงดนตรจีะบ่งบอกถงึ
ความสดใหม่และแจ่มชดัทางดนตร ี ฟังและเขา้ถงึเพลงไดโ้ดยงา่ย แมว้่าจะตอ้งฟังอย่างเพง่คดิ
พนิิจลกึหลายๆครัง้ แมว้่าซมิโฟนีบทน้ีจะเป็นผลงานใหม่ แต่ผูแ้ต่งกไ็ม่ไดแ้ต่งเพลงไปตาม
กระแสของดนตรสีมยัใหม่ ทีพ่ยายามยดัเยยีดเสยีงดนตรแีปลกพสิดารในแบบทีไ่ม่มใีครท ามา
ก่อนเขา้ไปในบทเพลง ทัง้ยงัไม่มกีารแอบไปหยบิยมืหรอืน ามาใชอ้ย่างโจ่งแจง้ซึง่งานศลิปะ
อย่างอื่นทีไ่ม่ใช่ดนตรเีขา้มาใสไ่วใ้นเพลงนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบทกวหีรอืภาพเขยีน  ซมิโฟนี
หมายเลข 2 มอีงคป์ระกอบอนับรสิุทธิท์างดนตรทีัง้การสรา้งมโนทศัน์และรปูแบบ ก่อใหเ้กดิผล
ออกมาเป็นดนตรแีบบบรสิุทธิ ์  ก่อใหเ้กดิขอ้พสิจูน์ทีม่อิาจโตแ้ยง้ไดว้่า แมห้ลงัจากทีเ่บโธเฟน
เสยีชวีติไปแลว้ กย็งัมนีกัแต่งเพลงบางคนทีส่ามารถแต่งบทเพลงแบบซมิโฟนีตามรปูแบบและ
พีน้ฐานเก่าทีม่อียู่แลว้ไดอ้กีเช่นเดยีวกนั 

 รชิารด์ วากเนอร ์ และบรรดาสาวกเชื่อว่าเป็นไปไม่ไดท้ีน่กัแต่งเพลงจะแต่งซมิโฟนี
ขึน้มาไดท้ดัเทยีมกบัผลงานเพลงของเบโธเฟนหลงัจากทีท่่านลาจากโลกนี้ไปแลว้ ทัง้ยงัไม่
ยอมรบัถงึการด ารงอยู่ของดนตรบีรรเลงแบบบรสิุทธิ ์ ทีค่วามไพเราะงดงามอยู่ทีต่วัดนตรแีละ
ปัจจยัภายในตวัดนตรเีอง บทเพลงซมิโฟนีเป็นสิง่ทีไ่ม่จ าเป็นอกีต่อไป เพราะไดเ้ปลีย่นทีท่างมา
อยู่ทีด่นตรแีบบโอเปร่าของวากเนอรเ์สยีแลว้  การยอมรบัในระดบัทีส่งูสุดของคนกลุ่มน้ีคอื ยอม
ใหม้กีารใชแ้ทนกนัไดร้ะหว่างปรชัญาดนตรสีมยัใหม่กบับทเพลงความยาวท่อนเดยีว ทีม่ชีื่อว่า 
Symphonic Poems ของลสิซต์ ซึง่แต่งขึน้โดยองิกบัโครงสรา้งบทกวทีีแ่น่นอน ทฤษฎี
บา้ๆและเบาปัญญานี้ไดถู้กปัน้แต่งขึน้มาเพยีงเพือ่สนองความตอ้งการภายในแคบๆของคนใน
กลุ่ม Wagner-Liszt เท่านัน้ และถ้าจะหาอะไรมาหกัลา้งกบัความเชื่อของคนกลุ่มนี้ไดแ้ลว้
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ละก ็ คงจะไม่มบีทเพลงใดทีจ่ะเหมาะสมเท่ากบัเพลงบรรเลงทีม่คีวามยาวต่อเนื่องกนัดงัเช่น 

ซมิโฟนีหมายเลข 2 ของ บราหม์สบ์ทนี้ 
ลกัษณะส าคญัในซมิโฟนีบทนี้อาจจะอุปมาไดด้ัง่ความสงบเยอืกเยน็ทีเ่ป่ียมพลงัและ

นุ่มนวลแบบชายชาตร ี เป็นดนตรทีีม่ชีวีติชวีา หนกัแน่นจรงิจงั ท่อนแรกเริม่ต้นเขา้มาดว้ย
ท านองเพลงหลกัทีอ่่อนโยน ใหค้วามรูส้กึเหมอืนบทเพลงทีบ่รรเลงกนัในยามค ่าคนืบรรเลงโดย
เฟรน็ช ์ฮอรน์ ซึง่จะเน้นใหไ้ดย้นิมากขึน้ในท่อน Scherzo และท่อน Finale ท่อนแรกทีอ่ยู่
ในจงัหวะ Allegro moderato ลกัษณะจงัหวะ 3/4 นี้ ฟังแลว้เหมอืนอยู่ท่ามกลาง
ท่วงท านองเพลงชวนเพลดิเพลนิ ไม่ไดรู้ส้กึถูกขดัจงัหวะการฟังดว้ยการแทรกเขา้มาของลลีา
ดนตรทีีช่วนใหห้วนนึกถงึดนตรใีนแบบของเมน็เดลซอหน์ หลงัจากท่วงท านองเพลงเยอืกเยน็
และงดงามใน 50 หอ้งสุดทา้ยของท่อนน้ีจบลง กจ็ะตามมาดว้ยท านองในลกัษณะเพลงรอ้ง
จงัหวะชา้ๆในบนัไดเสยีงบ ี เมเจอร ์ ท านองเพลงหลกัทีไ่ดพ้ฒันาแปรเปลีย่นไปอย่างพถิพีถินัใน
ท่อนนี้สรา้งความประทบัใจใหก้บัผมมาก และมคีวามหมายทางดนตรมีากกว่าตวัท านองเพลง
หลกัเดมิ ซึง่ผูฟั้งใหค้วามสนใจน้อยกว่าบทเพลงใน 3 ท่อนหลงัเสยีอกี 

ท่อน Scherzo ทีม่เีสน่ห ์ ประกอบดว้ยท านองสัน้ๆทางดนตรทีีล่ะเอยีดลกึซึ้งใน
จงัหวะ Minuet จะถูกขดัจงัหวะสองครัง้โดยท านองเพลงจงัหวะเรว็ ในลกัษณะจงัหวะ 2/4 

ท าใหบ้ทเพลงมคีวามสดใสขึน้มาชัว่ครหูนึ่ง ท่อน Finale ยงัคงมชีวีติชวีา ฟังแลว้รูส้กึอิม่เอบิ 

สบายอกสบายใจ ไม่เหมอืนกบัท่อน Finale ของซมิโฟนีสมยัใหม่จบลงดว้ยเสยีงทีด่งัโครม
คราม แต่ส าหรบัซมิโฟนีบทนี้ฟังแลว้เหมอืนกระแสเสยีงดนตรขีองโมสารท์ปรากฏอยู่ในท่อน
สุดทา้ยของซมิโฟนีบทน้ี 

 ซมิโฟน ีหมายเลข 2 ในบนัไดเสยีงด ี เมเจอร ์ เมื่อเทยีบกบัซมิโฟนี หมายเลข 1 ใน
บนัไดเสยีงซ ี ไมเนอร ์ซมิโฟนี ของบราหม์ส ์   ซมิโฟนีหมายเลข 2 นี้ ค่อนขา้งจะมลีกัษณะ
ตรงกนัขา้มมากกว่าจะเป็นบทเพลงทีไ่ปดว้ยกนัดว้ยลกัษณะแบบเดยีวกนั ความรูส้กึของผูฟั้ง
เมื่อฟังซมิโฟนีหมายเลข 1 จะคลา้ยกบัการอ่านหนงัสอืวชิาการ เตม็ไปดว้ยความคดิทาง
ปรชัญาทีล่กึซึง้และแฝงความนยัไว้ ลกัษณะดนตรขีองบราหม์สท์ีพ่ยายามซ่อนทเีดด็ไวป้รากฏ
ออกมาอย่างเด่นชดัในซมิโฟนี หมายเลข 1  ผูฟั้งไม่สามารถสมัผสัเขา้ถงึโมทฟีทัง้หมดและ
สว่นย่อยๆของโมทฟีเหล่านัน้ได ้  เหมอืนกบัดอกไมเ้ลก็ๆจ านวนมากทีจ่มลกึอยู่ใตห้มิะเพือ่รอ
คอยวนัทีจ่ะเบ่งบานต่อไป หรอืไม่กค็ลา้ยกบัจุดสเีลก็ๆทีแ่ฝงอยู่ท่ามกลางกลุ่มเมฆ  เราไม่
สามารถน าเอาซมิโฟนีหมายเลข 2 ไปเปรยีบเทยีบกบัความโอ่อ่ายิง่ใหญ่ในท่อนสุดทา้ยของ
ซมิโฟนีหมายเลข 1 ได ้  แต่กม็สีิง่ทดแทนกนัไดใ้นซมิโฟนีหมายเลข 2 คอื ความแจ่มชดั เจดิ
จา้ ในบทเพลงทีไ่ม่อาจมองขา้มไปได ้ ความไพเราะน่าฟังชวนใหป้ระทบัใจในซมิโฟนีหมายเลข 

2 อยู่ทีค่วามคดิทางดนตรทีีแ่ฝงอยู่ในพืน้ผวิทางดนตรใีนลกัษณะท านองซอ้นท านอง แมว้่าแนว
ท านองหลกั (ธมี) อาจจะไม่น่าตื่นเตน้เรา้ใจ แต่ท านองหลกัในตวัของมนัเองนัน้สดใหม่ และมี
การด าเนินต่อเนื่องกนัไปมากกว่า   การแปรเปลีย่นพฒันาไปของบทเพลงมคีวามชดัแจง้เป็น
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ธรรมชาตมิากกว่า และสามารถสรา้งผลกระทบต่อบทเพลงไดม้ากกว่าดว้ย  สิง่ทีผ่มพดูไปอาจ
ไม่มากพอทีจ่ะแสดงความยนิดกีบับราหม์สใ์นความจรงิทีว่่า หลงัจากทีเ่ขาไดแ้ต่งซมิโฟนี
หมายเลข 1 ซึง่เป่ียมไปดว้ยพลงัดนตรทีีใ่หค้วามรูส้กึในแบบมาดมัน่เดด็เดีย่วแลว้ เขาควรจะ
กลบัไปสมัผสัความหฤหรรษ์ของโลกในฤดใูบไมผ้ล ิ ซึง่ปรากฏอยู่ในบทเพลงซมิโฟนี หมายเลข 

2 ของเขา 
 

ดุสติ จรญูพงษ์ศกัดิ ์: ผูแ้ปล 
 

ทีม่า: แปลจาก : Jacques Barzun. “Brahms’ Second Symphony”. 
Pleasures of Music. London: Cassell & Company, 

1977.4 
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บทวิเครำะห์ 
 

 
 เอดอูารด์ ฮนัสลคิ (Eduard Hanslick) ผูเ้ขยีนบทวจิารณ์บทนี้เป็นชาวออสเตรยี 

เชือ้สายเชค เขาเป็นนกัเขยีน นกัวจิารณ์ดนตร ี และนกัเปียโนทีม่คีวามสามารถมากคนหนึ่ง 
เรยีนปรชัญาและกฎหมายในกรุงปรากและกรุงเวยีนนา ไดร้บัปรญิญาเอกจากมหาวทิยาลยัแห่ง
กรุงเวยีนนา ในปี 1849 และยงัเรยีนดนตรกีบั Tomaschek ในกรุงปรากดว้ย 

Hanslick เป็นอาจารยส์อนวชิาสุนทรยีศาสตรแ์ละประวตัศิาสตรด์นตร ี ทีม่หาวทิยาลยัแห่ง
กรุงเวยีนนา ไดร้บัต าแหน่งศาสตราจารยใ์นปี 1870 และเกษยีณในปี 1895   

ทศันะความคดิของ ฮนัสลคิ  ออกไปในทางอนุรกัษ์นิยม ปฏเิสธงานของวากเนอรแ์ละลิ
สซต์ในขณะทีช่ื่นชมและสง่เสรมิงานดนตรขีองบราหม์สแ์ละชมูานน์ เขาเชื่อว่าความงดงามทาง
ดนตรทีัง้หมดอยู่ทีต่วัดนตรเีอง เป็นอสิระสมบูรณ์ครบถว้นอยู่ในตวัของมนัเอง ไม่ไดข้ึน้กบั
ปัจจยัภายนอกทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัดนตร ี เขาปฏเิสธความส าคญัของปฏกิริยิาทางอารมณ์ทีม่ตี่อ
ดนตร ี และความคดิทีว่่าดนตรเีป็นสิง่ทีส่ ือ่สารความรูส้กึ ฉะนัน้แนวคดิสุนทรยีศาสตรท์างดนตรี
ของ ฮนัสลคิ  จงึอยู่ในกลุ่มทฤษฎรีูปทรง หรอื รูปนัยนิยม (Formalism) ทีเ่ชื่อว่าศลิปะ
เป็นสิง่ทีม่คี่าในตวัเอง ความหมายของศลิปะไม่ไดข้ึน้อยู่กบัเรื่องราวจากโลกภายนอก สิง่ทีม่คี่า
ในตวัเองนี้คอืรปูทรงหรอืความสมัพนัธอ์นักลมกลนืขององคป์ระกอบทางศลิป์ และรปูทรงของ
ศลิปะมคีุณสมบตัเิฉพาะตวัทีเ่ป็นคุณสมบตัดิัง้เดมิของมนั ประเดน็น้ีท าใหน้กัวจิารณ์ดนตรรีุ่น
หลงัๆยกมาเป็นขอ้โจมตงีานวจิารณ์ดนตรขีอง ฮนัสลคิ หนงัสอืเล่มแรกทีส่รา้งชื่อเสยีงให้ 
ฮนัสลคิ  และเป็นทีรู่จ้กักนัดคีอื Vom Musikalisch-Schönen (On Beauty in 

Music หรอื The Beautiful in Music) พมิพใ์นปี 1854 และไดร้บัการถ่ายทอดไป
แลว้หลายภาษา   

ส าหรบัผูอ้่านทีไ่ม่ทราบถงึจุดยนืหรอืแนวคดิดา้นสุนทรยีศาตรข์อง เอดอูารด์ ฮนัสลคิ 
เมื่ออ่านบทวจิารณ์นี้แลว้ อาจเกดิความรูส้กึว่าอยากฟังเพลงซมิโฟนี หมายเลข 2 ของบราหม์ส์
จรงิๆว่าสุม้เสยีงจะออกมาอย่างไร จะสรา้งความประทบัใจใหก้บัผูฟั้งไดม้ากน้อยใกลเ้คยีงกบั
ผูเ้ขยีนเพยีงใด และอาจจะตอ้งขวนขวายไปหาซมิโฟนี หมายเลข 1 มาฟังเปรยีบเทยีบพรอ้ม
กนัไปดว้ย 

 ความสามารถในการใชภ้าษาและรปูแบบแนวการเขยีนของ ฮนัสลคิ  เป็นจุดน่าสนใจ
ประการแรกทีส่มัผสัไดจ้ากบทวจิารณ์ แต่ยงัไม่ส าคญัเท่ากบัความรูเ้รื่องราวทางดนตรขีอง
ผูเ้ขยีนทีแ่สดงออกมาในบทวจิารณ์ มกีารเปรยีบเทยีบโยงไปถงึผลงานดนตรขีองนกัแต่งเพลง
คนอื่นๆ การอธบิายโครงสรา้งทางดนตรบีางประการ แมจ้ะมกีารใชศ้พัท์ทางดนตรบีา้ง แต่กอ็ยู่
ในวงจ ากดัและเป็นความหมายทัว่ๆไปทีผู่อ้่านสว่นใหญ่สามารถเขา้ใจได้ สิง่นี้เกื้อหนุนใหบ้ท
วจิารณ์น่าอ่าน น่าเชื่อถอื มพีลงัจงูใจ โน้มน้าว และสรา้งแรงสนบัสนุนสิง่ทีผู่เ้ขยีนตอ้งการ
น าเสนอไดใ้นระดบัสงู อาท ิความชื่นชมในผลงานดนตรขีองบราหม์ส์ การโยงไปถงึแนวคดิทาง
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ดนตรขีองวากเนอรแ์ละลสิซ์ตทีผู่เ้ขยีนบทวจิารณ์ไม่เหน็ดว้ย และทา้ยสุดเมื่อเจาะลกึไปถงึ
แนวคดิการประเมนิคุณค่าความงามของศลิปะแลว้ ย่อมน าไปสูแ่นวคดิและความเชื่อของผูเ้ขยีน
บทวจิารณ์ชิ้นน้ี 

 ฮนัสลคิ น าเสนอความคดิสุนทรยีศาสตรใ์นซกีทีม่คีวามเชื่อว่า ดนตรเีป็นสิง่ทีม่คี่าใน
ตวัเอง (Intrinsic Value) ผูฟั้งตอ้งรบัรูเ้พยีงเสยีงหรอืรูปทรงของดนตร ี ไม่ไดอ้า้งองิไป
ถงึความหมายภายนอกของดนตร ี เช่น อารมณ์ความรูส้กึต่างๆ ซึง่ทศันะเหล่านี้สะทอ้นออกมา
ใหเ้หน็ว่าหลายๆตอนในบทวจิารณ์ มแีนวคดินี้เป็นพืน้ฐานชีน้ าการเขยีนอยู่ อย่างน้อยบท
วจิารณ์นี้ยงัชีใ้หผู้ท้ีม่คีวามคดิเหน็ว่าดนตรขีองบราหม์สไ์ม่มโีทนคลัเลอร์ ไดต้ระหนกัว่าแทจ้รงิ
แลว้สิง่เหล่านี้แฝงอยู่บทเพลงของบราหม์สด์ว้ย โดยทีค่วามงดงามทางดนตรขีองบราหม์สอ์าจ
ไม่ไดห้มายถงึสสีนัทางดนตรอีนัเจดิจา้ 
 ฉะนัน้แนวดนตรทีีส่อดคลอ้งกบัความเชื่อของ ฮนัสลคิ  คอืดนตรปีระเภท Absolute 

Music ทีเ่ป็นดนตรทีีไ่ม่ตอ้งบรรยายหรอืพรรณนาภาพพจน์ใดๆ อนัเป็นลกัษณะของ 
Program Music ซึง่ดนตร ีAbsolute Music จะไม่รวมเพลงรอ้งทีเ่นื้อรอ้งมอีทิธพิล
ต่อโครงสรา้งทางดนตร ีอาท ิเพลงรอ้งของชเูบริต์ และไม่รวมถงึดนตรใีนลกัษณะโรแมนตกิดว้ย 

 บทวจิารณ์บทน้ียงัมคีุณค่าในฐานะเป็นตวัอย่างทีม่พีลงัของการน าเสนอความคดิทาง
สุนทรยีศาสตรส์ านกัรูปนัยนิยม อกีทัง้ยงักระตุน้ใหเ้กดิความคดิโตแ้ยง้สิง่บกพร่องทีม่อียู่ใน
ความเชื่อนี้ และพฒันาขยายไปสูแ่นวคดิทางสุนทรยีศาสตรอ์ื่นๆต่อไป อาท ิ แนวคดิทฤษฎทีาง
ศลิปะทีพ่ยายามอธบิายว่า ศลิปะคอืการแสดงออกซึง่ความรูส้กึ (Expression) อนัเป็น
กระแสดนตรใีนยุคโรแมนตกิ 

 ลกัษณะการประเมนิคุณค่าแบบรปูนยันิยม (Formalism) นัน้ ไม่ใช่เป็นเรื่องที่
แปลกใหม่ส าหรบัคนไทย เพราะศลิปะไทยหลายชนิดมุ่งเน้นใหค้วามสนใจกบัเรื่องรปูแบบกนั
อย่างกวา้งขวาง และโดยรวมแลว้ผูอ้่านคนไทยสามารถเขา้ใจบทวจิารณ์นี้ไดอ้ย่างไม่ล าบาก
ยากเยน็นกั โดยทีบ่ทวจิารณ์บทน้ีชีใ้หเ้หน็ว่า ศลิปะมพีลงัในตวัของมนัเอง หรอืศลิปะอยู่ในตวั
ของมนัเอง ไม่ตอ้งเชื่อมโยงกบัพลงัอื่น เป็นผลงานวจิารณ์ในอกีแบบหนึ่งทีไ่ม่สนใจปัจจยั
ภายนอกทีม่ผีลต่อดนตร ี ท าใหก้ารวจิารณ์เป็นการวเิคราะหต์วังานอย่างแทจ้รงิ ซึง่กน่็าจะ
เพยีงพอแลว้ และสิง่เหล่านี้เป็นตวัจรรโลงศลิปะโดยไม่ตอ้งเอาปัจจยัอื่นมาเกือ้หนุน เป็นการผกู
กบัใจมนุษย ์ พึง่ตวังานดนตรกีบัใจของผูร้บัเท่านัน้ ไม่ไดพ้ึง่อย่างอื่น เป็นความยิง่ใหญ่มพีลงั
ของบทวจิารณ์ทีพ่ดูถงึเรื่อง “ใจต่อใจ” 
 

 

ดุสติ จรญูพงษ์ศกัดิ ์: ผูว้เิคราะห ์
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คำรำยำน : กำรอ ำนวยเพลงครัง้สุดท้ำย 
 

   แซมมวล ลพิแมน 

 

 ช่วงอายุทีก่ าลงัเขา้สูว่ยั 90 ปี ส าหรบัคนทีท่ างานดนตรมีาจนเป็น“วาทยกรผูย้ิง่ใหญ่” 
เป็นช่วงทีจ่ะท างานดนตรไีดด้เียีย่มทีสุ่ด  และเป็นช่วงสุดทา้ยแห่งการอ านวยเพลงดว้ย 

วาทยกรทีเ่ป็นต านานทางดนตร ี อาท ิทอสกานินี, มองเตอ, วอลเตอร,์ สโตโควสกี ้ ไม่ว่าจะมี
ความแตกต่างกนัอย่างไร ลว้นไดพ้บพานกบัทัง้ทุกขท์ัง้สุขแตกต่างกนัไปในการทีจ่ะบรรลุถงึ
จุดสงูสุดแห่งชวีติการท างานดนตรใีนบัน้ปลายแห่งชวีติ 

 คารายานผูซ้ึง่ปัจจุบนัมอีายุ 81 ปี ไดเ้ขา้สูช่่วงทศวรรษแห่งการใหร้างวลัแก่ชวีติและ
เป็นช่วงแห่งการเปลีย่นแปลงทีเ่อาแน่เอานอนไม่ได ้และอย่างทีเ่ราๆทราบกนัดวี่าในบรรดากลุ่ม
วาทยกรทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ด ท างานอยู่ในวงการเพลงคลาสสกิระดบันานาชาตติัง้แต่
สงครามโลกครัง้ที ่ 2 และลม้หายตายจากไปหลายคนแลว้นัน้ คารายานเป็นคนสุดทา้ยของ
วาทยกรกลุ่มนัน้เขาเป็น Generalmusikdirektor  ทีท่ างานดนตรไีดห้ลายๆอย่าง ทัง้
การอ านวยเพลงวงออรเ์คสตราและโอเปร่า ผูบ้รหิารงานดา้นดนตร ี คน้พบและสนบัสนุนนกั
ดนตรหีน้าใหม่ๆทีม่คีวามสามารถ ผูน้ าแห่งอุตสาหกรรมดนตร ีดุรยิเทพแห่งเวทกีารแสดง และ
ผูก้ าหนดรสนิยมทางดนตร ี วาทยกรในกลุ่มนี้มเีพยีงไม่กีค่น และคารายานสามารถไปถงึความ
เป็นเลศิสงูสุดของทุกสิง่ทุกอย่างทีว่าทยกรในโลกสมยัใหม่น้ีแสวงหา 
 เมื่อหน้าหนาวทีผ่่านมานี้ วงเวยีนนา ฟิลฮารโ์มนิก ทีโ่ด่งดงั ซึ่งคารายานท างานอย่าง
ใกลช้ดิทัง้ดา้นการแสดงคอนเสริต์ โอเปร่า และการบนัทกึเสยีง ตัง้แต่ปลายทศวรรษ 1940  

ไดอ้อกทวัรแ์สดงคอนเสริต์ในสหรฐัอเมรกิา  แมว้่าคารายานจะมปีระวตักิารเจบ็ป่วยเรือ้รงัมา
นานและตอ้งผจญกบัปัญหานี้ตลอดชวีติ เขากย็งัออกแสดงทวัรค์อนเสริต์ร่วมกบัวงเวยีนนาฟิลฮาร์
โมนิกเมื่อปลายเดอืนกุมภาพนัธ ์ โดยแสดงคอนเสริต์ทีค่ารเ์นกี้ ฮอลล ์ ในนครนิวยอรก์ 2 ครัง้ 
โปรแกรมการแสดงครัง้แรกประกอบดว้ย ซมิโฟน ีหมายเลข 8 (Unfinished) และดนตรี
ในกลุ่มเพลงวอลต์ซแ์ละโพลกา้ของนกัแต่งเพลงตระกูลสเตร๊าสส์องท่าน คอื Josef และ 
Johann II  โปรแกรมการแสดงครัง้ทีส่อง   ไดแ้ก่ ซมิโฟน ีหมายเลข 8 ของบรู๊คเนอร ์
 ผมเขา้ชมการแสดงโปรแกรมแรก  ก่อนการแสดงจะเริม่ขึน้กร็ูส้กึเหมอืนมอีะไรเป็น
พเิศษในคอนเสริต์นี้ อาท ิ ปกตวิงออรเ์คสตราของอเมรกินัมกัจะมนีิสยัน่าร าคาญในการทีช่อบ
เป่าหรอืเล่นเครื่องดนตรเีบาๆเพือ่เทยีบเสยีงเครื่องดนตรบีนเวทกีารแสดง ซึ่งกนิเวลายาวนาน
เหลอืเกนิก่อนทีก่ารแสดงจรงิจะเริม่ขึน้ แต่วงเวยีนนาฟิลฮารโ์มนิก เช่นเดยีวกบัทีผ่มเคยสงัเกต
วงเบอรล์นิ ฟิลฮารโ์มนิก เดนิตรงออกมาและเริม่เล่น  โดยสง่เสยีงน่าร าคาญก่อนการแสดงน้อย
มาก  แต่บางสิง่บางอย่างทีส่ าคญักว่าก าลงัจะเริม่ขึน้ ผมรูม้านานแลว้เกีย่วกบัความอ่อนเปลีย้
เพลยีแรงทางร่างกายของคารายาน อนัท าใหเ้ขาตอ้งยกเลกิการแสดงมาแลว้หลายครัง้ ผมยงั
ทราบเกีย่วกบัปัญหาขดัแยง้ทีต่่อเนื่องกนัมาระหว่างคารายานกบันกัดนตรใีนวงเบอรล์นิฟิลฮาร์
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โมนิก  วงออรเ์คสตราทีเ่ขาไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นวาทยกรตลอดชวีติ  แต่นกัดนตรใีนวงไดท้วี
ความไม่พงึพอใจเขามากยิง่ขึน้เน่ืองจากการด าเนินงานในแบบเผดจ็การของคารายานเอง แต่
ผมกไ็ม่ไดเ้ตรยีมตวัเตรยีมใจกบัการทีจ่ะไดพ้บกบัภาพทีท่ าใหผ้มถงึกบัตะลงึ เมื่อชายร่าง
ธรรมดาๆผอมโซคนหน่ึง เดนิกะโผลกกะเผลกปรากฏกายขึน้มาดา้นขา้งเวทกีารแสดง  ร่างกาย
โอนเอนอยู่ภายใตอ้อ้มแขนของผูช้่วยหนุ่มรปูร่างสงูทีช่่วยพยุงตวัวาทยกรผูย้ิง่ใหญ่เดนิเนิบๆชา้ๆ 

และร่างพุง่ชนกบัแท่นทีย่นืส าหรบัวาทยกร เขาพยายามไต่ไปนัง่ยงัเกา้อีท้ีส่รา้งขึน้เป็นพเิศษใน
แท่นอ านวยเพลง หนัหลงัใหก้บัผูฟั้ง และอย่างปราศจากความองอาจสง่าผ่าเผย                   

คารายานกเ็ริม่บรรเลงซมิโฟนี หมายเลข 8 ของชเูบริต์ 

 สุม้เสยีงดนตรทีีบ่รรเลงออกมาคอื การบรรลุจุดสงูสุดทางดนตรขีองคารายาน อนัเกดิ
จากความเพยีรพยายามตลอดชวีติของเขา เพือ่ใหเ้สยีงดนตรจีากการบรรเลงของวงออรเ์คสตรา
ทีป่ระณีตชดัเจน ขณะทีค่ารายานก าลงัอ านวยเพลงซมิโฟนีของชเูบริต์ทีคุ่น้เคยเป็นอย่างยิง่ สุม้
เสยีงอนัวเิศษสุดเหล่านี้ไม่ใช่ค่อยๆเริม่เกดิขึน้ แต่มนัเกดิขึน้ทนัทตีัง้แต่เริม่ต้นบรรเลง ประโยค
เพลงเสยีงเบาคลา้ยเสยีงกระซบิตอนเริม่เพลงบรรเลงโดยเชลโลและเบส  ผมไม่เคยฟังการ
บรรเลงทีเ่ล่นไดแ้ผ่วเบาน่าฟังแบบนี้ (เหมอืนกบัท่อนลากยาวของตวัโน้ตเสยีงต ่าอ ี แฟลต ใน
ตอนเริม่ตน้ของอุปรากรเรื่อง Das Rheingold ของวากเนอร)์ เหมอืนกบัการเกริน่น าอะไร
บางอย่างทีไ่ม่เกี่ยวกบัดนตร ีแต่เป็นเรื่องของสภาพจรงิๆทางร่างกาย และดว้ยตวัโน้ตเพยีง 2-

3 ตวันี้อารมณ์ดนตรขีองซมิโฟนีบทน้ีกไ็ดถู้กก าหนดขึน้มา  ขาและเทา้ของคารายานสงบนิ่งไม่
ขยบัเขยือ้น แขนของเขาเคลื่อนไหวขึน้ลงอย่างสงา่งาม สอดคลอ้งไปดว้ยกนัอย่างสมบูรณ์ยิง่
กบัเสยีงทีบ่รรเลงออกมาจากวงออรเ์คสตรา 
 เสยีงดนตรทีีบ่รรเลงออกมาปราศจากอารมณ์ความรูส้กึ ไม่มกีารกระแทกเสยีงออกมา
ทนัทหีรอืเล่นแบบสบายอารมณ์ สรรพส าเนียงดนตรเีรยีกไดว้่ามุ่งความประณีตบรรจงอย่าง
เตม็ที ่ เสยีงโน้ตทุกตวัชดัเจน แต่ไม่ถงึสง่ประกายความจา้จดัจา้นออกมา   แมใ้นตอนทีเ่ป็น
เสยีงประสานเตม็เสยีงซึง่เล่นออกมาดงัและมพีลงั ท าใหเ้กดิความรูส้กึถงึการหลุดพน้จากความเป็น
จรงิทางเนื้อหนงัมงัสา ประดุจว่าวาทยกร นกัดนตร ี นักแต่งเพลง และบทเพลงหลุดพน้ออกไป
จากชวีติทางโลก ไม่ไดค้ดิถงึ ชเูบริต์ทีต่ายไปแลว้ หรอืแมก้ระทัง่ชเูบริต์ทีเ่ป็นอมตะ ไม่ไดค้ดิถงึ
ดนตรแีบบเวยีนนีสหรอืสไตลด์นตรแีบบอื่นๆของชเูบริต์ ฟังแลว้คดิถงึดนตรบีรสิุทธิ ์ (pure 

music) เพยีงอย่างเดยีว 
 ความหมายของการบรรเลงของวงออรเ์คสตราในแบบทีห่ลุดพน้จากความรูส้กึทางโลก 

แน่นอนทีสุ่ดว่าจะตอ้งเป็นสิง่ทีย่อดเยีย่มทีสุ่ด ส าหรบัผมแลว้รูส้กึว่าความหมายในเสยีงดนตรนีี้
แฝงอยู่ในท่อนสัน้ๆทีม่กีารบรรเลงเหลื่อมกนัระหว่างเครื่องดนตรใีนกลุ่มเครื่องลมไมท้ีเ่ล่นเดีย่ว
และในกลุ่มเครื่องสาย แมแ้ต่วงออรเ์คสตราทีย่ิง่ใหญ่เมื่อเล่นเพลงซมิโฟนียาวๆ กต็อ้งท าความ
เขา้ใจถงึเสยีงดนตรทีีบ่รรเลงออกมาดว้ย เพือ่ทีจ่ะเล่นไดอ้ย่างสบายใจ ความสมบูรณ์แบบจาก
การบรรเลงซมิโฟนี หมายเลข 8 ของ ชเูบริต์ โดยคารายาน ไม่ไดอ้ยู่ทีก่ารบรรเลง แต่อยู่ที ่
“มโนภาพ” (idea) ของเขามากกว่า สิง่ทีไ่ดย้นิทีส่งัคตีสถานคารเ์นกี้ ฮอลล ์ในคนืหนาวเหน็บ
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วนัเสารท์ีผ่่านมา ส าหรบัผมแลว้อย่างน้อยมนัเป็นมโนทศัน์ทางดนตรทีีอ่ยู่เหนือประสบการณ์
ทางโลกวตัถุ เป็นการบรรเลงผลงานเพลงชิน้ยอดเยีย่มดว้ยมโนทศัน์ทางดนตรขีองบุคคลที่
เขม้งวดและละเอยีดประณีต อนัเกดิจากการสัง่สมความเชีย่วชาญและการบรรลุซึง่วุฒภิาวะ 
เป็นการบรรเลงทีไ่ม่เคยไดย้นิไดฟั้งมาก่อนและบางทอีาจจะไม่ไดย้นิอกี 

 ผลงานเพลงของสองพีน้่องตระกูลสเตร๊าส ์ ทีบ่รรเลงในครึง่หลงัการแสดง ไดเ้ปลีย่น
อารมณ์การฟังเพลงไปอย่างสิน้เชงิ ไดแ้ก่ เพลง Sphären-Klänge และ เพลง 
Delirien Waltzes ผลงานเพลงของโยเชฟ สเตร๊าส ์  เพลงโหมโรงจาก Zigeuner 

Baron เพลง Annen-Polka  เพลง  Perpetuum mobile  และเพลง Kaiser-

Walzer  ผลงานเพลงของโยฮนัน์ สเตร๊าส ์(ผูลู้ก) คารายานเปลีย่นบทบาทไปเป็นผูใ้หค้วาม
บนัเทงิกบัผูฟั้ง ผมอยากจะเรยีกว่าเป็นการทะนงตวัถอืด ีผมเหน็จะตอ้งยอมรบัว่าผมไม่สนุกกบั
การกลบัไปสูส่ภาวะปัจจุบนัของวาทยกร ในสว่นของดนตรเีรยีบๆแบบนี้ ผมสมัผสัไดถ้งึความ
ถดถอยของคารายาน ผมคดิยอ้นกลบัไปในอดตีว่าหลายครัง้ทีเ่ดยีวทีค่ารายานในช่วงวยัหนุ่มที่
สุขภาพร่างกายแขง็แรง เขาไดท้ าใหบ้ทเพลงเหล่านี้สง่ประกายสดใสชดัเจน ซึง่เพยีงแค่นี้กท็ า
ใหง้านเพลงนี้เป็นศลิปะทีย่ิง่ใหญ่ได ้  ความละเอยีดอ่อนประณีตในบทเพลงของชูเบริต์ กลบั
กลายเป็นดนตรเีรยีบๆในบทเพลงของสเตร๊าส ์  สิง่ใดกต็ามทีด่เูหมอืนประเทอืงปัญญาในดนตรี
ของชเูบริต์ กลบักลายมาเป็นเพยีงดนตรทีีไ่ม่มชีวีติชวีาในบทเพลงของสเตร๊าส์  
 เมื่อผูฟั้งกลุ่มเดยีวกนัทีรู่ส้กึฉงนสนเท่หใ์นตอนทา้ยของบทเพลงของชเูบริต์ทีบ่รรเลงไป
แลว้ กลบัมารูส้กึกระฉบักระเฉงหลงัจากฟังเพลงวอลต์ซ์ และโพลกา้ คารายานกใ็หร้างวลักบั
ผูฟั้งดว้ย  การเล่นเพลงแถมองักอร ์ เพลง Radetzky March ของโยฮนัน์ สเตร๊าส ์ (ผู้
พอ่) ตอนน้ีผูฟั้งก็บรรลุถงึช่วงเวลาแห่งความหฤหรรษ์ ตบมอืไปพรอ้มจงัหวะเพลง และ
คกึคกักนัใหญ่เมื่อคารายานหนักลบัมาทางผูฟั้งและสง่ครึง่ยิม้ ครึง่หยอกลอ้ใหจ้งัหวะไปกบัการ
ตบมอืรอบสุดทา้ย 

 เราจะเขา้ใจการเปลีย่นแปลงต่างๆทีเ่กดิขึน้ในคอนเสริต์นี้ ไดแ้ก่การลดตวัลงมา (อย่าง
น้อยในความรูส้กึของผม) จากความประณีตลกึซึง้ไปสูเ่รื่องน่าหวัเราะแย่ๆนี้อย่างไรด ี ผูฟั้ง
หลายพนัคนในคารเ์นกีฮ้อลลม์โีอกาสดใีนการไดส้มัผสัถงึช่วงเวลาทีค่วรตดิตรงึความทรงจ าใน
ประวตัศิาสตรท์างดนตร ี เป็นการส าแดงออกใหเ้หน็ถงึมโนทศัน์สงูสุดของวาทยกรผูย้ิง่ใหญ่คน
หนึ่ง ซึง่เมื่อเพยีงสองสามนาทมีานี้ ผูฟั้งกลุ่มเดยีวกนัน้ีและนกัดนตรทีีส่ามารถยิง่กลุ่มเดยีวกนัน้ี
พรอ้มดว้ยเพือ่นๆของเขาเขา้ร่วมอย่างมคีวามสุขในสิง่ทีอ่าจเรยีกไดว้่าเป็นเพยีงการตบมอืไป
พรอ้มกบัจงัหวะเพลง ผมกอ็ยากจะพดูซ ้าอกีทวี่าเราจะเขา้ใจปรากฏการณ์เหล่านี้ไดอ้ย่างไร 
 ค าตอบงา่ยมาก การแสดงดนตรกีเ็หมอืนกบัการแสดงอื่นๆ ซึง่มคีวามหมายถงึการให้
ความพงึพอใจกบัผูช้มผูฟั้ง  ผูแ้สดงทัว่ไปหรอืบางครัง้โดยเฉพาะอย่างยิง่ผูแ้สดงทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดมี
ชวีติอยู่เพือ่ทีจ่ะใหค้วามหรรษากบัผูช้มผูฟั้ง  ยิง่ผูช้มมคีวามสุขมากเท่าไร ยิง่ท าใหม้ผีูช้มมาก
ขึน้ และเป็นเรื่องทีด่ขีึน้ ในความหฤหรรษ์นี้คอืความพงึพอใจของผูฟั้ง ซึง่ความพงึพอใจน้ีจรงิๆ
กค็อื ความพงึพอใจของผูแ้สดงดว้ย ยงัมโีอกาสอกีมากทีน่กัดนตรทีีย่ ิง่ใหญ่ทัง้หลายจะได้
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น าเสนอสิง่ทีด่ีๆ  นอกเหนือไปจากความพงึหฤหรรษ์และความพงึพอใจ  เพือ่เขา้สูธ่รรมชาติ
สงูสุดของงานศลิปะหรอืแมก้ระทัง่ชวีติ ซึง่เป็นสิง่พเิศษมหศัจรรย ์ สิง่ทีเ่ป็นสตปัิญญาอนัทรง
เกยีรตภิูมขิองคารายานสามารถน าเสนอสิง่นี้ได้ ผ่านทางร่างกายทีเ่สื่อมถอยลงไปของเขา 
ความไพเราะงดงามสมัผสัไดด้ว้ยตนเองในบทเพลงซมิโฟนีของชูเบริต์นี้เป็นสิง่ทีม่ากกว่าการที่
เรามสีทิธจิะคาดหวงั  เพราะคารายานในช่วงสัน้ๆไดแ้ปรเปลีย่นไปสูค่วามเป็นผูใ้หค้วามบนัเทงิ  
เขาภูมใิจในตวัเองตลอดเวลาว่าไดอ้ยู่ดกีนิด ี ทีผ่่านมามนัเป็นเพยีงชวีติเท่านัน้  จงท าตวัใหม้ี
ความสุขกบัปัจจุบนั 

 

ดุสติ จรญูพงษ์ศกัดิ ์: ผูแ้ปล 
 

แปลจาก: Samuel Lipman “Karajan : The Last Time”. Arguing 

for Music, Arguing for Culture. New York : David 

R. Godine Publisher, Inc. 1990, pp. 313 -317. 
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 แซมมวล ลปิมาน (Samuel Lipman) ผูเ้ขยีนบทวจิารณ์บทน้ีเป็นนกัเปียโน และ
เคยเป็นกรรมการอยู่ใน National Council for the Arts ของประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ประสบการณ์อนัหลากหลายของผูว้จิารณ์ไดส้ะทอ้นออกอย่างมคีุณค่าในบทวจิารณ์ และมบีาง
จุดของบทวจิารณ์ทีอ่าจเป็นประเดน็ใหค้ดิแยง้ผูว้จิารณ์ไดเ้ช่นเดยีวกนั 

 ผูว้จิารณ์เริม่บทวจิารณ์ดว้ยการตัง้ประเดน็เรื่องวยัวุฒแิละคุณวุฒขิองวาทยกรในการ
ท างานดนตรไีดอ้ย่างน่าสนใจ โดยชีใ้หเ้หน็ถงึการท างานของวาทยกรว่า กว่าจะไดร้บัการยก
ย่องใหเ้ป็นวาทยกรทีย่ิง่ใหญ่จรงิๆนัน้ (โดยเฉพาะวาทยกรในยุคหลงัสงครามโลกครัง้ที ่ 2 

หลายคนทีบ่รรลุจุดสงูสุดของการอ านวยเพลง) ตอ้งผ่านการสัง่สมประสบการณ์ และมี
ความสามารถดา้นดนตร ี จงึจะเป็นทีย่อมรบัและไดร้บัการยกย่องอย่างแทจ้รงิ อาจจะผดิกบั
วาทยกรในยุคหลงัๆ ทีค่วามกา้วหน้าทางเทคโนโลยกีารบนัทกึเสยีงและกลไกดา้นการตลาด ท า
ใหว้าทยกร “เกดิงา่ย ดงัง่าย” แต่คุณค่าการท างานทางดา้นดนตรขีองวาทยกรรุ่นใหม่หลายคน
ยงัไม่เป็นทีย่อมรบั เมื่อเทยีบกบัผลงานของวาทยกรอาวุโสในอดตี 

 ผูว้จิารณ์ชีใ้หเ้หน็ถงึความเป็นผูส้นัทดัในงานดนตรหีลายๆดา้นของคารายาน ทัง้ในดา้น
ดนตรแีละดา้นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัดนตร ี อาท ิ การอ านวยเพลงวงออรเ์คสตรา อุปรากร การท างาน
บรหิารในอุตสาหกรรมดนตร ี ฯลฯ ก่อนทีจ่ะน าเขา้สู่บทวจิารณ์การแสดงของคารายานทีอ่อก
ทวัรแ์สดงในสหรฐัอเมรกิา และผูว้จิารณ์มโีอกาสไดช้มการแสดงทีผู่ว้จิารณ์คาดคดิว่าอาจเป็น
การแสดงครัง้สุดทา้ยในอเมรกิาของคารายาน 

 ในบรบิทอื่นๆทีเ่กีย่วพนักบัการแสดง อาท ิ ระเบยีบวนิัยของนกัดนตรใีนการเทยีบเสยีง
ระหว่างวงออรเ์คสตราทัว่ไปในอเมรกิากบัวงเวยีนนา ฟิลฮารโ์มนิก ทีม่าจากยุโรป ผูว้จิารณ์ได้
สอดแทรกตัง้ขอ้สงัเกตไวใ้นบทวจิารณ์นี้ดว้ย   

 ชื่อเสยีงและภาพพจน์ของคารายาน ทัง้ทีเ่ป็นจรงิจากความสามารถทางดนตรขีองคารายาน 

และสว่นทีค่ารายานไดจ้ดัวางสรา้งภาพพจน์ของตนเองต่อสาธารณชน  ท าใหภ้าพความเป็น “เทพ” 
ในการเป็นผูน้ าวง ยนืสัง่การนกัดนตรอียู่หน้าวงออรเ์คสตราทีม่นีกัดนตรรีอ้ยกว่าชวีตินัน้ ยงัคงตดิ
ตาฝังใจนกัฟังเพลงและผูร้กัดนตรอียู่เสมอ แต่ในบทวจิารณ์นี้ ผูว้จิารณ์ไดเ้ขยีนบรรยายน าเสนอ
ภาพของคารายานในฐานะมนุษยเ์ดนิดนิธรรมดาคนหนึ่ง ทีต่อ้งพานพบกบัการเกดิ แก่ เจบ็ ตาย 
แสดงใหเ้หน็ว่าผูเ้ขยีนบทวจิารณ์ไม่ไดต้กอยู่ภายใตอ้ทิธพิลหรอืหลงกบัภาพลกัษณ์ของคารายาน 

ซึง่ปกตมิกัจะครอบง านักวจิารณ์ทัว่ไป   

 เมื่อมาถงึการวจิารณ์การบรรเลงซิมโฟนี หมายเลข 8 (Unfinished) ผลงาน
เพลงของ ชูเบริต์ บทวจิารณ์บทนี้แสดงใหเ้หน็ว่าผูเ้ขยีนเขา้ถงึแก่นของตวังาน ของการแสดง 
และบุคลกิภาพของวาทยกร และสะทอ้นออกมาในการใชภ้าษาเขยีนไดอ้ย่างจดัเจน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ประสบการณ์เชงิจติวญิญาณดา้นดนตร ีทีแ่สดงออกมาในการอ านวยเพลงของคารายาน 

 บทวจิารณ์บทน้ีก่อใหเ้กดิประเดน็เกีย่วกบั Absolute Music ทีน่่าสนใจและชวน
ใหผู้อ้่านขบคดิตามไปดว้ย ทัง้ในสว่นทีเ่หน็ดว้ยและสว่นเหน็แยง้ในเรื่องนี้ ความไพเราะงดงาม
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ทางดนตรอียู่ทีต่วัดนตรเีอง ซึง่คตีกวสีรา้งสรรคข์ึน้มาโดยอาศยัองคป์ระกอบของดนตร ี อาท ิ

ท านอง จงัหวะ เสยีงประสาน โทนคลัเลอร ์Texture หรอืสิง่ทีเ่รยีกว่า “รปูทรง” ตามทฤษฎี
สุนทรยีศาสตรว์่ารปูทรง (Theory of Form) ไม่ขึน้กบัโลกภายนอกหรอืประสบการณ์
ภายนอก หรอืว่าองคป์ระกอบเหล่านี้คอืเครื่องมอืทีน่กัแต่งเพลงใชเ้ป็นเครื่องมอืในการถ่ายทอด
อารมณ์ความรูส้กึของตนเองเขา้ไปในบทเพลงตามทฤษฎสีุนทรยีศาสตร์ การแสดงออกซึง่
ความรูส้กึ (Theory of Expression) อนัเกดิจากภายในของผูส้รา้งสรรคเ์อง ซึง่เฟ่ืองฟู
ช่วงศตวรรษที ่19 

 ในสว่นของการวจิารณ์การบรรเลงของวงเวยีนนา ฟิลฮารโ์มนิก ผูว้จิารณ์กไ็ม่ไดย้กย่อง     
วงออรเ์คสตราจนเกนิไป แต่ชีใ้หเ้หน็ว่ายงัเล่นผดิพลาดได้ และผูว้จิารณ์สามารถชี้ใหเ้หน็ว่าจุด
แขง็อยู่ ณ ทีใ่ด  

 ประเดน็ส าคญัอกีประการในบทวจิารณ์ทีผู่เ้ขยีนไดส้ะทอ้นออกมาอย่างมพีลงัยิ่งคอื
ทศันะเกีย่วกบัคารายานกบัการผูอ้ านวยเพลงในช่วงปลายของชวีติในคอนเสริต์นี้ ผูเ้ขยีนเกดิ
ความประทบัใจและสมัผสัไดถ้งึความยิง่ใหญ่ของคารายานจากการควบคุมวงบรรเลงซมิโฟนี
ของชเูบริต์ เป็นทศันะทีเ่หน็ตรงกนักบัลอรด์เมนูฮนิ ซึง่ใหส้มัภาษณ์เป็นตอนๆถงึเรื่องราว
ประสบการณ์ชวีติทีไ่ดท้ างานทางดนตรรี่วมกบันกัดนตรแีละวาทยกรหลายต่อหลายคนว่า ใน
บัน้ปลายชวีติของคารายานเขากลบัมายิง่ใหญ่อกีครัง้ หลงัจากทีเ่ขาตอ้งประสบกบัความ
เจบ็ป่วยทางร่างกาย เขากลบัไปสูค่วามลกึซึง้ในการบรรเลงและตคีวามเพลง มคีวามรูส้กึและ
เชื่อในเรื่องมนุษยนิยมเป็นอย่างมาก ผดิกบัในช่วงทีเ่ขาเริม่รูส้กึว่าแก่ตวัลง คารายานจะมี
ความรูส้กึ “โอ่” อยู่ในใจ สง่ผลใหล้ะเลยความละเอยีดอ่อนในเรื่องดนตร ี  

 ในกรณีบทวจิารณ์ชิ้นน้ี ผูอ้่านไม่จ าเป็นตอ้งเคยฟังการแสดงครัง้นี้ เพือ่ตรวจสอบความ
น่าเชื่อถอืในบทวจิารณ์ แต่สามารถตรวจสอบไดจ้ากขอ้มลูและสือ่อื่นๆทีม่เีนื้อหาสมัพนัธก์บั
เรื่องราวการวจิารณ์นัน้ๆ 
 ประเดน็ทีน่่าเป็นจุดใหต้ติงิบทวจิารณ์บทน้ีคอืการทีผู่เ้ขยีนกล่าวแสดงความไม่พอใจการ
บรรเลงผลงานเพลงของตระกูลสเตร๊าสท์ีว่งเบอรล์นิ ฟิลฮารโ์มนิก และคารายานน ามาบรรเลง 
ท าใหเ้กดิความรูส้กึว่าผูเ้ขยีนไม่มคีวามเขา้ใจดนตรขีองสเตร๊าส ์ ประเมนิคุณค่างานดนตรขีอง
คตีกวกีลุ่มนี้ในระดบัไม่สงูนัก ผดิกบัคตีกวชีื่อดงัอย่างบราหม์ส ์ ทีถ่งึแมจ้ะเป็นคนจรงิจงัในเรื่อง
ดนตร ีแต่กย็งัเขา้ใจสเตร๊าสถ์งึกน้บึง้ 
 

ดุสติ จรญูพงษ์ศกัดิ ์: ผูว้เิคราะห ์
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ปิแอร ์มองเตอ 
         เวอรจลิ ทอมสนั 

 

 สองสปัดาหข์อง ปิแอร ์มองเตอ (Pierre Monteux)  กบัการเป็นวาทยกรรบัเชญิ
ใหก้บัวงฟิลฮารโ์มนิก ซมิโฟนี ออรเ์คสตรา ซึ่งจะจบสิน้ลงในวนันี้ ท าใหเ้กดิขอ้สรุป 2 ประการ
จากผู้รกัดนตรทีัง้หลาย (รวมถึงสื่อมวลชนด้วย) คือ เขาสามารถท าให้วงออร์เคสตราวงนี้ 
บรรเลงเพลงออกมาได้ไพเราะงดงามกว่าวาทยกรท่านอื่นๆที่เคยควบคุมวงออร์เคสตราวงนี้
ภายในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา  และการตีความบทเพลงของบราห์มส์ก่อให้เกิดความรู้สกึ
ใหม่ๆทีน่่าสนใจมาก 

 เป็นเวลานานแสนนานมาแลว้ทีว่งออรเ์คสตราของเราเคยบรรเลงดนตรอีอกมาไดส้มกบั
เป็นเสยีงของวงออรเ์คสตราจรงิๆ  วงฟิลฮารโ์มนิก ซมิโฟนี ออรเ์คสตราประกอบดว้ยนักดนตรี
ทีม่คีวามสามารถมากมาย และการเปลีย่นแปลงนักดนตรเีมื่อปีที่แลว้หลงัจากที่ Rodzinski 

มารบัต าแหน่งวาทยกรประจ าวง ท าให้ศักยภาพทางดนตรีของวงพัฒนาไปได้มากขึ้น การ
บรรเลงครัง้หลงัๆ บางครัง้ก็เป็นที่ยอมรบัได้มากที่สุด แต่บางครัง้ไม่ว่าใครจะมาเป็นวาทยกร 
การแสดงของวงออกมาเหมอืนการฝึกซ้อมทีน่ักดนตรเีพิง่มาเริม่นัง่อ่านโน้ตกนั มากกว่าจะเป็น
การบรรเลงทีม่เีตรยีมการมาเป็นอย่างดี ความไม่น่าเชื่อถอืในการบรรเลงของวงเป็นปัญหาของ
วงมานานแลว้ เมื่อเทยีบกบัความแขง็แกร่งของการท างานร่วมกนัของนักดนตรวีงออรเ์คสตรา
อื่นๆ อาท ิวงฟิลาเดลเฟีย, วงบอสตนั, และวงชคิาโก ซึ่งไม่ว่าวาทยกรท่านใดจะมาควบคุมวง 
ความมัน่คงแน่นอนของการท างานร่วมกันของนักดนตรีก็ยังคงมีอยู่   เมื่อมองย้อนไปในปี 

1936 ซึ่ง Sir Thomas Beecham ผู้เป็นวาทยกรรบัเชิญอยู่ครึ่งสมยักาลทางดนตร ี
ท่านได้ตอบค าถามเกี่ยวกับปัญหาของวงฟิลฮาร์โมนิก  ซิมโฟนี ออร์เคสตรา ซึ่งท าให้
ผู้อ านวยการดนตรตีอนนัน้หงุดหงดิพอสมควรว่า แม้ว่าวงออรเ์คสตราวงนี้จะประกอบด้วยนัก
ดนตรทีี่มคีวามสามารถยอดเยี่ยมหลายคน แต่การบรรเลงก็ยงัไม่เหมอืนกบัวงออร์เคสตราที่
แทจ้รงิ 
 Rodzinski และวาทยกรอกีหลายคน สามารถควบคุมวงฟิลฮาร์โมนิกฯให้บรรเลง
ดนตรอีอกมาไดเ้สยีงที่สมดุล โดยเฉพาะบทเพลงทีไ่ม่คุ้นเคยหูนักฟังเพลง ทางวงสามารถเล่น
ออกมาได้ค่อนข้างดี บางครัง้วาทยกรอย่าง Arturo Toscanini ก็สามารถควบคุมวง
บรรเลงเพลงคลาสสกิทีผู่้ฟังคุน้เคยหู ใหส้ าแดงพลงัทางดนตรอีนัลกึซึ้งออกมาได้ โดยไม่ต้องมี
เรื่องความงดงามทางเสยีงมาเกี่ยวขอ้งทัง้หมด และยงัม ีPierre Monteux อกีคนหนึ่งทีท่ า
ให้เราสมหวงัในสิ่งที่คิดว่าหมดหวังแล้ว เขาท าให้วงฟิลฮาร์โมนิกบรรเลงออกมาได้สรรพ
ส าเนียงดนตรทีี่หลากหลายและงดงาม การผสมผสานเสยีงดนตรทีี่สมดุลและกลมกลนื สมกบั
เป็นวงออร์เคสตราชัน้หนึ่งอย่างแท้จรงิ  เขาบรรเลงเพลงของบราห์มส์และเบโธเฟน ที่ผู้ฟัง
คุน้เคย (ไม่ต้องพดูถงึเพลงของ Debussy) ไดอ้ย่างไพเราะยิง่ รวมถงึเพลงทีไ่ม่คุน้เคยหูคน
ฟังดว้ย นี่คอืเสยีงดนตรทีีว่งออรเ์คสตราควรสรา้งสรรคอ์อกมา สุม้เสยีงในแบบทีว่งออรเ์คสตรา
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ชัน้น าของโลกบรรเลงกนั  เป็นเสียงดนตรทีี่นักดนตรหีลายคนวาดหวงัมานานว่าดนตรขีอง 
บราหม์สค์วรจะออกมาเป็นแบบนี้ 
 นับเป็นเรื่องแปลกทีแ่มว้่าบทเพลงในแบบซิมโฟนิคของบราหม์สจ์ะเป็นที่นิยมกนัอย่าง
แพร่หลายมาก (ถงึกบัในบางปีความนิยมในการน ามาบรรเลงสูงกว่าบทเพลงของเบโธเฟนเสยี
อกี) แต่แทบจะไม่มใีครเลยทีต่คีวามเพลงของบราหม์สแ์ลว้ท าใหค้นฟังพงึพอใจไดสุ้ดๆ  เพราะ
มปัีญหาบางอย่างที่ยงัไม่ได้รบัการแก้ไข อาทิ ท าอย่างไรการตคีวามเพลงจงึจะเข้าถึงท านอง
เพลงเนิบนาบเป่ียมพลัง ซึ่งแฝงอยู่ภายใต้การด าเนินไปอย่างช้าๆ ของจังหวะดนตรี และ
บรรเลงออกมาประดุจว่าส าเนียงดนตรนีี้ครอบคลุมอยู่ในทุกส่วนของบทเพลง แน่นอนว่าดนตรี
ช่วงที่ให้ความรู้สกึเหมอืนตกอยู่ในภวงัค์ย่อมต้องการตีความที่เข้าสู่ภายในจติใจมากกว่าการ
แสดงความรู้สกึออกสู่ภายนอก  และแน่นอนอกีเช่นเดียวกนัว่าท่อนที่มคีวามรูส้กึเคลื่อนไหวมี
ชีวิตชีวาและความรู้สึกลึกซึ้ง อาทิ ท่อน CODA และ ท่อน FINALE วาทยกรย่อม
บรรจงปั้นแต่งประโยคเพลงนัน้ๆ ออกมาอย่างตัง้ใจยิง่ แต่เอกภาพของการตีความเพลงใดๆ 

ไม่ใช่เกิดจากการสร้างความรู้สกึแบบเข้าสู่ภายในจิตใจตนเองหรอืการแสดงความรู้สกึออกสู่
ภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อน ามาใช้กับผลงานเพลงของบราห์มส์  คีตกวีที่ เป่ียม
ประสบการณ์ผู้ยากจะร้อยเรยีงความคิดและแสดงออกมาอย่างเป็นระบบได้ ดุจประหนึ่งว่า
อารมณ์ความรูส้กึอนัลกึซึง้ทางดนตรขีองบราหม์สซ์ึง่เป็นเรื่องเฉพาะตวัอย่างมากนัน้หนีไกลห่าง
ไปจากเราเสยีแลว้  

ในยุคของผมนัน้ มเีพยีง Frederick Stock แห่งวงชคิาโก ซิมโฟนี ออร์เคสตรา 
เท่านัน้ทีส่ามารถเขา้ถงึบทเพลงซมิโฟนีของบราหม์ส์ ดว้ยสรรพส าเนียงชวนฝัน ทีท่ านองเพลง
เสยีงเบาๆล่องลอยอยู่เหนือวง ขณะทีสุ่ม้เสยีงดนตรดีงัโครมครามแผดเสยีงออกมา ประกอบเขา้
ด้วยกนัเป็นบทเพลงที่ลื่นไหลต่อเนื่องกนั การตีความเพลงของ Stock มพีื้นฐานส าคญัคือ 

พลงัขบัเคลื่อนด้านจงัหวะดนตรทีี่คงเสน้คงวา แต่ไม่ถงึกบัเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เสยีงของวงออร์
เคสตราที่มี Texture บางและโปร่งใสทัง้หมด Monteux มคีวามสนัทดัจดัเจนน้อยกว่า 
Stock ในการที่จะรกัษาหรอืคงไว้ซึ่งเอกภาพทางด้านจงัหวะและท่วงท านองดนตรทีี่ไพเราะ  
แต่ Monteux มคีวามสนัทดัจดัเจนกว่าใครๆในการขจดัสิง่ทีบ่ดบงัการเรยีบเรยีงเครื่องดนตรี
ของบราห์มส์ที่เราคุ้นเคยออกไป ด้วยการเผยออกมาให้ผู้ฟังได้สมัผสัถงึสุม้เสยีงดนตรทีี่โปร่ง 
สดใส ซึ่งรวมถึงเสียงดนตรีที่อยู่ช่วงกลางๆของเครื่องดนตรีกลุ่มต่างๆด้วย   เสียงกลุ่ม
เครื่องสายจากการควบคุมวงของ Monteux ไม่ไดบ้ดบงัเสยีงกลุ่มเครื่องลมไม้  ทรมัเป็ตและ
ทรอมโบนไม่ได้ท าให้เสยีงเครื่องสายด้อยค่าไป  ฮอร์นจะเล่นดงัมากในช่วงที่ก าหนดไว้ให้เล่น
ดงั แต่ความดงัของฮอร์นจะสดใส  ไม่ถึงกบัทึบ แต่ส่งเสยีงแวบขึ้นมาดุจแสงสว่างวาบขึ้นมา
ชัว่ขณะ มากกว่าจะเป็นเสยีงหนกัแน่นแบบกอ้นอฐิทีห่นาทบึ 

 วาทยกรทัง้สองท่านนี้มชีื่อเสยีงในการบรรเลงดนตรคีลาสสกิส านักฝรัง่เศส โดยเฉพาะ
บทเพลงของ Debussy  ซึ่งต้องการลกัษณะการเคลื่อนทีไ่ปของจงัหวะในแบบคลา้ยคลงึกนั
และลกัษณะเฉพาะที่ดีของสมดุลของเสยีง ส าหรบัดนตรสี านักนี้การที่จะบรรเลงให้มแีต่ความ
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หนกัแน่นหรอืความสดใสทัง้หมดเพยีงอย่างเดยีวไม่ไดเ้ป็นสิง่ทีพ่งึปรารถนา เพราะสุม้เสยีงแบบ
นี้จะท าลายความโปร่งสดใสของเสยีงไป อนัเป็นส าเนียงดนตรทีี่จะท าให้เกิดบรรยากาศดนตรี
แบบน้ีขึน้มา นอกจากนัน้จงัหวะต้องมชีวีติชวีาแต่คงเสน้คงวา ท่วงท านองเคลื่อนไหวไปเหมอืน
คลื่นอันละเอียดอ่อนอย่างเป็นธรรมชาติยิง่ เมื่ออ านวยเพลงของคตีกวทีัง้สองท่าน บางครัง้ 
Monteux ปล่อยให้ท านองเพลงช่วงจงัหวะช้าๆ ด าเนินไปอย่างซงักะตาย โดยที่จงัหวะจะ
หยุดการเคลื่อนไหว ละทิ้งการรองรบัการลื่นไหลของเสยีงดนตรี  การเคลื่อนไหวต่างๆหยุดนิ่ง
ลง เสยีงดนตรฟัีงดูเหมอืนขาดความสามารถในการผสานกลมกลนืกนั แต่ช่วงเวลานี้จะด ารงอยู่
ไม่นาน เพราะเมื่อจงัหวะดนตรกีลบัมาตัง้ตวัใหม่ได้อกีครัง้ สุม้เสยีงดนตรทีัง้หมดจะเริม่ตื่นตวั
หายใจ มชีวีติชวีาขึน้มาอกีครัง้หนึ่ง  
 การไปฟังการแสดงของ Pierre Monteux อ านวยเพลงของบราหม์สแ์ละเดอบูซซี 
ในรายการแสดงเดียวกันล่าสุดนี้  ท าให้เกิดความรู้สึกในใจว่า ดนตรีของคีตกวีทัง้สองท่าน
คลา้ยคลงึกนั หรอือย่างน้อยตอ้งการการตคีวามคลา้ยๆกนั ความลบัเรื่องจงัหวะดนตรใีนผลงาน
เพลงของคตีกวทีัง้สองท่านเป็นความลบัเดยีวกนั และความไม่รุนแรงของจงัหวะดนตรเีป็นสิง่
ส าคญัเช่นเดยีวกบัความโปร่ง สดใสของเสยีงดนตร ีเหล่านี้เป็นความจ าเป็นพื้นฐานในควบคุม
วงให้บรรเลงออกมาใหไ้ด้เสยีงแบบนี้ Montuex ใช้กลเมด็เดด็พรายเรน้ลบัใดในการอ านวย
เพลง เป็นสิง่ทีผ่มสุดจะคาดเดา แต่เขาไดท้ าใหว้งฟิลฮารโ์มนิก ซมิโฟนี ออรเ์คสตราบรรเลงได้
อย่างดเียีย่ม ทัง้ในเรื่องของจงัหวะและความสมดุลของเสยีงทีล่ะเอยีดอ่อน ผมคดิว่าวาทยกรรบั
เชญิท่านอื่นๆทีพ่ลาดหรอืลม้เหลวในการสรา้งเสยีงวงออรเ์คสตราใหอ้อกมาสมกบัเป็นเสยีงของ
วงออรเ์คสตราจรงิๆ กค็งอยากจะรูเ้คลด็ลบัอนัน้ีเช่นเดยีวกนั 

 

       ดุสติ จรญูพงษ์ศกัดิ ์: ผูแ้ปล 
 

แปลจาก  Virgil Thomson. “Pierre Monteux” The Art of 

Judging Music. New York : Knopf, 1948, pp. 16 - 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ครัง้ที ่2 (05/11/45)                                                                                  สรร
นิพนธ ์ สงัคตีศลิป์ 

 

273 

 

 
บทวิเคราะห์ 

 Pierre Monteux เป็นวาทยกรชาวฝรัง่เศส (ต่อมาเปลี่ยนสญัชาติเป็นอเมรกินั) 

มีชีวติอยู่ช่วงปี 1875-1964 เรยีนไวโอลินและการแต่งเพลงจากสถาบันดนตรกีรุงปารีส 

ชนะเลศิการแข่งขนัไวโอลนิในปี 1896 เริม่ต้นชวีติทางดนตรดี้วยการเล่นวโิอลาอยู่ในวงออร์
เคสตรา ต่อมาเป็นวาทยกรใหก้บัคณะบลัเลต์ Ballet Russe ของ Diaghilev และไดน้ า
ผลงานดนตรปีระกอบการแสดงบลัเลต์ของ  สตราวนิสกี้ออกแสดงครัง้แรกหลายเพลง อาท ิ

Petrushka, The Rite of Spring, Song of the Nightingale 

 Monteux เคยเป็นวาทยกรวง Metropolitan Opera (1917-1919) วง
บอสตัน ซิมโฟนี ออร์เคสตรา (1919-1924) วงซานฟรานซิสโก ซิมโฟนี ออร์เคสตรา 
(1936-1952) วงลอนดอน ซิมโฟนี ออร์เคสตรา (1961-1964)  Monteux ได้รบั
การกล่าวขวญัและยกย่องว่าสันทัดทัง้ในการบรรเลงเพลงส านักฝรัง่เศสและส านักเยอรมัน 

โดยเฉพาะผลงานของบราหม์สแ์ละเบโธเฟน ที ่Monteux ชื่นชอบเป็นพเิศษ 

 ส าหรบั Virgil Thomson ผู้เขยีนบทวจิารณ์บทนี้ เป็นนักวจิารณ์ที่เป็นนักแต่ง
เพลงดว้ย    บทวจิารณ์บทนี้มจุีดเด่นประการหนึ่งทีเ่หน็ไดเ้ด่นชดัเมื่ออ่านจบแลว้คอื แมผู้เ้ขยีน
จะมคีวามรูเ้รื่องดนตรเีป็นอย่างดี แต่ในบทวจิารณ์บทนี้แทบไม่มกีารใช้ศพัท์แสงทางดนตรเีลย 

ผู้เขียนสามารถอธิบายเรื่องราวทางดนตรไีด้ด้วยการใช้ภาษาพื้นๆธรรมดาๆ  ขณะเดียวกัน
สามารถสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจหรอือย่างน้อยเห็นความแตกต่างทางนามธรรมด้านดนตรไีด้  ทัง้ใน
สว่นของผูอ้่านทีไ่ม่มพีืน้ฐานทางดนตรมีาก่อน หรอืแมแ้ต่ผูม้คีวามรูด้นตรมีาบา้งแลว้ 
 ความสามารถในการบรรเลงดนตรใีนแบบที่บรรเลงด้วยวงซิมโฟนี ออร์เคสตรา หรอื
ซิมโฟนิค มวิสคิในประเทศสหรฐัอเมรกิานัน้สูงและก้าวหน้ามาก  เพราะนักดนตรมีพีื้นฐานเล่น
ดนตรมีาตลอดในการศกึษาตัง้แต่ระดบัประถม และในระดบัทีสู่งขึน้ไปกม็คีรดูนตรเีก่งๆทีอ่พยพ
มาจากยุโรป โดยเฉพาะช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 ท าใหก้ารบรรเลงดนตรปีระเภทซมิโฟนิค 

มวิสคิกวา้งขวางมากกว่าการแสดงอุปรากร  เพราะในดนิแดนใหม่อย่างสหรฐัอเมรกิานัน้ยงัขาด
ประเพณีเรื่องการแสดงอุปรากร เมื่อเทยีบกบัประเทศทางแถบยุโรป 

 บทวจิารณ์นี้ก่อใหเ้กดิพลงัความรูใ้นเรื่องความแตกต่างของการบรรเลง อนัเนื่องมาจาก
การควบคุมวงออร์เคสตราโดยวาทยกรแต่ละคนที่ตีความเพลงไม่เหมือนกัน  หรือมี
ความสามารถต่างกนัในการชกัน าใหน้ักดนตรบีรรเลงออกมาตามทีว่าทยกรตอ้งการ อาท ิความ
งดงามและความหลากหลายของเสยีงที่บรรเลงออกมา ความสมดุลและการผสมผสานกนัของ
เสยีงดนตรทีีไ่พเราะ  
 ผูเ้ขยีนเจาะลกึไปถงึความโดดเด่นของ Monteux ในการบรรเลงเพลงของบราห์มส์ 
โดยเปรียบเทียบกับจุดเด่นของ Stock วาทยกรอีกท่านหนึ่ ง บทวิจารณ์ชี้ให้ เห็นถึง
ความส าคญัของลกัษณะจงัหวะชา้ๆในเพลงของบราหม์ส์ ทีต่้องการความรู้ ความเขา้ใจและการ
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ปรบัความสมดุลของเสยีงให้ดนตรมีพีลงัออกมาอย่างที่ควรจะเป็น รวมถงึสสีนัและการด าเนิน
เสยีงดนตรขีองเครื่องดนตรกีลุ่มต่างๆ 

 จากนั ้นผู้วิจารณ์ ได้น าดนตรีของบราห์มส์  ซึ่ งเป็นดนตรีในส านักเยอรมัน  ไป
เปรยีบเทียบกบัดนตรขีองเดอบูซซีในส านักฝรัง่เศส ชี้ให้เห็นจุดร่วมทางดนตรทีี่คล้ายคลงึกนั
บางประการ อาท ิการไม่เน้นเรื่องความหนักแน่น หรอืความโปร่งใสของเสยีงอย่างสุดขัว้เพยีง
อย่างเดียว แต่เน้นในเรื่องความมีชีวิตชีวาของการเคลื่อนไหวของลักษณะจงัหวะดนตรี ที่
ควบคุมความลื่นไหลของแนวท านองเพลง 
 ผู้เขยีนบทวิจารณ์มีความสามารถในการใช้ภาษาอธิบายความรู้สึกของผู้เขียนที่เป็น
นามธรรมออกมาเป็นภาษาเขียนเปรยีบเทยีบใหผู้้อ่านเกดิมโนทศัน์ภายในเกี่ยวกบัเสยีงดนตรี
ได้ เด่นชัด  ใช้ค าได้อย่างมีพลัง สื่อความหมายได้ระดับหนึ่ ง ท าให้ผู้อ่านตระหนักถึง
ความสามารถของ Monteux  เข้าใจดนตรขีองบราห์มส์ ์ในอีกแง่มุมหนึ่งได้อย่างง่ายๆ มี
พลงักระตุ้นให้ผู้อ่านอยากฟังเสียงดนตรีจรงิๆ ตามที่ผู้เขยีนใช้ตวัหนังสอืบรรยายความรู้สึก
เปรยีบเทยีบเสยีงแบบต่างๆออกมา 
 

ดุสติ จรญูพงษ์ศกัดิ ์: ผูว้เิคราะห ์
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บทสนทนำกบัเมนูฮิน 
 

เดวดิ ดบูาล 
 

ดบูอล : เมื่อคุณเตบิโตขึน้ ใครคอืนกัไวโอลนิทีคุ่ณชื่นชอบ 

 

เมนูฮนิ : ผมเตบิโตและไดร้บัการปลูกฝังเสยีงไวโอลนิจากการเล่นของ Heifetz1, 

Elman2, Toscha Seidel3 และ Zimbalist4 ซึ่งทุกคนเป็นลูกศษิย์ของ Auer5 

เมื่อตอนผมเป็นเดก็ๆอยู่ในนครซานฟรานซสิโก พวกเขาคอืนกัไวโอลนิทีผ่มชื่นชอบ รวมถงึ
ผลงานแผ่นเสยีงทีไ่ดบ้นัทกึเสยีงไวด้ว้ย โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลงานของไฮเฟ็ตซ ์ ผมฟังการ
บรรเลงของเขาอย่างตัง้อกตัง้ใจมาก 

 

ดบูอล : ครบั ผลงานการบรรเลงเหล่านัน้ลว้นท าใหน้กัไวโอลนิทุกคนเกรงกลวั การบรรลุถงึ
ความสมบูรณ์ครบถว้นดา้นเทคนิคการเล่นไวโอลนิของไฮเฟ็ตซเ์ป็นสิง่ทีน่่าเกรงขาม 

 

เมนูฮนิ : ครบั ผมทราบด ีแต่ผมไดต้กลงใจทีจ่ะเล่นไวโอลนิเพลง Moto Perpetuo และ 
The Dance of the Goblins เหมอืนกบัทีไ่ฮเฟ็ตซ์ไดเ้ล่นมาแลว้ และในบางเวลาดว้ย
ความล าบากล าบนยิง่ ผมสามารถจดัการกบัเทคนิคการเล่นทีย่ากๆนี้ได ้ โดยไม่รูว้่าท าได้
อย่างไร แต่ผมกส็ามารถท าได ้

 

ดบูอล : คุณคดิว่าไฮเฟ็ตซร์ูห้รอืไม่ว่าเขาก าลงัท าอะไรอยู่ ในการทีเ่ล่นไวโอลนิดว้ยเทคนิค
ครบถว้นแบบนัน้ 

 

เมนูฮนิ :  ผมคดิว่าไฮเฟ็ตซร์ูค้รบั ผมคดิว่า Leopold Auer ครผููย้ ิง่ใหญ่ของเขาไดอ้บรม
สอนสัง่เขาไดอ้ย่างวเิศษยิง่ และกไ็ม่ท าใหเ้ขาผดิหวงั สิง่ทีผ่มชื่นชมไฮเฟ็ตซ ์คอื ความสามารถ
ในการควบคุมการเล่นไวโอลนิไดอ้ย่างสมบูรณ์ และความสามารถในการท าใหก้ารบรรเลงแต่ละ
ครัง้ออกมาเหมอืนกนั ผมไม่ไดถู้กสรา้งมาแบบนัน้ ส าหรบัผมแลว้การบรรเลงแต่ละครัง้เป็น
เหตุการณ์ การแสดงทีผ่มตอ้งการมสีว่นร่วมและมปีระสบการณ์กบับางสิง่บางอย่างทีพ่เิศษ

 
1 Jascha Heifetz (1901-1987) นักไวโอลินชาวรสัเซีย 
2 Mischa Elman (1891-1967) นกัไวโอลินชาวรสัเซีย 
3 Toscha Seidel (1899-1962) นักไวโอลินชาวรสัเซีย 
4 Efrem Zimbalist (1889-1985) นักไวโอลินชาวรสัเซีย 
5 Leopold Auer (1845-1930) นักไวโอลินและครูดนตรีชาวฮงัการี 
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เฉพาะ ผมไม่สามารถเป็นอื่นไปไดน้อกจากเป็นตวัของผมเอง แต่ผมนบัถอืความเชีย่วชาญดา้น
การเล่นไวโอลนิทีก่ าหนดทุกสิง่ทุกอย่างไวล้่วงหน้าแมก้ระทัง่จนถงึเรื่องเลก็ๆน้อยๆ 

 

ดบูอล : อย่างไรกต็าม เวลาทีไ่ฮเฟ็ตซเ์ล่นไวโอลนิดว้ยสหีน้าทีไ่รห้วัจติหวัใจ กลบัแฝงอารมณ์
อนัลกึซึง้ไวภ้ายในเสยีงเพลงทีเ่ล่นออกมา 
 

เมนูฮนิ : ใช่ครบั มนัเป็นอะไรทีม่ากกว่าสิง่ทีเ่ราไดย้นิอย่างผวิเผนิ ผมคดิว่าไฮเฟ็ตซร์ูส้กึ
ภาคภูมใิจทีค่วบคุมบางสิง่บางอย่างได ้ และเขายงัเป็นคนประเภททีช่อบควบคุมทุกสิง่ทุกอย่าง
ดว้ย เขาไม่ใช่คนทีจ่ะเจรจาตกลงอะไรกนัไดอ้ย่างง่ายๆ  ผมคดิว่าตอนทีไ่ฮเฟ็ตซเ์สยีชวีติลงเขา
คงมเีพือ่นน้อยมาก เพราะว่าเขาไม่มคีวามยดืหยุ่น และเป็นเรื่องทีน่่าสงสารมาก เพราะว่าเขา
คอืศลิปินทีย่ิง่ใหญ่ และผมนับถอืเขา 
 

ดบูอล : เรามาคุยกนัสกัเลก็น้อยเกีย่วกบันกัไวโอลนิที่ยากทีจ่ะจบัใหม้ัน่ยิง่กว่าไฮเฟ็ตซ ์ และ
เป็นนกัไวโอลนิทีคุ่ณชื่นชอบการเล่นไวโอลนิของเขาเป็นอย่างมาก – ฟรติซ ์ไครสเลอร์6 
 

เมนูฮนิ : ไดเ้ลยครบั ผมสามารถทีจ่ะท าตวัเป็นหนุ่มน้อย เพือ่ทีจ่ะเลยีนแบบไฮเฟ็ตซ ์ ในการ
เล่นไวโอลนิเพลง Moto Pepetuo ของปากานินี่ สิง่ทีย่ากยิง่ส าหรบัการเลยีนแบบคอื การ
เลยีนแบบการเล่นไวโอลนิของไครสเลอร ์ ซึง่เจา้ตวัสามารถท าไดอ้ย่างโดยไม่ตอ้งใชค้วาม
พยายามใดๆทัง้สิน้  ไครสเลอรเ์ป็นนกัไวโอลนิทีสุ่ภาพอ่อนโยนทีสุ่ดเท่าทีผ่มรูจ้กัมา ในฐานะ
ปุถุชนธรรมดา เขาเป็นคนทีอ่่อนหวานเช่นเดยีวกบัการเล่นไวโอลนิของเขา คนทัว่ไปรกัไครส
เลอรแ์ละรูส้กึอ่อนระรวยเมื่อฟังเขาเล่นไวโอลนิเพลงทีเ่ขาแต่งเอง ผมสมัผสักบัสิง่นี้เองเมื่อไดย้นิ
ไครสเลอรเ์ล่นไวโอลนิ ตอนทีผ่มยงัเป็นเดก็ๆอยู่ในนครซานฟรานซสิโก ดนตรขีองไครเลอรพ์ดู
ถงึการเดนิทางท่องเทีย่ว ดนตรขีองเขาพดูถงึประเทศอื่นๆ อารยธรรมอื่นๆ ซึง่เป็นสิง่ทีผ่มไม่
เคยรูม้าก่อนเลย ผมรูซ้ึง้ดวี่านกัไวโอลนิทีม่ปีระสบการณ์การเล่นไวโอลนิระดบัเดก็ๆ จะไม่
สามารถเล่นไวโอลนิไดแ้บบนัน้ เสยีงไวโอลนิของไครเลอรบ์่งบอกถงึท่วงทลีลีา ความอ่อนโยน 

และองคป์ระกอบอื่นๆทีผ่มเองกไ็ม่รู ้   ไครสเลอรเ์ป็นตวัแทนบางสิง่บางอย่างทีคุ่ณไม่สามารถ
เลยีนแบบได ้ บางสิง่บางอย่างทีต่อ้งมาจากประสบการณ์ชวีติ สิง่ทีเ่ขามตีอ้งเป็นสิง่ทีเ่กดิจาก
การอยู่กบัสิง่เหล่านัน้ ในฐานะเป็นเดก็คนหนึ่ง ผมอยู่ห่างไกลจากกรุงเวยีนนามาก และอยู่
ห่างไกลจากอะไรบางอย่างของชวีติทีล่ะเอยีดอ่อน ผมตอ้งใชเ้วลาอกีนานกว่าทีผ่มจะสามารถ
เล่นไวโอลนิบทเพลงของไครสเลอรไ์ดต้ามแบบทีผ่มตอ้งการ 
   

 
6 Fritz Kreisler (1875-1962) นกัไวโอลินและนกัแต่งเพลงชาวออสเตรีย 
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ดบูอล : เมื่อใครเล่นไวโอลนิไดอ้ย่างงดงามสง่ายิง่ สิง่นัน้ย่อมสามารถท าใหค้นฟังรอ้งไหไ้ด้
ทนัท ี

และคุณไม่มทีางรูว้่าเลยว่าจะเกดิขึน้ไดเ้มื่อไร 
 

เมนูฮนิ : ใช่ครบั และในปี ค.ศ.1936 ในกรุงปารสี ในทีสุ่ดเวลานัน้กไ็ดม้าถงึ ผมอายุยีส่บิเอด็
ปี และคงไม่มขีอ้แกต้วัว่าเมื่อมอีายุเท่านี้แลว้จะไม่สามารถเล่นเพลง Schön Rosmarin 

หรอื Caprice Viennois ของไครสเลอรไ์ด ้ ผมตอ้งเล่นเพลงพวกนี้ หรอืมฉิะนัน้ผมกจ็ะ
กลายเป็นเดก็หรอืคนหนุ่มทีล่า้หลงัทีสุ่ด ดงันัน้ผมจงึบนัทกึเสยีงการบรรเลงเพลงเหล่านี้ไว ้และ
ทุกวนัน้ีเพลง  Schön Rosmarin กไ็ดร้บัการยอมรบัเป็นอย่างด ี

 

ดุสติ จรญูพงษ์ศกัดิ ์: ผูแ้ปล 
 

 

แปลจาก   David Dubal. Conversations with Menuhin. New 

York : Harcoour Brace Jovanovich Publishers, 1992. 

pp. 73-76. 
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บทวิเครำะห์ 
 

 เดวดิ ดบูอล(David Dubal) ผูเ้รยีบเรยีบบทสนทนาระหว่างเขาและ Lord 

Yehudi Menuhin ในหนงัสอืเล่มทีเ่ลอืกสรรบางตอนมาเป็นสรรนิพนธน์ี้ เป็นนกัเปียโน
ชาวอเมรกินั สอนวชิา “วรรณกรรมเปียโน” (piano literature) ทีส่ถาบนัดนตรจีลูอิารด์ 

นครนิวยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา เขามผีลงานหนงัสอืดา้นดนตรอีอกมาแลว้หลายเล่ม อาท ิ

Reflections from the Keyboard, The Art of the Piano และ 
Conversations with Menuhin 

 หนงัสอื Conversations with Menuhin เป็นหนงัสอืรวบรวมบทสนทนา
กว่า 5 ชัว่โมงระหว่างดบูอลกบัเมนูฮนิ ซึง่สามารถสะทอ้นทศันะของเมนูฮนิในหลายๆ ดา้น
ออกมาไดอ้ย่างเด่นชดั หนงัสอืเล่มนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คอื On Music and 

Musicians, On Music and Life และ On the Human Condition สรร
นิพนธบ์ทนี้คดัสรรมาจากช่วงหนึ่งของการสนทนาในตอนทีว่่า ดนตรแีละนกัดนตร ี ซึง่ผูว้จิยั
เลอืกสรรมาในสว่นทีก่ล่าวถงึนกัไวโอลนิสองคน คอื Jascha Heifetz และ Fritz 

Kreisler 
 นอกเหนือจากความเป็นนกัไวโอลนิทีม่คีวามสามารถยิง่แลว้ ลอรด์ เยฮดู ิ เมนูฮนิ ยงั
เป็นนกัมนุษยนิยม ผูม้คีวามสนใจและรอบรูศ้าสตรห์ลายดา้น เขามองโลกและมนุษยด์ว้ยทศันะ
กวา้งไกล พน้กรอบแห่งความเป็นประเทศ เชือ้ชาต ิ และศาสนา บทสนทนาในหลายเรื่อง
สะทอ้นความเป็นปราชญ์ของเมนูฮนิ อาท ิ ความสมัพนัธร์ะหว่างดนตรกีบัประสบการณ์มนุษย์
ในดา้นอื่นๆ ความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัโลกทีแ่ต่ละคนด ารงอยู่ โดยทีเ่มนูฮนิไม่ไดพ้ดูถงึ
เรื่องของดนตรเีพยีงอย่างเดยีว 
 ในสรรนิพนธท์ีน่ ามาวเิคราะหน์ี้ เมนูฮนิเปรยีบเทยีบความสามารถทางดนตรขีองนกั
ไวโอลนิไปไกลเหนือเรื่องเทคนิคทางกายภาพ แต่พูดถงึประสบการณ์ต่างๆในชวีติทีป่ระกอบ
ขึน้มาเป็นพลงัสรา้งสรรคท์างดนตรใีหก้บันกัไวโอลนินามอุโฆษอย่างไครสเลอร์ การอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มจรงิเป็นสิง่ทีเ่กือ้หนุนและมผีลต่อการเล่นดนตรขีองไครสเลอร์ ท าใหก้ารบรรเลง
ไวโอลนิของเขาออกถูกสไตล ์ มรีสนิยมทีด่ ี ขณะเดยีวกนัเมนูฮนิกแ็สดงทศันะในเชงิวจิารณ์ต่อ
การบรรเลงไวโอลนิของไฮเฟ็ตซ์ การเปรยีบเทยีบสไตลเ์พลง เทคนิคการเล่น รวมถงึบุคลกิ
เฉพาะตวัของไฮเฟ็ตซ์ ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ประจ าตวัในการแสดงของเขา 
 หลายคนอาจตัง้ค าถามในใจว่า ถา้นกัดนตรจีะตอ้งวจิารณ์นักดนตรดีว้ยกนัเองแลว้ เขา
จะวจิารณ์กนัอย่างไร หลายคนคดิว่าควรจะตอ้งพดูกนัถงึรายละเอยีดเทคนิคการบรรเลง อาทิ
การใชน้ิ้ว การใชค้นัชกั การเลอืกใชโ้พซชิัน่ในการเล่น การตคีวามเพลง ฯลฯ แต่บทวจิารณ์ (ที่
ไม่ไดเ้ป็นบทวจิารณ์ดนตรลีกัษณะเป็นทางการทัว่ไป) อนัเกดิจากการสนทนากนัน้ี เมนูฮนิใช้
การวจิารณ์ในลกัษณะการเปรยีบเทยีบทีเ่ลยพน้ หลุดออกไปจากวงัวนของการเจาะลกึถงึ
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เทคนิคการเล่นไวโอลนิ เขาพดูถงึสิง่ทีอ่ยู่เหนือขึน้ไปกว่าการใชเ้หตุผลทางรูปธรรม ไปสู่
ประสบการณ์ทางดนตรอีนัเป็นประสบการณ์มนุษยท์ีย่งัอยู่ในกรอบทีช่ีแ้จงและใหเ้หตุผลได ้

 เมนูฮนิชีใ้หเ้หน็ถงึอทิธพิล ความส าคญั และคุณูปการของครไูวโอลนิทีย่ิง่ใหญ่อย่าง 
Leopold Auer ทีม่ตี่อลูกศษิยไ์วโอลนิทีโ่ด่งดงัหลายต่อหลายคน เมนูฮนิยงัวจิารณ์ตวัเอง
ว่าเขาไม่สามารถทีบ่รรเลงไวโอลนิตามแบบฉบบัของไฮเฟ็ตซไ์ด้ เพราะเขาตอ้งการใหก้ารแสดง
แต่ละครัง้แตกต่างกนัออกไป ไม่ใช่การบรรเลงทีอ่อกมาในลกัษณะและสสีนัแบบเดยีวกนัแทบ
ทุกครัง้ การพดูถงึไฮเฟ็ตซใ์นดา้นทีช่อบควบคุมทุกสิง่ทุกอย่าง เป็นการสะทอ้นใหเ้หน็ถงึ
แนวทางในการคุมเทคนิคการเล่นไวโอลนิอย่างสมบูรณ์ครบถว้นของไฮเฟ็ตซไ์ดช้ดัเจน 

 เมนูฮนิวจิารณ์และชีใ้หเ้หน็ถงึการเปิดรบัความคดิและความรอบรูใ้นสิง่รอบตวัต่างๆ อนั
จะสง่ผลมาถงึการเล่นไวโอลนิ การถ่ายทอดประสบการณ์ชวีติสูเ่สยีงเพลงของไครสเลอรท์ าได้
อย่างมรีสนิยม ยากแก่การเลยีนแบบและท าความเขา้ใจดว้ยเทคนิคการเล่นและดว้ยเหตุผล
สามญัทัว่ไป ความงามสง่าและความละเมยีดละไมในตวับทเพลงและในการเล่นของไครสเลอร์
เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้เฉพาะตวัผูส้รา้งสรรคท์ีใ่กลช้ดิและสะทอ้นประสบการณ์ชวีติในสว่นทีต่นเองมี
สว่นร่วมออกมาในบทเพลงทีแ่ต่งและบรรเลงดว้ยตนเอง ดงัทีไ่ครสเลอรไ์ดก้ระท าและประสบ
ความส าเรจ็ทางดนตรมีาแลว้ 
 การท าความเขา้ใจกบัไฮเฟ็ตซใ์นเรื่องของการเล่นไวโอลนิ ตามทศันะของดบูอลและเมนู
ฮนิ ดูจะเป็นสิง่ทีท่ าความเขา้ใจไดง้่ายกว่าการเขา้ใจลกึลงไปถงึปัจจยัอื่น นอกเหนือจากเทคนิค
การเล่นทีท่ าใหไ้ครสเลอรเ์ป็นนกัไวโอลนิทีย่ิง่ใหญ่  โดยดบูอลใชค้ าภาษาองักฤษว่า 
“elusive” ทีผู่แ้ปลๆว่า “ยากทีจ่ะจบัใหม้ัน่หรอืลื่นไหล”  ซึง่สามารถสะทอ้นทศันะความเหน็
หรอือาจถอืเป็นการวจิารณ์ไครสเลอรส์ว่นหน่ึงไดต้รงใจยิง่ ดว้ยการใชค้ าคุณศพัทเ์พยีงค าเดยีว 
 จากบทสนทนาของนกัดนตรทีัง้สองท่าน แสดงว่าความสามารถในการเล่นดนตรกีบั
ความสามารถในเชงิวจิารณ์มไิดเ้ป็นปฏปัิกษ์ต่อกนั หากแต่เอือ้ตอ่กนั 

 

ดุสติ จรญูพงษ์ศกัดิ ์: ผูว้เิคราะห ์

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ครัง้ที ่2 (05/11/45)                                                                                  สรร
นิพนธ ์ สงัคตีศลิป์ 

 

280 

 

ก ำไรไร้ขีดจ ำกดัท ำลำยกำรสร้ำงสรรค ์
 

นิธ ิ เอยีวศรวีงศ ์
 

 ขา่วในหน้าหนังสอืพมิพบ์อกว่า ยงัไม่ทนัทีห่นังแฮรร์ี่ พอตเตอรจ์ะเขา้ฉายในเอเชยีเลย 

ใครๆกอ็าจหาซือ้ซดีเีถื่อนเรื่องนี้ในปักกิง่ไดแ้ลว้ ราคาเพยีงประมาณ 55 บาทเท่านัน้ 

 โชคดหีรอืโชครา้ยส าหรบัคนจนีกนัแน่ ? 

 อย่างน้อยในระยะสัน้ คนจนีกน่็าจะโชคดทีีส่ามารถดูหนังยอดฮติซึ่งกะจะท าเงนิกนัเป็น
หลายพันล้านบาทเรื่องนี้ได้ในราคาย่อมเยา ก าไรจากการโจรกรรมนัน้ท าได้ง่ายๆ  เพราะ
ผูก้ระท าไม่ไดล้งทุนอะไรมากนัก แต่ดูเหมอืนคนอื่นทีไ่ม่ใช่โจร เพยีงแต่รบัซื้อของโจรกไ็ดก้ าไร
ไปดว้ย 

 แต่นักเศรษฐศาสตรก์ลุ่มหนึ่งบอกว่า ในระยะยาวคนจนีจะโชครา้ย ไม่แต่เฉพาะคนจนี
เท่านัน้ หากรวมคนทัง้โลกดว้ย จะโชครา้ยไปตามคนจนี เพราะเมื่อตลาดใหญ่ขนาดจนีไดส้นิคา้
ไปโดยการขโมย นานวนัเข้าก็จะไม่มีใครกล้าลงทุนผลิตของดีๆออกมาขาย เพราะผลิตมาก็
ไม่ได้ก าไร หรอืได้น้อยเกนิไปจนไม่คุ้มเหนื่อยเนื่องจากถูกขโมยไปหมด ฉะนัน้ทุกคนจงึอดดู
หรอือดไดข้องดไีปพรอ้มหน้ากนั 

 อย่างไรเสยีกป็ฏเิสธไม่ไดว้่าการขโมย ไม่ว่าขโมยสนิคา้ทีเ่ป็นวตัถุหรอืขโมยสนิคา้ทีเ่ป็น
อากาศธาตุ เช่น ลขิสทิธิ ์ย่อมไม่ใช่การกระท าทีน่่าสนบัสนุน 

แต่จรงิหรอืทีว่่า การขโมยลขิสทิธิจ์ะท าใหก้ารสรา้งสรรคย์ุตลิงหรอืเสือ่มโทรมลง ไม่ว่า
จะเป็นการสรา้งสรรคท์างศลิปะ, การสรา้งสรรคท์างเทคโนโลย ีหรอืการสรา้งสรรคท์างความคดิ
อ่าน 

 ผมออกจะสงสยัว่า ถงึจะจรงิกจ็รงิอยู่บา้ง แต่ไม่ทัง้หมด เพราะรางวลัของการสรา้งสรรค์
ส าหรบัมนุษยน์ัน้มคีวามหลากหลายกว่าก าไรเป็นตวัเงนิเพยีงอย่างเดยีวแน่ ผมขอยกเอากรณี
ศลิปะขึน้ก่อน เพราะเหน็ไดช้ดัด ี

 ในยุคเสรนีิยมทางเศรษฐกจิเช่นปัจจุบนั ปฏกิริยิาของมนุษยใ์นฐานะชวีภาพอนัซบัซ้อน
ถูกลดลงให้เหลือเพียงการตอบสนองต่อปัจจยัทางเศรษฐกิจ คอืก าไร-ขาดทุน และด้วยเหตุ
ดงันัน้ เราจงึมกัมองการสรา้งสรรคว์่าถูกขบัและด ารงอยู่ไดด้ว้ยก าไรทางเศรษฐกจิเท่านัน้ 

 ผมสงสยัอย่างยิง่ว่า ขอ้นี้จรงิแก่ศลิปินและกวแีน่หรอื ? 

 ใครก็ตามที่ถูกเรยีกว่าศรปีราชญ์ และเป็นผู้แต่งก าสรวลสมุทร ไม่น่าจะได้ก าไรทาง
เศรษฐกจิที่อุตส่าห์แต่งกวนีิพนธ์เรื่องนี้ขึ้นมา ผู้แต่งน่าจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยุธยาองค์หนึ่ง 
แต่แต่งแลว้กไ็ม่ไดล้งชื่อเอาไว้ เพราะสมยันัน้เขาไม่นิยมลงชื่องานสรา้งสรรคก์นั แถมยงัคงไม่รู้
แพร่หลายว่าใครแต่ง จงึเลอืนมาเป็น “ศรปีราชญ์” ในสมยัหลงั แทนที่จะเรยีกมาเสยีแต่ต้นว่า
เป็นพระราชนิพนธ ์เพือ่ไม่ใหส้บัสน  
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 และใครที่เคยอ่านก าสรวลมหาสมุทรคงเหน็พอ้งกบัผมว่า ถ้าคนแต่งหมายมุ่งจะเอาค่า
เรื่อง หรอืเอาความเด่นความดงัเป็นทีต่ ัง้ในการแต่ง คงแต่งใหด้ขีนาดนัน้ไม่ได้ และหมอนี่ไม่ว่า
จะเป็นใครก็ตาม ลงแต่งกวนีิพนธ์ไดข้นาดนี้ คงท าอย่างอื่นให้ดเีท่านี้ได้ยาก กค็นเราจะเก่งไป
ทุกเรื่องหมดไดอ้ย่างไร 
 คตีกวดีงัๆในสมยั “คลาสสกิ” ของยุโรปไม่ไดห้ากนิทางการแต่งเพลงโดยตรง ส่วนใหญ่
อยู่ภายใต้การอุปถมัภ์ของเจ้านายซึ่งหูหนวกทางคตีศลิป์ จะแต่งเพลงอะไรทีเ่ฉิ่มๆ อย่างง่ายๆ 

ใหต้รงกบัดนตรรี่วมสมยักไ็ม่กระเทอืนต่อรายไดข้องตวั บางครัง้เจา้นายอาจชอบเสยีอกี ทีฟั่งดู
เหมอืนดนตรขีองราชส านักอื่นๆที่เป็นคู่แข่ง แต่คตีกวจี านวนมากก็ไม่ยกัจะท าอย่างนัน้ กลบั
พยายามแต่งให้ดีให้แปลกให้ซบัซ้อนเกนิหูของคนจ่ายค่าเลี้ยงดู จนในที่สุดก็ต้องเที่ยวเร่ร่อน
ฝากตวัที่ราชส านักนี้พกัหนึ่ง ราชส านักโน้นพกัหนึ่ง จนกว่าจะไปเจอพระกรรณที่ไม่หนวกสกัคู่
หนึ่ง จงึไดร้ายไดพ้อเลีย้งลูกเมยีไปอย่างมัน่คง 
 ถา้การสรา้งสรรคเ์กดิจากก าไรทางเศรษฐกจิอย่างเดยีวเสยีอกี ป่านนี้เราคงไม่มดีนตรดีี
เลศิจากยุค “คลาสสกิ” ไวฟั้งเลย 
 แรงผลกัดนัใหค้นสรา้งสรรคส์ิง่อนัดเีลศิจงึมคีวามซบัซอ้น และหลากหลายกว่าก าไรทาง
เศรษฐกจิอย่างแน่นอน 

ตรงกนัขา้มกบัทีเ่ชื่อกนั กรณีตวัอย่างในโลกปัจจุบนักลบัชี้ใหเ้หน็ว่า ก าไรทางเศรษฐกจิ
นัน่แหละคอืตวัท าลายการสรา้งสรรคท์างศลิปะ 

หนงัฮอลลวีูด้ตกต ่าลงอย่างรวดเรว็ เพราะผูส้รา้งหนงัทุกคนเกง็แต่จะสรา้งก าไรกนัอย่าง
มโหฬาร จงึพรอ้มจะสรา้งอะไรก็ได้ที่เรยีกคนดูได้เต็มโรง ไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์ โลกถล่ม น ้า
ท่วม อคัคภียั ฯลฯ เพือ่ป้อนความตื่นเตน้ใหแ้ก่ชวีติทีซ่ ้าซากจ าเจของคนชัน้กลาง 

แล้วลองคิดย้อนไปในสมยัก่อนหน้านี้ว่า ฮอลลีวู้ดนี่แหละที่เคยสร้างหนังคลาสสิกที่
เยีย่มยอดมาหลายต่อหลายเรื่องแลว้ในอดตี โดยการลงทุนแต่พอสณัฐานประมาณ ไม่ใช่การทุ่ม
ทุนเพือ่ต่อทุนอย่างทีท่ ากนัในทุกวนัน้ี 

ผูส้รา้งละครทวีขีองไทยไม่กลา้เสนองานทีม่ศีลิปะ เพราะเกง็ว่าตลาดจะไม่รบั และท าให้
ไม่สามารถขายโฆษณาได ้แลว้เราดูการแสดงระดบัไหนเป็นอาหารจติใจทุกเยน็กนัในทุกวนัน้ีคง
ไม่ตอ้งพดูถงึกนั 

นักแต่งเพลงไทยเชื้อเชญิให้ตลาดเป็นผู้ก ากบัควบคุมบทเพลงของตวั ไม่ว่าจะเฉิ่มจะ
เชยอย่างไรก็ได้ ขอให้มคีุณสมบตัเิพยีงอย่างเดยีวคอื “ขายได้” เท่านัน้ ในขณะที่เพลงก็ “ขาย
ได้” เพราะบรษิัทยอมจ่ายค่า “คิว” เพลง หรอืเข้าไปช้อนซื้อรายการไว้ในครอบครองส าหรบั
โฆษณาอย่างบา้เลอืด เราจะเรยีกการกระท าอย่างนี้ว่าเป็นการสรา้งสรรคท์างศลิปะไดห้รอื 

มทีีไ่หนหรอืครบัที่ก าไรทางเศรษฐกจิล้วนๆผลกัดนัใหเ้กดิการสรา้งสรรคข์ึน้จรงิ แมแ้ต่
ในดา้นเทคโนโลย ีก าไรทางเศรษฐกจิกม็กัท าลายการสรา้งสรรคเ์สยีมากกว่า  

ระบบปฏิบตักิารคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลที่ขายดีที่สุดในโลก เป็นระบบปฏิบตัิการที่ไม่ 

“กา้วหน้า” ทนักบัความก้าวหน้าของวทิยาศาสตรด์า้นคอมพวิเตอร์ ทัง้ไม่ไดเ้ป็นผูน้ าดว้ยเพราะ



ครัง้ที ่2 (05/11/45)                                                                                  สรร
นิพนธ ์ สงัคตีศลิป์ 

 

282 

ลอกคนอื่นเขามาเกอืบทัง้ดุน้ รกัษาความเป็นเจา้ตลาดไดด้ว้ยเล่หเ์หลีย่มทางการคา้ เช่น ท าให้
เกดิการผกูขาด application ในลกัษณะต่างๆขึน้ 

อภมิหาเศรษฐเีจ้าของบรษิทัท าเงนิจากเล่ห์เหลีย่มทางการคา้ ไม่ใช่การสรา้งสรรค์ทาง
เทคโนโลย ี

นับตัง้แต่เราโยนการสร้างสรรค์เข้าไปในตลาดเต็มที่  ผมยังไม่เห็นว่าได้เกิดการ
สรา้งสรรคอ์ะไรทีเ่ป็นคุณประโยชน์ต่อมนุษยชาตขิึน้มาสกัอย่างเดยีว (สิง่ใหม่สิง่เดยีวทีเ่กดิขึ้น
คอื ศาสตรแ์ละศลิป์ของการโฆษณา ซึง่หาไดม้คีุณประโยชน์ต่อมนุษยแ์ต่อย่างหนึ่งอย่างใดไม่) 

ยาปฏชิวีนะเกดิขึน้ก่อนที่ตลาดจะเขา้มารุมแทะการสร้างสรรค์ แต่ตลาดก็ไม่ได้พฒันา
ยาปฏิชีวนะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปกว่าเดิม ร้ายไปกว่านัน้กลับท าให้มีการใช้ยาโดยไม่
จ าเป็นและเกดิการต้านทานยาแพร่หลายในหมู่ประชากรโลก ตลาดกลบัท าใหย้าใหม่ๆทีเ่กดิขึน้
มอีนัตรายมากขึน้ เพราะศกึษาผลขา้งเคยีงไม่กระจ่างพอกเ็ร่งท าเงนิกนัแลว้ ในทุกวนันี้ยาถูกสัง่
ถอนจากตลาดมากกว่าเมื่อ 3-40 ปีทีแ่ลว้อย่างมาก แต่กไ็ดผ้ลติเหยื่อทิง้ไวใ้นตลาดอกีอกัโข 

ตรงกนัขา้มกบัการปล่อยใหก้ าไรทางเศรษฐกจิเป็นแรงผลกัดนัการสรา้งสรรคเ์พยีงอย่าง
เดยีว ผมคดิว่าจ าเป็นจะตอ้งจ ากดัก าไรทีพ่งึไดจ้ากการสรา้งสรรคด์ว้ยซ ้า 

การจ ากดัก าไร จะท าใหผู้ส้รา้งหนงัหนักลบัไปสูห่นงัเลก็ๆทีม่คีุณภาพทางศลิปะ 
เพลงทีแ่ต่งขึน้อย่างประณีตเพื่อหูที่ประณีตซึ่งมจี านวนน้อยเป็นธรรมดา การเสนอขาย

ระบบปฏิบตัิการที่เสถียร สะดวกในการใช้ และพอเหมาะพอดีส าหรบัการใช้งานของแต่ละคน
ดว้ยราคาทีส่มประโยชน์กบัความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยไม่ตอ้งซือ้ขยะมาแบกไวใ้นฮารด์ดสิก์ 

การโจรกรรมกเ็ป็นการจ ากดัก าไรอย่างหนึ่งแต่การโจรกรรมผดิศลีธรรม ถงึไม่ใหผ้ลรา้ย
แก่การสรา้งสรรค์ ก็ให้ผลร้ายแก่จติใจมนุษย์ ฉะนัน้ การโจรกรรมจงึเป็นการจ ากดัก าไรที่ไม่ดี 
เพราะกลบัท าความเสยีหายใหแ้ก่มนุษยชาตไิดไ้ม่น้อยไปกว่าก าไรไม่อัน้ซึง่บูชากนัอยู่เวลานี้ 

จะจ ากดัก าไรกนัดว้ยวธิไีหน ระบบภาษ ีการจ ากดัตลาด การลดสทิธใินลขิสทิธิล์ง ฯลฯ 
เกนิสตปัิญญาของผมจะคดิไดว้่า แต่ละอย่างจะเกดิผลดผีลเสยีอย่างไร แต่ผมแน่ใจว่า ก าไรทีไ่ม่
มขีดีจ ากดันัน้ นอกจากไม่มคีุณแลว้ ยงัเป็นอนัตรายแก่สว่นรวมอย่างแน่นอน 

 

ทีม่า: นิธ ิ เอยีวศรวีงศ์. “ก าไรไรข้ดีจ ากดั ท าลายการสรา้งสรรค”์. มติชน (ศุกรท์ี ่30 พ.ย. 
2544). 

 

 

 

 

 

 

 

     บทวิเคราะห ์
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 นิธ ิเอยีวศรวีงศ ์เป็นนกัวจิารณ์สงัคมทีโ่ดดเด่นทีสุ่ดของยุคปัจจุบนั มคีวามเขา้ใจในเรือ่ง
ของกลไกของสงัคมสมยัใหม่อย่างลกึซึ้ง  กอปรกบัเป็นผูท้ีม่คีวามตืน่ตวัตดิตามความเคลือ่นไหว
ของประชาคมนานาชาติไปพร้อมกันด้วย  จึงท าให้ข้อสงัเกตและข้อวจิารณ์ของเขาตรงเป้า   
เท่ากบัเป็นการท าหน้าทีข่องนักวจิารณ์ทีเ่ตอืนสตสิงัคมไปพรอ้มกนั    ดว้ยพื้นฐานอกัษรศาสตร์
และความจดัเจนในด้านประวตัศิาสตร ์(อนัเป็นวชิาทีเ่ขาได้สรา้งงานศกึษาค้นคว้าทีม่ลีกัษณะ
บุกเบกิเอาไว้) ท าใหน้ิธเิหน็ความเชือ่มโยงและกระแสของความเปลีย่นแปลงในมติขิองเวลาได้
ดกีว่านักสงัคมศาสตรอ์กีเป็นจ านวนมาก   นอกจากนัน้เขายงัเป็นผูท้ีม่คีวามสนใจในศลิปะหลาก
สาขา  ท าใหน้ิธไิม่ปฏเิสธทีจ่ะน าประเดน็เรือ่งคุณค่ามาพจิารณาในงานเขยีนของเขาอยู่เสมอ 
 บทความทีน่ ามาวเิคราะหน์ี้ ถา้ดใูนระดบัผวิเผนิ ผูอ้่านกอ็าจจะจดัว่าเป็นขอ้คดิในเชงิ
เศรษฐศาสตร ์ อย่างดทีีสุ่ดกค็งจะจดัเขา้ระบบว่าเป็น ”เศรษฐศาสตรแ์ห่งศลิปะ” ซึ่งไม่ค่อยจะมี
นกัวชิาการ “เล่น” ในทางนี้มากคนนกั อนัทีจ่รงิ บทน าและบทสง่ทา้ยกด็ูจะเป็นการตัง้ประเดน็ที่
เน้นในเรื่องของเศรษฐศาสตร ์ แต่ถา้ไดพ้เิคราะหด์ใูหถ้่องแทแ้ลว้ มโนทศัน์หลกัทีน่ิธนิ ามาตัง้
เป็นโจทยซ์ึง่ว่าดว้ยการแสวงหาทางทีจ่ะจ ากดัการคา้ก าไรอนัไรข้อบเขตนัน้ แฝงไวซ้ึง่ประเดน็
ในเชงิปรชัญาและจรยิธรรมอยู่ดว้ย  ขอ้คดิหลกัของผูว้จิารณ์ในบทความนี้ (แมว้่าผูว้จิารณ์จะไม่
ใชค้ าและมโนทศัน์ในดา้นปรชัญาและจรยิศาสตรก์ต็าม)  กค็อื ถา้ปล่อยใหก้เิลสมนุษยเ์ป็น
ตวัน าในกจิทัง้หลายทัง้ปวงโดยปราศจากขอบเขตแลว้  ความหายนะกอ็ยู่เพยีงแค่เอือ้ม  แต่นิธิ
มวีธิกีารเขยีนทีช่วนใหผู้อ้่านไดเ้ชื่อมโยงกบัประสบการณ์หลกัๆของโลกสมยัใหม่  อนัไดแ้ก่ 
การผลติ  การตลาด การเผยแพร่ และการแสวงหาก าไร 
 บทความนี้ แมจ้ะพรรณนาถงึกเิลสมนุษยแ์ละผลกระทบทีดู่จะเป็นเรื่องในทางลบเสยี
เป็นสว่นใหญ่ แต่โดยสว่นลกึแลว้ยงัแสดงความเชื่อมัน่ในพลงัสรา้งสรรค์  พลงัปัญญา และพลงั
แห่งสญัชาตญิาณใฝ่ดใีนตวัมนุษย ์  การทีน่ิธยิกตวัอย่างจากศลิปะมาอภปิรายใหเ้หน็ว่าการ
สรา้งงานทีท่รงคุณค่านัน้มไิดม้าจากแรงจงูใจในเรื่องของโภคทรพัยห์รอืผลก าไร  หากแต่เป็น
แรงผลกัดนัจากภายในทีต่อ้งการจะส าแดงออกไปในรูปของงานสรา้งสรรค์        ทีน่่าสนใจยิง่
ไปกว่านัน้กค็อื  นิธมิไิดข้ดีเสน้พรมแดนระหว่างผูส้รา้งสรรคท์างศลิปะและผูป้ระดษิฐค์ดิคน้
ในทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  กล่าวอกีนยัหน่ึง ขอ้ขดัแยง้ระหว่าง “สองวฒันธรรม” 
(The two cultures) ซึง่เป็นการโตแ้ยง้ทีรุ่นแรงในโลกตะวนัตกในช่วงทศวรรษ 1960  

โดยทีฝ่่ายมนุษยศาสตรแ์ละฝ่ายวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีอกมาตอบโตก้ันนัน้  ดจูะไม่เป็น
ประเดน็ในบทความนี้  เพราะพลงัสรา้งสรรคม์าจากแหล่งเดยีวกนัในตวัมนุษย์  แมว้่าจะ
แสดงออกดว้ยรปูแบบและวธิกีารต่างๆกนั 

 ความรูท้างประวตัศิาสตรข์องผูว้จิารณ์ช่วยใหบ้ทความนี้มมีติใินทางลกึ ดงัทีน่ิธไิดอ้า้ง
ถงึงานวรรณคดไีทยชิน้เยีย่มซึง่เขาพยายามจะชีใ้หเ้หน็ว่า งานในระดบัน้ีมไิดส้รา้งขึน้เพือ่   

สนองตลาดอย่างแน่นอน เช่นเดยีวกบัตวัอย่างจากงานคตีศลิป์ของยุโรปในยุคคลาสสกิ 

(ศตวรรษที ่ 18) ประเดน็นี้น่าสนใจยิง่ เพราะในยุคปัจจุบนันกัทฤษฎทีัง้หลายทัง้ปวงพยายาม
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ทีจ่ะเน้นความส าคญัของ “ผู้รบั” แต่นิธกิลบัพูดถึงอกีมติหินึ่งซึ่งเป็นสิง่ซึ่งอธบิายได้ยากใน
กรอบของสุนทรยีศาสตร์ของผูร้บัหรอืประวตัขิองการรบังานศลิปะ  ทัง้ ๆทีไ่ม่ปฏเิสธว่า ผูร้บั  

ผูอุ้ปถมัภห์รอืมหาชนเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัของประชาคมศลิปะ  แต่ถา้พดูกนัในเรื่องของ
คุณค่าแห่งการสรา้งสรรคแ์ลว้  ปัจจยัภายนอกเหล่านี้ย่อมมอิาจมอี านาจเหนือปัจจยัภายในที่
เป็นเรื่องของพลงัจติและปัญญาได้ 
 ความสมัพนัธร์ะหว่างงานศลิปะกบัตลาด  ระหว่างศลิปินกบัมหาชนจงึมใิช่
ความสมัพนัธป์ระเภทเดยีวทีเ่ป็นปัจจยัหลกัในการศกึษาเรื่องของความสมัพนัธ์ระหว่างศลิปะกบั
บรบิททาง     วฒันธรรมและสงัคม  จากตวัอย่างทีใ่กลต้วัซึง่นิธอิา้งมาจากวงการบนัเทงิ เช่น 

ค่ายเพลงและสือ่มวลชนทัง้หลายทีส่นองธุรกจิอย่างไม่คดิหน้าคดิหลงันัน้  เราย่อมจะเหน็ไดว้่า 
ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิในระยะหลงัเป็นความเปลีย่นแปลงในกระแสของเวลาทีช่วนใหค้ดิว่า 
โลกมไิดเ้จรญิขึน้แต่กลบัถดถอยลง  นัน่กค็อื งานทีไ่รคุ้ณภาพเขา้มาครองตลาดดว้ยกโลบาย
ธุรกจิของพอ่มดหมอผยีุคใหม่ อนัมเีทคโนโลยแีห่งการผลติ กลไกในการโฆษณา และตวัทุนเป็น
สิง่ทีห่นุนอยู่  การเอ่ยถงึภาพยนตรฮ์อลลวีูด้กป็ระจกัษ์แจง้อยู่แลว้ว่า การทุ่มทุนเพื่อสรา้งงานที่
จะกระตุน้อารมณ์ของผูด้ผููช้มแต่เพยีงถ่ายเดยีวโดยไม่สนองความตอ้งการทางปัญญานัน้ คอื
ทางตนัของภาพยนตรฮ์อลลวีูด้ ซึง่ครัง้หนึ่งเคยสรา้งงานทีม่คีุณภาพดว้ยทุนรอนอนัพอเหมาะ
พอควร  หมายความว่าทางสายกลางของธุรกจิอาจจะเป็นตวัทีป่ระกนัคุณภาพกย็่อมได้  ตราบ
ใดทีว่งการถอยหนีมาจากทางสายกลางทีว่่านี้  ผูผ้ลติและผูเ้สพกร็่วมหลงทางไปในทางเดยีวกนั 

 เมื่อยอ้นกลบัมาพจิารณาถงึประเดน็ของโจรสลดัทางปัญญาซึง่นิธเิอ่ยถงึในเรื่องที่
เกีย่วกบัซดีเีถื่อน ซึง่ผลติในประเทศทีม่พีลเมอืงหนาแน่นทีสุ่ดในโลก นกัสงัคมศาสตรบ์อ้งตืน้
จ านวนหน่ึงอาจจะคดิไปไดว้่า การทีม่แีรงปะทะระหว่างผูผ้ลติทีค่า้ก าไรเกนิควรกบักลุ่มผูบ้รโิภค
ทีแ่กเ้ผด็ดว้ยการขโมยสิง่ทีม่ลีขิสทิธิม์าเสพโดยไม่ใยดตี่อสทิธิอ์นัชอบธรรมนัน้  อาจจะเป็นทาง
หนึ่งในการสรา้งความสมดุลใหเ้กดิขึน้  นัน่กห็มายความว่า โจรสลดัดา้นทรพัยส์นิทางปัญญา
เป็นกลไกในการควบคุมก าไรทีไ่รข้ดีจ ากดัไดใ้นรปูแบบหนึ่ง  แต่นิธไิม่ยอมทีจ่ะพลดัหลงเขา้ใน
หนทางทีไ่ม่ชอบธรรมทีต่ ัง้อยู่บนพืน้ฐานของความไม่ซื่อสตัย์  โดยทีเ่ขาคดิว่า ถา้ปล่อยให้
ขบวนการโจรสลดัเหล่านี้ด าเนินต่อไป  ผูส้รา้งงานศลิปะทีม่คีุณค่ากอ็าจจะเลกิราการสรา้งสรรค์
ไปโดยปรยิาย เพราะเมื่อสรา้งและผลติมาแลว้กถ็ูกขโมยไปสิน้   ผูส้รา้งและผูผ้ลติจะด ารงชวีติ
อยู่ไดอ้ย่างไร  นัน่เป็นการมองประเดน็แบบตรงไปตรงมา แต่กเ็ป็นการมองปัญหาดว้ยความ
ส านึกทางจรยิธรรมทีอ่าจอธบิายไดด้ว้ยหลกัเกณฑข์องเศรษฐศาสตร์ 
 ในตอนสุดทา้ย  นิธเิปิดทางไวใ้หผู้อ้่านไดค้ดิแสวงหาทางออกเองว่า จะขดีวงใหแ้ก่
การคา้ก าไรทีไ่รข้ดีจ ากดัอย่างไร  แมว้่าเขาจะไม่ไดใ้หค้ าตอบดว้ยตนเองทีช่ดัเจนนกั  แต่การ
ตัง้ประเดน็ว่า ก าไรไรข้ดีจ ากดั ท าลายการสรา้งสรรค ์  กเ็พยีงพอแลว้ทีจ่ะเป็นเครื่องเตอืนสติ
สงัคมโลกาภวิตัน์ของเราว่า การสวามภิกัดิต์่อผลก าไร      ต่อเสน่หข์องวตัถุธรรม   ต่อชยัชนะ
ในตลาดโลก ทีไ่ดม้าดว้ยกุศโลบายอนัไรศ้ลีธรรมนัน้ มใิช่สิง่ทีพ่งึปรารถนา   เพยีงเท่านี้ นกั
วจิารณ์กไ็ดท้ าหน้าทีเ่ป็นเสยีงมโนธรรมใหแ้ก่สงัคมไดแ้ลว้ 
    



ครัง้ที ่2 (05/11/45)                                                                                  สรร
นิพนธ ์ สงัคตีศลิป์ 

 

285 

                    เจตนา   นาควชัระ  : ผูว้เิคราะห ์
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 เสยีงวจิารณ์อนัแรกในดา้นลบทีน่่าเชื่อถอืไดใ้นประเทศนี้ (ต่อการแสดงของทอสกานินี 

– ผูแ้ปล) คอืการวจิารณ์ของ Virgil Thomson เมื่อครัง้ทีเ่ขาเป็นนกัวจิารณ์ดนตรขีอง
หนงัสอืพมิพ ์The New York Herald Tribune เมื่อปี ค.ศ.1940 การวจิารณ์
นี้ไดเ้กดิเป็นสิง่น่าเชื่อถอืขึน้มาโดยอาศยัเครื่องมอืของการรบัรูแ้ละการพจิารณาตดัสนิ ในช่วง
จงัหวะทีท่อมสนัพอใจทีจ่ะใชเ้ครื่องมอืเหล่านี้กบัเสยีงดนตรจีรงิๆทีไ่ดย้นิผ่านหขูองเขา มาท าให้
เกดิรายงานขา่วและการประเมนิผลทีแ่ม่นย า ซึง่เป็นเพยีงบทวจิารณ์ดนตรทีางหนงัสอืพมิพอ์นั
ควรค่าแก่การอ่าน แต่ในหลายๆโอกาส ทอมสนัพบว่ามนัน่าสนใจกว่าในการสรา้งความคดิ
แปลกๆหรอืเพอ้ฝันเกีย่วกบัสิง่ทีค่ดิขึน้มาในหวัของเขา ซึง่ไม่เพยีงแต่น่าสนใจกว่าส าหรบัเขา
เท่านัน้ แต่ยงัน่าประทบัใจกว่าส าหรบัผูอ้่านดว้ย สิง่นี้มคีวามส าคญัต่อจติส านึกของนกัเขยีนต่อ
ผลงานเขยีนบทวจิารณ์ของเขาเอง และเกีย่วพนักบัผลกระทบทีจ่ะเกดิตามมาต่อผูฟั้ง 
โดยเฉพาะผลกระทบทีท่ าใหผู้ค้นตื่นตะลงึ (shock effect) ในขณะทีด่า้นหนึ่งทอมสนับรรลุ
ถงึผลกระทบทีท่ าใหผู้ค้นตื่นตะลงึจากบทวจิารณ์การแสดงรไิชทลัของไฮเฟ็ตซแ์ละโฮโรวติซ ์ ซึง่
เป็นบทวจิารณ์ทีเ่ขาประเมนิผลการแสดงไดถู้กตอ้ง เขาอรรถาธบิายไดอ้ย่างแม่นย า ผม
หมายถงึว่าเขาอรรถาธบิายสิง่ทีค่นๆหนึ่งสามารถจดจ าไดถ้งึการบรรเลงดนตรขีองไฮเฟ็ตซห์รอื
โฮโรวติซ ์ แต่ในอกีดา้นหนึ่งนัน้ สิง่ทีท่อมสนัพรรณนาว่าเป็นการแสดงของทอสกานินี กลบั
เป็นไปในทางตรงกนัขา้ม เขาวจิารณ์การแสดงของทอสกานินีว่า “ทอสกานินีท าสิง่เดยีวกบัที่ 
Mendelssohn1 …. ไดเ้คยกระท าอย่างน่าละอายมาแลว้ ดว้ยการบรรเลงดนตรทีีเ่ร่ง
จงัหวะอย่างรอ้นรน ละทิง้ความชดัเจน และเมนิเฉยต่อจงัหวะพืน้ฐาน” ซึง่ค าวจิารณ์ของทอมสนั
นี้ไม่ตรงตามทีก่ารแสดงจรงิทีอ่ านวยเพลงโดยทอสกานินีที่พวกเราบางคนไดฟั้งมา สิง่นี้มอียู่
เพยีงในจนิตนาการของทอมสนัเท่านัน้ และจนิตนาการแบบน้ีกถ็ูกน าไปใชก้บัรายละเอยีดทีเ่ขา
เขยีนถงึการแสดงนี้ ซึง่ขดักบัเรื่องของ “การเชื่อมผลกึประสานกนัของประวตัศิาสตรแ์ละ
วรรณคดกีบัวฒันธรรมดนตร”ี ในการแสดงดนตรทีีท่อมสนักล่าวไวว้่า ไดถู้กสง่ผ่านจาก 

Wagner สู ่von Bülow2, Nikisch3 และ Beecham4” ทอมสนัวจิารณ์ทอสกานินี
ว่าไดน้ าเสนอ “ดนตรแีละละครทีล่่องลอย” ปราศจาก “พลงัจนิตนาการสว่นตวั” หรอื “แรง
กระตุน้จากประวตัศิาสตร”์  ดนตรถีูกตดัทอนลงดว้ยวธิกีาร “รวบกระชบั” หรอืท าให ้ “งา่ยขึน้” 
(streamlining) ไปสู่ (หรอืเหลอืเพยีง) “โครงสรา้งทางดนตรทีีจ่ าเป็นตอ้งม”ี เท่านัน้ เพือ่
จุดประสงคเ์พยีงตอ้งการเสยีงดนตรลีว้นๆที่น่าตื่นเตน้เรา้ใจ หนึ่งในค าอธบิายของทอมสนัใน
เรื่องทีท่อสกานินีบรรเลงดนตรอีอกมาแบบนี้คอื การทีท่อสกานินีสายตาสัน้อย่างมาก ท าใหท้อ
สกานินตีอ้งจ าสกอรเ์พลงทัง้หมดทีเ่ขาไม่สามารถใชส้ายตาอ่านไดใ้นขณะแสดงคอนเสริต์จรงิ 

 
1 Felix Mendelssohn (1809-1847) นกัแต่งเพลง นกัเปียโนและวาทยกรชาวเยอรมนั 
2 Hans von Bülow (1830-1894) นกัแต่งเพลง นกัเปียโน และวาทยกรชาวเยอรมนั 
3 Arthur Nikisch (1855-1922) วาทยกรชาวฮงัการี 
4 Sir Thomas Beecham (1879-1961) วาทยกรชาวองักฤษ 
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 เมื่อใครสกัคนจดจ าทุกสิง่ทุกอย่างไว้ เขาจะรูป้ระจกัษ์ชดัถงึดนตรทีีบ่รรเลงตัง้แต่ตน้จน
จบ  เขาจะบรรเลงเพลงนัน้ในใจเป็นประจ าตลอดไปตัง้แต่ตน้จนจบ และบางคนกพ็บวธิทีีจ่ะท า
ใหง้า่ยขึน้ ดว้ยการเป็นอสิระจากรายละเอยีดทัง้ปวงในการบรรเลง อสิระแมก้ระทัง่จากสว่นทีม่ี
ความส าคญัยิง่ของบทเพลง ท าใหเ้กดิเป็นดนตรทีีร่วบกระชบัอย่างง่ายๆ และไม่มพีืน้ผวิ 
(texture) ต่อมาเมื่อถงึเวลาซอ้มกบัวงดนตร ีวาทยกรบางคนกห็วนกลบัมาทีพ่ื้นผวิ และบาง
คนกม็วัแต่สนใจบรรเลงในสิง่ทีเ่ป็นเปลอืกนอกแบบกลางๆ เพยีงเพือ่ใหไ้ดโ้ครงสรา้งทางดนตรี
ออกมาเป็นรปูเป็นร่างเท่านัน้ เพราะโครงสรา้งทีก่่อใหเ้กดิเป็นดนตรขีึน้มานัน้เป็นสิง่ทีว่าทยกร
ไดจ้ดจ าผ่านการอ่านทางสายตาและผ่านทางโสตประสาทภายในของตนเอง การบรรเลงดนตรี
เพยีงแค่โครงสรา้งทางดนตร ี และเล่นตัง้แต่ตน้จนจบรวดเดยีวก่อใหเ้กดิ... ผลทีน่่าตื่นเตน้ทีสุ่ด
เท่าทีด่นตรจีะถูกสรา้งสรรคอ์อกมาได้ 
 และในการสนทนากนัครัง้หนึ่ง ทอมสนักลบัใหค้ าอธบิายอกีอย่างหนึ่งว่า     เนื่องจาก
ทอสกานินีเป็นผูอ้ านวยเพลงส าหรบัการแสดงอุปรากรนานจนกระทัง่ถงึอายุ 50 ปี และในวยั
นัน้กลบัตอ้งมาอ านวยเพลงประเภทซมิโฟนิคโดยปราศจากความรูเ้กี่ยวกบัขนบนิยม 

(traditions) ของการบรรเลงเพลงแนวนี้ ทอสกานินีจงึแก้ปัญหานี้ดว้ยการท าใหด้นตรี
กระชบัและงา่ยขึน้  

 สิง่ทีท่อมสนักระท าในบทวจิารณ์ คอืการใชภ้าษาทีช่วนประทบัใจ ในการท าใหค้นเชื่อ
ในประเดน็ทีผู่เ้ขยีนคดิฝันเอาเองว่าเป็นจนิตนาการทีเ่ป็นจรงิ สิง่นี้เป็นสิง่ทีผ่มสามารถแสดงให้
เหน็ไดว้่า แมเ้วลาจะผ่านพน้มา 30 ปีและผมกย็งัไม่รูว้่าภาษาเขยีนทีช่วนประทบัใจอา้งถงึหรอื
พดูถงึอะไรอยู่ และไม่สามารถคน้พบความเชื่อมโยงทางความคดิในภาษาเขยีนทีช่วนประทบัใจ
เหล่านัน้ดว้ย “การเชื่อมผลกึประสานกนัระหว่างประวตัศิาสตรแ์ละวรรณคดกีบัวฒันธรรมทาง
ดนตร”ี เป็นมโนคตทิีผ่มไม่สามารถน าไปสมัพนัธก์บัการบรรเลงบทเพลงซมิโฟนีของโมสาร์
ทหรอืเบโธเฟน เป็นมโนคตทิีท่อมสนัไม่ไดร้บัมาจากการบรรเลงจรงิของ Wagner, von 

Bülow และ Nikisch เพราะเป็นการบรรเลงทีท่อมสนัไม่ไดฟั้ง อกีทัง้เป็นมโนคตทิีผ่มพบว่า
ไม่ไดเ้กดิมขีึน้ในการบรรเลงจรงิของ Beecham ซึง่ทอมสนัไดฟั้งมา การแสดงของ 
Beecham ทีผ่มไดฟั้งมา เป็นความคลอ้งจองและการเกดิโครงสรา้งทางดนตรขีึน้มาของบท
เพลงซมิโฟนี ซึง่เป็นไปตามความรูส้กึทัว่ไปของ Beecham ต่อโครงสรา้งทางดนตรทีี่
แสดงออกซึง่ความรูส้กึ และความรูส้กึของ Beecham ต่อโครงสรา้งเฉพาะทีป่รากฏ
แสดงออกมาถงึความรูส้กึเฉพาะกบับทเพลงซมิโฟนีเฉพาะนัน้ๆ และเป็นสิง่เดยีวกบัสิง่ทีผ่มได้
ฟังจากการบรรเลงของทอสกานินีดว้ย โครงสรา้งทางดนตรทีีท่อสกานินีสรา้งใหก้บับทเพลง
ซมิโฟนีบทนี้แตกต่างจากของ Beecham แต่เป็นโครงสรา้งทางดนตรทีีค่รอบคลุมการ
แสดงออกทางความรูส้กึส าหรบับทเพลงนี้ ไมใ่ช่เป็นการรวบกระชบัหรอืท าใหง้่ายขึน้ จน
กลายเป็นเพยีงโครงสรา้งทางดนตรทีีจ่ าเป็นตอ้งม ี โดยปราศจากพืน้ผวิ รายละเอยีด และ
นยัส าคญั อย่างทีท่อมสนัอรรถาธบิายไวใ้นบทวจิารณ์ของเขา หลงัจากเวลาไดผ้่านพน้ไปแลว้ 
30 ปี ผมกค็งยงัมองไม่เหน็ว่าท าไมการบรรเลงดนตรตีัง้แต่ตน้จนจบในใจ จะตอ้งท าใหเ้กดิผล
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ดงัทีท่อมสนักล่าวไวว้่าตอ้งเป็นเช่นนัน้ และผมยงัไม่สามารถเกดิมโนคตทิีถู่กตอ้งแน่นอนใน
เรื่องของ “การบรรเลงแบบรวบกระชบั  …. เป็นอสิระทัง้หมดจากรายละเอยีด และแมก้ระทัง่
สว่นทีม่คีวามส าคญัยิง่ของบทเพลง” หรอื “การบรรเลงทีล่่องลอย ก่อตวัขึน้มาเป็นโครงสรา้ง
ทางดนตร ี โดยไม่มพีืน้ผวิ” หรอืมเีพยีงพืน้ผวิซึง่เป็น "เปลอืกนอกอย่างกลางๆของโครงสรา้ง
ทางดนตร”ี นอกจากเรื่องพวกนี้แลว้ ความจรงิทีป่รากฏกค็อื เมื่อทอสกานินีไม่ไดอ้ านวยเพลง
อยู่บนเวทกีารแสดงคอนเสริต์ เขาไม่ไดเ้คยซอ้มเพลงตัง้แต่ตน้จนจบอย่างสม ่าเสมอเพยีงในใจ  
แต่เขาอ่านเพลงอย่างสม ่าเสมอจากสกอรเ์พลง และในการศกึษาสกอรอ์ย่างไม่วนัจบสิน้น้ี เขาให้
ความส าคญัเป็นอย่างมากกบัเรื่องความชดัเจนของพืน้ผวิ ทอสกานินีเคยกล่าวไวค้รัง้หนึ่ง 
ขณะทีส่ ัน่ศรีษะอย่างทอ้แทใ้จว่า “ผมไดพ้ยายามท าทุกอย่าง” พรอ้มกบัชีไ้ปทีแ่นวการบรรเลง
ของบาสซูนตอนหน่ึงในสกอรเ์พลงโหมโรง Consecration of the House ผลงานเพลง
ของเบโธเฟน “แต่ผมเกรงว่าผมจะไม่ไดย้นิเสยีงบาสซูนเหล่านี้” นกัดนตรคีนหนึ่งของวงเอน็บซี ี

ซมิโฟนีไดห้วนระลกึไปถงึช่วงเวลาทีท่ างานร่วมกบั   ทอสกานินีว่า เมื่อทอสกานินีอ านวยเพลงอยู่
หน้าวงออรเ์คสตรา เขาจะพูดว่า “ผมเพยีงอยากจะบอกว่า แคลรเิน็ตแนวสองและฮอรน์แนวสาม
และวโิอลาซึง่เล่นเป็นโน้ตเสยีงประสานอยู่ภายในคอรด์ … แต่ละคนกเ็ล่นแนวของตนไป” และ
เล่นใหเ้สยีงดนตร ี “รอ้งเพลงออกมาประหนึ่งว่าเป็นท านองเพลงหลกั แลว้ผสมผสานเสยีงใน
แนวการบรรเลงของตนใหเ้ขา้กบัพืน้ผวิของวงออรเ์คสตราสว่นอื่นๆ” และ “กจ็ะกลายเป็น
เสยีงดนตรทีัง้วงทีน่่าฟังยิง่” ความชดัเจนของพืน้ผวิทีท่อสกานินีสรรคส์รา้งใหก้บัโครงสรา้งทาง
ดนตรทีีป่ระกอบดว้ยรายละเอยีดส าคญัๆนี้ เป็นสิง่ที ่ Turner5 ไดเ้ขยีนไวใ้นบทวจิารณ์ของ
เขาว่า “เกดิจากการแสดงออกทางอารมณ์ดนตรอีย่างเหมาะสม” 
 มนัเป็นจนิตนาการของทอมสนัอกีนัน่แหละทีก่ล่าวว่า ทอสกานินีเริม่อ านวยเพลงดนตรี
ประเภทซมิโฟนิค เมื่ออายุล่วงเขา้ 50 ปีไปแลว้ โดยทีท่อสกานินีไม่มคีวามรูเ้รื่องขนบนิยมของ
การบรรเลงดนตรแีนวนี้ ในความเป็นจรงินัน้ เสน้ทางดนตรขีองทอสกานินีกด็ าเนินไป
เช่นเดยีวกบัวาทยกรคนอื่นๆในแถบยุโรปตอนกลางร่วมยุคเดยีวกนั กล่าวคอืหลงัจากทีท่อสกา
นินีเริม่อ านวยเพลงส าหรบัอุปรากรไดป้ระมาณ 2-3 ปี เขากเ็ริม่อ านวยเพลงดนตรปีระเภทซมิ
โฟนิค ขณะทีม่อีายุได้ 28 ปี และกเ็หมอืนๆกบัวาทยกรร่วมยุคเดยีวกนัทีห่ลงัจากนัน้ทอสกา
นินีใชช้วีติทางดนตรตี่อไปดว้ยการอ านวยเพลงทัง้อุปรากรและดนตรปีระเภทซมิโฟนิค 

คอนเสริต์ครัง้แรกของเขาแสดงทีเ่มอืงตูลนิ เมื่อเดอืนมนีาคม ปี 1896 โปรแกรมการบรรเลง
สว่นหน่ึงประกอบดว้ย บทเพลงซมิโฟนี ในบนัไดเสยีงซเีมเจอร ์ ของชเูบริต์ คอนเสริต์ต่อมาใน
ฤดใูบไมผ้ล ิ เขาบรรเลงเพลงของไฮเดนิ เบโธเฟน บราหม์ส ์ และไชคอฟสกี้ ้ วาทยกรในแถบ
ยุโรปตอนกลางรวมทัง้ทอสกานินี เริม่ตน้เรยีนรูด้นตรปีระเภท       ซมิโฟนิคดว้ยวธิกีาร
เดยีวกนัคอื การฟังการแสดงจรงิและการศกึษาจากสกอรเ์พลง ยิง่ไปกว่านัน้การแสดงจรงิทีพ่วก
เขาไดฟั้งกนันัน้ รวมการอ านวยเพลงโดยวาทยกรชาวเยอรมนัดว้ย จากการพดูคุยกบัทอสกา

 
5 W.J. Turner (1889-1946) นกัวิจารณด์นตรีชาวองักฤษ 
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นินีในปี 1944 เกีย่วกบัรายละเอยีดทีเ่ขาเปลีย่นแปลงในการบรรเลงบทเพลงซมิโฟนี 
หมายเลข 3 หรอื Eroica ของเบโธเฟน เขากล่าวว่า “ยอ้นหลงัไป 40 ปีทีแ่ลว้ เมื่อผม
บรรเลงซมิโฟนีบทนี้เป็นครัง้แรก เนื่องจากผมเคยไดย้นิ Richter วาทยกรชาวเยอรมนี
อ านวยเพลงเพลงนี้มาก่อน ผมจงึคดิว่าผมตอ้งเล่นดนตรเียอรมนับทน้ีใหเ้หมอืนกบัทีค่น
เยอรมนีเขาเล่นกนั .....แต่หลงัจากนัน้เมื่อผมมาเล่นเพลงนี้อกี ผมกลบัเล่นตามความรูส้กึของ
ผมเองมากขึน้ ในทีสุ่ดปัจจุบนันี้ผมมคีวามกลา้พอทีจ่ะเลอืกจงัหวะทีค่ดิว่าถูกตอ้งเอง” 
  

ดุสติ จรญูพงษ์ศกัดิ ์: ผูแ้ปล 
 

 

 

ทีม่า:  B.H.Haggin. “ Toscanini and His Critics”  A Decade 

of Music. New York : Horizon Press, 1973, pp. 70-

73. 
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 ทอสกานินีเป็นวาทยกรชาวอติาเลยีน ที่ไม่ยอมสยบต่อขบวนการฟาสซิสต์ ซึ่งมมุีสโซ
ลนิีเป็นผูน้ าและไปใชช้วีติทางดนตรใีนประเทศสหรฐัอเมรกิา หลงัจากทีเ่ป็นวาทยกรใหก้บัคณะ
อุปรากรในยุโรปอยู่ยาวนาน วง NBC Symphony Orchestra ของอเมริกา ก่อตัง้
ขึน้มาโดยเฉพาะเพือ่ทอสกานินี หลงัจากเขาเสยีชวีติลงไดร้ะยะหนึ่งกต็อ้งยุบเลกิวงออรเ์คสตรา
วงนี้ไป 

 ต านานว่าด้วยเรื่องราวของทอสกานินีมผีู้เขยีนไว้มากมาย ทัง้ที่เป็นบทวจิารณ์การแสดง
และหนังสอืเรื่องราวประวตัทิางดนตรขีองทอสกานินี บทวจิารณ์บทน้ีมลีกัษณะของ “การวจิารณ์
ซ้อนวจิารณ์” เขยีนโดย B.H. Haggin รวบรวมอยู่ในหนังสือ A Decade of Music 

แฮกกินเป็นนักวจิารณ์ดนตรทีี่มีชื่อเสยีงมากคนหนึ่งของอเมรกิา นอกเหนือจากผลงานวจิารณ์
ดนตรใีนหนังสอืพมิพ์ต่างๆ แล้ว เขามผีลงานหนังสอืเกี่ยวกบัดนตรหีลายเล่ม อาทิ A Book 

of the Symphony, Music on Records, Music in the Nation, The 

Listener’s Musical Companion รวมถึงหนังสอืที่เขาเขยีนเกี่ยวกบัทอสกานินีอีก 

2 เ ล่ ม  คื อ  Conversations with Toscanini แ ล ะ  The Toscanini 

Musicians Knew อาจจดัได้ว่าเขาเป็นนักเขยีนด้านดนตรทีี่สนัทดัและรู้เรื่องราวของทอ
สกานินีในแงมุ่มต่างๆเป็นอย่างด ี

 ความน่าสนใจของบทวจิารณ์ซ้อนวจิารณ์ที่แฮกกินเขยีนโต้แย้งบทวจิารณ์การแสดง
ดนตรขีองทอสกานินี โดยนักวจิารณ์ดนตรชีาวอเมรกินัชื่อดงัอกีคนคอื Virgil Thomson 

ทีค่ดัเลอืกมาเป็นสรรนิพนธ์นี้ อยู่ทีก่ารใชเ้หตุผลในหลายแงมุ่ม เพือ่หกัลา้งกบัค าวจิารณ์ดา้นลบ
ที่ทอมสนัมีต่อการบรรเลงดนตรขีองทอสกานินี พร้อมกับการยกตัวอย่างค าวิจารณ์ของนัก
วจิารณ์คนอื่นๆทีม่กีบัการบรรเลงของทอสกานินี 

การใช้ภาษาในการเขียนของแฮกกินมีพลัง โดยเฉพาะตอนที่กระทบกระเทียบถึง 
“จนิตนาการส่วนตวั” ของทอมสนั และการที่ทอมสนัพยายามใช้อรรถรสทางภาษาท าให้ผู้อ่าน
คล้อยตามความเห็นของเขา ทัง้ยงักล่าวในเชิงวจิารณ์ทอมสนัด้วยว่า ต้องการแสดงทัศนะ
แปลกๆออกมาเพื่อท าให้บทวจิารณ์ของเขาสามารถสร้างความฮอืฮาใหก้บัผู้อ่านไดใ้นลกัษณะ
ของการสรา้ง “ผลกระทบทีท่ าใหผู้ค้นตื่นตะลงึ” (shock effect) ดงัเช่นทีใ่ชไ้ดผ้ลเป็นอย่าง
ดมีาแลว้ในบทวจิารณ์รไิซทลัของไฮเฟ็ตซแ์ละโฮโรวติซ์ 

 อ่านบทวจิารณ์ของแฮกกินแล้ว ชวนให้คดิว่าทอมสนัเป็นนักวจิารณ์ดนตรทีี่แสนตื้น
เขนิทางความคดิและไม่มปีระสบการณ์จรงิหรอืประสบการณ์ตรงกบัการบรรเลงของวาทยกรที่
ยิง่ใหญ่ในอดีต แฮกกินเขยีนโดยอิงหลกัตรรกะทางภาษาและความคิดที่ต้องคดิตามไปด้วย
ตลอดเวลา ท าใหเ้ป็นบทวจิารณ์ซอ้นวจิารณ์ทีห่าอ่านไดย้ากอกีบทหนึ่ง 
 ถ้าจะคดิว่าแฮกกนิเขา้ขา้งทอสกานินีก็ไม่น่าผดิที่จะคดิเช่นนัน้ แต่เหนือไปกว่านัน้คอื
เหตุผลที่แฮกกินยกมาแก้ต่างค าวิจารณ์แต่ละข้อของทอมสนันัน้หนักแน่นฟังดูมีเหตุมีผลดี 
โดยเฉพาะในเรื่องที่ว่าด้วยการ “รวบกระชบั” หรอืท าให้ “ง่ายขึน้” (streamlining) ทีท่อม
สนัวจิารณ์การบรรเลงของทอสกานิน ีโดยอา้งว่าเหตุสองประการ ตัง้แต่เรื่องทีท่อสกานินีสายตาสัน้
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มากๆท าใหต้้องจ าเพลงทัง้หมด เวลาบรรเลงออกมาไม่สามารถเกบ็เกี่ยวรายละเอยีดไดท้ัง้หมด 

ท าไดแ้ค่เพยีงการสรา้งโครงสรา้งทางดนตรทีีจ่ าเป็นออกมาเป็นเสยีงเพลงเท่านัน้      และกล่าว
อ้างว่าทอสกานินีเริม่ท างานดนตรดี้วยการอ านวยเพลงประเภทซิมโฟนิคช้าไป  (เมื่ออายุ 50 

ปี) อกีทัง้ยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจในขนบนิยมการบรรเลงเพลงประเภทน้ีดว้ย ท าใหข้าดความ
ลกึซึง้ในการบรรเลง 
 แฮกกนิอา้งเหตุและประสบการณ์จรงิๆจากการพูดคุยกบัทอสกานินีและนักดนตรทีี่เคย
ร่วมงานกบัทอสกานินีมาวจิารณ์บทวจิารณ์ของทอมสนั ตัง้แต่การกล่าวถงึการศกึษาดนตรจีาก
สกอร์เพลงจรงิๆของทอสกานินีอย่างสม ่าเสมอ และจากประสบการณ์จรงิที่ทอสกานินีได้ฟังการ
บรรเลงโดยวาทยกรผู้โด่งดงัทัง้หลายในอดีต รวมถึงการที่ทอสกานินีเอาใจใส่ในรายละเอียด
เล็กๆน้อยๆ ในการบรรเลงโดยการพูดบอกกับนักดนตรี ตามค าบอกเล่าของนักดนตรทีี่เคย
ท างานด้วยกัน โต้แย้งกับบทวิจารณ์ของทอมสนัในเรื่องที่ว่าด้วยการขาดความเอาใจใส่กับ 

texture ทางดนตรขีองทอสกานินี 
สว่นในเรื่องของวยัทีท่อสกานินีเริม่อ านวยเพลงประเภทซมิโฟนิคนัน้ แฮกกนิไดว้จิารณ์

อา้งองิไปถงึธรรมเนียมปฏบิตัทิัว่ไปของวาทยกรทัง้หลายในแถบยุโรปกลาง ทีม่ชีวีติร่วมยุคร่วม
สมยัเดยีวกบัทอสกานินี ต่างใชช้วีติการอ านวยเพลงเพลงทัง้อุปรากรและซมิโฟนิคไปพรอ้มๆกนั 

ฉะนัน้การกล่าวอา้งของทอมสนัในทศันะของแฮกกนิจงึเป็นเรื่องทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
 ลักษณะการวิจารณ์ซ้อนวิจารณ์นี้  ถ้าท าโดยมีข้อมูล เหตุผล มาหักล้างบทวิจารณ์
ตน้แบบไดเ้ป็นอย่างดดีงัเช่นทีแ่ฮกกนิแสดงออกมาในบทวจิารณ์ของเขาแลว้ คุณค่าการวจิารณ์
ซ้อนวจิารณ์จะช่วยกระตุ้นใหผู้อ้่านคดิตามและก้าวไปสู่ทศันะหรอืแมก้ระทัง่ขอ้เทจ็จรงิใหม่ๆได้
แมเ้วลาจะผ่านพน้มานานและการแสดงจรงินัน้ไม่มกีารบนัทกึไวใ้หส้ามารถตรวจสอบไดก้ต็ามที 
 

ดุสติ จรญูพงษ์ศกัดิ ์: ผูว้เิคราะห ์

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คืนท่ีอรณุ (ไม่) รุ่ง เพรำะชวนหลบักนัตลอด !?!] 
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ต่อพงษ์ เศวตามร ์
 

 เมื่อไม่กีว่นัทีผ่่านมามโีอกาสไดด้คูอนเสริต์ทีน่่าน ามาเขยีนถงึรายการหนึ่ง เป็น
คอนเสริต์ทีน่่าภาคภูมใิจไม่น้อยเพราะว่าบทประพนัธเ์พลงทีน่ ามาแสดงในคนืวนันัน้ เป็นผลงาน
มาจากคนไทยคนหน่ึงทีช่ื่อ เดช บุลสุข 

 คุณเดชนัน้เป็นทีรู่จ้กักนัดใีนวงการธุรกจิว่าเป็นบอสใหญ่ของแมค็โดนลัด์ (ประเทศ
ไทย) แต่เสีย้วหนึ่งของคุณเดชกลบัมคีวามสามารถดา้นดนตรทีีซ่่อนเรน้เอาไว้ และเพิง่น า
ออกมาแสดงใหป้ระชาชนทัว่ไป และนกันิยมบรโิภคอาหารขยะอย่างแฮมเบอรเ์กอรไ์ดซ้ือ้หากนั 

 (กซ็ดีขีองคุณเดชขายอยู่ทีร่า้นแมค็โดนลัด์นี่ครบั แฮะ แฮะ) 
 ซดีชีุดแรกทีอ่อกมามชีื่อว่า “สายน ้าแห่งราชนัย”์ ประสบความส าเรจ็พอตวั เพราะเขา
ท าใหค้นไทยจ านวนหน่ึงรูจ้กัชื่อเขาขึน้มา ดว้ยลลีาเพลงแบบ “ไลต ์คลาสสกิ” คอืเป็นเพลงทีฟั่ง
เพือ่ประกอบความว่างของจติใจในรูปแบบต่างๆ แต่มวีงดนตรอีอรเ์คสตราช่วยบรรเลง หาท่อน
ทีเ่รา้ใจเรา้อารมณ์อะไรไม่ได ้

 แต่กระนัน้กไ็ดเ้รื่องของความ “เรื่อยๆ” เป็นการทดแทน 

 ชุดทีส่องของเดชชือ่ว่าอรุณรุ่งทีก่รุงเทพฯ 

 ผูช้่วยเรยีบเรยีงดนตรใีนทัง้ 2 ชุด ไดแ้ก่ ชารแ์ดด โรฮานี่ นกัเรยีบเรยีงดนตรทีีช่ านาญ
งานเพลงประเภท ไลต ์คลาสสกิอย่างนี้เหมอืนกนั 

 ชารแ์ดด ไม่ใช่ขีไ้ก่ ในวงการนี้เขาเป็นมอือะเรน้จท์ีท่ างานแบค็กราวดม์วิสคิหรอืดนตรี
ประกอบบรรยากาศไดด้คีนหนึ่ง ซึ่งมกีารอา้งถงึงานทีเ่ขาท าใหย้านนี่ มอืคยีบ์อรด์คนดงัในชุด 

อาโครโปลสิ มาอา้งอยู่เสมอว่าเป็นมาสเตอรพ์ชี 

 เรื่องนี้ออกจะน่าข า เพราะจรงิๆแลว้งานชุดนัน้ไม่ควรจะเรยีกว่าเป็นมาสเตอรพ์ซีหรอก
ครบั เพราะดนตรขีองชารแ์ดดแทบจะไม่ช่วย “อุม้” เพลงของยานนี่เอาเลย แต่หน้าทีข่องดนตรี
ในงานชุดนัน้คอื ช่วย “อุด” ช่องว่างของเพลงทีย่านนี่บรรเลงไวม้ากกว่า 
 แยกกนัใหอ้อกนะครบัระหว่างค าว่า อุม้ กบั อุด 

 ผมเคยฟังงานของชารแ์ดดทีเ่ป็นงานเดีย่วของเขามาสองชุด ความรูส้กึนัน้มแีต่ความ
หวาน เอื่อย เรื่อยๆ ไม่มอีะไรน่าจดจ าเหมอืนกนั 

 เพราะฉะนัน้ เมื่อ เดช บุลสุข เลอืกชารแ์ดดใหม้าท าดนตรแีละเรยีบเรยีงใหก้บัเขา ผม
จงึคดิว่านี่คอืขอ้ผดิพลาดอย่างยิง่ …เพราะมนัเอาความหวานผจญกบัความหวานนัน่เอง 
 ก่อนจะอ่านประโยคต่อไปต้องใหท้่านผูอ้่านไดท้ าความเขา้ใจก่อนว่า ผมชื่นชมคุณเดช
ในแงข่องความสามารถในการสรา้ง “เมโลดีท้ีไ่พเราะ” ขึน้มา แต่สิง่หนึ่งทีผ่มคดิว่า เดช สอบตก
กค็อื สมัผสัในเรื่องของ “อารมณ์เพลง”  ของนกัธุรกจิผูน้ี้ต ่ามากๆ 

 งานเพลงของเดชไม่มคีวามหลากหลาย ไม่มจุีดสงูสุด ต ่าสุด ไม่มไีคลแมก็ซท์ีท่ าใหเ้รา
จดจ าหรอืเรยีกน ้าตาและความปิตจิากเราได้ 
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 เหมอืนรบัทานขนมหวานทีใ่สค่วามหวานอย่างเดยีว ไม่มรีสชาตอิืน่นัน่แหละครบั ค า
แรกทีก่ดัลงไป… ค าแรกทีล่ิ้นไดส้มัผสักบัขนมชิ้นนัน้มนักห็วานชืน่ใจดอียู่หรอก แต่พอถงึค าที ่
สอง เรากร็ูว้่ามนัเลีย่น ค าทีส่ามนีไ่ม่ตอ้งพดู เพราะบรโิภคไม่ไหวแลว้ 
 นัน่คอื งานเพลงของเดช 

 เมื่อมาบวกกบัการเรยีบเรยีงดนตรทีีม่แีต่ความเรื่อยเป่ือยของชารแ์ดด ผลทีอ่อกมาจงึ
น่าผดิหวงั เพราะมแีต่โทนเดยีว อารมณ์เดยีว หวานแบบเดยีว 
 แต่คุณเดชกต็อ้งถอืว่าน่าทึง่นะครบั เพราะเมื่อมคีนถามถงึเพลงของเดชว่าเป็นอย่างไร 
พอผมพดูออกไป ปรากฏว่ามแีต่คนทว้งทัง้สิน้ หาว่าดูถูกคนไทยบา้ง ไม่สนบัสนุนคนไทยบา้ง 
สารพดั 

 แต่ผมคดิว่าคนืทีค่อนเสริต์ “อรุณรุ่งทีก่รุงเทพฯ” ซึง่จดัเมื่อไม่กี่วนัทีผ่่านมาจบลง คนที่
เคยทว้งผมอาจจะเปลีย่นความคดิกนัเยอะทเีดยีว 
 ภาพของคนทีแ่อบเดนิออกจากคอนเสริต์นัน้กเ็รือ่งหนึง่ 
 เสยีงกรนของคนทีอ่ยู่ดา้นหลงัผมกเ็ป็นหลกัฐานอกีประการหนึง่… 

 อธบิายในตวัของมนัเองแลว้ว่าเพลงทีคุ่ณเดชแต่งนัน้น่าเบื่อมากแค่ไหน ? 

**************************** 
 จะว่าไปเพลงในแบบไลต ์ คลาสสกิหรอืเพลงทีอ่อกในลกัษณะของ “นิวเอจ” นัน้ไม่
จ าเป็นตอ้งน่าเบื่อแบบน้ีเสมอไปนะครบั หลายต่อหลายคนทีผ่มเคยฟังมา เขากท็ ากนัไดด้ ี คอื 
สามารถล่อใหเ้ราฟังกนัไดจ้นจบเสมอๆ 

 ถามกนัว่าท าไม ค าตอบกค็อื เขามลีกัษณะทีเ่รา้ใจกว่า หลากหลายกว่าในการบรรเลง 
ท่อนแรกและท่อนสองกบ็รรเลงไม่เหมอืนกนั แมจ้ะมที่วงท านองเดยีวกนั 

 แต่เพลงของเดชและการเรยีบเรยีงของชารแ์ดดนัน้ไม่ไดใ้หค้วามรูส้กึดงักล่าวเลย 

 ขอเล่าถงึบรรยากาศคอนเสริต์อกีนิดหน่ึงว่านอกจากเพลงจะล่องลอยไปแบบไรจุ้ดหมาย
แลว้ การจดัควิคอนเสริต์ยงัจดักนัแบบไม่ใช่มอือาชพีอกีดว้ย 

 ทีบ่อกเอาไวต้รงน้ีกเ็พราะรกัคนจดัหรอกครบั เพราะผมเองกเ็ป็นศษิยเ์ก่าเหลอืงแดง
เหมอืนกนั คราวหน้าถา้มกีารจดัอกีกอ็ยากใหเ้ขา้ท่า และประทบัใจมากกว่านี้หน่อยเท่านัน้ 

 อย่างแรกกค็อื ความพยายามทีจ่ะลากใหค้อนเสริต์นี้ไปสู่ความเชยของท่านพธิกีร เริม่
จากการพยายามทีช่กัชวนใหค้นฟังเคลิม้ไปกบับทเพลง การพดูท านองว่าแมข้า้งนอกจะมดืแลว้ 
แต่ขา้งในพระอาทติยก์ าลงัจะสอ่งสว่างนี่บางทมีนักเ็ลีย่นและเฝือเกนิไปนะครบั 

 เท่านัน้ยงัไม่พอทัง้อาจารยป์ระโภช มยุระ หรอืพธิกีรหญงิอกีท่านยงัแย่งชงิ (หรอืแย่ง
กนัพดู) แบบอุตลุดในช่วงแรกอกีดว้ย…ซึง่ดแูลว้น่าร าคาญ แต่ไปๆมาๆกลบัรูส้กึด ี เพราะช่วย
แกง้ว่งไดอ้กีหน่อย 

 เรื่องข ากค็อืว่า เสยีงกรน ตรงทีน่ัง่ แอล 52-53 ดงัขึน้เพยีงแค่เพลงที ่ 3 ทีช่ื่อว่า 
Missing You เท่านัน้เอง 
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 ผมกะว่าจะมคีวามตื่นเตน้กนัมากขึน้ตอนที ่ เดช เดนิออกมาเล่นเปียโนคู่กบัชารแ์ดดใน
เพลง Boonta แต่สุดทา้ยกไ็ม่มอีะไรมากไปกว่าการเล่นไปเรื่อยๆอกีเหมอืนกนั การลอ้กนั ไล่
บีก้นั ไม่มใีหเ้หน็เลยครบั กเ็ลยไม่ทราบว่าทีต่อ้งเล่นกนั 4 มอืนัน้ ตอ้งการเล่นเพราะว่าจะโชว์ 
“ระเบยีบ” ของการบรรเลงเท่านัน้เองหรอื? 

 ความไม่มอีะไรน่าตื่นเตน้นี้เอง จงึท าใหค้นค่อยๆเลือ้ยออกจากคอนเสริต์ไปอย่างสงบ 

 สองจุดทีด่มีาก กค็อื การเอาเพลงทีม่แีต่ท านองมาใสเ่นื้อรอ้งใหคุ้ณ รดัเกลา้ อามระดษิ 

และเสาวนิตย ์ นวพนัธ ์ รอ้งนัน้จบัใจอย่างมาก จนอดคดิไม่ไดว้่าในชุดหน้า คุณเดชน่าจะท า
เพลงรอ้งกนัเยอะๆหน่อย เพราะมนัแกเ้ลีย่นไดช้ะงดัอย่างทีสุ่ด 

 อย่างไรกต็ามผมอดภูมใิจแทนคุณเดชไม่ไดน้ะครบั เพราะอย่างน้อยคนฟังในคนืนัน้ ก็
ใหเ้กยีรตติื่นขึน้มาตบมอืแก่เพลงทุกเพลงทีบ่รรเลงอย่างกกึกอ้งทุกครัง้ไป แมว้่าคนตบมอืสว่น
หนึ่งจะยงัตบมอืในสภาพทีห่ลบัตากต็าม 

 จะเรยีกว่าตบเพราะเคลิม้หรอืตบเพราะอยู่ในภวงัคก์ต็ามแต่ผมถอืว่าเป็นสปิรติทีน่่า
ชมเชยอย่างยิง่ 

 คนไทยกน่็ารกักนัแบบนี้ละครบั !! 

 

 

ทีม่า: ต่อพงษ์ เศวตามร.์ “คนืทีอ่รุณ (ไม่) รุ่ง เพราะชวนหลบักนัตลอด!?!”. ผู้จดักำร
รำยวนั  

(17 พฤศจกิายน 2543), หน้า 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

บทวิเคราะห์ 
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 ต่อพงษ์ เศวตามร ์เป็นนกัวจิารณ์ดนตรหีนุ่มฝีปากกลา้ในวงการดนตรอีกีคนหนึ่ง แมว้่า
ผลงานวจิารณ์ดนตรขีองเขาสว่นใหญ่จะเป็นการวจิารณ์ดนตรสีมยันิยม แต่กม็บีางครัง้ทีเ่ขา
เขยีนวจิารณ์เกี่ยวกบัดนตรคีลาสสกิ โดยเฉพาะดนตรบีรรเลงในแบบไลต์ มวิสคิ  

 ผูว้เิคราะหเ์ลอืกบทวจิารณ์ดนตร ี “คนืทีอ่รุณ (ไม่) รุ่ง เพราะชวนหลบักนัตลอด !?!” 
ของต่อพงษ์ ซึง่ตพีมิพใ์นหนงัสอืพมิพผ์ู้จดักำรรำยวนัมาวเิคราะห ์ เนื่องดว้ยเหตุผลหลาย
ประการ ประการแรกคอืบทวจิารณ์บทน้ีก่อใหเ้กดิปฏกิริยิาในวงกวา้ง เพราะมผีูพ้ดูถงึและแสดง
ทศันะความคดิเหน็ต่อเนื่องกนัมากพอสมควร ทัง้ในหน้าหนงัสอืพมิพฉ์บบัอื่น (กรงุเทพธรุกิจ) 

อนิเตอรเ์น็ต และบทวจิารณ์อกีบทหนึ่งทีเ่ขยีนโตก้ลบั เล่าถงึผลกระทบทีม่าถงึตวัผูเ้ขยีนเอง
เนื่องจากบทวจิารณ์บทนัน้ 

 เหตุผลประการทีส่อง บทวจิารณ์บทนี้วจิารณ์เน้นทีต่วัผลงานเพลงทีน่ ามาแสดง ซึง่ถา้
คดิกนัแบบง่ายๆ ผูเ้ขยีนคงตอ้งการแสดงทศันะต่อบทเพลง ซึง่แน่นอนทีสุ่ดว่าย่อมหลกีเลีย่ง
ไม่ไดท้ีบ่ทวจิารณ์นัน้ตอ้งการสือ่ไปถงึตวัผูส้รา้งสรรคง์านเพลงดว้ย หรอือาจเป็นความตัง้ใจของ
ผูว้จิารณ์ทีต่อ้งการวจิารณ์ไปถงึตวัผูส้รา้งสรรค์ เพราะมกีารกล่าวอา้งชื่ออย่างชดัเจนในบท
วจิารณ์  และตามขอ้มลูจากบทวจิารณ์เรื่อง “แมลงร าคาญ” ของผูว้จิารณ์ทีเ่ขยีนถงึการแสดง
เดยีวกนัและผลกระทบจากบทวจิารณ์บทแรกในอาทติยต์่อมา บ่งบอกหรอืสือ่นยับางประการถงึ
ผลกระทบ (ทีถ่งึแมว้่าจะไม่ใช่ทางกายภาพ) แต่อ่านดแูลว้แฝงลกัษณะถูก “คุกคาม” เลก็ๆ 

กระทบไปถงึตวัผูเ้ขยีนบทวจิารณ์ แสดงถงึความรูส้กึที่ (อาจ) ไม่ถงึพอใจในบทวจิารณ์ (ดา้น
ลบ) ของผูว้จิารณ์ทีม่ตี่อตวัผลงานเพลงของผูส้รา้งสรรค์ 
 ความเด่นของบทวจิารณ์บทนี้ นอกเหนือจากสไตลก์ารเขยีนทีอ่่านง่าย ถูกใจ
กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่นยุคนี้แลว้ ผูว้จิารณ์สามารถใชป้ระสบการณ์การฟัง
เพลงหลากรปูแบบของตนเอง รวมถงึการฟังดนตรบีรรเลงทัง้ในแบบคลาสสกิและไลตม์วิสคิ มา
ใชใ้นการวจิารณ์ตวับทเพลงทีน่ ามาบรรเลงไดอ้ย่างผูม้ปีระสบการณ์ทีศ่กึษามาจากการฟังเพลง 
โดยไม่จ าเป็นตอ้งอา้งองิเรื่องเทคนิคทางดนตรใีดๆทัง้สิน้ 

 ผูเ้ขยีนบทวจิารณ์กลา้แสดงความคดิเหน็อย่าง “ตรงไปตรงมา” ในตวับทเพลงและการ
แสดงบางสว่นในคอนเสริต์นี้ แมใ้นบางตอนจะกล่าวถงึขอ้ดอ้ยของบทเพลงโดยตรง แต่สว่น
ใหญ่ผูเ้ขยีนจะสือ่ถงึความไม่น่าสนใจของบทเพลงผ่านการบอกเล่าถงึอากปักริยิาและปฏกิริยิา
ของผูฟั้งคนอื่นๆ ทีน่ัง่ฟังอยู่ดว้ย อาท ิ อาการนัง่หลบั การแสดงอาการเบื่อหน่าย การตบมอื 

เมื่อเทยีบกบับทวจิารณ์ดนตรขีองนกัวจิารณ์คนไทยคนอื่นๆทีผู่ว้เิคราะหไ์ดต้ดิตามศกึษามาใน
การวจิยัน้ี พบว่านกัวจิารณ์ดนตรคีลาสสกิในเมอืงไทยยงัคงรกัษาวฒันธรรมอนัดงีาม (?) ใน
อนัทีจ่ะไม่ต าหนิใครตรงๆ หรอืวจิารณ์ผลงานเพลงและการแสดงผ่านงานวจิารณ์ในลกัษณะลาย
ลกัษณ์ สว่นใหญ่ของนกัวจิารณ์ดนตรคีลาสสกิในเมอืงไทย เมื่อพบว่าการแสดงหรอืบทเพลงนัน้
ไม่ด ีมขีอ้น่าต าหนิมากมาย สิง่ทีน่กัวจิารณ์ดนตรคีนไทยสว่นใหญ่กระท าอยู่ คอืไม่เขยีนวจิารณ์
การแสดงนัน้ๆ หรอืเขยีนถงึขอ้ดแีละบรบิทอื่นๆแทน 
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 ลกัษณะความกลา้แสดงออกถงึความรูส้กึของผูว้จิารณ์ทีม่ตี่อบทเพลงอย่าง
ตรงไปตรงมา การใชก้ารเปรยีบเทยีบทีส่ ือ่ถงึการวจิารณ์ตวังานและการแสดง การใชภ้าษาและ
ส านวนโวหารทีม่รีปูแบบเฉพาะตวัผูว้จิารณ์เป็นเสน่หอ์กีประการหนึ่ง ทีเ่สรมิใหเ้นื้อหาการ
วจิารณ์ทีต่อ้งการน าเสนอเด่นชดัออกมา สือ่ไปถงึผูอ้่านไดก้วา้งขวาง และเป็นรปูแบบหน่ึงของ
การวจิารณ์ทีไ่ม่ตดิอยู่ในกรอบส าเรจ็รปูของการวจิารณ์ดนตรคีลาสสกิ โดยนกัวจิารณ์ดนตรี
คลาสสกิคนไทยทัว่ไปทัง้ในอดตีและปัจจุบนั 

 ประเดน็ทีผู่ว้เิคราะหค์ดิว่าก่อใหเ้กดิผลกระทบตามมาจากบทวจิารณ์นี้ นอกจากการทีผู่้
วจิารณ์จะกล่าวถงึตวับทเพลงแลว้ ยงักล่าวถงึตวัผูส้รา้งสรรคง์านดว้ย แมใ้นการเขยีนพาดพงิ
ถงึนัน้จะไม่ไดส้ าแดงระดบัความรุนแรงในเน้ือหา แต่กก็่อใหเ้กดิค าถามขึน้ในใจของผูว้เิคราะห์
ว่าวฒันธรรมแห่งการวจิารณ์ตวัผลงานเพลง จะหลกีเลีย่งการไม่กล่าวถงึตวัผูส้รา้งสรรคไ์ด้
หรอืไม่ 

อกีประเดน็ทีน่่าสนใจจากบทวจิารณ์บทนี้คอื ผูส้รา้งสรรคเ์ปิดใจกวา้ง ยอมรบัการ
วจิารณ์ไดม้ากน้อยเพยีงใด ตวัผลงานนัน้มขีอ้ดอ้ยทีค่วรจะตอ้งค านึงถงึจรงิตามทีผู่ว้จิารณ์
วจิารณ์หรอืไม่ ผูส้รา้งสรรคย์อมรบัหรอืไม่ว่างานเพลงทีป่รากฏต่อสาธารณชนแลว้ ย่อม
กลายเป็นผลงานทีทุ่กคนมสีทิธแิสดงความคดิเหน็และวจิารณ์ไดด้ว้ยเหตุดว้ยผลของแต่ละ
บุคคล (ตามทศันะในบทวจิารณ์เรื่อง “แมลงร าคาญ” ของผูว้จิารณ์ในสปัดาหต์่อมา) 

ค าวจิารณ์ของผูว้จิารณ์ทีม่ตี่อตวับทเพลง เป็นสิง่ทีผู่อ้่านบทวจิารณ์แมไ้ม่ไดช้มการ
แสดงจรงิ กส็ามารถตรวจสอบผูว้จิารณ์และผูส้รา้งสรรคง์านไดจ้ากผลงานการบนัทกึเสยีงใน
รปูแบบแผ่นซดีทีีม่จี าหน่ายอยู่ทัว่ไป  

 ผูว้จิารณ์แมไ้ม่ไดเ้ป็นนกัวจิารณ์ดนตรทีีมุ่่งท างานวจิารณ์ดนตรคีลาสสกิตะวนัตกอย่าง
เดยีวเหมอืนนกัวจิารณ์ดนตรคีลาสสกิสว่นใหญ่ในเมอืงไทย แต่สิง่ทีช่ีใ้หเ้หน็จากทศันะการ
วจิารณ์ทีม่ตี่อตวับทเพลง ทีผู่อ้่านสามารถกลบัไปตรวจสอบกบัผลงานทีบ่นัทกึเสยีงไวแ้ลว้ ผู้
วเิคราะหค์ดิว่าส าหรบัการท างานวจิารณ์ดนตรนีัน้ ประสบการณ์การฟังเพลงมากๆ และการ
ตดิตามการแสดงดนตรปีระเภทต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ ดงัเช่นทีผู่ว้เิคราะหค์ดิว่าผูเ้ขยีนบท
วจิารณ์นี้มอียู่เพยีงพอ น่าจะเป็นปัจจยัส าคญั (ในสดัสว่นทีค่่อนขา้งสงู) อกีประการในการ
ท างานวจิารณ์ดนตร ี เมื่อเทยีบกบัความรูท้างเทคนิคดนตร ี และความรูร้อบในเรื่องอื่นๆ  ทีส่อ่งทางใหแ้ก่กนัใน
การท างานวจิารณ์ 

 ผูส้รา้งสรรคน่์าจะเป็นบุคคลอกีกลุ่มหนึ่งทีค่วรแสวงหาประโยชน์หรอืถา้จะกล่าวใหไ้กล
ไปอกีระดบัหนึ่งคอืแสวงหาพลงัทางปัญญาจากบทวจิารณ์ผลงานของตนเองใหไ้ด้ เพือ่ทีจ่ะใช้
พลงันี้ในการสรา้งสรรคง์านอื่นๆต่อไป  

เพราะเพยีงแต่การทีม่คี าถามผุดขึน้ในใจของผูอ้่านเมื่ออ่านบทวจิารณ์ พรอ้มดว้ยความ
คดิเหน็อื่นๆทีเ่กดิตามมา ทัง้ทีเ่หน็ว่า “ตรงใจ” ผูอ้่านและทัง้ทีม่คีวามคดิแยง้กบัผูเ้ขยีน ผู้
วเิคราะหค์ดิว่าน่าจะเพยีงพอแลว้ส าหรบัการสมัผสักบับทวจิารณ์ทางดนตรทีีน่่าสนใจ 

ดุสติ จรญูพงษ์ศกัดิ ์: ผูว้เิคราะห ์
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ครัง้หน่ึงในชีวิต (ตำมไปดเูบือ้งหลงัแห่งควำมส ำเรจ็)  

3 สปัดำหใ์นค่ำยเปียโนเมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย 

 
นภนันท์ จนัทรอ์รทยักุล 

 

 ในบรรดานักดนตร ีนักวจิารณ์ ตลอดจนนักฟังดนตรคีลาสสกินัน้ หากเอ่ยถงึนักดนตรี
ชาวรสัเซยีเมื่อใด ย่อมสามารถก่อใหเ้กดิความ “ทึ่ง” ขึ้นไดเ้สมอ ทัง้นี้เพราะทุกคนต่างกเ็คยได้
ยินกิตติศัพท์ร ่าลือ ตลอดจนได้ประจักษ์แก่ตา ได้ยินกับหู และรับรู้กับใจของตนเอง ถึง
ฝีไมล้ายมอืของนกัดนตรชีาวรสัเซยี ซึง่จดัว่าเป็นระดบัแนวหน้าของโลก 

 หากเอ่ยถึงนักประพันธ์เพลงหรอืคีตกวคีลาสสกิ คงมีน้อยคนที่จะไม่รู้จกัไชคอฟสกี้ ้
(Tchaikovsky) ห รื อ รั ค ม า นี น อ ฟ  (Rachmaninov) ห รื อ ส ต ร า วิ น ส กี้ 
(Stravinsky) หากเอ่ยถึงนักดนตรี คงมีน้อยคนในหมู่ “คอคลาสสิก” ที่จะไม่เคยได้ยิน
หรอืไม่เคยฟังการบรรเลงของนักไวโอลนิอย่าง    เดวดิ ออยสตราก (David Oistrakh) 

หรอืนักเชลโลอย่าง มสิลาฟ รอสโทรโพรวชิ (Mstislav Rostropovish) หรอืนกัเปียโน
อย่าง สเวียโตสลาฟ  ริชเตอร์ (Sviatoslav Richter) หรือวลาดิเมียร์    ฮอโรวิตช์ 
(Vladimir Horowitz) หรือ อีมิล กิเลลส์ (Emil Gilels) และบรรดานักดนตรีที่
ตดิตามข่าวคราวเกี่ยวกบัการแข่งขนัดนตรอีย่างสม ่าเสมอนัน้ คงได้ประจกัษ์ว่า ในการแข่งขนั
ดนตรคีลาสสกินานาชาตริะดบัโลกครัง้ส าคญัๆ ไม่ว่าจะจดัขึ้นที่ใดในโลกก็ตาม จะต้องมยีอด
ฝีมอืจากรสัเซยีเดนิยดือกเขา้ไปรบัรางวลัชนะเลศิหรอืรางวลัอื่นๆ อยู่เสมอ 
 ผู้เขยีนเป็นคนหนึ่งที่เฝ้ามองดูเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยความทึ่งและชื่นชม  พร้อมกบันึก
สงสยัว่าเหตุใดประเทศรสัเซยีจงึสามารถผลตินักดนตรฝีีมอืเยีย่มออกมาเป็นจ านวนมาก และใน
ที่สุดก็มโีอกาสได้ไปสมัผสัเสี้ยวหนึ่งของชีวตินักดนตรเีหล่านัน้ และได้รู้ค าตอบและมองเห็น
เบือ้งหลงัของความส าเรจ็เหล่านัน้ ดว้ยตวัของผูเ้ขยีนเอง 
 ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายนถึง 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 ผู้เขียนและคุณรามสูร 
สตีลายนั ได้มโีอกาสเขา้ร่วม “Study and Performance Tour” ซึ่งจดัขึ้นที่กรุงมอส
โคว์ ประเทศรสัเซีย ค่ายเปียโนนี้ จดัขึน้โดย International Fine Arts Institue ซึ่ง
เป็น non-profit organization หรอืองค์การที่ท าหน้าที่ส่งเสรมิศิลปวฒันธรรมโดยไม่
มุ่งหวงัผลตอบแทนทางธุรกจิของประเทศสหรฐัอเมรกิา องค์การนี้จะจดัโครงการการศกึษาและ
การแลกเปลีย่นทางวฒันธรรมระหว่างประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศรสัเซยีอยู่เสมอ โดยการน า
นักดนตรแีขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผูเ้ล่นเครื่องสาย เครื่องลมไม้ เครื่องลมทองเหลอืง นักเปียโน
หรอืแมแ้ต่นักออรแ์กน นักรอ้งโอเปร่า คณะนักรอ้งประสานเสยีง ตลอดจนนักเต้น บลัเล่ต์ ฯลฯ 
ที่ได้รบัการคดัเลือกแล้วเขา้ไปศึกษากบัอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวชิานัน้ๆ  รวมทัง้เขา้ไป
เปิดการแสดงในประเทศรสัเซีย ในลกัษณะของโครงการแลกเปลี่ยน โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
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ของสหรฐัฯ ทีเ่ขา้ไปกจ็ะท าการสอนนักเรยีนชาวรสัเซยีทีไ่ดร้บัคดัเลอืกเข้ามา กจิกรรมประเภท
นี้เป็นสิง่ที่ผู้เขยีนเห็นว่ามปีระโยชน์อย่างยิง่เป็นการเปิดโลกทศัน์ของทัง้นักเรยีนและอาจารย์
ของทัง้ 2 ฝ่ายให้กวา้งขวางยิง่ขึน้ และกระชบัสมัพนัธไมตรอีนัดรีะหว่างประเทศ นอกจากนัน้ 

ยงัแสดงใหเ้หน็ว่า ศลิปวฒันธรรมนัน้ อยู่เหนือการเมอืงและขอ้จ ากดัใดๆทัง้ปวง 
 ส าหรบัค่ายในครัง้นี้เป็นโครงการส าหรบันักเปียโน โดยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สหรัฐฯ ได้รับเชิญเข้าร่วม 3 ท่าน คือ Prof. Carol Leone, Prof. Jane Allen 

และ Prof. Barry Synder อาจารย์ทัง้ 3 ท่านนี้ จะคดัเลอืกนักเปียโนทัง้ที่เป็นลูกศษิย์
ของตน และนักเปียโนอื่นทีส่นใจ แลว้สง่รายชื่อและประวตัพิรอ้มกบัเทปการบรรเลงของผูส้มคัร 
ส่งไปยัง International Fine Arts Institute (IFAI) เพื่อให้คณะกรรมการของ 
IFAI คัดเลือกอีกครัง้หนึ่ ง ผู้เขียนและคุณรามสูรซึ่งเป็นลูกศิษย์ของ  Prof. Barry 

Synder จงึมโีอกาสไดร้บัคดัเลอืกไปร่วมค่ายในฐานะนักเปียโนจากสหรฐัฯ ดว้ย ซึง่นักเปียโน
ทีไ่ดร้บัคดัเลอืกไปร่วมค่ายครัง้นี้มจี านวน 23 คน ซึ่งพวกเราทัง้ 23 คนไดม้โีอกาสเรยีนชนิด 

“ตวิเขม้” กบัอาจารยน์กัเปียโนชาวรสัเซยี โดยจะมกีารก าหนดแน่นอนลงไปว่าใครจะไดเ้รยีนกบั
อาจารย์ท่านใด อาจารย์ซึ่งได้รับเชิญมาสอนพวกเรานั ้นเป็นนักเปียโนและอาจารย์จาก 

Moscow Conservatory of Music ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยดนตรีชัน้หนึ่งของโลก 

อ า จ า ร ย์ ทั ้ ง  3 ท่ า น  นั ้ น คื อ  Prof. Roschina, Prof. Pisarev, Prof. 

Aeropetian 

 อาจารย์ทัง้ 3 ท่านจากสหรฐัฯก็ไดเ้ขา้ไปสอนนักเรยีนชาวรสัเซียซึ่งได้รบัคดัเลอืกเขา้
มาจ านวนประมาณ 10–15 คน เดก็รสัเซยีทีไ่ดร้บัคดัเลอืกเขา้มาร่วมค่ายกบัเรานัน้มอีายุเพยีง 
7–15 ปีเท่านัน้!!! และทุกคนจดัอยู่ในประเภท “หนูน้อยอจัฉรยิะ” ทัง้สิน้ ทัง้นี้มไิดห้มายความ
ว่าทุกคนจะเล่นเปียโนได้ไพเราะลึกซึ้ง ซึ่งประเดน็นี้ผู้เขยีนจะพูดถึงต่อไปในภายหลงั แต่หนู
น้อยเหล่านี้ทุกคนมคีวามสามารถในเชงิปฏบิตัเิครื่องดนตรี (เทคนิค)ที่ดยีอดเยีย่ม การวางมอื
และท่านัง่ที่ถูกต้องสวยงาม นิ้วที่แขง็แรงมาก เล่นได้คล่องแคล่ว จดจ าได้แม่นย า ไม่มีการ
ผดิพลาดแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเป็นตวัโน้ตหรอืความจ า นอกจากนี้ยงัเกบ็รายละเอยีดทุกอย่างได้
ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นความดงัเบา ความเรว็ช้า ลลีาของการบรรเลง ทุกคนจะเล่นอย่างมัน่ใจ 
และสามารถสื่อสารกบัผู้ฟังได้อย่างน่าอศัจรรย์เมื่อเทยีบกบัอายุที่ยงัน้อยนิด หนูน้อยหลายคน
ต้องใชว้ธิ ี“ปีน” ขึ้นไปบนเก้าอี้เปียโน เมื่อนัง่แลว้ขายงัห้อยสูงจากพืน้มาก และหนูน้อยเหล่านี้
จะดูตัวเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดของ  Concert Grand Piano ขนาด 11 ฟุตใน
หอประชุมใหญ่ทีเ่ราใชเ้รยีนและแสดงกนั แต่หนูน้อยทุกคนกเ็ล่นไดก้ระหึม่ กกึกอ้ง กงัวาน และ
ทรงพลงัยิง่กว่านกัเปียโนตวัสงูใหญ่จากสหรฐัฯ บางคนเสยีดว้ยซ ้า 
 กจิกรรมทีเ่ราตอ้งท าตลอด 3 สปัดาห ์พอสรุปไดด้งันี้ 
07:30          อาหารเชา้ 
08:30–12:30         เป็นเวลาเรยีนและฝึกซอ้ม ทุกคนจะไดเ้รยีนกบัอาจารยป์ระจ าของตน   

อาทติยล์ะ 3 ชัว่โมง (คอืวนัเวน้วนั) และทุกคนจะไดซ้้อมแกรนด์เปียโนวนั
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ละ 1 ชัว่โมง เวลาที่เหลอืจะต้องหาเปียโนอปัไรท์ซ้อมเอง สถานที่ที่เรา
ใ ช้ เ รี ย น แ ล ะ แ ส ด ง แ ล ะ ท า กิ จ ก ร ร ม ห ลั ก ข อ ง ค่ า ย นั ้ น คื อ 

Shostakovich School ซึ่งเป็นโรงเรียนดนตรีระดับประถมถึง
ระดับมัธยม ภายในมีหอประชุมใหญ่และเล็กส าหรับใช้แสดง ภายใน
หอประชุมมีคอนเสิร์ตแกรนด์ เปียโนขนาด  11 ฟุต และ 9    ฟุต
ตามล าดบั มหีอ้งเรยีนและหอ้งซอ้มดนตรเีป็นจ านวนมาก ซึง่ทุกหอ้งจะม ี   

แกรนดเ์ปียโน 1 หลงัหรอืเปียโนอปัไรท ์2 หลงัเสมอ 
13:00  อาหารเทีย่ง 
14:30–16:30 Masterclass ซึ่งกค็อืการเรยีนโดยมผีูช้มและผู้ฟังร่วมอยู่ดว้ย โดย

ทุกคนจะได้เรยีนรู้ไปพร้อมๆ กัน หรอืในช่วงบ่ายของบางวนัจะเป็น
ออกไปชมสถานที่ส าคญัๆ ของกรุงมอสโคว์ หรอืสถานที่ส าคญัทาง
ด น ต รี  เ ช่ น  Kremlin, Red Square, Arbat Street, 

Tchaikovsky Museum, Skryabin Museum, 

Golden Weiser’s Memorial Flat, Glinka 

Museum, Moscow Conservatory of Music , 

Pushkin Museum, Moscow Circusฯลฯ 
17:00–17:30 อาหารเยน็ 

19:00 การแสดงเปียโนของนักเรยีนทีไ่ปร่วมค่ายทัง้ 2 ฝ่ายหรอืการแสดงของ
อาจารย์ทัง้ 2 ฝ่าย หรอืบางครัง้จะเป็นการออกไปชมการแสดงต่างๆ 

นอกสถานที่ เช่น ชมคอนเสิร์ตเปียโน หรือไวโอลิน และการแสดง
บัลเล่ต์เรื่อง “นัตแครกเก้อร์” ของไชคอฟสกี้และในคืนหนึ่ งเราได้มี
โอก าส เข้ าชมก ารแข่ งขัน  International Tchaikovsky 

Competition ซึง่จดัขึน้ในช่วงนัน้ดว้ย 

   คณะของเราพักอยู่ที่ G&R International Centre 

for International Youth Cooperation ซึ่ ง เป็นหอพัก
นานาชาตชิัน้หนึ่งของรสัเซีย และมอียู่เพยีง 3 แห่งเท่านัน้ทัว่ประเทศ 

เนื่องจากประเทศรสัเซียเป็นประเทศที่มพีื้นที่กว้างใหญ่มาก  สถานที่
ทุกแห่ง  ตึก อาคารบ้านเรือน โบสถ์ มหาวิทยาลัย ตลอดจนถนน
หนทาง แม้แต่สถานีรถไฟใต้ดิน ล้วนแล้วแต่ใหญ่โตมโหฬารทัง้สิ้น 

และอาณาบริเวณภายในหอพักของพวกเราก็กว้างใหญ่ไพศาลมาก
เช่นกัน   ภายในเขตหอพักประกอบด้วยตึกต่างๆ  จ านวนมาก 

นอกจากนัน้ยงัมตี้นไม้ขนาดใหญ่ ดอกไมน้านาพนัธุ์ ทุ่งหญ้าและพื้นที่
ทีย่งัคงสภาพคลา้ยๆ ป่าโปร่งอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งถงึแมจ้ะดูเขยีวขจี
ชุ่มชื้นและสวยงาม แต่บางครัง้ บางแห่งกด็ูรกทบึ เปลีย่วและน่ากลวัไม่
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น้อย การไปไหนมาไหนซึ่งต้องอาศัยการเดินเป็นหลัก จึงโหดร้าย
ทารุณพอสมควรยกตวัอย่างเช่น  ทุกๆวนั คณะของเราต้องเดนิจากตกึ
ที่พกัผ่านทุ่งหญ้าและป่าโปร่งในค่ายไปยงัห้องอาหารซึ่งอยู่คนละตึก 

และไกลออกไปพอสมควรโดยใช้เวลาเดินประมาณ  5–10 นาท ี

หลังจากนัน้ทุกคนจะต้องเดินออกจากค่ายไปยงั Shostakovich 

School ซึ่งต้องลุยผ่านทุ่งหญ้า ป่าโปร่ง พื้นทรายและเลนโคลน 

ผ่านบงึและหนองน ้า โดยใชเ้วลาเดนิประมาณ 10–15 นาท ีและเมื่อ
ถงึเวลาอาหารเทีย่ง ทุกคนกจ็ะตอ้งหอบสงัขารเดนิจากโรงเรยีนกลบัมา
ยงัค่าย ผ่านหอพักไปยังห้องอาหาร ซึ่งต้องเดินประมาณ  15–20 

นาท ีซึ่งกจิกรรมเดนิทางไกลนี้เป็นสิง่ทีเ่ราต้องท าทุกวนั วนัละหลายๆ
รอบ และก่อใหเ้กดิความเหน็ดเหนื่อยทัง้กายและใจไม่น้อย 

  ส าหรบัการเรยีนกบัอาจารย์ชาวรสัเซียนัน้พวกเราต้องเรยีนผ่านทางล่าม อาจารย์ชาว
รสัเซยีทัง้ 3 ท่านไดแ้สดงใหเ้ราเหน็ถงึภาพโดยรวมของอาจารยท์ีน่ัน่ไดว้่า เป็นคนเขม้งวด เอา
จรงิเอาจงัดุและไม่มกีารผ่อนปรนใดๆหรอืสรุปสัน้ๆไดว้่า เป็นคน “เฮี้ยบ” มากนัน่เอง และความ 

“เฮี้ยบ” ของอาจารย์นี้เอง ที่เป็นส่วนส าคญัอย่างยิง่ที่ผลกัดนัให้นักเรยีนประสบความส าเร็จ 

อาจารย์ต้องการให้เราเตรยีมพร้อมมากที่สุดก่อนที่จะเข้าไปเรยีน หมายความว่า จะต้องเล่น
เพลงได้อย่างที่เราคิดว่าสมบูรณ์แล้ว!!! คือเล่นได้อย่างดีเลิศ คล่องแคล่ว และจ าได้อย่าง
แม่นย า และเมื่ออาจารย์แก้ไขชี้แนะสิง่ใดอาจารย์จะหวงัว่า เราจะต้องเข้าใจและจะต้องท าได้
เดีย๋วนัน้ทนัททีนัใดด้วย นอกจากนัน้ ความผดิพลาดทุกชนิดเป็นสิง่ที่อาจารย์จะยอมรบัไม่ได ้

เป็นสิง่ทีไ่ม่ควรเกดิขึน้ และเป็นความผดิมหนัต์ของนักเรยีน เช่น การเล่นโน้ตผดิแมแ้ต่ตวัเดยีว
หรอืการลมืเพลงแมส้กัเลก็น้อย อาจารยจ์ะต าหนิและถอืว่าเรายงัไม่ไดเ้อาใจใส่ในการซ้อมอย่าง
เพยีงพอ เพราะความผดิพลาดเหล่านี้จะไม่เกดิขึ้นกบันักเรยีนในระดบัมหาวิทยาลยัหรอืระดบั 

advance ของนักเปียโนชาวรสัเซียเลย นอกจากนี้ อาจารย์จะสอนอย่างรวดเร็ว ในแต่ละ
ชัว่โมง เราจะต้องมเีพลงที่มากทัง้คุณภาพและปรมิาณ นอกจากนัน้ เพลงที่อาจารย์ได้สอนไป
แลว้ กไ็ม่อยากใหเ้ราน ามาเล่นซ ้าอกีนอกเสยีจากเราจะได้ฝึกซ้อมและพฒันาใหส้มบูรณ์แล้ว นี่
เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ประจกัษ์ว่า ทัง้นักเรยีนและครูในระบบการเรยีนการสอนของรสัเซียนัน้ 

ท างานกนัอย่างเอาจรงิเอาจงัไม่มกีารเหยาะแหยะ ไม่มเีวลาส าหรบัความเกยีจครา้น อกีประเดน็
หนึ่งที่น่าสนใจ ก็คอือาจารย์ชาวรสัเซียต้องการให้เราเล่นตามแบบที่ท่านสอน คอืเราไม่มสีทิธิ ์
โต้แย้ง หรอืแสดงความคิดเห็นส่วนตวั เราต้องเล่นตามการตีความและตามความเข้าใจของ
อาจารย์ ซึ่งท่านจะยึดรายละเอียดที่ผู้ประพันธ์หรือคีตกวีได้เขียนไว้ในโน้ตเป็นหลัก  หรือ
อาจารย์ชาวรสัเซียเหล่านี้จะถือหลกัตามปรมาจารย์ทางเปียโนผู้ยิง่ใหญ่ของรสัเซีย  คอื Mr. 

Anton Rubinstein ซึ่งท่านได้เคี่ยวเขญ็ให้นักเรยีนยดึถือสิง่ที่ผู้ประพนัธ์เขยีนไว้อย่าง
เคร่งครดั ในขณะทีต่วัท่านเองเล่นอย่างอสิระเสร ีและท่านไดบ้อกนกัเรยีนของท่านว่า “เมื่อเธอมี
อายุเท่าฉนั เธอถงึจะสามารถเล่น (อย่างเสร)ี เหมอืนฉนัได ้ ถา้เธอท าได”้ 
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  ในส่วนของการสอนนักเรยีนชาวรสัเซียนัน้ อาจารย์จากสหรฐัฯทัง้ 3 ท่านต่างทึ่งและ
ประทบัใจเหล่าหนูน้อยอจัฉรยิะกนัทัว่หน้า เดก็เหล่านี้ไดร้บัการปูพื้นฐานมาอย่างดี ฝึกซ้อมกนั
มาอย่างหนัก และเตรยีมพรอ้มมาอย่างสมบูรณ์ มทีัง้ความตัง้ใจจรงิและความฉลาดหลกัแหลม 

ไม่ว่าอาจารย์ชาวสหรฐัฯจะสอนอะไรผ่านทางล่าม เด็กๆเหล่านี้ก็สามารถเข้าใจได้และท าได้
ทนัท ีแมบ้างครัง้ อาจารยช์าวสหรฐัฯ จะแก้ไขในส่วนที่ลกึซึ้ง หรอืละเอยีดอ่อน เดก็ๆเหล่านี้ก็
ยงัสามารถท าได้เกือบทัง้หมด นอกจากนัน้ เราสามารถมองเห็นก าลงัใจและการสนับสนุนที่
เดก็ๆเหล่านี้ได้รบัจากผู้ปกครองและครูของเขาซึ่งมานัง่เป็นก าลงัใจอยู่รอบขา้ง ตลอดจนความ
ตัง้ใจจรงิของเดก็เหล่านี้ไดอ้ย่างชดัเจน 

  ขอ้ดขีองระบบการเรยีนการของรสัเซยีทีผู่เ้ขยีนไดเ้รยีนรูก้ค็อื การปลูกฝังและเสรมิสรา้ง
ระเบยีบวนิัย ความมุมานะอุตสาหะวริยิะ ความอดทนและความเอาจรงิเอาจงัขึ้นในตวัเดก็ ทัง้
จากพ่อแม่ ผูป้กครอง ทัง้จากครบูาอาจารย์ และทัง้จากสิง่แวดลอ้ม ผูเ้ขยีนไดม้โีอกาสคุยกบัผูรู้้
และไดร้บัการบอกกล่าวว่า ดนตรพีืน้เมอืงและดนตรคีลาสสกิ เป็นส่วนประกอบส าคญัส่วนหนึ่ง
ในครอบครวัชาวรสัเซียทุกครอบครวั เดก็ๆจะได้รบัการปลูกฝังให้รกัดนตรตีัง้แต่เริม่ลมืตามาดู
โลก พ่อแม่และผู้ปกครองจะพยายามสนับสนุนให้ลูกๆได้มโีอกาสเรยีนดนตรี และหากเดก็ส่อ 

“แวว” ว่ามพีรสวรรคท์างดา้นนี้ ทัง้พ่อแม่และญาตผิูใ้หญ่จะร่วมกนัขวนขวายให้เดก็ได้เรยีนกบั
ครูทีด่ทีีสุ่ดในโรงเรยีนทีด่ทีีสุ่ดเท่าทีจ่ะสามารถท าได้ ทัง้ครอบครวัและครจูะร่วมมอืกนัพฒันาสิง่
ทีเ่ดก็คนนัน้มอียู่ ใหเ้ตบิโตขึน้อย่างดทีีสุ่ดโครงการระยะยาวอนันี้ จะเริม่ขึน้ในขณะทีเ่ดก็ยงัอายุ
น้อยทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได ้

  ประเทศรสัเซียก็เช่นเดียวกับกับหลายๆประเทศในยุโรป  ที่มีโรงเรียนอนุบาลดนตร ี
โรงเรยีนประถมดนตรี โรงเรยีนมธัยมดนตรแีละมหาวทิยาลยัดนตรี เด็กที่สามารถเข้าไปถึง
มหาวทิยาลยัดนตรไีดน้ัน้ นอกจากจะเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถและพรสวรรคเ์ป็นเลศิแลว้ ยงัเป็น
ผู้ที่ได้รบัการปูพื้นฐานมาอย่างดีเยี่ยม เป็นผู้ที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างประณีต ผ่านขัน้ตอนการ
ฝึกหดัอย่างหนกัและเขม้ขน้ มพีฒันาการมาอย่างเป็นขัน้เป็นตอน และพรอ้มทีจ่ะก้าวไปสูค่วาม
เป็นนักดนตรมีอือาชพีฝีมอืฉกาจ ทุกครัง้ที่ผูเ้ขยีนคดิถงึความจรงิขอ้นี้ ผูเ้ขยีนอดไม่ไดท้ีจ่ะมอง
ยอ้นมาดูระบบดนตรศีกึษาในประเทศไทยอนัเป็นทีร่กัยิง่ในขณะนี้ทีทุ่กฝ่ายก าลงัเริม่ตื่นตวั และ
มหาวิทยาลัยหลายๆแห่งทัง้ของรฐั และของเอกชน ทัง้ในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั ต่างมี
โครงการที่จะเปิดคณะดนตรหีรอืหลายๆแห่ง ได้เปิดสอนแล้วนัน้ ผูเ้ขยีนอยากจะวงิวอนให้ทุก
ท่านและทุกฝ่ายได้ตระหนักถงึความส าคญัของการปูพื้นฐานเดก็ให้แขง็แกร่ง ก่อนทีเ่ดก็จะเขา้
มาถงึระดบัอุดมศึกษา ตลอดจนการคดัเลอืกบุคลากรและหลกัสูตรที่เหมาะสมในการสอนทุก
ระดบัชัน้ เพื่อให้เดก็ของเราไดม้โีอกาสพฒันาอย่างเป็นขัน้เป็นตอนอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

และเตบิโตขึ้นเป็นนักดนตรทีีม่ฝีีมอืและคุณภาพ เพราะทุกๆท่านกค็งจะทราบดอียู่ว่า การสรา้ง
นกัดนตรทีีม่ฝีีมอืและคุณภาพนัน้เป็นโครงการระยะยาวทีไ่ม่สามารถท าใหเ้กดิขึน้ไดภ้ายในเวลา 
4-5 ปี 
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  ผูเ้ขยีนขอย้อนมาถงึประเดน็ที่เกี่ยวกบัเทคนิคอนัยอดเยีย่มของนักเปียโนชาวรสัเซียที่
กล่าวคา้งไวข้า้งต้น (และเกี่ยวเนื่องกบั “โครงการระยะยาว” ทีพ่ึง่จะกล่าวถงึไป) ว่าเทคนิคอนั
เป็นทีเ่ลื่องลอืไปทัว่โลกของนักเปียโนชาวรสัเซยีนัน้ มทีีม่าดงันี้ 
 Josef Lhevinne นักเปียโนผูย้ิง่ใหญ่ท่านหนึ่งของรสัเซีย ผู้ซึ่งภายหลงัได้ไปเป็น
ป ร ม า จ า ร ย์ ท า ง เ ปี ย โ น ที่  Juilliard School of Music, New York ใ น
สหรฐัอเมรกิานัน้ ไดเ้คยเล่าว่า นกัเปียโนในรสัเซยีจะถูกสรา้งขึน้บนพืน้ฐานทีไ่ม่ใช่พืน้ทราย แต่
เป็นพื้นศิลาที่มัน่คง คอืทุกคนจะได้รบัการฝึกและการสร้างทางด้านเทคนิค (พร้อมๆกบัด้าน
อื่นๆ)อย่างเข้มข้น มัน่คงและถี่ถ้วน หลักสูตรในมหาวิทยาลัยดนตรีชัน้น าของรสัเซียเป็น
หลักสูตรที่ใช้เวลาอย่างน้อย 8-9 ปีโดยใน 5 ปีแรกยังคงเป็นช่วงเวลาของการเสริมสร้าง
พืน้ฐาน โดยเน้นทีก่ารสรา้งเทคนิคและการซ้อม scale และ arpeggio นัน้เป็นกจิวตัรหลกั
ประจ าวนัของทุกคน เมื่อเวลาผ่านไป scale และ arpeggio ที่จะต้องเล่นก็จะยากขึ้น มี
รูปแบบหลากหลายและสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นและต้องเล่นเร็วขึ้น  แต่ก็ยังคงเป็นกิจวัตรหลัก
ประจ าวนัของทุกคน Mr. Lhevinne เล่าว่า นักเรยีนดนตรคีนใดที่พยายามจะไปหดัเพลง
ยากๆก่อนทีจ่ะผ่านขัน้พืน้ฐานเหล่านี้ จะถูกเพือ่นๆดถููกและหวัเราะเยาะเสยีดว้ยซ ้า ต่อเมื่อกา้ว
ไปถึง 3-4 ปีสุดท้าย จึงเป็นเวลาของการหัดเพลงให้มาก  ให้ลึกซึ้งและกว้างขึ้น  Mr. 

Lhevinne ยงัไดก้ล่าวว่า หากนักเรยีนเหน็ว่า การซ้อม scale และ arpeggio เป็นสิง่ที่
ไรป้ระโยชน์หรอืน่าเบื่อ กจ็ะเป็นความผดิของครทูีไ่ม่ไดช้ีใ้หเ้หน็คุณค่าและไม่ไดส้อนใหน้ักเรยีน
รูจ้กัคดิในสิง่มากมายทีต่อ้งค านึงถงึและพยายามท าใหไ้ดใ้นเวลาเล่น scale และ arpeggio 

เช่น “nuance, evenness, touch, dynamic etc.” แต่ Mr. Lhevinne ก็ได้
เน้นว่า จะต้องเน้นใหน้ักเรยีนตระหนักคุณค่าทางดา้นสุนทรยีะ หรอืความเป็นดนตรขีองเพลงที่
เล่นดว้ย 

 แต่เป็นทีน่่าเศรา้ใจว่า สิง่ทีค่ณะของเราที่เขา้ไปในครัง้นี้ รวมทัง้ตวัผู้เขยีนเองเหน็พ้อง
ต้องกันจากสิ่งที่เราได้เห็น ได้ยินได้ฟังก็คือ  การเล่นดนตรขีองนักดนตรรีสัเซียทุกวนันี้  มี
ลักษณะเป็น “เครื่องจักรกล”  หรือ “mechanical” มากเกินไป  ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่
มาร่วมค่ายกบัเรา  หรอืนักดนตรมีอือาชพีทีเ่ราไดม้โีอกาสไปชมการแสดงของเขา  ต่างเล่นดนตรี
ด้วยเทคนิคที่สมบูรณ์ คอืเล่นได้คล่องแคล่ว รวดเรว็ แม่นย าและไม่มขี้อผดิพลาดทัง้ในด้านตวั
โน้ตและความจ า ทัง้ยงัเล่นไดอ้ย่างมัน่ใจและทรงพลงั  แต่หากการบรรเลงในลกัษณะดงักล่าวก็
ไม่ต่างจากคอมพวิเตอร์ที่ท างานตามที่ได้ถูกโปรแกรมไว้ คอื ถูกต้องแม่นย าแต่ไม่มชีวีติจติใจ  
ไม่มดีนตร ีและไม่เป็นศิลปะ ขาดความลกึซึ้งจบัใจ  ขาดน ้าเสยีงที่ไพเราะประดุจเสยีงสวรรค์
เหมอืนทีเ่ราเคยไดย้นิจากการแสดงของ Richter หรอื Gilels 

 ความงดงามเหล่านี้ไดห้มดไปแลว้หรอื จากการพูดคุยกบัผูรู้ท้ีน่ัน่  ไดร้บัค าตอบว่า ยุค
ทอ งขอ ง  Old Russian  School  ได้ ผ่ านพ้ น ไป แล้ ว   ป รมาจารย์ที่ มีค วาม รู้
ความสามารถ ต่างก็ตายจากไปเกือบหมดแล้ว ที่ยงัเหลืออยู่ ก็อพยพโยกย้ายออกไปอยู่ใน
สหรฐัอเมรกิาและยุโรปจนหมด ท าใหใ้นประเทศรสัเซียเองขาดครูบาอาจารย์ทีม่คีุณภาพ  ทีจ่ะ
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มาชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้แก่ลูกศษิย์ และหากเหตุการณ์ยงัคงด าเนินต่อไปในลกัษณะนี้ ก็
เป็นที่น่าเสยีดายที่ศลิปวฒันธรรมอนัสูงค่าที่ถูกสบืทอดมาช้านาน จะต้องเสื่อมคุณค่าลงไปใน
ดนิแดนที่เป็นถิน่ก าเนิด แต่เรากย็งัดใีจได้ว่าอย่างน้อยศลิปะในวฒันธรรมอนันี้ จะถูกถ่ายทอด
ผ่านทางปรมาจารยท์ี่ไดอ้พยพออกนอกประเทศไปแลว้ และอาจไปเจรญิงอกงามและไดร้บัการ
สบืทอดต่อไปในประทศสหรฐัอเมรกิาหรอืประเทศอื่นๆ ในยุโรป 

 ประสบการณ์ในครัง้นี้ ท าให้ผู้เขยีนได้เขา้ใจและมองเห็นว่า ความทุ่มเทและเอาใจใส่
อย่างสุดก าลงั ความเข้มงวดกวดขนัและความเอาจรงิเอาจงัของครูบาอาจารย์ การสนับสนุน
อย่างเต็มที่และเหนือสิง่อื่นใด คอื ระเบียบวนิัยในตนเอง ความขยนัหมัน่เพยีร ความมุ่งมัน่มุ
มานะบุกบัน่พยายามโดยไม่ทอ้ถอย ความอดทน การทุ่มเทก าลงักาย ใจ และสตปัิญญาทัง้หมด
ของตัวนักดนตรีเอง คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังรอยยิ้ม ช่อดอกไม้ เสียงปรบมือที่กึกก้อง และ
ความส าเรจ็อนัน่าทึง่ของนกัดนตรชีาวรสัเซยี 

  

ทีม่า : นภนนัท ์จนัทรอ์รทยักุล. “ครัง้หนึ่งในชวีติ (ตามไปดเูบือ้งหลงัแห่งความส าเรจ็) : 3    

สปัดาหใ์นค่ายเปียโนเมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี”. วารสารเพลงดนตร ีปีที ่2 ฉบบัที ่2 

(มถิุนายน2538 ) , หน้า 39-43. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ครัง้ที ่2 (05/11/45)                                                                                  สรร
นิพนธ ์ สงัคตีศลิป์ 

 

304 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทวิเครำะห ์

 
 
 นภนันท์ จนัทรอ์รทยักุล เป็นนักเปียโน จบการศกึษาระดบัปรญิญาเอกดา้นการบรรเลง
เปียโน จากประเทศสหรฐัอเมรกิา บทความชิ้นนี้เขยีนขึน้จากการที่ผูเ้ขยีนมโีอกาสเขา้ร่วมค่าย
ดนตรดีา้นเปียโน “Study and Performance Tour” ซึ่งจดัขึน้ทีก่รงุมอสโคว์ ประเทศ
รสัเซีย ระหว่างวนัที่ 18 มิถุนายน ถึง 8 กรกฎาคม พ.ศ.2537 บทความนี้แม้ไม่ใช่บท
วจิารณ์ดนตรโีดยตรง แต่แฝงทศันะและประเดน็เกีย่วกบัการวจิารณ์ไดอ้ย่างน่าสนใจยิง่ 
 ชื่อเสยีงของนักดนตรชีาวรสัเซียในแวดวงดนตรคีลาสสกิระดบันานาชาตนิัน้เป็นที่เลื่อง
ลอืและรูจ้กักนัด ีตัง้แต่วาทยกร นักไวโอลนิ และนักเปียโน โดยเฉพาะนักเปียโนชื่อดงัหลายต่อ
หลายคนที่เป็นที่รู้จกักนัอย่างกว้างขวาง ทัง้การแสดงสดและการบนัทึกเสยีงจดัท าแผ่นเสยีง
หรอืแผ่นซีด ีอาท ิ Vladimir Horowitz, Emil Gilels, Sviatoslav Richter 

ฯลฯ รวมถึงนักไวโอลิน เช่น David Oistrakh, Nathan Milstein ล้วนเป็นนัก
ดนตรชีาวรสัเซีย อนัเป็นผลผลิตจากการเรยีนดนตรใีนประเทศบ้านเกดิเมอืงนอนของตนเอง
ทัง้สิน้ 

 มาตรฐานและพื้นฐานการเรยีนดนตรใีนประเทศรสัเซียเป็นสิง่ที่ผู้คนในวงการดนตรี
คลาสสกิกล่าวขวญัถงึเสมอ  รวมทัง้ความมอบความไวว้างใจในฝีมอืการบรรเลงดนตรใีหก้บันัก
ดนตรจีากรสัเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเปียโน ที่ได้รบัการฝึกฝนอบรมตามหลกัการของครู
เปียโนตัง้แต่ปลายศตวรรษที ่19 ดงัทีห่ลายคนรูจ้กักนัในนาม “Old Russian School” 
 ความโดดเด่นของนักดนตรทีี่ผ่านการเรยีนดนตรมีาจากส านักรสัเซียเก่า ซึ่งสถาบนัที่
เป็นศูนยก์ลางการเรยีนการสอนแบบน้ีอนัมชีื่อเสยีงยิง่คอื Moscow Conservatory of 

Music สามารถสรา้งนักดนตรทีีเ่ก่งทัง้เทคนิคการเล่น มรีากฐานการเล่นทีแ่น่นอน ประดุจดงั
การสรา้งจากฐานศลิาทีม่ ัน่คง ไม่ใช่พืน้ฐานทีส่รา้งจากฐานทราย และการตคีวามเพลงทีม่คีวาม
เป็นตวัของตวัเอง ครบถว้นทัง้ความสามารถดา้นเทคนิคการบรรเลงและการเขา้ถงึหวัใจของบท
เพลงของคตีกวแีต่ละยุคแต่ละสมยั 

 สิง่ทีผู่เ้ขยีนบทความไดแ้สดงทศันะออกมาหลงัจากไดช้มและฟังการแสดงของนักดนตรี
รุ่นใหม่ อายุน้อย เป็นเด็กน้อยอัจฉริยะของรสัเซีย รวมถึงการได้มีโอกาสได้ชมและฟังการ
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บรรเลงเปียโนของนักดนตรรีุ่นใหม่ๆของรสัเซยี ผูเ้ขยีนไดเ้กดิความสงสยัถงึความเปลีย่นแปลง
ในการเรยีนดนตรแีละการสรา้งนกัดนตรใีนประเทศรสัเซยียุคปัจจุบนั เพราะสิง่ทีผู่เ้ขยีนไดส้มัผสั
มาคอืการที่นักดนตรรีุ่นเยาว์ อายุเพยีง 7-15 ปี มพีื้นฐานความสามารถในการปฏิบตัเิครื่อง
ดนตรหีรอืเทคนิคการเล่นเครื่องดนตรไีดด้ยีอดเยีย่ม เล่นโน้ตไดถู้กต้องแม่นย า เกบ็รายละเอยีด
ทุกอย่างทีเ่ขยีนไวใ้นโน้ตไดค้รบถว้น เล่นเปียโนอย่างมัน่ใจ 
 แต่เมื่อเดก็นักเรยีนเปียโนเหล่านี้หรอืแม้แต่นักดนตรอีาชีพที่ออกแสดงคอนเสริ์ตแล้ว 

ออกแสดงดนตรบีรรเลงเพลงคลาสสกิ แมก้ารแสดงจะบ่งบอกว่านักดนตรเีหล่านัน้มเีทคนิคการ
เล่นที่ยอดเยี่ยม เล่นได้ถูกต้อง เล่นได้ชดัเจน แต่เมื่อพจิารณาเสยีงดนตรจีากการเล่นของนัก
ดนตรรีสัเซยีรุ่นใหม่ๆแลว้ กลบัขาดซึง่อารมณ์ความรูส้กึดา้นดนตรทีีค่วรจะมใีนการบรรเลงเพลง
คลาสสกิ ท าให้ผลที่ออกมาจากการเล่นเปียโนไม่ต่างอะไรกบัการเล่นของเครื่องคอมพวิเตอร์ 
คอืมลีกัษณะกลไก คลา้ยเครื่องจกัรทีท่ าอะไรไม่ผดิพลาดมากกว่า แต่เสยีงเพลงไรช้วีติจติใจ ไม่
มคีวามเป็นดนตร ีและไม่เป็นศลิปะ ขาดความลกึซึ้งจบัใจที่ผู้เขยีนบทความนี้เคยฟังจากการ
แสดงของนกัเปียโนรสัเซยีผูย้ิง่ใหญ่ทัง้หลายในอดตี 

 ทศันะที่ผู้เขยีนแสดงออกมาในบทความบ่งบอกถึงความเป็นนักปฏิบัติเครื่องดนตรทีี่
เขา้ใจบทเพลงและวฒันธรรมการเรยีนดนตรี และผลงานการแสดงของนักเปียโนและนักดนตรี
จากประเทศรสัเซียได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ยังสามารถเชื่อมต่อยกตัวอย่างหรอืเหตุผลในเรื่อง
ปรชัญาการเรยีนเปียโนทีส่บืทอดกนัมายาวนานนับตัง้แต่ยุคของ Anton Rubinstein ไล่
เรยีงมาถงึรคัมานีนอฟ และ Josef Lhevinne นักเปียโนและครูเปียโนชื่อดงั ทีไ่ปสรา้งลูก
ศิษย์ลูกหา สอนเปียโนอยู่ สถาบันดนตรี Juiliard School of Music ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา จนหลายคนกลายเป็นนกัเปียโนมชีื่อเสยีงอยู่ในปัจจุบนัน้ี 

 นอกจากการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการบรรเลงเปียโนของนัก
เปียโน   รสัเซียรุ่นใหม่ ผู้เขยีนยงัได้ชี้ให้เห็นว่าการร ่าเรยีนเพื่อจะให้บรรลุความเป็นนักดนตรี
ชัน้น าได้นัน้         นักดนตรจีะต้องทุ่มเท เอาจรงิเอาจงักบัดนตรอีย่างแท้จรงิ ไม่ใช่เรยีนอย่าง
เกียจคร้าน เหยาะแหยะ อีกทัง้ชี้ให้เห็นถึงข้อดีของการปลูกฝังพื้นฐานการเล่นเปียโนให้กับ
นักเรยีนดนตรใีนรสัเซียด้วยการเน้นการเล่นไล่เสยีงสเกลและการแตกเสียงดนตรจีากคอร์ด
รูปแบบต่างๆ ตัง้แต่รูปแบบง่ายๆจนถงึรูปแบบที่มกีารพลกิแพลงยากขึ้นไป นักดนตรตี้องฝึก
เล่นจนคล่องแคล่วมากทีสุ่ด เล่นไดด้ทีีสุ่ด ถงึจะมาเล่นเพลงจรงิๆ เจาะลกึถงึการตคีวามเพลง ที่
ถ้าคดิว่าท าไดก้็สามารถแหวกกฎเกณฑค์วามต้องการของคตีกวี ตคีวามเพลงอย่างเป็นตวัของ
ตัวเองได้ สิ่งนี้ดูจะเป็นจุดเด่นของการเรียนดนตรใีนส านัก Old Russian School ซึ่ง
ผลตินักดนตรเีก่งๆออกไปแลว้มากมาย ดว้ยความเขม้งวดกบันักเรยีนดนตรใีนทุกกระบวนการ
ของการเรยีนดนตร ีเพือ่ออกไปเป็นนกัดนตรรีะดบัอาชพี 

 ลักษณะการเขียนที่ผู้เขียนมีพื้นความรู้มากมายในสิ่งที่เขียน อีกทัง้ยังสามารถจุด
ประกาย ประเดน็ที่ผู้เขยีนเจาะลกึด้านการบรรเลงเปียโน จากนักดนตรสี านักรัสเซียเก่าที่เลื่อง
ชื่อในอดตี เป็นสิง่ทีห่าได้ยากในบทความหรอืบทวจิารณ์ดนตรจีากนักวจิารณ์ดนตรใีนประเทศ
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ไทย แมก้าลเวลาจะท าใหก้ระบวนการเรยีนรูท้างดนตรขีองส านักรสัเซยีเปลีย่นแปลงไปบา้ง แต่
สิง่ที่ด ารงอยู่คือการเข้มงวดให้ความส าคญักับเทคนิคพื้นฐานการเล่น ที่ท าให้การไล่นิ้วเล่น
เปียโนเป็นไปได้อย่างชดัเจน ถูกต้อง แน่นอน ผู้เล่นมีความมัน่ใจ แต่ผู้เขียนยงัแสดงทัศนะ
เพิม่เตมิว่า ความเป็นเลศิทางเทคนิคการเล่นเปียโนที่พบเหน็ในรสัเซยีในปัจจุบนั กลบัแหง้แล้ง 
ไร้ซึ่งความรู้สกึทางอารมณ์ดนตรทีี่นักเปียโนรุ่นอาวุโสของรสัเซียเคยสร้างสมและท าให้นักฟัง
เพลงทัว่โลกได้ประจกัษ์มาแล้ว เสมอืนว่าส านักรสัเซียเก่าในการฝึกอบรมสร้างนักดนตรไีด้ล้ม
หายตายจากไปเสยีแลว้ 

ดุสติ จรญูพงษ์ศกัดิ ์: ผูว้เิคราะห ์

ดนตรีชัว่ชีวิต 
 

ฮาโรลด ์ซ.ี โชนเบริก์ 
 

เมื่อผมกลายเป็นนกัวจิารณ์ดนตรนีัน้ ผมเรยีนเปียโนมาแลว้ตัง้แต่เดก็ๆตลอดจนไดเ้ล่า
เรยีนทางดนตรมีาเหมอืนอย่างทีน่กัดนตรทีุกคนเคยเรยีนมา…ความกลมกลนื จุดแยก ทฤษฎ ี

แมก้ระทัง่การแต่งเพลงและการอ านวยเพลง..แต่ทีผ่มเก่งจรงิๆนัน้ คอืการฟังดนตร ี ไม่เคยมี
ครัง้ไหนเลยทีผ่มไม่อยากฟังดนตร ีผมฟังแลว้กเ็คลบิเคลิม้ หลงใหล และซาบซึ้ง เวอรจลิ ทอม
สนั ครัง้หนึ่งเกดิอารมณ์ขนั คดิค าจ ากดัความของคนตดิดนตรขีึน้ไว ้ผมคนหนึ่งละทีต่ดิดนตร ี

ตัง้แต่ตอนแรกๆแลว้ ผมมคีวามจดจ าดเีป็นพเิศษ แต่เฉพาะเรื่องดนตรเีท่านัน้นะ ผมฟัง
สกัสองสามหน เพลงนัน้กจ็ะฝังอยู่ในความทรงจ าของผมอย่างถาวรแลว้ ผมเกดิทีน่ครนิวยอรก์
ในปี ค.ศ.1915 และพอ่ของผมซึง่รกัดนตรมีแีผ่นเสยีงอยู่มากมายทเีดยีว ท่านบอกผมในอกี
หลายปีต่อมาว่า ผมจ าเพลงทุกเพลงในแผ่นเสยีงเหล่านัน้ไดห้มดก่อนทีผ่มจะอ่านหนงัสอืออก
เสยีอกี ผมเองกจ็ าไดว้่าแผ่นเสยีงแผ่นไหนใครเป็นคนรอ้ง ตอนนัน้ผมอายุไดส้ามขวบเท่านัน้ 

ผมไดค้น้พบดว้ยว่าผมเป็นโรคประหลาด ผมไดย้นิเสยีงดนตรเีสมอ ไม่ว่าจะตื่นหรอืหลบั 

แมเ้ดีย๋วนี้กย็งัเป็นอย่างนัน้ มนัไม่ใช่สิง่ทีน่่ารื่นรมยน์กัหรอก ในขณะทีผ่มพมิพข์อ้ความนี้อยู่ผม
กย็งัไดย้นิเพลงของ บาค-บูโซนี อยู่ในหวัของผม ทัง้นี้เพราะเมื่อหนึ่งชัว่โมงทีผ่่านมา ผมไดเ้หน็
แผ่นเสยีงเพลงของ บาค-บูโซนี แผ่นใหม่ทีเ่พิง่สง่มาถงึ ภรรยาของผมบอกผมว่า เธอสามารถ
ถามผมเวลาผมก าลงันอนหลบัไดว้่า คุณก าลงัฟังเพลงอะไรอยู่? แลว้ผมกจ็ะพมึพ าบอกชื่อเพลง
โดยยงัหลบัอยู่ได ้ เพราะเรื่องนี้แหละเวลาเรยีนหนงัสอืจงึสรา้งความยุ่งยากใหก้บัผมมาก ครู
หลายคนโกรธผมมากเพราะคดิว่าผมไม่ตัง้ใจเรยีน แต่เมื่อถงึชัน้มธัยม ผมกร็ูจ้กัวธิคีวบคุม
ตนเองใหด้เูหมอืนว่าตัง้ใจเรยีนทัง้ๆทีเ่พลงซมิโฟนีของบราหม์สก์ าลงัดงักระหึม่อยู่ในหวัของผม 

ผมไม่ถนดัเรื่องเล่นเปียโนเท่าใดนกั ถา้ผมไดร้บัมอบหมายใหฝึ้กเพลงเบโธเฟนโซนาต้า 
ผมจะตอ้งฝึกอย่างหวัเสยีอยู่หนึ่งสปัดาห ์ จากนัน้ผมกห็นัไปเล่นเพลงโซนาตา้อื่นๆอกี 3 เพลง 
แต่ผมเล่นใหแ้ม่นย าหรอืใหจ้บเพลงไปไดส้กัเพลง เมื่อถงึอายุ 12 หรอื 13 ขวบ ผมจ ามนัไว้
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ไดห้มด นอกจากนัน้ผมยงัชอบฟังแผ่นเสยีงหรอืรายการดนตรคีลาสสกิทางวทิยุ ตอนสมยันัน้
คอืสมยั ค.ศ.1930 มกีารแสดงดนตรสีดออกอากาศกนัมาก แลว้กไ็ปฟังคอนเสริต์หรอืชมโอเป
ร่าใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได้ พอ่แม่ของผมยนิยอมใหผ้มไปฟังคอนเสริต์ไดห้ลงัจากผมอายุครบ 

12 ขวบแลว้ ตอนนัน้ผมกจ็ าเพลงทีส่ าคญัๆไดข้ึน้ใจหมดแลว้ 
เมื่อผมอายุได ้12 ขวบ ผมกต็กลงใจว่าจะเป็นนกัวจิารณ์ดนตร ีผมเขยีนหนงัสอืไดค้ล่อง

และคดิว่าน่าอ่านดว้ย และผมคะเนว่า การทีม่คีนจ่ายเงนิใหผ้มไปท าสิง่ทีผ่มชอบมากทีสุ่ดอยู่
แลว้..คอืการฟังดนตรแีลว้น ามาเปรยีบเทยีบกนันัน้ เป็นชวีติทีผ่มปรารถนา ผมเองมหีวัทาง
วจิารณ์มาตัง้แต่ตน้  คนทีม่หีวัทางวจิารณ์จะชอบถาม ชอบสบืเสาะ ชอบอ่าน ชอบเปรยีบเทยีบ
และพยายามเขยีนวจิารณ์อย่างมเีหตุมผีล  

คนทีช่อบวจิารณ์จะดื่มด ่าเขา้ไปในเรื่องนัน้เตม็ที่ ผมเรยีนหนงัสอืไดด้ตีอนเดก็ๆ มชีวีติวยั
เดก็อย่างปกต ิ แต่สิง่ทีผ่มใหค้วามสนใจตลอดเวลาคอืเรื่องดนตร ี ผมอ่านหนังสอืทุกอย่าง
เกีย่วกบัดนตรทีีผ่มพอจะหาอ่านได ้ พยายามคน้หา พยายามจะตัง้แนวคดิทางดนตร ี มนั
เหมอืนว่ามอีะไรบางอย่างทีล่กึลบัทีเ่รยีกรอ้งใหผ้มท าดงันัน้  เหมอืนอย่างผูท้ีเ่ป็นนกับวชนัน่
แหละ  

ทีว่ทิยาลยับรคูลนิและทีบ่ณัฑติวทิยาลยัของมหาวทิยาลยันิวยอรก์ ผมเรยีนวชิาดนตรี
และภาษาองักฤษใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีผ่มจะท าได ้ บางวชิาผมไม่ไดค้ะแนนผมกเ็ขา้ไปนัง่ฟังดว้ย. 

ถา้ผมเอาดทีางเป็นนกัวจิารณ์ดนตรไีม่ได้ ผมกว็างแผนจะเป็นผูเ้ชีย่วชาญวรรณคดอีงักฤษสมยั
เอลซิาเบธ. วชิาทีผ่มเลอืกเรยีนเป็นวชิาทางดนตรทีัง้สิน้ เช่น บราวนิ่งกบัดนตร,ี เชคสเปียรก์บั
ดนตร,ี ละครสวมหน้ากากสมยัเอลซิาเบธ,หรอื มลิตนักบัโคมสู. วทิยานิพนธป์รญิญาโทของผม
คอื “หนงัสอืเพลงสมยัเอลซิาเบธ การศกึษาในแงค่วามส าคญัดา้นดนตรแีละวรรณกรรม” แผนก
วชิาภาษาองักฤษไม่รูจ้ะท าอย่างไรกบัเนื้อหาทางดา้นดนตรใีนวทิยานิพนธข์องผมและแผนก
วชิาดนตรกีไ็ม่รูจ้ะท าอย่างไรดกีบัเนื้อหาทางวรรณคดใีนวทิยานิพนธ์นัน้ ดงันัน้ผมจงึแน่ใจว่าจะ
ไดค้ะแนนสงูแน่นอน. 

เมื่อตอนทีผ่มยงัศกึษาอยู่ในวทิยาลยั ผมไดร้บัมอบหมายงานชิน้ส าคญัชิน้หนึ่งจาก สเปน
เซอร ์ดรกิส ์ซึง่เป็นผูจ้ดัท าวารสารรายเดอืนชื่อ Musical Advance. ดรกิสใ์หผ้มเขยีน
คอลมัน์ทุกเดอืน โดยใชน้ามปากกา เป็นการเขยีนวจิารณ์ดนตร ีงานชิ้นแรกของผมปรากฏออกมา
เมื่อ ค.ศ. 1936. งานชิ้นนี้ไม่ไดร้บัค่าตอบแทนหรอก เพราะตอนนัน้มนัสมยัเศรษฐกจิตกต ่า 
แต่ผมกไ็ดต้ัว๋ฟรไีปฟังคอนเสริต์และไดม้เีวทสี าหรบัเขยีนวจิารณ์ดนตรขีองผมครัง้แรก. 

พอผมไดร้บัปรญิญาโทแลว้ ผมกไ็ปหา ปีเตอรฮ์วิจ์ หรดี บรรณาธกิารและผูจ้ดัพมิพ์
นิตยสารรายเดอืนชื่อ The American Music Lover อนัเป็นนิตยสารวจิารณ์
แผ่นเสยีง ซึง่แมใ้นขณะนี้กย็งัออกอยู่ในชื่อ The American Record Guide หรดี
รบัผมเขา้ท างานดว้ย. นิตยสารนี้ท ากนัเพยีงสองคน ผมจงึเป็นผูช้่วยบรรณาธกิาร เป็นผูว้จิารณ์
แผ่นเสยีง เป็นคนเขยีนเรื่อง เป็นคนพมิพด์ดี เป็นคนพสิจูน์อกัษร เป็นคนวางหน้าหนงัสอื และ
เป็นคนกวาดพืน้ส านกังานดว้ย แต่ผมมคีวามสุขทุกนาททีีท่ างานนัน้. 
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ตอนนัน้เป็นยุคแรกๆของแผ่นเสยีง การบนัทกึแผ่นเสยีงเพิง่มกีนัมาไดร้าว 15 ปี มี
บรษิทัแผ่นเสยีงใหญ่อยู่เพยีงสองบรษิทัคอืวคิเตอรก์บัโคลมัเบยี ทีจ่ดัท าแผ่นเสยีงดนตรี
คลาสสกิออกมาจ านวนมาก นานๆครัง้บรษิทัเลก็ๆอย่างมวิซคิคราฟทจ์ะจดัท าออกมาบา้งสกั
แผ่นหนึ่ง. 

หลงัสงครามทีผ่มเป็นทหารพลร่ม ผมกเ็ริม่งานเขยีนใหก้บันิตยสาร Musical 

Digest และ Musical Courier. ไอรว์ิง่ โคโลดนิ จา้งผมใหเ้ป็นนกัวจิารณ์ดนตรขีอง
หนงัสอืพมิพ ์The New York Sun ในปีค.ศ. 1946. หลงัจากท างานเป็นนกัวจิารณ์ 

ดนตรทีีน่ัน่ไดส้องปี ผมขอท างานเป็นผูส้ ือ่ขา่วอื่นๆในตวัเมอืงดว้ย นอกจากดา้นวจิารณ์ดนตร.ี 
หนงัสอืพมิพน์ัน้ยอมตกลง ผมจงึไดร้ายงานข่าวอื่นๆตัง้แต่ทีศ่าลาเทศบาลไปจนถงึสวนสตัวท์ีบ่
รองซ ์ในตอนกลางวนั ตอนกลางคนืกไ็ปฟังคอนเสริต์. 

การไดม้ปีระสบการณ์ดา้นรายงานข่าวมปีระโยชน์ต่อมามากในภายหลงั เมื่อมกีารขาย
หนงัสอืพมิพ ์ The Sun ใหก้บัหนงัสอืพมิพ ์ The World-Telegram ในปี 

ค.ศ.1950 ผมกต็อ้งท างานเป็นผูส้ ือ่ข่าวอสิระ โฮเวริด์ ทอบแมน ซึ่งเป็นบรรณาธกิารฝ่ายข่าว
ดนตรขีองหนงัสอืพมิพ ์The New York Times ดเูหมอืนจะสนใจในตวัผมและมอบให้
ผมเขยีนขา่วดนตรสี าหรบัฉบบัวนัอาทติย์ เขาชอบทีผ่มเคยรายงานข่าวทัว่ไปมาแลว้มาก เมื่อ
นักวจิารณ์ดนตรทีี่มชีื่อเสยีงชื่อ โนเอล สเตราสเ์กดิลม้ป่วยลง ทอบแมนกเ็สนอใหบ้รรจุผมเขา้
ท างานในฝ่ายข่าวดนตรขีองหนงัสอืพมิพ ์ The Times นัน้ 

ตามธรรมเนียมแลว้ คนเขา้ใหม่ในฝ่ายดนตรมีกัจะไดง้านข่าวคอนเสริต์ทีห่่วยๆ ผมก็
เช่นกนั ผมรูเ้รื่องเปียโนและความเป็นมาของเปียโนมากกว่าคนอื่นๆในฝ่ายดนตรี ทอบแมนจงึ
มกัมอบใหผ้มไปรายงานขา่วการแสดงเดีย่วเปียโนเสมอ ใน ค.ศ.1960 เมื่อ บรูค้ แอทคนิสนั 

ลาออกจากการเป็นนกัวจิารณ์ละคร ทอบแมนกเ็ขา้รบัหน้าทีน่ัน้แทน เทอรเ์นอร ์ แคทเลดจ ์ซึง่
เป็นบรรณาธกิารจดัการของ The Times เรยีกผมเขา้ในหอ้งของเขา เขาถามว่า ผม
อยากจะท าหน้าทีเ่ป็นนกัวจิารณ์ดนตรแีทนทอบแมนไหม? โธ่ ถามอะไรอย่างนัน้?  

ผูค้นมกัจะเดาเอาไวอ้ย่างแปลกๆเกีย่วกบัชวีติของนกัวจิารณ์ดนตรชีัน้ยอดของไทมท์ีไ่ด้
งานท าอยู่ในนครทีแ่สนรื่นรมยอ์ย่างนิวยอรก์ คนสว่นมากเชื่อว่าเป็นอย่างนี้คอื นกัวจิารณ์ย่าง
เขา้ไปอย่างสงา่สูห่อ้งแสดงคอนเสริต์หรอืในโรงโอโปร่า แลว้แต่ใจชอบ เขาจะออกจากการแสดง
ก่อนเพราะว่าจะตอ้งเขยีนรวีวิใหท้นัลงพมิพ์ เขยีนเสรจ็กเ็หนื่อย ตอ้งชุบชวีาดว้ยการไปดื่มแชม
เปญทีห่อ้งโอ๊ครมูในโรงแรมปลาซา แลว้ตสี านวนกบัคนส าคญัๆในวงสงัคมของนิวยอรก์และ
ปัญญาชนทัง้หลายราวตสีี ่ เขากโ็ซเซขึน้เตยีงนอนไปตื่นเอาตอนเทีย่ง จากนัน้กไ็ปกนิอาหาร
กลางวนัออ้ยสรอ้ยทีร่า้น Café des Artistes กบัลูซอิาโน พาวารอตตี ้บอกเขาว่าเขาท า
อะไรพลาดไปบา้งในการรอ้ง Rigoletto ครัง้ล่าสุด หลงัอาหารกลางวนัเขาแวะไปเยีย่ม 

วลาดมิรี ์ โฮโรวทิซ ์บอกว่าเขาควรจะเล่นอะไรปีหน้า จากนัน้กไ็ปใชเ้วลาตลอดช่วงบ่ายใหห้มด
ไปกบัซูบนิ เมหต์า้ ซึง่จะถามเขาอย่างนอบน้อมว่าเขาควรจะอ านวยเพลงชุด Also sprach 
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Zarathustra อย่างไรจงึจะด ี จากนัน้กก็นิอาหารเยน็กบัแอนโทนี บลซิ และบอกเขาว่าเขา
ควรจะด าเนินการคณะเมโทรโปลแิตนโอเปร่าอย่างไร จากนัน้กก็ลบับา้นใหค้นใชจ่้ายช่วยแต่ง
กายชุดราตรยีาวใหเ้ขา จากนัน้กเ็รยีกรถคนัยาวๆมารอหน้าบา้นแลว้กข็บัรถไปงานทีไ่ดร้บัเชญิ
ในตอนค ่า  

สมยัก่อนอาจจะเป็นอย่างนัน้ แต่เดีย๋วนี้ทุกอย่างผดิไปจากเดมิ จนกระทัง่แมน้กัวจิารณ์
กนัเองกไ็ม่คุยกนัหารอืกนั การเป็นเพือ่นกบันกัดนตรทีีต่นจะรวีวิยิง่น้อยใหญ่ กม็อียู่บา้งหรอกที่
นกัวจิารณ์ดนตรบีางคนเขา้ไปคลุกคลตีโีมงกบัวงการดนตร ี แต่ตอ้งไม่ใช่นกัวจิารณ์ดนตรขีอง 
The New York Times  

ปกตแิลว้เรากพ็บปะกบันกัดนตรหีลายคนตามหนทางแห่งอาชพีของเรา..เพือ่สมัภาษณ์ 

เพือ่หาขอ้มลู เพือ่เขยีนเรื่องราว เพือ่หาค าซุบซบิ ในฐานะเป็นนกัหนงัสอืพมิพ์ เราจ าตอ้งรูว้่ามี
อะไรเกดิขึน้บา้ง เราวางข่ายแหล่งข่าวไว ้ แต่นัน่เป็นเพยีงความรูจ้กัมกัคุน้กนัเท่านัน้ ไม่ถงึ
ขนาดเป็นเพือ่น เวอรก์ลิ ทอมสนั เคยพูดไวว้่า เขาสามารถเขยีนวจิารณ์คุณย่าของเขาเองกไ็ด้ 
และจะไม่แตกต่างกบัการวจิารณ์คนอื่นเลย ผมไม่เชื่อค าพดูนัน่เท่าไรนกัในตอนนัน้ ถงึตอนน้ีก็
เถอะ คนเราจะไรค้วามรูส้กึผกูพนัถงึขนาดนัน้เชยีวหรอื? ยิง่กว่านัน้ ในวงการดนตรนีัน้มนั
เลก็ๆไม่เปิดส าหรบัคนนอก และอาจจะมอีะไรไม่ดไีม่งามแฝงอยู่ได ้ คงจะไม่มใีครเชื่อว่า นกั
วจิารณ์ของไทมน์ัน้แมจ้ะวจิารณ์งานของเพือ่นกจ็ะไม่ล าเอยีงเลย ดงันัน้ตามนโยบาย นกั
วจิารณ์ของไทมจ์ะตอ้งไม่สนิทสนมกบันกัดนตรทีีเ่ขาคาดว่าจะท าการวจิารณ์ ถา้มคีวามใกลช้ดิ
กนั..ซึง่บางครัง้กเ็ลีย่งไม่ได้..นกัวจิารณ์คนนัน้กค็วรพจิารณาตวัเองถอนตวัเสยีหรอืไม่กใ็หค้น
อื่นท าแทน ผมเคยตกอยู่ในฐานะเช่นนัน้มาก่อน 

ดว้ยหลกัการเดยีวกนั นักวจิารณ์ดนตรขีองไทมจ์ะเป็นนกัแสดงหรอืนกัแต่งเพลงไม่ได้ 
ไม่ว่าเขาจะมคีวามบรสิุทธิใ์จเพยีงใดกต็าม จะตอ้งมผีูอ้ านวยเพลง หรอืเจา้ของกจิการดนตรี
คอยตามเขาเยนิยอเขา ใหส้นิบนเขาหรอืใหง้านแสดงแก่เขา นอกจากนัน้ นกัวจิารณ์ดนตรไีทม์
ไม่ไดร้บัการยนิยอมใหเ้ขยีนอะไรใหแ้ก่สิง่พมิพใ์ดทีจ่ะสรา้งความขดัแยง้แมแ้ต่เลก็น้อยกบังาน
ของเขา 

แนวความเหน็ของผมเกี่ยวกบัการวจิารณ์ทางหนังสอืพมิพก์ม็งี่ายๆดงันี้  ผมเขยีนโดยไม่
เอาใจใคร และผมแสดงออกตามรสนิยมของผมเองเท่านัน้ พดูง่ายๆกค็อืผมเขยีนใหต้นเองอ่าน
ว่า ผมเรา้ใจ หรอืเบื่อหรอืตื่นเตน้หรอืไม่ชอบอย่างมาก แลว้ผมกถ็่ายทอดความรูส้กึของผมลง
บนกระดาษ (แต่ทีจ่รงิผมพมิพล์งในเครื่องคอมพวิเตอรท์ีจ่ะสามารถน าไปเรยีงพมิพไ์ดท้นัที 
มไิดใ้ชเ้ครื่องพมิพด์ดีธรรมดาอกีแลว้ในสมยัน้ี) คลา้ยๆกบัเป็นนกัแต่งเพลงหรอืศลิปินทีเ่ล่น
เพลงทีน่กัแต่งเพลงแต่งขึน้มา ผมแสดงความรูส้กึของผมออกไปโดยอาศยัความคดิอ่านทีผ่มสัง่
สมมาชัว่ชวีติ สว่นมากแลว้     นกัวจิารณ์มอืเก่าจะมปีระสบการณ์มากกว่าศลิปิน เพราะศลิปิน
มกัจะรูเ้รื่องต่างๆเฉพาะในวงของตนเอง ไม่รูเ้รื่องขา้งนอก นี่ดูจะเป็นการพดูกา้วรา้ว แต่คนทีจ่ะ
แสดงความกา้วรา้วได ้ มใิช่จะมแีต่นกัรอ้ง นกัแต่งเพลงหรอืนกัดนตรเีท่านัน้  เกรเกอร ์ พอิาติ
กอรส์กี ้ ระหว่างร่วมการประชุมหนหน่ึงฟังอยู่อย่างโกรธทีพ่วกนกัแต่งเพลงพากนัรุมโจมตี
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นกัแสดง ในทีสุ่ดเขากข็ึน้ไปพดูว่า “ผมไม่เคยรูจ้กันักแต่งเพลงคนใดทีแ่ต่งเพลงซมิโฟนีหรอื
เพลงโซนาตา้ทีไ่ม่ดเีลย” (หมายความว่านกัแต่งเพลงทุกๆคนต่างกว็่าเพลงทีต่นแต่งดทีัง้สิน้) 

ผมเองกเ็หมอืนกนั โดยทัว่ไปแลว้นกัวจิารณ์ชัน้สวะจะเหมอืนนกัดนตรชีัน้สวะทีต่อ้งเจยีมเนื้อ
เจยีมตวั ถา้คนเรามคีวามคดิแน่วแน่ มคีวามเชื่อทีม่ ัน่คง กจ็ะตอ้งมคีวามก้าวรา้วอยู่ดว้ยเสมอ 

อย่างน้อยทีสุ่ดพวกเราบางคนกเ็รยีนรูว้ธิทีีจ่ะแสดงความกา้วรา้วออกมาอย่างสุภาพโดยใช้
ค าพดูดีๆ  

นกัวจิารณ์หนุ่มๆมกัจะเขา้มาสูโ่ลกของการวจิารณ์ดว้ยความฝันหรูๆ ว่าจะท าใหโ้ลกดนตรี
ดขีึน้กว่าเดมิได ้ พวกเขามกัจะมคีวามอดทนมากกว่านกัวจิารณ์แก่ๆทีม่ปีระสบการณ์มากกว่า 
แต่ต่อมานกัวจิารณ์หนุ่มๆกเ็ริม่รูว้่า พวกเขาไม่สามารถปฏวิตัวิงการดนตรไีด ้ หรอืทีจ่รงิเขาได้
เรยีนรูส้ ิง่ทีเ่ขาเขยีนออกไปนัน้เป็นประโยชน์ต่อตวัพวกเขาเองมากกว่า จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผูอ้่าน มกีารเขยีนไรส้าระมากมายถงึ “อทิธพิล” ของนักวจิารณ์ บางทนีกัวจิารณ์ละครอาจจะมี
อทิธพิลมาก แต่ตอ้งไม่ใช่นกัวจิารณ์ดนตร ี แมบ้างคนจะหลงคดิเช่นนัน้ ไม่เคยปรากฏใน
ประวตัศิาสตรเ์ลยว่า ดนตรชีิน้ทีด่หีรอืการแสดงดนตรทีีด่ีๆ ถูกท าลายลงไดเ้พราะการวจิารณ์
โจมตหีรอืการวจิารณ์อย่างโงเ่งา่ นกัวจิารณ์ไม่ไดส้รา้งความส าเรจ็ ศลิปินต่างหากทีเ่ป็นผูส้รา้ง
ความส าเรจ็ บทวจิารณ์ทีเ่ลวอาจจะท าใหง้านชิ้นนัน้ต้องชะงกัลงไปหนึ่งหรอืสองฤดกูาลแสดง 
บทวจิารณ์ทีเ่ขา้ขา้งอาจจะช่วยใหก้ารแสดงนัน้ไดร้บัความส าเรจ็ไปราวหนึ่งหรอืสองฤดกูาล
แสดงเหมอืนกนั อย่างมากกท็ าไดแ้ค่นัน้ ประชาชนต่างหาก ไม่ใช่นกัวจิารณ์ทีจ่ะเป็นผูก้ าหนด
โชคชะตาของผูส้รา้งงานศลิปะ สิง่ทีผ่มท าไดก้ค็อื รายงานสิง่ทีห่ขูองผมและประสบการณ์ของ
ผมบอกผมเท่านัน้เอง 

หนงัสอืพมิพไ์ทมย์อมใหผ้มเขยีนตามรสนิยมของผมเสมอ และเผอญิรสนิยมของผมมนั
คุน้กบัสมยัครสิตศ์ตวรรษที่ 19 เสยีดว้ย แน่ละ ผมยงัวจิารณ์ดนตรรี่วมสมยัและดนตรเีฉพาะ
แบบเฉพาะกลุ่มดว้ย แต่การวจิารณ์ของผมไม่ท าใหผ้มไดร้บัความนิยมในแวดวงเหล่านัน้นกั 

ตอนทีผ่มเขา้ท างานแบบน้ีใหม่ๆในฐานะนกัวจิารณ์ดนตรอีาวุโส ผมยนืโรงต่อตา้นดนตรี
ประเภทซเีรยีล (Serial) มาก ผมเรยีกว่าเป็นดนตรแีบบไรค้วามรูส้กึเป็นดนตรแีบบเชยๆน่า
เบื่อและประชาชนจะไม่คุน้หู ผลกค็อืผมไดร้บัการตราหน้าว่าเป็นพวกอนุรกัษ์นิยมชัน้สงู แลว้ด่า
ว่าผมต่างๆนานา นกัวจิารณ์นัน้เป็นทีค่าดหวงัว่าจะใหแ้รงใจกบัของใหม่ๆไม่ใช่คอยโจมตี 

แต่ยิง่ผมไดศ้กึษาไดฟั้งดนตรแีบบใหม่ๆมากขึน้เท่าใด ผมยิง่ไม่ชอบมนัมากขึน้เท่านัน้ 

เรื่องอะไรผมจะไปช่วยโฆษณาใหด้นตรแีบบทีผ่มไม่ชอบเลย ผมเชื่อในตอนนัน้ และตอนน้ีกย็งั
เชื่อเช่นนัน้ว่า ดนตรแีบบใหม่อย่างน้อยจะตอ้งมลีกัษณะของสิง่ใหม่ สิง่ประดษิฐใ์หม่และมคีวาม
เป็นตวัของตวัเอง..แต่ผมหาลกัษณะเช่นว่าไม่พบเลยในดนตรแีบบซเีรยีล ผมเฝ้าดดูว้ยความ
ประหลาดใจทีน่กัแต่งเพลงทัง้หลายในเยอรมนี องักฤษ ฝรัง่เศสและอเมรกิา พากนัแต่งเพลงที่
แหง้แลง้ ไรค้วามไพเราะ แบบทีเ่รยีกว่าเป็นดนตรขีองปัญญาชนชัน้ซูเปอรน์ัน้กนัมากมาย แลว้
ผมกไ็ดแ้ต่รอ้งตะโกนดว้ยความไม่พอใจ หรอืว่าผมท าผดิ หรอืว่าผมนัน้ถูกตอ้งดว้ยเหตุผลที่
ผดิๆแต่ขอ้เทจ็จรงิกม็อียู่ว่าในช่วง 25 ปีทีด่นตรแีบบซเีรยีลแพร่หลายนัน้ ไม่มดีนตรแีบบน้ีสกั
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เพลงตดิเขา้เป็นเพลงมาตรฐานของนานาชาต ิ และในทุกวนัน้ีนกัแต่งเพลงทัง้หลายกท็อดทิง้มนั
ไปหมดแลว้และหนักลบัไปหาอดตี แต่งเพลงฟังสบายหแูละไพเราะมากขึน้ ผมแอบยนิดอียู่
เงยีบๆ บางทสีิง่ทีผ่มบ่นว่าไปแลว้อาจจะถูกตอ้งกไ็ดน้ะ ผมเหน็ว่าดนตรแีบบนีโอโรแมนตกิยงั
ฟังไดด้กีว่าดนตรแีบบซเีรยีลและสามารถเขยีนวจิารณ์ไดอ้ย่างเตม็อกเตม็ใจ 

ไม่ใช่ความลบัอะไรทีจ่ะบอกว่าผมเชีย่วชาญพเิศษในการวจิารณ์นกัแสดง โดยเฉพาะการ
แสดงผลงานของครสิตศ์ตวรรษที ่19 มนัเป็นความถนดัทีม่ปีระโยชน์มาก นกัวจิารณ์ดนตรขีอง
หนงัสอืพมิพร์ายวนัในเมอืงใหญ่ มกัจะใชช้วีติในการท างานของเขาสามในสีส่ว่นหมดไปกบัการ
ฟังการบรรเลงเพลงมาตรฐาน นัน่เป็นเพลงทีว่งออเครสตรา คณะโอเปร่าและนกัเดีย่วดนตรแีละ
กลุ่มนกัดนตรแีบบเชมเบอรม์วิสคิเล่นกนัเป็นสว่นมาก เราจะพูดถงึตวัเพลงเบโธเฟนซมิโฟนี
ไม่ไดม้ากนกั แต่จะพดูไดม้ากถงึการบรรเลงและการแสดงเพลงดงักล่าว  

ตัง้แต่เดก็แลว้ทีผ่มรูว้่า นกัแสดงคอืคนทีส่รา้งสรรคบ์างอย่างแก่ดนตร.ี.. บางครัง้กท็ าได้
อย่างสงา่งาม ประทบัใจ บางคราวกไ็ม่เขา้ท่า แสดงอย่างโง่ๆ . มนัน่าแปลกทีน่กัดนตรหีลายคน
เล่นเปียโนเพลงเดยีวกนั แต่ฟังแลว้มนัแตกต่างกนัมาก. ตวัโน้ตและค่าของตวัโน้ตกเ็หมอืนกนั 

นกัดนตรเีล่นตามอย่างถูกตอ้ง จงัหวะกค็ลา้ยคลงึกนั ฟังแลว้จ าไดว้่าเป็นเพลงเดยีวกนั...แต่ก็
ยงัไม่เหมอืนกนั เช่นถา้ผูเ้ล่นเป็น ฮาโรลด ์บอเออร ์มชิา เลวทิสกี ้หรอืโจเซฟ ฮอฟแมน เล่น
เพลงของชมูนัน์หรอืโชแปงเพลงเดยีวกนั. น ้าเสยีง การเน้นน ้าหนกัมอื เสยีงภายใน ลลีา อะไร
ต่างๆเหล่านี้ นกัเปียโนแต่ละคนมแีนวของตนเอง. มนัท าใหผ้มทึง่มาก เวลาผมเตบิโตขึน้ผมจงึ
คอยแต่เปรยีบเทยีบการแสดง. ในตอนเดก็ผมกเ็ริม่รูว้่าศลิปินนัน้ท าอะไรกบัเสยีงดนตรไีด้
หลายๆอย่าง. สิง่ทีน่กัแต่งเพลงท าไดก้เ็พยีงแต่เสนอแนะ. ดงัทีเ่ราสว่นมากรูก้นัในสมยัน้ีว่า 
ดนตรนีัน้เป็นศาสตรท์ีไ่ม่ตายตวั. นกัแต่งเพลงเขยีนก าหนดว่า “allegro” แต่การบรรเลง
เพลงนี้นัน้ตอ้งก าหนดเอาเอง โดยนกัดนตรทีีเ่กดิทหีลงัเขาราว 200 ปี และนกัดนตรแีต่ละคน
ต่างไม่มใีครรูแ้น่นอนว่าเพลงนี้ดัง้เดมิแท ้ เขาบรรเลงไวอ้ย่างไร. แต่บางทนีกัแต่งเพลงนัน้คงไม่
ห่วงเรื่องนี้มากนกั 

ใครกต็ามทีเ่ขา้รบัหน้าทีใ่นการถ่ายทอดตวัโน้ตทีล่กึลบัและเครื่องหมายต่างๆทีน่กัแต่งเพลง
เขยีนเอาไวอ้อกมาเป็นเสยีงเพลงนัน้เขาจะตอ้งใสค่วามคดิเหน็ของตวัเองลงไปดว้ย. ตวัโน้ตเฉยๆ 
นัน้ไม่มคีวามหมายอะไรแก่คนทัว่ไป เวน้แต่กบัคนกลุ่มเลก็ๆ ทีส่ามารถอ่านโน้ตออกเสยีงเพลงได้
ในหวัของเขาโดยไม่ตอ้งน ามาบรรเลง จะตอ้งน าโน้ตนัน้มาบรรเลง และผูบ้รรเลงกค็อืคนกลาง
ระหว่างผูแ้ต่งเพลงกบัผูฟั้ง. ดนตรจีงึเป็นเสยีงสะทอ้นสือ่ความหมายถ่ายทอดจากใจของผูแ้ต่ง
ผ่านทางใจของผูบ้รรเลง. 

ผมไดใ้ชเ้วลาไปมากพอควรในการพยายามหาว่า ผูแ้สดงหรอืผูบ้รรเลงทีแ่ทจ้รงินัน้เป็น
อย่างไร. ค าถามนี้อาจจะหาค าตอบไม่ไดต้รงๆ แต่พอมแีนวทางอยู่. จากการศกึษาขนบธรรมเนียม
ของการแสดงเก่าๆ ของศลิปินนบัรอ้ยทีเ่กดิในครสิตศ์ตวรรษที ่ 19 ซึง่เป็นผูบ้รรเลงรอ้งเพลงหรอื
อ านวยเพลงต่างๆในศตวรรษ. 
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บุคคลเหล่านัน้มบีุคลกิทีแ่ตกต่างกนัมากแต่ทุกคนมบีางอย่างทีเ่หมอืนกนัอยู่ พวกเขามี
เทคนิค มนี ้าหนกั การใหจ้งัหวะจะโคน เฉพาะตวั อนัเป็นศลิปะทีล่มืกนัหมดแลว้ในทุกวนัน้ี. 

นกัดนตรสีว่นมากสมยันี้พากนัยนืกรานว่า จุดประสงคส์ าคญัของพวกเขากเ็พือ่ 

“แสดงออกซึง่ความปรารถนาของนกัแต่งเพลง” แต่คนวยัต่างกนัย่อมมคีวามคดิเหน็ต่อนกัแต่ง
เพลงคนเดยีวกนัไม่เหมอืนกนั. จะเหน็ไดว้่ายิง่เพลงเก่ามากเท่าใดเรายิง่ไม่อาจจะแสดงถงึความ
ปรารถนาของผูแ้ต่งเพลงได.้ หลายสิง่ไดเ้ปลีย่นแปลงไป รวมทัง้เครื่องดนตรดีว้ย. ยิง่เพลง
เก่าๆอย่างเพลงของเบโธเฟน ยิง่เราพยายามเล่นใหใ้กลเ้คยีงกบัโน้ตทีเ่ขาเขยีนไวม้ากเท่าใด ยิง่
ดเูหมอืนว่าเราจะยิง่ห่างไกลจากความรูส้กึอนัแทจ้รงิของผูแ้ต่งมากขึน้เท่านัน้. ผมพยายามชีจุ้ด
นี้มาตัง้แต่เริม่ทศวรรษ 1960 พยายามจะดงึใหผู้เ้ล่นดนตรหีนีใหพ้น้การเล่นตรงตามโน้ตอย่าง
เคร่งครดั และผมคดิว่าผมเป็นคนแรกทีย่กปัญหานี้ขึน้มา. รูส้กึว่าผมพดูถงึเรื่องนี้บ่อยเกนิไป. 

แต่ผมกย็งัรูส้กึว่ายงัไม่มใีครรูซ้ึง้ถงึวธิกีารบรรเลงดนตรแีบบโรแมนตกิ ยิง่แบบของบาคยิง่รูก้นั
น้อยมาก ผมจงึกลบัไปเขยีนเรื่องนี้เสมอในคอลมัน์ของผม. บางทกีค็งจะเป็นผลดอียู่บา้ง. นกั
ดนตรบีางคนเริม่รูส้กึว่า นอกจากจะเล่นตามโน้ตแลว้เขาจะตอ้งเพิม่เตมิบางสิง่ลงไปดว้ย. 

ชวีติแบบผม ชวีติทีร่ ื่นรมยข์องนกัวจิารณ์ดนตรใีนหนงัสอืพมิพร์ายวนั และหนงัสอืพมิพ์
ฉบบัวนัอาทติยม์คีวามหมายแค่ไหน?. ผมกไ็ม่รูเ้หมอืนกนั. บางครัง้ผมคงสามารถใหข้า่วหรอื
ความบนัเทงิกบัผูอ้่านไดบ้า้ง. บางครัง้ผมคงไดห้ยบิยกปัญหาบางเรื่องขึน้มาพดูและไดฝั้งราก
ลกึไปแลว้ในช่วงเวลาหลายปีทีผ่่านมา. บางทผีมคงช่วยใหห้ลายคนไดม้งีานอาชพีทีด่.ี บางที
ผมอาจจะไดถ้่ายทอดแก่เดก็รุ่นหลงัใหเ้ขา้ใจถงึความรบัผดิชอบอุดมการณ์ จรยิธรรมและการ
ท างานของนกัวจิารณ์ดนตรทีางหนังสอืพมิพบ์า้ง. ไม่ว่าผมจะไดท้ าอะไรไปบา้ง ผมกข็อบอกว่า
ผมมคีวามสุขกบัทุกสิง่ทีผ่มไดท้ าลงไปอย่างยิง่. 

 

 

ทีม่า: ฮาโรลด ์ซ.ี โชนเบริก์. “ดนตรชีัว่ชวีติ”. นิตยสาร เสรีภำพ ฉบบัที ่54 – 4/1981, 

หน้า    66 -70. 
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บทวิเครำะห์ 
 

 บทความชิ้นนี้ไม่อาจจดัได้ว่าเป็นบทวจิารณ์เต็มรูปแบบ แต่อยู่ในรูปของบทความเชงิ
อตัชวีประวตั ิที่แสดงและแฝงนัยของการวจิารณ์ไวอ้ย่างมาก แม้จะไม่ใช่เป็นบทวจิารณ์ดนตรี
หรอืศลิปะต้นแบบโดยตรง แต่กม็คีุณค่าเป็นอย่างยิง่ในแง่มุมหลากหลายประการ โดยเฉพาะใน
ด้านของการเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของก าเนิดนักวิจารณ์  วิธีการท างานของนักวิจารณ์ 

จรรยาบรรณของนักวจิารณ์ อตัวสิยัของนักวจิารณ์ ตลอดไปจนถงึความกล้ายนืยนัในรสนิยม
ของนกัวจิารณ์ทีเ่ป็นอตัวสิยัและชวนใหเ้กดิการวจิารณ์ถกเถยีงกนัต่อไปในวงกวา้ง 
 โดยความเห็นของผู้วิเคราะห์แล้วฮาโรลด์ โชนเบิร์ก ชี้ให้เห็นว่าก าเนิดและวิธีการ
ท างานของนักวิจารณ์มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่สอดคล้องกับศิลปินดนตรีนัน่เอง  และ
ประสบการณ์บางประการของการวจิารณ์และการเป็นศลิปินดนตรนีัน้เอือ้ประโยชน์ต่อกนัและกนั
ได ้

 ในด้านของการก าเนิดนักวจิารณ์นัน้ เราเรยีนรู้ได้จากประสบการณ์ของโชนเบิร์กว่าองค์
ความรูท้างดนตรเีป็นสิง่ทีข่าดไม่ไดส้ าหรบันักวจิารณ์ เพราะตวัของเขาเองกเ็ป็นผูท้ีเ่ล่าเรยีนมา
ทางดนตรีอย่างกว้างขวางในหลากหลายสาขา และมีสิ่งแวดล้อมทางดนตรีในบ้านอยู่บ้าง
พอสมควร (จากความชอบส่วนตวัของบดิา) ซึ่งสิง่เหล่านี้หลอมรวมกนัเป็นทัง้องค์ความรูแ้ละ
ประสบการณ์ทางดนตรทีี่จ าเป็นต่อการเป็นนักวจิารณ์ แต่ในทีสุ่ดโชนเบริก์ยงัคงยนืยนัว่า สิง่ที่
เขาหลงใหลชื่นชอบและ “เก่งจรงิ” นัน้ก็คอืการฟังดนตรนีัน่เอง อีกทัง้ยงักล้าที่จะเปิดเผยถึง
ความหลงใหลติดเสยีงดนตรจีนถึงกับมีเสยีงดนตรกี้องอยู่ในโสตประสาทในยามอยู่คนเดียว 
แสดงใหเ้หน็ถงึความชอบฟังดนตรใีนระดบัทีม่ใิช่ธรรมดาสามญั 
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 ประสบการณ์ในสมัยที่โชนเบิร์กเรียนที่วิทยาลัยบรูคลินและบัณฑิตวิทยาลัยของ
มหาวทิยาลยันิวยอรก์แสดงใหเ้หน็ว่า นอกจากความรูด้นตรทีัง้ทางทฤษฎแีละปฏบิตัอินัช ่าชองที่
เขาร ่าเรยีนมารวมกบัคุณสมบตัใินการเป็น “คนทีม่หีวัทางการวจิารณ์” (ชอบถาม ชอบสบืเสาะ ชอบ
อ่าน   ชอบเปรยีบเทยีบและพยายามเขยีนวจิารณ์อย่างมเีหตุผล) โดยธรรมชาตขิองเขาที่มมีา
แต่ก าเนิดอันอาจเรียกได้ว่าเป็น “พรสวรรค์ของนักวิจารณ์ ” นัน้ก็ยังไม่เพียงพอ  แต่เขาก็ยัง
จ าเป็นต้องหาความรูใ้นบรบิทวฒันธรรมที่กว้างขวางและเกี่ยวเนื่องกบัดนตรดี้วยการไปเรยีน
วชิาด้านวรรณคดแีละการละครทีม่คีวามเกี่ยวเนื่องกบัดนตรี เพื่อขยายองค์ความรูสู้่แนวกวา้ง
อกีดว้ย 

 โชนเบิร์กยงัชี้ให้เห็นถงึประสบการณ์บางอย่างของการเป็นนักวจิารณ์ที่สอดคล้องกบั
ประสบการณ์ของการเป็นศลิปินดนตร ีนัน่กค็อืนอกจากการมพีรสวรรคข์องนักวจิารณ์ตดิตวัมา
โดยก าเนิดและองค์ความรู้ทัง้โดยตรงและโดยรอบแล้ว การเฝ้าเพยีรพยายามหาโอกาสในการ
แสดงออกซึ่งการวจิารณ์กม็คีวามส าคญั นกัวจิารณ์จ าต้องหาทางฝึกฝนประสบการณ์ของตนเอง
กบัหนังสอื นิตยสารต่างๆ ประดุจศลิปินดนตรทีี่ออกหาประสบการณ์กบัวงดนตรตี่างวงกนัไป 

ประสบการณ์จากหนังสอืพมิพ์นิวยอรก์ไทมส์ของเขาชี้ใหเ้หน็ว่า เมื่อบ่มเพาะประสบการณ์จน
ได้ ที่ แ ล้ ว  (กั บ ห นั ง สื อ  Musical Advance, The American Record 

Guide, Musical Digest, Musical Courier แ ล ะ  The New York 

Sun) เขากไ็ดโ้อกาสในการท างานกบัหนังสอืพมิพ์นิวยอรก์ไทมส์ เมื่อ “นักวจิารณ์มอืหนึ่ง” 
อย่าง โนเอล สเตราส์ล้มป่วยลง ซึ่งคล้ายกบัโอกาสในการอ านวยเพลงของวาทยกรมอืใหม่ที่
มาถงึเมื่อ “วาทยกรมอืหนึ่ง” ลม้ป่วยหรอืตดิกจิธุระอื่นใด ประสบการณ์บางประการทีน่ักวจิารณ์
จ าต้องประสบอยู่บ้างที่อาจแตกต่างจากศลิปินดนตรกี็คอื การอดทนยอมเขยีนงานวจิารณ์ชิ้น
แรกๆโดยไม่ได้รบัค่าตอบแทนบ้าง เพื่อแลกกับการมีเวทีในการแสดงออกในเวลาข้างหน้า 
นอกจากนี้โชนเบริก์ยงัพูดถงึประสบการณ์ในการวจิารณ์ที่คล้ายกบัการประพนัธ์ดนตรใีนเรื่อง
ของการถ่ายทอดประสบการณ์ความรูส้กึส่วนตวัไปสูผู่อ้่าน โดยอาศยัความคดิอ่านทีส่ ัง่สมมาชัว่
ชวีติ (โชนเบริ์กเคยเรยีนวชิาการประพนัธ์ดนตรมีาก่อนที่จะเป็นนักวจิารณ์) ประสบการณ์ใน
ดา้นการท างานทีนิ่วยอรก์ไทมสข์องเขายงัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึจรรยาบรรณของนกัวจิารณ์ในอนัที่
จะรกัษาความเป็นกลางและไม่อคติ ดว้ยการไม่ท าตวัสนิทสนมเป็นเพื่อนกบัศลิปินดนตร ีเพื่อจะ
ไดไ้ม่เกดิความล าเอยีงในการเขยีนวจิารณ์ ซึง่สอดคลอ้งกบัความเหน็ของ Mark N.Grant 

ที่เขียนไว้ในหนังสือเรื่อง Maestro of the Pen (Northeastern University 

Press – 1998) ที่ว่า นักวจิารณ์จะต้องไม่ท าตวัสนิทสนมกบัศิลปินดนตรีเพื่อรกัษาความ
เป็นกลางและความน่าเชื่อถอืในงานวจิารณ์ 

 งานเขียนของของโชนเบิร์กยงัชี้ทางให้กับศิลปินดนตรี (นักดนตรี)ในการ “ตีความ
ดนตร”ี โดยเขาพยายามชี้ให้ศลิปินดนตรหีนีพ้นจากการเล่นดนตรตีรงตามโน้ตอย่างเคร่งครดั 

แต่จะต้องค้นหา “สารทางดนตร”ี ที่ผู้ประพนัธ์ดนตรแีฝงนัยอยู่ในนัน้ อนัเป็นการรณรงค์ชี้ทาง
อย่างเป็นประโยชน์ยิ่งต่อศิลปินดนตรี จะเห็นได้ว่าโชนเบิร์กเป็นนักวิจารณ์ที่มีอัตวิสัยอยู่
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พอสมควร เขายอมรบัอย่างเปิดเผยว่า เขา “ชื่นชอบ”และ “เชี่ยวชาญ” ในดนตรสีกุลโรแมนติ
กแห่งศตวรรษที่ 19 ทัง้ในด้านการฟังและการวจิารณ์ดนตรสีกุลนี้ อีกทัง้ยงัต่อต้านดนตรี
ประเภทซีเรยีล (serial) จนถูกตราหน้าว่าเป็นพวกอนุรกัษ์นิยม นี่อาจพอจะชี้ให้เหน็ได้บ้าง
ว่า นกัวจิารณ์เองกค็ลา้ยกบัศลิปินดนตรทีีม่คีวามชอบและความเชีย่วชาญในดนตรบีางสกุล เมื่อ
เป็นเช่นน้ีผูว้เิคราะหม์คีวามเหน็ว่าทางออกในอนัทีจ่ะออกจากขดีจ ากดัในความชอบสว่นตวัหรอื
รสนิยมส่วนตวั ซึ่งข้อจ ากดัในด้านนี้น่าจะเป็นข้อจ ากดัที่สร้างปัญหาให้กบัการท างานวจิารณ์
ดนตรมีากกว่าการท างานของศลิปินดนตรนีัน้ น่าจะอยู่ที่การเปิดใจกว้างยอมรบัดนตรทีุกสกุล 

โดยเฉพาะดนตรแีบบซีเรยีลหรอืดนตรใีนแบบนามธรรมอื่นๆนั ้นมไิดเ้ป็นงานทีไ่ม่มคีวามหมาย 

ไม่มหีลกัการเชงิทฤษฎีหรอืไม่มกีรอบแนวคดิใดๆ ในทางตรงขา้มดนตรนีามธรรมเหล่านี้ เป็น
การเน้นถึงหลกัวชิาทางทฤษฎีและความคดิทัง้สิ้น และหลุดพ้นจากข้อจ ากดัในเรื่องความงาม
ของเสยีงไปแลว้ เมื่อเป็นดนตรนีามธรรมก็คงคล้ายกบัสิง่ที่เป็นนามธรรมทัว่ๆไปที่ยากแก่การ
อธบิายเป็นค าพูดได้ เราไม่อาจอธบิาย “สาร” ในทางดนตรเีป็นค าพูดได้หมดฉันใด ดนตรแีบบ
นามธรรมทัง้หลายก็ยิง่ยากขึ้นแก่การแปลสารเป็นค าพูดได้เป็นทวคีูณยิง่ขึ้น  นอกจากผู้ฟังจะ 
“เปิดใจ” รบัประสบการณ์โดยตรง 
 ความเป็นอตัวสิยัของโชนเบริก์ในกรณีนี้ ผูว้เิคราะห์จงึเสนอทางออกว่านักวจิารณ์ควรต้อง
ค้นหาความหมาย กรอบความคดิ หรอืหลกัวชิาการเกี่ยวกบัดนตรหีรอืศลิปะประเภทนี้ให้พบ 

จบัแก่นใหไ้ด้ แลว้จงึน ากรอบเหล่านัน้เขา้จบัการวจิารณ์ดนตรเีหล่านี้ แลว้ชีใ้หเ้หน็ว่าตวัผลงาน
ดนตรหีรอืการแสดงผลงานเหล่านี้ดหีรอืดอ้ยอย่างไรในบรบิทความคดิทางดนตรหีรอืศลิปะชนิด
นัน้ๆ ซึง่ผูว้เิคราะหเ์ชื่อว่าดนตรเีป็นนามธรรมมใิช่จะปราศจากกรอบความคดิแต่อย่างใด 

 ส าหรบัขอ้สรุปของเขาที่ว่าดนตรแีบบซีเรยีลไม่สามารถติดเข้าเป็นเพลงมาตรฐานใน
ระดบันานาชาตนิัน้ น่าจะยงัเป็นประเดน็ที่น่าถกเถยีงต่อไป เพราะความจรงิแลว้ยงัคงมกีลุ่มผู้
รกัดนตรปีระเภทนี้อย่างเหนียวแน่นแฝงอยู่ในดนิแดนต่างๆทัว่โลกมาจนทุกวนันี้  อย่างไรกต็าม
การยอมรบัในข้อจ ากัดของเขาในข้อนี้ก็ถือเป็นความกล้าของเขาในการยืนยนัทางความคิด 

ความมัน่ใจในตนเอง และอุดมการณ์บางประการทีน่ักวจิารณ์จ าต้องมี ซึ่งเขากย็อมรบัว่าวธิกีาร
วจิารณ์นัน้เขาเขยีนโดยความคดิเหน็ส่วนตวั และเขาเชื่อว่างานวจิารณ์ไม่มผีลต่อความส าเรจ็
หรอืความลม้เหลวของผลงานดนตร ีซึ่งมหาชนนัน่เองทีจ่ะเป็นผูก้ าหนดโชคชะตาของงานศลิปะ
อนัเป็นการเคารพต่อความเหน็ของมหาชนโดยแทจ้รงิ 
 

บวรพงศ ์ศุภโสภณ : ผูว้เิคราะห ์
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เมื่อโบโรดินำต้องต่อกรกบัโทรศพัทม์ือถอื 

 
ฟิลปิ  แอนซนั 

 

 โอลกา  โบโรดินา  (Olga  Borodina)  นักร้องเสียงเมซโซโซปราโน  ชาว
รสัเซยี  สามารถกลบัมาแสดงรไีซทลั  (Recital) ของเธอไดอ้กีครัง้หนึ่งที่คารเ์นกฮีอล  เมื่อ
วนัที ่ 11  พฤษภาคม  ค.ศ.  2001  หนึ่งสปัดาหห์ลงัจากทีเ่ธอจ าต้องยกเลกิการแสดง  ใน
รอบวนัที ่ 4 พฤษภาคมไปจากสาเหตุของอาการภูมแิพ ้ เมื่อปรมิาณละอองเกสรดอกไมใ้นนคร
นิวยอร์ก ได้รบัการบนัทึกไว้ว่ามปีรมิาณสูงมาก บรรดาผู้ชมก็เข้าใจกนัดี  แม้ว่าจะมทีี่นัง่ว่าง
หลายสบิทีก่ต็าม แต่บรรดาแฟน ๆ ของโบโรดนิา  ต่างกม็าร่วมชมเป็นจ านวนไม่น้อย  พวกเขา
ได้รื่นรมย์กบัการแสดงการขบัรอ้งที่เป่ียมด้วยคุณภาพ  อนัต้องจารกึไว้ในความทรงจ าอกีครัง้
หนึ่ง 
 
 กระแสของเหล่าศลิปินนักรอ้งอุปรากรชาวรสัเซยีทีห่ลัง่ไหลสู่โลกตะวนัตกในช่วงระยะนี้  
จากการเดนิทางตระเวนแสดงของคณะอุปรากร คริอฟ  (Kirov) นัน้เมื่อเทยีบดูแลว้ยงัสรา้ง
ศลิปินในระดบัดารายอดนิยมได้น้อย ดมทิร ิโวรอสทอฟสก ี(Dmitri  Hvorostovsky)  

เป็นเพียงหนึ่งเดียวที่มีชื่อเสียงในระดับที่สร้างความน่าสนใจได้   ส าหรบัเซอร์เกย์  ลาริน  

(Sergei  Larin), มาเรีย  กูเลกินา (Maria  Guleghina)  และนักร้องเชื้อสาย
สลาฟชัน้เยีย่มอกีสบิกว่าคนนัน้  เป็นทีรู่จ้กักนัอยู่แต่เฉพาะวงในส าหรบัแฟนเพลงอุปรากรตวัยง
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เท่านัน้  นักรอ้งเสยีงเมซโซโซปราโน  ชาวรสัเซยี  ทีช่ื่อ โอลกา โบโรดนิา  กย็งัมใิช่นักรอ้งที่มี
ชื่อเสยีงโด่งดงัเช่นกนั  ถงึแม้ว่าเธอน่าจะโด่งดงัเป็นอย่างยิง่  ถ้าจะว่ากนัในทางความสามารถ
ในการที่จะสร้างการตลาดให้เธอโด่งดงัแล้ว  ไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางการขบัร้อง, เสน่ห์
ทางรูปร่างหน้าตา  ความสามารถพเิศษนัน้  เธอมเีทียบเท่าโวรอสทอฟสกทีุกประการ    ยิง่โดย
ทางการขบัรอ้งแลว้    เธอเหนือกว่าโวรอสทอฟสกเีสยีอกี 

 
 นี่คอืเสยีงในช่วงแห่งยุคทองที่เทยีบเท่าได้กบัคุณค่าที่บนัทึกไวใ้นแผ่นเสยีงชัน้ยอดใน
ยุคคริสต์ศตวรรษ 1950-1960  โบโรดินามีอยู่ครบถ้วนทัง้สิ้น  ไม่ว่าจะเป็นช่วงกว้าง 
(Range) ของระดับเสียงร้อง (จากฐานเสียงบริเวณหน้าอกเรื่อยไป  จนถึงระดับเสียง
โซปราโนสงู ๆ ทีน่่าตื่นเตน้), พลงัการเปล่งเสยีงทีส่ง่ออกไปไดไ้กล (Projection) (ซึ่งฟังดู
เป็นธรรมชาตโิดยไม่ต้องออกแรงเคน้ และส่งพลงันี้ไดท้ัว่ถงึทัง้โรง) รวมไปถงึสไตล์การรอ้งอนั
เป็นเลศิ  ส าหรบัในคนืนี้เธอยงัแสดงออกไดไ้ม่เตม็ทีน่กั  อนัมสีาเหตุมาจากอาการภูมแิพน้ัน่เอง
ที่ยงัส่งผลกบัเธอ  แม้จะต้องพบกับอาการภูมแิพ้  แต่ก็ถือได้ว่าเธอยงัคงขบัร้องได้เป็นเลิศ
ทเีดยีว 
 รายการบทเพลงในคนืนัน้ทัง้มคีวามทา้ทายและละเอยีดซบัซ้อนบทเพลงรอ้งของไชคอฟสกี้  
(Tchaikovsky) 2 ชุด และของ รคัมานีนอฟ (Rachmaninov) 2 ชุด  ก่อนพกัครึง่
การแสดง  คอืการแสดงถึงการตคีวามที่เต็มไปด้วยพลงัอารมณ์อนัอ่อนไหว  นักรอ้งที่เป็นชาว
รสัเซียโดยก าเนิดแท้ๆ เช่น โบโรดินา  เท่านัน้ที่สามารถหยบิยื่นคุณค่าทัง้หมดของบทเพลง
เหล่านี้  ให้แก่ผู้ฟังได้อย่างไม่บกพร่อง  กล่าวคอืการเปล่งเสยีงได้อย่างถูกต้องแม่นย า,การ
สรา้งวลใีนการขบัรอ้ง  และการออกอกัขระไดอ้ย่างชดัเจน  ในบทเพลงรกั  “The Sun Has 

Set” ของไชคอฟสกี้ที่เอ่อท้นด้วยความรู้สึกนัน้  เธอพยายามควบคุมไม่ให้แสดงออกทาง
อารมณ์จนเกนิงาม  นี่มไิดเ้ป็นการทดสอบเสยีงอย่างรวดเรว็เกนิไปในการแสดง  แต่เธอค่อยๆ
อุ่นเครื่องได้อย่างแยบยล  ในบทเพลง “Again, as before, I am alone” เธอจบบท
เพลงดว้ยการประนมมอืแบบสวดมนต์  ซึง่กด็เูหมาะสมไม่มากเกนิไปแต่อย่างใด 

 

 บทเพลง Ruckert  Lieder  ของ มาหเ์ลอร ์(Mahler) ไม่ประสบความส าเรจ็
มากนกั  การออกเสยีงในภาษาเยอรมนัของเธอยงัไม่ถูกตอ้ง  เสยีง  “N”  ของเธอแฝงดว้ย
ส าเนียง   “Nye”  แบบชาวสลาฟ  เธอออกเสยีงในสระ  “er” เป็น “air” ดงันัน้ค าว่า 
Mitternacht  (มทิเทอรน์าคท)์  กอ็อกมาเป็น Mittairnacht  (มทิแทรน์าคท)์  ซึง่นี่
เป็นจุดผดิพลาดอย่างหนกัในการขบัรอ้งเพลงแบบ  Lieder  เป็นจุดทีต่อ้งการความสมบูรณ์
แบบในการออกเสยีง  เธอมขีอ้ผดิพลาดอยู่บา้งในบทเพลง “Liebst  du  die  

Schönheit” และในบทเพลง “Ich bin  der  Welt  abhanden  gekommen”  
เสยีงเธอกฟั็งดฝืูด,กระดา้งไปสกัหน่อย (สาเหตุจากอาการภูมแิพอ้กีนัน่เอง) ส าหรบับทเพลง 
7 Popular  Spanish  Songs ของ เดอ  ฟัลยา (De  Falla) นัน้  ทัง้งดงามโอ่อ่า 
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และเตม็ไปดว้ยกลิน่อายทีช่วนใหน้ึกถงึความเกีย่วเนื่องสมัพนัธก์นัอย่างน่าฉงนของดนตรรีสัเซยี
และดนตรสีเปน  ผลงานบนัทกึเสยีงชิน้แรกๆของ โบโรดนิา  ชุดหนึ่งกค็อื  บทเพลงชุด 

Spanish  Songs  ของ ชอสตาโควชิ (Shostakovich)  

 
 นอกจากนี้   โบโรดินา  ก็ดู เหมือนจะต้องเคร่งเครียดกับการรบกวนจากเสียง
โทรศพัท์มอืถือ  มเีสยีงโทรศพัท์ดงั 5 ครัง้ระหว่างการแสดงบทเพลงของไชคอฟสกี้, 4 ครัง้
ระหว่างเพลงของรคัมานินอฟ  และอกีมากมายกว่านัน้อกีในบทเพลงของมาหเ์ลอร์  ถงึจุดหนึ่ง
ขึน้มาก็มแีฟนๆ เพลงที่เหลอือดระเบดิอารมณ์ตะโกนออกมาว่า  “ไล่มนัออกไปขา้งนอก” แต่ก็
ยงัไม่สามารถชี้ตวัผูก้ระท าความผดิทัง้หลายไดว้่าเป็นใครบา้ง  เจา้ของโทรศพัท์รายหนึ่งเมื่อไม่
รู้ว่าจะท าอย่างไรดี  จึงปล่อยให้เสียงโทรศัพท์ของเขาดงัต่อไป   โดยแสร้งท าเป็นไม่ได้ยิน
เพื่อทีจ่ะปกปิดความผดิของตวั  กลโกงทีข่ีข้ลาดแบบน้ีเป็นการก่อกวนประสาทอย่างทีสุ่ด  เป็น
การโยนความผดิ,ขอ้พริุธใหก้บัคนทีน่ัง่ขา้งๆ ทุกคนใหถู้กสงสยัไปดว้ยกนัหมด 

 เราลองมาพจิารณากนัดูว่า : โทรศพัท์มอืถอืในขณะนี้ไดก้ลายเป็นเชื้อโรคระบาดชนิด
หนึ่งที่ต้องร่วมกันหยุดยัง้ให้ได้  พวกมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นกับวฒันธรรมดนตรี
คลาสสกิและศลิปะการแสดงแขนงต่าง ๆ อย่างกวา้งขวางอนัเทยีบไดก้บัโรคเอดส์  พวกมนัคอื
รปูแบบหนึ่งของการก่อความเสยีหาย  ในอนัทีจ่ะคุกคามและบ่อนท าลายศลิปะการแสดงสดทุก
ชนิด  เสยีงโทรศพัท์ --- และแมก้ระทัง่การคุกคามของมนั  ท าให้การสรา้งสมาธแิละการพยุง
รกัษาอารมณ์ความรู้สึกไม่สามารถที่จะท าได้อีกต่อไป   การแก้ปัญหาเป็นภาระหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ  เนื่องจากท่ามกลางความเห็นแก่ตัว,นิสัยอันหยาบกระด้างและการ
หลงลืม  เหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า  ประชาชนไม่สามารถที่จะควบคุมการใช้โทรศพัท์ของ
ตวัเองได้  จงึต้องขึน้อยู่กบัการจดัการในอนัทีจ่ะสรา้งระบบขึน้มาก าจดัโทรศพัท์มอืถอืใหพ้้นไป
จากสงัคีตสถานให้ได้  พวกเขาต้องสามารถตรวจค้นโทรศัพท์มือถือ,ปรบั,ไล่ออก,ห้ามใช้
โทรศพัทม์อืถอืหรอืตดิตัง้เครื่องสง่เครื่องไมโครเวฟรบกวนคลื่นโทรศพัทม์อืถอืในสังคตีสถาน 

 
 หากไม่ท าเช่นนัน้แล้วบรรดาผู้มใีจรกัดนตรคีลาสสกิอย่างแท้จรงิก็จะมเีหตุผลประการ
หนึ่งทีจ่ะนัง่ฟังเพลงจากแผ่นซ.ีด.ี อยู่กบับา้นดกีว่าทีจ่ะมาฟังในการแสดงคอนเสริต์จรงิ ๆ  

 

 การลุกขึ้นยืนปรบมือโห่ร้องด้วยความยินดีพร้อมกับเปล่งเสียงว่า  “La  Russe” 
(จากผู้ชม)  ท าให้โบโรดินาต้องออกมาร้องเพลงแถมอีก 2 เพลง คอื The  Seguidilla 

จากเรื่องคาร์เมน (เธอขบัร้องอย่างระมดัระวงัแต่ก็เต็มไปด้วยความไพเราะงดงาม) และบท
เพลง  Summertime  ในลลีาทีช่ดัเจนน่าทึง่อกีทัง้การออกเสยีงภาษาองักฤษอนัยอดเยีย่ม 

เจมส ์เลอไวน์ (James  Levine) บรรเลงเปียโนประกอบไดอ้ย่างดยีิง่  มบีางคนตะโกนขอ
เพลง “O  don  Satale”  แถมอกี  แต่พวกเขาคงจะตอ้งพบกบั  โบโรดนิา  ในบทบาทของ 
Eboli  ทีเ่มทโอเปร่า  ในปีหน้า 
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บวรพงศ ์ ศุภโสภณ:  ผูแ้ปล 

 

 

 

 

ทีม่า: Philip Anson. “Borodin Versus Cell Phones”. 
http://www.scena.org/columns 

/anson/010211-PA-borodin.html (May 11, 2001)  
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บทวิเคราะห ์
 

 ถ้าหากแนวคิดในการแสดงศิลปะสาขาสงัคีตศิลป์ชนิดต่างๆมีความแตกต่างกัน ไม่
เหมือนกนัแล้ว  แนวคดิและแนวทางในการเขยีนบทวจิารณ์ส าหรับศิลปะชนิดต่างๆในสาขา
สงัคตีศลิป์กค็งจะต้องผนัแปรแตกต่างกนัไปเช่นกนั  ปัจจยัในการเขยีนงานวจิยัทีผ่นัแปรไปตาม
ชนิดของงานศลิปะสรา้งสรรค์นัน้ก็คงขึ้นอยู่กบัแนวความคดิหลายอย่าง  แต่ปัจจยัหนึง่ทีเ่ราใช้
ยดึถอืเป็นหลกัในการเขยีนงานวจิารณ์เพือ่ประเมนิคุณค่าหรอืคุณภาพของงานสร้างสรรค์ก็คอื
องค์ประกอบทางศิลปะ ในงานศลิปะสงัคตีศลิป์แขนงต่างๆล้วนแต่มอีงค์ประกอบทางศิลปะที ่
แตกต่างกัน  ไม่ว่าจะเป็นผลงานส าหรบัวงซิมโฟนีออร์เคสตราขนาดใหญ่ ผลงานทางด้าน
อุปรากร หรอืผลงานดนตรแีบบเชมเบอรม์วิสคิ  ซึง่ในการเขยีนบทวจิารณ์เพือ่ประเมนิคุณภาพ
ของงานศิลปะเหล่านี้ว่าดีหรอืไม่ประการใด  เราก็คงจะต้องยดึประเด็นหรอืยดึเกณฑ์การวดั
คุณภาพจากองคป์ระกอบทางศลิปะของงานแสดงเหล่านัน้อยู่บา้งไม่มากกน้็อย 
 ในการเขยีนวจิารณ์ของผลงานของการแสดงขนาดใหญ่ทีม่อีงคป์ระกอบทางศลิปะ
มากมายหลากหลายอย่างเช่น เขยีนวจิารณ์การแสดงของวงซมิโฟนีออรเ์คสตราขนาดใหญ่ 100 
คนจงึมปีระเดน็จากองคป์ระกอบทางศลิปะใหห้ยบิยกขึ้นมาอภปิรายไดอ้ย่างหลากหลาย อาท ิ

http://www.scena.org/columns
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ความสามารถเชงิเทคนิคของนกัดนตรใีนวงหรอืความสามารถในการตคีวามของวาทยกร  สสีนั
ทางดนตรทีีห่ลากหลาย  แต่การเขยีนวจิารณ์การแสดงดนตรแีบบรไีซทลั (Recital) ทีม่ผีูแ้สดง
เพยีง 2 คน หรอืการแสดงเชมเบอรม์วิสคิทีม่ผีูแ้สดงไม่เกนิ 10 คน  ย่อมท าใหม้ติคิวาม
หลากหลายของประเดน็ทีจ่ะหยบิยกขึ้นมาอภปิรายลดน้อยกว่าการเขยีนวจิารณ์ถงึการแสดง
ของวงซมิโฟนีออรเ์คสตราขนาดใหญ่  ซึง่นีค่อืขอ้จ ากดัประการหนึง่ในการเขยีนวจิารณ์ประการ
หนึง่ของวงดนตรขีนาดย่อม 
 บทวจิารณ์เรือ่ง “เมือ่โบโรดนิา ตอ้งต่อกรกบัโทรศพัท์มอืถอื” ทีเ่ขยีนโดยฟิลปิ  แอนซนั 
(Philip Anson) บทนี้เป็นตวัอย่างอนัดบีทหนึง่ในการเขยีนวจิารณ์การแสดงแบบรไีซทลัทีม่ผีู้
แสดงเพยีง 2 คน อย่างไดใ้จความทีเ่ป็นประโยชน์ในหลายแง่หลายมุม ทัง้ในเรือ่งการประเมนิ
คุณค่าทางการแสดง  การบรหิารจดัการทีเ่ป็นปัจจยัส าคญัในความส าเรจ็ของศลิปินยุคปัจจุบนั 
ตลอดไปจนถงึการวจิารณ์ปัญหาเกีย่วกบับรบิททางสงัคม   อนัสบืเนือ่งมาจากเทคโนโลยทีีก่ าลงั
สง่ผลกระทบอย่างมากต่อวฒันธรรมดนตรคีลาสสกิ ซึง่ถอืไดว้่าเป็นบทวจิารณ์อกีชิ้นหนึง่ที ่
ผสมผสานประเดน็จากองคป์ระกอบและบรบิททีเ่กีย่วเนือ่งกบัการแสดงไดอ้ย่างหลากหลายเพือ่
ช่วยใหง้านวจิารณ์มทีัง้รสชาตแิละเนื้อหาอนัเป็นประโยขน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทุกๆฝ่ายในวงการ
ดนตร ี
 การทีน่กัวจิารณ์ล่วงรูถ้งึขอ้จ ากดั  ปัญหาเบื้องหลงับางประการของศลิปินทีเ่กดิขึ้นใน
การแสดงดนตรใีนแต่ละครัง้นัน้  บางครัง้กเ็อื้อประโยชน์ใหก้บัตวัศลิปินเองดว้ย อย่างเช่นในบท
วจิารณ์นี้ทีฟิ่ลปิ  แอนสนั ผูเ้ขยีนไดใ้ชบ้ทวจิารณ์เป็นสือ่สรา้งความเขา้ใจใหผู้อ้่านไดม้ ี “ความ
เขา้ใจ” และ “เหน็ใจ” ในปัญหาขอ้จ ากดัทีส่ามารถเกดิขึน้กบัศลิปินทีเ่ป็นมนุษยธ์รรมดาๆ ไดทุ้ก
เมือ่ ในบทวจิารณ์ชิ้นน้ีผูเ้ขยีนไดช้ี้ใหเ้ราเหน็ว่าฝีมอืความสามารถของโบโรดนิาทีไ่ม่สามารถ
แสดงออกไดม้ากกว่านี้นัน้มสีาเหตุมาจากโรคภูมแิพท้ีก่ าเรบิขึ้น  ซึง่เขากไ็ดช้่วยเป็นสือ่สรา้ง
ความเขา้ใจขึ้นระหว่างศลิปินกบัผูช้มไดเ้ป็นอย่างดวี่า ศกัยภาพสงูสง่ในตวัศลิปินทีไ่ม่อาจฉาย
แววออกมาไดเ้ตม็ความสามารถในบางครัง้นัน้เกดิจากขอ้จ ากดัประการใด นีจ่งึน่าจะถอืเป็น
คุณูปการและหน้าทีอ่นัส าคญัประการหนึง่ของการวจิารณ์ ซึง่ถอืว่าไดท้ าหน้าทีส่รา้งความเขา้ใจ
ใหก้บัผูช้มแทนตวัศลิปินได ้ 
 เนือ่งดว้ยงานวจิารณ์ชิ้นน้ีเป็นการเขยีนวจิารณ์การแสดงแบบรไีซทลัทีม่จี านวนผูแ้สดง
เพยีง 2 คน นกัวจิารณ์จงึต้องท าหน้าทีห่นกัในการวเิคราะห ์  เจาะหาประเดน็ในรายละเอยีดของ
การแสดงมากขึน้กว่าการวจิารณ์การแสดงของดนตรวีงใหญ่  ฟิลปิ  แอนซลั ผูเ้ขยีนเจาะประเดน็
เกีย่วกบัเทคนิคในการขบัรอ้งไดอ้ย่างละเอยีดพอสมควรและไม่ละเอยีดจนน่าเบือ่  แต่เพยีงพอที ่
สนบัสนุนความสามารถในเชงิเทคนิคการรอ้งไดอ้ย่างน่าเชือ่ถอืตลอดไปจนถงึการตคีวามในการ
ขบัรอ้งของศลิปินทีเ่ขา้ถงึตวับทอย่างลกึซึ้งไดอ้ย่างไร  ผูเ้ขยีนยงัคงใหค้วามส าคญักบัความ
เขา้ใจในการเปล่งเสยีง (Articulation) ของศลิปินซึง่ถอืเป็นองคป์ระกอบทางศลิปะอนัส าคญั
ประการหนึง่ในการขบัรอ้ง  ซึง่การวจิารณ์การขบัรอ้งไม่ควรมองขา้ม 
 การวจิารณ์ถงึบรบิททางดา้นการบรหิารจดัการทีเ่ป็นปัจจยัส าคญัในความส าเรจ็ของ
ศลิปินกไ็ดแ้สดงประเดน็อย่างไวใ้นบทวจิารณ์ชิ้นนี้เช่นกนั  ในเรือ่งของความส าเรจ็ของศลิปิน
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นกัรอ้งซึง่จะตอ้งเกีย่วเนือ่งกบัพรสวรรคห์รอืคุณสมบตัเิฉพาะตวัหลายดา้น  ไม่จ ากดัเฉพาะอยู่
แต่เพยีงความสามารถในการขบัรอ้งเพยีงอย่างเดยีว  แต่ศลิปินนกัรอ้งยิง่ตอ้งเกีย่วเนือ่งกบัการ
แสดงอุปรากร (Opera) ซึง่กเ็กีย่วเนือ่งกบัศลิปะสาขาการละครทีต่อ้งอาศยัความสามารถพเิศษ
ทางดา้นอืน่  ตลอดไปจนถงึเสน่หท์างรูปร่าง หน้าตา ทีเ่ขา้มาเป็นสว่นส าคญัในการประสบ
ความส าเรจ็ของศลิปินนกัรอ้งอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้  นีจ่งึเป็นองคป์ระกอบเฉพาะสาขาทีน่กั
วจิารณ์ตอ้งหยบิยกขึ้นมาพจิารณาร่วมในการวจิารณ์ถงึการแสดงของศลิปิน นกัรอ้ง (ซึง่ผดิกบั
การวจิารณ์นกัดนตรหีรอืวาทยกรทีน่กัวจิารณ์หลกีเลีย่งทีจ่ะยกเสน่หท์างกายภาพของศลิปิน
ขึน้มาพจิารณาร่วมกบัคุณภาพการแสดง) 
 ประเดน็ทีผู่เ้ขยีนใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ดในบทวจิารณ์นี้  กค็อืเรือ่งของการวจิารณ์ถงึ
ผลกระทบของการแสดงทีไ่ดร้บัจากการใชโ้ทรศพัท์มอืถอื  ในขณะทีก่ารแสดงก าลงัด าเนินอยู่
บนเวท ี  ซึง่เป็นประเดน็ปัญหาใหม่ทีเ่กดิขึน้มาในโลกทีเ่รยีกว่าเป็นยุคการสือ่สารไรพ้รมแดน 
จากในอดตีทีว่งการดนตรแีละศลิปะการแสดงในอดตีไม่เคยตอ้งประสบกบัปัญหานี้ อกีทัง้เป็น
ประเดน็ทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าผูช้มหรอืประชาชนทีเ่ป็นหน่วยใหญ่ทีสุ่ดในกระบวนการของศลิปะ
ดนตรแีละศลิปะการแสดงกต็อ้งมสีว่นส าคญัและรบัผดิชอบกบัการแสดงอยู่ดว้ย  และเมือ่ผูช้ม 
(ในโลกยุคใหม่) ทีม่พีฤตกิรรมทีล่่วงละเมดิต่อมรรยาทการชมการแสดง  กก็ลายเป็นเรือ่งการ
จ าเป็นทีน่กัวจิารณ์จะตอ้งท าหน้าทีห่ยบิยกประเดน็ปัญหาวพิากษ์วจิารณ์  เพือ่ใหส้งัคมสว่นรวม
ไดต้ระหนกัในปัญหาใหม่หรอืประเดน็ปัญหาร่วมสมยัทีเ่กดิขึน้และร่วมกนัคดิหาหนทางแกไ้ข  
ป้องกนั ซึง่ในบทวจิารณ์ชิ้นน้ี  ฟิลปิ  แอนซนั ผูเ้ขยีนไดแ้สดงความคดิเหน็ถงึปัญหาและ
ผลกระทบอย่างตรงไปตรงมา   รวมถงึเสนอแนะถงึแนวทางแกไ้ขต่างๆ ทีจ่ าเป็นจะตอ้งก ากบัให้
ผูช้ม หรอืประชาชน ผูช้ืน่ชมการแสดงดนตร ีหรอืศลิปะการแสดงบนเวทจีะตอ้งร่วมสรา้งระเบยีบ
วนิยัร่วมกนั  นบัเป็นตวัอย่างประเดน็การ “วจิารณ์ผูช้ม” หรอื “วจิารณ์ประชาชน” ทีด่แีละเด่นชดั
ตวัอย่างหนึง่ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ว่าประชาชนหรอืผูช้มกอ็าจถูกวจิารณ์ไดเ้ช่นเดยีวกนั   
 ส าหรบัประเดน็ทีผู่ว้เิคราะหข์อเสนอแนะในบทวจิารณ์ชิ้นน้ีกค็อื การใหน้ ้าหนักการ
วจิารณ์ถงึผูบ้รรเลงเปียโนประกอบการแสดง ทีผู่เ้ขยีนวจิารณ์ (ฟิลปิ  แอนซนั) น่าจะให้
ความส าคญัและกล่าวถงึใหม้ากกว่านี้  โดยเฉพาะผูบ้รรเลงเปียโนประกอบการแสดงในครัง้นี้ก็
เป็นวาทยกรผูย้ิง่ใหญ่ระดบัโลกอกีดว้ย นัน่คอื เจมส ์  เลอไวด ์ (James Levine) ซึง่อาจกล่าวได้
ว่ามชีือ่เสยีงโด่งดงัเป็นทีรู่จ้กัทัว่โลกมากกว่า โอลกา  โบโรดนิา (Olga  Borodina) นกัรอ้งเสยีอกี  
โดยเฉพาะในการแสดงแบบรไีซทลัทีม่ผีูแ้สดงเพยีง 2 คนเท่านัน้  ผูบ้รรเลงเปียโนประกอบมสีว่น
ส าคญัอย่างยิง่ในความลม้เหลว หรอืความส าเรจ็ในการแสดง  มบีทบาททัง้ประคบัประคองและ
สง่เสรมิใหก้ารแสดงโดดเด่นยิง่ขึน้  ซึง่การเขยีนวจิารณ์การแสดงดนตรแีบบรไีซทลัจงึน่าที ่
จะตอ้งเขยีนถงึบทบาทของการแสดงเปียโนใหม้รีายละเอยีดมากยิง่ขึ้นกว่าน้ี 
 

บวรพงศ ์ ศุภโสภณ : ผูว้เิคราะห ์    
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เทศกำล “ค้นหำวิญญำณ” ของอลัเฟรด็ ชนิตเก้ 

 
แอนดร ู พอรเ์ตอร์ 

 
 ผลงานเพลง 50 บทของชนิตเก ้สว่นใหญ่เป็นผลงานในช่วงหลงัของเขา ไดน้ ามาแสดง
ในเทศกาล Seeking the Soul จดัขึน้ ณ บารบ์แิคน ฮอลล์1, โบสถเ์ซนตก์ลิส ์ และกลิ
ฮอลล ์ สกลู ออฟ มวิสคิ ซึง่อยู่ตดิกนักบัโบสถแ์ห่งนี้ บทเพลงทีน่ าออกแสดง อาท ิ ซมิโฟนี 
หมายเลข 7, วโิอลา คอนแชรโ์ต้(แต่งเมื่อปี ค.ศ.1985) ซึง่อาจนบัไดว้่าเป็นผลงานเพลงที่
ประสบความส าเรจ็สงูสุดในระยะหลงัๆของชนิตเก ้ รวมทัง้บทเพลง Concerto Grossi 

และ บทเพลงประเภทเชมเบอร ์ มวิสคิอื่นๆอกีกน็ ามาบรรเลงในรายการแสดงนี้ มกีารบรรยาย
ทางวชิาการและการสนทนาทางดนตร ี Irina Schnittke ภรรยาม่ายของชนิตเก ้ ร่วมกบั 
Ivashkin2 บรรเลงเพลง เชลโล โซนาตา้ หมายเลข 1 ทีเ่ตม็เป่ียมดว้ยสุม้เสยีงดนตรทีี่กนิใจ 
บางสว่นจากภาพยนตร ์ 66 เรื่องทีช่นิตเกไ้ดแ้ต่งดนตรปีระกอบไว ้ ไดน้ าออกฉายในเทศกาล
ดนตรนีี้ดว้ย แมว้่าการเดนิทางมายงับารบ์แิคน โดยระบบรถไฟใตด้นิทีแ่สนเก่าแก่จะเป็นเรื่องที่

 
1 Barbican Hall หอ้งแสดงดนตร ีอยู่ที่ Barbican Centre อนัเป็นศนูยแ์สดงศิลปะ ในกรุงลอนดอน    
  ประเทศองักฤษ 
2 Alexander Ivashkin นกัเชลโล 



ครัง้ที ่2 (05/11/45)                                                                                  สรร
นิพนธ ์ สงัคตีศลิป์ 

 

323 

ตอ้งใชค้วามพยายามมาก แต่เทศกาลดนตรแีสดงผลงานของชนิตเกก้ล็น้หลามไปดว้ยผูช้มผูฟั้ง 
ผูฟั้งดนตรใีนนครลอนดอนยงัเป็นผูฟั้งทีม่คีวามสนใจและกระตอืรอืรน้กบัผลงานดนตรแีละการ
แสดงดนตรคีรัง้นี้มาก 

**********  

… ซมิโฟน ี หมายเลข 1 ค่อนขา้งจะเป็นงานทีเ่กรยีวกราวยิง่ใหญ่ การแสดงทีบ่ารบ์ิ
แคนไดร้บัการตอ้นรบัเป็นอย่างดจีากผูฟั้ง ดงัทีผ่มไดก้ล่าวแลว้ว่าทุกคอนเสริต์ของชนิตเกม้ผีูฟั้ง
เป็นจ านวนมาก  เทศกาล Seeking the Soul พสิจูน์ใหเ้หน็ทนัทถีงึชวีติทางดนตรขีองคตี
กวทีีม่ชีวีติอยู่โดยไม่ยอมจ านนหรอืประนีประนอมต่อการบบีบงัคบัทางการเมอืง และไม่แพต้่อ
ความอ่อนแอทางกายภาพ เทศกาลดนตรนีี้เป็นการสบืเสาะจติวญิญาณ (spirit) ทีป่รากฏใน
ผลงานเพลงต่างๆ และตรวจสอบผลงานเพลงของชนิตเกเ้อง ไม่ว่าเขาจะไดย้นิไดฟั้งดนตรทีี่
แต่งดว้ยเทคนิคใหม่ๆและน ามาใชใ้นงานเพลงอย่างไร (แต่งเพลงออกมาในลกัษณะไม่เหน็ดว้ย
หรอืในลกัษณะเดยีวกนักบัหลกัการแต่งเพลงในอดตี)  

********** 
 หลงัจากการแสดงดนตรผี่านไปแลว้หลายรายการ ผูฟั้งยอมรบัในตวัผูป้ระพนัธเ์พลง
และความมุ่งมัน่ของเขา แต่เริม่กงัขาว่าเขาเป็นนกัแต่งเพลงทีด่เีด่นเพยีงใด ท านองเพลงสว่น
ใหญ่ทีเ่ขาแต่งดเูหมอืนว่าเป็นสิง่พืน้ๆธรรมดาและไม่ไดบ้อกเล่าเรื่องราวใดๆ ….จากผลงาน
เพลงในระยะหลงัของเขา ชนิตเกก้ลายเป็นนกัแต่งเพลงที ่ (ถา้ไม่ใช่การปล่อยตวัเองใหห้ลง
ระเรงิไปกบัทางโลกโดยตัง้ใจแลว้) เพลงแต่งออกมาแบบตามใจตวัเอง แต่งออกมาสบายๆ 

กระจดักระจาย เหมอืนอยากจะน าผลงานเพลงออกเผยแพร่มากจนเกนิไป สกอรเ์พลงของเขา
เริม่แปลกมากขึน้ ท่อนทีเ่ป็นจุดไคลแมก็ซก์ฟั็งดหูนวกหแูละหยาบกระดา้ง ในผลงานเพลงบท
แลว้บทเล่าเขากย็งัยดืเพลงใหย้าวออกไปในท่อนสุดทา้ยของเพลง เหมอืนกบัเมื่อยุคแรกๆทีเ่ขา
ขยายท่อน โคดา้ Ranz des vaches ของบทเพลงเปียโน ควนิเต็่ทไปเสยียดืยาว หลงัจาก
ทีจุ่ดทีต่อ้งการน าเสนอไดผ้่านพน้ไปแลว้  ขณะทีช่นิตเก้มชีวีติอยู่นัน้เขาเป็นบุคคลทีม่ี
ความส าคญัต่อผูฟั้งชาวรสัเซยี เขาเปิดประตูสูก่ารสรา้งสรรคท์างดนตรรีปูแบบใหม่ๆ ดว้ย
เทคนิคทางดนตรจีากโลกตะวนัตก เช่น ซเีรยีล3 เอเลยีเทอร ิ 4 เคอลาจ5  ชนิตเกแ้ต่งเพลงสู่
ผูฟั้งในโลกตะวนัตกดว้ยบทเพลงงา่ยๆ บทเพลงทีพ่รอ้มส าหรบัผูฟั้ง บทเพลงทีมุ่่งหวงัชื่อเสยีง 
ผลงานดนตรมีากมายของเขาจะดเีด่นในตวัเองในฐานะทีเ่ป็น “ดนตร”ี อย่างไร เทศกาลบารบ์ิ
แคนทิง้ใหข้บคดิและอภปิรายกนัต่อไป 

 มคีวามไม่น่าพอใจอยู่บา้งเกี่ยวกบับารบ์แิคน ซึ่งเป็นสถานทีจ่ดัการแสดงดนตร ี
เนื่องจากมกีารปิดไฟแสงสว่างระหว่างการแสดงดนตร ี เหมอืนกบัว่าผูฟั้งเป็นผูไ้ปชมภาพยนตร ์

 
3 Serial หลกัการแต่งเพลงแบบหนึ่ง 
4 Aleatory หลกัการแตง่เพลงแบบหนึ่ง 
5 Collage หลกัการแตง่เพลงแบบหนึ่ง 
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และไม่ใช่ผูฟั้งทีเ่ตรยีมตวัมาเป็นอย่างด ี ( การเปิดไฟแสงสว่างในโรงแสดงอุปรากร เป็นอกีสิง่
หนึ่งทีผ่มอยากจะเขยีนถงึเช่นกนั เมื่อแวรด์แีวะเยีย่มชมเวยีนนาโอเปร่าในปี ค.ศ.1875 เขา
รูส้กึแปลกใจทีพ่บว่าหอ้งทีใ่ชแ้สดงอุปรากรมดืมดิไปหมด ท าใหผู้ช้มเกดิความรูส้กึงว่งนอน ซึง่
ผมกร็ูส้กึเช่นเดยีวกนั) ขอ้น่าต าหนิรา้นขายหนงัสอืในบารบ์แิคน คอืการทีไ่ม่มหีนงัสอืประวตัิ
ของชนิตเกท้ีเ่ขยีนโดย Ivashkin และหนงัสอืรวบรวมผลงานของชนิตเก้ แมก้ระทัง่สกอร์
เพลงของชนิตเกก้ไ็ม่มจี าหน่ายเลย แต่ตอ้งขอปรบมอืใหก้บับบีซี,ี บารบ์แิคน และ กลิดฮ์อลล ์
สกูล ส าหรบัเทศกาลเฉลมิฉลองนี้ ส าหรบัปีหน้าจะเป็นอย่างไรบา้งนัน้ บางทอีาจเป็นการเฉลมิ
ฉลอง 150 ปี ดนตรขีอง Charles Villiers Stanford6 ผูเ้กดิในปี ค.ศ. 1852 นกั
แต่งเพลงทีม่ผีลงานดเีด่นดา้นโอเปร่า ซมิโฟน ี คอนแชรโ์ตบ้ทเพลงรอ้งและดนตรปีระเภทเชม
เบอร ์ซึง่ลว้นท าใหผู้ฟั้งชื่นชมยกย่อง 

ดุสติ จรญูพงษ์ศกัดิ ์: ผูแ้ปล 
 

ทีม่า: แปลจาก: Andrew Porter. “Alfred Schnittke : Seeking the Soul 

”. The Times Literary Supplement  ( January 26, 2001) pp. 18-

19. 

 

 

บทวิเครำะห์ 
 
 อลัเฟรด็ ชนิตเก ้ (Alfred Schnittke) เป็นนกัแต่งเพลงร่วมสมยัชาวรสัเซยี มชีวีติอยู่
ระหว่างปี ค.ศ. 1934-1998 บดิาเป็นชาวยวิ มารดาเป็นชาวเยอรมนี นับถอืศาสนาครสิตน์ิกาย
โรมนัคาทอลคิ ชนิตเกเ้รยีนดนตรใีนกรุงเวยีนนา และสถาบนัดนตรกีรุงมอสโคว ์ เขาเกดิและ
เตบิโตในประเทศรสัเซยี การทีเ่ขาใชภ้าษาเยอรมนีในชวีติประจ าวนั แต่ใชช้วีติในประเทศรสัเซยี 
ท าใหช้นิตเกรู้ส้กึแปลกแยกช่วงทีอ่ยู่ในรสัเซยี ดว้ยการใชช้วีติแต่งเพลงและสอนดนตรใีน
สถาบนัดนตรกีรุงมอสโคว ์จนถงึปี ค.ศ.1990 หลงัจากนัน้กอ็พยพมาอยู่ในประเทศเยอรมนี 
 ชนิตเกเ้ป็นนกัแต่งเพลงชาวรสัเซยี ทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัในบา้นเกดิเมอืงนอนของตนเอง
เทยีบไดก้บัโชสตาโกวชิ  ผลงานเพลงของเขาไม่เป็นทีช่ื่นชอบจากผูน้ าการเมอืงในรฐับาล
รสัเซยียุคนัน้ เช่นเดยีวกบัทีโ่ชสตาโกวชิเคยประสบมาก่อน เนื่องจากเขาปฏเิสธทีจ่ะแต่งเพลง
ในรปูแบบทีส่อดคลอ้งกบันโยบายดา้นศลิปวฒันธรรมของผูน้ าคอมมวินิสตใ์นสมยันัน้ มผีลท าให้
บางครัง้ผลงานหลายบทของเขาไม่ไดก้ารสนบัสนุนเท่าทีค่วร อาท ิ บทเพลงซมิโฟนี หมายเลข 

1 ถูกหา้มแสดงในกรุงมอสโคว ์แต่ตอ้งไปแสดงทีเ่มอืง Gorky แทนในปี ค.ศ.1974 

 
6 Sir Charles Villiers Stanford (1852-1924) นกัแต่งเพลง นกัออรแ์กน และวาทยกรชาวไอรชิ 
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 ก่อนปี ค.ศ. 1970 ชื่อเสยีงและผลงานเพลงของชนิตเกไ้ม่เป็นทีรู่จ้กักนัในโลกดนตรี
ทางซกีตะวนัตกมากนกั แต่หลงัจากการสญูเสยีอ านาจของพวกฝ่ายซ้ายหวัรุนแรงในรสัเซยี 

ผลงานเพลงและความสามารถในการแต่งเพลงทีผ่สมผสานดนตรรี่วมสมยัหลายรปูแบบเขา้ไป
ในบทเพลง อาท ิดนตรSีerial, Aleatory, Collage ท าใหร้ปูแบบดนตรขีองเขาไดร้บั
การเรยีกขานว่าเป็นดนตรใีนลกัษณะ Polystylism 

 บทวจิารณ์ทีต่ดัตอนมาบางสว่นน้ี เริม่ดว้ยการเกริน่น าถงึภูมหิลงัทางครอบครวั ชวีติ
เสน้ทางดนตร ี ผลงานดนตรตี่างๆของชนิตเก้ ทีไ่ดร้บัการกล่าวขวญัและยกย่องในแวดวงดนตรี
คลาสสกิ ความเชื่อมัน่ในตวัเองทัง้ทางดา้นดนตรแีละการเมอืง ท าใหช้นิตเก้มชีื่ออยู่ในบญัชดี า
ของสหพนัธน์กัแต่งเพลงรสัเซยี ตัง้แต่ปี ค.ศ.1962 จนถงึประมาณกลางทศวรรษ 1980 

อาจเรยีกไดว้่า เขาเป็นบุคคลทีม่คีวามยิง่ใหญ่ทางดา้นดนตร ีและความกลา้เชงิจรยิธรรม เป็นที่
รูจ้กักนัดใีนหมู่นกัฟังเพลงทีส่นใจตดิตามเรื่องราวของเขาอย่างละเอยีดและต่อเนื่อง 
 ผูเ้ขยีนบทวจิารณ์บทน้ีกล่าวถงึความเป็นมาของชนิตเก้ เพือ่จะน าไปสูก่ารเขยีนถงึ
เทศกาลดนตร ีSeeking the Soul จดัขึน้ทีศู่นยศ์ลิปะบารบ์แิคน เซนเตอร ์กรุงลอนดอน 

ประเทศองักฤษ กจิกรรมในเทศกาลนี้ประกอบดว้ย การแสดงดนตร ี การฉายภาพยนตรท์ีช่นิต
เกแ้ต่งดนตรปีระกอบไว ้ การบรรยายและเสวนาทางดนตร ี ความน่าสนใจหรอืพลงัทางปัญญาที่
แฝงอยู่ในบทวจิารณ์นี้มหีลายประเดน็ ทัง้ประเดน็ทีเ่กี่ยวกบัการวจิารณ์ดนตรแีละบรบิทอื่นๆที่
เกีย่วขอ้งกบัการแสดงดนตร ี
 ความยิง่ใหญ่ของบุคคล หนุนดว้ยความกลา้เชงิจรยิธรรม มใิช่เป็นสิง่ทีป่ระกนัความ    

ยิง่ใหญ่ของงาน เป็นประเดน็แรกทีอ่าจสะกดิใจผูอ้่านไดเ้ป็นอย่างมาก เพราะขอ้เขยีนช่วงบทน า
ของ ผูเ้ขยีนจะพดูถงึความสามารถทางดนตรขีองชนิตเก้ หนึ่งในจ านวนนกัแต่งเพลงรสัเซยีไม่กี่
คนทีม่โีอกาสไดเ้รยีนรูแ้ละสมัผสักบัดนตรคีลาสสกิในแบบจารตีทัว่ไปและดนตรรี่วมสมยัอย่าง
จรงิจงั จากประสบการณ์การเรยีนดนตรใีนกรุงเวยีนนาทีส่มัผสักบัผลงานเพลงของไฮเดนิ โม
สารท์ มาหเ์ลอร ์ เชนิแบรก์ และน าเทคนิคการแต่งเพลงอนัหลากหลายมาใชใ้นผลงานเพลงของ
ตนเอง 
 แต่เมื่อผูเ้ขยีนวจิารณ์ผลงานดนตรขีองชนิตเก้ เขากลบัไม่ไดห้ลงไปกบัชื่อเสยีงหรอื
ความยิง่ใหญ่ทีต่ดิมากบัชื่อของผูป้ระพนัธ์เพลง แต่วจิารณ์ตรงไปถงึตวัผลงานดนตรใีนแง่มุม
รวมของสสีนัและเนื้อหาดนตรทีีน่ าเสนอในเทศกาลดนตรนีี้ มบีางครัง้ถงึกบัต าหนิความไม่
น่าสนใจในท านองเพลง การยดืขยายทา้ยเพลงไปมากมายทัง้ทีผ่่านพน้จุดส าคญัทีต่อ้งการ
น าเสนอทางดนตรไีปแลว้ เหมอืนกบัว่าผูแ้ต่งปราศจากเป้าหมายทางดนตร ี เป็นผลงานดนตรทีี่
ฟังดแูลว้รูส้กึดอ้ยกว่าเมื่อเทยีบกบังานดนตรขีองสตราวนิสกี้ หรอืโชสตาโกวชิ 

 ความสนใจทีม่ตี่อศลิปะร่วมสมยัของชนิตเกแ้ละแอนดรู พอรเ์ตอรผ์ูเ้ขยีนบทวจิารณ์ 

โดยเฉพาะดนตรรี่วมสมยัหลากรปูแบบทีค่ตีกวนี ามาใชใ้นผลงานเพลง เป็นสิง่ทีผู่เ้ขยีนบท
วจิารณ์กล่าวถงึอย่างละเอยีด มกีารยกตวัอย่างบทเพลงมาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ บ่งบอกถงึ
ความรูแ้ละความสนใจศลิปะสมยัใหม่ของทัง้ผูส้รา้งสรรคง์านและผูว้จิารณ์งานศลิปะ 
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 นอกเหนือจากการวจิารณ์งานดนตรทีีน่ ามาแสดงและผลงานเพลงของชนิตเกแ้ลว้ ความ
น่าสนใจอกีประการทีส่รา้งสสีนัใหก้บับทวจิารณ์นี้ ท าใหบ้ทวจิารณ์นี้มคีวามสมบูรณ์ครบถว้นใน
ดา้นการวจิารณ์ คอื การวจิารณ์บรบิทอื่นทีส่ง่ผลต่อการแสดงดนตร ี การบอกเล่าถงึ
ความสามารถดา้นการจดัการของผูจ้ดัเทศกาลดนตร ี Seeking the Soul ตัง้แต่การ
เลอืกสรรเพลงต่างๆมาบรรเลงกว่า 50 บท การจดัฉายภาพยนตรท์ีช่นิตเกแ้ต่งดนตรปีระกอบ 

การบรรยายและสนทนาทางดนตรทีีเ่กีย่วกบัตวัผูป้ระพนัธเ์พลงและผลงานเพลง ท าใหเ้ทศกาล
ดนตรนีี้มคีุณค่ามากกว่าการแสดงดนตรเีพยีงอย่างเดยีว และจ านวนผูฟั้งทีใ่หค้วามสนใจเป็น
จ านวนมากบ่งบอกถงึความสามารถในการบรหิารจดัการของผูจ้ดัเทศกาลดนตรีนี้ 
 บรบิทอื่นๆนอกเหนือจากดนตร ี ผูว้จิารณ์ไดส้อดแทรกเขา้ไปอยู่หลายตอน มจีงัหวะ
การน าเสนอทีด่ ี ท าใหบ้ทวจิารณ์ชวนอ่าน และโยงไปหาสิง่แวดลอ้มทางวฒันธรรม อาท ิ การ
กล่าวต าหนิระบบรถไฟใตด้นิทีเ่ก่าแก่ในกรุงลอนดอน ระบบไฟแสงสว่างทีเ่ปิดในระหว่างแสดง
คอนเสริต์ ทีค่่อนขา้งมดื ชวนใหผู้ฟั้งงว่งนอน รา้นขายหนังสอืในบารบ์แิคน เซนเตอรท์ีไ่ม่มี
หนงัสอืประวตับิางเล่ม และไม่มสีกอรเ์พลงของชนิตเกจ้ าหน่าย แต่ไดก้ล่าวชมผูจ้ดัและคาดหวงั
ใหม้กีารจดังานเทศกาลดนตรทีีเ่จาะลกึถงึผลงานเพลงของคตีกวที่านอื่นๆต่อไปในอนาคต 

 

ดุสติ จรญูพงษ์ศกัดิ ์: ผูว้เิคราะห ์

 

 

 

 

โบโรดิน ควอเตท็ :ห้ำสิบปีแห่งควำมย่ิงยงท่ีผนัผวน 
 

ธนา วงศญ์าณณเวช 

 
 ดนตรปีระเภทควอเตท็นัน้ กล่าวกนัว่าเป็นดนตรสี าหรบัเพือ่นฝงู เล่นกนัไดท้ัง้มอือาชพี
และมอืสมคัรเล่น และถา้จะใหสุ้ขยิง่ไปกว่านัน้ กค็งตอ้งรวมเอานกัแต่งเพลงสมคัรเล่นเขา้ไป
ดว้ย จะยิง่หรรษากนัเขา้ไปใหญ่ 
 Alexander Borodin เป็นคตีกวทีีม่อีาชพีหลกัเป็นคนสอนหนังสอื เขาเป็น 

Professor of Organic Chemistry ที ่Medico-Surgical Academy of 

St.Petersberg แต่ทว่าการรวมเอาควอเตท็กบัโบโรดนิเขา้ดว้ยกนัแลว้ มนัไม่ไดเ้ป็นมอื
สมคัรเล่น กลบัเป็นวงควอเตท็ทีโ่ด่งดงักอ้งโลก ซึง่มอีายุอานามครบหา้สบิปีในปีนี้ แมน้ว่าใน
ระยะสบิปีแรกจะใชช้ื่อว่า Moscow Phiharmonic Quartet จนกระทัง่ปี 1955 จงึ
ไดเ้ปลีย่นชื่อมาเป็นชื่อทีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบนั ชื่อเสยีงของวงควอเตท็ วงนี้ด าเนินไปอย่างไม่หยุดยัง้ 
ไม่ว่าจะอยู่ภายใต ้Stalinism หรอืจะเป็นสงครามเยน็กต็าม จวบจนกระทัง่การเปลีย่นแปลง
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ครัง้ใหญ่จาก Soviet Union มาเป็น Disunion กม็ไิดม้ผีลต่อชื่อเสยีงและคุณภาพของ
วงนี้แต่ประการใด 

 แมว้่าความผนัผวนทางการเมอืงทีเ่กดิขึน้ซ ้าแลว้ซ ้าเล่า จะไม่สามารถบ่อนท าลายป้อม
ปราการทางดนตรขีองวงเครื่องสายนี้ได ้ แต่สงัขารกด็ูจะทรงอทิธพิลกว่าพลงัทางการเมอืง เมื่อ 
Yaroslav Alexandrov นกัไวโอลนิทีส่องลาออกไปดว้ยปัญหาสุขภาพในปี 1974 

โดยม ี Andrei Abramenkov เขา้มาแทน แต่การเปลีย่นแปลงครัง้นัน้มไิดเ้ป็นไปอย่าง
สาหสัสากรรจ ์ ทัง้นี้เนื่องจากว่า นกัไวโอลนิทีเ่ขา้มาใหม่เป็นคนทีม่ปีระสบการณ์จาก 

Moscow Chamber Orchestra ทีม่ ีRudolf Barshai เป็นผูอ้ านวยเพลงและ
บุคคลผูน้ี้ยงัเคยเป็นนกัไวโอลนิทีห่นึ่งของวง ก่อนทีจ่ะหนัเหชวีติมาสูก่ารก ากบัวง อย่างไรก็
ตาม การเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่เกดิขึน้อกีครัง้ ซึง่เป็นการเปลีย่นแปลงครัง้ส าคญัเพราะคราวนี้
นกัไวโอลนิทีห่นึ่ง Rostislav Dubinsky หนีมาอยู่ในโลกตะวนัตกช่วงปี 1975-1975 

เมื่อถงึปี 1981 เขามารบัต าแหน่งส าคญัทางดา้น Chamber Music ของ Indiana 

University School of Music อนัเป็นโรงเรยีนดนตรทีีใ่หญ่โตมากแห่งหนึ่งของ
สหรฐัอเมรกิา ความผนัแปรดงักล่าวท าใหเ้กดิความระส ่าระสายในหมู่สมาชกิ ไม่ว่าจะเป็น 

Valentin Berlinsky ผูเ้ล่นเชลโลหรอืจะเป็น Dmitri Shebalin  ผูเ้ล่นวโิอลา ทัง้
สองร่วมทุกขร์่วมสุขกบัวงนี้มาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะนกัเชลโลนัน้กร็่วมอยู่กบัวงตัง้แต่แรก 

 แต่ในความเหน็ของคนอย่าง Dubinsky แลว้ เขาคดิว่า นกัเชลโลอย่าง Berlinsky 

คอืคนของพรรคคอมมวินิสต ์ ทีเ่ป็นตวัจกัรส าคญัในการบบีบงัคบัใหศ้ลิปินปฏบิตัติามนโยบาย
ศลิปะแนวทาง “Socialist Realism” และนอกจากนัน้ กย็งัมนีโยบายต่อตา้นยวิอย่างสุดๆ 

อกีดว้ย ภายใตส้ภาวะดงักล่าว ศลิปินจ าเป็นตอ้งโกหกเพือ่ความอยู่รอดของตนเอง ชวีติศลิปินใน
สงัคมแบบนี้จงึเป็นชวีติบดัซบ การตคีวามดนตรกีต็อ้งเป็นไปตามนโยบายของรฐั เช่น จะตอ้ง
ตคีวามงานของ Tchaikovsky ใหเ้ป็นไปตามแบบชวีติบดัซบ ทีสุ่ดแสนจะหดหู่มากกว่า
มุมมองทีส่ดใส เป็นต้น 

 ถา้ประเดน็เรื่องการต่อตา้นยวิเป็นความจรงิตามข้อกล่าวหา นัน่กห็มายความว่า มกีาร
เปลีย่นแปลงอย่างมาก หลงัการยา้ยค่ายของ Dubinsky เพราะบุคคลทีเ่ขา้มาแทนใน
ต าแหน่งนี้คอื Mikhail Kopelman ผูม้คีวามเป็นยวิและภาคภูมใิจในความเป็นยวิอย่าง
มากๆ เขาเคยร่วมงานอยู่กบั The Bolshoi Theatre Orchestra และ Moscow 

Philharmonic เป็นตน้ โดยสว่นตวัแลว้ เขามคีวามทะเยอทะยานใฝ่ฝันทีจ่ะเป็นนกัเดีย่ว
ไวโอลนิ ดงันัน้ การตดัสนิใจเขา้ร่วมกบัวงเครื่องสายน้ี จงึเป็นเรื่องทีอ่ยู่นอกเสน้ทางทีเ่ขาวาด
เอาไว ้แต่ดเูหมอืนว่าความพยายามของเขานัน้กเ็ป็นไปไดย้าก ตราบเท่าทีก่ารเมอืงยงัเป็นเรื่อง
ทีส่ าคญักว่าดนตรใีนสงัคมโซเวยีต การเมอืงจงึท าใหเ้ขาตอ้งมาร่วมงานกบัวงเครื่องสายระดบั
โลกนี้ 
 ส าหรบัวงเครื่องสายนี้ ดูจะเป็นเรื่องแปลกทีร่บัเอาคนยวิเขา้มาไวใ้นวง ทัง้ๆทีบ่รรยากาศ
ของการต่อตา้นยวินัน้เป็นไปอย่างรุนแรงในวงการดนตรโีซเวยีตในขณะนัน้ จากจุดนี้ท าใหเ้กดิ
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ขอ้สงสยัไดว้่า จรงิหรอืทีว่่า การเมอืงครอบง าดนตรแีละศลิปะอยู่โดยตลอด หรอืว่านี่เป็นเพยีง
แค่มุมมองทีแ่ตกต่างกนั ดนตรอีาจจะมคีวามเป็นอสิระอยู่ในระดบัหนึ่งแต่กไ็ม่ทัง้หมด ท านอง
เดยีวกนักบัการตคีวามดนตรขีองวงโบโรดนิทีน่ิยมการตคีวามตามสไตลข์องตวัเองอย่างมาก
และเน้นการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเตม็ที ่ ทัง้นี้ ถ้าไม่มนีกัแต่งเพลงนัง่อยู่ดว้ยแลว้ กค็งจะ
ไม่มทีางทีจ่ะรูถ้งึแนวดนตรทีีผู่ป้ระพนัธต์อ้งการ 
 การตคีวาม เปิดโอกาสใหแ้ก่นกัดนตรทีีจ่ะแสดงออกถงึมุมมองของตวัเอง ในทีน่ี้จะเหน็
ไดว้่า การตคีวามมคีวามสมัพนัธก์บัส านึกเรื่องเสรภีาพ แต่ในขณะเดยีวกนั ถา้จะตคีวามตามใจ
กนัแลว้ กห็มายความว่าเป้าหมายตลอดจนความตัง้ใจของคตีกว ี ย่อมจะถูกบดบงัดว้ยความ
ตอ้งการของนกัดนตรไีปเสยีหมด นี่ดจูะเป็นความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในหลายต่อหลายวงการ ไม่
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งจ ากดัอยู่แค่วงการศลิปะ 
 การตคีวามทีผ่ดิไปจากเจตนารมณ์ของผูส้รา้งนัน้เป็นความขดัแยง้ระหว่างผูส้รา้งและ
น าไปใช ้ การทีแ่ต่ละคนจะตคีวามเป็นในทศิทางใดนัน้ กค็งจะตอ้งขึน้อยู่กบัความตอ้งการ หรอื
แรงปรารถนาสว่นตวั และทีส่ าคญัอย่างมากกค็อื ผลประโยชน์ทีแ่ต่ละคนพงึจะได ้ แมว้่าใน
บางครัง้การตคีวามใหม่ อาจจะใหอ้ะไรทีส่วยงามกว่าของดัง้เดมิ อย่างไรกต็ามการประเมนิค่า
การตคีวามทีแ่ตกต่างกนันัน้ เป็นสิง่ทีป่ระเมนิกนัไดย้าก 

 ตวัอย่างเช่น ความขดัแยง้ในการตคีวาม Third Quartet ของ Shostakovich 

โดยวงโบโรดนิ กบัตวัผูป้ระพนัธเ์อง วงควอเตท็บรรเลงตามการตคีวามของตนเอง ปรากฏว่า
ผูป้ระพนัธส์ัง่ใหห้ยุด เพราะมไิดบ้รรเลงไปตามความตัง้ใจของผูป้ระพนัธ์ แมว้่าการเล่นตามการ
ตคีวามของ วงโบโรดนิ จะใหสุ้ม้เสยีงทีด่กีว่า และคตีกวเีองกย็อมรบัความไพเราะน้ี แต่นัน่ไม่ใช่
สิง่ทีค่นอย่าง Shostakovich ตอ้งการ สุดทา้ยแลว้อาจจะกล่าวไดว้่าความตอ้งการสว่นตวั
ย่อมอยู่เหนือสิง่ใด 

 ความตอ้งการเหล่านี้ย่อมอยู่เหนือความส าคญัของอุปกรณ์ดนตร ี ทัง้นี้ ไม่ว่าจะใช้
อุปกรณ์ดนตรจีากยุคสมยัใดแต่ถา้ไม่มพีลงัขบัดนัจากความตอ้งการ ทีจ่ะบรรเลงตามเจตนารมณ์
ของผูป้ระพนัธอ์ย่างเคร่งครดัแลว้ไซร ้ เพลงนัน้ๆกค็งมไิดป้รากฏออกมาตามทีเ่ชื่อกนัว่าบรรเลง
กนัในยุคสมยันัน้จรงิๆ เพราะอย่างน้อย นกัดนตรทีีม่ชีื่อเสยีงทัง้หลายกล็ว้นแลว้แต่ใชเ้ครื่อง
ดนตรเีก่าแก่ทีม่ชีื่อเสยีงกนัมานาน 

 อย่างในกรณีของวงโบโรดนิ ไวโอลนิทีส่องกใ็ช ้ G.B.Guadagnini 1735 สว่น
ไวโอลนิทีห่นึ่งใช ้ Stradivari 1710 สว่นวโิอลาเป็น Lorenzo Storioni ในขณะที่
เชลโลเป็นของ Carlo Bergonzi (ผูท้ีเ่ชื่อกนัว่าเป็นผูท้ีท่ างานกบัรา้น Stradivari และ
ว่ากนัว่าเขาเป็นผูร้บัช่วงโรงงานของ Antonio Stradivari หลงัจากทีเ่จา้ของสิน้ชวีติสง
ในปี 1737) แต่การใชเ้ครื่องดนตรเีหล่านี้ กม็ไิดท้ าใหว้งควอเตท็อย่างโบโรดนิเป็นวงทีใ่ห้
ความส าคญัแก่แนวทางแบบ “Authenticity” เท่ากบัความงามทางอารมณ์ทีน่กัดนตรทีัง้สี่
ตอ้งการทีจ่ะถ่ายทอดออกมา 
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 อารมณ์ทีผ่นัแปรตามความตอ้งการ และบุคลกิภาพของนกัดนตร ี ตลอดจนบรรยากาศ
แห่งยุคสมยั ทีด่จูะใหค้วามหลากหลายและสสีนัแห่งชวีติทางดนตรไีด้มากกว่าทีจ่ะเน้นถงึความ
ถูกตอ้งจรงิแทแ้ห่งยุคสมยั หรอืความตอ้งการของผูป้ระพนัธแ์ต่เพยีงอย่างเดยีว แต่นี้ไม่ไดเ้ป็น
การปฏเิสธว่า การแสวงหาความจรงิแทน้ัน้กเ็ป็นการสรา้งสสีนัใหก้บัดนตรไีดเ้ช่นกนั เสมอืน
ดงัเช่นโบโรดนิ ควอเตท็ ทีเ่ปลีย่นสเีปลีย่นมุมเปลีย่นการมองมาตลอดระยะเวลาหา้สบิปี ที่
พจิารณาดแูลว้กม็แีต่การตคีวามอดตีเท่านัน้ทีจ่ะใหค้วามมัน่คงแก่ชวีติ แต่แน่นอนนัน่ไม่ใช่การ
ตคีวามอนาคต 

 

ทีม่า: ธนา วงศญ์าณณเวช. “โบโรดนิควอเตท็ : หา้สบิปีแห่งความยิง่ยงทีผ่นัผวน”. นิตยสาร 
Home Entertainment ปีที ่3 ฉบบัที ่26 (สงิหาคม 2538), หน้า 79-

82. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทวิเครำะห ์
 

 ธนา วงศ์ญาณณเวช เป็นนักวจิารณ์ดนตรทีี่มผีลงานหลายหลาก แนวดนตรทีี่วจิารณ์
นอกจากดนตรคีลาสสกิที่เขยีนวจิารณ์เป็นครัง้คราวแล้ว ยงัมผีลงานวจิารณ์แผ่นซีดีดนตรใีน
แนวร่วมสมยัเป็นประจ าดว้ย 

 แมผู้้เขยีนไม่ได้ร ่าเรยีนดนตรมีาโดยตรง แต่มคีวามสนใจดนตรคีลาสสกิและดนตรรี่วม
สมัยเป็นอย่างมาก มีโอกาสได้ชมได้ฟังการแสดงดนตรใีนต่างประเทศพอสมควร  บวกกับ
แนวคดิในบรบิททางปรชัญา สงัคม การเมอืงที่เป็นเรื่องราวที่ผู้เขยีนร ่าเรยีนมาโดยตรง ท าให้
บทวจิารณ์ของธนา   วงศ์ญาณณเวช แม้ไม่เจาะลึกลงไปถงึแก่นเทคนิคทางดนตรี แต่ผู้เขยีน



ครัง้ที ่2 (05/11/45)                                                                                  สรร
นิพนธ ์ สงัคตีศลิป์ 

 

330 

สามารถเชื่อมโยงประเดน็ หามุมมองการฟังดนตรไีปสมัพนัธ์กบับรบิทอื่นๆไดน่้าสนใจยิง่ อย่าง
น้อยประสบการณ์การฟังดนตรทีัง้การแสดงสดและจากแผ่นซดีขีองผูเ้ขยีน สามารถชดเชยความ
อ่อนดอ้ยในเรื่องทฤษฎทีางดนตรี เป็นการเพ่งพนิิจงานดนตรใีนอกีมุมหนึ่ง ทีค่่อนขา้งแหวกไป
จากผลงานการวจิารณ์ดนตรขีองนกัวจิารณ์ทัว่ไป 

 วงโบโรดนิ ควอเต็ท เป็นวงดนตรเีครื่องสายสีช่ิ้น ประกอบด้วยนักดนตรทีี่เป็นชาว   
รสัเซียทัง้หมด ก่อตัง้วงเมื่อปี ค.ศ. 1946 โดยใช้ชื่อว่า Moscow Philharmonic 

Quartet ก่อนจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นวงโบโรดิน ควอเต็ท ที่ใช้เรยีกขานกนัมาถงึปัจจุบนันี้ วง
ดนตรวีงนี้มผีลงานทีเ่ด่นๆ คอืการบนัทกึบทเพลงสตรงิ ควอเตท็ ของโชสตาโกวชิครบทุกเพลง  

ชัว่ระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่รวมตวักนัเล่นดนตรปีระเภทเชมเบอรไ์ด้อย่างยาวนาน 

วงดนตรวีงนี้มกีารเปลีย่นแปลงสมาชกิในวงหลายครัง้ดงัทีผู่เ้ขยีนบทวจิารณ์ไดใ้หร้ายละเอยีดไว้ 
สมาชิกเดิมตัง้แต่เริม่ก่อตัง้วงสองคนยงัคงอยู่ในวงคอื Dmitry Shebalin (เล่นวโิอลา) 
และ Valentin Berlinsky (เล่นเชลโล) 
 ผูเ้ขยีนบทวจิารณ์เขยีนบทวจิารณ์บทนี้ขึน้มาเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี ของวงโบโรดนิ    

ควอเต็ท ประเด็นน่าสนใจที่เกี่ยวเนื่องไปถึงบรบิทอื่นๆทางสงัคมและการเมืองที่เป็นกระแส
ความขดัแย้งอย่างลึกๆของสมาชกิภายในวง โดยที่ Rostislav Dubinsky นักไวโอลิน
หนึ่งที่หลีกลี้หนีไปท างานดนตรใีนโลกตะวนัตกนัน้ เป็นนักดนตรทีี่มคีวามคดิเห็นว่าเพื่อนนัก
ดนตรใีนวงทีเ่ล่นเชลโลอยู่คอื Berlinsky มทีศันะและแนวคดิในการประเมนิคุณค่างานศลิปะ 
โดยผูกยดึตดิกบัความเชื่อหรอืการชี้น าทางการเมอืง ในกระแสการประเมนิงานศลิปะที่เรยีกว่า 
“Socialist Realism” อันเป็นนโยบายทางการเมืองประการหนึ่งในการที่จะตรวจสอบ
ผลงานด้านศิลปะที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้ด าเนินไปสอดคล้องกับการชี้น าของพรรค
คอมมวินิสต์ โดยเฉพาะผลงานศิลปะที่มลีกัษณะสมยัใหม่เกนิไป ซึ่งในแง่ของดนตรหีมายถึง 
“…การตคีวามเพลงต้องเป็นไปตามนโนบายของรฐั ตคีวมงานของไชคอฟสกี้ใหเ้ป็นไปตามแบบ
ชวีติบดัซบ ทีสุ่ดแสนจะหดหู่มากกว่ามุมมองทีส่ดใส…” ซึง่แนวคดิ Socialist Realism ก็
เคยถูกน าไปใชใ้นการประเมนิคุณค่างานศลิปะในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี ช่วงที่มกีาร
ปฏวิตัวิฒันธรรม 

 ประเดน็เรื่อง “การตคีวามเพลง” เป็นอกีมุมมองหนึ่งทีผู่เ้ขยีนไดแ้สดงทศันะไวน่้าสนใจ 

หลังจากวาดภาพความขดัแย้งกบัสภาพการต่อต้านคนยิวในประเทศรสั เซียยุคนัน้ ด้วยการ
รบัมอืไวโอลนิหน่ึง คอื Mikhail Kopelman เขา้มาเป็นสมาชกิของวง 
 โดยที่แม้ว่าการชี้น าทางการเมือง (ตามที่อดีตมือไวโอลินหนึ่งของวง ได้ให้ทัศนะ
วพิากษ์วิจารณ์ผู้เล่นเชลโล) และการต่อต้านคนยิว (การรบันักไวโอลินเชื้อสายยิวเข้าเป็น
สมาชกิในวง) จะมบีทบาทเป็นอย่างมากในรสัเซียยุคหนึ่ง และเป็นช่วงเวลาที่วงโบโรดนิ ควอ
เต็ทก าลงัเริม่มชีื่อเสยีง แต่แนวทางการบรรเลงของวงก็ยงัคงไว้ซึ่งความเป็นตวัของตวัเอง มี
ความเป็นอิสระในการบรรเลงอยู่ในระดบัหนึ่ง ผู้เขียนบทวจิารณ์ได้โยงเรื่องของอิสระในการ
ตคีวามเพลงไปถึงเรื่องของการประเมนิคุณค่าการบรรเลง อนัเกิดจากความแตกต่างระหว่าง
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ความต้องการของผู้แต่งเพลงกับความต้องการหรอืแรงปรารถนาส่วนตัวของนักดนตรี โดย
ยกตวัอย่างบทเพลงสตรงิ ควอเต็ท หมายเลข 3 ของโชสตาโกวชิ ที่มคีวามเหน็ไม่ตรงกนัใน
เรื่องของการตคีวามเพลงระหว่างผูแ้ต่งเพลงกบัผู้เล่น  

 ผูเ้ขยีนบทวจิารณ์แสดงทศันะว่า “ความตอ้งการสว่นตวัในการตคีวามเพลงของนกัดนตร ี
ย่อมอยู่เหนือสิง่อื่นใด ...ความต้องการเหล่านี้ย่อมอยู่เหนือความส าคญัของอุปกรณ์ดนตร”ี  ซึ่ง
ความต้องการส่วนตวันี้หมายรวมถงึความต้องการทีจ่ะบรรรเลงตามเจตนารมณ์ของผูแ้ต่งอย่าง
เคร่งครดัเขา้ไปดว้ย มใิช่เพยีงความตอ้งการเป็นอสิระในการตคีวามเพลงเพยีงอย่างเดยีว เพราะ
มฉิะนัน้การบรรเลงก็จะเป็นการเล่นที่ผดิยุคผดิสไตล์เพลง และความเชื่อในการตคีวามเพลงที่
อาจสุดขัว้ทัง้สองแนวทาง แต่ไดร้บัการน ามาผสมผสานกนัเมื่อยามทีน่ักดนตรบีรรเลงเพลง ได้
ก่อให้เกิดความหลากหลายทางดนตร ีมากกว่าเน้นการบรรเลงให้ถูกต้องตามยุคสมยั ความ
ตอ้งการของคตีกว ีหรอืความตอ้งการของผูบ้รรเลงเพยีงอย่างเดยีว 
 ประเดน็ทีก่่อใหเ้กดิพลงัทางปัญญา นอกจากการสะท้อนออกให้เหน็ถงึบรรยากาศการ
ท างานศลิปะภายใต้การควบคุมของรฐับาลในรสัเซยีแลว้ นัยในเรื่องแนวคดิการตคีวามเพลง ยงั
ชวนใหผู้อ้่านขบคดิตามไปดว้ย อกีทัง้ผูเ้ขยีนยงัมคีวามชาญฉลาดในการยกเหตุผลหรอืตวัอย่าง
เพื่อมาประกอบกบัการน าเสนอแนวคดิในเรื่องการตคีวามเพลงของนักดนตรี ที่นอกจากจะยดึ
การบรรเลงให้ตรงตามความต้องการของคตีกวแีล้ว นักดนตรยีงัควรม ี“อสิระ” ในการน าเสนอ
ความคดิเหน็ทางดนตรทีีส่ าแดงผ่านการบรรเลงเครื่องดนตรทีัง้ 4 ชิน้ดว้ย 

 ผู้เขียนได้น าเสนอประเด็นในเรื่อง การตีความเพลงว่าควรจะก้าวไปในแนวทางใด
ระหว่างการบรรเลงใหต้รงตามความต้องการของผูป้ระพนัธ์เพลงและความถูกตอ้งแทจ้รงิแห่งยุค
สมยั หรอืการบรรเลงโดยทีน่ักดนตรมีอีสิระในการแสดงออกทางดนตรใีนแนวทางทีต่นเองคดิว่า
น่าจะเป็น โดยยกเหตุผลข้อสนับสนุนในความเชื่อในแต่ละแนวทางนัน้ และสรุปลงตอนท้าย
บทความว่า “…มแีต่การตคีวามอดตีเท่านัน้ทีจ่ะใหค้วามมัน่คงแก่ชวีติ แต่แน่นอน นัน่ไม่ใช่การ
ตคีวามอนาคต” 
 

ดุสติ จรญูพงษ์ศกัดิ ์: ผูว้เิคราะห ์

กำรบนัทึกเสียงเพลงคลำสสิก 

 
เจมส ์บาดาล  

 
 ในสงัคตีสถานและโอเปร่าเฮาส ์ วาทยกรเป็นผูค้วบคุมทุกๆแง่มุมของการแสดง อาท ิ

ความดงั-เบาของเสยีง ความสมดุล ความเรว็-ชา้ของจงัหวะ ซึง่เป็นผลมาจากความเขา้ใจของ
วาทยกรทีม่ตี่อสกอรเ์พลง ควบคู่ไปกบัการประเมนิคุณลกัษณะของระบบอุโฆษวทิยาของสถานที่
แสดง การบนัทกึเสยีงไดแ้ย่งชงิบางสว่นของอ านาจของวาทยกรในการควบคุมการแสดงไปใน
หลายๆทาง ทีส่ าคญัคอืการแบ่งสรรอ านาจใหก้บัผูอ้ านวยการผลติ (producer) และลูกทมีดา้น
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เทคนิคของเขา ความรบัผดิชอบในการก าหนดและด าเนินการบนัทกึเสยีง ผูอ้ านวยการผลติเป็นผู้
ตดัสนิใจลกัษณะรปูแบบของเสยีงในการบนัทกึเสยีงโดยปรกึษาร่วมกนักบัวาทยกร 
 ประวตัศิาสตรส์่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมบนัทกึเสยีง ผูอ้ านวยการผลติยงัไม่เป็นที่รูจ้กั
กนัในหมู่มหาชนทัว่ไป  แมแ้ต่ทุกวนันี้ ส าหรบัผูบ้รโิภคแลว้ ชื่อของผูอ้ านวยการผลติเป็นเพยีง
สว่นหนึ่งในบรรดารายชื่อผูร้่วมท าการผลติผลงานการบนัทกึเสยีงทีป่รากฏอยู่ในหนังสอืเล่มเลก็
แนบตดิมากบัแผ่นซีดี มผีู้อ านวยการผลติเพยีงไม่กี่คน อาท ิWalter Legge1 แห่งบรษิัท
อีเอ็มไอ และ John Culshaw2 แห่งบรษิัทลอนดอน ที่ประสบความส าเร็จและมชีื่อเสยีง
เป็นที่รู้จกักนัดี  Legge มสี่วนผลกัดนัส่งเสรมิความก้าวหน้าทางดนตรใีห้กบัคารายานเป็น
อย่างมากในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 โดยการน าเขามาที่กรุงลอนดอน เพื่อท างานร่วมกบั
วงฟิลฮารโ์มเนีย ออรเ์คสตราทีเ่พิง่ตัง้ขึน้ใหม่ ปัจจุบนัชื่อเสยีงของ Culshaw ไดร้บัการจดจ า
เกือบจะเฉพาะในเรื่องการท างานที่เกี่ยวกับอุปรากร  ในด้านหนึ่ งนั ้น Culshaw เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการบันทึกเสยีง ส่วนอีกด้านหนึ่งเขาเป็นนักปรชัญาผู้หลงใหลดนตรี  
เขาเหน็ว่าเทคโนโลยกีารบนัทกึเสยีงสมยัใหม่ควรจะต้องถูกใช้อย่างอสิระและอย่างเต็มที่ เพื่อ
สรา้งสรรคเ์สยีงดนตรทีีส่มบูรณ์ รวมถงึผลทางดา้นเสยีงในรูปแบบละครทีก่ าหนดไวอ้ย่างชดัเจน
ในสกอร์หรอืแนะน าไว้ในการแสดง แต่ไม่มทีางเป็นไปได้ ที่จะท าให้บรรลุผลเหล่านี้ท่ามกลาง
ความเสยีงอนัโกลาหลวุ่นวายในการการแสดงจรงิ ด้วยความร่วมมอือย่างแขง็ขนัของวาทยกร
ส าคญับางท่าน อาท ิGeorg Solti3 และ แฮร์แบรต์ ฟอน คารายาน4 Culshaw น าเอา
ทฤษฏีของเขามาปฏิบัติระหว่างปลายทศวรรษที่ 50 และทศวรรษที่ 60 อ านวยการผลิต
แผ่นเสยีงเพลงอุปรากรหลายชุดที่กลายเป็นต านานการบนัทกึเสยีงที่โดดเด่นเป็นอย่างยิง่  ซึ่ง
รวมถึงการบันทึกเสยีงเพื่อการค้าเป็นครัง้แรกของอุปรากรครบชุดเรื่อง The Ring  การ
จดัท าแผ่นเสยีงโอเปร่าเรื่อง Elektra ของ Strauss เป็นตวัอย่างหนึ่งการศลิปะการบนัทกึ
ของ Culshaw ที่ท าให้  Conrad L. Osborne แห่ งนิตยสาร High Fidelity 

แสดงความเหน็แยง้ต่อเรื่องความถูกตอ้งตามสมมุตฐิานของ Culshaw  ก่อใหเ้กดิการววิาทะ
กนัในเรื่องสุนทรยีศาสตรร์ะหว่างบุคคลทัง้สองในนิตยสาร High Fidelity  

 ความสัมพันธ์ระหว่างวาทยกรและผู้อ านวยการผลิต  คือหุ้นส่วนกันด้านศิลปะ ใน
ความหมายที่ดทีี่สุดของค านี้ และเนื่องจากหน้าที่ส าคญัส่วนหนึ่งของผูอ้ านวยการผลติ คอืการ
คงรกัษาการบรรเลงดนตรไีวใ้หเ้ป็นทีด่ึงดดูใจและตดิตรงึใจมากทีสุ่ด ตวัผูอ้ านวยการผลติเองจงึ
ต้องเสมือนหนึ่งเป็นนักดนตรีไปพร้อมกันด้วย   การท างานร่วมกันระหว่างวาทยกรและ
ผู้อ านวยการผลิตไม่ใช่จะราบรื่นเสมอไป   ในช่วงที่การท างานร่วมกันระหว่าง  Lorin 

 
1 Walter Legge (1906-1979) วิศวกร ผูอ้  านวยการผลิตดา้นดนตรีคลาสสิก นกัเขียน นักวิจารณช์าวองักฤษ 
2 John Culshaw (1924-1980) วิศวกรดา้นการบนัทึกเสียง ผูอ้  านวยการผลิตดา้นดนตรีคลาสสิกชาวองักฤษ 
3 Sir Georg Solti (1912-1997) วาทยกรชาวฮงัการี 
4 Herbert von Karajan (1908-1989) วาทยกรชาวออสเตรีย 
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Maazel5 กบัวงคลฟิแลนด์อยู่ในช่วงทีไ่ม่ราบรื่น มขีา่วลอืเกีย่วกบัการกระทบกระทัง่กนัระหว่าง 
Maazel และผู้อ านวยการผลิตจากบริษัทซีบีเอสในการบันทึกเสียงเพลง Symphonie 

fantastique ของ Berlioz ท าให้ Maazel บรรเลงเพลงใหจ้บลงอย่างเรว็ทีสุ่ดเท่าที่จะ
ท าได้และปฏเิสธที่จะฟังเทปการบนัทกึเสยีงนัน้ การสมัภาษณ์ Maazel ที่รวมอยู่ในหนังสอื
เล่มนี้กระท าขึน้ในราวช่วงเวลาทีเ่กดิเรื่องนี้ขึน้มา ขณะทีค่วามรูส้กึไม่พงึพอใจของเขายงัปรากฏ
ใหเ้หน็อยู่ 
 มกีารท างานร่วมกนัอย่างไม่เหมาะสมทีท่ าใหเ้กดิความรูส้กึประหลาดใจกบัเสยีงดนตรทีี่
วาทยกรต้องการและสภาพแวดล้อมด้านอุโฆษวทิยาที่ก าหนดโดยผู้อ านวยการผลติและลูกทมี
ของเขา Georg Szell6 ชอบเสยีงออรเ์คสตราทีบ่าง โครงสรา้งและสสีนัทางเสยีงทีช่ดัเจน มี
การกระแทกเสยีงทีแ่ม่นย าถูกต้อง และการเน้นเสยีงทีค่มชดั ในทางอุดมคตนิัน้สสีนัดนตรแีบบนี้
ต้องการความรู้สกึทางเสยีงที่อบอุ่น มรีะยะห่างระหว่างเสยีง เป็นเสยีงที่บางเบา เพื่อแสดงผล
ของการบรรเลงที่ดีที่สุดของวง  แต่บรษิัทโคลัมเบียและบรษิัทEpic ที่เป็นบรษิัทลูก กลับ
จดัการบนัทึกเสยีงภายใต้สภาพแวดล้อมที่อดัแน่นและบีบคัน้ทางเสยีง ซึ่งผดิแผกเกินเลยไป
จากจุดเด่นของสไตล์การบรรเลงของ Szell  ในขณะทีล่กัษณะสภาพแวดลอ้มการบนัทกึเสยีง
แบบนี้ใช้ได้ค่อนขา้งดีส าหรบัการบนัทึกเสยีงบทเพลงไฮเดินและโมสาร์ท เช่นเดียวกนักบับท
เพลงบางเพลงในยุคศตวรรษที่ 20 แต่กลบัชีใ้หเ้หน็ถงึจุดบกพร่องอย่างชดัเจนในเรื่องมโนทศัน์
ทางเสยีงของ Szell ในการบรรเลงเพลงของบราห์มส์ วากเนอร ์สเตร๊าส์ และแมก้ระทัง่เบโธ
เฟน 

  แฮร์แบร์ต ฟอน คารายาน ได้รบัผลกระทบที่คล้ายคลึงกนัในเรื่องความไม่สอดคล้อง
ตรงกนัในเรื่องเทคนิคการบนัทึกเสยีงกบับรษิัทอีเอ็มไอระหว่างปลายทศวรรษที่ 50 และต้น
ทศวรรษที่ 60 ลักษณะสไตล์ทางเสียงที่เป็นที่รู้จ ักกันดีของคารายาน  คือ เสียงดนตรีที่
ราบเรยีบ ผสมผสานความหรูหราโอ่อ่า การลื่นไหลของเสยีงที่ต่อเนื่องกนัและฟังสบายๆ  เค้า
โครงทางเสยีงที่กลม ซึ่งลกัษณะเสยีงแบบนี้ต้องการภาพทางเสยีงที่เน้นถงึความแจ่มใสชดัเจน 

ระบบการบนัทกึเสยีงแบบนี้เป็นสิง่ทีบ่รษิทั Deutsche Grammophon จดัหาสนองความ
ต้องการของคารายานได้ในช่วงทศวรรษที่ 60 และ 70 แต่ผลงานการบันทึกเสยีงกบับรษิัท
อเีอ็มไอกลบัไดเ้สยีงทีท่บึ คลุมเครอืไม่ชดัเจนในการแสดงออกทางความรูส้กึทางดนตรี (อย่าง
น้อยปรากฏในผลงานแผ่นเสยีงที่จดัท าเผยแพร่โดยบรษิัท Angel ในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ช่วงปลายทศวรรษ 50 และต้นทศวรรษ 60) ท าให้การบรรเลงของคารายานแปรเปลี่ยนไป
เป็นเสยีงทีป่ราศจากซึง่สาระทางดนตร ี
  

ดุสติ จรญูพงษ์ศกัดิ ์: ผูแ้ปล 

 
5 Lorin Maazel (1930) นักไวโอลินและวาทยกรชาวอเมริกนั 
6 Georg Szell (1897-1970) นักเปียโน นักแต่งเพลง และวาทยกรชาวฮงัการี 
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บทวิเครำะห์ 
 

 ความก้าวหน้าด้านวทิยาศาสตร์โดยเฉพาะการบันทึกเสียง ส่งผลต่อดนตรคีลาสสิก
อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ ผลในดา้นบวกทีห่ลายๆคนตระหนักดี คอืการแพร่ขยายจ านวนผูฟั้งดนตรี
แนวนี้ให้มจี านวนมากขึ้น ด้วยขบวนการผลติจ านวนมากตามแบบอุตสาหกรรมการผลติทัว่ไป 
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นอกจากนัน้การบนัทกึเสยีงเพื่อจดัท าเป็นแผ่นเสยีง เทป แผ่นซีด ีหรอืรูปแบบอื่นๆที่อาจมขีึ้น
ในภายหน้า ยงัเป็นการบนัทึกประวตัิศาสตร์ของการบรรเลงดนตรขีองนักดนตรี การตีความ
เพลงของวาทยกร การน าเสนอผลงานเพลงรูปแบบและสสีนัดนตรใีหม่ๆที่ในอดีตไม่เคยแพร่
ขยายสูม่หาชนไดเ้หมอืนสือ่ไรพ้รมแดนยุคนี้ 
 ใน ห นั ง สื อ  Recording the Classics : Maestros, Music, & 

Technology โดย James Badal ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดา้นภาษาองักฤษ ชาวอเมรกินั 

ผู้มีผลงานวิจารณ์ดนตรีและบทความในนิตยสารหลายเล่ม  อาทิ High Fidelity, 

Symphony, Fanfare เป็นการรวบรวมค าสมัภาษณ์วาทยกรจ านวน 16 คน ถึงทศันะ
ความคดิต่างๆเกี่ยวกบัการบนัทกึเสยีงดนตรคีลาสสกิ 

 การวจิารณ์ดนตรขีองนักวจิารณ์ดนตรนีัน้ นอกเหนือจากจะมุ่งเน้นที่การวจิารณ์การ
บรรเลงแล้ว บรบิทรอบด้านอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการแสดงทัง้ทางตรงและทางอ้อมยงัเป็น
เรื่องราวอกีด้านหนึ่งที่ถูกน าเสนออย่างสม ่าเสมอ อาท ิระบบการบรหิารจดัการวงออร์เคสตรา 
นโยบายสาธารณะดา้นศลิปวฒันธรรมของรฐับาล รปูแบบการใหเ้งนิสนับสนุนศลิปวฒันธรรมทัง้
ภาครฐับาลและเอกชน ระบบเสยีงในการแสดง รวมถงึระบบการบนัทกึเสยีงเพื่อจดัท าสื่อทาง
เทคโนโลยตี่างๆทัง้ทางภาพและเสยีงเพือ่จ าหน่ายในวงกวา้งดว้ย 
 การบนัทกึเสยีงมผีลกระทบต่อการท างานของวาทยกรและต่อผลงานการบรรเลงทีผ่ลติ
ออกมาเป็นแผ่นเสียง แผ่นซีดี ฯลฯ อย่างไรบ้าง ข้อคิดจากบทวิจารณ์และทัศนะต่างๆที่ 
James Badal ไดร้วบรวมและสรุปในบทน า (introduction) ของหนงัสอืเล่มนี้ กระตุ้น
ให้ผู้อ่านต้องหันกลับไปคิดถึงแง่มุมอื่นๆด้านเทคโนโลยีการบันทึกเสยีงและการท างานของ
ผู้อ านวยการผลิตที่ส่งผลต่อการบรรเลงเพลงคลาสสิก  ผ่านการบันทึกเสียงภายในห้อง
บนัทกึเสยีงทีป่ราศจากผูช้มผูฟั้งตามปกตขิองการแสดงทัว่ไป  

 ระบบการบันทึกเสียงท าให้เกิดบุคคลที่ท าหน้าที่หลายอย่าง อาทิ ผู้อ านวยการผลิต 

(producer) ทีม่บีทบาทมากทีสุ่ด รวมถงึพนกังานดา้นการควบคุมเสยีงในหอ้งบนัทกึเสยีงที่
ท าหน้าที่เป็นผูช้่วยหรอืลูกทมีของผู้อ านวยการผลติ ทุกคนล้วนมอีทิธพิลต่อสุม้เสยีง สสีนัการ
บรรเลงและการตีความเพลงของวาทยกร จากเดิมที่วงออร์เคสตราบรรเลงสดต่อหน้าผู้ฟังใน
สงัคตีสถานและโอเปร่าเฮาส์ วาทยกรคอืผู้มอี านาจเต็มที่ทัง้หมดในการตดัสนิใจว่าต้องการให้
เสยีงที่บรรเลงออกมาเป็น  อย่างไร อาทิ ความสมดุล ความดงั ความเบา ความเรว็-ช้าของ
จงัหวะ ฯลฯ 

แต่เมื่อมรีะบบการบนัทกึเสยีง ท าใหเ้กดิการก าหนดบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มดา้น
การบนัทกึเสยีงขึ้นมาโดยผู้อ านวยการผลติ ที่ถงึแม้จะมกีารปรกึษาร่วมกนักบัวาทยกร แต่สุม้
เสยีงการบรรเลงจากการบนัทกึเสยีงย่อมหลกีหนีไม่พ้นจากอทิธพิลการครอบง าโดยมโนทศัน์
ทางเสยีงของผู้อ านวยการผลติ ซึ่งแน่นอนที่สุดว่าการตคีวามการบรรเลง การสร้างสสีนัเพลง 
และองค์ประกอบอื่นๆของดนตรทีี่บรรเลงออกมา เมื่อพิจารณาจากมุมมองของวาทยกรและ
ผู้อ านวยการผลิตแล้วย่อมแตกต่างกันไม่มากก็น้อย จนบางครัง้ผลงานการบันทึกเสียงที่ผลิต
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ออกมาจ าหน่ายอาจไม่ไดส้ะทอ้นการตคีวามดนตรเีพื่อใหไ้ดร้ายละเอยีดของเสยีงดนตรตีามความ
ต้องการของวาทยกร  แต่กลายเป็นเสยีงดนตรตีามความนึกคดิของผูอ้ านวยการผลติ ผูฟั้งอาจ
ติดยึดอยู่กับความสมดุลและเสียงวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการ
บนัทึกเสยีงมากกว่าที่จะให้ความส าคญักบัเสยีงดนตรตีามธรรมชาติที่ควรจะเป็นอย่างแท้จรงิ  
และผูอ้ านวยการผลติสามารถปรบัแต่งเสยีงเพิม่เตมิภายหลงัจากการบนัทกึเสยีงไดอ้กีดว้ย  

 การจัดสภาพแวดล้อมของการบันทึกเสียงโดยผู้อ านวยการผลิต  ในกรณีของ 
George Szell เป็นตวัอย่างอนัดทีี่แสดงให้เหน็ว่าได้ก่อให้เกดิผลงานการบนัทกึเสยีงที่ไม่
สอดคล้องหรือตรงกับความต้องการทางเสียงของวาทยกรผู้ควบคุมวงออร์เคสตราเลย 
เช่นเดียวกบักรณีการท างานของเเฮร์แบร์ต ฟอน คารายานในการบันทึกเสยีงร่วมกบับรษิัท
อเีอม็ไอที่ไม่สามารถจดัสภาพแวดล้อมดา้นอุโฆษวทิยาในการบนัทกึเสยีงที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการทางเสยีงตามมโนทศัน์ทางเสยีงของวาทยกรผูน้ี้ได้ แต่ผูอ้ านวยการผลติในบรษิทั 

Deutsche Grammophon กลับสนองความต้องการทางเสียงในแบบที่หรูหรา โอ่อ่า 
เสยีงดนตรทีีล่ื่นไหลต่อกนั ตามแบบฉบบัเสยีงดนตรทีีค่ารายานต้องการ จนกลายเป็นลกัษณะ
เสียงประจ าตัววาทยกรเพิ่มเติมขึ้นมา นอกเหนือจากเป้าหมายหลักของการตีความเพลงที่
มุ่งเน้นการถ่ายทอดเสยีงดนตรตีามความตอ้งการของผูป้ระพนัธเ์พลง 
 ลกัษณะทางเสยีงและความสมดุลบางอย่าง โดยเฉพาะการบรรเลงและขบัร้องเพลงใน
แบบอุปรากร ที่มทีัง้การแสดง การขบัร้อง การบรรเลงดนตร ีการบนัทกึเสยีงอาจช่วยให้เสยีง
บางอย่างทีต่กหล่นหายไปในการแสดงสด ปรากฏใหไ้ดย้นิในการบนัทกึเสยีงได ้เป็นสิง่ที ่ John 
Culshaw ผู้อ านวยการผลิตชาวอังกฤษประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดีมาแล้วจากผลงานการ
บนัทึกเสยีงการบรรเลงอุปรากรหลายเรื่อง โดยเฉพาะที่สร้างชื่อเสยีงให้เขาเป็นอย่างมากคอื
อุปรากรครบชุดเรื่อง The Ring 
 ประเดน็ความน่าสนใจในบทวจิารณ์ดนตรคีลาสสกิกบัการบนัทกึเสยีง ช่วยกระตุ้นหรอื
ย ้าเตอืนให้คดิว่า สิง่ทีผู่ฟั้งไดร้บัฟังจากผลงานที่ผ่านการบนัทกึเสยีง อาจไม่ไดเ้ป็นตวัแทนการ
ท างานอย่างแท้จรงิของนักดนตรแีละผู้อ านวยเพลง ด้วยขอ้จ ากดัหลายๆด้าน ตัง้แต่ความรูส้กึ
ตอบสนองทนัททีนัใดอย่างเป็นธรรมชาตขิองนักดนตรแีละวาทยกรต่อผู้ชมในการแสดงสด  ซึ่ง
ไม่อาจเกดิขึ้นไดใ้นหอ้งบนัทกึเสยีง รวมถงึการเขา้มา “แทรกแซง” ในเรื่องการจดัองค์ประกอบ
ทางเสยีง และการจดัสภาพแวดลอ้มการบนัทกึเสยีงของผูอ้ านวยการผลติดว้ย 

 

ดุสติ จรญูพงษ์ศกัดิ ์: ผูว้เิคราะห ์

 

วนัท่ีดนตรีคลำสสิกถึงกำลอวสำน 

นอรม์าน เลเบรชท์ 
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*เศรษฐศาสตรข์องธุรกจิดนตรคีลาสสกิเป็นเรื่องทีย่ิง่ตรงไปตรงมามากกว่าการขาย
บตัรชมการแสดงทัง้สมยักาลทางดนตร ี เพือ่สรา้งความมัน่ใจในการน าเสนอสิง่อนัทรงเกยีรตภิูมิ
แก่กลุ่มชนชัน้สงูในสงัคม นกัดนตรจีะถูกเรยีกรอ้งใหบ้รจิาคเงนิตอบแทนจากการแสดงดนตรี
ใหก้บัโรงพยาบาลของเดก็ ซึง่การกระท านี้กไ็ม่ไดท้ าใหเ้งนิในกระเป๋าของนกัดนตรหีดหายไป 

เพราะการน าเสนอการแสดงผ่านการแพร่ภาพและเสยีง และเงนิปันผลจากยอดการจ าหน่าย
ผลงานการแสดงทีบ่นัทกึเสยีงไว ้จะสรา้งรายไดใ้หก้บันักดนตรไีดถ้งึ 10 เท่าของเงนิบรจิาค วง
ออรเ์คสตราไดร้บัเงนิอุดหนุนจากผูส้นบัสนุน อาท ิ โรงงานผลติรถยนตจ์ากเยอรมนี บรษิทัผลติ
คอมพวิเตอรจ์ากญีปุ่่ น และบรษิทัผลติขนมหวานจากสวสิฯ ผูส้นบัสนุนเหล่านี้ไดร้บัการยกย่อง
ในฐานะเป็นพลเมอืงทีด่ขีองสงัคม ไดร้บับตัรทีน่ัง่สองแถวส าหรบัชมการแสดง และชื่อเสยีง
เกยีรตคิุณทีม่ากกว่าค่าใชจ่้ายในการโฆษณา คุณงามความดขีองผูส้นับสนุนจะไม่ถูกหลงลมื
ในช่วงทีม่กีารตดิต่อกนัอยู่ สิง่นี้สามารถท าใหผู้น้ าในยุโรปเสมอืนหนึ่งเป็นบุคคลทีม่วีฒันธรรม 

รฐับาลออสเตรยีน าไปอา้งเป็นความน่าเชื่อถอืส าหรบักจิกรรมทีไ่ม่ไดท้ าใหผู้เ้สยีภาษตีอ้งเสยีเงนิ
เพิม่แมแ้ต่สตางคแ์ดงเดยีว นกัการเมอืงกร็ูส้กึยนิด ี ศลิปินดปูระหนึ่งเป็นคนใจกวา้ง เจา้ของ
โรงแรมต่างๆตลอดถนนสาย Kärntnerstrasse ลว้นยิม้แยม้อย่างมคีวามสุขกนัถว้นหน้า 
ความสุขสุดยอดของทุกสิง่ทุกอย่างตกเป็นของผูจ้ดัการแสดงดนตร ี ทีไ่ดร้บัเงนิสว่นแบ่ง 10 

เปอรเ์ซนตจ์ากยอดค่าใชจ่้ายและยอดรายรบัจากกจิกรรมทุกอย่าง อาท ิค่าตวัศลิปิน สญัญาการ
แสดงทางโทรทศัน์ เงนิรายไดจ้ากสปอนเซอร์ รายไดจ้ากการขายบตัร การโฆษณาเตม็หน้าใน
แผ่นพบั แมก้ระทัง่ค่าดอกไมท้ีม่อบใหผู้แ้สดงเมื่อจบการแสดง 
 แลว้อะไรล่ะทีเ่ป็นอนัตรายหรอืท าอนัตรายใหก้บัดนตรคีลาสสกิ ในเมื่อทุกคนๆต่างมี
ความสุขกนัถว้นหน้า ผูจ้ดัการแสดงดนตรทีีท่ างานหนักกไ็ดร้บัผลตอบแทนส าหรบัความคดิรเิริม่
ของเขา ไม่มคีวามเสยีหายเกดิขึน้กบัสงัคม ไม่มคีวามเสีย่งใดๆในเรื่องความซื่อสตัยต์่อมหาชน 

ผูส้ญูเสยีเพยีงคนเดยีวคอืดนตร ี เพราะว่าเมื่อดนตรถีูกลดลงไปเป็นเพยีงเสยีงเพลงแบบเทยีมๆ 

หมายถงึว่าดนตรไีดล้ะทิง้บางสิง่บางอย่างทีด่ีๆ ในตวัเองไป การบรรเลงดนตรใีนลกัษณะน้ีไม่ท า
ใหเ้กดิคนรกัดนตรทีีก่ระตอืรอืรน้เพิม่ขึน้มาเลย เมื่อนกัดนตรฝีีมอืเยีย่มๆมารวมตวักนัเล่นดนตรี
โดยไม่มแีรงจงูใจอะไรทีม่ากไปกว่าเรื่องของผลประโยชน์ทางการเงนิ และการท าอะไรตามๆกนั
ทางสงัคมโดยปราศจากสาระและความเอาจรงิเอาจงั สิง่นี้จะกลายเป็นการแสดงดนตรทีีน่ าไปสู่
จุดจบแห่งการแสดงดนตรทีัง้หมด  

 

 ** มสีาเหตุมากมายทีท่ าใหด้นตรคีลาสสกิตกอยู่ในอนัตราย แต่ปัจจยัส าคญัคอื ระบบ
ดารา (star system) ทีป่ล่อยใหม้กีารก าหนดเงนิตอบแทนนกัดนตรแีละวาทยกรในจ านวน
ทีส่งู จนควบคุมไม่ได ้  Covent Garden1 ทัง้ๆทีอ่ยู่ในสภาวะขอ้จ ากดัทางการเงนิที่
ฝืดเคอืงทีสุ่ด หลงัจากตลาดหุน้ตกต ่าในช่วง Black Monday กลบัจ่ายค่าตวัใหก้บัศลิปิน

 
1 สถานท่ีแสดงและคณะอปุรากร ในกรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ 
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เพิม่ขึน้มากกว่าสองเท่าตวัในช่วง 5 ปี ระหว่างปี ค.ศ.1987-1992 ซึง่เพิม่ขึน้ถงึ 125 

เปอรเ์ซน็ตเ์มื่อเทยีบกบัภาวะเงนิเฟ้อทีม่เีพยีง 30 เปอรเ์ซน็ต ์ วงออรเ์คสตราของอเมรกินัใช้
จ่ายเงนิตอบแทนผูบ้รรเลงเดีย่วและวาทยกรรบัเชญิถงึ 254.3 ลา้นเหรยีญในปี ค.ศ.1986 

และค่าใชจ่้ายสว่นนี้เพิม่สงูขึน้ถงึครึง่เท่าตวัในเวลา 5 ปีต่อมา ผลโดยตรงในเรื่องนี้ท าใหว้งออร์
เคสตราต่างๆตอ้งตดิลบทางการเงนิถงึ 23 ลา้นเหรยีญในปี 1991 กรณีเช่นน้ีถา้เกดิขึน้ใน
ภาคอุตสาหกรรมอื่นแลว้ คงจะตอ้งบงัคบัใหร้ะงบัค่าใชจ่้ายดา้นค่าตวัศลิปิน ซึ่งเป็นค่าใชจ่้าย
รายการเดยีวทีม่ากทีสุ่ด แต่บรรดานกัดนตร ีนกัรอ้ง วาทยกรระดบัดาราดงั และบรษิทัตวัแทนที่
ท าหน้าทีด่แูลผลประโยชน์ของศลิปิน (agent) ควบคุมองคก์รทีจ่ดัการแสดงต่างๆไวไ้ดแ้ลว้ 
และมคีวามเชื่อมัน่อย่างยิง่ว่าจะตอ้งมใีครสกัคนออกมาจ่ายเงนิส าหรบัค่าใชจ่้ายน้ี และพวกนี้ก็
ไดพ้สิจูน์ใหเ้หน็แลว้ว่าในทีสุ่ดกเ็ป็นไปตามนัน้ แต่วงออรเ์คสตราในยุโรปและอเมรกิาเริม่ที่
จะตอ้งยุบเลกิวงกนัมากมาย วงการดนตรคีลาสสกิโลกตอ้งกลัน้ลมหายใจตวัเองไวอ้นั
เนื่องมาจากการล่มสลายทางการเงนิของวงดนตรแีละคณะโอเปร่าส าคญัๆ คณะโอเปร่าบาง
คณะอยู่ในสภาพเป็นจรงิทีว่่าอาจตอ้งปิดตวัเองไดท้นัทใีนวนัใดวนัหน่ึง 
 เพือ่รกัษางานของตนเองเอาไว ้ นกัดนตรทีีป่กตไิดเ้งนิเดอืนต ่าอยู่แลว้ ตอ้งยอมลด
เงนิเดอืนของตนเองลงไปอกีเพือ่เอาเงนิไปจุนเจอืค่าตวัอนัสงูลิว่ของวาทยกรและศลิปินเดีย่ว 
และค่าตอบแทนทีจ่่ายใหก้บับรษิทัตวัแทนทีท่ าหน้าทีด่แูลผลประโยชน์ของศลิปิน นกัดนตรตีกอยู่
ในสภาพ กระอกักระอ่วนและตดัสนิใจล าบาก มหาชนจะไม่ไปฟังการแสดงดนตรแีละวงออรเ์คส
ตรากจ็ะตอ้งยุบเลกิวงไป เวน้เสยีแต่ว่าการแสดงนัน้มนีกัดนตรชีื่อดงัทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัดมีาร่วม
แสดงดว้ย แต่ค่าใชจ่้ายส าหรบันกัดนตรรีะดบัดาราแต่ละคนลว้นท าใหว้งออรเ์คสตราใกลภ้าวะ
ลม้ละลายเขา้ไปทุกท ีมวีาทยกรบางคนเท่านัน้ทีย่อมรบัปัญหาน้ี แต่กเ็ป็นสว่นน้อยเพยีงไม่กีค่น
เท่านัน้ Leonard Slatkin2 ผูอ้ านวยการดนตรวีง National Symphony 

Orchestra ในกรุงวอชงิตนั ด.ีซ.ี ถงึกบัแนะน าบรษิทัตวัแทนทีท่ าหน้าทีด่แูลผลประโยชน์ให้
ลดค่าตอบแทนมาตรฐานส าหรบัวาทยกรของตวัเองลงไป เขาอธบิายว่า “ผมตดัสนิใจทีจ่ะลดเงนิ
ค่าตวัของผมเอง เพราะว่าผมตอ้งการท างานดนตรตี่อไปเรื่อยๆอกี 20 ปี ผมตอ้งการมวีงออร์
เคสตราไวส้ าหรบัอ านวยเพลง เพราะถา้เหตุการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ กจ็ะไม่มวีงออรเ์คส
ตราเหลอืรอดอยู่เลย” 
 ผลกระทบของการตัง้ราคาบตัรเขา้ชมการแสดงทีส่งูลิว่เป็นสิง่ทีต่อ้งน ามากล่าวถงึ 
ในช่วงทศวรรษ 1950 ราคาบตัรส าหรบันัง่ชมการแสดงชัน้บนสุดใน Covent Garden มี
ค่าเท่ากบัราคาเบยีรส์องแก้ว ทีน่ัง่ชมในชัน้แกรนดเ์ทยีรม์รีาคาเท่ากบัหนงัสอืนวนิยายปกแขง็
หนึ่งเล่ม ทีน่ัง่ชัน้สงูๆค่าบตัรเท่ากบั 2 ชลิลิง่ 6 เพน็นี และทีน่ัง่ดา้นขา้งราคา 1 ปอนด ์ แต่
ปัจจุบนับตัรส าหรบัยนืดูราคา 8 ปอนด ์บตัรทีว่่าราคาถูก กย็งัมรีาคาถงึ 35 ปอนด ์ทีน่ัง่ทีด่ี
ทีสุ่ดราคาบตัรอยู่ระหว่าง 120 ปอนด ์ ถงึ 235 ปอนด ์ ซึง่โรงแสดงอุปรากรหลายๆแห่งใน

 
2 วาทยกรชาวอเมรกินั 
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ยุโรปกต็ัง้ราคาบตัรในลกัษณะเดยีวกนั การไปชมการแสดงดนตรหีรอือุปรากรอย่างสม ่าเสมอ
ส าหรบัคนหนุ่มสาวทีท่ างานกนิเงนิเดอืน ย่อมเป็นสิง่ทีไ่ม่สามารถกระท าได ้ การแสดงอุปรากร
ขนาดใหญ่ ขบัรอ้งโดยนกัรอ้งทีด่ทีีสุ่ดในยุคนี้ กลายเป็นเรื่องของอภสิทิธิช์นจ านวนน้อยเท่านัน้
ทีส่ามารถเขา้ไปชมการแสดงได ้ คนร ่ารวยทีอ่ยู่ในวงการและเพือ่นพอ้งของเขาไดบ้ตัรเขา้ชม
การแสดงเสมอ ในขณะทีค่นอื่นๆ ไม่มโีอกาสเช่นนัน้ คุณตอ้งการฟังพาวารอตตรีอ้งเพลงใช่
ไหม? คุณรูจ้กัใครบา้งทีส่ามารถน าคุณเขา้ไปชมการแสดงได?้ 

 ทีน่ัง่ชมการแสดงแถวกลางๆ ในสงัคตีสถานลว้นสงวนไวส้ าหรบัแขกรบัเชญิจากบรษิทั
ธุรกจิต่างๆ ขณะทีค่นหนุ่มคนสาวผูร้กัดนตรทีัง้หลายมปัีญญาซือ้บตัรเขา้ชมการแสดงเพยีง
บรเิวณทีน่ัง่แถวหลงัๆห่างไกลจากเวทกีารแสดง ทอดทิง้ใหพ้วกเขารูส้กึว่ามสีว่นร่วมกบัการ
แสดงน้อยมาก มคีวามสุข สนุกกบัการชมการแสดงน้อยลง และมแีนวโน้มว่าน้อยคนคดิจะ
กลบัมาชมการแสดงอกี ทีน่ัง่ชมการแสดงทีด่ีๆ  ในกรุงลอนดอนราคาสงูถงึ 80 ปอนด ์ ใน
กรุงโตเกยีวราคาบตัรสงูขึน้ 250 ปอนด ์ พืน้ฐานอนัดงีามของดนตร ี  การมสีว่นร่วมในการ
สมัผสักบัเสยีงทีน่่ารกั ซึง่ทุกคนสามารถชื่นชมได ้ โดยไม่ค านึงถงึฐานะหรอืการศกึษาไดถู้ก
ทอดทิง้ไปอย่างสิน้คดิ การแสดงดนตรทีีน่ าไปสูจุ่ดจบแห่งการแสดงดนตรทีัง้หมดเกอืบจะมาถงึ
เราอยู่แลว้  
 

        ดุสติ จรญูพงษ์ศกัดิ ์: ผูแ้ปล 
 

ทีม่า: แปลจาก  Norman Lebrecht. When the Music Stops…: 

Managers, Maestros and the Corporate Murder 

of Classical Music. London : Simon & 

Schuster,1996. pp.21-22 (*)  and  p.24-25.(**)  

ฉบบัพมิพจ์ าหน่ายในประเทศสหรฐัอเมรกิาใชช้ื่อหนงัสอืว่า Who 

Killed Classical Music? : Maestros, Managers, 

and Corporate Politics. New Jersey: Carol 

Publishing Group, 1997. 
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บทวิเครำะห์ 
 

 นอรม์าน เลเบรชท์ (Norman Lebrecht) ผูเ้ขยีนหนงัสอืเล่มทีผู่ว้เิคราะหต์ดั
ตอนมานี้ เป็นคอลมันิสตด์า้นดนตรชีาวองักฤษ เขยีนประจ าอยู่ทีห่นงัสอืพมิพ ์ The Daily 

Telegraph มผีลงานหนงัสอือกมาแลว้หลายเล่ม เล่มทีส่รา้งความฮอืฮาใหก้บัวงการ
คลาสสกิในปี ค.ศ. 1991 ไดแ้ก่หนงัสอืชื่อ The Maestro Myth เพราะเขาไดจุ้ด
กระแสเรื่องราวเกีย่วกบัวาทยกรและธุรกจิดนตรคีลาสสกิ โดยเสนอแงมุ่มมองและประเดน็ใหม่ๆ
หลายต่อหลายประเดน็ 

 หนงัสอื When the Music Stops… (ฉบบัทีพ่มิพใ์นประเทศสหรฐัอเมรกิาใช้
ชื่อว่า Who Killed Classical Music?) เป็นการขยายความ ใหร้ายละเอยีด
เจาะลกึเรื่องธุรกจิดนตรคีลาสสกิทีส่ง่ผลต่อทุกๆคนในวงการ ตัง้แต่นกัดนตร ี นกัรอ้ง วาทยกร 
บรษิทัตวัแทนศลิปิน วงดนตร ี ผูฟั้ง ผูบ้รจิาคเงนิเพือ่ศลิปวฒันธรรมทัง้ภาคเอกชนและ
ภาครฐับาล โดยเฉพาะเรื่องราวเกีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ดา้นการเงนิทีม่าเกีย่วขอ้งกบัการ
ท างานสรา้งสรรคท์างดนตร ี
 การวจิารณ์ดนตรคีลาสสกิ นอกเหนือจากวจิารณ์การแสดงดนตรหีรอืตวัผลงานเพลง
แลว้ บรบิทอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งและสง่ผลกระทบต่อการแสดงดนตรเีป็นอกีสิง่หนึ่งทีน่กัเขยีนและนกั
วจิารณ์ดนตรนี ามาเป็นประเดน็ในการท างานวจิารณ์ดว้ยเสมอ ในขอ้เขยีนทีแ่ฝงการวจิารณ์
บรบิทอื่นๆทางดนตรคีลาสสกิของ Lebrecht บทนี้มุ่งเน้นการน าเสนอประเดน็ขอ้คดิเกีย่วกบั
การจดัการดา้นดนตรคีลาสสกิ และธุรกจิดนตรคีลาสสกิ ทีส่ง่ผลกระทบต่อวงการดนตรคีลาสสกิ
อย่างมากมาย เป็นการใหค้วามรูแ้ละแง่มุมมองเชงิวจิารณ์ในอกีดา้นหนึ่งของดนตรคีลาสสกิ ซึง่
มนีกัเขยีนหรอืนกัวจิารณ์ดนตรน้ีอยคนสามารถเจาะลกึลงไปไดถ้งึดา้น “มดื” ของธุรกจิดนตรี
คลาสสกิ  

 ลกัษณะเฉพาะของดนตรคีลาสสกิ นอกเหนือจากแงมุ่มมองทางสงัคมวทิยาทีเ่ป็น
วฒันธรรมระดบัสงู (high culture) มผีูใ้หค้วามสนใจชม สนใจฟังกนัน้อย เฉพาะในกลุ่ม
คนมกีารศกึษา และฐานะด ีต่างกบั วฒันธรรมมหาชน (popular culture) ทีค่นสว่นใหญ่
นิยมชมชอบ รบัชมรบัฟังไดง้า่ยและเรว็ การน าเสนอออกมาในลกัษณะรูปแบบธุรกจิการคา้ ใน
แงมุ่มมองทางเศรษฐศาสตร์ ผลติภาพของดนตรคีลาสสกิเมื่อเทยีบกบัอุตสาหกรรมการผลติ
โดยทัว่ไปแลว้ กย็งัดอ้ยหรอืลา้หลงัมากกว่า ดว้ยเหตุทีไ่ม่อาจใชเ้ทคโนโลยมีาเพิม่ผลติภาพใน
การสรา้งสรรคง์านศลิปะไดโ้ดยตรง ท าใหด้นตรคีลาสสกิไม่สามารถอยู่ไดด้ว้ยรายไดจ้ากการ
ขายบตัรเขา้ชมการแสดงเพยีงอย่างเดยีว ตอ้งพึง่พาเงนิบรจิาค เงนิสนับสนุนจากรฐับาล บรษิทั
ธุรกจิเอกชน และประชาชนผูร้กัดนตรทีัว่ไปเพิม่เตมิเขา้มาดว้ย 

 ท าไม Lebrecht เชื่อว่าดนตรคีลาสสกิก าลงัก้าวไปสูจุ่ดจบ ใครเป็นคนทีเ่ป็นตวัการ
ท าใหว้งการดนตรคีลาสสกิตอ้งล่มสลาย หรอืกล่าวอกีนยัหน่ึงคอื ใครเป็นคนฆา่ดนตรคีลาสสกิ  
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 จุดทีผู่เ้ขยีนหนงัสอืเล่มนี้ โดยเฉพาะทีอ่ยู่ในบทความบทน้ี อนัแฝงพลงัทางปัญญาจาก
การวจิารณ์  คอืเรื่องราวดนตรคีลาสสกิในอกีบรบิทหนึ่งทีห่ลายๆ คนไม่เคยคดิถงึมาก่อน 

เรื่องราวเกีย่วกบับรษิทัตวัแทนทีท่ าหน้าทีด่แูลผลประโยชน์ของศลิปิน ทัง้ในอดตีและปัจจุบนั ที่
ไดส้รา้งค่านิยมหรอืใชก้ลยุทธท์างการตลาดเพือ่สรา้งความนิยมชมชอบ หรอืสรา้งกระแสความ
นิยมในตวันกัดนตร ี นกัรอ้ง วาทยกรขึน้มาจากความสามารถทางดนตรทีีศ่ลิปินเหล่านี้มอียู่เป็น
ทุนเดมิอยู่แลว้ เกดิเป็นสิง่ทีเ่รยีกว่า “ระบบดารา” (star system) บรษิทัตวัแทนฯเหล่านี้ 
ซึง่บรษิทัใหญ่และทรงอทิธพิลจรงิๆมอียู่เพยีง 2-3 บรษิทัเท่านัน้ จะใชข้อ้ไดเ้ปรยีบทางธุรกจิ 
(อ านาจผกูขาด สายสนกลในองคก์รจดัแสดงดา้นดนตร)ี ของตนเอง รวบรวมนกัดนตร ีนกัรอ้ง 
วาทยกร ชื่อเสยีงโด่งดงัมาอยู่ภายใตส้งักดัของตน หรอืบางสว่นกใ็ชส้ายสมัพนัธ์ เครอืขา่ยและ
อทิธพิลสรา้งและปัน้ศลิปินหน้าใหม่ขึน้มาเอง 
 แน่นอนทีสุ่ดเมื่อบรษิทัตวัแทนฯเหล่านี้มนีกัดนตร ีนกัรอ้ง วาทยกร คนเก่ง คนดงัอยู่ใน
สงักดัมากมายและผูบ้รหิารบางคนยงัเป็นกรรมการบรหิารอยู่ในวงออรเ์คสตรา องคก์รจดัการ
แสดงดนตร ี และสงัคตีสถานต่างๆ ย่อมสามารถก าหนดค่าตอบแทนในการแสดงดนตรไีดใ้น
ระดบัสงู อกีทัง้พยายามเพิม่ใหส้งูขึน้เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลา และสะดวกในการจดัหางานใหก้บันกั
ดนตร ี นกัรอ้งและวาทยกร ในบรษิทัตวัแทนฯของตนเอง ผูเ้ขยีนชีใ้หเ้หน็ผลประโยชน์ 

(ลกัษณะเสอืกนิเปล่า) มากมายทีบ่รษิทัตวัแทนฯไดร้บัคดิเป็นเปอรเ์ซน็ต์จากทุกๆกจิกรรมทาง
ดนตรทีีเ่กดิขึน้  

 ผลกระทบอนัแรกต่อวงการดนตรคีอื การแสดงดนตรขีองนกัดนตร ี นกัรอ้ง วาทยกรจะ
มแีรงจงูใจเพยีงผลประโยชน์ทางการเงนิ มากกว่าทีจ่ะมุ่งเน้นใหค้วามส าคญักบัตวั “ดนตร”ี อนั
เป็นปัจจยัส าคญัของศลิปะการแสดงสาขานี้ ประการทีส่ององคก์รท างานดา้นดนตรคีลาสสกิ 

อาท ิวงออรเ์คสตรา คณะอุปรากร ลว้นตอ้งแบกภาระในการหาเงนิมาเป็นค่าใชจ่้ายดา้นน้ี โดย
ทีเ่งนิสนบัสนุนสว่นหนึ่งนอกจากทีม่าจากภาคเอกชนแลว้ การสนบัสนุนในหลายประเทศจะมา
จากภาครฐับาล ซึง่กค็อืเงนิภาษอีากรสว่นหนึ่งของประชาชนทัว่ไปนัน่เอง 
 ในขณะทีบ่รษิทัตวัแทนฯไดป้ระโยชน์มากมายและไม่เคยเป็นฝ่ายเสยีเปรยีบเลย ตวันกั
ดนตรใีนวงออรเ์คสตรากลบัตอ้งประสบกบัปัญหามากมาย ถงึขัน้ทีน่กัดนตรใีนวงดนตรบีางแห่ง
ตอ้งยอมลดเงนิเดอืนตวัเองเพือ่ใหว้งสามารถด ารงอยู่ได้ หรอืถา้ท าเช่นนัน้ไม่ไดก้ต็อ้งยุบเลกิวง
ไป ดงัทีม่ตีวัอย่างปรากฏใหเ้หน็มากมายในปัจจุบนัน้ี 

 ดา้นผูฟั้ง ผูร้กัดนตร ี กเ็ป็นอกีกลุ่มหนึ่งทีไ่ดร้บัผลจากการตัง้ราคาบตัรเขา้ชมการแสดง
ดนตรคีลาสสกิและโอเปร่า เมื่อรายจ่ายสงูขึน้เน่ืองจากค่าตวันกัดนตร ีนกัรอ้ง วาทยกร องคก์รที่
จดัการแสดงกจ็ะพยายามขึน้ราคาบตัร เพือ่หารายไดม้าชดเชยรายจ่าย ยิง่ท าใหก้จิกรรมดนตรี
คลาสสกิเป็นเรื่องของชนชัน้สงูผูม้เีงนิกลุ่มน้อยในสงัคม ทีม่สีทิธพิเิศษมากมายในการเขา้ชมการ
แสดง นอกเหนือจากอ านาจทางการเงนิทีส่ามารถซื้อหาบตัรเขา้ชมการแสดงราคาสงูลิว่ได ้ ใน
เวลาเดยีวกนัคนหนุ่มคนสาวรุ่นใหม่ทีร่กัและนิยมชมชอบดนตรคีลาสสกิไม่สามารถซือ้บตัรราคา
แพงได ้ หรอืไปชมไปฟังไดแ้ต่ตอ้งนัง่ชมอยู่ในทีน่ัง่แถวหลงั ไกลเวท ี ยิง่ก่อใหเ้กดิผลลบดา้น
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จ านวนผูฟั้งทีจ่ะสนับสนุนดนตรคีลาสสกิต่อไปในอนาคต ดนตรคีลาสสกิจะกลายเป็นเพยีงเรื่อง 
“อภสิทิธิ”์ ของชนกลุ่มน้อยเท่านัน้ 
 ผูเ้ขยีนบทความไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึอทิธพิลทางธุรกจิจากบรษิทัตวัแทนฯทีส่ามารถก าหนด
ทศิทางดนตรคีลาสสกิไดอ้ย่างมากมาย เป็นบรบิททีไ่ม่เกีย่วกบัการแสดงดนตรแีต่สง่ผลอย่าง
มหาศาลมาถงึตวันกัดนตร ีการสรา้งสรรคง์านดนตร ีผูฟั้งดนตร ีและประชาชนทัว่ไป ถา้คดิกนั
ดว้ยเหตุดว้ยผลตามบทความบทนี้ เมื่อใดทีค่่าใชจ่้ายดา้นค่าตวันกัดนตร ีนกัรอ้งและวาทยกรยงั
พุง่ขึน้เรื่อยๆอย่างไม่มเีหตุผล อนัเกดิจากการปัน่ราคา โก่งค่าตวั จากการผกูขาดของบรษิทั
ตวัแทนฯ และองคก์รทีท่ างานดา้นศลิปวฒันธรรมไม่สามารถหาเงนิสนับสนุน เงนิบรจิาคเพิม่ขึน้
ไดอ้กีต่อไป หรอืประชาชนผูเ้สยีภาษเีริม่โวยวายขึน้มาว่า ท าไมตอ้งเอาเงนิสว่นหนึ่งจากภาษี
อากรของเขาไปเป็นเงนิตอบแทนแบบแบ่งเปอรเ์ซน็ตใ์หกับับรษิทัตวัแทนฯเอกชนเหล่านัน้ดว้ย 

อนาคต (อนัไม่น่าสดใสนกั) ของวงการดนตรคีลาสสกิกจ็ะตอ้งมาถงึ นัน่คอืวนัทีด่นตรี
คลาสสกิจะตอ้งถงึกาลอวสาน ตามที ่ Lebrecht ไดน้ าเสนอทศันะวจิารณ์อนัทรงพลงัไว้
นัน่เอง 
 

ดุสติ จรญูพงษ์ศกัดิ ์: ผูว้เิคราะห ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ครัง้ที ่2 (05/11/45)                                                                                  สรร
นิพนธ ์ สงัคตีศลิป์ 

 

343 

 

บทวิจำรณ์เมนูฮิน 
 

        เซอร ์เนวลิ คารด์ุส 

 

  เมื่อครัง้ทีเ่มนูฮนิ ยงัเป็นหนุ่มน้อยในวยัราว 15 ปี  ไดบ้รรเลงเดีย่วไวโอลนิคอน
แชรโ์ต้้ ของเอลการ ์ณ รอยลัอลัเบริต์ฮอล  ในปี ค.ศ.1932 ซึง่มผีูป้ระพนัธด์นตรอี านวยเพลง
ดว้ยตนเอง ทุกๆคน ทีอ่ยู่ ณ ทีน่ัน้  ซึง่มโีสตประสาทอนัละเอยีดอ่อน  ต่างตระหนกัว่านี่คอืนกั
ไวโอลนิ ทีไ่ดร้บัการประสาทพรสวรรคด์ว้ยน ้าเสยีงทีบ่รรลุวุฒภิาวะเตม็เป่ียมมาแต่ก าเนิด ราว
กบัเสยีงไวโอลนิของไครสเลอร ์    น ้าเสยีงทีก่่อรปูขึน้เป็นประโยคเพลงทีล่ื่นไหลขึน้ลงซึง่เกดิ
จากคนัชกัและน้ิวมอื ทีก่ ากบัโดยอจัฉรยิะ ซึง่บรรลุแลว้   ส าหรบัตวัผมนัน้เกดิค าถามขึน้ว่าเขา
จะสามารถท าอะไรไดอ้กีในอนาคต?  เขาคงไม่สามารถทีจ่ะพฒันาอะไรเพิม่เตมิไดอ้กี  ใน
พรสวรรคท์างไวโอลนิโดยก าเนิดทีส่มบูรณ์แบบเช่นน้ี   นี่คอืปัญหาทางสุนทรยีศาสตร ์  ทีเ่มนู
ฮนิจ าตอ้งพยายามหาทางแกไ้ขใหไ้ดโ้ดยเรว็  
  เขาคอืทรราชทางเสยีงดนตรทีีค่วบคุมไวโอลนิไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบสามารถ
เขา้ถงึวถิแีห่งอสิรภาพ  ในการตคีวามทางดนตรดีว้ยวธิกีารเล่นไวโอลนิในแบบเดยีวกนั  หนุ่ม
น้อยเมนูฮนิ  ระบายสสีนัผลงานดนตรขีองคตีกวทีุกคนดว้ยสสีนัทีช่วนเคลบิเคลิม้ในแบบ
เดยีวกนัทัง้หมด    เขาไดส้รา้งแนวท านองสว่นทีส่อง (Second Subject) จากไวโอลนิ
คอนแชรโ์ตข้องเอลการใ์นท่อนแรกใหเ้ปล่งเสยีงไดร้าวกบัว่ามนัมแีนวคดิทีเ่กีย่วเนื่องกบั มกัซ์ 
บูรค   บทเพลงชาคอนเนของบาคทีบ่รรเลงโดย  “เดก็มหศัจรรย”์ ผูน้ี้สรา้งความรูส้กึอนั
เคลบิเคลิม้เยา้ยวนใหก้บัผูฟั้งเป็นอย่างยิง่  หลกัการระเบยีบแบบแผนทางดนตรคีลาสสกิ  หรอื
บุคลกิภาพพเิศษเฉพาะในทางดนตรนีัน้  มไิดแ้สดงออกมาเลยในน ้าเสยีงไวโอลนิอนัเคลบิเคลิม้
ของหนุ่มน้อยเมนูฮนิ   แมแ้ต่นกัไวโอลนิผูย้ิง่ใหญ่คนหน่ึงอย่างฮเูบอรแ์มน  กย็งัไม่เคยมคีรัง้ใด
ในอาชพีนกัดนตรขีองเขาทีจ่ะสรา้งสรรคแ์ละควบคุมเสยีงไวโอลนิไดอ้ย่างเมนูฮนิ    แต่เขากไ็ด้
ตดัสนิใจทีจ่ะถอยห่างออกมาจากความพยายามทีจ่ะควบคุมเครื่องดนตรแีละหนัมาศกึษาวชิา
ปรชัญา ณ สถาบนั Sorbonne  

 

  ในฤดใูบไมร้่วงของปี ค.ศ.1939   เมื่อฮติเลอรอ์อกแพร่ขยายอ านาจ  ผมได้
มโีอกาสฟังการบรรเลงของเมนูฮนิทีค่อนเสริต์ในเมอืงแมนเชสเตอรใ์นช่วงเริม่ตน้ของความตงึ
เครยีดจากสงครามเยน็    ช่วงระยะเวลาแห่งความหวาดกลวั  ความมดืมดิทีเ่ริม่ตน้  ความรูส้กึ
ทีเ่กดิขึน้ในหมู่พวกเรากค็อืการนิ่งเฉยและสิน้หวงั    ในยามทีอ่ารยธรรมของพวกเราเขา้สู่
สนธยาอนัมดืมดิ ซึง่ปกคลุมไปทัว่ทุกหนแห่ง ณ โรงภาพยนตรใ์นเมอืงแมนเชสเตอร ์   เมนูฮนิ
ไดบ้รรเลงดนตรรี่วมกบันกัเปียโนทีช่ื่อเอนดท์  ในบทเพลงไวโอลนิโซนาตา ในบนัไดเสยีง จ ี
เมเจอร ์ของบราหม์ส ์   ตอนน้ีเขาอายุไดร้าว 20 กว่าปี    เวลาและประสบการณ์ทีผ่่านไปไม่
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สญูเปล่า  เพราะมนัไดป้ลดปล่อยศลิปะการเล่นไวโอลนิของเขาใหห้ลุดพน้จากความเป็นทาส
ของการเล่นไวโอลนิแบบประโลมโลก  บดันี้ เสยีงไวโอลนิของเขาแฝงไวด้ว้ยความงดงามทาง
จติวญิญาณ   การเปลีย่นแปลงอนัส าคญัก าลงับงัเกดิขึน้    เปลีย่นแปลงสถานะเดก็อจัฉรยิะให้
กลายเป็นนกัคดิทางดนตร ี   ซึง่โลกเราไดป้ระจกัษ์กนัจนทุกวนัน้ี   

 
  ในราวปีกว่าๆ  หลงัจากบรรเลงไวโอลนิโซนาตา  ทีโ่รงภาพยนตร์
แมนเชสเตอร ์   ผมไดม้โีอกาสรูจ้กักบัเมนูฮนิเป็นการสว่นตวั   ผมไดพ้ดูคุยกบัเขาครัง้แรกที่
เมอืงซดินีย ์ใกลก้บัแฟลตของผม ตดิกบักบัย่านชุมชนคงิสค์รอส    สงครามยงัคงด าเนินต่อไป
ตามการบญัชาของฮติเลอร ์  เมนูฮนิเจรญิเตบิโตขึน้จนวุฒภิาวะของเขาแทบจะพน้ไปจากระดบั
เรื่องของดนตรไีปสูข่ ัน้ของความเป็นศลิปะอนัสมบูรณ์แบบในตวัของมนัเอง    เขาก าลงัคน้หา
โลกทศัน์ทีก่วา้งขวางขึน้  คน้หาหนทาง  ในการสือ่สารทีจ่ะเขา้ถงึการเป็นมนุษยไ์ดม้ากขึน้ เขา
กล่าวกบัผมว่า  “ผมยงัคงเล่นไวโอลนิ  เหมอืนดงัทีเ่คยเล่นในสมยัเป็นวยัรุ่น"   จติวญิญาณ
ของเขาปวดรา้วไปกบัความปรารถนาของชาวโลก  ทีม่อีนัตอ้งแหลกสลายและรูส้กึขบถตอ่ตา้น
การแสดงเดีย่วทีม่อีย่างจ าเจซ ้าซากไม่ไดว้่างเวน้ ประกายอนัเจดิจา้ผุดขึน้มาในความคดิของผม  

ในขณะทีเ่ราคุยกนัในยามบ่ายทีอ่อสเตรเลยี,  ประกายทีไ่ดส้าดสอ่งราวกบัไดเ้ตมิเตม็และปลอบ
ประโลมทัง้จกัรวาลใหม้คีวามสงบร่มเยน็    เขามไิดเ้ป็นเพยีงนกัไวโลอนิหนุ่มทีน่่าทึง่   แต่นี่คอื
บุรุษผูย้ิง่ใหญ่ ทีเ่ตบิโตทางวุฒภิาวะอย่างไม่หยุดนิ่ง  เขาสามารถทีจ่ะชีน้ าทางความคดิใหก้บั
ประชาชนราวกบัพระนกัเทศน์,   ราวกบัรฐับุรุษหรอืนักปรชัญา   เขากล่าวถงึความปรารถนา 
เพือ่โลกทีก่วา้งใหญ่   แน่ละดนตรยีงัคงตอ้งเป็นวถิชีวีติของเขาเสมอ,   วถิทีางของเขาเพือ่
สงัคมและจรยิธรรมของโลกทีส่งูขึน้ดว้ยการใชไ้วโลอนิของเขาเป็นสือ่นี่เอง  เขาปรารถนาทีจ่ะ
แสวงหานยัอนัลกึซึง้  ซึง่บรรจุอยู่ในตวัโน้ตขาวๆด าๆ   ทีเ่ขยีนขึน้ในสมยัทีค่ตีกวยีงัมชีวีติอยู่  
 
  ไวโอลนิของเมนูฮนิในขณะนี้จงึเปรยีบเสมอืนปากกาของกวหีรอืเสมอืนพูก่นัของ
จติรกรมนัคอืสือ่ของเขาทีจ่ะน าไปสู่ข ัน้ปรมตัถท์างความคดิ  ไม่วนัใดกว็นัหนึ่งศลิปินผูเ้ป่ียมดว้ย
ความเป็นเลศิทางเทคนิคทัง้หลายจะตอ้งเผชญิหน้ากบัปัญหา ซึง่เมนูฮนิไดเ้คยถูกทา้ทายให้
แกไ้ขจดัการมาแลว้    เขาสามารถทีจ่ะหลุดพน้ จากระดบัพรสวรรคโ์ดยก าเนิดและผนัตวัเองให้
กลายเป็นศลิปิน ทีส่รา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ ไดไ้หม?  ปัญหาน้ีไดท้วคีวามเขม้ขน้ขึน้ในช่วง 1 –2 

ทศวรรษทีแ่ลว้  ในยุคทีอ่ะไรต่างๆ ก าลงัจะดเูป็นเรื่องวทิยาศาสตร ์ หรอืเครื่องจกัรกลมากทีสุ่ด   

นบัตัง้แต่ประวตัอิารยธรรม ทีเ่ราไดเ้รยีนรูม้า บดันี้ดนตรกีลายเป็นเพยีงประเดน็ทีห่มกมุ่นอยู่กบั
เรื่องราวทางเทคนิคมากขึน้  แรงบนัดาลใจเฉพาะตวัของมนุษย ์ ก าลงัถูกเพ่งเลง็ว่า  นี่คงจะเป็น 

“พวกโรแมนตกิ”   หคูนก าลงัคุน้เคยกบัความตอ้งการความแม่นย า แบบทีฟั่งในแผ่นเสยีงและก็
ผกูมดัตวัเองอย่างจงรกัภกัดกีบัตวัโน้ตดนตรทีีต่พีมิพอ์ยู่ 
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  ผมตัง้ใจทีจ่ะสรา้งความกระจ่างใหก้บัปัญหา “เทคนิค-ศตัรขูองอสิรภาพทาง
สุนทรยี”์  (Technique-contra-aesthetic  freedom)   แมแ้ต่นักวจิารณ์ดนตรทีี่
หมกมุ่นอยู่กบักฏเกณฑท์างทฤษฏใีนรุ่นหลงั  อย่างพวกเบคเมซเซอร ์กย็งัไม่ไดเ้น้นในเรื่องของ
ความถูกตอ้งทางเทคนิคเท่าใดนกั    แมก้ระนัน้ในเรื่องของอารมณ์และจนิตนาการกย็งัพดูกนั
ว่าเป็นเรื่องยุ่งยากวุ่นวาย     เมนูฮนิในยามทีบ่รรลุวุฒภิาวะทัง้ในดา้นความเป็นมนุษยแ์ละนกั
ไวโอลนิ กย็งักลายเป็นหวัขอ้ปัญหาทีน่กัวจิารณ์ทัง้หลายพากนัตติงิกนัอยู่เสมอในประเดน็เรื่อง  
“ความไม่แม่นย าในระดบัเสยีง” ของเขา   ผมคดิว่าหากศลิปินทีส่งูดว้ยประสบการณ์และวุฒิ
ภาวะจะแสดงออกดว้ยเทคนิคทีข่ึน้ๆลงๆ  ไม่สม ่าเสมออยู่บา้งมนักเ็ป็นการประจกัษ์เพยีงพอว่า 
ความไม่แม่นย าทางเทคนิคทัง้หลายนัน้ มไิดเ้ป็นผลมาจาก ความไม่ใสใ่จหรอืความบกพร่อง
ทางหหูรอืนิ้วมอืแต่ประการใด 

  มนัอาจจะเป็นการสง่สญัญาณทีไ่ม่ดี   ถ้าหากนกัไวโอลนิอย่างไฮเฟ็ทซ์ หรอืไอ
แซค สเตริน์  อยู่ในสภาพทีค่วบคุมเทคนิคไดไ้ม่แม่นย า  (ในประเดน็น้ีผมขอกล่าวโดยสรุป
เพิม่เตมิว่า  ผมมไิดก้ าลงัพดูว่า ไฮเฟ็ทซ ์ หรอืสเตริน์  อยู่ใตพ้นัธนาการเหลก็ ทีจ่ะตอ้งเล่น
ไวโอลนิในเชงิเทคนิคใหไ้ดด้กีเ็พราะว่า เขาไม่มอีะไรจะเล่นใหเ้ราฟังนอกจากเทคนิค)   แต่ใน
สไตลอ์นัหลากหลายของพวกเขา ไฮเฟ็ทซ์ หรอืสเตริน์  พอใจกบัตวัเอง ในการจงรกัภกัดกีบั
เครื่องดนตรขีองเขา    พอใจตวัเองกบัศลิปะการเทดิทนูและยกระดบัเครื่องดนตรไีวโอลนิ    

สว่นเมนูฮนิเป็นผูแ้สวงหาทางดนตรใีนวถิทีางเช่นเดยีวกบัทีน่กัเปียโนอย่างชนาเบลและบูโซนิ
เป็นอยู่  และกเ็หมอืนกบันักเปียโนอย่างอาราว (Claudio Arrau)  และวาทยกรอย่างเค
ลมเพอเรอ   เราตอ้งไม่ลมืว่าตอนทีผ่มก าลงัเขยีนบทความชิน้นี้อยู่นัน้เมนูฮนิกเ็ป็นเสมอืนกบั
ผูค้นและนกัดนตรทีัง้หลายเมื่อ 50 ปีทีแ่ลว้ ทีเ่ป็นอยู่  เขาไดร้บัการบ่มเพาะมาในดา้น
สุนทรยีศาสตรแ์ห่งดนตรใีนศตวรรษที ่ 19  ทีเ่ตม็อิม่ในความเป็นเลศิทางดนตรทีีห่ลากหลายที่
พอจะประจกัษ์กนัไดก้ค็อื เรื่องของจติวญิญาณและจรยิธรรม สายพนัธุด์นตรแีบบเมนูฮนิหรอื
แบบเคลมเพอเรอก าลงัจะหาไดย้ากยิง่ขึน้ทุกท ี

  บูโซนิถอืว่าดนตรเีป็นเรื่องลกึลบัเป็นเรื่องทีผู่เ้รยีนรูม้าและอุทศิตนใหอ้ย่าง
จรงิจงัเท่านัน้ ทีจ่ะสามารถร่วมรบัประสบการณ์ไดอ้ย่างเตม็ที่ ปัจจุบนันี้ดนตรไีดร้บัความส าคญั
กเ็พยีงแค่เป็นสิง่บนัเทงิใหก้บัมหาชน     มหาชนทีไ่ม่เหมอืนกบัในช่วงครึง่ศตวรรษทีแ่ลว้  
พวกเขาเขา้มาฟังคอนเสริต์ดว้ยกรอบความคดิทีค่่อนขา้งจะยดึตดิอยู่กบัมโนทศัน์ทางแผ่นเสยีง
และโทรทศัน์มากกว่ามโนทศัน์ทางดนตร ี  ในยุคประชาธปิไตยถูกแบ่งสรรปันส่วนใหเ้สพกนั
อย่างกวา้งขวาง   เมนูฮนิยงัคงอยู่ในแนวทางของจติวญิญาณ   เพือ่ทีจ่ะเขา้ถงึสภาวะของการ
มอบกายถวายชวีติ (ใหแ้ก่ดนตร)ี  โดยทีไ่ม่ตอ้งจองจ าตนเองเสยีจนมอิาจแสวงหาแนวทางใหม่ 

เมนูฮนิจ าตอ้งยอมสยบต่อการเปลีย่นแปลงทางจติวทิยาทีท่ าใหเ้ขาตอ้งตกอยู่ในหว้งแห่ง
ภยนัตรายทีม่าจากมาตรฐานอนัแสนจะผวิเผนิ เช่น “การไม่เพีย้น” และกด็ปูระหนึ่งว่า เขายอม
ทีจ่ะน าเอาทกัษะฝีมอืไปรบัใชค้ตีศลิป์สรา้งสรรคท์ีด่ ารงอยู่ไดใ้นช่วงเวลาอนัแสนสัน้ อนัเป็น
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ดนตรทีีน่กัอภปิรชัญาทีถู่กลมือย่างซามเูอล อเลก็ซานเดอร ์ (Samuel Alexander) 

เรยีกว่าเป็นดนตร ี“ทีต่กเป็นจ าเลย”   
 
  นยัทางความคดิของเบโธเฟนมไิดส้ามารถบรรจุอยู่ไดท้ัง้หมด ในบรรดาตวัโน้ต
ทีบ่รรเลงออกมาอย่างไพเราะ และแม่นย าเท่านัน้  การบรรเลงของเมนูฮนิไดร้บัการประสาทพร
มาดว้ยชวีติความคดิและชพีจรซึง่มกัจะเป็นประเดน็ทีใ่หเ้ราไดก้ล่าวถงึความชาญฉลาดของเขา
อยู่เสมอ  ในขณะทีเ่ขายนือยู่บนเวทตี่อหน้าพวกเราบางครัง้ดูประหนึ่งว่า  โมซารท์ไดล้งมาจุติ
ใหม ่ หรอืบางทกีด็เูสมอืนเป็นอาคนัตุกะทีม่าจากโลกซึง่เตม็เป่ียมไปดว้ยการขบัเคลื่อนทางจติ
วญิญาณ, ความรูส้กึ  มากกว่าโลกทีเ่ป็นอยู่จรงิ   ในตอนน้ีเขามไิดเ้ล่นดนตรอีกีต่อไปแลว้ แต่
เขาสือ่สารกบัเราผ่านทางไวโอลนิของเขา  ดว้ยความสามารถทีร่าวกบัมาจากสรวงสวรรค์ และ
ผมกจ็งใจใชค้ าว่า “จากสรวงสวรรค”์  ดว้ยความตัง้ใจจรงิ ณ เวลาอาหารกลางวนัมือ้หนึ่งทีเ่มอืง
คลารดิจส ์  (Claridges)  หวัหน้าบรกิรเดนิมาทีโ่ต๊ะเมนูฮนิ และทกัทายขึน้มาอย่าง
เหมาะเจาะว่า “เป็นอย่างไรบา้งครบัคุณเมนูฮนิ  ยงัฟิตดอียู่หรอืเปล่า?”  เขาเป็นอะไรทีส่ าคญั
ยิง่กว่านัน้มากนกั ครัง้หนึ่งเขาเคยเป็นทาสผูร้บัใช้    ทาสหนุ่มทีเ่ตม็เป่ียมไปดว้ยเสน่หท์ีส่รา้ง
มนตส์ะกด  โดยเสยีงทีน่่าทึง่ราวกบัว่าไม่ไดเ้ล่นมาจากไวโอลนิ  บดันี้เขาเป็นนายผูส้ ัง่การเหนือ
ไวโอลนิ ซึง่หลุดพน้จากพนัธนาการจากท่วงท านองเพลงหรอืความแม่นย าของระดบัเสยีงใดๆ  

ถา้เขาปรารถนาทีจ่ะใหม้นัเป็นไป  

 

        บวรพงศ ์ ศุภโสภณ  :  ผูแ้ปล 
 

ทีม่า :  Sir Neville Cardus. Full Score. London: Cassell & 

Company, 1970, pp.61 – 64.   
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บทวิเครำะห์ 
 

 
 ลอรด์ เยฮดู ิเมนูฮนิ เป็นนักไวโอลนิทีน่อกจากจะมคีวามสามารถในการบรรเลงไวโอลนิ
อันเป็นเลิศแล้ว เขายังได้สร้างคุณูปการด้านอื่นๆอีกมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นการจัดตัง้
สถาบนัการศกึษา การใหโ้อกาสศลิปินดนตรผีูด้อ้ยโอกาสไดม้โีอกาสแสดงออกในเวทรีะดบัชาต ิ

การแลกเปลีย่นประสบการณ์ทางดนตรกีบันักดนตรอีื่นๆทัว่โลก ซึ่งสิง่เหล่านี้ถอืเป็นคุณสมบตัิ
พเิศษทีแ่สดงถงึการมองโลกกวา้ง ตลอดจนความคดิจติใจทีเ่ปิดกวา้ง เหน็อกเหน็ใจเพื่อนมนุษย ์

อนัเป็นประเด็นที่นอกเหนือไปจากเรื่องดนตร  ีการเปลีย่นแปลงวถิชีีวติจากเดก็อจัฉรยิะทาง
ดนตรไีปสู่ความเป็นนักคดิทางดนตรผีู้ยิง่ใหญ่ เป็นประเดน็ที่น่าศกึษาอย่างยิง่ และเป็นหวัขอ้
หลักในบทวิจารณ์ชิ้นนี้ ซึ่งเขียนโดย เซอร์เนวิล คาร์ดุส นักวิจารณ์ดนตรีชาวอังกฤษที่ได้
ชีใ้หเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลงอนัส าคญัของเมนูฮนิ 

 หากนักวจิารณ์ควรจะต้องมวีสิยัทศัน์ที่ยาวไกลเป็นพเิศษแล้วต้องถอืได้ว่า เนวลิ คาร์
ดุส เป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงออกถึงวสิยัทศัน์อันยาวไกล   เนวิล คาร์ดุส ไม่หลงใหลกับ
ความส าเรจ็ในการแสดงระดบัสูงสุดของเมนูฮนิในวยั 15 ปี จนคดิประเดน็อื่นไม่ได้ แต่ในทาง
ตรงขา้มกลบัมองว่านี่คอืปัญหาทีเ่มนูฮนิตอ้งหาทางออกใหไ้ด้ เขามองเหน็ถงึปัญหาของเมนูฮนิ 

(ในขณะนัน้) อย่างแจ่มชดัว่า ความส าเรจ็ของเมนูฮนิในขณะนัน้ เป็นความส าเรจ็ในระดบัของศลิปิน
ที่ยังไม่บรรลุวุฒิภาวะ  เนวิล คาร์ดุส อธิบายถึงปัญหาของเมนูฮินได้ชัดเจนว่าเป็นการเล่น
ไวโอลนิที่ไม่มคีวามแตกต่างในสสีนัในแต่ละบทเพลง นอกจากสสีนัแล้วยงัชี้ให้เหน็ว่าขณะนัน้
เมนูฮนิยงัไม่สามารถวเิคราะหบ์ทเพลงใหล้กึซึ้งเพยีงพอ โดยเฉพาะผลงานของบาคทีเ่มนูฮนิไม่
น าพากับเรื่องบุคลิกภาพทางดนตรี และหลักการแนวคิดทางดนตรคีลาสสิกอันจ าเป็น การ
ชี้ให้เห็นถึงความอ่อนด้อยทางวุฒิภาวะทางดนตรขีองเมนูฮินในขณะนัน้แสดงให้เห็นว่า นัก
วจิารณ์ดนตรอีย่างเนวลิ คาร์ดุส มคีวามเข้าใจในวธิกีารแนวคดิและปรชัญาของตวังานดนตรี
เป็นอย่างด ี

 บทวจิารณ์ของเนวลิ คาร์ดุส ชิ้นนี้ยงัมกีารกล่าวถึงบรบิททางสงัคมในขณะนัน้ว่าเป็น
อย่างไร ภาวะความตงึเครยีดจากสงครามเยน็หรอืภยัคุกคามของฮติเลอร ์ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึการ
มองโลกกวา้งของนกัวจิารณ์ และน าบรบิทเหล่านี้มาแทรกลงในการวจิารณ์ดนตร ี เนวลิ คารด์ุส 
ให้ความส าคญักบัเรื่องวุฒภิาวะทางความคดิที่เหนือกว่าการเป็นเพยีงนักไวโอลินผู้เป่ียมด้วย
เทคนิค ซึ่งเขาถอืว่าการที่ศลิปินดนตรีบรรลุวุฒภิาวะทางดนตรไีด้นัน้เป็นความยิง่ใหญ่เสมอืน
การปลดปล่อยออกจากความเป็นทาสด้วยการค้นหาโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น  เช่น เมนูฮิน  

ประเดน็ส าคญัที่ท าให้เมนูฮนิได้ค้นพบตวัเองเห็นจะได้แก่ การรู้สกึขบถต่อต้านการออกแสดง
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อย่างมิได้ว่างเว้น ประเด็นนี้ เป็นปัญหาของสงัคมร่วมสมัยด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งบรรดาเด็ก
อจัฉรยิะทัง้หลายต้องออกแสดงดนตรอีย่างต่อเนื่องกนัจนไม่มโีอกาสหยุดพกั หยุดคดิวเิคราะห์
เชื่อมโยงได้ถงึปัญหาวงการดนตรศีึกษาที่ต้องเร่งให้เดก็ออกแสดงดนตรไีด้เรว็ที่สุด  ทัง้ที่ยงัมี
พื้นฐานเทคนิคที่ไม่แข็งแกร่งเพียงพอ และปัญหานี้ก็เชื่อมโยงมาถึงวงการดนตรศีึกษาของ
ดนตรไีทยทีป่ระสบปัญหาเช่นเดยีวกนั ปัญหาทีเ่ดก็จะต้องเร่งออกแสดงใหไ้ดร้วดเรว็ทีสุ่ด ท าให้
ไม่มเีวลาจะฝึกหดัพืน้ฐานแม่ไมต้่างๆใหแ้ขง็แกร่ง และไม่สามารถแสดงดนตรไีทยในระดบัสงูได ้  

เนวลิ คาร์ดุส ได้ชี้ให้เห็นถึงความยิง่ใหญ่ในทางพลงัปัญญาของเมนูฮินที่สามารถน า
พลงัทางปัญญาในศลิปะมาชี้น าทางความคดิให้กบัประชาชน ซึ่งเป็นความยิง่ใหญ่ประดุจพระ
นักเทศน์ รฐับุรุษ หรอืนักปรชัญา และยงัชี้ให้เห็นถึงความยิง่ใหญ่ของศิลปินที่บรรลุวุฒิภาวะ
จนกระทัง่ใช้ดนตรหีรอืศิลปะเป็นเพียง "วถิี" ที่จะน าไปสู่การสร้างสรรค์สงัคม ตลอดจนถึง
จรยิธรรมดนตรเีป็นเพยีงวถิ ีและเครื่องดนตรกีเ็ป็นเพยีง "เครื่องมอื"   เนวลิ คารด์ุส ใชว้ธิกีาร
เปรยีบเทยีบความที่คมคายและชดัเจนในกรณีการเปรยีบเทียบไวโอลนิของเมนูฮนิ  เสมอืนกบั
เป็นปากกาของกวหีรอืพูก่นัของจติรกรทีเ่ป็นเพยีง "เครื่องมอื" เท่านัน้ 

 เนวลิ คารด์ุส ยงัมองปัญหาของเมนูฮนิในระดบักวา้ง โดยเสนอประเดน็ว่าปัญหานี้มใิช่
ปัญหาเฉพาะบุคคล เฉพาะแต่เมนูฮิน มิใช่ปัญหาแต่เฉพาะศิลปะด้านดนตรี แต่เป็นปัญหา
ส าหรบัศลิปะสาขาอื่นๆด้วย ในกรณีที่ศิลปินจะหาทางหลุดพ้นจากพรสวรรค์โดยก าเนิด เพื่อ
บรรลุสู่ความสามารถในการสร้างสรรค์สิง่ใหม่ โดยไม่หลงตดิอยู่กบัเพียงความส าเรจ็ในระดบั
พรสวรรค์โดยก าเนิด ในเรื่องของการวจิารณ์นักไวโอลนิอย่างไฮเฟ็ทซ์ และไอแซค สเตริน์ นัน้    

เนวลิ คารด์ุส เปรยีบเทยีบใหเ้หน็ถงึแนวทางทีแ่ตกต่างจากเมนูฮนิว่า ในขณะทีเ่มนูฮนิหลุดพ้น
จากการตดิยดึทางเทคนิคสู่การมองโลกกวา้งแลว้ ในขณะทีไ่ฮเฟ็ทซ์ และสเตริน์ ยงัคงพอใจอยู่
กบัแค่การเป็นขา้ช่วงใชใ้หก้บัไวโอลนิเท่านัน้ เป็นการเปรยีบเทยีบเลยจากเรื่องดนตรไีปถงึเรื่อง
การวจิารณ์การมองโลกของศลิปินซึง่เป็นการวจิารณ์ในระดบัสงู 

บทวจิารณ์ชิ้นนี้ยงัมปีระเด็นส าคญัที่เตือนสติมาถึงผู้ฟังดนตรใีนยุคที่มแีผ่นเสยีงและ
รายการโทรทัศน์เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อมโนทัศน์ในการฟังดนตรทีี่เปลี่ยนไป  นัน่ก็คือ 
ปัญหาที่ผู้ชมดนตรยีุคใหม่ติดกบัความแม่นย าทางเทคนิคจากการแสดงสดเหมอืนกบัการฟัง
ดนตรจีากแผ่นเสยีงจนติดอยู่กบัมโนทศัน์ในระดบัพื้นผวิ ซึ่งคล้ายกบัปัญหาการยดึติดเทคนิค
ของศิลปิน ผู้วเิคราะห์เองคิดว่าใจความส าคญัของบทความชิ้นนี้ที่รวบรวมประเด็นปัญหาไว้
ทัง้หมดก็คอืการเชื่อมโยงปัญหาในภาพรวมว่าคอืปัญหา "เทคนิค : ศตัรูของอสิรภาพทาง
สุนทรยี์" (technique-contra-aesthetic freedom) ซึง่อาจถอืเป็นปัญหาโดยองค์
รวมของศลิปะ เป็นประเดน็เชื่อมโยงถงึศลิปินที่ยดึตดิกบัเพยีงเทคนิค ผู้ชมทีย่ดึตดิกบัเทคนิค 

ตลอดไปจนถงึนกัวจิารณ์ทีย่ดึตดิกบัเทคนิคดว้ยเช่นกนั กระบวนการทางศลิปะทัง้องคร์วมจงึตดิ
อยู่กบัเทคนิคทีเ่ป็นพนัธนาการทีท่ าใหม้นุษยไ์ม่สามารถกา้วพน้สู่คุณค่าทางศลิปะในระดบัลกึได ้

 เนวลิ  คารด์ุส ยงัคงสนับสนุนใหน้ักดนตรแีสวงหานัยของคตีกวทีีแ่ฝงมากบัตวัโน้ต ซึ่ง
ตัวโน้ตดนตรีไม่สามารถเก็บนัยได้ทัง้หมด ผู้วิเคราะห์คิดว่านักวิจารณ์ควรจะได้แนวคิดที่
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คล้ายกันก็คือ การรู้จักแสวงหานัยที่อยู่เบื้องหลังเสียงดนตรี ก้าวพ้นจากระดับเพียงแค่
เสยีงดนตรทีี่ได้ยนิ แต่ควรวเิคราะห์หานัยทางความคดิที่อยู่เบื้องหลงัเสยีงนัน้ บทความชิ้นนี้
ของเนวลิ คารด์ุส เป็นการรวบรวม แจกแจง สรุปประเดน็ปัญหา และชี้ทางออกของปัญหาอย่าง
กระจ่างชดั แต่กอ็าจมบีางสิง่บางอย่างทีเ่ราอาจต้องพงึสงัวรดว้ยเช่นกนั นัน่กค็อื บทความชิ้นนี้
กล่าวถงึแนวคดิทางดนตรใีนระดบัสูงพ้นจากเทคนิค เป็นการวจิารณ์ถึงเมนูฮิน นักไวโอลินที่
ก้าวพ้นจากขัน้สูงสุดทางเทคนิคมาแล้วและเป็นนักคดิผู้ยิง่ใหญ่  แนวคดิที่ว่าความแม่นย าใน
ระดบัเสยีงของศลิปินทีบ่รรลุวุฒภิาวะแลว้มไิดม้าจากความบกพร่องทางหหูรอืสรรีะ มอีสิระเพยีง
พอที่จะเล่นไม่ตรงระดบัเสยีงได้ นี่คงเป็นแนวคดิที่ใช้ได้กบัศิลปินที่ยิง่ใหญ่ระดบัเมนูฮินจรงิๆ
เท่านัน้ มเิช่นนัน้แลว้นี่จะเป็นแนวคดิทีศ่ลิปินไร้อุดมการณ์น ามาเป็นวาทศลิป์ เป็นขอ้อา้งในความ
บกพร่องทางเทคนิคซึง่มไิดเ้กดิประโยชน์อนัใด 

 

บวรพงศ ์ ศุภโสภณ : ผูว้เิคราะห ์
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ทอสกำนินี 

นำยวงดนตรีเอก 

เทพ จุลดุลย ์

 

 ภายในห้องพักนักดนตรทีี่คาร์เนกี้ฮอลล์ พรัง่พร้อมไปด้วยนักดนตรีของวง NBC 

Symphony Orchestra ทุกคนเตรยีมพรอ้มคอยเวลาส าคญัที่จะมาถึงในอกีไม่กี่ชัว่โมง
ข้างหน้านี้ นัน่คือการแสดงคอนเสอร์ตส่งกระจายเสียงทางวทิยุและโทรภาพของสถานีวทิยุ 
NBC  ขณะนัน้ประตูห้องก็เปิดออก ชายวยัสูงอายุผู้หนึ่งเดินเข้ามาช้าๆ ร่างของเขาดูไม่
กระชุ่มกระชวย ดวงตาสดี าเป็นประกาย ขา้งๆนัน้มชีายหนุ่มบุตรของเขาเดนิพยุงเขา้มาด้วย 

เสยีงใครคนหนึ่งในวงดนตรพีดูภาษา   อติาเลยีนขึน้ค าหนึ่งๆดงัๆ… "ไซเลนซโิอ !" เงยีบ! 

 จะเป็นใครเสยีอกีเล่า ทุกคนในที่นัน่คุ้นเคยกบัเขามาอย่างดเีป็นระยะเวลาร่วม 20 ปี 

เขาจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอจัฉรยิบุรุษแห่งดนตรคีนหนึ่งของโลก  มหาชนนับจ านวนล้าน
รูจ้กัเขาด ีในฐานะผูอ้ านวยเพลงของวงดนตร ีNBC เขาจะเป็นใครไปไม่ไดน้อกจาก อาตูโร ทอสกา
นินี ผูย้ิง่ใหญ่ 
 ทอสกานินี เพิง่มอีายุ 87 ปีเมื่อไม่กี่วนัมานี้เอง ตลอดระยะเวลาทีล่่วงเขา้วยัชราแลว้นี้ 
เขาก็ยังคร ่าเคร่งกับดนตรีที่เขารกัอยู่  ในขณะเดียวกับที่สโตคอฟสกี้ (Stokowski) ผู้
อ าน วย เพ ล ง เอ ก อีก คนหนึ่ งข อ งโลก ได้ ว างไม้ เค าะจังห ว ะ เสีย แ ล้ ว  คู เซ วิท ส กี้ 
(Kousevitzky)ก็ถึงแก่กรรมไปแล้วเมื่อ 3 ปีก่อน แต่ทอสกานินียงัคงน าดนตรอียู่อีกไม่
เปลีย่นแปลง 
 ในเยน็วนันี้ อาตูโร ทอสกานินี จะได้น าวงดนตรเีล่นเป็นครัง้สุดทา้ยของฤดูการบรรเลง
ประจ าปี 1953-1959  รายการทัง้หมดเป็นเพลงชัน้เยีย่มของวากเนอร์ นักประพนัธ์เพลงผู้
ลอืชื่อชาวเยอรมนั  ดงันัน้ แน่นอนทีค่ารเ์นกี ้ฮอลล ์จะตอ้งคบัคัง่ไปดว้ยผูน้ิยมดนตร ี
 ในปีนี้ สงัขารของทอสกานินีดูแก่ลงไปมาก แต่สุขภาพยงัคงเป็นปรกติดีอยู่ ดอกเตอร์ฮิว
เบอรต์ เอส โฮว ์นายแพทยไ์ดต้รวจร่างกายเมื่อวนัอาทติยท์ี่ 21 มนีาคม ก่อนวนัคลา้ยวนัเกดิ 

4 วนั ในรายงานของแพทยก์ล่าวว่า ทอสกานินียงัมสีุขภาพดมีาก  ความดนัโลหติก็คงเป็นไป
ตามปรกต ิคงมแีต่ร่างกายเท่านัน้ทีช่ราลงไปตามอายุ ทอสกานินีต้องสวมแว่นเวลาอ านวยเพลง 
ซึ่งในปีก่อนๆไม่เคยเลย แต่โสตประสาทและความรู้สกึในการฟังเสยีงดนตรยีงัคงละเอยีดอย่าง
มากมายทีสุ่ด 

 ในการซ้อมดนตรคีราวหนึ่งส าหรบัรายการสุดท้ายนี้ ทอสกานินียงัเอ็ดตะโรนักดนตรทีี่
เล่นเพลงจากอุปรากรเรื่อง "โลเฮนกรนิ" ไม่เรว็เท่าทีต่้องการ แต่เมื่อเปรยีบกบัสมยัหนุ่มๆแลว้ 
ยงัน้อยกว่านัก ทอสกานินีในสมยันัน้เคยยกหนังสอืเพลงทัง้ตัง้ขวา้งโครมไปทีน่ักดนตรเีมื่อเล่น
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ผดิเสยีง บางครัง้ฉวยนาฬิกาอนัมคี่าขว้างผู้เป่าแตรฮอร์นที่เป่าผดิ และบางครัง้เมื่อฉวยอะไร
ไม่ไดก้เ็คยกระชากกระดุมเสือ้ขวา้งในทนัททีนัใดนัน้ แต่เดีย๋วนี้ทอสกานินีชราภาพมากแลว้ เมื่อ
นักดนตรเีล่นไม่ถูกตามต้องการก็เป็นแต่เพยีงตวาดเอ็ดตะโรลัน่ห้อง ซึ่งยงัคงท าเอานักดนตรี
ขวญับนิไปไม่น้อยเหมอืนกนั แต่ทอสกานินีก็ยงัคงเป็นปรมาจารย์ทีน่ักดนตรทีุกคนเทดิทูนอยู่ 
วงดนตร ีNBC ของทอสกานินีเป็นวงดนตรทีีย่ ิง่ใหญ่หาเทยีบไดย้ากทัว่ทัง้อเมรกิา หรอืแมท้ัว่
ทัง้โลก 

 ในเยน็วนัอาทิตย์ที่ 4 เมษายน วงดนตร ีNBC ภายใต้การอ านวยเพลงของทอสกา
นินีจะไดบ้รรเลงดนตรสีง่วทิยุและโทรภาพเป็นครัง้สุดทา้ยส าหรบัปีนี้ 
 เมื่อเวลาอนัส าคญัมาถงึ คารเ์นกี้ฮอลล์ก็เต็มไปด้วยผู้ฟังดนตรมีากมาย พนักงานวทิยุ
สวมหูฟังเตรยีมเปิดสวติช์ส่งดนตรอีอกอากาศ ผู้ฟังทัว่อเมรกิาปรบัเครื่องรบัอย่างเที่ยงตรง 
คอยฟังประโยคแรกของเพลงวากเนอรโ์ดยการน าของอาตูโร ทอสกานิน ี

 ภายในหอ้งโถงใหญ่ของคารเ์นกี้ ฮอลล ์เงยีบกรบิ 

 ทอสกานินีเดนิขึน้มาสู่แท่นยนืของผูอ้ านวยเพลง เขายกไมเ้คาะจงัหวะอนัเรยีวเลก็ชูขึน้ 

นักดนตรเีตรยีมพรอ้ม แลว้ไม้สขีาวนัน้ก็ตวดัลง ทนัใดเสยีงดนตรดีงัขึ้นนัน่คอืเพลงของรชิาร์ด 

วากเน่อร์ นักประพันธ์เพลงผู้ยิ่งใหญ่ชาวเยอรมัน  ซึ่งเป็นที่ร ักของทอสกานินีอย่างยิ่ง 
เสยีงดนตรแีฝงดว้ยอ านาจอนัประหลาด เตม็ไปดว้ยชวีติจติใจ สะเทอืนอารมณ์อย่างลกึซึ้ง มอื
ขวาของทอสกานินีถอืไมส้ขีาวกวดัไกวไปตามจงัหวะเพลง มอืซา้ยของเขายกเคลื่อนไปเป็นรศัมี
ครึ่งวงกลม คอยให้ความรู้สกึแก่นักดนตรทีัง้หมด เริม่ต้นด้วยเพลง Prelude จากอุปรากร
เรื่อง "โลเฮนกรนี" ต่อมาเป็นเพลงจากอุปรากรเรื่อง "ซีกฟรดี" Forest Murmurs และ 
Rhine Journey  ครัน้แล้วเป็นเพลง Overture และ Bacchanale จากอุปรากร
เรื่อง "ทานฮอยเซอร์" (Tanhäuser) แล้วจบลงด้วยเพลง Prelude จากอุปรากรเรื่อง 
"ด ีไมสเตอรซ์งิเงอร"์ 

 ก่อนที่เสยีงสุดท้ายของเพลงจะสิ้นสุดลง มอืขวาของทอสกานินีตกลงขา้งตวั ไม้เคาะ
จงัหวะหลุดจากมอืหล่นลงบนพื้น นักดนตรคีนหนึ่งก้มลงเก็บใส่ให้กบัมอืเขา ทอสกานินีถอืไม้
เคาะจงัหวะเดนิช้าๆหายเขา้ไปขา้งเวที เสยีงตบมอืดงัขึ้นอย่างกกึก้องสนัน่หวัน่ไหว ผู้ฟังบาง
คนสะอื้นไห้ด้วยความตื้นตนัใจในเสยีงเพลง เสยีงตบมอืดงัติดต่อกนัไปนานเท่านาน… หนึ่ง
นาท…ี ห้านาที… สบินาท…ี แต่ผู้อ านวยเพลงชราคงเก็บตวัเงยีบอยู่ในห้องแต่งตวั มไิด้กลบั
ออกมาใหผู้้ฟังเหน็อกีเลย ไฟฟ้าเปิดสว่าง นักดนตรทีุกคนลุกขึน้ยนืแลว้ทยอยกนัออกไป แทบ
ทุกคนน ้าตาคลอหน่วยมาตัง้แต่ขณะเล่น ไม่มใีคร…นอกจากพวกเขาเท่านัน้ทีรู่ว้่าทอสกานินีวาง
ไมเ้คาะจงัหวะเสยีแลว้ 
 นี่เป็นการบรรเลงดนตรคีรัง้สุดทา้ยส าหรบัทอสกานินีดว้ย 

 อาตูโร ทอสกานินี (Arturo Tosganini) เป็นชาวอิตาเลียน เกิดที่เมืองอาร์มา 
เมื่อวนัที่ 25 มนีาคม ค.ศ. 1867  ได้ศกึษาวชิาดนตรใีนวทิยาลยัการดนตรทีี่บ้านเกดิเมอืง
นอนตัง้แต่อายุ 9 ขวบ จนกระทัง่มคีวามสามารถเป็นพเิศษในการประพนัธ์เพลงและเล่นซอเชล



ครัง้ที ่2 (05/11/45)                                                                                  สรร
นิพนธ ์ สงัคตีศลิป์ 

 

352 

โล ในงานพธิแีจกประกาศนียบตัรของวทิยาลยัทอสกานินีอายุ 13 ปี ได้รบัเกยีรตินิยมอนัดบั
หนึ่ง ชนะเลศิในการเล่นซอเชลโล หลงัจากนัน้ทอสกานินีก็เริม่ออกแสดงฝีมอืเชลโลในที่ต่างๆ
หลายแห่ง… จนถึงฤดูใบไม้ผลิ ค.ศ. 1886  ทอสกานินีก็ได้เป็นนักเล่นซอเชลโลในดนตรี
อุปรากรทีเ่มอืงรโิอเดจาไนโรของบราซลิ จนอายุ 19 ไดเ้ลื่อนเป็นหวัหน้านักเชลโลและเป็นรอง
ผูอ้ านวยการขบัรอ้งของหมู่นกัรอ้งทีแ่สดงอุปรากรแห่งนัน้ 

 การก้าวจากต าแหน่งนักซอเชลโลมือเอกมาเป็นผู้อ านวยเพลงส าหรบัทอสกานินีนัน้ 

เป็นเรื่องทีป่ระหลาดกว่าคนทัง้หลายมาก ในคนืที่ 2 ทีอุ่ปรากรแสดงเรื่อง "ไอดา" ของแวรด์ ีที่
รโิอเดจาไนโร ผูอ้ านวยเพลงชาวบราซลิเกดิเป็นปากเสยีงกบัพวกนักรอ้งจนพวกนักรอ้งยื่นค า
ขาดไม่ยอมเล่น ถ้าผูอ้ านวยเพลงนัน้จะท าหน้าทีต่่อไป ฝ่ายผูอ้ านวยเพลงชาวบราซลิก็ถอืดไีม่
ยอมเกี่ยวขอ้ง และในโอกาสนี้เอง ในฐานะทอสกานินีเป็นรองผู้อ านวยเพลงและป็นคนเดียวที่
อ่านบทเพลงอุปรากรได้ และในคนืนัน้ทอสกานินีก็เริม่จบัไม้เคาะจงัหวะอ านวยเพลงเป็นครัง้
แรกในชวีติ ดนตรคีนืนัน้เตม็ไปดว้ยชวีติจติใจถงึขนาดจรงิๆอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในคนืวนัแรก 
เมื่อปิดผ่านจบเพยีงองคแ์รกของ "ไอดา" ผูดู้อุปรากรกพ็ากนัตบมอืโห่รอ้งแสดงความพอใจอย่าง
กกึกอ้ง และนบัจากนัน้ อาตูโร ทอสกานิน ีนักเล่นเชลโลกก็ลายมาเป็นผูอ้ านวยเพลงในวงดนตรี
ประกอบอุปรากรทีเ่มอืงตูรนิ และทีส่ถานอุปรากร ลา สกาลา เมอืงมลิาน 

 ในการแสดงดนตรรีะยะแรกๆของชีวิต ทอสกานินีเป็นเอตทัคคะโดยเฉพาะในการ
อ านวยเพลงร่วมกบัการแสดงอุปรากร ซึ่งไม่ใช่ของง่ายนัก เพราะผู้อ านวยเพลงจะต้องควบคุม
นักดนตรใีหเ้ล่นพรอ้มเพรยีงในวงดว้ยกนั และต้องใหก้ารบรรเลงสองวงสอดคลอ้งกบัการแสดง
บนเวทอีกีด้วย ไม่เพยีงเท่านี้ ผู้อ านวยเพลงยงัจะต้องให้ความรูส้กึของดนตรอีย่างมชีวีติจติใจ
สมกบับทบาทขณะทีแ่สดงและสมกบัทอ้งเรื่องทีเ่ป็นไปอกีอย่างหนึ่ง ซึง่ประการหลงันี้ตอ้งอาศยั
ไหวพรบิอย่างพเิศษเฉพาะบุคคล และทอสกานินีเป็นคนหนึ่งที่สามารถมากอย่างหาตวัจบัได้
ยาก ในสมยัหนุ่มๆทอสกานินีเชีย่วชาญเป็นพเิศษในการถ่ายทอดชวีติ จากดนตรขีองอุปรากรวาก
เน่อร ์และเฉพาะในอติาล ีทอสกานินีเป็นคนแรกทีน่ าอุปรากรและบทเพลงทีล่อืชื่อหลายเพลง เปิด
การแสดงเป็นคนแรกเช่นเรื่อง Salome ของริชาร์ด สเตราส์, Pelleas ของโฟเร่, En 

Saga แ ล ะ  Swan of Tuonela ข อ งซิ เบ ลิ อุ ส , La Mer ข อ ง เด อ บุ ส ซี่  แ ล ะ 
Petrushka ของสตราวนิสกี ้
 ยิง่เวลานานเขา้ๆ อาตูโร ทอสกานินีกลายเป็นผู้อ านวยเพลงที่มชีื่อเสยีงรุ่งโรจน์ยิง่ขึ้นทุก
ขณะ ทอสกานินีสามารถอ่านชีวติจิตใจในบทเพลงออกอย่างถ่องแท้และสามารถถ่ายทอดให้
เสยีงดนตรแีสดงความรู้สกึสะเทือนอารมณ์แก่ผู้ฟังอย่างถูกต้องบรบิูรณ์เท่าที่มอียู่ในบทเพลงนัน้ 

ด้วยอัจฉรยิภาพอันยิ่งใหญ่นี้เองท าให้มุสโซลินี บัญชาให้ทอสกานินีเล่นเพลงสรรเสริญลทัธิ
ฟาสซิสม์ตามต้องการของตนเมื่องปี 1930 ทอสกานินีสัน่ศรีษะไม่แยแสต่อผู้เผดจ็การร้ายที่
ก าลงัเรอืงอ านาจในครัง้นัน้ ความหวัแขง็ของทอสกานินีเป็นเหตุให้พวกเชด็น ้าตาคลอจ้องมุ่ง
ร้ายหมายขวญัอยู่ในถนนทุกๆสายที่เมอืงโบโลนญา ดว้ยความชงิชงัต่อลทัธเิผดจ็การและผูน้ า
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ที่หลงระเรงิอ านาจ ทอสกานินีจบัรถไฟออกจากอิตาลีนับตัง้แต่นัน้มา แล้วไม่กลบัไปเหยยีบ
อติาลอีกีเลย 

 ทอสกานินีจากประเทศอิตาลีเมื่อปี ค.ศ. 1930  เดินทางมายุโรปเพื่อแสดงดนตรี
ตามที่ต่างๆในฤดูรอ้นปี 1936 ได้น าวงดนตรบีรรเลงในงานมหกรรมที่เมอืงเบรอยหลายครัง้
คดัค้านนโยบายขบัไล่ยวิของฮิตเลอร์ ต่อจากนัน้ก็ได้ช่วยคลายความรุนแรงของสงครามกลาง
เมอืงใน สเปนลง ในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่สอง ทอสกานินีก็ท าการช่วยเหลอืสมัพนัธมติร
ดว้ยการน าวงดนตรบีรรเลงเกบ็เงนิช่วยเหลอืหลายครัง้ และทัง้ๆทีท่อสกานินีไม่ค่อยชอบปรากฏตวั
ในภาพยนตร์นัก แต่เพื่อการนี้ทอสกานินีก็ร่วมบรรเลงดนตรเีพื่อถ่ายภาพยนตร์ของฮอลลวีูด้ได้
เงนิมาช่วยเหลอืสมัพนัธมติร เป็นจ านวน 250,000 เหรยีญ และนอกจากนี้ไดบ้รรเลงดนตรี
ฟรเีพื่อถ่ายภาพยนตร์เป็นทางการของอเมรกิาเพื่อน าออกฉายในนามสหประชาชาติอีกเรื่อง
หนึ่งด้วย ในภาพยนตร์แสดงถึงการร่วมมือของบุคคลส าคัญของอิตาลีหลายคน เช่น นัก
ประวตัศิาสตร ์นกัวรรณคด ีและอื่นๆ ปฏบิตังิานเรยีกรอ้งสทิธเิสรภีาพของมนุษยชาต ิ

 อาตูโร ทอสกานินีสูงเด่นในวงการดนตร ีในโลกของประชาธปิไตย ขณะเดยีวกบัทีล่ทัธิ
เผด็จการทัว่โลกค่อยๆทรุดต ่าลง ฟาสซิสม์ในอิตาลีแตกกระจัดกระจายย่อยยับ มุสโซลินีถูก
ประชาทณัฑป์ระหาร แขวนหอ้ยหวัลง การเมอืงชัว่ยุคชัว่สมยัในขณะนัน้พนิาศลงสิน้เชงิ ในขณะ
เดยีวกบัทีศ่ลิปะยงัคงอยู่ ทอสกานินีไม่ไดก้ลบัมาบา้นเกดิอกีเลยจนกระทัง่ค.ศ. 1946  และใน
วนันัน้ประชาชนทัว่ทัง้อติาลแีออดัอยู่สองขา้งถนนเนืองแน่นราวกบังานมหกรรม  ทอสกานินีถูก
ต้อนรบัอย่างมโหฬารเป็นประวตัศิาสตร์ แต่นัน่เป็นการเดนิทางมาพกัเพยีงชัว่คราวเท่านัน้เอง 
ต่อมาไม่นาน ทอสกานินีกก็ลบัไปสูว่งดนตร ีNBC ในนิวยอรก์อกี 

 วงดนตร ีNBC Symphony Orchestra เป็นวงดนตรทีี่ลอืชื่อวงหนึ่งของโลก
ซึ่งบริษัทวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ (National Broadcasting Corporation) 

ก่อนตัง้ขึน้เพื่อใหท้อสกานินีเป็น   ผู้อ านวยเพลงโดยตรงเมื่อ 17 ปีที่แล้ว ขณะที่ทอสกานินี
ระเหจ็จากแผ่นดนิเผดจ็การมาสู่   โลกประชาธปิไตยในอเมรกิา ตลอดระยะเวลา 17 ปีมานี้ 
บรษิัทวทิยุ NBC ให้เงนิอุดหนุนแก่วงดนตรแีละทอสกานินีปีหนึ่งเป็นจ านวน 110,000 

เหรยีญ เพื่อใช้จ่ายในการบรรเลงดนตรสี่งวทิยุและโทรภาพทุกๆเยน็วนัอาทิตย์เป็นประจ าฤดู
การบรรเลงคราวหนึ่งๆ เมื่อหมดฤดูการบรรเลงนี้ก็อาจแสดงคอนเสิร์ตนอกสถานที่อื่นๆบ้าง 
เฉพาะค่าอดัแผ่นเสยีงของวง NBC โดยการน าของทอสกานินีปรากฏว่าขายไดม้ากกว่าวงดนตรี
อื่นๆ 

 …ทอสกานินีบรรเลงเพลงนับตัง้แต่ของบาคจนถงึสตราวนิสกี้ ตัง้แต่เพลงศตวรรษเก่า
จนถงึศตวรรษใหม่ ไม่รงัเกยีจเดยีดฉนัท์ แมเ้พลงในส านวนแจ๊สกต็้องอยู่ในขัน้สงูและดถีงึขนาด
จรงิๆ ทอสกานินีอ านวยเพลงโดยถอืไม้เคาะจงัหวะตามแบบฉบบั เพลงทุกเพลงจ าใส่สมอง
ทัง้สิ้น ความหมายของค าว่า "Conductor" ส าหรบัทอสกานินีมใิช่สกัแต่ว่าเป็น "ผู้เคาะ
จงัหวะ" แต่หมายถงึ  "ผูถ้่ายทอดชวีติจติใจของเพลง" ทเีดยีว  ทุกๆตอนของเพลงทีม่จีงัหวะ
ช้าหรอืเรว็หรอืเหี้ยมเกรยีมอ่อนโยน ทอสกานินีอ านวยเพลงได้อย่างสะเทือนอารมณ์ถงึขนาด 
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โดยเฉพาะอย่างยิง่การทอดเสยีงทอดจงัหวะทอสกานินีรู้จกัประมาณระยะเวลาอย่างเหมาะสม
มาก ดว้ยเหตุนี้ทอสกานินีจงึเป็นปรมาจารยค์นหนึ่งในโลกของดนตรทีุกวนัน้ี 

 ทุกวนันี้ ทอสกานินีมชีวีติอยู่ในบา้นอนัรโหฐานรมิแม่น ้าในเมอืงนิวยอรก์ ในบา้นมหีอ้ง
มากมายถงึ 22 ห้อง ทอสกานินีกนิอาหารแปลกๆชอบซุปขน้ทีม่เีนื้อมากๆ ยกเว้นอาหารเช้า  
และก่อนจะออกแสดงคอนเสอรต์มกัชอบกนิไข่ต้มกบักาแฟอติาเลยีนเท่านัน้เป็นพอ นอกจากนี้
ยงัชอบดื่มเหล้าแดงและแชมเปญบา้ง ทอสกานินีเล่นวนัละ 4-5 ชัว่โมง ในเวลาว่างชอบดูแข่งขนั
มวยปล ้าและฟังรายการเดก็ๆทางวทิยุโทรภาพ สิง่ทีพ่อใจอกีอย่างหนึ่งกค็อืชอบไปดูละครดนตรี
ขนัๆที ่บรอดเวย ์

 ขณะนี้อาตูโร ทอสกานินีมอีายุย่างเขา้ปีที่ 88 การอ านวยเพลงกบัวงดนตร ีNBC ครัง้
สุดท้ายไดยุ้ตลิงเมื่อเยน็วนัอาทติย์ที่ 4 เมษายน ซึ่งเป็นรายการสุดท้ายของฤดูการบรรเลงปีนี้  
ต่อจากนัน้  ทอสกานินีจะไดเ้ดนิทางไปพกัฤดรูอ้นในอติาลบีา้นเกดิเช่นปีทีแ่ลว้ๆมา แต่หลงัจาก
นัน้ผูอ้ านวยเพลงเอกของโลกคงจะปิดชวีติการดนตรอีนัคร ่าเคร่งนบัสบิๆปีลงเสยีที 
 ในวนัขา้งหน้า ทอสกานินีจะจบัไมเ้คาะจงัหวะยนือยู่เบื้องหน้าวงดนตรอีกีหรอืไม่… ไม่
มใีครรู ้
  

 

ทีม่า: เทพ  จุลดุลย์. “ทอสกานินี  นายวงดนตรเีอก”.  กระดึงทอง ฉบับที่ 9 (มิถุนายน 

2497) 

 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ครัง้ที ่2 (05/11/45)                                                                                  สรร
นิพนธ ์ สงัคตีศลิป์ 

 

355 

 

 

 

 

 

 
 
 

บทวิเครำะห์ 
 

 ความสามารถ, ชื่อเสยีงและเกยีรตคิุณของอาร์ทูโร ทอสกานินี (Arturo 

Toscanini) วาทยกรเอกของโลกชาวอติาล ี ยงัคงเป็นทีก่ล่าวขวญัถงึในอกีหลายสบิปี 

(จวบจนปัจจุบนั) หลงัมรณกรรมของท่านในปี ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) จดัไดว้่าเป็น
ชื่อเสยีงความสามารถของศลิปินทีจ่ดัอยู่ในระดบัทีเ่รยีกว่าเป็น  “ต านาน”  โดยดุษฎ ี ผลงาน
บนัทกึเสยีงการอ านวยเพลงของท่านทีต่กทอดมาถงึปัจจุบนัไดร้บัความส าคญัเสมอืนบทเรยีนใน
ทางการตคีวามดนตรอีนัยิง่ใหญ่ ส าหรบัผูใ้ฝ่รูท้างดนตรใีนระดบัลกึ (แมว้่าระบบการบนัทกึเสยีง
จะบกพร่องมากกต็าม) 
 
 หากจะมผีูต้ ัง้ขอ้กงัขาถงึความยิง่ใหญ่ของทอสกานินีดว้ยประการใดแลว้ บทความเรื่อง 
‘ทอสกานินี :นายวงดนตรเีอก’ ชิ้นน้ีคงจะเป็นค าตอบและอธบิายถงึความยิง่ใหญ่ของเขาไดเ้ป็น
อย่างด ี ดว้ยแนวคดิเชงิวจิารณ์ที ่ เทพ จุลดุลย ์ ใชใ้นบทความชิน้นี้ ซึง่กล่าวถงึคอนเสริต์ครัง้
สุดทา้ยของ ทอสกานินีกบัวง NBC ในฤดูการแสดงปี ค.ศ. 1953-54 และชวีประวตักิารต่อสู้
ของทอสกานินีวาทยกรเอกของโลกผูน้ี้  เทพ จุลดุลย ์ เกริน่น าเรื่องดว้ยบรรยายกาศคอนเสริต์ 

โดยสรา้งกลิน่อายและบรรยากาศของการแสดงไดช้ดัเจน ไม่ใชส้ านวนทีส่รา้งความรูส้กึฟูมฟาย
หรอืสะเทอืนอารมณ์จนเกนิเหตุ แต่กม็ขีอ้มลูบางประเดน็ทีย่งัสรา้งความน่ากงัขาอยู่บา้งคอื 
ประเดน็ความเจา้อารมณ์ของทอสกานินีทีข่วา้งปาขา้งของใสน่กัดนตร ี เมื่อเล่นผดิ ซึง่เป็นประเดน็
ทีช่วนเคลอืบแคลง หลงัจากการบรรยายถงึคอนเสริต์ครัง้สุดทา้ยแลว้  จงึน าสู่ชวีประวตัขิองทอ
สกานินีตัง้แต่เขา้รบัการศกึษา การประกอบอาชพีในฐานะนกัเล่นซอเชลโลของวงดนตรโีรง
อุปรากร จนกระทัง่ไดโ้อกาสอ านวยเพลง “โดยเหตุบงัเอญิ” เสมอืนกบัวาทยกรทีย่ิง่ใหญ่ของ
โลกหลายต่อหลายท่าน  เทพ จุลดุลย ์ อธบิายถงึความยิง่ใหญ่ของทอสกานินี  ดว้ยการยกเอา
บทบาทและหน้าทีข่องวาทยกรทีก่ ากบัอุปรากรขึน้มาอธบิายใหเ้หน็ถงึความยุ่งยากซบัซอ้นของ
ลกัษณะงาน และยงัอธบิายถงึความสามารถของทอสกานินี ที ่ เทพ จุลดุลยก์ล่าวว่า  “…
สามารถอ่านชวีติจติใจในบทเพลงออกอย่างถ่องแท ้ และถ่ายทอดใหเ้สยีงดนตรแีสดงความรูส้กึ
สะเทอืนอารมณ์แก่ผูฟั้งอย่างถูกตอ้งบรบิูรณ์เท่าทีม่อียู่ในเพลงนัน้…” นอกจากนี้ยงัเน้นใหเ้หน็
ถงึความเป็นผูม้รีสนิยมทางดนตรอีนักวา้งขวางของทอสกานินีทีค่รอบคลุมดนตรทีุกยุคสมยั
นบัตัง้แต่บาคไปถงึสตราวนิก ี แมก้ระทัง่ดนตรทีีแ่ฝงดว้ยส านวนแจ๊ซกต็าม อนัเป็นความมจีติใจ
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กวา้งขวางในโลกดนตร ีวงนกัดนตรแีละวาทยกรควรยดึถอื แต่ในขณะเดยีวกนั เทพ จุลดุลย ์ก็
เน้นเพิม่เตมิว่า ดนตรเีหล่านี้ “ตอ้งอยู่ในขัน้สงู และดถีงึขนาดจรงิ” อนัเป็นความมจีติใจ รสนิยม
ทางดนตรกีวา้งขวาง ซึง่มเีกณฑก์ารประเมนิคุณค่าทีด่เีป็นกรอบควบคุมใหอ้ยู่ในขอบเขต
เช่นกนั และกม็าถงึขอ้สรุปรวมถงึความยิง่ใหญ่ของทอสกานินีในฐานะของความเป็นวาทยกรที่ 
เทพ จุลดุลย ์ สรุปไดอ้ย่างน่าฟังว่า “…ความหมายของค าว่า Conductor  ส าหรบัทอสกา
นินี มใิช่สกัแต่ว่าเป็น ‘ผูเ้คาะจงัหวะ’  แต่หมายถงึ ‘ผูถ้่ายทอดชวีติจติใจของเพลง’ ทเีดยีว…... 

ทอสกานินี อ านวยเพลงไดอ้ย่างสะเทอืนอารมณ์…...  โดยเฉพาะอย่างยิง่การทอดเสยีงทอด
จงัหวะ ทอสกานินีรูจ้กัประมาณระยะเวลาอย่างเหมาะสมมาก…..…ซึง่นี่เป็นขอ้คดิเชงิสรุปรวม
ทีม่คีวามหมายมากในประเดน็ทีว่่าความยิง่ใหญ่ของวาทยกรกอ็ยู่ตรงทีก่ารถ่ายทอดชวีติจติใจ
ของตวังานออกมาใชไ้ด ้ เป็นการเน้นการแสวงหานัยทีแ่ฝงอยู่เบือ้งหลงัตวับทนัน่เอง อนัเป็น
หน้าทีว่าทยกรและนกัดนตรจีะตอ้งกา้วขา้มใหพ้น้จากตวับท เพือ่ดงึเอาสารทีอ่ยู่เบือ้งหลงั
ออกมาตแีผ่ต่อผูร้บัใหไ้ด ้ แต่ในขณะเดยีวกนักต็อ้งตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความพอเหมาะพอดี
นัน่เอง 
 
 ประเดน็อนัส าคญัอกีประการหน่ึงของบทความชิน้นี้ทีน่อกเหนือไปจากการอธบิายถงึ
ความยิง่ใหญ่ของทอสกานินีในโลกแห่งดนตรแีลว้ เทพ จุลดุลย ์ ยงัเพิม่ประเดน็ในดา้นความ
ยิง่ใหญ่ของ ทอสกานินี ในโลกแห่งความเป็นจรงิ และสงัคมร่วมสมยัอกีดว้ย นัน่กค็อื การ
บรรยายถงึชวีติความเป็นนักต่อสู ้ และผูอุ้ทศิตนเพือ่โลกและสงัคมของทอสกานินี เริม่ตัง้แต่การ
ไม่กม้หวัใหก้บัจอมเผดจ็การในชาตอิย่างมุสโซลนิีทีต่อ้งการจะน าเอาอจัฉรยิภาพทางคตีศลิป์ใน
ตวัของเขาไปรบัใชล้ทัธฟิาสซสิม ์ เทพ จุลดุลย ์ ยงัคงบรรยายถงึชวีติของทอสกานินี หลงัจาก
เดนิทางออกจากประเทศอติาล ีแลว้มุ่งสูยุ่โรปและอเมรกิานัน้กไ็ดท้ าหน้าทีท่ีย่ ิง่ใหญ่กว่าการเป็น
ศลิปิน นัน่กค็อืหน้าทีข่องความเป็นมนุษยไ์ม่ว่าจะเป็นการช่วยคลายความรุนแรงของสงคราม
กลางเมอืงในสเปน, คดัคา้นนโยบายขบัไล่ยวิของฮติเลอร์ แมก้ระทัง่ในยามสงครามโลกทีแ่มว้่า
ทอสกานินี เองจะไม่ใช่ทหาร แต่กไ็ดใ้ชค้วามสามารถในทางศลิปินดนตรขีองเขาช่วยเหลอืสงัคม
ดว้ยการน าวงดนตรอีอกบรรเลงหาเงนิช่วยเหลอืสมัพนัธมติร  ทอสกานินีซึง่ไดช้ื่อว่าเป็นจอม
ทรราชในโลกแห่งคตีศลิป์ แต่ในโลกแห่งความเป็นจรงิเขากเ็ป็นผูย้อมผ่อนปรนใหก้บัเงื่อนไข
บางประการทีต่นเองไม่ชอบอย่างน่าสรรเสรญิ นัน่กค็อืการบรรเลงดนตร ี เพือ่ถ่ายภาพยนตร์
ฮอลลวีูด้ เพือ่หาเงนิช่วยเหลอืฝ่ายสมัพนัธมติร ทัง้ทีโ่ดยปกตเิป็นสิง่ทีต่นเองไม่ชอบท า 
แมก้ระทัง่การบรรเลงดนตรฟีรเีพือ่น าออกฉายในนามสหประชาชาติ ซึง่เป็นการปฏบิตังิาน
เรยีกรอ้งเสรภีาพของมนุษยชาต ิ
 
 คุณูปการเหล่านี้เป็นจติส านึกในหน้าทีข่องมนุษยผ์ูม้จีติใจอนังดงาม ซึง่ในขอบเขตชวีติ
การท างานปกตดิเูสมอืนเขาจะเป็นจอมทรราชของวงการทีไ่ม่เคยผ่อนปรนใหก้บัผูใ้ด จน
แมก้ระทัง่จอมเผดจ็การผูห้ลงอ านาจอย่างมุสโซลนิีกไ็ม่สามารถสยบเขาได้ เพราะในจติส านึก
อนัแทจ้รงิของทอสกานินีกค็อืจติส านึกทีเ่คารพต่อสทิธเิสรภีาพของมนุษยชาติ  เทพ จุลดุลย ์ชี้
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ใหเ้ราเหน็ว่า   ทอสกานินีเป็นผูม้องการณ์ไกลอย่างถูกตอ้งทีเ่ขาไม่รบัใชห้รอืหาประโยชน์จาก
ขัว้อ านาจเผดจ็การทัง้ๆทีม่โีอกาส เพราะทา้ยทีสุ่ดกเ็ป็นดัง่ เทพ จุลดุลย ์กล่าวว่า “การเมอืงชัว่
ยุค ชัว่สมยัในขณะนัน้พนิาศลงสิน้เชงิ ในขณะเดยีวกนักบัศลิปินยงัคงอยู่” อนัเป็นการแสดงให้
เหน็ว่า ทอสกานิน ีมจีติใจทีอ่ยู่กบัโลกของประชาธปิไตย และตอ้งการจรรโลงไวซ้ึง่ความบรสิุทธิ ์
ของดนตรทีีม่าจากจติใจอนังดงาม ไม่ใช่เพือ่ปลุกระดม สรรเสรญิอ านาจเผดจ็การ แต่น าดนตรี
มารบัใชใ้นการเรยีกรอ้งสทิธเิสรภีาพของประชาชนอย่างแทจ้รงิ 
 
 ผูว้เิคราะหเ์หน็ว่าประเดน็ในดา้นคุณูปการเพือ่สงัคมและมวลมนุษยชาตขิองทอสกานินี 

นัน้คลา้ยกบั คุณูปการของท่านลอรด์ เยฮดู ิ เมนูฮนิ  (Yehudi  Menuhin)  ศลิปิน
ไวโอลนิเอกของโลกผูล้่วงลบั ซึง่ไดอุ้ทศิตนในฐานะศลิปินผูย้ิง่ใหญ่ปฏบิตัหิน้าทีแ่ห่งความเป็น
มนุษยส์รา้งคุณูปการในแบบนี้เช่นเดยีวกนัและกเ็กดิขึน้ในช่วงเวลาสงครามโลกครัง้ที่ 2 

เช่นเดยีวกนัดว้ย  ความส านึกในหน้าทีข่องความเป็นมนุษยเ์องอคัรศลิปินทัง้สองท่านนี้ได้
พสิจูน์ใหโ้ลกไดป้ระจกัษ์ถงึความยิง่ใหญ่ของศลิปินผูก้อปรดว้ยจติใจอนังดงาม ทัง้ในโลกดนตรี
และความยิง่ใหญ่ของความเป็นจรงิ นับเป็นตวัอย่างของศลิปินทีสู่งดว้ยจติส านึกไม่หลกีหนีจาก
ปัญหาสงัคมร่วมสมยั ไม่หนีห่างจากสภาวการณ์อนัเลวรา้ยทีก่ าลงัเกดิขึน้อยู่ในโลกของความเป็น
จรงิหากแต่ยงัไดก้้าวเขา้มามสีว่นร่วมรบัรูถ้งึปัญหาขอ้ทุกขย์ากนัน้ และยื่นมอืเขา้ช่วยเหลอืตาม
ความสามารถของวชิาชพีตน อนัเป็นจรยิธรรมทีศ่ลิปินดนตรยีุคปัจจุบนัน่าจะไดน้้อมน ามาเป็น
แนวทางและแบบอย่างอนัดงีาม 

 

 

บวรพงศ ์ ศุภโสภณ : ผูว้เิคราะห ์
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คนเยอรมนั คนยิว และ ดนตรี 
 

ดาเนียล บาเรน็บอยม ์
 

 ผมมคีวามคดิเหน็ว่า เป็นไปไม่ไดส้ าหรบัใครกต็ามในช่วงเริม่ตน้ของศตวรรษที ่21 ทีจ่ะ 
อา้งอย่างเชื่อมัน่ถงึเอกลกัษณ์อย่างหนึ่งอย่างใดเพยีงอย่างเดยีว ความยากล าบากประการหนึ่ง
ส าหรบัยุคสมยัของเราคอื ผูค้นจ ากดัความสนใจไปยงัรายละเอยีดเลก็ๆน้อยๆ บ่อยครัง้ทีพ่วก
เขามสี านึกเพยีงน้อยนิดทีจ่ะเขา้ใจว่าสิง่ต่างๆ ผสมผสานกบัสิง่อื่นๆอย่างไร และก่อใหเ้ป็นสิง่
นัน้สิง่นี้ทัง้หมดอย่างไร คนเยอรมนัมคีุณูปการต่อชาวโลกเป็นอย่างมากผ่านเรื่องราวการรูแ้จง้
ทางจติ โดยเพยีงแต่เรานึกถงึบาค, เบโธเฟน, วากเนอร์, Heine1, Goethe2 แต่บางที
ประสบการณ์ทีน่่ากลวัเป็นอย่างยิง่ในยุคนาซแีละเรื่องราวต่อจากนัน้ ท าใหเ้ป็นเรื่องยากล าบาก
เป็นพเิศษส าหรบัคนเยอรมนัในปี ค.ศ.2001 ทีจ่ะเผชญิหน้ากบัประวตัศิาสตรข์องตนเองทัง้หมด 
 ผมพจิารณาค าถามเกีย่วกบัเรื่องของเอกลกัษณ์ ในฐานะทีเ่ป็นทัง้นกัดนตรแีละมุมมอง
จากประวตัชิวีติผมเอง ผมเกดิในประเทศอารเ์จนตน่ิา บรรพบุรุษของผมเป็นรสัเซยี-ยวิ ผม
เตบิโตในประเทศอสิราเอล และใชช้วีติสว่นใหญ่ตอนทีเ่ป็นผูใ้หญ่แลว้ในยุโรป ผมคดิเป็นภาษาที่
ผมจะตอ้งพดูในขณะใดขณะหนึ่ง ผมรูส้กึเป็นคนเยอรมนัเมื่อผมอ านวยเพลงของเบโธเฟน และ
รูส้กึเป็นคนอติาเลยีนเมื่ออ านวยเพลงของแวรด์ ิ สิง่นี้ไม่ไดท้ าใหผ้มเกดิความรูส้กึว่าผมไม่จรงิใจ
ต่อตนเองแต่กลบัเป็นเรื่องทีค่่อนขา้งตรงกนัขา้มกนั ประสบการณ์ของการท างานกบัดนตรทีี่
หลากรปูแบบสามารถท าใหเ้กดิความเขา้ใจไดอ้ย่างวเิศษยิง่ เมื่อคุณเรยีนรูแ้ละบรรเลงเพลงของ
เดอบูซซทีีร่ะบุใหเ้ล่นดว้ยเสยีงเบา และกลบัมาเล่นเสยีงเบาในบทเพลงของเบโธเฟน คุณรูด้ถีงึ
ความแตกต่างของเสยีงเบาในบทเพลงของคตีกวทีัง้สองท่านว่าเป็นอย่างไร และคุณตระหนกัดี
ว่าคุณก าลงับรรเลงเพลงสองแบบทีเ่สยีงแตกต่างกนัอย่างสิน้เชงิ ส าหรบัเสยีงเบาของเดอบูซซี

 
1 Heinrich Heine (1797-1856) กวีชาวเยอรมนั 
2 Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) กวี นกัเขยีน นกัการละคร และนกัปรชัญาชาวเยอรมนั 
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จะตอ้งไรแ้ก่นแกน แต่ส าหรบัเสยีงเบาๆของเบโธเฟนจะตอ้งประกอบดว้ยแก่นแกนทางกายภาพ
ของการแสดงออกทางอารมณ์และแก่นแกนทางกายภาพของเสยีง .  

********** 
ถา้เราตอ้งการเขา้ใจปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ หรอืคุณภาพของมนุษย ์ หรอืความสมัพนัธ์

ต่อพระเจา้ หรอืในอกีแงมุ่มหนึ่งทีแ่ตกต่างกนั คอืประสบการณ์ทางจติวญิญาณ เราสามารถ
เรยีนรูส้ ิง่เหล่านี้ไดอ้ย่างมากมายผ่านทางดนตร ี ดนตรเีป็นสิง่ส าคญัและน่าสนใจมากส าหรบัผม 
เพราะดนตรเีป็นทุกสิง่ทุกอย่าง ในขณะเดยีวกนักไ็ม่เป็นอะไรเลยแมแ้ต่อย่างเดยีว ถา้คุณ
ปรารถนาทีจ่ะเรยีนรูว้่าการด ารงตนอยู่ในสงัคมประชาธปิไตยจะตอ้งปฏบิตัตินอย่างไร คุณจะ
เรยีนรูไ้ดด้ดีว้ยการเล่นดนตรใีนวงออรเ์คสตรา เพราะเมื่อคุณเล่นดนตร ีคุณรูว้่าเมื่อไรคุณจะเล่น
บทผูน้ า และเมื่อไรจะเล่นบทผูต้าม คุณทิง้ทีว่่างใหค้นอื่นและในขณะเดยีวกนัคุณมสีทิธทิีจ่ะอา้ง
ถงึทีว่่างส าหรบัตวัคุณเอง นอกเหนือจากนี้หรอือาจกล่าวใหช้ดัเจนว่าเนื่องจากเหตุขา้งตน้น้ี 

ดนตรจีงึเป็นหนทางทีด่ทีีสุ่ดของการหลกีหนีจากปัญหาของมนุษยใ์นโลกนี้ 
 ส าหรบัผมแลว้ความหมายทีช่ดัเจนส าหรบัดนตรมีเีพยีงอย่างเดยีว ซึง่กล่าวโดยเฟรุโช 
บุโซน3ี ว่า “ดนตรคีอือากาศทีด่งักอ้งกงัวานเสนาะโสต” ค าพูดอื่นๆทีก่ล่าวถงึดนตรี
นอกเหนือจากนี้เป็นการกล่าวอา้งถงึปฏกิริยิาต่างๆทีด่นตรกี่อใหเ้กดิขึน้ในตวัผูฟั้ง อาจเป็น
ความรูส้กึทีง่ดงาม หรอืความรูส้กึทางโลกยีะ หรอืความรูส้กึทางจติ หรอืความรูส้กึสะเทอืน
อารมณ์ หรอืเป็นเพยีงความรูส้กึตรงึใจทัว่ๆไป ความรูส้กึต่อเสยีงดนตรนีัน้มมีากมาย เนื่องจาก
ดนตรเีป็นทุกสิง่ทุกอย่างและในเวลาเดยีวกนักไ็ม่เป็นอะไรเลย ดงันัน้มนัอาจถูกน าไปใชใ้นทางที่
ผดิไดอ้ย่างงา่ยๆ เหมอืนกบัทีเ่คยขึน้มาแลว้จากการกระท าของพวกนาซ ี การสมัมนาเชงิ
ปฏบิตักิาร West-Eastern-Divan ทีเ่มอืง Weimar ปรากฏว่าในระยะ 2-3 ปีนี้ นกั
ดนตรจีากประเทศอสิราเอลและประเทศอาหรบัหลายประเทศเล่นดนตรดีว้ยกนั แสดงใหเ้หน็ว่า
การฟ้ืนสมัพนัธไมตรแีละมติรภาพระหว่างประเทศอาจบรรลุผลส าเรจ็และเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไดผ้่าน
ทางดนตร ี แต่ไม่ไดห้มายความว่าดนตรจีะแกปั้ญหาของตะวนัออกกลางได ้ ดนตรสีามารถเป็น
โรงเรยีนทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัชวีติ และในเวลาเดยีวกนั ดนตรกีเ็ป็นหนทางทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด
ทีจ่ะหลกีหนีจากชวีติ 
 

ดุสติ จรญูพงษ์ศกัดิ ์: ผูแ้ปล 
 

แปลจาก : Daniel Barenboim. “Germans, Jews and Music” 
http://www.nybooks. (March 29,2001). 

 
 

 

 
3 Ferruccio Busoni (1866-1924) นกัแต่งเพลงและนกัเปียโนชาวเยอรมนั-อิตาเลียน 

http://www.nybooks/
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บทวิเครำะห์ 
 

 ขา่วความเคลื่อนไหวในวงการคลาสสกิโลกทีส่รา้งความสนใจไดม้ากทีสุ่ดเมื่อเดอืน
มถิุนายน ปี พ.ศ.2544 เป็นข่าวที ่ ดาเนียล บาเรน็บอยม ์  (Daniel Barenboim) 

วาทยกรชาวอสิราเอล ปัจจุบนัเป็นผูอ้ านวยการดนตรปีระจ าวง ชคิาโก ซมิโฟนี ออรเ์คสตรา 
และวง Berlin Staatsoper ยนืยนัทีจ่ะอ านวยเพลงจากอุปรากรเรื่อง Die Walküre 

หรอื The Valkyries ผลงานของรชิารด์  วากเนอร ์คตีกวชีาวเยอรมนั รอ้งน าโดยพลาซิ
โด โดมงิโก ้นกัรอ้งเสยีงเทเนอรช์ื่อดงั ซึง่จะน าออกแสดงในเทศกาล อสิราเอล อารต์ เฟสตวิลั 
ในวนัเสารท์ี ่7 กรกฎาคม พ.ศ.2544 

 แต่ในทีสุ่ดรายการแสดงเพลงจากอุปรากร อ านวยเพลงโดยบาเรน็บอยม ์วาทยกรยวิ ผู้
ไม่รงัเกยีจทีจ่ะบรรเลงบทเพลงคลาสสกิของวากเนอร์ คตีกวเียอรมนั ซึง่เป็นนกัแต่งเพลง
คลาสสกิขวญัใจของฮติเลอร ์ กลบัตอ้งถูกยกเลกิไป (ทัง้ๆทีค่วามคดิทีจ่ะน าเพลงจากโอเปร่า
เรื่องนี้มาแสดงเป็นของคณะกรรมการจดังานเทศกาลศลิปะนี้) เพราะไม่อาจตา้นกระแสการ
ประทว้งและการต่อตา้นจากบุคคลผูเ้คยตอ้งชะตากรรมจากนาซเียอรมนัในอดตีมาก่อน ซึ่งยงัคง
มจี านวนมากมายอยู่ในประเทศอสิราเอล รฐัสภาของอสิราเอลถงึกบัประกาศว่า ตราบใดทีย่งัมี
ผูเ้คราะหร์า้ยจากพวกนาซหีลงเหลอือยู่ในอสิราเอลแมเ้พยีงคนเดยีว ดนตรขีองรชิารด์ วากเนอร์
จะไม่มโีอกาสไดแ้สดงต่อสาธารณชนในประเทศนี้อย่างเดด็ขาด 

 บาเรน็บอยมใ์หท้ศันะต่อความขดัแยง้นี้ต่อนกัหนงัสอืทีไ่ปสมัภาษณ์ว่า “ผมรูส้กึว่า
ผลงานเพลงของวากเนอรค์วรจะไดร้บัการน าออกแสดง เพราะว่าเป็นผลงานเพลงทีม่คีุณค่าทาง
ดนตร ีผมคดิว่าเป็นหลกัการของระบอบประชาธปิไตยทีว่่า ใครกต็ามทีต่อ้งการฟังเพลงของวาก
เนอร ์ไม่ควรถูกขดัขวางไม่ใหก้ระท าเช่นนัน้ได”้ 

บาเรน็บอยมเ์กดิในประเทศอารเ์จนตน่ิา ครอบครวัเป็นชาวรสัเซยี-ยวิ เขาอพยพไปอยู่
ในประเทศอสิราเอลตัง้แต่เดก็ มชีื่อเสยีงในฐานะวาทยกรทีม่คีวามสนัทดัในการตคีวามเพลงบท
เพลงเยอรมนัยุคศตวรรษที ่ 19 ขอ้เขยีนในหนงัสอืเล่มล่าสุดทีเ่ขาเขยีนเองชื่อ “Germans, 

Jews and Music” ทีต่ดัตอนมานี้ สะทอ้นความคดิ ทศันะวจิารณ์ทีม่ตี่อ ดนตร ีชวีติ เชือ้
ชาต ิ ทีเ่ป่ียมดว้ยประเดน็น่าสนใจ มพีลงัทางความคดิ เป็นการเสนอแนวคดิ ความเชื่อ และ
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จุดยนืการท างานดนตรทีีก่ระตุน้ใหผู้อ้่านส านึกในคุณค่าความเป็นมนุษยแ์ละบทบาทของศลิปะ
ในการจรรโลงคุณค่าดงักล่าว 

การทีผู่เ้ขยีนเชื่อมัน่หลกัการในการพจิารณ์เรื่องของเอกลกัษณ์โดยพยายามพจิารณาใน
หลายๆแงห่ลายมุมอนัประกอบกนัเป็นภาพรวมใหญ่ของความเชื่อ โดยโยงไปถงึเรื่องการ
ตคีวามทางดนตรผีลงานเพลงของเดอบูซซแีละเบโธเฟน ทีแ่มเ้ป็นถงึเทคนิคการเล่นดนตรใีหไ้ด้
เสยีงดนตรเีบาๆ ทีน่่าจะเหมอืนกนั แต่ในแงก่ารปฏบิตัจิะแตกต่างกนัมาก เป็นการวจิารณ์ดนตรี
ในฐานะนกัดนตรทีีม่ากดว้ยประสบการณ์ชวีติ ใกลช้ดิกบัวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมหลายเชือ้ชาต ิ สามารถเขา้ใจและหยบิฉวยมาใชใ้นการสรา้งสรรคง์านดนตรไีดอ้ย่าง
เขา้ใจและไม่ตดิยดึตดิกบัมุมมองใดมุมมองหนึ่งจนเกนิไป 

ทศันะการวจิารณ์ทีม่ตี่อดนตร ี ลกัษณะทีต่อ้งการพน้ไปจากความคดิเรื่องดนตรทีีค่น
ทัว่ไปคุน้เคยและรูจ้กั แต่พยายามน าไปสูแ่นวคดิทีน่ าไปสูค่วามคดิเชงิอภปิรชัญาทีว่่า ดนตรทีี่
แทจ้รงิคอือะไร สง่ผลต่อมนุษยชาต ิและมนุษยค์วรจะยดึมัน่ถอืมัน่ มองดนตรใีนลกัษณะใด 

ความเชื่อสว่นหน่ึงของบาเรน็บอยมท์ีว่่า ดนตรเีป็นทุกสิง่ทุกอย่างและในเวลาเดยีวกนัก็
ไม่เป็นอะไรเลย  สะทอ้นใหเ้หน็ลกึทางนามธรรม สะทอ้นความเชื่อของบาเรน็บอยมท์ีแ่สดงออก
มาถงึกรณีล่าสุดของความขดัแยง้เรื่องการน าแสดงผลงานเพลงของคตีกวชีาวเยอรมนัมาบรรเลง
ในประเทศอสิราเอล ต่อผูฟั้งชาวยวิผูป้ระสบกบัเหตุการณ์ฆา่ลา้งเผ่าพนัธุท์ีพ่วกนาซเีคยกระท า
กบัคนเชือ้สายยวิจ านวนมากมายมาแลว้ในอดตี 

 ความโกรธแคน้ต่อคนเยอรมนัในอดตี สมควรทีจ่ะถูกต่อตา้นหรอืประทว้งดว้ยการไม่
เสพผลงานศลิปะของคนเชือ้สายเยอรมนัหรอืไม่ ดนตรเีกีย่วขอ้งหรอืสมัพนัธอ์ย่างไรกบัความ
ขดัแยง้ดา้นความเชื่อทางเชื้อชาต ิและความคบัแคน้ในอดตี 

 การวจิารณ์ดนตรจีากขอ้เขยีนของบาเรน็บอยม ์ วาทยกรยวิผูไ้ม่ปฏเิสธทีจ่ะเล่นเพลง
ของคตีกวชีาวเยอรมนั ศลิปินผูว้จิารณ์ความหมายของดนตร ีทีน่ าไปสูก่ารวจิารณ์ความสมัพนัธ์
ระหว่างศลิปะกบัชวีติและสงัคม ความคดินี้น าไปสูค่วามเขา้ใจในเรื่องของการสรา้งสรรคต์่างๆ
ของมนุษยชาต ิรวมถงึการยอมรบัผลงานการสรา้งสรรคข์องผูเ้สพงานสรา้งสรรคเ์หล่านัน้ดว้ย 

 ผลกระทบจากขอ้เขยีนของบาเรน็บอยมน์ี้ กระตุน้ใหผู้อ้่านหลายคนหนักลบัมาขบคดิ
พจิารณาว่า ชาวยวิผูเ้คราะหร์า้ยในอดตี หรอืลูกหลานชาวยวิเหล่านัน้ในปัจจุบนั หรอืชาวยวิยุค
ใหม่ทีไ่ม่เคยพานพบประสบการณ์เช่นนัน้มาก่อน สมควรจะต่อตา้นดนตรขีองคตีกวชีาวเยอรมนั
หรอืไม่ 
 หรอืมนุษยชาตใินปัจจุบนัควรจะใชด้นตรเีพือ่หลกีหนี (ทัง้ชัว่คราวและถาวร) จาก
ปัญหาชวีติ ปัญหาสงัคมทีด่ ารงอยู่มากมายไดห้รอืไม่ อย่างไร และสมควรกระท าในรปูแบบใดที่
เหมาะสมทีสุ่ด นอกเหนือจากการใชด้นตรเีพือ่เป็นโรงเรยีนชวีติทางประชาธปิไตยทีด่ทีีสุ่ดทาง
หนึ่งแลว้ 

 

ดุสติ จรญูพงษ์ศกัดิ ์: ผูว้เิคราะห ์
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ยิตสช์ำค เพิรล์มำน 

แจ๊ค ไรเมอร ์
 

 เมื่อวนัที ่18 พฤศจกิายน ค.ศ.1995 ยติสช์าค เพริล์มาน (Itzhak Perlman) 

นกัไวโอลนิเดนิออกมาหน้าเวท ีAvery Fisher Hall ซึง่ตัง้อยู่ที ่ลนิคอลน์ เซน็เตอร ์ ใน
นครนิวยอรก์ เพือ่บรรเลงไวโอลนิ ถา้คุณเคยไปชมการแสดงของเพริล์มานมาแลว้ คุณคงจะ
ทราบว่าการเดนิออกมาหน้าเวทเีป็นเรื่องทีเ่ขาตอ้งใชค้วามพยายามพอสมควร เพริล์มานเป็น
โรคโปลโิอตัง้แต่เดก็ ดงันัน้เขาจงึตอ้งค ้ายนัขาและเดนิดว้ยไมเ้ทา้ค ้ายนัขาทัง้สองขา้ง 
 การทีไ่ดเ้หน็เขาเดนิไปบนเวททีลีะกา้ว อย่างเจบ็ปวดและอย่างชา้ๆ เป็นประสบการณ์ที่
ไม่อาจลมืเลอืนได ้ เขาก้าวเดนิดว้ยความรูส้กึเจบ็ปวด แต่สงา่งาม จนกระทัง่มาถงึเกา้อีน้ัง่บน
เวท ี เขาจะนัง่ลง วางไมเ้ทา้ค ้ายนัลงอย่างชา้ๆบนพืน้เวท ีปลดสิง่ทีย่ดึเทา้ออก พบัเทา้ขา้งหนึ่ง
ไปดา้นหลงัและยดืเทา้อกีขา้งหนึ่งไปขา้งหน้า ก้มลงหยบิไวโอลนิ วางไวโอลนิไวใ้ตค้าง พยกั
หน้าใหก้บัวาทยกร และเริม่ตน้เล่นไวโอลนิ 

 ทุกวนัน้ีผูช้มคุน้เคยกบัพธิกีรรมนี้ พวกเขานัง่เงยีบระหว่างทีเ่พริล์มานเดนิผ่านหน้าเวที
ไปยงัเกา้อีข้องเขาบนเวท ี  ระหว่างทีเ่พริล์มานวางไมค้ ้ายนัลง ผูฟั้งยงัคงนัง่เงยีบดว้ยความรูส้กึ
รกัและเลื่อมใสในตวัเพริล์มาน  รอจนกระทัง่เพริล์มานพรอ้มทีจ่ะบรรเลงไวโอลนิ 

 แต่ครัง้นี้มบีางสิง่ทีผ่ดิปกตเิกดิขึน้ หลงัจากทีเ่ขาเริม่เล่นไปไดเ้พยีงไม่กีห่อ้ง สาย
ไวโอลนิสายหน่ึงของเขาเกดิขาดขึน้มา ผูฟั้งสามารถไดย้นิเสยีงสายขาดผงึ คลา้ยเสยีงปืนดงั
ขา้มหอ้ง เสยีงนัน้บ่งบอกอย่างแน่ชดัว่าก าลงัเกดิอะไรขึน้ และทุกคนคาดคดิไดอ้ย่างแน่นอนว่า
เพริล์มานควรจะท าอย่างไรกบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้นี้ 

ผูฟั้งทีอ่ยู่ทีน่ัน่คนืนัน้คดิในใจว่า “เราวาดภาพว่าเขาคงจะตอ้งยนืขึน้ สวมใสท่ีย่ดึเทา้อกี
ครัง้ หยบิไมเ้ทา้ค ้ายนัและค่อยๆเดนิโขยกเขยกออกจากเวท ี เพือ่ไปหาไวโอลนิตวัใหม่หรอืหา
สายไวโอลนิเสน้ใหม่แทนสายเสน้เดมิทีข่าดไป 

 แต่เขาไม่ท าเช่นทีค่าดไว ้ เขารอสกัครู่หนึ่ง หลบัตาลง และสง่สญัญาณใหว้าทยกร
เริม่ตน้เล่นใหม่ วงออรเ์คสตราเริม่บรรเลงและเขากเ็ล่นต่อจากตอนทีส่ายขาด  เขาเล่นดว้ย
อารมณ์ความรูส้กึ ดว้ยพลงั และดว้ยความสดบรสิุทธิข์องสรรพส าเนียงเสยีงดนตร ี ในแบบที่
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ผูฟั้งไม่เคยไดย้นิไดฟั้งมาก่อน แน่นอนทีสุ่ด ใครๆกร็ูว้่ามนัเป็นไปไม่ไดท้ีจ่ะเดีย่วไวโอลนิเพลงนี้
กบัวงออรเ์คสตราดว้ยไวโอลนิทีม่สีายเพยีง 3 สาย  ผมกร็ู ้ คุณกร็ู ้ แต่คนืนัน้ยติสช์าค เพริล์
มานปฏเิสธทีจ่ะรบัรูค้วามจรงิขอ้นี้ 
 คุณสามารถมองเหน็เขาปรบัเปลีย่นต าแหน่งการเล่นบนไวโอลนิขึน้มาใหม่ในหวัของเขา 
บางตอนเสยีงดนตรทีีเ่ล่นออกมาใหค้วามรูส้กึเหมอืนกบัว่าเขาก าลงัปรบัเปลีย่นสสีนับนสาย
ไวโอลนิ เพือ่ใหไ้ดเ้สยีงไวโอลนิสสีนัใหม่ๆ ซึง่ไม่เคยไดร้บัการรงัสรรคบ์นไวโอลนิมาก่อนเลย 

 เมื่อเขาเล่นไวโอลนิจนจบเพลง บงัเกดิความเงยีบงนัทีแ่ฝงความรูส้กึอนัวเิศษยิง่ขึน้
ภายในหอ้งนัน้ จากนัน้ผูฟั้งลุกขึน้ยนืและสง่เสยีงรอ้ง เสยีงปรบมอืชื่นชมดงักกึกอ้งจากทุกซอก
ทุกมุมภายในหอ้งแสดงดนตร ีเราทุกคนลุกขึน้ยนื รอ้งตะโกน และรอ้งเชยีร ์ท าทุกสิง่ทุกอย่างที่
เราสามารถท าได ้เพือ่แสดงว่าเราชื่นชมต่อสิง่ทีเ่พริล์มานไดท้ าลงไปอย่างไร  

 เขายิม้ ปาดเหงือ่จากบรเิวณหน้าผาก ยกคนัชกัขึน้เพื่อสง่สญัญาณใหเ้ราเงยีบเสยีงลง 
แลว้พดูขึน้มาดว้ยน ้าเสยีงสงบ ทีอ่อกมาจากความรูส้กึอย่างถ่อมเนื้อถ่อมตวัและน่าฟังยิง่ว่า  
“พวกคุณคงรูว้่าบางครัง้เป็นภาระหน้าทีข่องศลิปินในการพยายามคน้ใหพ้บว่า นักดนตรยีงัคง
สามารถสรา้งสรรคเ์สยีงดนตรไีดม้ากน้อยเพยีงไหนจากสิง่ทีเ่ขามเีหลอือยู่”   
 ช่างเป็นค าพดูทีเ่ตม็เป่ียมไปดว้ยพลงัเสยีจรงิๆ  สิง่นี้ยงัตดิอยู่ในใจของผมตัง้แต่ผมได้
ยนิค าพดูนี้ และใครจะรูบ้า้งว่า บางทสีิง่นี้คอืหนทางของชวีติ ไม่เพยีงเฉพาะส าหรบัศลิปิน
เท่านัน้ แต่ส าหรบัพวกเราทุกคน 
 บางทภีาระกจิของเราในโลกทีอ่าศยัอยู่นี้ ซึง่ไม่เทีย่งแท ้ มกีารเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ 
และแสนสบัสนคอื เบือ้งแรกเราสรา้งสรรคด์นตรจีากทุกสิง่ทุกอย่างทีเ่ราม ี และต่อมาเมื่อไม่มี
หนทางทีจ่ะท าเช่นนัน้ไดอ้กี เราควรจะสรา้งสรรคด์นตรจีากอะไรกไ็ดท้ีเ่รามเีหลอือยู่   
 

ดุสติ จรญูพงษ์ศกัดิ ์: ผูแ้ปล 
 

 

ทีม่า: แปลจาก : Jack Reimer. “ITZHAK PERLMAN”.  Houston 
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บทวิเครำะห์ 
 

 บทวจิารณ์บทน้ีมลีกัษณะการเล่าเรื่องราวทีผู่เ้ขยีนประสบมา จากการไปชมการแสดง
ดนตรขีองยอดนกัไวโอลนิชื่อดงั ยติสช์าค เพริล์มาน นักไวโอลนิชาวอสิราเอล เป็นบทวจิารณ์ที่
อ่านงา่ย ชวนตดิตาม มเีสน่ห ์ ลกึๆแฝงประเดน็น่าสนใจและพลงัทางปัญญาอนัเกดิจากบท
วจิารณ์ (ทางออ้ม) บทนี้ของผูเ้ขยีน 

 ผูอ้่านๆแลว้เหมอืนตดิตามเรื่องราวไปเรื่อยๆ หลายครัง้ผูอ้่านคาดหวงัว่าจะเกดิอะไรขึน้
ต่อไป ผูเ้ขยีนไม่ไดต้ัง้ใจจะวจิารณ์การแสดงดนตรโีดยตรง เนื้อหาอาจไม่มลีกัษณะเป็นการ
วจิารณ์โดยตรง แต่สามารถโยงจากการเล่าเรื่องดนตร ี การปรบัตวัของนกัดนตรยีามเกดิปัญหา
อย่างกะทนัหนัขึน้บนเวทกีารแสดง ไปสูก่ารวจิารณ์ชวีติและสงัคม 

 ยติสช์าค เพริล์มาน ป่วยเป็นโรคโปลโิอตัง้แต่อายุ 4 ขวบ ไม่สามารถเดนิดว้ยเทา้ทัง้
สองขา้งได ้ ตอ้งใชไ้มเ้ทา้ค ้ายนัตวัช่วยในการเดนิ แต่มคีวามสามารถในการรเล่นไวโอลนิทัง้แต่
เดก็ หลงัจากเรยีนดนตรจีากสถาบนัดนตรใีนกรุงเทอาวฟี ประเทศอสิราเอล  เพริล์มานเดนิทาง
ไปเรยีนดนตรตี่อ ณ สถาบนัดนตรจีลูอิารด์ นครนิวยอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็นลูกศษิย์
ของอวิาน กาลาเมยีน1และ  ดอราธยี ์ดเีลย์2  ครสูอนไวโอลนินามอุโฆษ จากนัน้เพริล์มานออก
แสดงดนตร ีจนมชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กักนัดทีัว่โลก 

 นอกเหนือจากฝีมอืการเล่นไวโอลนิ และความสนัทดัในการบรรเลงบทเพลงยุคโรแมน
ตกิของเพริล์มาน บุคลกิสว่นตวัทีเ่ป็นคนกลา้สูช้วีติ อธัยาศยัด ียิม้แยม้แจ่มใส มไีมตรจีติต่อคน
รอบดา้น ท าใหเ้ขาเป็นทีร่กัใคร่ของผูฟั้งทัว่ไป และผูฟั้งเหล่านี้เคยชนิและคุน้ตาดกีบัขัน้ตอน
การเดนิออกสูห่น้าเวทกีารแสดงดว้ยไมเ้ทา้ค ้ายนั หรอืแมแ้ต่การทีต่อ้งเดนิออกมาจากหลงัเวที
การแสดงอกีครัง้เพือ่โคง้ตอบรบัเสยีงปรบมอืหลงัเสรจ็สิน้การแสดง  
 ผูฟั้งหลายคนคดิว่า เขาไม่จ าเป็นตอ้งเดนิออกมาโคง้รบัเสยีงปรบมอืหลงัเสรจ็สิน้การ
แสดง เพราะไม่ตอ้งการใหเ้พริล์มานตอ้งเหน็ดเหนื่อย หรอืรูส้กึเจบ็ปวดกบัการเดนิดว้ยไมเ้ทา้
ค ้ายนั แต่เขายนืยนัทีจ่ะท าเช่นนัน้ 

 
1 Ivan Galamian (1903-1981) นกัไวโอลินและครูสอนไวโอลินชาวรสัซีย ต่อมาแปลงสญัชาติเป็นอเมริกนั 
2 Dorothy Delay (1917) นกัไวโอลินและครูสอนไวโอลินชาวอเมริกนั 
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 ผูเ้ขยีนบทวจิารณ์เขยีนบรรยายสรา้งภาพทีเ่รยีบงา่ย พรอ้มกบัสรา้งมโนภาพความ
คาดหวงัของผูฟั้งดนตรทีีม่ตี่อเพริล์มาน  สิง่ทีเ่กดิขึน้อย่างไม่คาดคดิมาก่อนบางอย่างบนเวที
การแสดงสดนัน้ เป็นสิง่ทีอ่าจเกดิขึน้ไดก้บันกัดนตรทีุกคน  โดยเฉพาะปัญหาเรื่องสายไวโอลนิ
ขาด และธรรมเนียมหรอืวธิกีารแกปั้ญหานี้กค็่อนขา้งเป็นทีรู่ก้นัดใีนแวดวงดนตรคีลาสสกิ 

 แต่ครัง้นี้นกัไวโอลนิขาพกิารผูน้ี้ไม่ไดแ้ก้ปัญหาเฉพาะหน้านี้อย่างทีห่ลายคนคาดการณ์
ไวล้่วงหน้า หลงัจากการแสดงตอ้งหยุดชะงกัไปสกัครู่ เขากลบัเล่นต่อดว้ยสายไวโอลนิเพยีง 3 

สายทีเ่หลอือยู่ เล่นบทเพลงเดมิ แต่เขาจะตอ้งใชค้วามสามารถในการเปลีย่นต าแหน่งทีใ่ชน้ิ้วกด
สายไวโอลนิทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ แน่นอนทีสุ่ดว่าเมื่อต าแหน่งเปลีย่นไป สสีนัเสยีงดนตรทีีเ่ขา
สรา้งสรรคอ์อกมาย่อมผดิแผกไปจากสสีนัดนตรเีดมิๆทีท่ ัง้ผูเ้ล่นและผูฟั้งเคยชนิ 

 สิง่นี้ผูเ้ขยีนบทวจิารณ์ไดว้จิารณ์ถงึการเล่นของเขาไปในบทวจิารณ์ทีเ่รยีบงา่ยน้ีแลว้ แม้
ไม่ไดบ้อกว่าเขาเล่นดอีย่างไร หรอืสสีนัเสยีงไวโอลนิในลกัษณะทีผู่ฟั้งไม่เคยไดย้นิไดฟั้งมาก่อน
เป็นอย่างไร แต่สิง่นี้กเ็พยีงพอทีจ่ะแสดงถงึฝีมอืและความสามารถดา้นเทคนิคการเล่นไวโอลนิที่
เพริล์มานฝึกฝนมาเป็นอย่างด ีถงึระดบัทีว่่าแมส้ายไวโอลนิขาดไปหนึ่งสาย เขากส็ามารถเล่น
เพลงเดมิ ดว้ยการปรบัตวั ดดัแปลง หรอืใชส้ิง่ทีเ่หลอือยู่ (สายไวโอลนิเพยีง 3 สาย) 

สรา้งสรรคง์านศลิปะต่อไปได ้

 บทวจิารณ์นี้แสดงใหเ้หน็คุณค่าของศลิปินทีใ่ชค้วามสามารถทุกอย่างทีม่อียู่ หรอืทีไ่ด้
ฝึกปรอืมาเป็นอย่างดใีนสรา้งและจรรโลงงานศลิปะใหผู้ฟั้งไดช้ื่นชม การวจิารณ์ทีเ่ริม่จากการ
เล่าเรื่อง สูก่ารวจิารณ์ความสามารถของนกัดนตร ี ทา้ยสุดน าไปสูก่ารวจิารณ์ “มนุษย”์ และ 
“ชวีติ” 
 ชวีติของคนท างานดนตรทีีต่้องปรบัตวัตามสภาวะการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีผ่นัแปร 
เปลีย่นแปลงทุกวนิาท ี ชวีติของผูค้นทัว่ไปในโลกมนุษยน์ี้กต็อ้งพานพบสิง่เหล่านี้เช่นเดยีวกนั 

หนทางการแกไ้ขปัญหาอาจผดิแผกแตกต่างกนัไป  

มนุษยเ์ราจะหาความสุขหรอืสรา้งสุขไดจ้ากสิง่ทีเ่รามเีหลอือยู่ไดอ้ย่างไร โดยไม่
เรยีกรอ้งหาสิง่ต่างๆใหค้รบถว้นอยู่ตลอดเวลา บทเล่าเรื่องดนตร ี บทวจิารณ์ดนตร ี และบท
วจิารณ์ชวีติชิน้น้ีสะทอ้นสิง่เหล่านี้ออกมาอย่างชดัเจน เป็นการน าเสนอทศันะต่อชวีติที่พน้ไป
จากเรื่องราวทางดนตร ีแต่เป็นผลมาจากพลงัการเพง่พศิพนิิจลกึทางดนตรนีัน่เอง 
  

ดุสติ จรญูพงษ์ศกัดิ ์: ผูว้เิคราะห ์

 
 


