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ท่าน และหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ดังนี้
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บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุ ประสงค์เพื่อ 1. ศึกษากระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีของ
ผู้อานวยเพลงวงขับร้องประสานเสียงที่ชนะการแข่งขันระดับโลก อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก
จูเนียร์ (Ramon Molina Lijauco, Jr.) 2. ศึกษาวิธีการในการเตรียมคณะนักร้องประสานเสียงของ
ประเทศไทยเพื่อก้าวสู่การแข่งขันขับร้องประสานเสียงโลก World Choir Games 2014
การศึก ษาใช้ร ะเบีย บวิธ ีว ิจ ัย เชิง คุณ ภาพ แบบการศึก ษารายกรณี ( Case Study) กับ
คณะนักร้องประสานเสียงตัวแทนประเทศไทย 2 วง ได้แก่ คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู และ
คณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ซึ่งได้รับรางวัล
จากการแข่งขันขับร้องประสานเสียงโลก World Choir Games 2014 โดยใช้วิธีการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม
(Participant observation) และ การสัม ภาษณ์แ บบเจาะลึก (In-depth interview) ในการ
เก็บข้อมูลวิจัย
ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์
ประกอบด้วย 1.การเตรียมตัวก่อนการฝึกซ้อม 2.การสร้างบรรยากาศในการฝึกซ้อม และ 3.กลวิธี
ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการขับร้อ งประสานเสียง และในส่วนของการเตรียมคณะนักร้องประสาน
เสียงของประเทศไทยเพื่อก้าวสู่การแข่งขันขับร้องประสานเสียงโลกประกอบด้วย 1.การประเมินความ
เป็นไปได้ในการเข้าร่วมการแข่งขัน 2.การคัดเลือกสมาชิก 3.การเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ
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สวนพลู / คณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ / การพัฒนาวงขับร้องประสานเสียงไทย
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Transferability Process of Musical Knowledge by Ramon Lijauco Jr. in the
Development of Thailand Choral Representatives for the World Choir Game
2014: Suanplu Chorus and Chulada Choir of Chulalongkorn University
Demonstration Secondary School - Case Studies.
MONSIKARN LAOVANICH, B.M. (1st Class Honours), M.A., Ph.D.
VITCHATALUM LAOVANICH, B.Ed. (1st Class Honours), M.A., Ph.D.

ABSTRACT
The purpose of this research is to 1. analyze the transferability process of
musical knowledge by award-winning conductor Ramon Lijauco Jr. 2. examine the
preparation process for sending Thai choruses to participate in the World Choir Games
2014.
The study was a qualitative research using case studies from two choral
representatives of Thailand, both of which have been awarded medals from the
competition: Suanplu Chorus and Chulada Choir of the Chulalongkorn University
Demonstration Secondary School. Data collection for the study was performed using
participant observations and in-depth interview.
The results showed that the transferability process of musical knowledge by
Ramon Lijauco Jr. consisted of 1. pre-rehearsal preparation 2. atmosphere-setting for
rehearsal 3. transfer mechanisms of choral music knowledge. Furthermore, the
preparation process for Thai choir to get ready for World class competition were
1. likelihood assessment of the possibility of joining the competition, 2. chorus members
selection, 3. other preparation.
KEY WORDS: Choral teaching / World Choir Games / Suanplu Chorus / Chulada Choir /
Thai choral development
146 pages
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เสียงร้องเพลงเปรียบได้กับเสียงของเครื่องดนตรีชิ้นแรกของมนุษย์ มนุษย์ใช้เสียงในการ
แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก ตั้งแต่เสียงร้องแรกของการเริ่มต้นชีวิต สู่การเลียนแบบเสียงพูดหรือ
เสียงร้องที่แตกต่างกัน เสียงร้องสามารถใช้ถ่ายทอดเรื่องราวอารมณ์ ความรู้สึกจากผู้ร้องถึงผู้ฟัง จาก
ใจถึงใจ ได้มากกว่าเครื่องดนตรี แต่การร้องเพลงได้กับการร้องเพลงแบบมีศิลปะในการขับร้องมีความ
แตกต่างกัน ดังนั้นการขับร้องเพลงเพื่อให้มีศิลปะหรือการร้องเพลงให้มีความไพเราะนั้นจึงเป็นศาสตร์
ด้านหนึ่งที่เกิดจากการสั่งสมขององค์ความรู้ และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีความแตกต่าง
หลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมและวัฒนธรรม
ในบรรดาการขับร้องเพลงที่มีหลากหลายประเภทนั้น การขับร้องประสานเสียง เป็นการขับร้อง
ประเภทหนึ่งที่แสดงออกถึงความไพเราะงดงามของเสียงมนุษย์ แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี
ความมีวินัยและความเป็นน้้าหนึ่งใจเดียวกันของกลุ่มคนที่ขับร้องร่วมกัน เป็นศิลปะอันทรงคุณค่าที่มี
รากฐานยาวนานและมี พั ฒ นาการกว่ า สองพั น กว่ า ปี (Quadros, 2012) แม้ ใ นช่ ว งแรกนั้ น จะถู ก
พัฒนาขึ้นโดยคริสต์ศาสนาในทวีปยุโรปและถูกจ้ากัดอยู่เพียงในโบสถ์เท่านั้น แต่ภายหลังการขับร้อง
ประสานเสียงได้รับการพัฒนาขึ้นจากประชาชนทั่วไป จนเป็นพื้นฐานการเรียนดนตรีในห้องเรียนของ
ทวียุโรป และได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วทุกมุมโลก (Cox & Stevens, 2010) เนื่องจากประเทศ
ในทวีปยุโรปมีการติดต่อทางการค้ากับประเทศทวีปอื่นๆ ท้าให้การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละ
ประเทศจึงเกิดขึ้นด้วย การขับร้องประสานเสียงจึงได้รับความนิยมและแพร่หลายมากขึ้นทั่วโลก
ตามล้าดับ ท้าให้หลายประเทศได้ปรับเปลี่ยนการขับร้องประสานเสียงให้เข้ากับวัฒนธรรมของประเทศ
ตนเอง
ส้าหรับการขับร้องประสานเสียงในประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตกเช่นกัน ดังที่
ไกวัล กุลวัฒโนทัย (2551) อดีตผู้อ้านวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู และนักประพันธ์เพลง
รางวัลสุพรรณหงส์ทองค้า กล่าวว่า
“การขับร้องประสานเสียง แม้จะเป็นวัฒนธรรมจากโลกซีกตะวันตก
ซึ่งเติบโตและพัฒนาจากการร้องเพลงเพื่อศาสนาในโบสถ์ แต่ก็เป็นวั ฒนธรรม
ที่ดี และมีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ในประเทศไทยไม่มีแนวคิดของการร้อง
แบบประสานเสียงอยู่เลยในวัฒนธรรมดั้งเดิมของเรา อย่างมากก็เป็นเพียงการ
ร้องรับแบบลูกคู่ ในการละเล่นพื้นบ้าน หรือละครต่างๆ หรือร้องหมู่ ซึ่งก็ไม่ได้
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มีการพัฒนาเทคนิคให้มีความละเอียดลึกซึ้ง เท่าของตะวันตก ทั้งนี้ เพราะ
ความนิ ย มและรสนิ ย มในทางสุ น ทรี ย ะนั้ น แตกต่างกั น โดยของไทยเราจะ
มุ่งเน้นรายละเอียดแบบประณีตศิลป์ คือลงรายละเอียดมากๆ เปรียบเหมือน
เราไปดูงานจิตรกรรมหรือสถาปัตยกรรมของไทย หน้าต่าง บานประตูที่สลัก
อย่างวิจิตรบรรจง ล้วนสะท้อนถึงแนวคิดทางศิ ลปะของไทยที่เน้นรายละเอียด
ในแบบ Micro มากกว่ า Macro เน้ น ความสามารถเฉพาะตัว มากกว่ าการ
ทางานประสานกันเป็นทีม ในขณะที่งานศิลปะแบบตะวันตกจะมีโครงสร้างที่
ใหญ่ หรูหราอลังการแบบมองเห็นแต่ไกล มีเส้นและรูปร่างที่กว้างกว่าของไทย
แตะรายละเอียดปลีกย่อยนั้นจะไม่ประณีตเท่า” (ไกวัล กุลวัฒโนทัย, สัมภาษณ์,
4 สิงหาคม 2551)
การรับเอาวัฒนธรรมการขับร้องประสานเสียงเข้ามาในประเทศไทยในช่วงแรกนั้น เข้ามาโดย
มิชชันนารี ซึ่งจะปรากฏชัดเจนในโรงเรียนสอนศาสนา ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ (มานิจ ชุมสาย,
2498; วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช, 2556) ซึ่งต่อมาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างมากในโรงเรียนคริสต์
อาทิเช่น โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนเซนคาเบรียล โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย โรงเรียนเซ็นฟรังซิสซาเวียร์ เป็ นต้น (กมลา ชิตช่าง, 2541; ปิยนาถ
บุนนาค และคณะ, 2548) แต่เมื่อประเทศไทยรับวัฒนธรรมดังกล่าวเข้ามาและเริ่มเป็นที่แพร่หลาย
มากขึ้นแล้ว จึงมีการประยุกต์น้าวัฒนธรรมการขับร้องประสานเสียงแบบตะวันตก ผสมผสานกับ
วัฒนธรรมการขับร้องแบบไทย ซึ่งกลุ่มศิลปินที่เป็นผู้น้าในการผสมผสานวัฒนธรรมดังกล่าวคือ คณะ
นักร้องประสานเสียงสวนพลู โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในวงการดนตรีของประเทศไทยเป็นเวลากว่า
10 ปี
มีการบันทึกอยู่ในหนังสือ The Cambridge companion to choral music (Quadros,
2012) ว่า “คณะนักร้องประสำนเสียงสวนพลูเป็นหนึ่งในคณะนักร้องที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย”
สิ่งที่ท้าให้คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู มีเอกลักษณ์อันแตกต่างจากคณะนักร้องประสานเสียงวงอื่นๆ
ในประเทศไทย คือ การน้าเพลงไทย ทั้งไทยเดิม เพลงพื้นบ้าน เพลงเพื่อชีวิต เพลงลูกทุ่ง เพลงพระราชนิพนธ์
มาน้าเสนอในรูปแบบของการขับร้องประสานเสียงแบบตะวันตก มีการปรับวัฒนธรรมในหลายด้าน
ทั้งการเปลี่ยนวิธีการเปล่งเสียง ทั้งด้ านบันไดเสียง (scale) และด้านการออกเสียงค้าร้อง (Diction)
รวมถึงวิธีการแสดง เพื่อให้การแสดงและดนตรีไทยได้ขึ้นไปยืนเทียบเท่ากับทางตะวันตก โดยการ
สอดแทรกวัฒนธรรมที่งดงามของไทยเข้าไปในการแสดง เพื่อเป็นการถ่ายทอดความสนุกสนานผ่าน
ลีลาการแสดง สื่อให้ชาวต่างชาติได้เห็นวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ท้าให้คณะนักร้อง
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ประสานเสียงสวนพลูเป็นคณะนักร้องประสานเสียงที่มีบทบาทในการเป็นทูตวัฒนธรรม น้าเพลงไทย
ไปเผยแพร่สชู่ าวต่างชาติในเวทีระดับโลก
นอกจากบทบาทในการเป็นทูตวัฒนธรรมแล้ว คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู ยังมีความ
ต้องการพัฒนาความสามารถในการขับร้องประสานเสียงให้เทียบเท่ากับมาตรฐานโลกด้วยเช่นกัน จึง
ได้ เ ริ่ ม เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ระดั บ นานาชาติ ใ นรายการ Choir Olympics หรื อ โอลิ ม ปิ ค การขั บ ร้ อ ง
ประสานเสียงอย่างต่อเนื่อง
การแข่งขัน Choir Olympics หรือโอลิมปิคการขับร้องประสานเสียงเป็นการแข่งขันขับร้อง
ประสานเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมีคณะนักร้องเข้าร่วมงานมากที่สุด เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2543 ณ
เมือง Linz สาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งเป็นปีที่ทางองค์การยูเนสโกก้าหนดให้เป็นปีแห่งศิลปวัฒนธรรม
และสันติภาพโลก แนวคิดในการจัดการแข่งขัน เกิดจากการน้าเอาปรัชญาการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคมา
ใช้ในการขับร้องประสานเสียง ภายใต้แนวคิด "Singing together brings nations together" โดยใช้
พลังแห่งการขับร้องเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยชาติ ภายใต้การจัดการแข่งขัน
ที่มีความยุติธรรม และเกณฑ์การให้คะแนนอย่างเป็นระบบโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการขับร้อง
ประสานเสียงจากทั่วโลก (INTERKULTUR, 2016b) ท้าให้คณะนักร้องที่เข้าร่วมแข่งขันได้มีโอกาส
ทราบถึงมาตรฐานของวงตนเองว่าอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับระดับสากล จึงเป็นการส่งเสริมให้เกิ ด
การพัฒนาการขับร้องประสานเสียงในในระดับนานาชาติเป็นอย่างมาก โดยงานแข่งขันขับร้องประสาน
เสียงโอลิมปิค Choir Olympics ได้จัดขึ้นต่อเนื่องมาหลังจากนั้นอีกทุกๆ สองปี และได้เปลี่ยนชื่องาน
เป็นการแข่งขันขับร้องประสานเสียงโลก “World Choir Games” ในการแข่งขันครั้งที่4 เมื่อปี พ.ศ. 2549
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และใช้ชื่อ “World Choir Games” มานับตั้งแต่นั้น ในส่วนของประเทศไทย
ได้ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันหลายคณะโดยได้รับรางวัล 5 เหรียญทอง 18 เหรียญเงิน และ 6 เหรียญทองแดง
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา (INTERKULTUR, 2016a)
การเข้าร่วมการแข่งขันขับร้องประสานเสียงโอลิมปิคท้าให้เกิดการตื่ นตัวในวงการขับร้อง
ประสานเสียงของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยหลังจากที่คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูได้ เข้าร่วม
แข่งขันการขับร้องประสานเสียงโลกแล้ว สมาชิกจ้านวนหนึ่งของคณะนักร้องสวนพลูหลายท่านได้น้า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาการแข่งขัน มาถ่ายทอดและสร้างคณะนักร้ องประสานเสียงต่อมา
อีกหลายคณะ ซึ่งหนึ่งในคณะนักร้องประสานเสียงที่ได้รับอิทธิพลด้านความคิดทางดนตรีจากคณะ
นั ก ร้ อ งประสานเสี ย งสวนพลู คื อ คณะนั ก ร้ อ งประสานเสี ย งจุ ฬ ดาร์ โรงเรี ย นสาธิ ต จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
คณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการศิลปวัฒนธรรมและการแสดง
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ศิ ล ปะ โรงเรี ย นสาธิ ตจุ ฬ าลงกรณ์ม หาวิ ท ยาลั ย ฝ่ ายมั ธ ยม เป็ น ผลิ ตผลทาง
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วัฒนธรรมอีกวงหนึ่งที่ได้มีการก่อตั้งขึ้นในปลายปี พ.ศ. 2547 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้
ท้างานเป็นกลุ่ม การมีวินัยในตนเอง เป็น การสร้างความรัก ความสามัคคี และความเป็นน้้าหนึ่งใจ
เดียวกันขึ้นในสังคม ผ่านทางการขับร้องประสานเสียง และใช้ร้องเพลงสร้างความสุข สร้างความผ่อน
คลายให้กับตนเอง นอกจากนี้นักเรียนในกิจกรรมยังได้รับความรู้ทางด้านการร้องเพลง และความรู้
ทางด้านการขับร้องประสานเสียงตามมาตรฐานสากล และได้ใช้เวลาว่างของตนเองให้เป็นประโยชน์
ตลอดระยะเวลากว่ า 10 ปี ที่ ผ่ า นมา คณะนั ก ร้ องประสานเสี ย งจุ ฬ ดาร์ ฯ มี โ อกาสแสดง
ความสามารถในงานต่างๆ ทั้งในระดับโรงเรียนและระดับสังคมอย่างสม่้าเสมอ รวมถึงพยายามพัฒนา
ศักยภาพของตนเองด้วยการเข้าร่วมการแข่งขันขับร้องประสานเสี ยงรายการต่างๆ โดยได้รับรางวัล
ชนะเลิศ 3 ครั้ง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2 ครั้ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 ครั้ง จากการแข่งขัน
ระดับประเทศ รางวัล 2 เหรียญเงินจากการแข่งขัน World Choir Games ครั้งที่ 7 รวมไปถึงได้รับยกย่อง
ให้เป็นกลุ่มเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจ้าปี พ.ศ.2552
อย่างไรก็ตามจากการเข้าร่วมแข่งขันของคณะนักร้องประสานเสียงประเทศไทย ทั้งระดับประเทศ
และระดับนานาชาตินั้น ภาพรวมที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนคือ การพัฒนาการขับร้องประสานเสียง
ของไทย ยังพัฒนาไปได้ไม่ไกลนัก บางคณะนักร้องที่พอมีความสามารถและก้าลังทรัพย์ ก็พยายามก้าว
ไปแข่ ง ขั น ในระดั บ นานาชาติ เ พื่ อ ยกระดับ มาตรฐานความสามารถของวง แต่ยั ง ไม่ สามารถไปถึง
เป้าหมายที่ต้องการ ดังเช่นคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูและคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ฯ ที่ยัง
ไม่เคยได้รางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันรายการนี้ หรือในขณะที่บางคณะยังคงอยู่กับที่หรือก้าลัง
พัฒนาไปอย่างช้าๆ อย่างไม่มีต้นแบบที่ชัดเจน
เมื่อพิจารณาข้อมูลการจัดอันดับความสามารถโดยวัดจากคะแนนที่ได้จากการเข้าร่วมแข่งขัน
ขับร้องประสานเสียงโอลิมปิค (INTERKULTUR, 2016a) เปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
อาทิ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ จะเห็นว่าประเทศเหล่านี้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว บางประเทศพัฒนา
จนเป็นที่ยอมรับว่ามีศักยภาพสูงมาก ในขณะที่ความสามารถด้านการขับร้องประสานเสียงของประเทศไทย
ยังไม่พัฒนาไปในระดับที่ได้รับการยอมรับแม้ในระดับอาเซียน
จากการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มครูผู้ท้าวงขับร้องประสานเสียงในงานอบรม
เชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ประสานเสียง ประสานใจ น้าไทยสู่อาเซียน” จัดโดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพครู
ศิลปะแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่าปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากครูผู้ สอนคณะนักร้อง
ประสานเสียงส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการท้าวงประสานเสียง ขาดแนวทาง ขาดต้นแบบ
รวมถึงขาดแคลนบทเพลงที่ใช้ในการขับร้อง(สมาคมพัฒนาวิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทย, 2556)
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ดังนั้นการศึกษาและการพัฒนาความสามารถด้านการขับร้องประสานเสียงไทยให้มีศักยภาพ
เป็นที่ประจั ก ษ์ จึ ง เป็ นเรื่ องจ้ า เป็นที่ควรให้การสนับ สนุนและเร่งพัฒนา ซึ่ งนอกจากจะได้พัฒนา
ความสามารถด้านการขับร้องประสานเสียงที่เพิ่มมากขึ้นให้ทัดเทียมหรือมากกว่าเพื่อนบ้านในอาเซียน
แล้ว การเรียนรู้ผ่านบทเพลงของต่างชาติ ต่างภาษา เป็นการเปิดโอกาสให้นักร้องได้เรียนรู้วัฒนธรรม
และภาษาของชาติต่างๆ ผ่านบทเพลง ก่อให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคีระหว่าง
กลุ่มคนที่ร่วมขับร้องในวงขับร้อง ในชาติ ในอาเซียน รวมถึงในโลกอีกด้วย
จากข้อมูลเบื้องต้นที่กล่าวมาจะพบว่าการขับร้องประสานเสียงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มี
วิวัฒนาการมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง แต่เนื่องจากประเทศไทยยังอยู่ในระยะเริ่มก้าวเข้าสู่การพัฒนา
ในด้านการขับร้องประสานเสียงอย่างจริงจัง โดยมีคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู และคณะนักร้องประสานเสียง
จุฬดาร์ฯ เป็นหนึ่งในจ้านวนหลายๆ คณะที่ให้ความส้าคัญกับการสร้างสรรค์การศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว
ด้วยวิธีการที่หลายหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงคอนเสิร์ต การอบรม หรือแม้กระทั่งการประกวดแข่งขันใน
ระดับโลก ซึ่งในปี ค.ศ.2014 นี้ คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู และคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์
ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทยให้เป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วม
แข่งขันขับร้องประสานเสียงโอลิมปิค (World Choir Games) ครั้งที่ 8 ณ เมืองรีกา สาธารณรัฐลัตเวีย
ในการแข่งขันครั้งนี้คณะนักร้องประสานเสียงทั้งสองคณะได้เชิญผู้อ้านวยเพลงอาจารย์รามอน
โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ (Ramon Lijauco Jr.) ชาวฟิลิปปินส์ ผู้อ้านวยเพลงที่มีชื่อเสียงรางวัลระดับโลก
ผู้ควบคุมและฝึกสอนวง AUP Ambassadors เจ้าของรางวัล World Choir Games Champion
ประเภทเพลงศาสนาของคนผิวด้า (Gospel and Spiritual) จากการแข่งขันขับร้องประสานเสียง
โอลิมปิก ครั้งที่ 4 ปี 2006 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน และรางวัล Luciano Pavarotti Trophy จากการ
แข่ งขั นขั บร้ องประสานเสี ยงโลก (Choir of the World 2011) ปี 2011 มาเป็ นผู้ อ้ านวยเพลงให้ กั บ
คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู เป็นที่ปรึกษาและผู้ฝึกสอนรับเชิญให้กับคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์
เพื่อเร่งพัฒนาความสามารถวงขับร้องประสานเสียงของไทยให้เป็นที่ยอมรับให้ได้รับรางวัลที่สูงขึ้น ให้ถูก
จัดอันดับในล้าดับคะแนนที่สูงขึ้นจากการเข้าร่วมแข่งขั นระดับโลก ภายใต้ความเชื่อว่า ผู้อ้านวยเพลง
มีผลต่อการพัฒนาวงขับร้องประสานเสียงเป็นอย่างมาก (Olesen, 2010)
ผลจากการถ่ายทอดความรู้ของผู้อ้านวยเพลงดังกล่าวท้าให้คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู
สามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้ประเทศไทยด้วยการคว้าสองเหรียญทองจากการแข่งขันทั้งสองประเภท
ที่ลงแข่งขัน และนับว่าเป็นคณะนักร้องประสานเสียงของไทยคณะแรกที่สามารถคว้าได้ถึงสองเหรียญทอง
ในการแข่งขันครั้งเดียว นอกจากนี้คณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ ยังสามารถคว้าสองเหรียญเงินได้
โดยมีคะแนนเพิ่มขึน้ จากการแข่งขันในครั้งที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก
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จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมด ผู้วิจัยเห็นว่า เป็นโอกาสอันดีที่เกิดปรากฏการณ์ที่ไม่เคย
เกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย ทั้งในด้านความพิเศษของกลุ่มตัวอย่างคือคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู
และคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ ที่เป็นคณะนักร้องประสานเสียงเพียงสองคณะที่ได้รับการคัดเลือก
จากสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทยให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันขับร้อง
ประสานเสียงโลก World Choir Games 2014 อีกทั้งยังมีผู้ฝึกสอนที่มีความสามารถ และมีประสบการณ์
ในการคว้าแชมป์โลกในการแข่งขันขับร้องประสานเสียงโอลิมปิค มาฝึกสอนให้กับคณะนักร้องทั้งสองคณะ
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าเป็นกรณีพิเศษที่เหมาะสมในการน้ามาเป็นประเด็นในการวิจัยในหัวข้อ
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีของ อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ (Mr. Ramon Molina
Lijauco, Jr.) ในการพัฒนาศักยภาพของคณะนักร้องประสานเสียงตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
ขับร้องประสานเสียงโลก World Choir Game 2014: กรณีศึกษา คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู
และคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เป็นอย่ างยิ่ง
เนื่องจากมีความสมบูรณ์ทั้งในเรื่องเวลา สถานที่ และปรากฏการณ์ ซึ่งข้อมูลที่ผู้วิจัยรวบรวมและ
วิเคราะห์นี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาวงการขับร้องประสานเสียงของประเทศไทยใน
อนาคต ในการรวบรวมความรู้ เทคนิควิธี กลวิธีในการพัฒนาความสามารถทางการขับร้องประสานเสียง
เพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้ฝึกสอนขับร้องประสานเสียงในประเทศไทยมีความรู้ ความเข้าใจในการขับร้อง
ประสานเสียงมากขึ้นสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวร่วมกับดนตรีไทย และเพลงไทย เพื่อเป็นการ
ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับการขับร้องประสานเสียงในประเทศไทย ให้มีมาตรฐานระดับสากลโดยที่
ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และต่อยอดคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ และน้าเสนอต่อสายตาชาวโลก
ได้อย่างภาคภูมิ

1.1 วัตถุประสงค์
1.1.1 เพื่อศึกษากระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีของผู้อ้านวยเพลงระดับโลก
อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ (Ramon Molina Lijauco, Jr.)
1.1.2 เพื่อศึกษาวิธีการในการเตรียมคณะนักร้องประสานเสียงของประเทศไทยเพื่อก้าวสู่
การแข่งขันขับร้องประสานเสียงโลก (World Choir Games 2014)
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1.2 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.2.1 ทราบกระบวนการในการถ่ า ยทอดความรู้ ท างดนตรี ข องผู้ อ้ า นวยเพลงระดั บ โลก
อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ (Ramon Molina Lijauco, Jr.) ที่ท้าให้คณะนักร้องประสานเสียง
ตัวแทนประเทศไทยประสบความส้าเร็จในการแข่งขัน World Choir Games 2014
1.2.2 ทราบวิธีการในการเตรียมคณะนักร้องประสานเสียงของประเทศไทยเพื่อก้าวสู่การแข่งขัน
World Choir Games 2014

1.3 คำถำมหลักในกำรวิจัย
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคการปรับวงขับร้องประสานเสียงของผู้อ้านวยเพลง
ระดับโลก อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ (Ramon Molina Lijauco, Jr) เพื่อให้ได้รางวัล
ระดับโลกที่เหมาะสมกับบริบทของวงขับร้องประสานเสียงไทยมีวิธีการอย่างไร

บทนำ

7

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนสิกำร เหล่ำวำนิช และอำจำรย์ ดร.วิชฏำลัมพก์ เหล่ำวำนิช

1.4 กรอบแนวคิดกำรวิจัย

มาตรฐานระดับโลก

กระบวนการในการเตรียมความพร้อม

คณะนักร้ำองอิง งกำรวิจัย (ระบุเอกสารทีการถ่
ยทอดความรู
9. เอกสำรอ้
่ใช้อ้าางอิ
ง ของการวิ้ จัยตามระบบสากล)
ประสานเสียงสวนพลู

ผู้วิจัย

บทนำ

ของผู้อานวยเพลง
รางวัลระดับโลก

คณะนักร้อง
ประสานเสียงจุฬดาร์
ผู้วิจัย
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ
กระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ หมายถึง กระบวนการ วิธีการ และเทคนิควิธี ที่อาจารย์รามอน
โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ ใช้ในการสอนเพื่อให้ความรู้ และปรับวงให้กับคณะนักร้องประสานเสียง
ตัวแทนประเทศไทยที่เข้าแข่งขันขับร้องประสานเสียงโลก World Choir Game 2014
ควำมรู้ทำงดนตรี หมายถึง เนื้อหาของศาสตร์ทางด้านการขับร้องประสานเสียง และเนื้ อหา
ของศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการขับร้องประสานเสียง ตลอดจนความเชื่อและข้อประพฤติปฏิบัติที่ใช้ใน
การปรับวงให้กับคณะนักร้องประสานเสียงตัวแทนประเทศไทยที่เข้าแข่งขันขับร้องประสานเสียงโลก
World Choir Games 2014
มำตรฐำนระดับโลก หมายถึง ระดับมาตรฐานในการขับร้อ งประสานเสียงโดยใช้เกณฑ์การ
ตัดสินของการแข่งขันขับร้องประสานเสียงโลก World Choir Games 2014
กำรแข่ ง ขั น ขั บ ร้ อ งประสำนเสี ย งโลก World Choir Games หรื อ กำรแข่ ง ขั น Choir
Olympics หรือโอลิมปิคกำรขับร้องประสำนเสียง หมายถึง การแข่งขันการขับร้องประสานเสียงที่
ยิ่งใหญ่ที่สุด เกิดจากการน้าเอาปรัชญาการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคมาใช้ในการขับร้องประสานเสียง
ภายใต้แนวคิด "Singing together brings nations together" โดยใช้พลังแห่งการขับร้องเป็น
สื่อกลางในการเชื่ อมความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษยชาติ มีเกณฑ์การให้คะแนนอย่างเป็นระบบโดย
คณะกรรมการผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการขับร้องประสานเสียงจากทั่วโลก จัดขึ้นทุก 2 ปี
คณะนักร้องประสำนเสียงตัวแทนประเทศไทย หมายถึง คณะนักร้องประสานเสียงสองคณะ
ได้ แ ก่ คณะนั ก ร้ อ งประสานเสี ย งสวนพลู และคณะนั ก ร้ อ งประสานเสี ย งจุ ฬ ดาร์ โรงเรี ย นสาธิ ต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย
ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันขับร้องประสานเสียงโลก World Choir Games 2014
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บทที่ 2
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษางานวิจัยเรื่องกระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีของอาจารย์รามอน โมลินา
ลิฮาวโก จูเนียร์ (Ramon Molina Lijauco, Jr.) ในการพัฒนาศักยภาพของคณะนักร้องประสานเสียง
ตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันขับร้องประสานเสียงโลก World Choir Game 2014:
กรณีศึก ษา คณะนัก ร้อ งประสานเสีย งสวนพลู และคณะนัก ร้อ งประสานเสีย งจุฬ ดาร์ โรงเรีย น
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดต่างๆ จาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา จัดแบ่งเป็นหัวข้อได้ดังนี้
2.1 การขับร้อง
2.1.1 ความหมายของการขับร้อง
2.1.2 ความแตกต่างของเสียงร้อง
2.1.3 ประเภทของการขับร้อง
2.2 การขับร้องประสานเสียง
2.2.1 ความเป็นมาของการขับร้องประสานเสียง
2.2.2 โทนเสียง (Tone) ในการขับร้องประสานเสียง
2.2.3 อวัยวะที่ใช้ในการขับร้อง
2.2.4 เทคนิคในการขับร้องประสานเสียง
2.2.5 การพัฒนาคุณภาพเสียง (Tone quality) ในการขับร้อง
2.3 กระบวนการถ่ายทอดความรู้ในการขับร้องประสานเสียง
2.4 ประวัติความเป็นมาของคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู
2.5 ประวัติความเป็นมาของคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
2.6 ประวัติผู้อ้านวยเพลง อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ (Ramon Molina Lijauco, Jr.)
2.7 การแข่งขันขับร้องประสานเสียงโลก (World Choir Games)
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2.1 กำรขับร้อง
2.1.1 ควำมหมำยของกำรขับร้อง
เสียงร้ องเพลงเปรี ยบได้กั บเสียงของเครื่องดนตรีชิ้นแรกของมนุษย์ ท่ี ติดตัวมาตั้งแต่เกิด (Apel &
Daniel, 1960) มนุษย์ใช้เสียงในการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก ตั้งแต่เสียงร้องแรกของการเริ่มต้น
ชีวิต สู่การเลียนแบบเสียงพูดหรือเสียงร้องที่แตกต่างกันตามภาษาและวัฒนธรรม เสียงร้องสามารถใช้
ถ่ายทอดเรื่องราวอารมณ์ ความรู้สึกจากผู้ร้องถึงผู้ฟัง จากใจถึงใจ ได้มากกว่าเครื่องดนตรี แต่การร้องเพลง
ได้ กับการร้องเพลงแบบมีศิลปะในการขับร้องมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการขับร้องเพลงเพื่อให้มีศิลปะ
หรือการร้องเพลงให้มีความไพเราะนั้นจึงเป็นศาสตร์ด้านหนึ่งที่เกิดจากการสั่งสมขององค์ความรู้ และมี
การพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีความแตกต่างหลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมและวัฒนธรรม
การขับร้องเพลงตามความหมายของอาจารย์ดุษฎี พนมยงค์ (2547) คือ การแสดงออกอย่างมี
ศิลปะในการใช้เสียงเพื่อแสดงถึงความรู้สึกของมนุษย์ทั้งภายนอกและภายในซึ่งแสดงออกมาพร้อมๆกัน
โดยความรู้สึกที่แสดงออกนั้นเกิดจากระบบประสาทความรู้สึกที่ถูกส่งไปยังกล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้อที่
หน้าควบคุมการแสดงออกทางสีหน้า กล้ามเนื้อที่เส้นเสียงควบคุมลักษณะการเปล่งเสียง กล้ามเนื้อที่หัวใจ
ควบคุมการเต้นของหัวใจ ความรู้สึกที่แสดงออกกับลักษณะของเสียงที่เปล่งออกมาจึงมีความสัมพันธ์กัน
ดังนั้นการขับร้องจึงเป็นการเรียนรู้ทักษะที่ผู้เรียนต้องใช้แรงจูงใจ สติปัญญา ความอดทนพยายามมาก
พอในการพัฒนาความสามารถ เพื่อไปให้ถึงจุดที่สามารถร้องออกมาได้คุณภาพเสียงที่ดีตามต้องการ
อย่างสบายและมีความสุข (Schmidt & Schmidt, 2008)
2.1.2 ควำมแตกต่ำงของเสียงร้อง
การร้องเพลงเปรียบเสมือนการเล่นดนตรี เสียงของคนเราเปรียบได้กับเครื่องดนตรี การท้าให้
เกิดเสียงร้องเพลงจากเครื่องดนตรีของเราท้าได้โดยการเปล่งเสียงออกมาในรูปแบบเสียงสูงเสียงต่้าที่มี
จังหวะ แต่เสียงของมนุษย์โดยธรรมชาติย่อมมีความแตกต่างกัน ดังที่อาจารย์ดุษฎี พนมยงค์ (2547)
อธิบายถึงลักษณะของเสียงที่แตกต่างกันเนื่องจาก
2.1.2.1 เชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ มีผลต่อโครงสร้างของอวัยวะต่างๆในร่างกาย เช่น รูปทรง
กะโหลกศีรษะ ใบหน้า โพรงจมูกแตกต่างกัน เป็นปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้เสียงของมนุษย์แตกต่างกัน
2.1.2.2 ภาษา (ภาษาแม่) มีส่วนส้าคัญในการก้าหนดลักษณะการเปล่งเสียง การออกเสียงค้า
ความเคยชินในรูปแบบการออกเสียง
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2.1.2.3 เส้นเสียง (Vocal Cord) เป็นอวัยวะส้าคัญที่ก่อให้เกิดเสียง ขนาดและลักษณะ
ของเส้นเสียงมีผลให้เสียงพูดและเสียงร้องแตกต่างกัน เส้นเสียงยาวเสียงจะมีพิสัยกว้าง เส้นเสียงสั้น
เสียงจะมีพิสัยค่อนข้างแคบ เส้นเสียงที่หนาเสียงจะค่อนข้างทุ้ม เส้นเสียงบางเสียงจะค่อนข้างแหลม
เมื่อเสียงของมนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกัน การขับร้องเพลงของแต่ละบุคคลจึงมีความแตกต่างกัน
ตามลักษณะของเสียงหรือเครื่องดนตรีประจ้าตัว การมีความรู้ความเข้าใจที่ดีในเสียง หรือเครื่องดนตรี
ของตน เข้าใจระบบการท้างานของอวัยวะต่างๆ ที่มีหน้าที่ผลิตเสียง รวมไปถึงลักษณะการใช้เสียงที่ถูกต้อง
ในการขับร้องเพลงตามประเภทของบทเพลงนั้นๆ ย่อมส่งผลต่อคุณภาพของเสียงร้อง ความไพเราะ ความก้องกังวาน
และสามารถสร้างความประทับใจให้ผู้ฟังได้เป็นอย่างดี
2.1.3 ประเภทของกำรขับร้อง
การขับร้องเพลงสากลสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท แต่หากใช้เกณฑ์เรื่องจ้านวนคนร้อง
Apel & Daniel (1960) ได้แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ขับร้องเดี่ยว และขับร้องหมู่
2.1.3.1 ขับร้องเดี่ยว คือ ขับร้องเพลงคนเดียว มีดนตรีประกอบ หรือไม่มีก็ได้
2.1.3.2 ขับร้องหมู่ คือ ขับร้องเพลงเป็นกลุ่มตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีดนตรีประกอบ หรือไม่มี
ก็ได้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ขับร้องหมู่แบบธรรมดา และขับร้องหมู่แบบประสานเสียง
2.1.3.2.1 ขับร้องหมู่แบบธรรมดา หมายถึง ขับร้องเพลงพร้อมกันหลายคน
ทุกคนขับร้องด้วยระดับเสียงเดียวกัน หรือแนวเสียงเดียวกันตลอดทั้งเพลง
2.1.3.2.2 ขับร้องหมู่แบบประสานเสียง หรือ “การขับร้องประสานเสียง”
หรือ “คอรัส” (Chorus) หรือ “ไควร์” (Choir) หมายถึง การขับร้องเพลงด้วยคนหลายคนพร้อมกัน
ร้องแนวเสียงที่แตกต่างกันด้วยระดับเสียงสูง กลาง ต่้า โดยบทเพลงในการขับร้อง ผ่านการเรียบเรียง
เสียง ตามหลักการประสานเสียง (ดุษฎี พนมยงค์, สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2557)

2.2 กำรขับร้องประสำนเสียง
ในบรรดาการขับร้องเพลงที่มีหลากหลายประเภทนั้น การขับร้องประสานเสียง เป็นการขับร้อง
ประเภทหนึ่งที่แสดงออกถึงความไพเราะงดงามของเสียงมนุษย์ แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี
ความมีวินัยและความเป็นน้้าหนึ่งใจเดียวกันของกลุ่มคนที่ขับร้องร่วมกัน ซึ่งองค์ความรู้ทางด้านการขับร้อง
ประสานเสียงนั้นเป็นองค์ความรู้ที่มีความเฉพาะเจาะจง แตกต่างจากการขับร้องประเภทอื่นๆ อย่างชัดเจน
และมีการสืบทอดมายาวนาน ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปวรรณกรรมของการขับร้องประสานเสียงไว้ดังนี้
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2.2.1 ควำมเป็นมำของกำรขับร้องประสำนเสียง
การขับร้องประสานเสียงเป็นศิลปะอันทรงคุณค่าที่มีรากฐานยาวนานและมีพัฒนาการกว่า
สองพันกว่าปี (Kamien, 2006; Quadros, 2012) แม้ในช่วงแรกนั้นจะถูกพัฒนาขึ้นโดยคริสต์ศาสนา
ในทวีปยุโรปและถูกจ้ากัดอยู่เพียงในโบสถ์เท่านั้น แต่ภายหลังการขับร้องประสานเสียงได้รับการพัฒนาขึ้น
จากประชาชนทั่วไป จนเป็นพื้นฐานการเรียนดนตรีในห้องเรียนของยุโรป และได้รับความนิยมแพร่หลายไป
ทั่วทุกมุมโลก (Cox & Stevens, 2010) เนื่องจากประเทศในทวีปยุโรปมีการติดต่อทางการค้ากับประเทศ
ในทวีปอื่นๆ ท้าให้การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละประเทศจึงเกิดขึ้นด้วย การขับร้องประสานเสียง
จึงได้รับความนิยมและแพร่หลายมากขึ้นทั่วโลกตามล้าดับ ท้าให้หลายประเทศได้ปรับเปลี่ยนการขับร้อง
ประสานเสียงให้เข้ากับวัฒนธรรมของประเทศตนเอง
ส้าหรับการขับร้องประสานเสียงในประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตกเช่นกัน การรับเอา
วัฒนธรรมการขับร้องประสานเสียงเข้ามาในประเทศไทยในช่วงแรกนั้น เข้ามาโดยมิชชันนารี ซึ่งจะปรากฏ
ชัดเจนในโรงเรียนสอนศาสนา ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ (มานิจ ชุมสาย, 2498; วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช,
2556) ซึ่งต่อมาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างมากในโรงเรียนคริสต์ อาทิเช่น โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
โรงเรียนเซนคาเบรียล โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
โรงเรียนเซ็นฟรังซิสซาเวียร์ เป็นต้น (กมลา ชิตช่าง, 2541; ปิยนาถ บุนนาค และคณะ, 2548)
การขับร้องเพลงแต่ละประเภทย่อมมีหลักการโดยรวมที่คล้ายคลึงกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
คือ ฝึกเพื่อพัฒนาเทคนิคการขับร้องและสร้างเสียงขับร้องที่มีคุณภาพ แต่ หากเจาะลึกลงในลักษณะวิธี
เทคนิคเฉพาะที่ใช้เฉพาะการขับร้องของแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกัน ในการศึกษาที่จะกล่าว
ต่อไปนี้จะมุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการขับร้องประสานเสียง เทคนิคเฉพาะในการขับร้องประสานเสียง
การพัฒนาความสามารถในการขับร้องประสานเสียง ตั้งแต่หลักการเบื้องต้น ซึ่งอาจปรับใช้ได้ในการร้องเพลง
พื้นฐานทั่วไป จนถึงเทคนิคเฉพาะของการขับร้องประสานเสียง
2.2.2 โทนเสียง (Tone) ในกำรขับร้องประสำนเสียง
ธรรมชาติสร้างให้มนุษย์มีโทนเสียงที่แตกต่างกัน บางคนมีเสียงต่้า บางคนมีเสียงปานกลาง
บางคนมีเสียงสูงแหลม อีกทั้งคุณภาพเสียงของชายและหญิงก็ยังมีการแบ่งที่แตกต่างกันออกไป ผู้ชายที่มี
ระดับเสียงในเกณฑ์สูง เรียกว่า เทเนอร์ (Tenor) ผู้ชายเสียงกลางเรียกว่า บาริโทน (Baritone) และผู้ชาย
เสียงต่้าเรียกว่า เบส (Bass) ส่วนผู้หญิงที่มีระดับเสียงสูงเรียกว่า โซปราโน (Soprano) ผู้หญิงเสียงกลาง
เรียกว่า เมสโซ โซปราโน (Mezzo Soprano) และผู้หญิงเสียงต่้าเรียกว่า อัลโต (Alto)
โดยทั่วไป นักร้องระดับเสียงใดก็ตามสามารถสร้างเสียงได้ในระดับช่วงเสียงของตนเองได้กว้าง
3 octaves โดยประมาณ แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกเสียงที่สร้างได้จะสามารถควบคุมการออกเสียงได้ดี
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ทั้งหมด หากแบ่งโทนเสียงตามลักษณะทางกายภาพของเสียงสามารถแบ่งได้อย่างกว้าง 3 ระดับ คือ เสียงต่้า
(Chest Tone) เสียงกลาง (Mouth Tone) และเสียงสูง (Head Tone) ส้าหรับผู้ชายช่วงเสียงสูงจะ
เป็นการร้องเสียงสูงที่เรียกว่า falsetto (Collins, 1993)
โทนเสียงต่้า (Chest Tone) เมื่อเปล่งเสียงจะรู้สึกสั่นสะเทือนบริเวณหน้าอก เสียงมีความกังวาน
ทุม้ ใหญ่ ต้าแหน่งเสียงอยู่ที่บริเวณหน้าท้องถึงบริเวณริมฝีปากล่าง
โทนเสียงกลาง (Mouth Tone) เมื่อเปล่งเสียงจะรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนบริเวณช่องปาก และ
ในโพรงอากาศบริเวณจมูก ต้าแหน่งเสียงอยู่ที่บริเวณ ริมฝีปากถึงโหนกแก้ม
โทนเสียงสูง (Head tone) เมื่อเปล่งเสียงจะรู้สึกสั่นสะเทือนก้องบริเวณเหนือลิ้นไก่และส่วนหลัง
ของศีรษะก้องกังวานในโพรงกระโหลกศีรษะถึงโพรงบริเวณหน้าผาก ต้าแหน่งเสียงอยู่ที่บริเวณระหว่างคิ้ว
2.2.3 อวัยวะที่ใช้ในกำรขับร้อง
อวัยวะที่ใช้ส้าหรับการร้องเพลงประกอบด้วยส่วนส้าคัญ 3 ส่วน (Collins, 1993) คือ อวัยวะที่ใช้
ในการหายใจ (Actuator) อวัยวะที่ใช้ในการเปล่งเสียง (Vibrator) และอวัยวะที่ใช้ในการสร้างเสียงสะท้อน
(Resonator)
2.2.3.1 อวัยวะทีใ่ ช้ในกำรหำยใจ (Actuator)
อวัยวะที่ใช้ในการหายใจ ประกอบด้วย ปอด (Lungs) กระบังลม (Diaphragm) กล้ามเนื้อ
บริเวณหน้าท้อง (Abdominal Muscle) และกระดูกซี่โครง (Rib Cage)
ปอด ภายในปอดจะมีถุงลมเล็กๆ จ้านวนมาก มีหน้าที่เก็บลมเพื่อน้ามาใช้ในการหายใจ
ซึ่งการหายใจโดยปกติ ลมจะเข้าไปในถุงลมได้ไม่ครบทุกถุง แต่การร้องเพลงจ้าเป็นที่จะต้องฝึกให้
สามารถหายใจเข้าไปในถุงลมให้ได้มากที่สุด
กระบังลม เป็นอวัยวะที่ช่วยปอดกักเก็บลมให้มากขึ้น เมื่อหายใจเข้าปอด ซี่โครงจะ
ขยายตัว กระบังลมเคลื่อนตัวลงต่้า และดันอวัยวะภายในช่องท้องมิให้เคลื่อนตัวขึ้น ตามการขยายตัว
ของซี่โครง เพื่อให้สามารถกักเก็บลมได้มาก
กล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้อง มีหน้าที่บงั คับปริมาณลมเข้าออก มีผลต่อคุณภาพของการออกเสียง
จากเสียงค่อยไปหาเสียงดัง หรือเสียงแคบไปหากว้าง การหายใจเข้ากล้ามเนื้อหน้าท้องจะขยายตัวออกมา
ด้านหน้า การหายใจออก กล้ามเนื้อหน้าท้องจึงหดกลับที่เดิม
กระดูกซี่โครง เมื่อหายใจเข้า ปอดจะขยายตัวออก ดันให้ซี่โครงเกิดการขยายตัว โดยขยาย
จากด้านล่างก่อน
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2.2.3.2 อวัยวะใช้ในกำรเปล่งเสียง (Vibrator)
อวัยวะใช้ในการเปล่งเสียง ประกอบด้วย เส้นเสียง (Vocal Cord) และกล่องเสียง (Larynx)
ในขณะที่พูดหรือออกเสียง ต้องอาศัยส่วนประกอบส้าคัญ 2 ส่วน คือลมจากในปอดซึ่งมาจากกล่องเสียง
ที่ท้าหน้าที่เหมือนวาลว์ปิด-เปิดให้อากาศเข้าออกจากปอดเวลาหายใจ และการขยับของเส้นเสียง (กล้ามเนื้อ
ขนาดเล็ก) ขณะที่เปล่งเสียง เส้นเสียงจะขยับมาชิดในแนวกลาง โดยที่ลมจากปอดจะวิ่งผ่านเส้นเสียงนี้
ท้าให้เกิดการสั่นของเยื่อบุเส้นเสียง ช่องว่างที่เกิดขึ้นระหว่างการขยับของเส้นเสียงเรียกว่า ช่องเส้นเสียง
รู ป ร่ า งของเส้น เสี ยงมี การเปลี่ ย นแปลง คือ เมื่อหายใจเข้าลึ ก ๆ ช่องเส้ นเสีย งจะมี
ลักษณะเป็นทรงกลม หากหายใจแบบปกติ ช่องเส้นจะเป็นรูปวีเชพ แต่เมื่อออกเสียงหรือเปล่งเสียงพูด
หรือร้องเพลงด้วยระดับเสียงสูง เส้นเสียงจะเข้ามาชิดกันมากจนกระทั่งช่องเส้นเสียงมีลักษณะเป็นช่อง
เล็กยาวเหมือนรอยกรีด ซึ่งระดับของเสียงจะเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับแรงตึงผิวของเส้นเสียงและแรงกดทับ
บนเส้นเสียงเวลาหายใจ (นึกถึงสายกีต้าร์ที่มีความตึง หย่อนต่างกันก็สร้างเสียงต่างกัน)
2.2.3.3 อวัยวะใช้ในกำรสร้ำงเสียงสะท้อน (Resonator) การสร้างเสียงสะท้อนเพื่อให้
เสียงก้องกังวาน ประกอบด้วย ช่องคอ โพรงจมูก (Nasal Cavity) โพรงหน้าอก (Chest Cavity) โพรงกะโหลก
(Skull Cavity) และโพรงช่องปาก (Mouth Cavity) การร้องเพลงให้ได้เนื้อเสียงที่มีคุณภาพ สามารถท้าได้
ด้วยการเปิดทางให้การส่งลมผ่านอวัยวะต่างๆตั้งแต่ กล้ามเนื้อหน้าท้อง กระบังลม หลอดลม เส้นเสียงมาจนถึง
ช่องคอได้สะดวก และสิ่งที่จ้าเป็นอย่างมากต่อการท้าให้เสียงที่เราปล่อยออกมามีคุณภาพ ได้ความกังวาน
(Resonance) นั้นคือการเปิดคอ
การเปิดคอ หมายถึง การท้าให้ช่องคอขยายออก ได้ความรู้สึกโล่งกว้าง เพื่อเป็นการเปิดทาง
ให้ลมสามารถผ่านออกมาได้อย่างสะดวก ไม่ถูกปิดกั้น ทั้งยังเป็นการเพิ่มเนื้อที่ในช่องคอให้เสียงที่เปล่งออกมา
เกิดความก้องกังวาน ซึ่งสามารถท้าได้ด้วยการวางลิ้นให้ถูกต้าแหน่ง ไม่ถูกยกขึ้นมาปิดกั้นช่องคอ
ข้อสังเกตุ : ให้นึกถึงลักษณะล้าคอเวลาหาว ช่องคอจะถูกเปิดออกโดยอัตโนมัติ เพื่อให้
ลมสามารถผ่านเข้าออกได้อย่างสะดวก ลิ้นถูกกดลง หากสามารถบังคับให้อวัยวะดังกล่าวเป็นไปตาม
ต้องการได้ โดยไม่เกิดอาการเกร็งจะท้าให้ช่องคอเปิดออกพร้อมที่จะท้าการปล่อยเสียงที่ได้ความกังวาน
อย่างไรก็ตามคุณภาพของเสียงร้องเพลงของแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับการท้างานของ
อวัยวะทั้ง 3 ส่วนนี้ท้างานประสานกัน
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2.2.4 เทคนิคในกำรขับร้องประสำนเสียง
2.2.4.1 กำรหำยใจสำหรับกำรขับร้อง
การหายใจโดยทั่วไปมี 2 ลักษณะคือ การหายใจเข้า และการหายใจออก การหายใจเข้า
ส่งผลให้กระบังลมหดตัว กดลงต่้า กระดูกซี่โครงยกตัวสูงขึ้น เกิดการขยายของปริมาตรช่องอกเพิ่มขึ้น
ท้าให้ความดันในช่องอกลดลง ส่งผลให้อากาศจากภายนอกเคลื่อนที่เข้าสู่ปอด หน้าท้องยุบ
การหายใจออก เป็นลักษณะตรงกันข้าม คือกล้ามเนื้อกระบังลมคลายตัวจะยกตัวสูงขึ้น
กระดูกซี่โครงลดต่้าลง ท้าให้ปริมาตรในช่องอกลดลง ความดันเพิ่มขึ้นมากกว่าความดันของอากาศ
ภายนอก อากาศจึงเคลื่อนที่ออกจากปอด หน้าท้องขยายตัว
ตามปกติ มนุษย์หายใจเข้าและหายใจออกประมาณ 16-18 ครั้ง ภายใน 1 นาที แต่
ในขณะร้องเพลง อัตราการหายใจจะลดลงเหลือเพียง 5-10 ครั้งต่อนาที เนื่องจากการหายใจลึก
ส้าหรับการร้องเพลงท้าให้ลมเข้าปอดมากขึ้น อีกทั้งต้องมีการก้าหนดลมหายใจให้พอดีกับประโยคเพลง
การฝึกใช้กล้ามเนื้อเพื่อควบคุมลมหายใจส้าหรับการขับร้องจึงเป็นสิ่งที่นักร้องทุกคนต้องฝึกฝน (ดวงใจ
อมาตยกุล, 2546)
ในการหายใจเข้าและหายใจออกนั้น อวัยวะที่ใช้ในการควบคุมการหายใจของการหายใจ
โดยปกติ กับการหายใจเพื่อการขับร้องมีความแตกต่างกัน โดยการหายใจปกติมักเป็นการหายใจโดยใช้
หน้าอก ในขณะที่การหายใจเพื่อการขับร้องเป็นการใช้หน้าท้อง
การหายใจโดยใช้หน้าอก (Thoracic breathing) เป็นการเคลื่อนไหวของช่องอก ทั้งกระดูก
ซี่โครง และกระดูกหน้าอก แต่หน้าท้องจะแบนราบไม่เคลื่อนไหว หรือเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย
การหายใจโดยใช้หน้าท้อง (Abdominal breathing) เป็นการเคลื่อนไหวของผนังหน้าท้อง
โดยขณะหายใจเข้า ผนังหน้าท้องจะป่องออกมาด้านหน้า เวลาหายใจออกผนังหน้าท้องจะแบน ชิดไป
ด้านหลัง การหายใจชนิดนี้ใช้กระบังลมเป็นส่วนใหญ่
การหายใจโดยใช้หน้าอก ท้าให้ไหล่และหน้าอกยกขึ้น หน้าท้องยุบ ลมจึงเข้าไปได้น้อย
ลมที่จะใช้ส้าหรับการร้องจึงไม่เพียงพอ การหายใจที่ดีในการขับร้อง เมื่อหายใจเข้า ไหล่และหน้าอก
ต้องไม่ยก กล้ามเนื้อกระบังลมเคลื่อนตัวลงต่้าท้าให้ลมเข้าไปในปอด หน้าท้องจะขยาย (พุงป่อง) มีลม
ส้าหรับการขับร้องที่เพียงพอ และเมื่อเวลาหายใจออก กล้ามเนื้อกระบังลมจะเคลื่อนตัวขึ้น หน้าท้อง
จะค่อยๆ ยุบ (พุงแฟบ) ตามปริมาณลมที่ใช้ในการร้อง ซึ่งการควบคุมอวัยวะต่างๆเหล่านี้จ้าเป็นต้อง
ฝึกฝน เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้ลมหายใจในการร้องเพลงได้มากขึ้น (Collins, 1993)
2.2.4.2 กำรฝึกควบคุมลมหำยใจ
คุณภาพการหายใจมีผลต่อคุณภาพเสียง เพราะการควบคุมการหายใจได้เท่ากับสามารถ
ควบคุมลมที่จะมากระทบเส้นเสียงให้เกิดเสียงได้ตามต้องการ ควบคุมระดับเสียงสูงต่้า หากปริมาณลมน้อย
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เส้นเสียงสั่นสะเทือนน้อยท้าให้เกิด “เสียงต่้า” หากปริมาณลมมาก เส้นเสียงสั่นสะเทือนมาก ท้าให้เกิด
“เสียงสูง” ระดับความดังเบาของเสียงก็เกิดจากการควบคุมปริมาณลมเช่นเดียวกัน นักร้องที่มีคุณภาพ
เสียงดีจึงต้องมีความสามารถในการควบคุมการหายใจได้ดีด้วย (Garretson, 1993)
การฝึกควบคุมลมหายใจ ควบคุมอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเสียง เป็นเรื่องที่ต้อง
ค้านึงถึงในการเปล่งเสียง (Collins, 1993) เช่นเมื่อปล่อยลมหายใจออกที่ถูกต้อง ท้าให้เส้นเสียงสั่น
เกิดเป็นเสียง รวมทั้งมีผลให้กระดูกอ่อนบนเส้นเสียงปิดช่องเส้นเสียงในการสร้างน้้าเสียงที่ต้องการ
หากใช้อวัยวะไม่ถูกต้องคือใช้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการกลืนปิดช่องเส้นเสียงซึ่งก็ สามารถปิดได้เหมือน
กระดูกอ่อน แต่ก็มีผลให้กล่องเสียงเคลื่อนที่ขึ้นไปข้างบน กรามจะแข็ง ลิ้นไม่ผ่อนคลายและอวัยวะที่ใช้
ในการออกเสียงก็อยู่ในต้าแหน่งที่ยากต่อการสร้างรูปทรงที่ถูกต้องในการผลิตเสียงก้องและเสียงสระ
ด้วย
การฝึกควบคุมลมหายใจ เริ่มฝึกจากนึกถึงการเห่าของสุนัข คือการห่อริมฝีปากแล้วพ่นลม
ออกมาเล็กน้อย โดยกล้ามเนื้อช่วงท้องส่วนบนเป็นตัวควบคุมลมที่พ่นออกมา (คล้ายสุนัขเห่า) หลังจาก
ควบคุมการพ่นลมได้แล้ว ขั้นต่อไปคือเริ่มหายใจเข้าลึกๆ จนหน้าท้องยื่นออกมาและชายโครงขยายออก
ด้านข้าง เก็บลมไว้เพื่อใช้ในการเปล่งเสียงร้อง หลังจากนั้นจึงค่อยๆ ผ่อนลมออกทางช่องปากอย่างช้าๆ
และสม่้าเสมอ ขณะผ่อนลมออก ควรท้าให้ช่องปากเล็กลงให้ได้ยินเสียงลมผ่านออกมากระทบกับฟัน
และริมฝีปาก กล้ามเนื้อหน้าท้องจะค่อยๆ ยุบตัวลง พยามดันหน้าท้องต้านไม่ให้หน้าท้องยุบตามลมหายใจที่
ปล่อยออก พยามปล่อยมาช้าๆ ให้นานที่สุดเท่าที่จะท้าได้ ควรปฏิบัติซ้าๆ จนเกิดความช้านาญในการควบคุม
ลมหายใจ หมั่นฝึกฝนสม่้าเสมอให้ระบบการท้างานของอวัยวะที่ใช้ในการร้องเพลงเหล่านี้เป็นไปโดย
อัตโนมัติ
2.2.4.3 กำรออกเสียงคำ (Diction)
การออกเสียงค้าให้ชัดเจนในการร้องเพลงถือเป็นเรื่องส้าคัญ เพราะเป็นการสื่อสารจาก
ผู้ร้องให้ผู้ฟังได้เข้าใจความหมายของเพลง การร้องเพลงจึงต้องค้านึงถึง การออกเสียงให้ถูกต้อง การออกเสียง
ให้ชัดเจน และการออกส้าเนียงที่ถูกต้อง Collins (1993) อธิบายถึงการออกเสียงไว้ดังนี้
การออกเสียง (Pronunciation) ออกเสียงสระ พยัญชนะ การเน้นน้้าหนักค้าต่างๆ ถูกต้อง
ตามหลักการอ่านหรือไม่ คนแต่ละคนมีความเคยชินในการอ่านค้าหรือออกเสียงค้าที่แตกต่างกัน แต่ใน
เรื่องของการร้องเพลงนั้น ต้องยึดมาตรฐานที่เป็นสากล ในปัจจุบันได้มีการก้าหนดสัญลักษณ์เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการสื่อความหมายในการออกเสียงต่างๆ ให้ตรงกั น เป็นแบบมาตรฐานสากลหรือที่
เรียกว่าพยัญชนะแทนเสียงของ IPA (International Phonetic Alphabet)
การออกเสียงให้ชัดเจน (Enunciation) ไม่พึมพ้าไม่ติดอยู่ในล้าคอ ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงสระ
หรือพยัญชนะ การอัดเสียงระหว่างการฝึกซ้อมหรือการแสดงไว้ฝึกซ้อม ช่วยให้ออกเสียงค้าได้ดีมากขึ้น
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และนอกจากจะต้องถูกต้องตามอักขระ พยัญชนะแล้ว นักร้องควรเข้าใจด้วยว่าบทเพลงนั้นต้องการ
น้าเสนอแนวคิด อารมณ์ ความรู้สึกทางดนตรีแบบใด และค้าร้องนั้นควรจะร้องอย่างไร จึงจะสามารถ
สื่อสารออกมาให้ผู้ฟังได้รับรู้ได้อย่างถูกต้องและมีศิลปะ
การควบคุ มลัก ษณะเสียง (Articulation) คือ ความสามารถควบคุมการใช้หรือวาง
ต้าแหน่งอวัยวะต่างๆ เพื่อการเปล่งเสียงได้อย่างถูกต้อง
นอกจากการค้านึงถึง 3 สิ่งนี้แล้ว การออกเสียงค้า 1 ค้าย่อมประกอบขึ้นจากพยัญชนะ
(Consonants) และสระ (Vowels) ของค้านั้นๆ ซึ่งการออกเสียงพยัญชนะและสระ ก็มีความแตกต่าง
กันคือ สระถูกใช้เป็นตัวเชื่อมให้ลมหายใจนั้นต่อเนื่อง ในขณะที่การออกเสียงพยัญชนะนั้นอาจท้าให้ลม
หายใจมีติดขัด ไม่ต่อเนื่องบ้างในบางช่วง Garretson (1993) อธิบายการออกเสียงค้า หมายรวมถึง
สระและพยัญชนะไว้ดังนี้
2.2.4.4 กำรออกเสียงสระ
ในการออกเสียงสระนั้นทุกตัวเป็นแบบเสียงก้อง หมายความว่าเส้นเสียงอยู่ในต้าแหน่ง
ที่สั่น อย่างไรก็ตามประมาณหนึ่งในสามของพยัญชนะเป็นแบบเสียงไม่ก้อง ความชัดเจนของพยัญชนะ
ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่อย่างถูกต้องของอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง เช่น ลิ้น ริมฝีปาก ฟัน เพดานอ่อน กราม
เป็นต้น เมื่อเทียบกันแล้วสระจึงไม่มีความส้าคัญมากเท่ากับพยัญชนะซึ่งสามารถก่อให้เกิดความเข้าใจ
ที่ถูกต้องชัดเจนของเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อ ส่วนสระนั้นมีไว้เพื่อฝึกซ้อมการออกเสียงให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
และใช้เพื่อการเบลนเสียง (Blend) เท่านั้น
การออกเสียงสระพื้นฐาน 5 เสียง ด้วยพยัญชนะของ IPA มีดังนี้ เสียงอา (a) เสียงเอ
(e) เสียงอี (I) เสียงโอ (o) และเสียงอู (u) ผู้ขับร้องทุกคนควรฝึกการออกเสียงสระทั้ง 5 ตัว ให้ถูกต้อง
รูปปากเป็นเรื่องส้าคัญ ในการออกเสียงควรเปลี่ยนรูปปากให้ไปตามเสียงสระ เมื่อน้าสระมาผสมกับ
พยัญชนะจะได้ค้าที่ชัดเจนความหมายไม่ผิดเพี้ยน
สิ่งที่ก้าหนดเสียงของสระก็คือ ขนาดของปาก รูปปากและช่องคอ รวมไปถึงต้าแหน่ง
ของลิ้น กราม และริมฝีปาก เช่น เสียงอี ลิ้นจะถูกยกขึ้นและเคลื่อนตัวไปข้างหน้า ในขณะที่เสียงสระอู
ลิ้นจะถูกดันกลับเข้าไปทางช่องคอ ส่วนเสียงสระอานั้น เป็นตัวที่ ลิ้นจะไม่เกร็ง จะผ่อนคลายมากที่สุด
อีกทั้งกรามล่างยังอยู่ในต้าแหน่งที่ต่้าด้วย ท้าให้สระอาถูกน้ามาใช้เป็นสระเปิดในการซ้อมออกเสียง
สระหรือวอร์มเสียง (Vocalize) ดังนั้นเวลาที่นักร้องร้องเพลงและเจอสระเสียงก้อง (ลิ้นอยู่ต่้า) อย่า
เกร็ง ลิ้น และให้นึก ถึง สระอาเอาไว้จ ะได้ ว างต้า แหน่ง ลิ้น ได้ถูก ต้อ ง ส่ว นเวลาที่ร้องเพลงที่มีส ระอี
ให้นักร้องรู้สึกถึงโคนลิ้นให้แตะโดนฟันข้างบนที่อยู่แถวหลังประมาณแนวฟันกรามนั่นเอง
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การออกเสียงสระประสม (Diphthongs) ปกติเสียงสระเดี่ยวมีพยางค์เดียวและอวัยวะ
ที่ใช้ในการออกเสียงจะอยู่ในต้าแหน่งที่ แน่นอน แต่สระประสมนั้นในการออกเสียงจะมีสระบางตัวที่มี
การเปลี่ยนต้าแหน่งของอวัยวะในการออกเสียง ค้าที่ออกเสียงสระผสม 2 เสียง มีชื่อเรียกว่า ดิพธ็อง
(Diphthongs) เช่นค้าว่า “เรา” จะประกอบด้วยสระเอา และสระอู ค้าที่ออกเสียงด้วยสระผสม 3 เสียง
มีชื่อเรียกว่า ทริพธ็อง (Trip thongs) แต่มีใช้น้อยกว่าแบบผสม 2 เสียง เช่นค้าว่า “เรียว” ประกอบด้วย
สระ 3 เสียง คือ สระอี สระอา และ สระอู เป็นต้น
การออกเสียงสระประสม 2 เสียง แบบมาตรฐานสากลที่ใช้ในการขับร้องส่วนใหญ่ที่พบ
จะมีอยู่ 6 รูปแบบคือ
เสียงสระ อา + อี (ai) เช่นค้าว่า eye sigh wine life mind
เสียงสระ เอ + อี (ei) เช่นค้าว่า play lay say wave same late away
เสียงสระ ออ + อี (oi) เช่นค้าว่า joy toy enjoy employ destroy boy choice
เสียงสระ อา + อู (au) เช่นค้าว่า about noun how allow brow shout thousand
เสียงสระ โอ + อู (ou) เช่นค้าว่า know glow no window blow
เสียงสระ อี + อู (iu) เช่นค้าว่า view new cute knew beautiful
ในการออกสระประสม 2 เสียงนั้น สระเสียงที่ 2 ต้องออกเสียงพร้อมกับการดันลมจาก
กระบังลมขึ้นมา ให้เสียงมาก้องกังวานบริเวณโพรงต่างๆ จึงจะได้เสียงที่ชัด
ก่อนเริ่มร้องเพลง นักร้องควรพิจารณาดูค้าต่างๆ ในบทเพลงว่าประกอบขึ้นด้วยสระ
เสียงใด แล้วทดลองออกเสียง เพื่อความชัดเจนของค้า การใส่ใจในการออกเสียงสระต่างๆ ที่ประกอบ
ขึ้ น เป็ น ค้ า ให้ ค รบถ้ ว น จะท้ า ให้ ร้ อ งเพลงได้ ชั ด เจน การเน้ น เสี ย งสระมากหรื อ น้ อ ย ขึ้ น กั บ ความ
เหมาะสมของค้าแต่ละค้า โดยค้านึงถึงความหมายของค้า และความกลมกลืนกับค้าอื่นที่อยู่ใกล้เคียง
2.2.4.5 กำรออกเสียงพยัญชนะ
พยั ญ ชนะทุ ก ตั ว มี วิ ธี ก ารออกเสี ย งที่ แ ตกต่ า งกั น ตามฐานเสี ย งที่ เ กิ ด การออกเสี ย ง
พยัญชนะจึงต้องถูกต้องตามฐานเสียง เมื่อน้าเสียงพยัญชนะที่ถูกต้องมาประสมกับเสียงสระจะได้เสียง
ร้องที่ถูกต้อง ถูกความหมาย และไพเราะ
ฐานเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ
เสียงของพยัญชนะภาษาอังกฤษทั้งหมด สามารถแบ่งหมวดหมู่ออกได้เป็น 1) แบ่งตาม
เสียงก้อง (Voiced) และเสียงไม่ก้อง (Voiceless) เสียงก้อง คือ เส้นเสียงจะถูกดึงเข้ามาใกล้กัน เกิดการ
สั่นสะเทือน และเสียงไม่ก้อง คือ ไม่มีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนของเส้นเสียง 2) แบ่งตามการออกเสียง
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พยัญชนะที่มีการระเบิดลมออกมา และ 3) แบ่งตามต้าแหน่งและวิธีของอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง ซึ่ง
สามารถแบ่งฐานที่เกิดเสียงได้เป็น 5 ต้าแหน่งดังนี้
1. เกิดจากริมฝีปาก (Bilabial) เสียงที่เกิดจากริมฝีปากทั้งคู่ เกิดจากริมฝีปากล่างเคลื่อนเข้าไป
หาริมฝีปากบน เช่น เสียงแรกของค้าว่า “my” ในภาษาอังกฤษ จะเห็นได้ว่าลมจะถูกระเบิดออกมา
แต่อย่างตัว m ลมจะถูกปล่อยออกมาทางจมูก ประเภทเสียงก้อง ได้แก่ เสียง b w m ประเภทเสียง
ไม่ก้อง ได้แก่ เสียง p wh
2. เกิดจากริมฝีปากล่างและฟัน บน (Labiodental) เสียงที่เกิดจากริมฝีปากล่างและ
ฟันบน เกิดจากริมฝีปากล่างเคลื่อนเข้าไปหาฟันบนด้านหน้า เช่น เสียงแรกของค้าว่า “เฝ้า” ในภาษาไทย
เสียงแรกของค้าว่า “van” ในภาษาอังกฤษ ประเภทเสียงก้อง ได้แก่ เสียง v ประเภทเสียงไม่ก้อง
ได้แก่ เสียง f
3. เกิ ด จากลิ้ น และปุ่ ม เหงื อ กด้ า นบนหรื อ ฟั น (Lingua-Dental, Lingua-Alveolar)
เสียงที่เกิดจากปลายลิ้นหรือส่วนถัดจากปลายลิ้นกับฟันบน (Lingua-Dental) เกิดจากปลายลิ้นหรือ
ส่วนถัดจากปลายลิ้นเคลื่อนเข้าไปหาฟันบนด้านหน้า เช่น เสียงแรกของค้าว่า “thin” ในภาษาอังกฤษ
และเสียงที่เกิดจากปลายลิ้นหรือส่วนถัดจากปลายลิ้นกับปุ่มเหงือก (Lingua-Alveolar) เกิดจากปลายลิ้น
หรือส่วนถัดจากปลายลิ้นเคลื่อนเข้าไปหาปุ่มเหงือก เช่น เสียงแรกของค้าว่า “นก” ในภาษาไทย,เสียง
แรกของค้าว่า “tip” ในภาษาอังกฤษ ประเภทเสียงก้อง ได้แก่ เสียง th d n l z j และเสียงที่เกิดจาก
ลิ้นส่วนต้นกับเพดานแข็ง เกิดจากการใช้ลิ้นส่วนต้น (front of the tongue) เคลื่อนเข้าไปหาเพดาน
แข็ง (Lingua-Palatal) เป็นประเภทเสียงไม่ก้อง ได้แก่ เสียง th t sh s ch r
4. เกิดจากส่วนหลังของลิ้น (Velar) เสียงที่เกิดจากลิ้นส่วนหลังกับเพดานอ่อน เกิดจาก
การใช้ลิ้นส่วนหลังเคลื่อนเข้าไปหาเพดานอ่อน เช่น เสียงแรกของค้าว่า “คน” ในภาษาไทย เสียงแรก
ของค้าว่า “give” ในภาษาอังกฤษ ประเภทเสียงก้อง ได้แก่ เสียง g ng ประเภทเสียงไม่ก้อง ได้แก่
เสียง k
5. เกิดจากฐานเสียงอื่นๆ (Glottal) เช่นอาจเกิดจากเส้นเสียงเคลื่อนที่เข้าหากันของ
เช่น เสียงแรกของค้าว่า “home” ในภาษาอังกฤษ เสียงแรกของค้าว่า “อู”่ ในภาษาไทย
เสียง q ซึ่งมีเสียงเหมือน k เมื่อน้าเสียง q ประสมกับเสียง u จะต้องออกเสียง 2 เสียงรวมกัน
เสียงของ qu ต้องออกเสียงเหมือนกับ kw โดย k เสียงไม่ก้อง และ w เสียงก้อง
เสียง x จะต้องออกเสียงที่มีหางเสียงเหมือนเสียง s
เสียง y เป็นได้ทั้งสระและพยัญชนะ ถ้าใช้เป็นพยัญชนะต้นจะออกเสียงก้อง
เสียง h เป็นเสียงไม่ก้อง
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ผู้ฝึกร้องเพลงภาษาอังกฤษควรศึกษาการออกเสียงพยัญชนะทุกตัวอย่างถูกต้องตาม
หลักภาษาศาสตร์ ถึงแม้ว่าในฐานเสียงเดียวกันจะมีพยัญชนะหลายตัว แต่พยัญชนะแต่ละตัวจะมีการใช้
อวัยวะต่างๆ ในการก้าเนิดเสียงต่างกันออกไป
2.2.4.6 ลักษณะของกำรออกเสียง (Styles of Diction)
การออกเสี ย งค้ า ในทุ ก ๆภาษามี ลั ก ษณะการออกเสี ย งโดยทั่ ว ไป 3 แบบ คื อ เสี ย ง
ต่อเนื่อง (legato) เสียงสั้น (staccato) และ เสียงเน้น (marcato) Garretson (1993) แนะน้าไว้ดังนี้
เสียงต่อเนื่อง (legato) คือ การท้าให้เสียงเชื่อมต่อกัน เสียงของพยัญชนะควรจะถูก
กลมกลืนผสมผสานไปกับเสียงของสระ ท้าได้โดยให้ลากเสียงพยัญชนะตัวสุดท้ายของค้าหรือพยางค์ไปชน
หรือเจอกับค้าหรือพยางค์ตัวถัดไป
เสียงสั้น (staccato) คือ การร้อง ให้เสียงแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เหมือนมีช่องว่าง
ระหว่างตัวโน้ต เวลาร้องหรือออกเสียง ริมฝีปากต้องผ่อนคลายไม่เกร็ง
เสียงเน้น (marcato) เวลาร้องโน้ตแต่ละตัวต้องมีการเน้นจังหวะ เปล่งเสียงชัดเจนหรือ
ลงน้้าหนัก กล้ามเนื้อหน้าท้องถูกดึงเข้าหาตัวอย่างเร็ว วิธีฝึกคือออกเสียงโน้ตแต่ละตัวแบบเสียงต่้าๆ
ในล้าคอ เอามือวางไว้ที่หน้าท้องเพื่อจับจังหวะการเคลื่อนที่ของหน้าท้อง
นอกจากลักษณะการออกเสียงทั้ง 3 แบบนี้แล้ว Garretson ยังแนะน้าการออกเสียงพยัญชนะ
บางตัวที่มักมีปัญหาในการออกเสียงร้องเพลงเพิ่มเติมดังนี้
การออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรก (The Sibilant S)
ออกเสียงเหมือนเวลาสัตว์ขู่ แบบเสียงฟ่อ ในภาษาอังกฤษเช่นตัว s, z, sh, zh, ch, j
เป็นต้น ซึ่งตัวพยัญชนะที่ยากเวลาที่ต้องออกเสียงให้มีความต่อเนื่อง (legato) คือตัว s ให้ลองนึกถึง
เสียงงู สิ่งที่ต้องระวังคืออย่าให้กรามเกร็งและปากอย่าเปิดกว้าง
การออกเสียงพยัญชนะตัว R
ปัญหาที่พบคือ นักร้องมักจะออกเสียงเรอะ (หรือมีการห่อลิ้นที่มากเกินไป) ของตัว r
มากเกินไป วิธีแก้คือให้นักร้องจับจังหวะของค้าให้ได้และให้นักร้องประคองเสียงสระที่มาก่อนเสียง
พยัญชนะ r และให้ใส่เสียง r เข้าไปเล็กน้อยก่อนทีจ่ ะปล่อยพยางค์สุดท้ายออกมา
การออกเสียงพยัญชนะ M, N, L
เสียงของพยัญชนะทั้งสามตัวนี้จะไม่เหมือนเสียงพยัญชนะตัวอื่นๆที่ค่อนข้างสั้นเวลา
ออกเสียง ดังนั้นตัวพยัญชนะเหล่านี้จึงมีประโยชน์มากเวลาที่ต้องออกเสียงแบบต่อเนื่องกัน (legato)
เพราะจะช่วยเป็นตัวสะพานเชื่อมเสียงระหว่างสระต่างๆ ได้ดี เช่น ค้าว่า อาเมน พยัญชนะเอ็ม (M) จะเป็น
ตัวเชื่อมระหว่างเสียงสระอาและเอ
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อีกหนึ่งกรณีคือ เสียงพยัญชนะคู่ ถ้ามีพยัญชนะ 2 ตัวซ้้ากัน การออกเสียงจะละเว้น
การออกเสียงพยัญชนะ 1 ตัว เช่นค้าว่า better (bet-ter) มีพยัญชนะ t สองตัว ออกเสียง t ตัวเดียว
ออกเสียงว่า beh-tuhr ไม่ใช่ beht-tuhr หรือ torrents ออกเสียง r ตัวเดียว ออกเสียงว่า to-rents ไม่ใช่
tor-rents แต่ส้าหรับพยัญชนะคู่อย่าง ll มีการยกเว้น เช่นในค้าว่า allelujah ควรร้อง ahl-lay-loo-jah
มากกว่า ah-lay-loo-jah
การออกเสียงพยัญชนะ H (The Aspirate H)
เสียงตัว H แบบมีลมออกมาหรือเสียงก้อง ออกเสียงค่อนข้างยากเวลาที่พยัญชนะนี้ไปรวม
กับพยัญชนะอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ค้าว่า when การออกเสียงท้าโดยการหายใจเข้าไปก่อนแล้วปล่อยลมหายใจ
พุ่งออกมาตอนออกเสียง โดยต้องรู้สึกถึงกล้ามเนื้อหน้าท้องที่ยุบลงไปด้วย ดังนั้นค้าว่า when จะไม่มี
เสียงลมน้าหน้า
การออกเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ (Final Consonants)
นักร้องสมัครเล่นส่วนมากร้องจบประโยคไม่ไพเราะ (ปล่อยเสียงห้วน) ท้าให้ความสวยงาม
ของบทเพลงที่เปรียบเสมือนกวีหรือบทกลอนหายไปด้วย ควรระวังในการให้ความส้าคัญกับลมหายใจ
และการลากเสียงจนถึงท้ายประโยคให้ไพเราะ รวมทั้งค้านึงถึงพยัญชนะท้ายพยางค์หรือพยัญชนะ
ตัวสะกดในบทเพลงที่ต้องออกให้ครบถ้วนและชัดเจนตามต้าแหน่งฐานเสียง เพราะหากออกเสียง
พยัญชนะตัวสะกดไม่ตรงกับฐานเสียงที่เกิดจะท้าให้ความหมายผิดเพี้ยนไป เช่นค้าว่า mad กับ mat
เป็นต้น
2.2.5 กำรพัฒนำคุณภำพเสียง (Tone quality) ในกำรขับร้อง
คุณภาพของเสียงมีความส้าคัญอย่างมากต่อการร้องเพลง คุณภาพหมายรวมถึงลักษณะการออกเสียง
ทั้งเนื้อเสียง (Tone) และการออกเสียงค้า (Diction) ที่ถูกต้อง ระดับความดังเบาของเสียงที่ใช้ (Dynamic)
ความถูกต้องของระดับเสียงของโน้ต (Pitch, Intonation) หากร้องมากกว่า 1 คน หรือร้องประสานเสียง
ก็ต้องให้ความส้าคัญกับความไพเราะที่เกิดจากการร้องร่วมกันด้วย (Blending) ในกระบวนการพัฒนา
คุณภาพเสียง ของวงขับร้องประสานเสียง มีปัจจัยที่ควรค้านึงถึง ซึ่ง Collins (1993) อธิบายไว้ดังนี้
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2.2.5.1 ท่ำทำงกำรร้องเพลงที่ถูกต้อง (Posture)
ท่ายืน ควรยืนให้เท้าห่างกัน กว้างเท่ากับไหล่ของนักร้อง โดยที่เท้าข้างใดข้างหนึ่งวางอยู่
หน้าของเท้าอีกข้างหนึ่งเล็กน้อย การยืนแบบนี้จะช่วยสร้างสมดุลได้ดีและเป็นพื้นฐานที่ดีในการใช้
กล้า มเนื้อ ที่ช ่ว ยในการหายใจได้อ ย่า งเหมาะสมด้ว ย กล้า มเนื้อ ทุก อย่า งให้ผ่อ นคลายอย่า งเกร็ง
มือปล่อยไว้ขา้ งล้าตัว
ศีรษะ ควรให้ศีรษะตรงตั้งฉากกับไหล่ เนื่องจากช่องคอเปรียบเสมือนท่อ
หน้า อย่าเงยหน้ าเวลาร้องเพลง แต่ให้กดคางลงต่้าเล็กน้อย (ถ้าก้มมากไป อาจ
ส่งผลต่อคุณภาพเสียง)
ช่วงอก การหายใจเข้าและออกในระหว่างที่ร้องเพลง มีผลให้หน้าอกมีการขยายตัว
น้้าหนัก น้้าหนักของร่างกายควรทิ้งลงบริเวณส่วนโค้งนูนของฝ่าเท้า มิใช่ทิ้งน้้าหนักที่ส้นเท้า
เข่า เข่าควรงอเล็กน้อยเพื่อจะได้ไม่เกิดอาการเกร็งหรือเข่าล็อครวมไปถึงอาการอื่นๆ
ที่เป็นไปได้ เช่น หน้ามืด เป็นลม การเช็คอาการเข่าล็อคสามารถท้าได้ด้วยการยกส้นเท้าขึ้นจากพื้นสลับข้าง
กัน โดยที่เวลายกส้นเท้านั้นจะไม่มีการยกไหล่ร่วมด้วย ถ้าร่างกายเกิดอาการเข่าล็อค จะไม่สามารถยกส้น
เท้าขึ้นจากพื้นได้
กระดูกสันหลัง ควรอยู่ในรูปทรงที่ตรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ท้องส่วนล่าง (บริเวณใต้สะดือ) ในขณะร้องเพลง พยามต้านแรงการยุบตัวของกล้ามเนื้อ
หน้าท้องเข้าหาตัวไว้ อย่าปล่อยให้หน้าท้องยุบตามการหายใจโดยไม่ใช้แรงดันที่หน้าท้อง
การถือโน้ต ควรถือในระดับที่ผู้ร้องสามารถเห็นผู้อ้านวยเพลงได้ โดยไม่ต้องลดโน้ตลง
หรือยืดคอขึ้นมามอง เพราะจะท้าให้ต้าแหน่งของศีรษะเปลี่ยนไปและส่งผลต่อคุณภาพเสียง
ท่านัง่ ลักษณะท่าทางตั้งแต่เอวขึ้นไปของการนั่ง เหมือนกับการยืน ส่วนด้านล่างลง
มา เป็นเรื่องของเข่าที่ต้องมีการงอจากการนั่ง โน้มตัวมาข้างหน้าออกมาจากพนักพิงเล็กน้อย น้้าหนัก
ตัวส่วนหนึ่งจะถูกทิ้งไปที่ขาทั้งสองข้างและเท้า
2.2.5.2 กำรออกกำลังกำย คลำยกล้ำมเนื้อ (Stretching Exercises หรือ Prevocalizing
Warm-Ups)
โดยทั่วไปก่อนการเล่นกีฬา มักจะมีการเตรียมความพร้อมร่างกาย (Warm up) ก่อน
เล่นจริงเพื่อป้องกันกล้ามเนื้ออักเสบหรือตึงเกินไป ท้าให้เกิดการบาดเจ็บได้ ในการร้องเพลงก็เช่นกัน
ควรจะมีการเตรียมความพร้อมร่างกาย (Pre-Vocalize) ก่อน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มการ
ไหลเวียนของเลือด และเพื่อเป็นการผ่อนคลายร่างกาย ตามล้าดับดังนี้ หน้า คอ ไหล่ แขน ล้าตัว โดย
อาจท้าพร้อมกันเป็นกลุ่มหรือท้าเดี่ยวก็ได้
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การผ่อนคลายกล้ามเนื้อหน้า เริ่มด้วยการใช้มือนวดกล้ามเนื้อบนใบหน้าเบาๆ เริ่มต้น
ที่หน้าผาก แก้ม ริมฝีปาก ลงมาถึงกราม
การยืดคอ ก้มหน้าลง เงยหน้าขึ้น หันซ้าย หันขวา ท้าซ้้าแบบนี้สลับไปมา ตามด้วยหมุนคอ
ช้าๆ หรืออีกหนึ่งวิธีคือเอามือซ้ายไว้ที่ต้นคอ แล้วใช้มือขวาจับมือซ้ายไว้ระหว่างนั้นให้เอียงคอให้หูแตะ
หัวไหล่ ท้าค้างไว้ประมาณห้าถึงหกวินาที ท้าสลับกัน
การยักไหล่ ท้าท่ายักไหล่โดยให้มือสองข้างต้องแบออก ส่งน้้าหนักกดลงไปเหมือนจะ
ยันพื้น
การยืดไหล่ ยกแขนขึ้นเหนือหัวแล้วพับลงมาจับข้อศอกทิศตรงกันข้าม ใช้มือซ้ายจับ
ข้อศอกขวาดึงไปทางซ้าย และมือขวาจับข้อศอกซ้ายดึงไปทางขวา ท้าสลับข้างกันไป
การยืดแขนและหัวไหล่ ยืดแขนไปข้างหน้าแล้วใช้มือซ้ายจับข้อศอกขวาดึงไปทางซ้าย
และใช้มือขวาจับข้อศอกซ้ายดึงไปทางขวา ท้าสลับข้างกันไป
หมุนแขนเป็นวงกลม กางแขนออกข้างๆแล้วหมุนเป็นวงกลมไปข้างหน้าข้างหลัง เริ่มที่
90 องศาก่อน
ยืดแขนช่วงปลายและล้าตัว ยืดแขนทีละข้างขึ้นเหนือศีรษะ ท้าเหมือนพยายามจะ
แตะเพดาน ท้าสลับข้างกันไป
การยืดช่วงล้าตัว นอนลง ชูแขนขึ้นเหนือศีรษะทั้ง 2 ข้าง แยกขาออกจากกันพอประมาณ
หลังจากนั้น ออกแรงแขนและขาข้างตรงข้ามกัน เหมือนถูกดึงพร้อมๆ กัน
การยืดหลังช่วงล่าง ยืนบนขาข้างซ้ายงอเข่านิดเล็กน้อย ยกเข่าข้างขวาขึ้นมาที่หน้าอก
ให้พอรู้สึกถึงแรงตึงที่หลังช่วงล่างและสะโพก เสร็จแล้วท้าสลับข้างกัน สามารถท้าท่านี้แบบเป็นคู่กันกับ
เพื่อนได้ โดยเวลาท้าให้เอาหลังชนกัน วิธีนี้จะช่วยได้มากในเรื่องของการสร้างความสมดุล (balance)
เวลาท้าให้ค้างไว้สัก 10 – 15 วินาที
ในการท้ากายบริหารนั้นไม่จ้าเป็นต้องท้าตามล้าดับขั้นตอนตามที่กล่าวมา แต่สิ่งส้าคัญ
คือต้องเข้าใจในวัตถุประสงค์ ท้าอย่างตั้งใจและมีสมาธิ
2.2.5.3 กำรวอร์มเสียง (Vocalizes)
การออกก้ า ลั ง กายที่ ส้ า คั ญ มากส้ า หรั บ นั ก ร้ อ งคื อ การวอร์ ม เสี ย ง (Vocalize) เป็ น
ช่วงเวลาเรียนรู้หลักในการออกเสียงร้องเพลง ความเข้าใจที่ถูกต้อง เรียนรู้และฝึกฝนหลักการพื้นฐาน
ของการร้องเพลงอันได้แก่ ท่ายืน การเปล่งเสียง การสร้างเสียงสระ ความกว้างของเสียง ความยืดหยุ่น
และน้้าเสียง (การออกเสียงสูงต่้า) หมั่นให้ความส้าคัญกับการฝึกเรื่องพื้นฐานสม่้าเสมอ เพื่อพัฒนาน้้าเสียง
และสร้างคุณภาพของน้้าเสียงให้เกิดความมั่นคงมีประสิทธิภาพ การวอร์มเสียงแต่ละครั้งควรมีความ
แตกต่างกันตามจุดประสงค์ที่ต้องการฝึก หรือช่วงเวลาที่ ฝึก เช่น ในการร้องบทเพลงหากนักร้องออก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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เสียงมืดทึบ (dark tone) มากเกินไป การวอร์มเสียงก็ไม่ควรเน้นสระที่เป็นเสียงมืดทึบ หรือสระที่มี
การออกเสียงโดยวางต้าแหน่งลิ้นไว้หลังสุด อย่างเช่นเสียงสระ ออ หรือ โอ (back vowel)
วงนักร้องประสานเสียงแต่ละวงจะมีส้าเนียงเสียง (Characteristic sound) เฉพาะของ
แต่ละวงตามการเรียนรู้และฝึกฝน การฝึกแบบฝึกหัดการเปล่งเสียงเพื่อให้ได้ลักษณะของเสียงที่ต้องการ
ควรฝึกในช่วงต้นของการฝึกซ้อมทุกครั้ง และสามารถฝึกในระหว่างการซ้อมได้ เมื่อต้องการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในการซ้อมเพลง การฝึกเสียงเป็นการเริ่มต้นให้นักร้องได้คิดถึงสิ่งที่ร้อง รูปปาก การออกเสียงที่
ถูกต้อง ฝึกการท้างานของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการร้องเพลง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเพลง
(ดวงใจ อมาตยกุล, 2546)
ในการร้องประสานเสียง สิ่งส้าคัญคือทั้งวงควรประสานเสียงสระให้ได้เป็นหนึ่งเดียวกัน
การเน้นฝึกหัดเสียงของแต่ละบุคคลให้มีความรู้ความสามารถไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการฝึกเพื่อให้
การรวมวงประสานกันออกมาได้เป็นหนึ่งเดียวอย่างมีคุณภาพ
ส่วนเรื่องสีสันของเสียง (Tone quality) ก็เป็นเรื่องส้าคัญที่จ้าเป็นต้องฝึก และฝึกให้
ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อตัวนักร้อง เช่นบางกรณีต้องการพัฒนาเสียงนักร้องเด็กให้เป็นแบบผู้ใหญ่
แต่ก็อาจท้าให้นักร้องวัยเด็กเหล่านั้นมีน้าเสียงที่แข็งเกร็งมากเกินไป หรือการใช้เทคนิคที่ผิด ไม่ว่าจะ
เป็นการเปล่งเสียงจากล้าคอ เสียงขึ้นจมูกหรือแม้กระทั่งเสียงที่ราบเรียบ (colorless tone) ก็จ้าเป็นต้อง
ได้รับการฝึกฝนและปรับเปลี่ยนให้ถูกต้อง
2.2.5.4 กำรฝึกฝนพัฒนำเสียงที่ออกจำกลำคอ (Deep-Set Vowel) และ เสียงนำสิก
เพดำนอ่อน ก้อง เสียง /ง/ (High-Forward Resonance)
1. การพัฒนาเสียงที่ออกจากล้าคอ (Deep-Set Vowels) เป็นเสียงที่กลม และมาจาก
การเปล่งที่เป็นธรรมชาติ ไม่เกร็งอวัยวะที่ใช้ในการเปล่งเสียง พยายามใช้โพรงที่ก่อให้เกิดเสียงก้อง
(ปากและล้าคอ)ให้ถูกต้อง ฝึกพัฒนาให้เสียงมีความลึกมากขึ้น พัฒนาเสียงที่บาง กลวง มีความกลมและ
ลึกมากขึ้น ควรหลีกเลี่ยง การหายใจแบบตื้นๆ ร้องเพลงแบบกรามแข็งและกล้ามเนื้อบนใบหน้าไม่ยืดหยุ่น
(ไม่ผอ่ นคลาย) เพราะท้าให้เสียงที่ออกมาแหบ
หากมีอาการเกร็งขณะร้องเพลงสามารถแก้ไขได้ด้วยการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อบนใบหน้า
นวดหน้าด้วยปลายนิ้วมือถ้ารู้สึกตึงบนใบหน้าระหว่างการฝึกซ้อม ลองดูเทปคอนเสิร์ตของนักร้องที่มี
ชื่อเสียงแล้วศึกษาวิธีการแสดงออกทางสีหน้าแล้วน้ามาฝึกหน้ ากระจก หรือให้ใครถ่ายรูปในระยะใกล้
ระหว่างการฝึกซ้อม เพื่อน้ามาปรับปรุง และ ฝึกผ่อนคลายริมฝีปาก กรามและเปิดปากให้กว้างเพื่อออกเสียง
2. การพัฒนา เสียงนาสิก เพดานอ่อน เสียงก้อง เสียง /ง/ (High-Forward Resonance)
จากที่อธิบายข้างต้นแล้วว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของเส้นเสียง ถูกสะท้อนและขยายเสียงออกมา
ทางโพรงเสียงต่างๆ ถ้ากล้ามเนื้อมีความตึงก็จะขัดขวางการเดินทางของเสียง ลดประสิทธิภาพของช่องคอ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ในฐานะอวัยวะสะท้อนเสียงประกอบกับกรามและลิ้นที่แข็งยิ่งไปลดขนาดโพรงของช่องปากและลดประสิทธิภาพ
ในการเป็นอวัยวะสะท้อนเสียงเช่นกัน ดังนั้นเสียงจะก้องกังวานดีที่สุดเมื่อกราม ปาก คอไม่เกร็ง
เวลาที่เปล่งเสียงจึงต้องสามารถสัมผัสได้ว่าช่องสะท้อนเสียงที่อยู่เหนือคอหอยหลังช่องปาก
และ ส่วนบนของคอหอยหลังโพรงจมูกนั้นเปิดอยู่ อวัยวะที่เป็นตัวควบคุมขนาดความมาก-น้อยของ
การเปิดนี้คือ เพดานอ่อน ลองนึกภาพเวลากลืนอาหาร เพดานอ่อนจะเคลื่อนที่ไปที่ส่วนบนด้านหลัง
ชนกับส่วนหลังของช่องคอ การท้างานของกล้ามเนื้อแบบนี้เกิดขึ้นเวลาที่เราออกเสียงพยัญชนะบางตัว
เช่นกัน ถ้าการท้างานของกล้ามเนื้อไม่เกิดขึ้นแบบที่กล่าวมา ลมก็จะผ่านไปที่จมูกและการควบคุม
ลักษณะเสียงทีถ่ ูกต้องของพยัญชนะตัวนั้นๆ ก็จะไม่ถูกต้อง พยัญชนะเหล่านี้ เช่น m, n, ng (เช่น song)
ถ้าเราออกเสียงค้าที่มีพยัญชนะเหล่านี้ เพดานอ่อนจะอยู่ในต้าแหน่งที่ต่้าลงมาและไม่เกร็ง โพรงจมูก
จะเปิดกว้าง ช่องสะท้อนเสียงที่อยู่เหนือคอหอยหลังช่องปากและโพรงจมูกท้าหน้าที่หลักในเรื่องการ
สะท้อนของเสียง
อีกหนึ่งตัวอย่างคือ ลองนึกถึงเวลาหาว รู้สึกถึงคอที่เปิดในลักษณะของการยกเพดานอ่อน
ขึ้น มีช่องว่างช่วงโคนลิ้นและเพดานแข็ง (ห้ามดึงลิ้นเข้าด้านใน) ลิ้นจะต้องอยู่ฟันล่าง ขยับเฉพาะเวลา
ที่ออกเสียงพยัญชนะเช่น t d l n sh ความรู้สึกเหมือนหาวดังกล่าวจะต้องไม่เกร็ง และเปิดลมที่เส้นเสียง
สิ่งที่เป็นอุปสรรคในการวางต้าแหน่งเสียงหรือสร้างเสียงที่ถูกต้องมาจากความเข้าใจผิดว่า
สระเสียงทึบอย่างเช่น –า หรือ โ- นั้นเสียงจะต้องมาจากส่วนที่ลึกที่สุดของปาก หรือ มาจากล้าคอ (คอหอย)
การใช้พยัญชนะนาสิกเพื่อเป็นวิธีหนึ่งในการสร้างความเข้าใจและความรู้สึกที่ถูกต้องของการออกเสียงก้อง
ที่ถูกต้องนั้นยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ มีใครบางคนบอกว่า การฮัมเพลงไม่ใช่การร้องเพลง เนื่องจากต้าแหน่ง
ของเพดานอ่อนไม่ได้เหมือนกันเลย ในการฮัมเพลงนั้น เพดานอ่อนจะมีความผ่อนคลายมากกว่า (อยู่ใน
ต้าแหน่งที่ต่้ากว่า) การร้องเพลง
การฮัมเพลงโดยใช้พยัญชนะ m,n,ng เป็นตัวเริ่มของสระต่างๆ ในการวอร์มเสียง (Vocalize)
หรือการฝึกเปล่งเสียงสระในค้าอย่างเช่น sing และ hung ถือว่าเป็นการฝึกปกติทั่วไป เนื่องจากการฮัม
ช่วยให้กล้ามเนื้ออยู่ในต้าแหน่งที่ถูกต้องเหมาะแก่การฝึกเสียงก้อง (เพราะกล้ามเนื้อเสียงจะไม่เกร็ง
หรือตึงเกินไปยามต้องออกเสียงก้อง) นักร้องไม่ควรอ้าปากเพื่อเอาอากาศเข้าไปในการหายใจ แต่ให้ค่อยๆ
สูดหายใจเข้าลึกๆ เมื่อฮัมไปได้ซักระยะให้นักร้องเปิดปากร้อง โดยให้ต้าแหน่งการออกเสียงอยู่ที่เดิม ถ้า
โทนเสียงเปลี่ยนเป็นเสียงสระ –า แปลว่าใช้เสียงร้องผิด การใช้เสียงที่ถูกต้อง เวลาที่อ้าปาก เสียงจะเปลี่ยน
จาก hm เป็น ng
อย่าลืมว่าในการฝึกซ้อม ไม่ควรใช้แบบฝึกหัดเดียว แต่ให้ใช้ควบคู่กันหรือสลับกันไป
อีกทั้งพยายามอย่าให้เกิดการตึงหรือเกร็งบริเวณกล่องเสียง การฝึกวอร์มเสียงสระ อย่ างสระ โ- ช่วย
เปิดช่องคอได้ดีมาก เวลาที่ซ้อมให้เอาปลายนิ้วมือ (หนึ่งหรือสองนิ้ว) แตะไว้ระหว่างฟันหน้าเพื่อช่วยให้
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ช่องคอเปิดมากขึ้นและให้เสียงออกมาได้อิสระมากขึ้น และยังช่วยพัฒนาพิกัดหรือความกว้างของเสียง
ให้สูงขึ้นอีกด้วย
2.2.5.5 กำรพัฒนำช่วงของเสียงร้อง (Vocal Range)
เสียงที่มีความจ้ากัดของพิกัดหรือช่วงของเสียงจะจ้ากัดความสามารถหรือการแสดง
ภาพรวมของวงประสานเสียงด้วยเช่นกัน การร้องเพลงเสียงสูงที่ถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับความกว้างของ
ช่องคอและเสียงนาสิกแบบก้องหรือแบบสะท้อน (ฝึกออกเสียงสระโอ) ต้องเปิดคอให้ได้ก่อน ต้อง
บังคับกล้ามเนื้อบริเวณนี้ให้เป็นไปอย่างธรรมชาติไม่เกร็ง เพราะถ้าเกร็งต่อให้อยากร้องเสียงสูงแค่ไหน
เสียงก็ออกมาไม่มีพลังหรืออาจขึ้นสูงไม่ได้เลย
ฝึกการสร้างเสียงสะท้อนที่โพรงกระโหลกตรงบริเวณใบหน้า โดยการบังคับลมให้ไปอยู่
ที่บริเวณนั้น (ฝึกโดยการฮัม) นักร้องควรพยายามท้าให้เสียงของตัวเองสว่างขึ้น เสียงของผู้หญิงนั้น
สามารถขึ้นไปได้ในระดับที่สูงโดยไม่มีปัญหาในเรื่องของการปรับเปลี่ยนกล้ามเนื้อเลย การฝึกที่ถูกต้อง
จะช่วยให้เสียงค่อยๆเปลี่ยนไปตามธรรมชาติกลายเป็นคุณภาพเสียงที่สูง แรกๆนักร้องชายอาจจะเขิน
ที่มีเสียงสูง แต่นักร้องที่เก่งๆก็ต้องมีการขยายช่วงของเสียงให้กว้างมากขึ้นโดยเรียนรู้การใช้เสียงสูงให้
ถูกต้อง อย่างไรก็ตามหากนักร้องชายต้องการที่จะพัฒนาเสียงตัวเองให้เป็นเสียงสูงและก้องกังวาน
อย่างสมบูรณ์ ต้องพัฒนาสีสันของเสียงหรือน้้าเสียงที่ถูกปิดกั้นอยู่ ที่ซึ่งเสียงสระจะเปลี่ยนไปเล็กน้อย
ไปเป็นเสียงทีถ่ กู สร้างขึน้ โดยในบริเวณช่องลมส่วนบน (head tone) อย่างเช่นเสียง เออ
ในการฝึกพิกัดเสียงให้ร้องเสียงต่้าได้มากขึ้น สามารถท้าได้ด้วยการฝึกออกเสียงสระ อา
ร้องโน้ตในสเกลไล่ลง 5 โน้ตเรียงกัน (ซ-ฟ-ม-ร-ด) เวลาวอร์มเสียง เสียงที่ออกมาควรเป็นเสียงที่เปล่ง
ตามธรรมชาติของเสียงกังวานและอย่าลืมอ้าปากให้กว้าง ปล่อยกรามลงมา ถ้าอ้าปากกว้างไม่พอเสียง
สระจะเปลี่ยนจาก อา มาเป็น เออ
2.2.5.6 กำรพัฒนำควำมยืดหยุ่นของเสียง (Flexibility)
เสียงที่มีความยืดหยุ่นคือเสียงที่สามารถจะผลิตน้้าเสียงได้อย่างอิสระตามต้องการ
(เสียงที่ปราศจากการตึงเครียดของเส้นเสียงและกล้ามเนื้อ) ตามเอกลักษณ์ (unique) และลักษณะของ
คุณภาพเสียง (qualities)
1. โซปราโน (Sopranos) เป็นเสียงที่สว่าง เบาลอย เหมือนเสียงฟลุ๊ท (Flute) สิ่งที่มัก
ท้าผิดคือใช้เสียงจากหน้าอกดันขึ้นไปให้เกิดเสียงสูง การท้าแบบนี้จะต้องออกแรงเสียงอย่างมากและ
อาจเกิดการบาดเจ็บของเส้นเสียงได้ ให้ฝึกการออกเสียงสระโอแบบที่มีความถี่ของเสียงหรือพิกัดของ
เสียงที่ต่างกัน ซึ่งช่วยให้เสียงมีความสว่างมากขึ้นและขึ้นไปแตะในพิกัดหรือช่วงที่สูงได้ และเมื่อมีการ
พัฒนาก้าวหน้าแล้วก็ให้เปลี่ยนมาเป็นสระอาแทน

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2. อัลโต้ (Altos) เป็นโทนเสียงที่สูงเป็นล้าดับที่สองรองจากโซปราโน เสียงอัลโตจะมี
ความหนัก ความลุ่มลึกมากกว่าโดยเฉพาะเสียงในช่วงพิกัดกลางและต่้า นักร้องไม่ควรร้องเสียงขึ้นไป
สูงมากเกินพิกัดตนเพราะเสียงจะกลายเป็นแหบแห้ง ในการวอร์มเสียงนั้นควรจะไล่ จากพิกัดกลางลง
ไปที่ต่้า มุ่งไปที่ความยืดหยุ่นผ่อนคลายและความบริสุทธิ์ใสของเสียงมากกว่าน้้าหนักของเสียง การ
ฝึกหัดของนักร้องโซปราโนและอัลโตควรอยู่บนพื้นฐานของคุณภาพเสียงและพิกัดเสียงแต่ละบุคคล
ไม่ใช่บนพื้นฐานความสามารถในการอ่านโน้ต
3. เทเนอร์ (Tenors) ควรมีความใสและไพเราะโดยเฉพาะในช่วงเสียงสูง เมื่อนักร้อง
จ้าเป็นที่จะต้องขึ้นเสียงสูง ควรจะใช้การหลบเสียง (Head voices แบบ falsetto) ยกเพดานอ่อนขึ้น
แบบฝึกหัดที่เหมาะกับเทเนอร์เพื่อช่วยให้เทเนอร์พุ่งไปที่ระดับเสียงสูงขึ้นกว่าเดิมได้คือ การทอดเสียงคู่แปด
ให้ยาว ตอนแรกให้ออกเสียงที่ ing แล้วค่อยมา ay
4. เบส (Basses) ส้าหรับบาริโทนและเบสนั้นเสียงจะมีความหนา หนัก ลึก มากกว่าเทเนอร์
อีกทั้งมีช่วงเสียงกลางและต่้าที่พัฒนาได้เต็มที่มากกว่า ในการวอร์มเสียงสระควรมุ่งไปที่สระอาเพื่อ
พัฒนาความกลมและความเต็มของเสียง แต่นักร้องโทนเสียงนี้ก็ต้องฝึกเสียงนาสิกแบบก้องเช่นกันมิเช่นนั้น
เสียงจะกลายเป็นเสียงแบนและจะท้าให้ทั้งวงต้องปรับระดับเสียงลงไปตามๆ กัน

2.3 กระบวนกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรขับร้องประสำนเสียง
การขับร้องประสานเสียงนั้นมีองค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานค่อนข้างละเอียดและซับซ้อน ดังนั้น
การที่จะท้าให้คณะนักร้องประสานเสียงสามารถพัฒนาได้นั้น ผู้อ้านวยเพลงมีบทบาทส้าคัญในการน้า
วงขับร้องประสานเสียงไปสู่เป้าหมาย เป็นผู้มีบทบาทส้าคัญในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่สมาชิกนักร้อง
เพื่อปรับวิธีการร้องของนักร้องให้ร้องได้อย่างถูกวิธี ได้คุณภาพภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ผู้อ้านวย
เพลงที่เก่งจึงต้องเรียนรู้วิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ดี เพื่อให้สมาชิกนักร้องเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความรู้ใน
การขับร้องประสานเสียง แบ่งเป็นหัวข้อดังนี้
2.3.1 กำรเตรียมตัวในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่ดี
การเตรียมตัว วางแผนการท้างานที่ดี ย่อมส่งผลให้การท้างานเป็นไปอย่างมีระบบ และมี
คุณภาพ การเตรียมตัวแบ่งออกได้เป็น 2 ฝ่าย คือการเตรียมตัวของผู้อ้านวยเพลงเอง และการเตรียม
ตัวของสมาชิกนักร้อง
ในส่วนของผู้อ้านวยเพลง Garretson (1993) แนะน้าว่าควรก้าหนดเป้าหมายและบอกเป้าหมายที่
ชัดเจนของการเลือกบทเพลงในการซ้อม เช่นเพื่อใช้ในการแสดงคอนเสิร์ต ใช้ในการแข่งขัน นัก ร้องจะ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ได้ฝึกซ้อมอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน วางแผนเลือกใช้เพลงที่มีความหลากหลายทั้งประเภทและรูปแบบ
เพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางดนตรีแก่นักร้อง ซึ่งเพลงทุกเพลงที่เลือกแล้วนั้น ผู้อ้านวยเพลงควรท้าความรู้จัก
และร้องให้ได้ทุกแนวเสียงด้วย หากเป็นการซ้อมครั้งแรก ให้ดูภูมิหลังทางดนตรีของสมาชิกในวง ถ้านักร้อง
มีความรู้หรือประสบการณ์น้อยให้เริ่มด้วยบทเพลงง่ายก่อน เพื่อลดความท้อแท้ของนักร้อง สร้างทัศนคติ
ที่ดีให้กับนักร้องในการซ้อม ช่วยนักร้องเตรียมพร้อมส้าหรับการซ้อม ก้าหนดล้าดับเพลงในการซ้อม
วิเคราะห์จุดยากหรือจุดที่อาจเป็นปัญหาของบทเพลง ศึกษาความหมายของเพลง การออกเสียงค้า ดูพัฒนาการ
ของวงและประเมินการฝึกซ้อมทุกครั้ง
ในการฝึกซ้อมทั้งวง ผู้อ้านวยเพลงควรเตรียมหัวข้อในการพูดคุยกับสมาชิกนักร้องในแต่ละครั้ง
ของการซ้อม เน้นพูดสั้น กระชับ ครอบคลุมใจความ หากซ้อมเพลงใหม่ควรท้าความรู้จักกับเพลงก่ อน
แนะน้าวิธีฝึกซ้อมส่วนตัวในเรื่องของ จังหวะ ความดัง อารมณ์ ฯลฯ ขณะซ้อมผู้อ้านวยเพลงไม่ควรร้องเพลง
ร่วมกับนักร้องเพราะอาจฟังนักร้องได้ไม่เต็มที่ ผู้อ้านวยเพลงควรท่องจ้าเพลงได้ เพื่อสบตากับนักร้องและ
ตรวจสอบวิธีการร้องของนักร้องให้ถูกต้องตามลักษณะและอารมณ์ของบทเพลงนั้นๆ สิ่งส้าคัญคือให้ก้าลังใจ
ผ่านทางค้าพูดที่เป็นบวกพร้อมๆ กับการประเมินนักร้องไปด้วย โดยค้าพูดควรแตกต่างไปตามระดับ
ของการพัฒนา เช่น พึงพอใจเล็กน้อย – นั่นแหละดีขึ้นแล้ว แสดงว่าเข้าใจแล้ว พึงพอใจปานกลาง – ดีมาก
พัฒนาขึ้นเยอะเลย หรือพึงพอใจมาก – ชอบมาก เยี่ยมไปเลย
ในส่วนของสมาชิกนักร้องรายบุคคล ผู้อ้านวยเพลงควรมีการปลูกฝังและสร้างนิสัยให้สมาชิกมี
การเตรียมตัวในการเรียนรู้ที่ดีด้วย เช่น นักร้องควรศึกษาลักษณะดนตรี (style) ที่แตกต่างกันในแต่ละ
ยุคสมัยของบทเพลงที่ร้องก่อนหรือเพิ่มเติมจากที่ผู้อ้านวยเพลงแนะน้า ศึกษาโน้ตโดยใช้วิธีอ่านโน้ต
แบบฉับพลัน (sight-reading)ทั้งบทเพลงก่อน ใช้สีเน้นจุดที่เป็นปัญหาหรืออาจสร้างความยากล้าบาก
ทั้งในเรื่องจังหวะที่ซับซ้อน หรือระยะขั้นคู่เสียงที่ยากเพื่อวางแผนการซ้อม รวมทั้งตรวจสอบการออกเสียงค้า
ที่ถูกต้อง การเป็นสมาชิกนักร้องที่ดีควรหมั่นตรวจสอบ และให้คะแนนตนเองอยู่เสมอ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กับการเตรียมตัวส้าหรับการซ้อมของนักร้องแต่ละคน ความใส่ใจหรือสนใจต่อการสอนและการชี้แนะของ
ผู้อ้านวยเพลง ทัศนะคติใหม่ๆ ความพยายามในการพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตดนตรี หรือความคาดหวังที่มี
ต่อวงประสานเสียง เหล่านี้เพือ่ ให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2.3.2 กำรเลือกบทเพลงสำหรับวงขับร้องประสำนเสียง
ในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา บทเพลงมีการพัฒนาหลากหลายประเภทหลากหลายสไตล์ และมา
จากหลายวัฒนธรรมมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นส้าหรับนักร้องประสานเสียงทุกระดับ
จึงน้ามาสู่ค้าถามว่าควรจะเลือกเพลงที่มีมากมายเหล่านี้อย่างไร ถ้าไม่นับประสบการณ์หรือทักษะของ
ผู้อ้านวยเพลงแล้ว เพลงคือตัวก้าหนดความส้าเร็จหรือความล้มเหลวของวงก็ว่าได้ การเลือกเพลงจึงต้อง
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ให้เหมาะกับระดับความสามารถ ของนักร้องในวง การเลือกเพลงง่ายเกินไป ก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย
หรือเลือกเพลงยากเกินไป ก็ย่อมก่อให้เกิดความท้อแท้ แม้แต่วงประสานเสียงที่เก่งก็ท้อแท้ได้ ซึ่งเป็น
เรื่องปกติที่ผู้อ้านวยเพลงอยากสอนอะไรที่ตัวเองถนัดจึงเลือกเพลงโดยเอาตนเองเป็นหลักและมักจะ
ยากเกินไปส้าหรับวง ควรเลือกบทเพลงทั้งยากและง่ายให้สมดุล (balance) เพื่อฝึกในเรื่องของน้้าเสียง
การผสมเสียง การออกเสียง และการแสดงออกด้านอารมณ์
ผู้อ้านวยเพลงต้องรู้จุดแข็งและจุดด้อยของนักร้องในวง รวมถึงถามค้าถามตัวเองอย่างเช่น ช่วงเสียง
ที่จ้ากัดของนักร้องอยู่ในช่วงใด ความท้าทายหรือความยากของของเพลงนั้นอยู่ในระดับที่นักร้องวงประสานเสียง
สามารถควบคุมลักษณะเสียงได้หรือไม่ สามารถร้องให้น้าเสียงมีคุณภาพได้หรือไม่ รวมถึงเนื้อหาของเพลง
มีคุณค่าเหมาะสมกับวัยของนักร้องหรือไม่
2.3.3 กำรเรียนรู้ฝึกหัดบทเพลง
วิธีการที่ดีที่สุดในการเรียนรู้บทเพลง คือวิธีที่กระตุ้นการเรียนรู้และส่งเสริมให้เกิดการร้อง
อย่างมีศิลปะในเวลาอันสั้น (Garretson, 1993) วงประสานเสียงส่วนใหญ่ หลังจากฝึกอ่านโน้ตแล้ว นักร้อง
จะแยกออกไปซ้อมกับเปียโนแล้วค่อยกลับมารวมร้องด้วยกัน ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยให้ร้องโน้ตได้ถูกต้องใน
ระยะเวลาสั้น แต่ก็มีข้อเสียคือ นักร้องไม่ได้บรรลุในเรื่องของการร้องอย่างมีศิลปะ และอารมณ์ทางดนตรี
เกิดน้อยมาก ถ้านักร้อง (ทั้งวง) มีความสามารถในการอ่านโน้ตน้อยมาก ควรฝึกอ่านโน้ตทุกตัวในเพลง
นั้นๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยจะร้องร่วมกับเปียโนหรือไม่ก็ได้ นอกจากวงจะมีพัฒนาการในเรื่องของการอ่านโน้ต
แล้ว แนวความคิดหรือกรอบภาพรวมที่วางไว้ก็ประสบผลอีกด้วย
ในการร้องเพลงที่ยาก อาจใช้เปียโนกดเสียงโน้ตให้นักร้องแต่ละพาร์ทก่อน และเมื่อนักร้อง
รู้จักเพลงและเข้าใจแนวคิดแล้ว ก็สามารถฝึกแบบลงรายละเอียดได้ ผู้อ้านวยเพลงหลายๆ ท่านพบว่า
หากเข้าใจจังหวะ ก็สามารถต่อเพลงได้เร็วขึ้น การกดโน้ตซ้อมแยกให้แต่ละพาร์ทก็มีส่วนช่วยให้วงหัดเพลง
ได้เร็วขึ้น ช่วยแก้ปัญหาเรื่องจังหวะ การออกเสียง และการใช้เสียงดัง เบาต่างๆ แต่การแยกสอนแต่ละ
พาร์ทในขณะซ้อมวงใหญ่นั้น ในขณะที่ส่วนนึงก้าลังซ้อมอยู่ นักร้องคนอื่นๆ ควรศึกษาส่วนของตนเอง
และฟังเพื่อดูว่าส่วนไหนเกี่ยวข้องกับพาร์ทหรือส่วนของเราอย่างไรบ้างด้วย หลังจากนั้นทั้งหมดควรฝึก
ร้องโดยพร้อมกันในส่วนที่เป็นปัญหาก่อน
การเรียนเพลงใหม่ ให้ร้องท้านองซ้้าๆหลายเที่ยวจนชินกับท้านองเพลง (Melody) และจังหวะ
เมื่อได้ท้านองเพลงแล้ว จึงเริ่มใส่เนื้อเพลง (lyric) จากนั้นอาจารย์ดวงใจ อมาตยกุล (2546) และ
อาจารย์ดุษฎี พนมยงค์ (2557) แนะน้าให้ศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
1. ดูโครงสร้าง รูปแบบของเพลง ให้ความสนใจการซ้้าของท้านอง และจังหวะ ฟังแนวดนตรี
ประกอบ (accompaniment) โครงสร้างบทกลอน สัมผัสค้า การซ้้า (repetition) ประโยคเพลง (phrasing)
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2. ตบมือตามจังหวะของท้านอง เน้นจังหวะส่วนที่ยาก
3. เล่นท้านองที่เปียโน เน้นคู่เสียงที่ร้องยาก
4. ร้องท้านองโดยใช้เสียงสระ เช่น อา เอ อี โอ อู
5. อ่านเนื้อเพลง เน้นค้าตามลักษณะของภาษา ท้าเครื่องหมายตรงที่หายใจในการร้อง
6. ร้องเนื้อเพลง ตรวจสอบที่หายใจให้เหมาะสม
ในการฝึกหัดบทเพลง ผู้อ้านวยเพลงมีหน้าที่ส้าคัญในการปรับเทคนิคการร้องทั้งเทคนิคเฉพาะ
ของนักร้องส่วนบุคคลและของวง การอธิบายและสาธิตประกอบมีส่วนส้าคัญในการถ่ายทอดความรู้ให้
สมาชิกนักร้องเข้าใจวิธีการร้องที่ผู้อ้านวยเพลงต้องการได้มากขึ้น
2.3.4 กำรแก้ปัญหำด้ำนต่ำงๆ เพื่อควบคุมคุณภำพของกำรขับร้องของวง
ปัจจัยทางกายภาพทั้งหลายที่เกี่ยวกับ tone ส่งผลต่อปัจจัยการรับรู้ทั้งสิ้น (Fletcher, 1934)
ตัวอย่างเช่น Overtones ที่มีมากไป จะท้าให้เกิดเสียงที่ไม่ดี หรือเมื่อร้องเพลงในระดับความดังที่
ต่างกันมาก pitch ในบางแห่งของ tone จะมีการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าความถี่จะยังเท่าเดิม ผลจากเสียง
เหล่านี้นักดนตรีอาจจะไม่รู้สึก แต่ผู้ฟังอาจจะรู้สึกมาก สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลต่อคุณภาพของการร้อง
ในวงประสานเสียง
เรื่องของ Acoustic ของห้อง ก็เป็นปัจจัยส้าคัญอย่างหนึ่งที่ผู้อ้านวยเพลงควรให้ความส้าคัญ
ห้องที่ซ้อมกับห้องที่แสดงหากมี Acoustic ของห้องแตกต่างกันมาก ในขณะแสดงนักร้องอาจจะไม่คุ้นชิน
กับเสียงที่ได้ยินในตอนฝึกซ้อม อาจท้าให้เกิดปัญหาในการแสดงได้
เนื่องจากคลื่นเสียงเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่เดินทางเป็นเส้นตรง ช่วงเสียง forte มีค่าประมาณ
3 ล้านวัต (3 mW) เสียงจะก้องอยู่ในห้องจนกว่าจะถูกผนังหรือเฟอร์นิเจอร์ซับเสียงจนหมดไป โดย
เสียงที่ส่งไปถึงผู้ฟังมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่
(1) เสียงที่ออกมาโดยตรง (Direct Sound) คือ เสียงที่เดินทางเป็นเส้นตรงไปหาผู้ฟังทันที
ยิ่งใกล้ยิ่งชัด
(2) เสียงสะท้อนขั้นแรก (Early Reflection) คือ เสียงที่ผ่านการสะท้อนจากวัตถุอื่นๆ เช่น
ก้าแพง 1-2 ครัง้ เท่านั้น ก่อนถึงหูผู้ฟัง (ดีเลย์นิดหน่อย แต่ก็มีความส้าคัญต่อ Acoustic Room มาก)
(3) พื้นที่ที่เสียงกระจายออกไป/เสียงก้อง (Diffuse Field/Reverberation) เป็นเสียงโดยรวม
ที่เกิดจากการสะท้อนไปมาของเสียงในห้องนั้น เสียงจะใช้เวลาสะท้อนผ่านการซับเสียงไปมาอยู่ ในห้อง
จนกว่าจะอยู่ในระดับ 60 เดซิเบล เราถึงจะไม่ได้ยินเสียงนั้น
เสียงที่เกิดจากการสะท้อนจะรวมกันและมีทิศทางการเคลื่อนที่ ที่ไม่แน่นอน (เปรียบเทียบกับ
เวลาที่เราว่ายน้้าแล้วเกิดคลื่นในน้้า เมื่อว่ายน้้าไปซักระยะ คลื่นในน้้าจะมีมากขึ้นและตีกัน จนไม่
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สามารถบอกต้าแหน่งที่เราว่ายน้้าผ่านมาได้) ความเข้มของเสียง direct sound จะมีค่าเท่ากับเสียงก้องที่
อยู่ ใ นห้ อ ง (Diffuse Field/Reverberation) เราเรี ย กคลื่ น เสี ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในห้ อ งว่ า Reverberation
Radius คลื่นเสียงท้าให้เรายังได้ยินเสียงแม้ว่าจะอยู่ไกลจากแหล่งก้าเนิดเสียง และถ้าเราขยับเข้าไปใกล้
แหล่งก้าเนิดเสียงมากเท่าไหร่ เราก็จะได้ยิน Direct Sound ที่ชัดเจนขึ้นเท่านั้น (ยิ่งใกล้ยิ่งชัด) กรณีของ
การร้องประสานเสียงในห้องเฉพาะ จะมีเพียง 1-2 คนที่ยืนใกล้กัน จะอยู่ในต้าแหน่งคลื่นเสียงสะท้อน
ส่วนที่เหลือจะเป็นวงนอกของคลื่นเสียงปัญหาที่มักพบคือ
2.3.4.1 ควำมสมดุลของระดับเสียง (Balance of Loudness)
นักร้องประสานเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงร้องของตนเอง ท้าให้เกิดความไม่มั่นใจใน
ขณะที่ร้อง ผู้อ้านวยเพลงจึงต้องเป็นผู้แก้ปัญหาเพื่อสร้างความมั่นใจ โดยวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ก่อน อาทิ ระยะห่างระหว่างนักร้องแต่ละคน เสียงทั้งหมดที่ก้องอยู่ในห้อง เสียงที่ยังคงอยู่และหายไป
จากการสะท้อน และพลังเสียงของแต่ละคน
แนวทางการแก้ปัญหาคือ จัดช่องว่างระหว่างนักร้องใหม่ ท้าให้จ้านวนแถวน้อย (บางกรณี
อาจจะต้องรวม section ต่างๆ เข้าด้วยกัน) ลดเสียงก้องในห้อง โดยการหาตัวซับเสียงให้มากขึ้น เช่น
การปิดผ้าม่าน การเพิ่มปริมาณผู้ชม เปิดหน้าต่างให้มากขึ้น ให้นักร้องถือโน้ตหรือแฟ้มของตนเอง
ขนาดที่เล็กลง แทนขนาดที่ใหญ่ เพื่อลดการสะท้อน หรือวางต้าแหน่งคนเสียงเบาไว้ด้านริมและคนที่
เสียงดังไว้ตรงกลาง
2.3.4.2 ควำมไม่แม่นยำเสียง (Intonation)
ความไม่แม่นย้าเสียง เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ความเข้าใจเรื่องระดับเสียง (Pitch)
ที่ผิดพลาด หรือปัญหาจากระบบควบคุมเสียงบางอย่าง (ควรให้ความส้าคัญกับปัญหาระดับบุคคลมากกว่า)
ปัจจัยส้าคัญที่มีผลต่อความไม่แม่นย้าเสียง อาทิ ลักษณะการสร้างเสียงจากอวัยวะในการออก
เสียง การท้าระดับเสียงดังเบา โดยมักจะมีผลมากๆ ต่อเสียงสูงและเสียงดังของ soprano การหายใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับเสียง pitch ที่สูง เป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในวงประสานเสียง ความแม่นย้า
ของเสียงในบันไดเสียง เป็นต้น
แนวทางการแก้ปัญหาคือ วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ถ้าเสียง soprano คนไหนมี
แนวโน้มร้อง sharp (เพี้ยนสูง) เมื่อร้องเสียงสูง ผู้อ้านวยเพลงก็ควรแนะน้าตักเตือน เพราะบางครั้ง
นักร้องเองก็ไม่ทราบปัญหาเพี้ยนสูงของตน และอาจจะท้าการทดสอบการฟังส่วนตัวในภายหลัง
รวมทั้ง นัก ร้องควรศึกษาเทคนิคการร้อง การหายใจมีผลต่อการควบคุมเส้นเสียงและการสั่นของ
เส้นเสียง (การเกิดเสียงจากอวัยวะก้าเนิดเสียง) ถ้าแรงดันจากสายเสียงมีน้อย การใช้คอ (กล้ามเนื้อคอ)
ในการร้องมากขึ้น ซึ่งจะท้าให้เหนื่อยเร็วขึ้น
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2.3.4.3 เสียงแทรก (Overtunes)
เสียงที่เกิดขึ้นสอดแทรกขึ้นมาโดยไม่ใช่เป็นเกิดจากความตั้งใจของวง อาจเกิดจากบางพาร์ทร้อง
เสียงดัง หรือ ร้องความถี่สูงมีความเข้มมากกว่าเสียงเบา (Levin & Edgerton, 1999)
แนวทางการแก้ ปั ญ หาคือ ถ้ าปั ญ หาอยู่ ที่ tone ที่ ไ ม่ เ ด่น ลองร้ อ งเบาลง หรื อ ลอง
เปลี่ยนเสียงสระ ถ้าเปลี่ยนสระบางตัวจากเสียงปิดเป็นเสียงเปิดได้จะดีมาก หรือให้เบสร้องเป็นพื้นเสียง
ยาวๆ เช่น ah
การได้ยินเสียงแทรกในขณะที่ร้องค่อนข้างเป็นปัญหา ถึงแม้บางครั้งคนฟังอาจไม่ได้ยิน
เสียงเหล่านั้น เสียงแทรกบางอย่างถือเป็นปกติที่อาจเกิดจากเครื่องดนตรี แต่นักร้องมักจะเกิดความ
วิตกกังวล ผู้อ้านวยเพลงจึงต้องคอยสังเกตและหาทางแก้ไข
2.3.4.4 กำรเกิดเสียงกัดกัน (chorus effect)
เมื่อ tone 2 tone มีการ unison กัน เสียงจะดังขึ้น เสียงที่เกิดขึ้นจะฟังดูเป็น tone
เดียวกันที่มีจังหวะเหมือนกัน ถ้าเกิดการผิดพลาดของ tone เวลาร้องด้วยกัน beat ก็จะฟังดูเร่งขึ้น
timbre ก็จะฟังแปลกไป ในเครื่องดนตรีที่มี pitch ที่คงที่ (pure intonation sound) เสียงที่เกิดขึ้น
จะสะอาดกว่า เพราะว่าจังหวะกับ tone จะคู่กันไปแบบสม่้าเสมอ
ส้าหรับการร้อง มักจะไม่ค่อยได้ยินจังหวะที่สม่้าเสมอ เนื่องจากสองสาเหตุ สาเหตุแรก
ที่ส้าคัญคือ เสียงของเราไม่มีความถี่ที่คงพอในการสร้า ง beat ที่สม่้าเสมอ แม้ว่าจะรู้สึกว่าร้องตรงกับ
tone แล้ว แต่เสียงก็ยังแกว่งขึ้นๆ ลงๆ 10-20 cent (Ternström & Friberg, 1989) เหตุผลที่สองที่
ท้าให้เราไม่ได้ยิน beat ในวงประสานคือการมีเสียง unison กันมากกว่าสองเสียง แม้ว่าจะมีความถี่
ต่างกันเล็กน้อย ก็ท้าให้เสียงกัดกันได้ เราอาจจะบอกว่า chorus effect หรือ ensemble effect ก็
คือการที่เสียงมีกลไกบางอย่างที่ท้าให้เราได้ยินอย่างชัดเจนว่ามีกี่เสียงกันแน่ที่ unison กัน (น้อยสุดคือ
3) หรือว่าเสียงไหนที่ต่างจากเสียงไหนกว่ากัน
ในการร้องเพลงกลุ่ม (Vocal group) ที่ร้อง harmony ใกล้ๆ กัน (close harmony)
โดยมีเสียงหนึ่งน้าขึ้น ต้องระวังเรื่อง chorus effect ที่จะเกิดขึ้น เว้นแต่ว่านักร้องจะมีความแม่นย้า
มากๆ จนกระทั่งได้ยินเสียงที่ออกมาเป็น chord
จากตัวอย่างที่กล่าวมา แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้และปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการฝึกซ้อมของคณะนักร้องประสานเสียง นอกจากผู้อ้านวยเพลงต้องมีความเข้าใจ
ในกระบวนการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของสมาชิกนักร้อง ให้ร้องได้ถูกต้องตาม
ลักษณะของบทเพลงแล้ว ยังมีปัจจัยต่างๆ มากมายทั้งที่ควบคุมได้ และไม่ได้ที่อาจเกิดขึ้น ผู้อ้านวย
เพลงจึงต้องค้านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ นอกเหนือจากการควบคุมเหล่านี้อีกด้วย
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2.4 ประวัติควำมเป็นมำของคณะนักร้องประสำนเสียงสวนพลู
คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูมีจุดเริ่มต้นจากเมื่อปี 2543 นายปรีดี พนมยงค์ได้รับเลือก
จากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลส้าคัญของโลก มีการจัดกิจกรรมขึ้นหลายอย่าง รวมถึงคอนเสิร์ต ซึ่ง
มีการรวมตัวกันของกลุ่มนักร้องประสานเสียงใช้ชื่อว่า “คณะนักร้องประสำนเสียง 11 พฤษภำ” และ
มีอาจารย์ไกวัล กุลวัฒโนทัยเป็นผู้แต่งเพลงชื่อ “คนดีมีค่า” ใช้ส้าหรับการร้องเพลงประสานเสียงโดย
ไม่มีดนตรีประกอบ หรือ A Cappella หลังจากนั้น นักเรียนของ อาจารย์ดุษฎี พนมยงค์ ซึ่งส่วนหนึ่ง
เคยรวมตัวกันสมัยเป็นคณะนักร้องประสานเสียง 11 พฤษภา ได้รวมกลุ่มเล็กๆ จัดงานครบรอบ 60 ปี
ให้กับอาจารย์ดุษฎี ในบ้านซอยสวนพลู จึงจับกลุ่มขึ้นมาและตั้งชื่อวงว่า “สวนพลูคอรัส”
เกี่ยวกับที่มาของชื่อวงสวนพลู ดุษฎี พนมยงค์ (สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2557) กล่าวว่า
“คณะนักร้องประสานเสียงในบ้านเราที่มีอยู่บ้างไม่มาก ส่วนใหญ่
เป็นของโบสถ์ ก็จะใช้ชื่อฝรั่ง ที่นี้เราเป็นคณะแรกที่รวมเอาคนทุกศาสนามา
อยู่ในนี้ พวกสมาชิกเห็นว่าควรตั้งเป็นชื่อไทยจะได้เป็นวงเดียวในไทย และ
เนื่องจากซ้อมกันที่นี่ (ซอยสวนพลู) เลยตั้งชื่อสวนพลูจนถึงปัจจุบัน ก็เป็น
คณะเดียวที่ใช้ชื่อไทย”
คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู จึงได้ก่ อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2543 มีอาจารย์
ดุษฎี พนมยงค์ เป็นผู้อ้านวยการคณะ และ นพ.กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์ เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อ้านวยเพลง
เป็นคณะนักร้องประสานเสียงประเภทขับร้องโดยไม่มีดนตรีบรรเลงประกอบ (A Cappella) โดย
สมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงในวงสวนพลูต้องผ่านการสอบคัดเลือกเข้าวง ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่
มักจะเป็นนักศึกษาวิชาเอกขับร้องที่เป็นนักเรียนของอาจารย์ ดุษฎี พนมยงค์เอง หรือไม่ก็เป็นผู้ที่
สมาชิกในวงแนะน้ามา ดังที่ ดนย บุญทัศนกุล (สัมภาษณ์ ,2551) บุตรชายของอาจารย์ดุษฎี พนมยงค์
และเป็นหนึ่งในสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งวง กล่าวถึงเหตุผลในการคัดเลือกสมาชิก ดังนี้
“พอรวมตัวกันจริงจังก็มีการคัดเลือกคนเข้าวง ซึ่งส่วนใหญ่มักจะ
เป็นนักศึกษาวิชาเอกขับร้องที่เป็นลูกศิษย์ของคุณแม่เอง หรือไม่ก็เป็นคนที่
ลูกศิษย์คุณแม่แนะนามา แต่ที่ต้องมีการคัดเลือก เพราะเราต้องการคนที่ร้อง
เพลงได้อย่างมีประสิทธิภาพพอสมควร และจะจากัดจานวนไว้ที่ 25 คน
เหตุผลแรกคือ ตัดปัญหาเรื่องมากคนมากความ และจานวนเท่านี้ก็กาลังดีใน
การแบ่งแต่ละพาร์ทเสียง สุดท้ายคือ เรื่องงบประมาณ เพราะสมัยก่อนเวลา
รั บ งาน เราจะรั บ เฉพาะงานที่ ต้ อ งไปกั น ทั้ ง วงท าให้ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ รี ย กไป
ค่อนข้างสูง” (ดนย บุญทัศนกุล, สัมภาษณ์, 21 พฤษภาคม 2551)
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คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูได้ด้าเนินกิจกรรมทางดนตรีเรื่อยมา และมีผลงานอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งด้านการแสดงและการแข่งขัน ภายใต้การควบคุมวงของ นพ.กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์ แต่
ภายหลังจากการแข่งขัน CHOIR OLYMPICS 2004 ณ ประเทศเยอรมัน ได้มีการเปลี่ยน conductor
ใหม่คือ อาจารย์ไกวัล กุลวัฒโนทัย ซึ่งเป็นทั้งผู้ควบคุมวง แต่งเพลง และเรียบเรียงเสียงประสานเพลงไทย
ในแบบสากลให้กับวงสวนพลูคอรัส ปัจจุบันวงสวนพลูคลอรัสมีอาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนีย์
เป็นผู้อ้านวยเพลง โดยท้าการซ้อมเป็นประจ้าทุกอาทิตย์ อาทิตย์ละ 1 – 2 ครั้ง โดยซ้อมกันที่ คอนโดบ้านสาทร
และสมาคมธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ซ้อมของวง และสถานที่ในการสอนร้องเพลงของอาจารย์ดุษฎี พนมยงค์
2.4.1 ผลงำน
กรกฎาคม พ.ศ. 2545 รางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลดีเด่นในการขับร้องเพลงบังคับ (The Excellent
Chorus of Chinese work) จากมหกรรมขับร้องประสานเสียงนานาชาติ THE 6th CHINA INTERNATIONAL
CHORUS FESTIVAL BEIJING 2002 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 รับเชิญจากกระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ไปเปิดแสดง “สัมผัสรัก... สองฝั่งโขง” ณ นครเวียงจันทน์
มกราคม พ.ศ. 2547 รับเชิญจากกระทรวงวัฒนธรรมและข่าวสาร สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามไปเปิดแสดง “สัมผัสรัก...จากไทยสู่เวียดนาม” ณ กรุงฮานอย
กรกฎาคม พ.ศ. 2547 รางวัลเหรียญเงิน ในฐานะตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่ งขัน
CHOIR OLYMPICS 2004 ประเภทขับร้องประสานเสียงเพลงพื้นเมือง โดยไม่มีเครื่องดนตรีประกอบ
Folklore a cappella ณ เมืองเบรเมน สหพันธรัฐเยอรมนี
กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เปิดการแสดง ณ เมืองต่างๆ ในสหพันธรัฐเยอรมนี และ กรุงเวียนนา
ประเทศออสเตรีย
กรกฎาคม พ.ศ. 2549 รางวั ล เหรี ย ญทองแดง จากการแข่ ง ขั น WORLD CHOIR GAMES
2006 ประเภทขับร้องประสานเสียงเพลงพื้นเมือง โดยไม่มีเครื่องดนตรีประกอบ Folklore a cappella
ณ เมือง XIAMEN สาธารณรัฐประชาชนจีน
กรกฎาคม พ.ศ. 2551 คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย
อย่างเป็นทางการในการเข้าร่วมมหกรรมการแข่งขันขับร้องประสานเสียงโอลิมปิก ครั้งที่ 5 (5th World
Choir Games 2008) ณ เมืองกราซ ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2551 ได้รับ
รางวัล 2 เหรียญเงิน และรอง Grand Champion หลังการแข่งขัน ได้รับเชิญจากสมาคมคนไทยยุโรป
ให้ไปเปิดการแสดงเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ณ เมืองต่างๆ
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กรกฎาคม พ.ศ. 2555 คณะนั ก ร้ อ งประสานเสี ย งสวนพลู ได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น ตั ว แทน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการในการเข้าร่วมมหกรรมการแข่งขันขับร้องประสานเสียงโอลิมปิก ครั้งที่ 6
(6th World Choir Games 2012) ที่เมือง Cincinnati, Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงระหว่าง
วันที่ 9 - 16 กรกฎาคม 2553 โดยได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศ
ไทยอย่า งเป็น ทางการในการเข้ า ร่ ว มมหกรรมการแข่ง ขัน ขับ ร้องประสานเสี ยงโอลิ มปิ ก ครั้ งที่ 7
(7th World Choir Games 2014) ณ เมืองริกา ประเทศลัตเวีย ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง

รูปภำพที่ 2.1: ภาพคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูชุด World Choir Games 2014
(ที่มา: ถ่ายโดยธนายุทธ ฆ้องเสนาะ วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ณ สมาคมธรรมศาสตร์)
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2.5 ประวัติควำมเป็นมำของคณะนักร้องประสำนเสียงจุฬดำร์ โรงเรียนสำธิตจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย ฝ่ำยมัธยม
คณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการศิลปวัฒนธรรมและการแสดง
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ตั้งขึ้นในช่วง
ปลายปี พ.ศ. 2547 โดยนายธนสิน ชุตินธรานนท์ ประธานโครงการศิลปวัฒนธรรมฯ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการศิลปวัฒนธรรมฯ จากแนวความคิด
ที่จะท้าให้โครงการศิลปวัฒนธรรมและการแสดง เป็นโครงการที่พัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติที่ถูกต้องสมบูรณ์ ทางด้านคีตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏศิลป์ ทั้งไทยและสากล โดยมี
นางสาวกิ ต ติ ก า ตี ร ณสาร เป็ น ประธานกิ จ กรรมการขั บ ร้ อ งประสานเสี ย งคนแรก และ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมท่านแรก จากนั้นในปี พ.ศ.
2548 จึงได้เชิญนายอธิชัย ตระกูลเดช ภายใต้การแนะน้าจาก อาจารย์ ดร.วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช มาเป็น
ผู้สอนและผู้อ้านวยเพลงให้กับทางกิจกรรม เพื่อให้กิจกรรมนี้สามารถด้าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตงั้ ไว้
หลังจากกิจกรรมด้าเนินไปเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น ทางกิจกรรมจึงได้ขอความอนุเคราะห์
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ ผู้ก่อตั้งกิจกรรมและอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม
ท่านแรก เป็นเกียรติในการตั้งชื่อวงให้ โดยได้รับชื่อ “จุฬดาร์” ซึ่งมีความหมายว่า “ดาวแห่งจุฬาฯ”
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์มีผลงานการแสดงอย่างสม่้าเสมอ
ทั้ ง ในระดั บ โรงเรี ย นและระดั บ สั ง คม อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ รั บ รางวั ล จากการแข่ ง ขั น ขั บ ร้ อ งประสานเสี ย ง
ระดับประเทศหลายรายการ ดังนี้
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการประกวดขับร้องประสานเสียง เพลง “ร่มละอองบุญ”
ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มละอองบุญบารมี 60 ปี มหาราชาภูมิพล” เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2549
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (The Second Runner Up) จากงาน “Siam Paragon
Christmas Carol Contest 2006” ในปี พ.ศ. 2549
- รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จาก
งาน “Siam Paragon Christmas Carol Contest 2006” ในปี พ.ศ. 2550
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (The First Runner Up) จากงาน “Siam Paragon
Christmas Carol Contest 2007” ในปี พ.ศ. 2551
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- รางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
จากการแข่งขันขับร้องประสานเสียงในงาน “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2552 และสวนอัมพร เกษตรแฟร์” ในปี
พ.ศ. 2552
- รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จาก
งาน “Siam Paragon Christmas Carol Contest 2010” ในปี พ.ศ. 2553
นอกจากงานแข่งขันในระดับประเทศแล้ว คณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ยังได้รับรางวัล
จากการแข่งขันขับร้องประสานเสียงในระดับนานาชาติและระดับโลก ดังนี้
- รางวัล 2 เหรียญเงินสาขา Youth Choir และสาขา Spiritual, Gospel, Jazz จากงาน
Grand Prix Pattaya 2009 2nd International Choral Festival ที่เมืองพัทยา จัดโดย Festa
Musicale สาธารณรัฐเชค ในปี พ.ศ. 2552
- รางวัล 2 เหรียญเงิน สาขา Mixed Youth Choirs และ Musica Sacra ในการแข่งขัน
ประเภท Champions Competition จากงาน World Choir Games ครั้งที่7 (ประสานเสียงโอลิมปิค)
ณ เมือง Cincinnati สหรัฐอเมริกา (ในฐานะตัวแทนประเทศไทย) ในปี พ.ศ. 2555
คณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย จากสมาคมขับร้อง
ประสานเสียงแห่งประเทศไทย ให้เข้าร่วมแข่งขันในงาน Asian Choir Games ครั้งที่ 2 ณ สาธารณรัฐ
เกาหลี เมื่อปี พ.ศ. 2552 (แต่งานแข่งขันถูกยกเลิกไปหลังจากจัดได้เพียงแค่ 3 วันเนื่องจากการระบาด
ของไข้หวัดใหญ่ 2009) และได้รับการยกย่องให้เป็นกลุ่มเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกาย
เพชร) ประจ้าปี พ.ศ. 2552 ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
คณะนัก ร้อ งประสานเสีย งจุฬ ดาร์ม ีส มาชิก ตั ้ง แต่อ ดีต – ปัจ จุบ ัน รวมทั ้ง สิ ้น 90 คนมี
อาจารย์ดร.วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม และมี นายอธิชัย ตระกูลเดช เป็น
ผูส้ อนและผูอ้ า้ นวยเพลง
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รูปภำพที่ 2.2: คณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
ชุด World Choir Games 2014
(ที่มา: https://www.facebook.com/Chulada.Choir/)

2.6 ประวัติผู้อำนวยเพลง อำจำรย์รำมอน โมลินำ ลิฮำวโก จูเนียร์ (Ramon Molina
Lijauco, Jr.)
อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ เป็นผู้อ้านวยเพลงหลักของ AUP Ambassadors
ตั้งแต่ ค.ศ.1998 ก่อนที่จะมารับต้าแหน่งดังกล่าว อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ได้เคยเป็น
ผู้อ้านวยการคณะขับร้องประสานเสียงหลายคณะ อาทิเช่น The Clestial Echoes, The Singing
Knights และ AUP University Chorale. และขณะที่เป็นผู้อ้านวยการคณะนักร้องประสานเสียง AUP
Ambassadors ยังเป็นผู้อ้านวยเพลงของคณะนักร้องประสานเสียงชายล้วน The Fratillo Singers ด้วย
นอกจากนั้นยังเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะนักร้องประสานเสียงอีกหลายคณะ อาทิเช่น Minerva AritPenarada, Noemi Cabahug-Tanada, Joel Navarro, และ Jai Sabas Aracama
นอกจากการเป็นผู้อ้านวยเพลงแล้ว อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ ยังสามารถบรรเลง
ฟลูต โดยได้เรียนกับ Esmundo Salazar, Antonio Maigue และ Eric Barcelo หัวหน้าแผนกฟลูตของ
วง ฟิลิปปินส์ ฟิลอาร์โมนิค และ อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ ได้เป็นผู้บรรเลงฟลุตประจ้าวง
AUP Wind Symphony เป็นผู้อ้านวยเพลงให้วง AUP Flute Ensemble
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ ได้ศึกษาการประพันธ์เพลงกับศิลปินแห่งชาติฟิลิปปินส์
Lucio D. San Pedro ท้าให้มีผลงานการประพันธ์เพลงและเรียบเรียงเสียงประสานให้กับคณะนักร้อง
ประสานเสียงมากมายทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ
นอกจากนั้นยังเป็นอาจารย์สอนวิชาทฤษฎีดนตรี การประพันธ์เพลง การเรียบเรียงเสียง
ประสานส้าหรับนักร้องประสานเสียง และวิชาผู้อ้านวยเพลง เป็นนักร้องในคณะนักร้องประสานเสียง
The Ateneo Chamber Singers ภายใต้การควบคุมของ Jonathan Velsco และ ได้รับเชิญให้เป็นผู้
ฝึกสอนให้กับคณะนักร้องประสานเสียงหลายประเทศทั่วโลก
ในปี 2010 เขาได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้พูดเกี่ยวกับดนตรี ให้กับ TEDx ซึ่งเป็นการสัมมนาที่
เชิญผู้พูดที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น ประธานธิบดีบัลคลินตัน บิลเกต เจมส์คาร์เมลอน เป็นผู้พูดในงานดังกล่าว
ภายใต้การอ้านวยการวงของ อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ ในปี 2006 ได้น้าคณะ
นักร้องประสานเสียงคว้ารางวัล Champion of the World Choir Games ในสาขา Gospel and
Spirituals และในปี 2011 วง AUP ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ จากการประกวดรายการ Llangollen
International Musical Eisteddfod ในสาขา Chamber Music and Mixed Chorus category
และ ได้รางวัล Choir of the World 2011 ได้รับถ้วยรางวัล Luciano Pavarotti Trophy
ปี 2557 - ปัจจุบัน อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร เป็นผู้อ้านวยเพลงของคณะนักร้อง
ประสานเสียงสวนพลู และผู้ฝึกสอนให้คณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์

2.7 กำรแข่งขันขับร้องประสำนเสียงโลก (World Choir Games)
World Choir Game หรือ การแข่งขันขับร้องประสานเสียงโลก เป็นการแข่งขันร้องประสาน
เสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกรายการหนึ่ง จัดขึ้นโดย Interkultur Foundation เป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญ
ทางด้านการจัดการงานมหกรรมและงานแข่งขันทางด้านการขับร้องประสานเสียง โดยเริ่มต้นจัดงาน
ดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2543 ภายใต้ชื่องานว่า “Choir Olympics” หรือ งานแข่งขันโอ
ลิมปิคขับร้องประสานเสียง ณ เมือง Linz สาธารณรัฐออสเตรีย เพื่อกระตุ้นให้เกิดพัฒนาการใหม่ๆ ใน
วงการขับร้ องประสานเสียงของโลก เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในศิลปะแขนงนี้ และใช้บทเพลง
ประสานเสียงที่รังสรรค์จากตัวมนุษย์เราแต่ละคน เป็นตัวกลางเพื่อสร้างความรัก สามัคคีมิตรภาพและ
สันติภาพให้กับคนทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของตนเองในด้านวัฒนธรรม
และดนตรีในเวทีโลกอีกด้วยโดยงานแข่งขัน Choir Olympics ได้จัดขึ้นต่อเนื่องมาหลังจากนั้นอีกทุกๆ
สองปี และได้เปลี่ยนชื่องานมาเป็น “World Choir Games” ในการแข่งขันครั้งที่ 4 เมื่อปี พ.ศ. 2549
ที่ประเทศจีน และใช้ชื่อ World Choir Games มานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา (INTERKULTUR, 2016b)
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ส้าหรับประเทศไทยมีการคัดเลือกคณะนักร้องประสานเสียงที่มีคุณภาพ มีศักยภาพที่ทัดเทียม
ระดับนานาประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยให้เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547
ปัจจุบันประเทศไทยได้รับ รางวัล 5 เหรียญทอง 18 เหรียญเงิน และ 6 เหรียญทองแดง นับตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา (INTERKULTUR, 2016a)
ส้าหรับในปี 2014 การแข่งขันจัดขึ้น ณ เมืองริกา ประเทศลัตเวีย ระหว่างวันที่ 9-19 กรกฎาคม
2014 โดยมีคณะนักร้องประสานเสียงที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ จากสมาคมขับร้อง
ประสานเสียงแห่งประเทศไทย 2 คณะ ได้แก่ คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู และ คณะนักร้อง
ประสานเสียงจุฬดาร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม โดยตัวแทนประเทศไทยทั้งสองวง
จะเข้าแข่งขันในประเภท The Champions Competition หรือรอบชิงชนะเลิศ โดยมีการประเมิน
เป็นเหรียญรางวัลต่างๆ อาทิเช่น เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง โดยผู้ที่จะสามารถเข้า
แข่งขันในประเภทนี้ได้ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
1. คณะนักร้องประสานเสียงที่มีอันดับโลกอยู่ใน 500 วงแรก ในการจัดล้าดับของ
MUSICA MUNDI
2. คณะนักร้องประสานเสียงที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขัน World Choir
Games ตั้งแต่ปี 2008
3. คณะนักร้องประสานเสียงที่ได้รับประกาศนี ยบัตรทองในการแข่งขันที่จัดขึ้นโดย
MUSICA MUNDI ตั่งแต่ปี 2008
4. คณะนัก ร้อ งประสานเสีย งที่ไ ด้รับ ประกาศนีย บัต รส้า หรับ การแข่ง ขัน ประเภท
The Champions Competition ในการแข่งขันที่จัดขึ้นโดย INTERKULTUR ครั้งก่อนหน้านี้
5. คณะนักร้องประสานเสียงที่ได้รับรางวัลที่ 1, 2, 3 จากการแข่งขันระดับนานาชาติ
หรือได้รับการประเมินได้ระดับ ประกาศนียบัตรทอง จาก INTERKULTUR ตั้งแต่ปี 2008 (การแข่งขัน
ดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการในการจัดการแข่งขัน)
6. คณะนักร้องประสานเสียงที่เป็นตัวแทนประเทศโดยได้รับการรับรองจากสมาคมขับร้อง
ประสานเสียงของประเทศนั้น
7. คณะนักร้องประสานเสียงที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
8. คณะนักร้องประสานเสียงที่ผ่านการแสดงรอบคัดเลือกให้เข้าแข่งขันรอบแชมเปี้ยนชิพ
ได้ (ในการแสดงรอบคัดเลือกในงาน ก่อนเริ่มการแข่งขันรอบแชมเปี้ยนชิพ)
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2.7.1 เกณฑ์กำรให้คะแนนในงำนแข่งขันขับร้องประสำนเสียงโลก
ในการประเมิ น การแข่ ง ขั น ผู้ เ ขี ย นขอกล่ า วถึ ง เฉพาะในส่ ว นของการแข่ ง ขั น ประเภท
Champions Competition เนื่องจากเป็นการแข่งขันที่มีมาตรฐานการให้คะแนนที่สูง โดยการแข่งขัน
ประเภทดังกล่าวจะมีการให้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และมีการให้รางวัลดังนี้
40.00 – 60.00
คะแนน
ได้รับเหรียญทองแดง
60.01 – 80.00
คะแนน
ได้รับเหรียญเงิน
80.01 – 100.00
คะแนน
ได้รับเหรียญทอง
ส้าหรับคณะนักร้องประสานเสียงที่ได้เหรียญทองและมีคะแนนสูงสุดในแต่ละประเภทการแข่งขัน
จะได้รับรางวัล Champion of the World Choir Games
กรรมการที่ให้คะแนนจะประกอบไปด้ว ยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการขับร้องประสานเสียง 7 ท่าน
จาก 5 ประเทศเป็นอย่างน้อย เมื่อกรรมการให้คะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีการตัดคะแนนของคน
ที่ให้มากที่สุดและคนที่ให้น้อยที่สุดออก และน้าคะแนนของคนที่เหลือมาหาค่าเฉลี่ย จากนั้นจะน้า
ค่าเฉลี่ยดังกล่าวมาคิดเป็นคะแนนที่คณะนักร้องประสานเสียงวงนั้นได้รับ
หัวข้อในการให้คะแนนจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทในการแข่งขัน อย่างไรก็
ตามสามารถอธิบายเป็นภาพรวมได้ ดังนี้
1. Intonation ความแม่นย้าของโน้ตที่นักร้องได้ขับร้องในเพลงนั้นๆ (ให้คะแนนทุกเพลง)
2. Sound Quality of the Choir คุณภาพเสียงร้องของคณะนักร้องประสานเสียงวงนั้นๆ
(ให้เป็นคะแนนรวม)
3. Fidelity to the Score การตีความหมายของเพลง การร้องเพลงได้ตรงตามยุคสมัย
หรือแนวเพลงนั้น ๆ และการปฏิบัติตามสิ่งที่โน้ตเพลงบันทึกไว้ (ให้คะแนนทุกเพลง)
4. Overall Artistic Impression ความประทับใจโดยรวมของการแสดงที่คณะนักร้อง
ประสานเสียงนั้นๆ ขับร้อง (ให้เป็นคะแนนรวม)

2.8 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยเกี่ยวกับการขับร้องประสานเสียงในประเทศไทยยังมีไม่มากนัก อย่างไรก็ตามจากการ
สืบค้นข้อมูลเบื้องต้นพบว่ ามีง านวิ จัยเกี่ยวกับคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูในระดับปริญญา
มหาบัณฑิตจ้านวนสองเรื่อง ได้แก่ การสอนขับร้องประสานเสียงบทเพลงไทยร่วมสมัยของคณะนักร้อง
ประสานเสี ย งสวนพลู สู่ เ วที ก ารแข่ ง ขั น เวิ ล ด์ ไ ควร์ เ กมส์ 2008 (ชาลิ ส า รั ศ มี , 2554) และเรื่ อ ง
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กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ไทยผ่านการแสดงขับร้องของคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู (ดวงพร
พงศ์ผาสุก, 2552)
งานวิจัยทั้งสองเรื่องศึกษาเกี่ยวกับคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูเช่นเดียวกัน แต่มีประเด็น
ที่ศึกษาแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดย ดวงพร พงศ์ผาสุก (2552) ได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับคณะนักร้อง
ประสานเสียงสวนพลูโดยตรง ในแง่มุมของกระบวนการในการสร้างอัตลักษณ์ของไทย ผ่านการแสดง
ขับร้องประสานเสียงไทย ซึ่งเป็นการศึกษาทัศนคติของผู้รับสารต่อการแสดงของคณะนักร้องประสาน
เสียงสวนพลู ที่มีความผสมผสานทางวัฒนธรรม (Hybridization) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า กระบวนการ
สร้างอัตลักษณ์ไทยของคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูปรากฏออกมาทาง 6 องค์ประกอบ มีการ
ปรับเปลี่ยนใน 2 ลักษณะ คือ เพื่อการแสดงทั่วไป และเพื่อการใช้ในการประกวดในระดับโลก โดยมี
ทัศนคติหลัก 2 กระแสจากผู้เชี่ยวชาญคือ ปรับของไทยเข้าสู่ความเป็นสากล หรือปรับความเป็นสากล
เข้ามาสู่ความเป็นไทย คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูเลือกที่จะปรับความเป็นไทยเข้าสู่ความเป็น
สากล เนื่องจากข้อจ้ากัดของเกณฑ์การตัดสินของ WORLD CHOIR GAMES และจากงานวิจัยดังกล่าว
ยั ง พบว่ า คณะนั ก ร้ อ งประสานเสี ย งสวนพลู สามารถเป็ น ตั ว แทนของความเป็ น ไทยได้ ด้ ว ยการ
แสดงออกของอัตลักษณ์ไทยผ่านตัวบทเพลงไทย การร้องเพลงไทยที่มีการเรียบเรียงเสียงประสานใหม่
การแต่งกายแต่งหน้าท้าผมและอุปกรณ์ประกอบการแสดง รวมทั้งลีลาการร่ายร้าที่ดัดแปลงจากท่าร้า
นาฏยศิลป์ไทย ส่วนชาวต่างชาติจะรู้สึกถึงความเป็นไทยผ่านการขับร้องมากกว่าตัวบทเพลง เพราะ
พื้นฐานทางวัฒนธรรมที่ต่างกัน ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการน้าเสนอการ
ประยุกต์ใช้การขับร้องประสานเสียงร่วมกับวัฒนธรรมความเป็นไทย แต่ยังไม่ได้ศึกษาลงลึกเกี่ยวกับ
เทคนิคการทางดนตรี
ชาลิสา รัศมี (2554) ได้ท้าการวิจัย เรื่อง การสอนขับร้องประสานเสียงบทเพลงไทยร่วมสมัย
ของคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูสู่เวทีการแข่งขัน เวิลด์ไควร์เกมส์ 2008 จากการศึกษาดังกล่าว
ท้าให้พบปัญหาทางเทคนิคในการออกเสียงภาษาไทยในการร้องเพลงประสานเสียงที่มีความขัดแย้งกับ
โครงสร้างของเพลงที่ต้องการให้เสียงออกมาเป็นแบบคลาสสิค ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่พบได้กับ
คณะนักร้องประสานเสียงในทวีปเอเชีย ดังที่ โอกาวะ Ogawa (2010) ได้กล่าวว่ายุคแรกที่มีการเรียน
การสอนขับร้องประสานเสียงในประเทศญี่ปุ่น การออกเสียงในภาษาญี่ปุ่นก็ท้าให้มีปัญหากับเทคนิ ค
การขับร้องประสานเสียงแบบตะวันตกเช่นกัน จากนั้นจึงได้มีความพยายามในการแก้ปัญหาดังกล่าว
(Ogawa, 2010) จนท้าให้คณะนักร้องประสานเสียงของญี่ปุ่นมีพัฒนาการเป็นอย่างมากในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องเทคนิคการขับร้องประสานเสียงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทย
และเอเชีย เท่านั้น การสร้างเทคนิคการขับร้องประสานเสียงที่เหมาะสมเป็นประเด็นวิจัยที่มีผู้ศึกษาใน
ระดับนานาชาติหลายท่าน อาทิเช่น การวิจัยเรื่องเทคนิคการสร้างคุณภาพเสียงที่ไพเราะส้าหรับการฝึกซ้อม
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ร้องประสานเสียงของผู้อ้านวยเพลงผู้ที่ประสบความส้าเร็จ ในวงขับร้องประสานเสียงระดับมัธยม โดย
ผู้วิจัยต้องการทราบว่ าเทคนิคการฝึกซ้อมแบบใดที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพเสียงของวงขับ ร้อง
ประสานเสียง โดยท้าการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้อ้านวยเพลงที่ประสบความส้าเร็จในการปรับวงขับร้อง
ประสานเสียง พบว่าสิ่งที่จะส่งผลต่อการสร้างคุณภาพเสียงที่ได้ได้แก่ ท่าทางในการขับร้อง การควบคุม
การหายใจ การควบคุมคุณภาพเสียงหรือการสร้างเสียงสะท้อน การออกเสียงสระ และ การเปล่งเสียง
ที่มีความอิสระหรือมีความรู้สึกง่ายในการเปล่งเสียง (Jenkins, 2005)
นอกจากนี้ การร้องเพลงโดยใช้เทคนิคการร้องให้เหมาะสมกับสไตล์เพลงมีความส้าคัญ Lyons
(2009) ได้ท้างานวิจัยเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ เทคนิคในการการร้องเพลงแจ๊ สกับการขับร้อง
ประสานเสียงแบบมาตรฐานตะวันตก พบว่าการร้องรวมวงแบบแจ้สนั้นมีความแตกต่างกับการขับร้อง
ประสานเสี ยงมาตรฐานในหลายๆ ในด้ านเทคนิ คการร้ องในหลายๆ ด้ าน อาทิ เช่ น Vocal Sounds,
vibrato, timbre and rhythmic articulation อย่างไรก็ตามยังต้องมีองค์ประกอบส้าคัญที่เป็น
พื้นฐานในการร้องเพลงประสานเสียง คือ การเบลนดิ้ง Intonation สุขภาพของเสียงร้อง
จากงานวิจัยดังกล่าวจึงสามารถอนุมานได้ว่าการขับร้องเพลงไทย โดยใช้เทคนิคการขับร้อง
ประสานเสียงแบบตะวันตกนั้น จึงจ้าเป็นต้องมีวิธีการ และรูปแบบเฉพาะซึ่ งผู้วิจัยจึงต้องการค้นพบ
หลักการและวิธีการที่เหมาะสมดังกล่าวในงานวิจัยชิ้นนี้
นอกจากเรื่องเทคนิคในการขับร้องแล้ว ผู้อ้านวยเพลง หรือ ผู้ฝึกสอนก็มีส่วนส้าคัญอย่างมาก
ในการฝึกซ้อมและพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียง โดย การพัฒนาวงขับร้องประสานเสียงจะขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของผู้อ้านวยเพลงในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น ประสบการณ์ ความรู้ทางดนตรี การวางแผน
การฝึกซ้อม ทักษะในการควบคุมวง ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเสียง และวิธีการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น
(Olesen, 2010) ซึ่งนอกจากทักษะต่างๆ ทางดนตรีแล้ว พฤติกรรมด้านต่างๆ ของผู้อ้านวยเพลงจะมี่
ส่วนในการสร้างแรงจูงใจ และสร้างบรรยากาศที่ดีในการฝึกซ้อม อาทิเช่น ความเชื่อ ทัศนคติ การใช้
สายตา และการพั ฒ นาคณะนั ก ร้ อ งประสานเสี ย ง (Carvalho, 1997; Mays-Jackson, 2005;
Saunders, 2005) ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยจะเฝ้าสังเกตและสังเคราะห์ออกมาเป็นข้อ
ค้นพบในงานวิจัยชิ้นนี้
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นในแต่ละหัวข้อที่ผู้วิจัยได้น้าเสนอมาทั้งหมดนี้
ท้าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาเพื่อต่อยอดในงานวิจัยชิ้นนี้ โดยผู้วิจัยจะน้าวรรณกรรม
ดังกล่าวเป็นประเด็นในการสังเกต และสร้างข้อค้าถามในการสัมภาษณ์ และสังเคราะห์ออกมาเป็น
ผลการวิจัยได้เป็นอย่างดี
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาเรื่อง “กระบวนการถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีของ อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก
จูเนียร์ ในการพัฒนาศักยภาพของคณะนักร้องประสานเสียงตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการ
แข่งขันขับร้องประสานเสียงโลก World Choir Game 2014 : กรณีศึกษา คณะนักร้องประสานเสียงสวน
พลู และคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม” ผู้วิจัย
เลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเนื่องจากต้องการตอบค้าถามวิจัยหลักว่า กระบวนการในการ
ถ่ายทอดความรู้ และวิธีการปรับวงขับร้องประสานเสียงของผู้อ้านวยเพลงระดับโลก ให้ได้ระดับ
มาตรฐานสากล หรือ การได้รางวัลระดับโลกมีวิธีการอย่างไร และมีวิธีการใดที่เหมาะสมกั บบริบทของ
วงขับร้องประสานเสียงไทย ค้าถามดังกล่าวเป็นการค้นคว้าเพื่อท้าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
และวิธีการในการฝึกซ้อมขับร้องประสานเสียง ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีความละเอียดอ่อนและมีพัฒนาการมา
ยาวนาน มีความสลับซับซ้อน และที่ส้าคัญคือเป็นการท้างานศิลปะร่วมกันของคนจ้า นวนมากซึ่งต้องมี
ความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางสังคม
ดังนั้น ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจึงเป็นระเบียบวิธีที่เหมาะสมในการตอบค้าถามงานวิจัยชิ้นนี้
เนื่องจาก การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการวิจัยที่ท้าในสถานการณ์ที่เป็นธรรมชาติ ใช้วิธีการศึกษาและ
เครื่องมือในการเก็บข้อ มูลที่หลากหลาย โดยมีนักวิจัยเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญที่สุดในการเก็บข้อมูล
(Fraenkel & Wallen, 2008; ชาย โพธิสิตา, 2550) ซึ่งในการท้าความเข้าใจกระบวนถ่ายทอดความรู้
ดังกล่าว ผู้วิจัยจ้าเป็นต้องเข้าไปฝังตัวอยู่ใ นคณะนักร้องประสานเสียง โดยใช้วิธีการ สังเกต เข้าไป
พูดคุย สอบถามความคิดเห็น และวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่เป็น
ธรรมชาติ จึ ง จะสามารถสะท้ อ นให้ เ ห็ น พลวั ต ของกระบวนการวิ ธี ก ารในการพั ฒ นาคณะนั ก ร้ อ ง
ประสานเสียงดังกล่าวได้ ดังนั้นการวิจัยเชิงคุณภาพจึงมีความเหมาะสมกับงานวิจัยชิ้นนี้
อย่างไรก็ตามด้วยวิธีที่หลากหลายในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นผู้วิจัยเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
แบบการศึกษารายกรณี (Case Study) ซึ่งเป็นระเบียบวิธีการวิจัยที่เน้นการศึกษากรณีที่เฉพาะเจาะจง
จุดเน้นอยู่ที่สิ่งที่ศึกษา ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเจาะจง มีความสมบูรณ์ในตัวของมันเอง (ชาย โพธิสิตา, 2550)
ไม่ได้เน้นวิธีการศึกษา กล่าวคือ เทคนิคมาตรฐานใดๆ ที่ใช้ในการรวมรวมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ได้ก็สามารถน้ามาใช้กับการวิจัยเชิงกรณีศึกษาได้ทั้งสิ้น
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3.1 กำรเลือกกรณีตัวอย่ำง
การเลือกกรณีตัวอย่างที่ดีนั้น ต้องเป็นสิ่งที่สามารถก้าหนดขอบเขตชัดเจนได้ (Creswell, 2008;
Stake, 1995; ชาย โพธิสิตา, 2550) คือมีความสมบูรณ์ในตัวเอง มีเวลาและสถานที่แน่นอน ซึ่งนักวิจัย
สามารถก้ า หนดเองได้ นอกจากนี้ กรณี ที่ เ ราจะเลื อ กต้ อ งเป็ น กรณี ที่ ส ามารถให้ ข้ อ มู ล ได้ ม าก
(Information-rich cases) นั่นคือ ต้องเป็นกรณีที่มีอะไรที่จะเรียนรู้ได้มาก ชนิดที่ว่า แม้จากกรณี
เดียวที่เราเลือกมาศึกษานั้นก็สามารถท้าให้เรารู้อะไรได้มากเกี่ยวกับกรณีอื่นๆ ที่ไม่ได้ถูกเลือกมาศึกษา
เราอาจเลือกกรณีเช่นนี้ว่า Typical cases คือ กรณีที่เป็นแบบฉบับให้เราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคน
กลุ่มนั้น หรือเรื่องประเภทนั้นได้อย่างดี (ชาย โพธิสิตา, 2550)
นอกจากนี้ Stake (1995) ยังได้จ้าแนกกรณีนักวิจัยที่เลือกมาศึกษาออกเป็น 3 ประเภท โดย
ใช้ความสนใจของนักวิจัยหรือจุดมุ่งหมายในการศึกษาเป็นเกณฑ์ คือ
1. Intrinsic case หมายถึง การเลือกกรณีศึกษาเพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งนั้น
เป็นหลัก ไม่มีจุดประสงค์อย่างอื่น เป็นกรณีที่น่ารู้และสมบูรณ์ในตัวของมันเอง
2. Instrumental case คือ กรณีที่ใช้เพื่อแสดงหรือสนับสนุนข้อสรุปอย่างใดอย่างหนึ่งของ
นักวิจัย โดยนักวิจัยเห็นว่ากรณีนั้นเป็นตัวอย่างหรือเป็นตัวแทนของกรณีอื่นๆ และนักวิจัยก็ต้องการใช้
กรณีนั้นเพื่อแสดงอะไรบางอย่าง เช่น แสดงตัวอย่างเพื่อสนับสนุนข้อสรุปหรือข้อโต้แย้งอย่างใดอย่าง
หนึ่งของตน
3. Collective case คือ การเลือก instrumental case หลายๆ ราย เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่
ต้องการแสดงนั้นมีความชัดเจนและเพื่อความมั่นใจในข้อสรุปที่ได้
จากทฤษฎีในการเลือกกรณีศึกษาดังกล่าว ในงานวิจัยชิ้นนี้คณะผู้วิจั ยได้เลือกกรณีศึกษาแบบ
Intrinsic case ที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง มีเวลาและสถานที่แน่นอน และเป็นกรณีที่สามารถให้ข้อมูล
ได้มาก มีสิ่งที่เรียนรู้ได้มาก (Information-rich cases)
ในการศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะทางดนตรีนั้น เป็นเรื่องที่มีการวัดและประเมินผลได้ยาก
เนื่องจากเป็นเรื่องของสุนทรียศาสตร์ ซึ่งค่อนข้างเป็นอัตวิสัย แต่อย่างไรก็ตามในการขับร้องประสาน
เสียง ก็มีหน่วยงานหรือองค์กรที่พยายามจัดล้าดับความสามารถในมาตรฐานระดับโลกคือ การแข่งขัน
ขับร้องประสานเสียงโอลิมปิก (World Choir Game) ซึ่งมีการให้ระดับคะแนน และระบุความสามารถ
ของคณะนักร้องประสานเสียงต่างๆ จากทั่วโลก ในงานวิจัยชิ้นนี้เน้นการศึกษากระบวนการในการ
ถ่ายทอดความรู้ของผู้ที่ประสบความส้าเร็จในระดับโลกมาแล้ว ที่น้ามาใช้ในการพัฒนาความสามารถ
ของคณะนักร้องประสานเสียงไทยเพื่อให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น โดยวัดจากการถูกจัดอันดับความสามารถ
ในล้าดับคะแนนหรือรางวัลที่สูงขึ้นในมาตรฐานโลก จึงจ้าเป็นต้องเลือกกรณีศึกษาเป็นคณะนักร้อง
ประสานเสียงที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าว
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ในงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยเลือกคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู และคณะนักร้องประสานเสียง
จุฬดาร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เป็นกรณีศึกษา เนื่องจากเป็นคณะนักร้อง
ประสานเสียงตัวแทนประเทศไทยเพียง 2 คณะที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมขับร้องประสานเสียง
แห่งประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันขับร้องประสานเสียงโอลิมปิก ที่เมืองริกา
ประเทศสาธารณรัฐลัตเวีย ในปี ค.ศ.2014 โดยคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูเป็นคณะนักร้องประสานเสียง
คณะแรกของประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันขับร้องประสานเสียงโอลิมปิก ตั้งแต่ปี ค.ศ.2003 และ
แข่งขันต่อเนื่องเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน และคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ฯ เป็นคณะนักร้อง
ประสานเสียงระดับเยาวชนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันขับร้องประสานเสียงรายการต่างๆ อยู่เสมอ
รวมถึงรางวัล 2 เหรียญเงินจากการแข่งขันขับร้องประสานเสียงโอลิมปิกในปี ค.ศ.2012 ด้วย ดังนั้นกรณี
ดังกล่าวจึงมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และมีความน่าสนใจศึกษาเป็นพิเศษ
นอกจากนี้ ใ นการเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น World Choir Games 2014 ครั้ ง นี้ คณะนั ก ร้ อ ง
ประสานเสียงสวนพลู และคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ฯ ยังได้รับเกียรติจากผู้อ้านวยเพลง
อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ (Ramon Lijauco Jr.) ชาวฟิลิปปินส์ที่มีชื่อเสียงที่เคยได้รับ
รางวัลแชมป์ระดับโลก ผู้ควบคุมและฝึกสอนวง AUP Ambassadors เจ้าของรางวัล World Choir Games
Champion ประเภทเพลงศาสนาของคนผิวด้า (Gospel and Spiritual) จากการแข่งขันขับร้องประสานเสียง
โอลิมปิก ครั้งที่ 4 ปี 2006 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และรางวัล Luciano Pavarotti Trophy จาก
การแข่งขันขับร้องประสานเสียงโลก (Choir of the World 2011) ปี 2011 มาเป็นผู้อ้านวยเพลง
ให้กับคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูและผู้ฝึกสอนให้คณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ฯ ในการเข้าร่วม
การแข่งขัน
ดั งนั้ นปรากกฎการณ์ ในการไปแข่งขันครั้ งนี้ จึ งเป็ นปรากฏการณ์ ที่ ไม่ เคยเกิ ดขึ้ นมาก่ อนใน
ประเทศไทย ทั้งในด้านความพิเศษของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นคณะนักร้องประสานเสียงตัวแทนประเทศไทย
เพียงสองคณะที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในปี ค.ศ.2014 และผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์
ในการคว้าแชมป์โลกในการแข่งขันขับร้องประสานเสียงโอลิมปิค มาฝึกสอนให้กับคณะนักร้องประสานเสียง
ทั้งสองคณะ ผู้ วิ จั ย จึ ง เห็ น ว่ าเป็ นกรณีพิเศษที่เ หมาะสมในการน้ ามาเป็ นประเด็นในการวิ จั ยแบบ
กรณีศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีความสมบูรณ์ทั้งในเรื่องเวลา สถานที่ และปรากฏการณ์ ซึ่งข้อมูลที่
ผู้วิจัยรวบรวมและวิเคราะห์นี้จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาวงการขับร้องประสานเสียงของ
ประเทศไทยในอนาคตได้เป็นอย่างดี
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3.1.1 สถำนที่ที่จะใช้เป็นที่ทำกำรวิจัย/เก็บข้อมูล
สถานที่เก็บข้อมูลหลัก (เก็บข้อมูลหลักที่สถานที่ฝึกซ้อม)
1. คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู ที่ คอนโดบ้านสาธร สาธรซอย 1
2. คณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ ที่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
สถานที่เก็บข้อมูลเสริม สถานที่จัดสัมมนา สถานที่แสดงคอนเสิร์ตทั้งในประเทศและต่างประเทศ
และการแข่งขันขับร้องประสานเสียงโอลิมปิค ที่เมืองริก้า ประเทศลัตเวีย

3.2 วิธีกำรเก็บข้อมูล
3.2.1 การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participant observation) ใช้ตลอดเวลาในการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยเป็นสมาชิกกลุ่ม และมีส่วนร่วมในการกระท้ากิจกรรมต่างๆ
3.2.2 การสัมภาษณ์ (Interview) อันเป็นการเก็บข้อมูลหลักของงานวิจัยในเชิงกรณีศึกษา ใช้การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth interview) ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์อย่างละเอียด
3.2.1 กำรสังเกตอย่ำงมีส่วนร่วม
งานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมในการวิจัย (Participant observation)
คือเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องและมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับกลุ่มคนที่ท้าการศึกษา เนื่องจากผู้วิจัยเป็น
สมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูมาเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องกว่า 10 ปี เป็นผู้อ้านวยการ
และนักดนตรีของคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์มา 9 ปี จึงมีความสัมพันธ์คุ้นเคยกับบริบทของคณะ
นักร้องประสานเสียงทั้ง 2 คณะเป็นอย่างดี สามารถเข้าไปใช้ชี วิตอยู่เรียนรู้วิถีชีวิต และมีส่วนร่วมใน
การใช้ชีวิตประจ้าวันและในกิจกรรมได้ ขณะเดียวกันก็เฝ้าสังเกตและบันทึกข้อมูล ในเรื่องที่ศึกษาอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งนับได้ว่าเป็นการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมขนานแท้ (ชาย โพธิสิตา, 2550)
ผู้วิจัยท้าการสังเกตควบคู่ไปกับการฝึกซ้อม โดยมี การซักถาม การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ
ในระหว่างการฝึกซ้อม ก่อนการแสดงคอนเสิร์ต หลังการแสดงคอนเสิร์ต มีการจดบันทึก ตามมาด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อรวมรวมข้อมูลที่ต้องการมาวิเคราะห์ เพื่อตอบค้าถามการวิจัย เป็นการเก็บ
ข้อมูลที่ประกอบด้วยเทคนิคหลายอย่างเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ ตรงประเด็น และเชื่อถือได้
โดยสิ่งที่ ผู้วิจั ยต้องการเห็ นคือ ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในการฝึกซ้อม
วิธีการและเทคนิคในการปรับวงขับร้องประสานเสียงขั้นสูงของผู้อ้านวยเพลงระดับโลก มุมมองที่
เปลี่ยนแปลงไปของสมาชิก วิ ธีการฝึกซ้อมส่วนตัวของสมาชิกแต่ละคน ความสม่้าเสมอในการฝึกซ้อม
เป็นต้น ซึ่งในการลงภาคสนามจริงอาจมีประเด็นเพิ่มเติมได้
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ซึ่งกระบวนการดังกล่าวผู้วิจัยใช้การสังเกตอย่างเป็นระบบโดยมีการวางแผนด้วยการจดบันทึก
ถ่ายภาพ บันทึกเสียง บันทึก วีดิทัศน์ ในระหว่างการฝึกซ้อ ม และการแสดงโดยใช้กลยุทธการสังเกต
เชิงพรรณนา เริ่มจากการสังเกตและบันทึกทุกอย่างที่ขวางหน้า เพื่อให้เข้าใจประเด็นในการวิจัยได้ดี
ขึ้น หลังจากนั้นจึงเฝ้าสังเกตอย่างมีจุดเน้น ท้าให้ผู้วิจัยมองเห็นจุดเน้นและเป้าหมายเจาะจงที่ตรงกับ
การวิจัยมากขึ้น และสามารถสังเกตเฉพาะเรื่องที่เข้าข่ายในการวิจัยได้เป็นอย่างดี
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังนี้
1. สมุดจดบันทึก แบ่งการบันทึกออกเป็น 3 ส่วน คือ
1.1 บั น ทึ ก การซ้ อ ม ใช้ บั น ทึ ก การฝึ ก ซ้ อ มทุ ก ครั้ ง แบบฝึ ก หั ด ที่ ใ ช้ ใ นการวอร์ ม เสี ย ง
ขั้นตอนกระบวนการฝึกหัดเพลง ความคิดเห็นและ ข้อแนะน้าของผู้อ้านวยเพลง
1.2 บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม ปฏิกิริยาของผู้อ้านวยเพลง สมาชิก
คณะนักร้องในการเรียนรู้และฝึกซ้อม
1.3 บันทึกข้อมูลการสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. กล้องวีดิโอ และเครื่องบันทึกเสียง
2.1 ใช้ในการบันทึกวิธีการสอน บรรยากาศการซ้อม การท้าสัมมนา การท้ามาสเตอร์คลาส
(Master Class) การแสดงคอนเสิร์ตของวง การแข่งขันของวง
2.2 ใช้บันทึกการสัมภาษณ์ผู้อ้านวยเพลง ผู้ช่วยผู้อ้านวยเพลง สมาชิกคณะนักร้อง
2.3 แบบสอบถามการฝึกซ้อม ใช้เก็บข้อมูลการฝึกซ้อมส่วนตัวของสมาชิกคณะนักร้อง 3 เดือน
สุดท้ายก่อนไปแข่งขัน (เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน) ในด้านระยะเวลาในการวอร์มเสียง (Vocalize) การ
ฝึกซ้อมแต่ละบทเพลง ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการซ้อมเพลง
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ Ramon Lijauco Jr มาเป็นผู้อ้านวยเพลง
สอนและเตรียมวงส้าหรับการแข่งขัน (กันยายน 2556) จนถึงวันแข่งขัน (กรกฎาคม 2557)
คณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่เตรียมตัวแข่งขัน และมี Ramon Lijauco Jr
มาเป็นผู้ฝึกสอน (ตุลาคม 2556) จนถึงวันแข่งขัน (กรกฎาคม 2557)
3.2.2 กำรสัมภำษณ์
การสัมภาษณ์เป็นวิธีในการเก็บข้อมูลอีกวิธีหนึ่งที่ผู้วิจัยเลือกใช้ เนื่องจากการสัมภาษณ์ในการ
วิจัยเชิงคุณภาพนั้นเป็นกระบวนการสร้างข้อมูลรูปแบบหนึ่ง โดยทั้งผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ต่าง
มีบทบาทในการเรียบเรียงข้อมูลขึ้นมา โดยฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เล่าประสบการณ์ ความคิด และความรู้ของ
ตนเองในรูปของข้อความบรรยายตามหัวข้อหรือประเด็นที่อีกฝ่ายหนึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นหัวข้อ
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สนทนา ขณะเดียวกันฝ่ายผู้สัมภาษณ์ก็ฟังและตอบสนองต่อสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งพรรณนาออกมาด้วยใจจดจ่อ
พร้อมกับกระตุ้นให้ฝ่ายแรก สามารถเรียบเรียงความคิด ความจ้าเกี่ยวกับเรื่องราวหรือประสบการณ์
ของตนขึ้นมา (ชาย โพธิสิตา, 2550) นอกจากนี้การสัมภาษณ์ยังท้าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลบางอย่างที่ไม่
สามารถเก็บได้จากการสังเกต ซึ่งการสัมภาษณ์จะให้ข้อมูลในลักษณะที่เป็นการบรรยาย และข้อมูลที่
เป็นความรู้สึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ์ต่างๆ ของผู้ให้ข้อมูลได้เป็นอย่างดี (Creswell, 2008)
ในงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยต้องการสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับกลวิธีการปรับวง ประสบการณ์ในการ
สร้างคณะนักร้องประสานเสียงทั่วโลกให้ประสบความส้าเร็จในการแข่งขัน ประสบการณ์ในการสร้าง
คณะนักร้องประสานเสียงในบริบทของสังคมไทย ผ่านมุมมองของผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมทางดนตรีมา
ยาวนาน ส้าหรับการด้าเนินการสัมภาษณ์นั้นผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบรายบุคคลกับผู้ให้ข้อมูล ซึ่ง
ท้าให้ผู้ให้ข้อมูลมีสามารถพูดหรือบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างสะดวกใจ กว่าการสัมภาษณ์แบบอื่นๆ
(Creswell, 2008)
ส้าหรับค้าถามในการสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยใช้วิธีการสร้างแนวค้าถามแบบกึ่งโครงสร้าง (Semistructured) ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ที่ นิ ย มใช้ ใ นการวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ แ ละการวิ จั ย ทาง
ศึกษาศาสตร์ โดยใช้แนวค้าถามเป็นหลัก แต่ขณะเดียวกันก็เปิดกว้างส้าหรับประเด็นที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการสนทนาทุกรูปแบบ ค้าถามบางข้ออาจถูกดัดแปลง ขณะที่ค้าถามบางข้ออาจไม่เข้าข่ายที่จะ
ถามส้าหรับผู้ให้สัมภาษณ์บางคน และในบางครั้งผู้ สัมภาษณ์อาจสร้างประเด็นหรือค้าถามใหม่เพิ่ม
ขึ้นมา
ผู้วิจัยร่างแนวค้าถามสัมภาษณ์จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. เทคนิคการปรับวงขับร้องประสานเสียง
2. เทคนิคการฝึกซ้อม
3. ประวัติและผลงานของคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูและคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์
4. ประวัติและผลงานของผู้อ้านวยเพลงรับเชิญ
โดยค้าถามสัมภาษณ์นั้นออกแบบขึ้นเพื่อตอบวัตถุประสงค์ในการวิจัย 2 ข้อ ได้แก่
1. เพื่อศึกษากระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ทางดนนตรีของผู้อ้านวยเพลงระดับโลก
อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ (Mr.Ramon Molina Lijauco, Jr.)
2. เพื่อศึกษาวิธีการในการเตรียมคณะนักร้องประสานเสียงของประเทศไทยเพื่อก้าวสู่การ
แข่งขันขับร้องประสานเสียงโลก World Choir Games 2014
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หลังจากที่ผู้วิจัยได้ท้าการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ แล้วผู้วิจัยได้สร้างค้าถามชุดแรก หลังจาก
เสร็จสิ้นกระบวนการร่างค้าถามครั้งแรก ผู้วิจัยจึงน้าค้าถามดังกล่าวมาปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ท้าการขัดเกลาค้าถามให้ดียิ่งขึ้น และตัดลดบางข้อที่มีประเด็นซ้้ากัน หรือไม่จ้าเป็นออกจากแบบสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์แต่ละท่านให้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง ผู้วิจัยได้บันทึกข้อมูลเสียงทั้งหมดด้วย
I Phone 5s และเก็บไว้เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม ITune เนื่องจากการบันทึกด้วยระบบ
ดังกล่าว จะสามารถระบุวันเวลาในการสัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจน ท้าให้ง่ายต่อการสืบค้น นอกจากนี้
ผู้วิจัยยังได้ถอดเนื้อความออกมาเป็นตัวอักษรเก็บไว้ในในรูปแบบของ Word Processer เพื่อน้าไปใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
อย่างไรก็ตามในการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพนั้นผู้ที่เลือกมาท้าการสัมภาษณ์นั้น จะสามารถ
เปลี่ยนไปได้ตามความเหมาะสมเมื่อการเก็บข้อมูลภาคสนามก้าวหน้าไประยะหนึ่ง (ชาย โพธิสิตา,
2550) ดังนั้นผู้วิจัยจึงไม่ได้ก้าหนดกรอบล่วงหน้าไว้อย่างตายตัว แต่จะเปิดกว้างไว้ส้า หรับการเลือก
กลุ่มตัวอย่างตามความจ้าเป็นเฉพาะหน้า (Emergent Design) ได้ในระหว่างการท้าวิจัย

3.3 กำรเลือกผู้ให้ข้อมูล (Key Informants)
ผู้ วิ จั ย เลื อ กกลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล แบบยึ ด จุ ด มุ่ ง หมายของการศึ ก ษาเป็ น หลั ก ( Purposeful
Sampling) โดยเป็นคนที่รู้เรื่องนั้นๆ อย่างแท้ จริง จากการถูกหล่อหลอมหรือมีประสบการณ์ในเรื่อง
นั้นมาโดยตรง (Encultured Informant) เป็นคนที่ยังอยู่ในวงการ (ชาย โพธิสิตา, 2550) ในงานวิจัย
ชิ้นนี้ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ดังนี้
(1) ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการปรับวงขับร้องประสานเสียงได้แก่ ผู้อ้านวยการคณะนักร้องประสานเสียง
สวนพลู ผู้อ้านวยการคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ ผู้อ้านวยเพลงรับเชิญ ผู้ช่วยผู้อ้านวยเพลง และ
หัวหน้าแนวเสียง (part) ต่างๆ
(2) ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในการเข้าร่วมแข่งขัน World Choir Games 2014 ได้แก่ สมาชิก
คณะนักร้องประสานเสียงที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแข่งขัน World Choir Games 2014

3.4 ขั้นตอนกำรวิเครำะห์และตีควำมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการที่มีความส้าคัญและมีความซับซ้อนมากที่สุดกระบวนการ
หนึ่งในการท้าวิจัยเชิงคุณภาพ เนื่องจากผู้วิจัยต้องมีความเคร่งครัดในเรื่องระเบียบวิธีตามหลักวิธีวิทยา
เป็นส้าคัญ และยังต้องตีความผลการวิเคราะห์โดยท้าความเข้าใจสิ่งต่างๆ ซึ่งไม่ได้ผูกติดอยู่กับเรื่องของ
ระเบียบวิธีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องอาศัยความเข้าใจในเชิงทฤษฎี บวกกับความเข้าใจในบริบท
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ของข้ อ มู ล ตลอดจนต้ อ งใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ และจิ น ตนาการที่ แ ตกต่ า ง บนพื้ น ฐานและ
ประสบการณ์ของผู้วิจัย (ชาย โพธิสิตา, 2550)
การวิ จั ยชิ้ นนี้ ผู้ วิ จั ยใช้ หลั กการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลของ เครสเวลล์ (Creswell, 2008) มาใช้ เป็ น
แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอนดังนี้
3.4.1 กำรเตรียม และ กำรจัดระเบียบข้อมูล
ผู้วิจัยจัดการข้อมูลให้ข้อมูลอยู่ในสภาพพร้อมที่จะถูกน้าไปวิเคราะห์ด้วยกรรมวิธีต่างๆ โดย
การจ้าแนกข้อมูลออกเป็น กลุ่มๆ ได้แก่ เอกสาร ค้าสัมภาษณ์ และข้อมูลอื่นๆ ส้าหรับเอกสารผู้วิจัยได้
แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ โดยย่อและคัดสรรเอาข้อความต่างๆ ที่กระจายอยู่ในเอกสารจากแหล่งต่างๆ
โดยคัดเลือกข้อความที่มีความหมายตรงประเด็นกับเรื่องที่ต้องการวิเคราะห์ออกมา จากนั้นท้าการ
พิมพ์ลงใน Microsoft Word ในลักษณะที่เป็นตารางแบ่งเป็นประเด็นเพื่อให้ง่ายต่อการท้าความเข้าใจ
เพือ่ เตรียมน้าไปวิเคราะห์ตามประเด็นต่างๆ ทีไ่ ด้จากการทบทวนวรรณกรรมดังนี้
1. กระบวนการถ่ายทอดความรู้
1.1 การเตรียมตัวของผู้อ้านวยเพลง
1.2 การเลือกบทเพลง
1.3 การเรียนบทเพลงใหม่
2. เทคนิคในการปรับวงขับร้องประสานเสียง
2.1 การพัฒนาคุณภาพเสียงรายบุคคล
2.2 คุณภาพเสียงทั้งวง
2.3 สไตล์ รวมๆ และเพลง
2.4 การคัดเลือกนักร้อง
2.5 การแสดงบนเวที
2.6 กลยุทธในแสดง
2.7 การสร้างแรงบันดาลใจ
3. วิธีการเตรียมคณะนักร้องประสานเสียงเข้าสู่การแข่งขัน
3.1 การหาแหล่งทุน
3.2 การบริหารจัดการคณะนักร้องประสานเสียง
3.3 การวางแผนการแสดง
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ในส่ วนของบทสั มภาษณ์ ผู้ วิ จั ยได้ บั นทึ กเสี ยงด้ วย I Phone 5Gs จากนั้ นน้ ามาบั นทึ ก ลงใน
คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม ITunes พร้อมทั้งระบุชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่ ในการสัมภาษณ์ และ
เมื่อได้ไฟล์ดังกล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยท้าการถอดเทปชนิดค้าต่อค้า จากนั้นน้ามา ขัดเกลาภาษาบ้างเพื่อให้ได้
ข้อความที่สละสลวยขึ้น แต่ผู้วิจัยพยายามรักษาเนื้อความเดิม และอารมณ์ของผู้พูดไว้มากที่สุดเท่าที่จะท้าได้
ข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาผู้วิจัยได้ท้าการส้ารองข้อมูล (Back up) ไว้อีกหนึ่งชุด โดยจัดเก็บแยกต่างหาก
จากชุดที่ใช้งาน นอกจานี้ผู้วิจัยรักษาความลับของข้อมูลโดยการใส่รหัสผ่าน (Password) ซึ่งมีคณะท้างานของ
ผู้วิจัยเท่านั้นที่ทราบรหัสผ่านท้าให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างดีและ
ปลอดภัย
3.4.2 กำรให้รหัสข้อมูล
หลังจากที่ได้จัดการข้อมูลและท้าการถอดเทปเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้อ่านข้อมูลที่ได้มาทั้งหมด
อย่างละเอียดหลายครั้ง โดยพยายามท้าความเข้าใจเพื่อสรรหาข้อความที่มีความหมาย ตรงประเด็นกับ
เรื่องที่ต้องการท้าการวิเคราะห์ จากนั้นผู้วิจัยท้าการให้รหัสแบบนิรนัยซึ่งได้เตรียมบัญชีรายการรหัสไว้
ล่วงหน้าจากการทบทวนวรรณกรรมในช่วงที่ก้าลังเตรียมค้าถามสัมภาษณ์ โดยหลังจากอ่านข้อมูลทั้งหมดแล้ว
ผู้วิจัยได้ท้าการปรับปรุงรหัสอีกครั้ง
ส้าหรับการใช้ชื่อและนิยามของรหัสผู้วิจัยใช้โปรแกรม ATLAS.Ti ช่วยในการให้รหัสท้าให้
ผู้วิจัยสามารถใช้วลีสั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ เป็นชื่อของรหัสได้โดยตรง ไม่จ้าเป็นต้องใส่รหัส
ตัวเลข หรือเป็นตัวอักษรที่ต้องแปรความหมายภายหลัง นอกจากนี้โปรแกรมดังกล่าวยังสามารถ
จัดเรียงข้อความที่กระจายอยู่ในที่ต่างๆ ออกมาเป็นประเด็นๆ ตามความต้องการของผู้วิจัยได้อีกด้วย
ท้าให้สะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นอย่างมาก
3.4.3 กำรจัดกลุ่มข้อมูล หรือ กำรสร้ำงใจควำมสำคัญ
การจัดกลุ่มข้อมูล หรือ การสร้างแก่นหรือใจความส้าคัญจากข้อมูลนั้น ผู้วิจัยต้องพัฒนามา
จากค้าถามวิจัย โดยเป็นการอธิบายว่าจากข้อมูลทีไ่ ด้มานัน้ ผู้วจิ ยั สามารถเรียนรูห้ รือท้าความเข้าใจและ
แตกออกมาเป็นประเด็นจากค้าถามวิจัยได้อย่างไร ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวจะด้าเนินการหลังจากได้ท้าการ
ให้รหัสข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยท้าการจัดกลุ่มข้อมูลโดยพิจารณาดูรหัสทั้งหมดว่าตัวไหนมีความหมายตรงกับ
หัวข้อหรือประเด็น ใดที่ได้ก้าหนดไว้เบื้องต้น ซึ่งผู้วิจัยใช้โปรแกรม ATLAS.Ti ท้าให้สามารถเลือก
ข้อความที่ให้รหัสแล้วมาจัดกลุ่มได้อย่างชัดเจน และน้ากลุ่มของรหัสดังกล่าวมาพัฒนาเป็นใจความ
ส้าคัญต่อไป
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3.4.4 นำเสนอข้อมูล
ผู้วิจัยท้าการน้าเสนอข้อมูลโดยการท้าให้รหัสและข้อมูลต่างๆ บรรยายออกมาเป็นเรื่องราว
ตามประเด็นที่ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มไว้ ผู้วิจัยพยายามเชื่อมโยงประเด็นต่างๆ เข้าด้วยกัน ตามความสัมพันธ์
ที่ ป ระเด็ น เหล่ า นั้ น มี ต่ อ กั น และน้ า เสนอเป็ น การบรรยายว่ า ได้ พ บอะไรบ้ า งที่ น้ า ไปสู่ ก ารเข้ า ใจ
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ และเทคนิควิธี
3.4.5 ตีควำมและให้ควำมหมำยจำกข้อมูล
การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นงานวิจัยที่อาศัยการตีความจากข้อมูลเพื่อน้าเสนอให้ผู้อ่านได้ทราบว่า
สิ่งที่ผู้วิจัยได้ค้นพบและได้สรุปมานั้นมีความหมายและส้าคัญอย่างไร โดยน้าข้อค้นพบที่ได้จากการ
วิเคราะห์และการสรุปมาเป็นฐานในการตีความ (ชาย โพธิสิตา, 2550) โดยการตีความดังกล่าวไม่ได้ต้องการ
แสดงให้เห็นเพียงแต่ความหมายของข้อมูลเท่านั้น แต่ต้องการแสดงให้เห็น กระบวนการในการถ่ายทอด
ความรู้ และเทคนิคในการปรับวงขับร้องประสานเสียงขั้นสูงของผู้อ้านวยเพลงระดับโลก เพื่อพัฒนา
คณะนักร้องประสานเสียงไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล และแนวทางการเตรียมคณะนักร้องประสานเสียง
ของประเทศไทยเพื่อก้าวสู่การแข่งขันดนตรีในมาตรฐานระดับโลก
3.4.6 ตรวจสอบควำมถูกต้องตรงประเด็น
ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นโดยใช้หลักการของ ชาย โพธิสิตา (2550) ใน
สองประเด็นหลักได้แก่ (1) คุณภาพของข้อมูล และ (2) ความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์
(1) คุณภาพของข้อมูล ผู้วิจัยได้ท้าการตรวจสอบแล้วว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีความเหมาะสม
กับการวิจัยโดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในเรื่ องที่ศึกษา ซึ่งข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ท้าการเก็บไว้อย่างเป็นระบบในไฟล์คอมพิวเตอร์ และส้ารองข้อมูล (Backup) เก็บไว้
ในระบบฐานข้อมูล ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ และ ส้าหรับข้อมูลที่เป็นเอกสารผู้วิจัยได้พยายามค้นหา
เอกสารที่เป็นต้นฉบับมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
(2) ความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ ผู้วิจัยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลการ
วิเคราะห์โดยการน้าผลการวิเคราะห์ไปให้นักวิชาการ และผู้ให้ข้อมูลอ่านและให้ความเห็น นอกจากนี้
ผลงานวิจัยดังกล่าวยังต้องผ่านการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่มี Peer Review ซึ่งการตรวจสอบด้วย
กระบวนการทั้งหมดนี้ ท้าให้งานวิจัยฉบับนี้มีความถูกต้องตรงประเด็น
จากที่กล่าวมาผู้วิจัยได้อภิปรายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการด้าเนินการวิจัย ตั้งแต่
การเลือกแนวทางในการวิจัย วิธีการเก็บข้อมูลทั้งที่เป็นเอกสารและการสัมภาษณ์ การเลือกกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้จะเป็นกระบวนการที่ผู้วิจัยน้าไปใช้ในการท้า
วิจัยต่อไป
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บทที่ 4
กระบวนกำรในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ของอำจำรย์รำมอน โมลินำ ลิฮำวโก จูเนียร์
Mr. Ramon Molina Lijauco, Jr.
เนื้อหาในบทนี้เป็นการน้าเสนอผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยในข้อ 1. การศึกษากระบวนการ
ในการถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีของผู้อ้านวยเพลงระดับโลก อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์
โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ของ อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์
จากการบันทึกวิดิทัศน์ที่ท้าการบันทึกการฝึกซ้อมตั้ งแต่การฝึกซ้อมครั้งแรกในวันที่ 9 ตุลาคม 2556
ถึงวันสุดท้ายในการซ้อมก่อนการแข่งขัน World Choir Games 2014 นอกจากนี้ยังใช้การสัมภาษณ์
เพิ่มเติมในประเด็นต่างๆเพื่อความถูกต้องตรงประเด็น ผู้วิจัยได้แบ่งกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้
ของอาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ เป็นหัวข้อดังต่อไปนี้
4.1 การเตรียมตัวก่อนการฝึกซ้อม
4.1.1 วางแผนในการฝึกซ้อม และก้าหนดจุดประสงค์ในการฝึกซ้อม
4.1.2 การคัดเลือกบทเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน และ การศึกษาบทเพลงที่จะน้ามาฝึกซ้อม
4.1.3 การแจ้งจุดประสงค์ในการซ้อมตั้งแต่เริ่มต้น
4.2 การสร้างบรรยากาศในการฝึกซ้อม
4.2.1 การใช้ค้าพูดที่หลากหลาย
4.2.2 อารมณ์ขัน
4.2.3 การเสริมแรงในทางบวก
4.3 กลวิธีในการถ่ายทอดความรู้ด้านการขับร้องประสานเสียง
4.3.1 เริ่มต้นฝึกการฝึกซ้อม และเลิกฝึกซ้อมให้ตรงเวลา
4.3.2 การวอร์มเสียง
4.3.3 การเรียงล้าดับบทเพลงในการฝึกซ้อม
4.3.4 การต่อเพลงใหม่
4.3.5 การใช้เสียงที่ถูกต้องและแสดงตัวอย่างให้ท้าซ้้า
4.3.6 การซ้อมแยกแนวเสียง
4.3.7 การประเมินความก้าวหน้า

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนสิกำร เหล่ำวำนิช และอำจำรย์ ดร.วิชฏำลัมพก์ เหล่ำวำนิช

4.1 กำรเตรียมตัวก่อนกำรฝึกซ้อม
การเตรียมตัวของผู้อ้านวยเพลงมีความส้าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากในการฝึกซ้อมขับร้อง
ประสานเสี ย งนั้ น ผู้ อ้ า นวยเพลงเป็ น ผู้ มี บ ทบาทส้ า คั ญ ในการควบคุ ม การฝึ ก ซ้ อ มให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของการซ้อม ตั้งแต่การเลือกแบบฝึกหัดในการวอร์มเสียง ปรับแก้เทคนิคในการร้อง สอน
บทเพลงใหม่ ดังนั้น ผู้อ้านวยเพลงจึงต้องมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีเพื่อให้การซ้อมในแต่ละครั้ งบรรลุ
เป้าหมาย ใช้เวลาซ้อมที่น้อย แต่ได้งานที่มีคุณภาพ อธิบายให้นักร้องเข้าใจบทเพลง หรือหากเจอจุดที่
เป็นปัญหา ผู้อ้านวยเพลงสามารถหาวิธีการในการแก้ไขปัญหานั้นให้กับนักร้องได้ จากการเก็บข้อมูล
พบว่าอาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ มีการเตรียมตัวก่อนการฝึกซ้อมดังนี้
4.1.1 วำงแผนในกำรฝึกซ้อม และกำหนดจุดประสงค์ในกำรฝึกซ้อม
อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ จะมีการวางแผนในการฝึกซ้อมทั่วไปตามหลักการใน
การควบคุมวงขับร้องประสานเสียง กล่าวคือ
“ผมจะท าการวิ เ คราะห์ บ ทเพลง (Score Analysis) โดยวิ เ คราะห์
ตั้งแต่ชื่อเพลง ผู้ประพันธ์ ผู้เรียบเรียบเสียงประสาน ปีที่ประพันธ์ ประเภทของ
บทเพลง สไตล์ ข องบทเพลง เพื่ อ จะได้ ตี ค วมบทเพลงนั้ น ๆ ได้ ถู ก ต้ อ ง
นอกจากนั้นยังต้องมาวิเคราะห์ตัวเนื้อหาดนตรีตามทฤษฎีทางดนตรี อาทิเช่น
Texture, Form, Melody, Rhythm, Harmony, Text
ในล าดั บ ต่ อ มาจะวิ เ คราะห์ วิ ธี ก ารให้ คิ ว (Entrances and Cues)
ประโยคของบทเพลงและการแบ่งวรรคหายใจ (Phrasing and Breath) ซึ่ง
กระบวนการทั้งหมดนี้จะต้องจดบันทึกลงใน Score จากนั้นก็วางแผนออกแบบ
ท่าทางในการควบคุมวง เนื่องจาก ท่าทางในการอานวยเพลงจะมีความสาคัญ
มากในการสื่ อสารกั บนั ก ร้ อง และส่ งผลอย่างมากต่อเสีย งที่นั กร้ องจะผลิ ต
ออกมา” (Lijauco, R. M., Jr, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2557)
จากการสังเกตพบว่าอาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ ให้ความส้าคัญอย่างมากกับการ
วางแผนท่าทางในการอ้านวยเพลงทั้งระหว่างการฝึกซ้อมและแสดงจริง โดยในการซ้อมช่วงแรกๆ
สมาชิกยังไม่เคยชินกับการอ้านวยเพลงของอาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ มากนัก ท้าให้ การ
อ้านวยเพลงต้องใช้ท่าทางในการสื่อสารที่ต้องเคลื่อนไหวมาก เพื่อให้ได้เสียงตรงตามที่ต้องการ และ
จากการสังเกตพบว่า อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ มีความสามารถในการสื่อสารด้วยท่าทาง
อย่างมาก เห็นได้จากในการฝึกซ้อม หากนักร้องแสดงอารมณ์ออกมาไม่ดีนัก เขาจะพยายามใช้ท่าทาง
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์
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ให้มากขึ้นเพื่อสื่อให้นักร้องสามารถสื่อสารอารมณ์ออกมาได้ นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ท้าให้ทราบว่า
อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ เคยเรียนเต้นร้าเพื่อพัฒนาทัก ษะในการใช้ร่างกายสื่อสาร
อารมณ์ แ ละความรู้ สึ ก ด้ ว ย ซึ่ ง ทั ก ษะนี้ มี ป ระโยชน์ ท้ า ให้ ก ารอ้ า นวยเพลงของเขาให้ ส ามารถสื่ อ
ความหมายออกมาได้อย่างชัดเจนด้วยเช่นกัน
หลังจากที่ท้าการศึกษาบทเพลงและวางแผนการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดนตรีแล้ว ล้าดับ
ต่อไป อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ จะท้าการก้าหนดเป้าหมายในการฝึกซ้อมแต่ละครั้งว่า
ต้องการพัฒนาด้านใดเป็นพิเศษ โดยเรียงล้าดับความส้าคัญก่อนหลัง จากนั้นน้ามาก้าหนดจุดประสงค์
ในการฝึกซ้อมและพยายามท้าตามจุดประสงค์นั้นอย่างเคร่งครัดอาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก
จูเนียร์ จะคอยย้้าเตือนให้สมาชิกทราบและเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายในการฝึกซ้อม โดยสิ่งส้าคัญที่ เน้นย้้า
คือ การถ่ายทอดเพลงออกมาให้สมบูรณ์ที่สุด และ พยายามท้าให้การแสดงออกมาอย่างยอดเยี่ยม
“Conductors must remind the choir of the goal of the rehearsal.
Initially perfect the songs, organize the repertoire, and have an excellent
performance”. (Lijauco, R. M., Jr, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2557)
จากการเก็บข้อมูลพบว่า ในช่วงแรกของการฝึกซ้อม คณะนักร้องจะมีปัญหาเรื่องต้าแหน่งของ
การวางเสียง (The Placement shifting) ดังนั้นแบบฝึกหัดที่เลือกมาใช้ในการวอร์มเสียงในช่วงแรกจึง
แก้ปัญหาโดยเน้นไปที่การพยายามให้นักร้องวางเสียงได้ในต้าแหน่งเดียวกัน ไม่มีการเปลี่ยนไปมาของ
ต้าแหน่งในการวางเสียง โดยนอกจากการอธิบายสาธิต และยกตัวอย่างแล้ว ยังมีการการใช้ท่าทาง
ผสมผสานกับการสร้างจินตนาการเพื่อให้นักร้องเกิดความเข้าใจ และวางต้าแหน่ง เสียงของแนวเสียง
ต่างๆ ได้ถูกต้อง
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รูปภำพที่ 4.1: ภาพท่าทางประกอบการวางเสียงเทเนอร์
(ที่มา: ถ่ายโดยวิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช วันที่ 9 ตุลาคม 2556)

รูปภำพที่ 4.2: ภาพท่าทางประกอบการวางเสียงบาริโทน
(ที่มา: ถ่ายโดยวิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช วันที่ 9 ตุลาคม 2556)
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รูปภำพที่ 4.3: ภาพท่าทางประกอบการวางเสียงเบส
(ที่มา: ถ่ายโดยวิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช วันที่ 9 ตุลาคม 2556)

รูปภำพที่ 4.4: ภาพท่าทางประกอบการวางเสียงโซปราโน
(ที่มา: ถ่ายโดยวิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช วันที่ 9 ตุลาคม 2556)
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รูปภำพที่ 4.5: ภาพท่าทางประกอบการวางเสียงอัลโต
(ที่มา: ถ่ายโดยวิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช วันที่ 9 ตุลาคม 2556)

รูปภำพที่ 4.6: ภาพท่าทางประกอบการวางเสียงร่วมกัน
(ที่มา: ถ่ายโดยวิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช วันที่ 9 ตุลาคม 2556)

จากรูปที่น้าเสนอด้านบนเป็นรูปภาพที่แสดงการใช้ท่าทางประกอบในการจินตนาการถึง
ต้าแหน่งในการวางเสียงที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักในการฝึกซ้อมช่วงแรกของคณะนักร้อง
ประสานเสียงสวนพลู หลังจากจากสมาชิกสามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการฝึกซ้อมแต่ละข้อ
ลุล่วงแล้ว จะมีการวางแผนการฝึกซ้อมในขั้นต่อไป โดยท้าการปรึกษา และวางแผนการท้างานร่วมกัน
กับ ผู้ช่วยผู้อ้านวยเพลง เนื่องจากอาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย
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ตลอดเวลา ดังนั้น จึงต้องมีการวางแผนการฝึกซ้อมเป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้ช่วยผู้อ้านวยเพลงของคณะ
นักร้องประสานเสียงสวนพลู และผู้อ้านวยเพลงของคณะนัก ร้องประสานเสียงจุฬดาร์ สามารถปฏิบัติ
ตามแผนการฝึกซ้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างที่อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ ไม่ได้
อยู่ในประเทศไทย ดังที่ผู้ช่วยผู้อ้านวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูกล่าวว่า
“เราสองคนจะช่วยกันจดและช่วยกันจาเวลาอาจารย์รามอน โมลินา
ลิฮาวโก จูเนียร์ฝึกซ้อม พอถึงเวลาที่เขาเดินทางกลับเราก็จะรู้แล้วว่าช่วงไหน
เป็นช่วงที่มีปัญหา เราก็จะเพ่งที่เพลงนี้ โดยเขาจะบอกจุดด้อย หรือสิ่งที่เขา
ต้องการหลังจากการฝึกซ้อม โดยพี่เสจ (ผู้ช่วยผู้อานวยเพลงอีก 1 คน) จะเป็น
คนดูแลด้านภาษาและการออกเสียงคาในภาษาต่างๆ ส่วนผมจะเป็นคนดูแลเรื่อง
เทคนิคการร้อง และจะมีการแบ่งเวลาในการนาฝึกซ้อมแต่ละเพลงคนละครึ่ง ”
(อธิชัย ตระกูลเดช, สัมภาษณ์, 6 เมษายน 2557)
จากข้อมูลที่น้าเสนอมาจะเห็นได้ว่าอาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ จะมีการเตรียมตัว
ในการฝึกซ้อมเป็นอย่างดี โดยเริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์ตัวบทเพลง จากนั้นจะวางแผนการฝึกซ้อม
และแบ่งจุดประสงค์ในการฝึกซ้อมออกเป็นหัวข้อย่อยๆ เพื่อการซ้อมที่มีประสิทธิภาพในแต่ละครั้ง
4.1.2 กำรคัดเลือกบทเพลงที่ใช้ในกำรแข่งขัน และ ศึกษำบทเพลงที่จะนำมำฝึกซ้อม
นอกจากการวางแผนการฝึกซ้อมแล้ว สิ่งที่ส้าคัญและอาจต้องท้าก่อนหรือท้าไปควบคู่กับการ
ฝึกซ้อมคือ การคัดเลือกบทเพลงเพื่อเข้าร่วมแข่งขันเนื่องจากเป็นสิ่งที่ส้าคัญและมีความละเอียดอ่อน
เป็นอย่างมาก อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ มีหลักการในการเลือกเพลง กล่าวคือ อันดับ
แรกการเลือกเพลงนั้นต้องเป็นไปตามข้อก้าหนดในการแข่งขัน โดยบทเพลงที่เลือกไปแข่งนั้นจะต้องมี
ความน่าสนใจ และมีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาในเรื่องของความยากง่ายของบท
เพลงอีกด้วย ในบางกรณีเพลงที่ง่ายแต่นักร้องสามารถร้องได้อย่างสะอาดหมดจด อาจจะดีกว่าเพลงที่
ยาก แต่นักร้องไม่สามารถร้องได้อย่างสะอาดก็เป็นได้
อย่างไรก็ตาม อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ กล่าวว่า การเลือกบทเพลงในการ
แข่งขันนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับระดับความสามารถของนักร้องด้วยเช่นกัน โดยปกติแล้วจะเลือก 1 – 2
เพลง ที่มีระดับที่ยากกว่าความสามารถนักร้อง เพื่อเป็นการผลักดั นให้นักร้องสามารถยกระดับขึ้นไปได้
ดีกว่าเดิม ซึ่งหลักการในการพิจารณาว่าเพลงใดมีความยากง่ายเหมาะสมกับนักร้องเพียงใดนั้นอาจารย์
รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ จะให้นักร้องทดลอง Sight-reading จากนั้นจะพิจารณาจากสิ่งที่ได้ยิน
ว่า ช่วงเสียงมีความเหมาะสมกับนักร้องหรือไม่ และเมื่อนักร้องได้ร้องออกมาแล้วมีความเป็นไปได้มาก
น้อยเพียงใด
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สิ่งที่กล่าวมาแสดงให้เห็นถึงหลักการที่ใช้ในการเลือกเพลงเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งในส่วนต่อไปผู้วิจัยจะ
แสดงให้เห็นรายละเอียดและแนวทางในการเลือกบทเพลงต่างๆ ที่ใช้จริงในการแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำรำงที่ 4.1: ตารางแสดงบทเพลงที่ ใ ช้ ใ นการแข่ ง ขั น World Choir Games 2014 ของตั ว แทน
ประเทศไทย

คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู

ชื่อวง

ประเภทที่
ชื่อเพลง
แข่งขัน
Mixed
Abendlied
Chamber
Veni Sancte
Choirs
Spiritus
Echo of the
Mountains
El Guayaboso
Folklore

เห่เรือ
อโยธยาคู่ฟ้า
เขมรไทรโยค
ช้าง
Chiin Waan
(Janken Song)

Children’s For the Beauty
Choirs of the Earth
Orde-E

ผู้ประพันธ์
Josef Rheinberger
Alessandro Kirschner
ณรงค์ ปรางค์เจริญ
Guido López-Gavilán
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์
เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรไชยเชษฐ์สุริยวงศ์)
ศศิพิสิฐ นิวัธน์มรรคา

ผู้เรียบเรียงเสียง
ประสำน
Josef Rheinberger
Alessandro
Kirschner
ณรงค์ ปรางค์เจริญ
Guido LópezGavilán
Ramon Lijauco, Jr.

John August
Pamintuan
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม ไกวัล กุลวัฒโนทัย
พระยานริศรานุวัตติวงศ์
คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลงโดยใช้ท้านอง Ramon Lijauco, Jr.
เพลง “พม่าเขว”
ท้านองเพลงพืนบ้านญี่ปุ่น

Ko Matsushita

ค้าร้องโดย Folliott Sandford
Pierpoint
ท้านอง John Rutter

John Rutter

Madukayan Folk Song

Maria Theresa
Vizconde-Roldan
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ตำรำงที่ 4.1: ตารางแสดงบทเพลงที่ ใ ช้ ใ นการแข่ ง ขั น World Choir Games 2014 ของตั ว แทน
ประเทศไทย (ต่อ)
ประเภทที่
ผู้เรียบเรียงเสียง
ชือ่ วง
ชื่อเพลง
ผู้ประพันธ์
แข่งขัน
ประสำน
คณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์

Children’s Choirs ท้ายพม่าเขว

Musica Sacra
Exsultate Justi in
with
Domino
Accompaniment O Lux Beatissima
Hodie
Jubilate Deo

ค้าร้องโดย ศ.ดร.อุทิศ
นาคสวัสดิ์ และ ศ.ดร.
ประเสริฐ ณ นคร
โดยใช้ท้านองเพลง
“ท้ายพม่าเขว”
Brant Adams

อธิชัย ตระกูลเดช

Ramon Lijauco, Jr.
Nancy Hill Cobb
Ramon Lijauco, Jr.

Ramon Lijauco, Jr.
Nancy Hill Cobb
Ramon Lijauco, Jr.

Brant Adams

ในส่วนต่อไปนี้ผู้วิจัยขอน้าเสนอหลักการในการเลือกบทเพลงเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน ของทั้งสอง
คณะที่มีบริบทต่างกัน ดังนี้
4.1.2.1 หลักกำรเลือกบทเพลงของคณะนักร้องประสำนเสียงสวนพลู
การแข่งขันของคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู ประเภท Mixed Chamber Choirs
ขั้นแรกต้องพิจารณาข้อบังคับในการแข่งขันเพื่อให้ถูกต้องตามกติกาการแข่งขัน ซึ่งมีการก้าหนดว่า
บทเพลงที่ใช้ร้องทั้งสิ้น 4 เพลงที่ประกอบด้วย (1) เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์จากประเทศตนเอง
(2) เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์ต่างชาติ (3) เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ และ
(4) บทเพลงที่แต่ละวงเลือกเอง เวลาไม่เกิน 20 นาที ซึ่งผู้เข้าร่วมแข่งขับสามารรถเรียงล้าดับบทเพลง
ในการร้องได้ตามความเหมาะสม
จากการสัมภาษณ์ อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ เกี่ยวกั บแนวคิดในการ
เลือกบทเพลงเข้าร่วมแข่งขันประเภท Mixed Chamber Choirs สามารถสรุปได้ดังนี้
“ผมเลือกเพลง Abendlied เป็นเพลงแรกเนื่องจากเป็นเพลงในยุคโรแมนติค
ที่มีความไพเราะ และเป็นเพลงที่ค่อนข้างซีเรียส แสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ของนั ก ร้ อ ง และมี จั ง หวะที่ ค่ อ นข้ า งช้ า จากนั้ น จึ ง เลื อ กเพลง Veni Sancte
Spiritus เนื่องจากเป็นเพลงภาษาลาตินที่มีทานองค่อนข้างทันสมัย และมีจังหวะ
เร็ว เพื่อให้เกิดความแตกต่างจากบทเพลงแรก จากนั้นในลาดับที่ 3 จึงเลือกเพลง
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Echo of the Mountains ซึ่งประพันธ์โดย ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ ผู้ประพันธ์
เพลงจากประเทศตนเอง โดยเป็นบทเพลงที่มีความร่วมสมัยมากๆ มีการเลียนเสียง
ธรรมชาติต่างๆ ด้วยเสียงมนุษย์ทาให้มีความแตกต่างจากสองเพลงแรกเป็นอย่างยิ่ง
และจบด้วยเพลง El Guayaboso เป็นเพลงที่มีความสนุกสนาน ดังนั้นจะเห็นได้
ว่าการเลือกเพลงในการร้องจะมุ่งเน้นไปที่ความหลายหลายของบทเพลงเพื่อแสดง
ให้เป็นทักษะและความสามารถของนักร้อง และสร้างความประทับใจให้คณะกรรมการ”
(Lijauco, R. M., Jr, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2557)
ในส่วนของการแข่งขันประเภทเพลงพื้นบ้าน (Folklore) จะมีหลักในการเลือกเพลงที่แตกต่าง
ออกไปตามข้อบังคับในการแข่งขัน ซึ่งการเลือกเพลงบทเพลงไทยเข้าร่วมแข่งขันในประเภทนี้มีความ
ยากกว่าการเลือกเพลงประในประเภท Mixed Chamber Choirs เนื่องจากมีข้อก้าจัดหลายอย่าง
เกี่ยวกับการน้าเพลงไทยมาเรียบเรียงเป็นเพลงขับร้องประสานเสียง ดังที่อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก
จูเนียร์ (สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2557) ได้ให้ข้อมูลไว้ดังนี้
“การเลือกเพลงในการแข่งขัน Folklore เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสาหรับ
ผมในการเลือกเพลง เนื่องจาก หากเปรียบเทียบบทเพลงขับร้องของประเทศไทย
กับประเทศอื่นๆ แล้ว จะพบว่าบทเพลงขับร้องประสานเสียงของประเทศอื่นๆ
จะมีการแสดงอารมณ์ที่หลากหลายและชั ดเจน ง่ายต่อการนาเสนอ แต่สาหรับ
บทเพลงขับร้องประสานเสียงในประเทศไทยยังไม่มีผู้เรียบเรียงเสียงประสานมากนัก
อี ก ทั้ ง ยั ง ไม่ มี ก ารแสดงออกของอารมณ์ ที่ ชั ด เจน อาทิ เ ช่ น ไม่ มี เ พลงที่ แ สดง
อารมณ์โกรธมากๆ หรือไม่มีการตะโกนร้องเหมือนกับดนตรีชนเผ่าในประเทศ
แอฟริกา ส่วนใหญ่เพลงไทยจะเป็นเพลงที่แสดงความสุข ความรักแบบหวานๆ ไม่
มีอะไรที่แสดงความรู้สึกกดดันและถ่ายทอดออกมาทางดนตรีมากนัก
อย่ า งไรก็ ต ามผมได้ พ ยายามเลื อ กบทเพลงในการแข่ ง ขั น ให้ มี ค วาม
หลากหลาย โดยเพลงแรกเลื อ กเพลงเห่ เ รื อ เพื่ อ ที่ จ ะแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การ
เคลื่อนไหวที่ช้าแต่มีพลังต้องการแสดงให้เห็นทักษะของนักร้องในการการสร้าง
ความสมดุลของเสียง จากนั้นเพลงที่สองผมเลือกเพลง อโยธยาคู่ฟ้า โดยทานอง
เพลงขับไม้บัณเฑาะซึ่งเป็นทานองไทยโบราณ มาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่โดย
เพื่อนผมซึ่งใช่คนไทยเพื่อต้องการให้เห็นถึงความแตกต่างในด้านการรับรู้ของบท
เพลง หรือเป็นการถ่ายทอดบทเพลงไทยผ่านมุมมองของชาวต่างชาติ เพื่อให้เกิด
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สีสันของเสียงที่แตกต่าง และผมคิดว่าประสบความสาเร็จมากเนื่องจากเสียง
ออกมาดีมากๆ”
เพลงต่ อ มาคื อ เพลงเขมรไทรโยค เป็ น เพลงไทยที่ มี ชื่ อเสี ย งมากและ
เรียบเรียงเสียงประสานโดย อ.ไกวัล กุลวัฒโนทัย อดีต ผู้อานวยเพลงของคณะ
นักร้องประสานเสียงสวนพลู เป็นเพลงที่มีการเรียบเรียงเสียงประสานที่ไพเราะ
และแสดงให้เป็นถึงความสวยงามของทานองเพลงไทย จากนั้นผมเลือกจบด้วย
เพลงช้างเนื่องจากเป็นเพลงที่มีความสนุกสนาน ผมเรียบเรียงเพลงนี้เองเพื่อให้
รู้สึกว่าเป็นเพลงปิดท้ายที่จะสร้ างความประทับใจให้กับคณะกรรมการได้เป็น
อย่างดี” (Lijauco, R. M., Jr, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2557)
4.1.2.2 หลักกำรเลือกบทเพลงของคณะนักร้องประสำนเสียงจุฬดำร์
ส้าหรับคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ได้เข้าร่วมการแข่งขันในสองประเภทได้แก่
ประเภทคณะนักร้องประสานเสียงเด็ก (Children’s Choirs) และ ประเภทเพลงศาสนาแบบมีดนตรี
ประกอบ (Musica Sacra with Accompaniment) ซึ่งหลักการในการคัดเลือกบทเพลงเข้าร่วมแข่งขัน
World Choir Games อาจารย์อธิชัย ตระกูลเดช ผู้อ้านวยเพลงของคณะนักร้องประสานเสียงจุฬา
ดาร์ ได้ท้าการปรึกษากับอาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ และทีมงาน ท้าให้ได้บทเพลงต่างๆ
ที่ใช้ในการแข่งขันโดยมีเหตุผลในการเลือกบทเพลง ดังนี้
Orde-E
“Orde-E เป็นเพลงแรกสุดที่ผมนึกถึงในการแข่งขันครั้งนี้ (หลังจาก
ทราบแล้ ว ว่ า ต้ อ งแข่ ง ขั น ในสาขา Children’s Choirs และ Musica Sacra
with Accompaniment) ผมรู้จักเพลงนี้ในเดือนกรกฎาคมปี พ.ศ. 2556 จาก
การเห็นเพื่อนชาวฟิลิปปินส์แชร์วีดีโอเพลงนี้ใน facebook และเขาชื่นชมวงที่
ขับร้องเป็นอย่างมาก หลังจากที่ผมได้ดูวีดีโอแล้ว ก็ชอบผลงานชิ้นนี้ทันที เพราะ
เป็นเพลงที่มีดราม่า (เรื่องราว) มีการใช้เสียงสัตว์ มีการใช้กรี๊ด ในบทเพลง มี
แนวโซโล่ที่น่าประทับใจในตอนต้นและตอนท้ายของเพลง แน่นอนว่าถ้าสิ่งที่
กล่าวมานี้คือจุดเด่นของเพลง ผมจาเป็นจะต้องดูด้วยว่า สมาชิกในวงสามารถทา
สิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่ เพราะถ้าทาไม่ได้ เพลงนี้ก็จะต้องถูกตัดทิ้งทันที
ผมสามารถหานักร้องท่อนโซโล่ในตอนต้นและตอนท้ายของเพลง ได้
ก่อนเป็นอันดับแรกสุด เพราะมีในใจอยู่แล้วคนหนึ่ง เแต่ต้องถามคนร้องก่อนว่า
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เขาจะรับแรงกดดันเวลาแข่งได้ไหม เพราะถ้าเขาร้องพลาดก็คือพลาดเลย เสีย
คะแนนเลย คาตอบที่ได้ก็คือ เขายินดีร้อง เขามั่นใจว่าเขาทาได้ และรับแรง
กดดันได้
ส่วนที่สองที่ผมต้องหาให้ได้คือ นักร้องที่จะต้องกรี๊ดในเพลง สาหรับผม
ส่วนนี้เป็นส่วนที่ยากที่สุดแล้ว เพราะนักร้องโซโล่กับร้องเสียงสัตว์ยังพอฝึกกันได้
แต่การกรี๊ดในโน้ตที่สูงมากๆ นั้น เป็นความสามารถเฉพาะคนเพียงอย่างเดียว
บังเอิญว่าได้วอร์มเสียงสมาชิกคนนึงแล้วเขาสามารถร้ องโน้ตได้สูงมากๆ จนฟัง
เป็นเสียงกรี๊ดไปแล้ว เลยพยายามวอร์มไปจนเขาไม่สามารถร้องได้ ก็รู้สึกว่า
สมาชิ ก คนนี้ น่ า จะร้ อ งในส่ ว นนี้ ไ ด้ จึ ง ให้ ท ดสอบดู แน่ น อนว่ า สมาชิ ก คนนี้
สามารถร้องในท่อนนี้ได้
ส่วนที่สามที่ต้องเช็คคือการทาเสียงสัตว์ ในตอนแรกที่ให้สมาชิกทั้งวง
ลองทาเสียงสัตว์ จะมีอยู่น้อยคนที่สามารถทาได้ จึงขอให้สมาชิกไปลองฝึกกันมา
เพิ่มเติม จนในที่สุดสมาชิกทั้งวงก็สามารถทาเสียง ลิง นก เสียงป่า และเสียงนก
ฮูก (เพือ่ บอกว่าเป็นเวลากลางคืน) ตามที่บทเพลงต้องการได้
Chiin Waan
เพลงนี้เป็นเพลงที่เลือกได้เป็นลาดับที่สองในสาขา Children’s Choirs
ที่เลือกเพลงนี้เพราะเป็นผลงานการเรียบเรียงเสียงประสานของ Ko Matsushita
นั ก ประพั น ธ์ เ พลงร่ ว มสมั ย ชาวญี่ ปุ่ น ผู้ ซึ่ ง มี ผ ลงานเป็ น ที่ รู้ จั ก และได้ รั บ การ
ยอมรับไปทั่วโลก
ในผลงานชิ้ น นี้ มี ส าเนี ย งญี่ ปุ่ น อยู่ อ ย่ า งชั ด เจน เนื่ อ งจากเป็ น เพลง
การละเล่นของเด็กญี่ปุ่นในสมัยโบราณ ทาให้สาเนียงที่ได้ยินนั้น แตกต่างออกไป
จากวัฒนธรรมตะวันตก นอกจากนี้ Matsushita ได้ใช้เทคนิคการประสานเสียง
สมัยใหม่ และเพิ่มเติมการร้องที่เลียนเสียงสัตว์ลงไปในบทเพลงด้วย ทาให้บท
เพลงนี้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
For the Beauty of the Earth
ผมเลือกเพลงนี้ได้เป็นลาดับที่สาม โดยยังใช้หลักเดียวกับการเลือกเพลง
Chiin Waan คือหาจากผลงานของนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และ
ต้องไม่ใช่ชาวเอเซีย (เพราะเพลงที่เหลือเป็นนักประพันธ์เพลงหรือนักเรียบเรียง
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เพลงชาวเอเซียหมดแล้ว) เพื่อต้องการแสดงให้เห็นว่า จุฬดาร์สามารถร้องเพลง
ทีอ่ ยูใ่ นวัฒนธรรมหลักของดนตรีตะวันตกได้ดว้ ย
ขณะที่กาลังหาอยู่ ก็พบว่า John Rutter นักประพันธ์เพลงชาวอังกฤษ
มีการปรับเปลี่ยนผลงานของตัวเองเพื่อให้วงหลายประเภทได้ขับร้อง ผมเลยนึกถึง
เพลง The Lord Bless You and Keep You และ For the Beauty of the
Earth ทั้ ง สองเพลงนี้ เ ป็ น หนึ่ ง ในผลงานที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ของ Rutter และ
แน่นอนว่าทั้งสองเพลงได้รับการเปลี่ยนให้ใช้สาหรับวง Children’s Choirs ผม
จึ ง น าทั้ ง สองเพลงนี้ ไ ปปรึ ก ษาผู้ อ านวยเพลงสวนพลู ว่ า ควรใช้ เ พลงไหนดี
เนื่องจากทั้งสองเพลงมีทานองที่ไพเราะงดงามทั้งคู่ สามารถแสดงให้เห็นถึงการ
ขับร้องเพลงช้า ที่มีประโยคยาวๆ ได้ ขณะเดียวกันก็มีช่วงที่นักร้องแต่ละแนว
เสียงได้แสดงความสามารถของตัวเองด้วย ผู้อานวยเพลงสวนพลูเองได้เลือก
เพลง For the Beauty of the Earth เพราะเพลง The Lord Bless You
and Keep You มีความซับซ้อน และใช้เทคนิคการขับร้องที่น้อยกว่าเพลง For
the Beauty of the Earth
ท้ำยพม่ำเขว
เพลงไทยเป็นเพลงที่ผมจาเป็นต้องเรียบเรียงเสียงประสานด้วยตัวเอง
อันที่จริงแล้วเพลงนี้ไม่ได้ถูกเลือกไว้ตั้งแต่แรก แต่เป็นเพลงลอยกระทงที่ผมเรียบ
เรียงเสียงประสาน และสมาชิกได้ฝึกซ้ อมไปตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2557 หลังจาก
ฝึกซ้อมไปเป็นระยะเวลา 4 เดือนทาให้ผมทราบว่าสมาชิกไม่สามารถร้องได้
เนื่องจากจังหวะที่ซับซ้อน ทาให้ผมตัดสินใจถอดเพลงนี้ออก ผมจาเป็นต้องเรียบ
เรี ย งเพลงขึ้ น มาใหม่ อี ก เพลงจึ ง ได้ น าเรื่ อ งนี้ ไ ปปรึ ก ษาอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวง
อาจารย์ ดร.วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช และผู้อานวยเพลงสวนพลู อาจารย์ ดร.
วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช จึงเสนอเพลงนี้ขึ้นมา เนื่องจากเคยเรียนในสมัยเด็ก ซึ่ง
อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ ก็เห็นด้วย ผมจึงเรียบเรียงเพลงนี้โดยมี
การเลียนแบบเสียงเครื่องดนตรีไทย โดยเฉพาะเสียงเครื่องประกอบจังหวะเพื่อ
สร้างความสนุกสนานให้กับเพลงและมีความเป็นไทยอยู่ในตัว
ในส่ ว นของการแข่ ง ขั น ประเภทเพลงศาสนาแบบมี ด นตรี ป ระกอบ (Musica Sacra with
Accompaniment) มีเหตุผลในการการเลือกเพลงต่างๆ ดังนี้
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Exsultate Justi in Domino
เพลงนี้เป็นเพลงแรกผมเลือกไว้ใช้ในการแข่งขันประเภทนี้ ผมเจอเพลง
นี้โดยบังเอิญจากการค้นหาในเว็บไซต์สานักพิมพ์ที่ขายโน้ตเพลง หลังจากที่ฟัง
เพลงแค่ช่วงต้นของเพลงแล้ว ผมตัดสินใจที่จะเลือกเพลงนี้มาใช้ในการแข่งขัน
ทันที เพราะตัวเพลงมีโครงสร้างที่ใหญ่ เริ่มต้นด้วยเสียงเปียโนที่เล่นเลียนแบบ
เสียงระฆังโบสถ์ที่ฟังแล้วให้ความสุขุมและสงบนิ่ง จากนั้นนักร้องร้องทานองใน
ตอนต้นด้วยความขลังและสง่างาม ทันใดนั้นเปียโนก็เปลี่ยนจังหวะของเพลงเป็น
จังหวะเร็วที่สนุกสนาน กระฉับกระเฉง ผสมผสานกับนักร้องที่ร้องหวานและ
เปลี่ยนเป็นร้องกระฉับกระเฉงสลับกันไป ในช่วงกลางของเพลงมีเปลี่ยนแนวการ
เล่นของเปียโนเป็นเล่นเหมือนกับร้องเพลง เน้นประโยคเพลงที่สวยงามไปพร้อม
กับการร้องของนักร้อง ก่อนที่จะเปลี่ยนกลับไปจังหวะสนุกสนานเหมือนกับต้น
เพลง ซึ่ ง โครงสร้ า งทั้ ง หมดที่ ว่ า มานี้ สามารถแสดงให้ ก รรมการเห็ น ถึ ง
ความสามารถของนักร้องในการร้องเพลงที่มีโครงสร้างใหญ่ และการร้องเพลงใน
หลาย ๆ รูปแบบในเพลง ๆ เดียวได้
O Lux Beatissima
เป็นเพลงสุดท้ายที่ถูกนามาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ (นับจากทั้งหมด 8
เพลง) และเป็นเพลงที่ผู้อานวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูประพันธ์
ขึ้นในค่ายฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปแข่งขั นของจุฬดาร์ ในช่วง
เดือนพฤษภาคม อันที่จริงแล้วเพลงที่ต้องใช้ในการแข่งขันจะเป็นเพลงที่ชื่อว่า
O Lord Hear My Prayer แต่หลังจากการฝึกซ้อมในค่าย (โดยมีผู้อานวยเพลง
คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูเป็นวิทยากรรับเชิญ ) นั้น ผู้อานวยเพลงคณะ
นักร้องประสานเสียงสวนพลูบอกว่ า เพลงนี้ไม่เหมาะจะเอาไปแข่ง เนื่องจาก
นักร้องไม่สามารถร้องเพลงโดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับเพลงนี้ได้ ทาให้ผมและ
ผู้อานวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูต้องรีบคิดเพลงที่จะใช้แทนทันที
ขณะที่คิดอยู่นั้น ผู้อานวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูเกิดนึกทานอง
เพลงออก เลยขอเป็นคนประพันธ์เพลงให้กับจุฬดาร์อีกเพลง เพราะรู้ระดับของ
สมาชิกในวงแล้วว่ามีจุดเด่นอยู่ที่ไหน ทาให้แต่งเพลงที่เหมาะสมกับวงได้ โดยคา
ร้องที่เลือกใช้ในเพลงนี้ ตัวผมเองเป็นคนเสนอ เพราะได้ยินทานองแล้ว คิดว่าบท
O Lux Beatissima นั้นมีความเหมาะสมกับทานองนี้มากที่สุด
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Hodie
เพลงนี้ผมหามาได้พร้อมกับเพลง Exsultate Justi in Domino เป็น
เพลงที่ใช้ Time Signature ประเภท Compound time และเป็นเพียงเพลง
เดียวในบรรดา 8 เพลงของจุฬดาร์ที่ใช้ Time Signature ประเภทนี้ ตัวเพลงมี
การใช้ Accidental Note หลายที่ทาให้ขั้นคู่ที่ร้องมีความยากในการฝึกซ้อม ใน
ตอนจบของเพลงมีการปล่อยให้นักร้องร้องโดยไม่มีการบรรเลงเปียโนประกอบ
อยู่ 3 ห้องก่อนที่เปียโนจะกลับมาเล่นอีกครั้งโดยที่นักร้องร้องโน้ตตัวยาวค้างไว้
จนจบเพลง แม้ จ ะดู ง่ า ย แต่ จ ริ ง ๆ ท้ า ทายนั ก ร้ อ งมาก เพราะถ้ า ร้ อ งเพี้ ย น
เปี ย โนจะฟ้ อ งทั น ที และโน้ ต ลากยาวในแนว Soprano 1 ก็ เ ป็ น โน้ ต ที่ สู ง
จาเป็นต้องใช้เทคนิคในการร้องเพลงพอสมควร
Jubilate Deo
เป็นเพลงที่ผมขอให้ผู้อานวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู
ประพันธ์ให้กับจุฬดาร์ หลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติจากโรงเรียนแล้ว
โจทย์ที่ผมให้กับผู้อานวยเพลงคณะนักร้ องประสานเสียงสวนพลูคือ ต้องเป็น
โน้ตที่กระโดดไม่มาก เป็นเพลงเร็ว กระฉับกระเฉง และจบเพลงด้วยโน้ตสูง ”
(อธิชัย ตระกูลเดช, สัมภาษณ์, 6 เมษายน 2557)
จากข้อมูลที่กล่าวมาจะเห็นว่าทั้งสองวงมีวิธีการเลือกเพลงที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ บริบทของวง
ความสามารถของนักร้อง และข้อจ้ากัดต่างๆ ของกติกาการแข่งขัน อย่างไรก็ตามนอกจากเพลงที่ใช้ใน
การแข่งขันแล้ว การพัฒนาวงเข้าร่วมแข่งขันยังจ้าเป็นต้องมีบทเพลงอื่นๆ ที่ใช้ในการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนา
ทักษะการร้องด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ ได้ แนะน้าหลักการในการเลือก
เพลงอื่นๆ นอกเหนือจากเพลงแข่งเข้ามาเป็นบทเพลงในการฝึกซ้อม กล่าวคือ
“แต่ละเพลงต้องมีความหลากหลายและมีจุดมุ่งหมายพิเศษ อาทิเช่น
musical periods- baroque, romantic, etc; type of songs- love,
patriotism; events- war, peace, เพลงที่ใช้ในเทศกาลต่างๆ เป็นต้น ซึ่ง
เพลงที่เลือกใช้ในการฝึกซ้อมนี้จะต้องมีความหลายหลายด้านองค์ประกอบทาง
ดนตรี ยุคสมัย และ ระดับความยากง่ายของบทเพลง” (Lijauco, R. M., Jr,
สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2557)
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เมื่อคัดเลือกเพลงที่จะแข่งขันได้แล้ว ก่อนที่จะเริ่มฝึกซ้อมอาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก
จูเนียร์ จะท้าการศึกษาเพลงให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ตามหลักทฤษฎีทางดนตรีก่อน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้อง
(Text) ความหมายเพลง (Meaning of text) เนื้อดนตรี (Texture) การด้าเนินเสียงประสาน (Chord
Progression) ประโยคเพลง (Phrasing) ระดับความดังเบา (Dynamic) ความเร็วเพลง (Tempo) และ
ลักษณะเด่นที่ใช้ในเพลง นอกจากนี้ยังต้องท้าการศึกษาประวัติและภูมิหลังของบทเพลง ยุคสมัยของบท
เพลง และผู้ประพันธ์ เพื่อที่จะได้รู้ความต้องการของนักแต่งเพลงหรือนักเรียบเรียงเพลง ซึ่งหาก
ผู้ประพันธ์ยังมีชีวิตอยู่อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ อาจมีการติดต่อผู้ ประพันธ์โดยตรงเพื่อ
ทราบความต้องการของผู้ประพันธ์ หรือในบางกรณีอาจเชิญผู้ประพันธ์มาเยี่ยมชมการฝึกซ้อมเพื่อให้
ค้าแนะน้า ให้ นัก ร้ องในวงรั บทราบ และปรับความเข้าใจในการตีความบทเพลงให้เป็นไปทิศทาง
เดียวกัน
จากการเก็บข้อมูลพบว่า คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูได้มีการเชิ ญ อาจารย์ ดร.ณรงค์
ปรางค์เจริญ หนึ่งในผู้ประพันธ์เพลงที่ใช้ในการแข่งขัน มาเยี่ยมชมการฝึกซ้อม และให้ค้าแนะน้าทั้งใน
ช่วงเวลาฝึกซ้อม และในการแสดง Concert เพือ่ เตรียมตัวไปแข่งขัน

รูปภำพที่ 4.7: ภาพอาจารย์ณรงค์ ปรางค์เจริญ หนึ่งในผู้ประพันธ์เพลงที่ใช้ในการแข่งขัน
มาร่วมชมการแสดง Concert (ที่มา: https://www.facebook.com/suanplu.chorus.7)
อย่างไรก็ตามจากการเก็บข้อมูลพบว่าในช่วงแรกๆ ของการฝึกซ้อมอาจมีการเปลี่ยนบทเพลง
บ่ อ ยครั้ ง เนื่ อ งจากอาจารย์ ร ามอน โมลิ น า ลิ ฮ าวโก จู เ นี ย ร์ ต้ อ งเลื อ กเพลงให้ เ หมาะกั บ ระดั บ
ความสามารถของนักร้องในวง การเลือกเพลงง่ายเกินไป ก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย หรือเลือกเพลงยาก
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เกินไป ก็ย่อมก่อให้เกิดความท้อแท้ หรือในบางเพลงที่เลือกมาแล้วว่าเหมาะสมกับการแข่งขัน แต่เมื่อ
น้ามาทดลองใช้กับคณะนักร้องประสานเสียงอาจไม่เหมาะสมก็เป็นได้ ดังนั้น ผู้อ้านวยเพลงจึงต้องมีการ
เตรียมตัวและศึกษาข้อมูลเรื่องบทเพลงเป็นอย่างมาก สิ่งที่ส้าคัญอีกประการหนึ่งคือ ความสามารถใน
การประพันธ์เพลงหรือการเรียบเรียงเสียงประสานให้เหมาะสมกับคณะนักร้องประสานเสียง
“ตอนแรกเลือกเพลงไปแล้วเพลงหนึง่ ซึ่งคิดว่าน่าจะเหมาะสมเนื่องจาก
ดูโน้ตแล้วค่อนข้างง่าย และเด็กก็ต่อเพลงกันได้เร็วในช่วงแรกๆ แต่พอซ้อมๆ ไป
แล้วเริ่มมีปัญหาที่ว่า เพลงมันเล่น ไดนามิค P เยอะ แต่เด็กไม่สามารถร้อง p
พร้อมกับการ Support ที่เพียงพอได้ เมื่ออาจารย์ โบโจ้ (Mr. Ramon Molina
Lijauco, Jr) มาปรับวงในค่าย ก็รู้สึกว่ามันจะไม่รอดแน่ๆ เพราะเสียงที่เด็กร้องออก
มากจะไม่ได้ในลักษณะที่ผู้ประพันธ์ต้องการ พอเด็กๆ ทาไม่ได้ จึงมีความจาเป็นต้อง
เปลี่ยนเพลง ดังนั้น โบโจ้ (Mr. Ramon Molina Lijauco, Jr) จึงแต่งเพลงให้กับ
คณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ใหม่ เพื่อใช้ในการแข่งขันครั้งนี้” (อธิชัย ตระกูลเดช,
สัมภาษณ์, 6 เมษายน 2557)
จากข้อมูลการสัมภาษณ์ ท้าให้ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ถึงเหตุผลหลัก ในการเลือกเพลงเข้า
แข่งขันได้ดังนี้ คือ
1. บทเพลงที่เลือกเข้าแข่งขันจะต้องถูกต้องตามกติกาและเป็นไปตามข้อก้า หนดของการ
แข่งขันในแต่ละประเภท
2. ควรมีบทเพลงที่ประพันธ์หรือเรียบเรียงเสียงประสานโดยนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงในวงการ
ขับร้องประสานเสียง
3. ควรเลือกเพลงที่มีระดับความยากกว่าความสามารถนักร้องเล็กน้อยเพื่อให้นักร้องเกิด
ความท้าทายและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง
4. ควรเลือกเพลงที่การเรียบเรียงเสียงประสานมีความโดนเด่นและเหมาะสมกับบริบทของ
คณะนักร้อง
5. บทเพลงควรเอือ้ อ้านวยให้แสดงศักยภาพในการร้องของคณะนักร้อง
6. ในบางกรณี อ าจจ้ า เป็ น ต้ อ งใช้ เ พลงที่ เ รี ย บเรี ย งเสี ย งประสานด้ ว ยผู้ อ้ า นวยเพลงเอง
เนื่องจากจะเข้าใจถึงศักยภาพของนักร้องได้ดีที่สุด
สิ่ ง ที่ ก ล่ า วมาเป็ น ข้ อ สรุ ป เบื้ อ งต้ น ในการคั ด เลื อ กบทเพลงเข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นที่ มี
ความส้าคัญและมีความละเอียดเป็นอย่างมาก โดยผู้อ้านวยเพลงแต่ละท่านจะมีหลักในการพิจารณา
แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับบริบทและปัจจัยหลายประการ นอกจากนี้สิ่งที่ควรพิจารณาอีกประการ
คือ นักร้องควรได้มีโอกาสขับร้องเพลงอื่นๆ นอกเหนือจากเพลงที่ใช้แข่งขัน เพื่อเป็นการกระตุ้นพัฒนา
ทางด้านดนตรีอย่างแท้จริงในระยะยาว
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4.1.3 กำรแจ้งจุดประสงค์ในกำรซ้อมตั้งแต่เริ่มต้น
หลังจากที่ได้มีการวางแผนการฝึกซ้อม ก้าหนดจุดประสงค์ และเลือกบทเพลงในการฝึกซ้อม
ได้แล้ว อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ จะแจ้งจุดประสงค์ของการซ้อมให้นักร้องได้ทราบทั้ง
ในช่วงก่อนการเริ่มต้นฝึกซ้อม หรือตอนท้ายของการซ้อมเพื่อให้นักร้องทราบว่าการซ้อมครั้งต่อไป
ต้องการอะไร การทราบจุดประสงค์ที่ชัดจะท้าให้นักร้องจะเห็นภาพรวมในการซ้อมครั้งนั้นๆ ว่าจะเป็น
แบบไหน เช่น การซ้อมในครั้งนี้จะเก็บรายละเอียดเพลงในห้องที่ 18 – 25 หรือมีการต่อโน้ตเพลงใหม่
จนถึงห้องที่ 46 เป็นต้น
การแจ้งจุดประสงค์ของการซ้อมครั้งต่อไป จะท้าให้นักร้องทราบว่าต้องท้าอะไรมาก่อนบ้าง
หากในการซ้อมครั้งนั้นไม่สามารถซ้อมได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก
จูเนียร์ จะท้าการวางแผนการซ้อมใหม่ร่วมกับผู้ช่วยผู้อ้านวยเพลง หรือนักร้องจะได้กลับไปท้าการบ้าน
เพิ่มเติมมา เพื่อให้การซ้อมครั้งถัดไปมีความเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามต้องการได้ ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าวจะท้างานร่วมกับหัวหน้าเสียงในการก้าหนดจุดประสงค์และประเมินว่าจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
นั้นสามารถบรรลุได้มากน้อยเพียงใด
“ในพาร์ทของเราจะมีการนาการบ้านที่ผู้อานวยเพลงให้มาแบ่งเป็น
หัวข้อย่อยๆ จากนั้นจะมีการนัดหมายให้สมาชิกแต่ละคนไปฝึกซ้อมส่วนตัวและ
มีการนัดสอบในอาทิตย์ต่อไป ซึ่งหากใครไม่สามารถร้องท่อนที่เป็นการบ้านได้
จะปรับเงินเข้ากองกลาง แต่เท่าที่มีการสอบส่วนใหญ่สมาชิกทุกคนจะร้องได้และ
ทาการบ้านตามจุดประสงค์แต่ละข้อเป็นอย่างดี ” (เสจ ไชยเพ็ชร, สัมภาษณ์ ,
5 พฤษภาคม 2557)
จะเห็นได้ว่านอกจากการวางแผนและมีการก้าหนดจุดประสงค์ในการฝึกซ้อมแล้ว การแจ้ง
จุดประสงค์ในการฝึกซ้อมก็มีความส้าคัญเช่นเดียวกัน เพราะเป็นการย้้าเตือนให้สมาชิกทราบถึง
จุดประสงค์หลัก และท้าให้การท้างานเป็นทีมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4.2 กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรซ้อม
บรรยากาศในการฝึ ก ซ้ อ มเป็ น อีก สิ่ งหนึ่ ง ที่ ส้ าคัญ ในการฝึ ก ซ้ อม จากการเก็ บ ข้อมู ล พบว่ า
อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ใช้วิธีการในการสร้างบรรยากาศของการซ้อมให้นักร้องรู้สึกสนุก
รู้สึกอยากมีส่วนร่วมและอยากที่จะกลับมาซ้อมอีกในการซ้อมครั้งถัดไป ซึ่งการสร้างบรรยากาศที่ดีนั้น
จะท้าให้เกิดทัศนคติที่ดีในการฝึกซ้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส้าคัญ อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก
จูเนียร์ ให้ความเห็นว่า ผู้อ้านวยเพลงควรต้องมีทัศนคติที่ถูกต้อง เนื่องจาก ทัศนคติของผู้อ้านวยเพลง
นั้นจะเป็นสิ่งเดียวกันกับทัศนคติของนักร้องด้วยเช่นกัน
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“Conductor should have the right attitude. The attitude of
the conductor will be the attitude of the choir members” (Lijauco,
R. M., Jr, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2557)
ซึ่งกระบวนการในการการสร้างบรรยากาศให้การซ้อมสนุกสนานและทัศนคติในการฝึกซ้อมที่
ถูกต้องนั้น ผู้อ้านวยเพลงจ้าเป็นต้องเตรียมตัวมาก่อน ยิ่งเตรียมตัวมาดีเท่าไหร่ บรรยากาศการซ้อมก็
จะเป็นไปอย่างที่ต้องการมากขึ้น วิธีการที่อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ เลือกใช้ในการสร้าง
บรรยากาศมีดังนี้
4.2.1 กำรใช้คำพูดที่หลำกหลำย
อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ ให้ความส้าคัญกับการเลือกใช้ค้าพูดเพื่อให้นักร้อง
สามารถเข้าใจและร้องเพลงออกมาตามความต้องการ โดยได้อธิบายว่า
“การใช้คาพูดที่มีแต่ศัพท์ดนตรีหรืออธิบายด้วยทฤษฎีเพียงอย่างเดียว
ไม่สามารถทาให้นักร้องเข้าใจในสิ่งที่ต้องการได้ เนื่องจากประสบการณ์ พื้นฐาน
และความรู้ทางด้านดนตรีของนักร้องในวงมีไม่เท่ากัน ดังนั้นการใช้คาพูดอื่นมา
อธิ บ าย ไม่ ว่ า จะเป็ น การพู ด เปรี ย บเที ย บ การใช้ ภ าษาง่ า ยๆ หรื อ การใช้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันมาเป็นตัวอย่าง จะทาให้นักร้องเข้าใจได้
รวดเร็วมากขึ้น” (Lijauco, R. M., Jr, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2557)
จากการสังเกตในการซ้อมพบว่าค้าพูดที่ อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ เลือกใช้เป็น
ประจ้า จะเป็นค้าพูดในเชิงเปรียบเทียบเสียงที่ต้องการให้ออกมาในลักษณะที่เป็นรูปธรรม หรือเป็น
ภาพ อาทิเช่น เปรียบเทียบเสียงที่ต้องการเป็นสีต่างๆ เพื่อให้สมาชิกเห็นภาพ เป็นต้น หรือแม้กระทั่ง
ในการต้าหนิสมาชิก จะมีการเลือกค้าพูดที่ไม่กระทบกระเทือนความรู้ สึกของสมาชิกมากจนเกินไปจน
ท้าให้เกิดความเสียใจ แต่จะพูดในเชิงให้ก้าลังใจเพื่อให้เกิดความพยายามในการฝึกซ้อมให้ดียิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตามจะมีบางสถานการณ์ที่มีการว่ากล่าวหรือต้าหนิอย่างเข้มข้นเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงก่อนการแสดง หรือ ก่อนการแข่งขันที่มีสภาวะความกดดันเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่เมื่อหลังจากการ
แสดงหรือการแข่งขันแล้วอาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ จะมีการพูดสรุปและกล่าวขอบคุณ
และให้ก้าลังใจสมาชิกทุกคนอยู่เสมอ
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4.2.2 อำรมณ์ขัน
การซ้อมเพลงเพื่อแข่งขันนั้น บรรยากาศการซ้อมจะมีความตึงเครียดอยู่แล้ว ทั้งจากตัวของ
ผู้อ้านวยเพลงเอง และจากความตั้งใจของนักร้องแต่ละคน บางครั้งนักร้องอาจจะเจอปัญหาจาก
ชีวิตประจ้าวัน ท้าให้อารมณ์ของนักร้องนั้นเป็นด้านลบ และเมื่อต้องมาพบกับแรงกดดันในการซ้อม
อาจท้าให้นักร้องอาจจะหมดสนุก หรือไม่อยากซ้อมไปเลยก็ได้ หรือบางทีการซ้อมต่อเนื่ องอาจท้าให้
นักร้องรู้สึกเหนื่อย อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ จะพยายามอ่านความรู้สึกของนักร้องให้
ออก หากรู้สึกว่าบรรยากาศของการซ้อมนั้นตึงเครียดเกินไป จะหาเรื่องตลกขบขันมาเล่า หยอกล้อ
หรือใช้ค้าพูดเพื่อท้าให้นักร้องผ่อนคลายจากความตึงเครียดที่เกิดขึ้น จะสามารถช่วยสร้างบรรยากาศ
ในการฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความราบรื่น
4.2.3 มีกำรเสริมแรงในทำงบวก
ในการซ้ อมอาจจะมีบ้ างที่นั กร้ องไม่ส ามารถร้องได้อย่างที่ ผู้ อ้านวยเพลงต้องการ หรือไม่
สามารถร้องโน้ตกลุ่มที่ยากได้ ผู้อ้านวยเพลงอาจจะกดดันหรือใช้ค้าพูดที่รุนแรงเพื่อให้นักร้องใช้สมาธิ
มากขึ้น เพื่อให้สามารถร้องได้ แต่ในหลายๆ ครั้ง ผู้อ้านวยเพลงจ้าเป็นต้องให้ก้าลังใจ ถึงแม้ว่านักร้อง
จะยังคงร้องไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการก็ตาม เพื่อให้นักร้องมีก้าลังใจในการฝึกซ้อมครั้งต่อๆ ไป
อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ มักจะใช้วิธีการพูดถึง เป้าหมาย และการพูดถึงสิ่งที่
นักร้องทุกคนก้าลังท้าอยู่ในทางบวก จะยิ่งส่งผลให้คณะนักร้องสามารถมุ่งเข้าหาเป้าหมายที่ผู้อ้านวย
เพลงต้องการได้มากยิ่งขึ้น
จากการเก็บข้อมูลพบว่าในบางช่วงระหว่างการฝึกซ้อมที่ทุกคนก้าลังอยู่ในภาวะกดดัน ท้าให้มี
การโพสต์ข้อความเชิงลบลงในเฟสบุ๊คกลุ่ม ซึ่งเป็นการบ่อนท้าลายก้าลังใจในการซ้อมของสมาชิก ดังนั้น
อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ จึงขอร้องให้ทุกคนงดการโพสต์ข้อความที่มีลักษณะเชิงลบ
และให้แสดงความคิดเห็นในเชิงบวกและให้ก้าลังใจกันเท่านั้น
อย่ า งไรก็ ต ามผู้ อ้ า นวยเพลงมี ค วามจ้ า เป็ น ต้ อ งไวต่ อ ความรู้ สึ ก และบรรยากาศของวง
นอกจากนี้ยัง ต้อ งรัก ษาทัศนคติที่ถูกต้องของตนเองในระหว่างการฝึกซ้อม เนื่องจากทัศนคติของ
ผู้อ้านวยเพลงจะส่งผลต่อการฝึกซ้อมเป็นอย่างมาก
“Be sensitive to the members' feelings, attitudes, and
temperaments. Conductor must always be with a good attitude
and full of energy. It will positively affect the singers too.”
(Lijauco, R. M., Jr, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2557)
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4.3 กลวิธีในกำรสอนขับร้อง
4.3.1 เริ่มต้นกำรฝึกซ้อม และเลิกฝึกซ้อมให้ตรงเวลำ
ความตรงต่อเวลาเป็นสิ่งที่มีความส้าคัญเป็นอย่ างมากต่อการท้างานในวงขับร้องประสานเสียง
โดยก่อนที่ อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ จะมาเป็นผู้ฝึกสอนให้คณะนักร้องประสานเสียง
สวนพลู และจุ ฬดาร์ ได้เ น้นย้้าเรื่ องความตรงต่อเวลาเป็นอย่ างมาก เนื่ องจากในอดีตคณะนักร้อง
ประสานเสียงสวนพลูมีปัญหาในด้านความต่อตรงเวลาในการฝึกซ้อมเป็นอย่างมาก มีสาเหตุจากสมาชิก
ที่ท้างานค่อนข้างหลากหลาย ท้าให้เป็นการยากในการจัดสรรเวลาในการฝึกซ้อมให้ตรงกัน ดังนั้น สิ่งแรก
ที่อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ เน้นย้้าคือ ความตรงต่อเวลาในการฝึกซ้อม ซึ่งได้ใช้ข้อคิดเห็น
กับเรื่องดังกล่าวว่า
“ในการฝึกซ้อมที่ประเทศฟิลิปปินส์แทบจะไม่มีใครมาสายเลย การมา
สายในการฝึกซ้อมเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ เหตุผลเรื่องการจราจรนี่ไม่ต้องพูดถึง
ไม่สามารถนามาเป็นเหตุอ้างในการมาสายได้ เพราะการตรงต่อเวลาเป็นหัวใจ
อย่างหนึ่งในการสร้างวงประสานเสียงที่มีคุณภาพ ถ้าพวกคุณอยากสร้างวงที่มี
คุณภาพ คุณก็ต้องยอมรับเงื่อนไขในเรื่องนี้” (Lijauco, R. M., Jr, สัมภาษณ์, 6
พฤษภาคม 2557)
อย่างไรก็ตามอาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ ไม่ได้ใช้วิธีการบังคับเพราะวัฒนธรรมใน
การฝึกซ้อมของประเทศฟิลิปปินส์มีความแตกต่างจากวัฒนธรรมการฝึกซ้อมของไทย ดังนั้นอาจารย์รามอน
โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ จึงให้วิธีการขอความร่วมมือจากสมาชิกให้เริ่มการฝึกซ้อมตรงเวลา โดยให้
หัวหน้าแนวเสียงเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามสมาชิกที่มาสายหรือขาดซ้อม โดยในแต่ละครั้งที่มา
ฝึกซ้อมจะมีการเช็คชื่อ และบันทึกเวลามาและเวลากลับในการฝึกซ้อม
“การเช็คชื่อในการฝึกซ้อม แม้จะดูเป็นเรื่องที่ไม่มีความสาคัญ เพราะ
นักร้องแต่ละคนมีความตั้งใจในการมาซ้อมอยู่แล้ว แต่การเช็คชื่อในการซ้อมจะ
เป็นเครื่องมือในการช่วยเตือนสมาชิกเรื่องการให้ความสาคัญกับการซ้อมหาก
สมาชิกมีเหตุให้ต้องขาดซ้อม การมีบันทึ กในการมาและการขาดซ้อมช่วยให้
สมาชิ ก กระตื อ รื อ ร้ น มากขึ้ น ในการจั ด สรรเวลาในการมาซ้ อ ม หรื อ สลั บ
สับเปลี่ยนกิจธุระของตนเองให้สามารถมาซ้อมได้มากขึ้น ” (อธิชัย ตระกูลเดช,
สัมภาษณ์, 6 เมษายน 2557)
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จากการเก็บข้อมูลพบว่าหลังจากที่อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ มาท้าหน้าที่เป็นผู้อ้านวยเพลง
สมาชิกส่วนมากมีการมาฝึกซ้อมตรงต่อเวลามากขึ้น อาจมีบางคนที่ติดภาระกิจจริงๆ อาทิเช่น ติดราชการ
หรือติดภาระกิจที่ท้างาน แต่จะมีการตามมาฝึกซ้อม และมีการแจ้งหัวหน้าแนวเสียงในทุกครั้ง
ส้าหรับคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์จะสามารถควบคุมเรื่อ งเวลาในการฝึกซ้อมได้ดีกว่า
เนื่องจากสมาชิกทั้งหมดเป็นนักเรียนของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม อย่างไรก็
ตามผู้ฝึกสอนยังต้องใช้วิธีการสร้างเงื่อนไขให้สมาชิกมาฝึกซ้อมตรงเวลาโดย หากสมาชิกมาสายจะต้อง
จ่ายเงินค่าปรับ และหากสมาชิกคนใดจะลาฝึกซ้อม ต้อ งโทรมาลากับผู้ฝึกสอนพร้อมบอกเหตุผลด้วย
ทุกครั้ง ซึ่งวิธีการดังกล่าวนับว่าเป็นวิธีการที่ได้ผลมากกับการควบคุมการฝึกซ้อมในระดับมัธยม
นอกจาการเริ่ มการซ้ อ มตรงเวลาแล้ วการเลิ กซ้ อมตรงเวลาเป็น สิ่ง ที่มี ความส้าคัญ เท่ ากั น
อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ กล่าวว่า
“ผมอยากให้ทุกคนคิดว่าเวลาซ้อมเป็นเวลาที่ศักสิทธิ์ ทุกคนต้องเคารพ
เวลาในการฝึกซ้อม และผมย่อมต้องเคารพเวลาอื่นๆ นอกเหนือเวลาในการ
ฝึ ก ซ้ อ มว่ า เป็ น เวลาที่ มี ค่ า ของสมาชิ ก ด้ ว ยเช่ น กั น ” (Lijauco, R. M., Jr,
สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2557)
จากการเก็บข้อมูลพบว่าอาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ จะเลิกซ้อมตรงเวลาเกือบทุก
ครั้ง แต่อาจมีบางครั้งที่เลิกซ้อมก่อนเวลา หรือ เลยเวลาบ้าง เนื่องจากการซ้อมก้าลังติดพัน แต่สมาชิก
ก็ไม่ได้มีการทักท้วง เนื่องจากก้าลังมีสมาธิกับการฝึกซ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงใกล้ๆ การแสดง
หรือการแข่งขัน อาจมีการซ้อมเลยเวลาบ้างในบางครั้ง แต่เลยเวลามากที่สุดไม่เกิน 10 – 15 นาที
ส้าหรับเรื่องความตรงต่อเวลาของคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์จะมีความเข้มงวดกว่าคณะ
นักร้องประสานเสียงสวนพลู เนื่องจากสมาชิกทั้งหมดเป็นนักเรียนในโรงเรียนเดียวกันจึงสามารถ
บริหารจัดการด้านเวลาได้ง่ายกว่า แต่ด้วยวัยวุฒิที่ยังมีไม่มาก ท้าให้อาจเกิดปัญหาที่แตกต่างออกไป
ดังที่ ผู้อ้านวยเพลงคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ได้กล่าวถึงมุมมองเรื่องความตรงต่อเวลาไว้ดังนี้
“เรื่องการตรงต่อเวลานักร้องคอรัสเหมือนกับเล่นฟุตบอล 11 คนถ้าไม่
ลงสนามหมดทุกคนมันก็ไม่ได้ เพราะเวลาซ้อมก็ต้องซ้อมรวมกัน หากมาซ้อมไม่
ตรงเวลาหรือขาดซ้อมวงก็จะพัฒนาไปไม่ได้ สมมุติในการซ้อมหนึ่งครั้งมีคนขาด
สามคน แปลว่าในครั้งต่อไปเราต้องมาพูดซ้าในเรื่องนั้น ทาให้เกิดความล่าช้าใน
การฝึกซ้อม การปรับวงก็จะทาได้ยากขึ้น
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สาหรับวิธีการที่ทาให้เด็กตรงต่อเวลานั้น เราเป็นชมรม ไม่มีเกรดให้จึง
ใช้วิธีการปรับตังเพื่อให้เด็กรู้คุณค่าของเงิน ถ้ามาสายจะปรับ 20 บาท โดยไม่มี
ข้ออ้างใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากมีเหตุจาเป็นจริง เช่น ต้องไปสอบซ่อม ป่วยหนัก
หรือญาตผู้ใหญ่ป่วยหนักเสียชีวิต เป็นต้น และถ้าเด็กไปเอาโน้ตเพลงมาก็จะโดน
ปรับเพลงละ 20 บาทเช่นกัน
นอกจากนี้ยังต้องพูดให้เด็กเข้าใจถึงความสาคัญในการฝึกซ้อม เด็กทุก
คนจะมีเหตุผลในการขาดซ้อมร้อยแปดพันเก้า แต่ะเราจะพูดให้เด็กฟังว่าถ้าทุก
คนมีเหตุผลในการขาดซ้อมร้อยแปดพันเก้าคนที่มาก็จะมาอยู่ไม่กี่คน แล้ววงมัน
ก็ จ ะเดิ น ต่ อ ไปไม่ ไ ด้ ซ้ อ มไม่ ไ ด้ หรื อ วงก็ อ าจจะแตก ต้ อ งแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสาคัญของตัวเขอต่อวงเป็นเรื่องที่สาคัญ ต้องแสดงให้เห็นว่าทุกคนคือคน
ส าคั ญ ของวงเพราะเขาผ่ า นการคั ด เลื อ กให้ ม านั่ ง ร้ อ งอยู่ ใ นวงแล้ ว ” (อธิ ชั ย
ตระกูลเดช, สัมภาษณ์, 6 เมษายน 2557)
4.3.2 กำรวอร์มเสียง
การวอร์มเสียงเป็นสิ่ง ที่จ้าเป็นอย่างมากในการฝึกซ้อมของคณะนักร้องประสานเสียงทุกครั้ง
เนื่องจากการวอร์มเสียงเปรียบเสมือนการเตรียมความพร้อมของนักร้องก่อนเข้าสู่การฝึกซ้อม เป็นการ
กระตุ้นกล้ามเนื้อ และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการร้องเพลง ท้าให้เวลาเริ่มร้องเพลงแล้วนักร้องมีคุณภาพ
เสียงที่ดี ไม่เกิดการบาดเจ็บ หรือการอักเสบของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการเปล่งเสียง ในขณะเดียวกัน
การวอร์มเสียงไม่ได้เป็นแค่การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายเท่านั้น แต่ยังเป็นการตรวจสอบปัญหา
ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับนักร้องด้วย เมื่อนักร้องทราบปัญหาที่เกิดขึ้น จะได้แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ เป็นการป้องกัน
การร้องเพลงผิดวิธีอีกทางหนึ่งได้
นอกจากนี้นักร้องที่อยู่ในวงขับร้องประสานเสียงของประเทศไทยที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันครั้งนี้
ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนเอกขับร้องโดยตรง ท้าให้ไม่ได้มีการฝึกฝนหรือฝึกซ้อมขับร้องอย่างเพียงพอ ดังนั้น
อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ จึงให้ความส้าคัญกับการวอร์มเสียงเป็นอย่างมาก เพราะ
เปรียบเสมือนกับบทเรียนหรือการฝึกฝนการขับร้องไปพร้อมๆ กันของสมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียง
ซึ่งแบบฝึกหัดในการวอร์มเสียงจะต้องสอดคล้องกับบทเพลง หรือเพื่อแก้ปัญหาที่คณะนักร้องประสาน
เสียงก้าลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้น
กระบวนการในการการวอร์มเสียงที่อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ เลือกใช้มักเริ่ม
จากการให้นักร้องยืดกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนกลาย โดยเฉพาะบริเวณล้าคอ และหัวไหล่ ซึ่งไม่ได้มีท่าทางใน
การยืดกล้ามเนื้อเป็นพิเศษ แต่ให้ทุกคนยืดกล่าวเนื้อกันเองตามอัธยศัย ใช้เวลาประมาณ 1 – 2 นาที
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รูปภำพที่ 4.8: ภาพการยืดกล้ามเนื้อก่อนการฝึกซ้อม
(ที่มา: ถ่ายโดยวิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช วันที่ 9 มกราคม 2557)

หลังจากอบอุ่นร่างกายแล้ว จะเป็นการอบอุ่นเสียง จากการเก็บข้อมูลพบว่าโดยปกติแล้วการ
วอร์มเสียงในแต่ละครั้ง นิยมเริ่มต้นด้วย 2 แบบฝึกหัด ดังนี้
1.

2.
ส้าหรับแบบฝึกหัดข้อ 1 มักจะเลือกใช้สระ “อี” สลับกับ สระ “โอ” เนื่องจากสระอี จะท้าให้
เสียงพุ่งมาข้างหน้า (Projection) มีความสว่าง (Bright) ขณะที่สระโอ จะท้าให้นักร้องสามารถคุม
รูปร่างเสียง (Shape of Sound) ให้มีความกลม และเป็นแนวตั้งได้ง่าย (Vertical หรือ Tall) ซึ่ง
พยัญชนะที่ใช้กับสระอี จะเป็น “น” “ซ” หรือ “ม” ขณะที่สระโอ จะเป็น “ย” หรือพยัญชนะเดียวกับ
สระอี เช่น

1. นี
2. นี
3. ซี

โย
โน
โย

นี
นี
ซี

โย
โน
โย
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หากในการฝึกซ้อมวันนั้น นักร้องไม่สามารถควบคุมเสียงได้อย่างที่ต้องการ อาจจะเปลี่ยนให้
เหลือเพียงสระเดียว และร้องด้วยการร้องแบบหนึ่งค้าร้องต่อทุกระดับเสียง เช่น

1. ซี__________________________________________________
2. นู__________________________________________________
3. โม_________________________________________________
หากเริ่มต้นการวอร์มเสียงด้วยแบบฝึกหัดข้อ 2 จะใช้สระ “อี” กับ สระ “โอ” สลับกันไป
เช่นเดียวกับข้อ 1 ก็ได้ หรืออาจจะใช้สระ “อี” คู่กับ สระ “อู” หรือสระ “อา” คู่กับ สระ “อี” ได้
เช่นกัน เนื่องจากสระอูนั้น นักร้องสามารถร้องได้ง่ายกว่าสระโอ อีกทั้งสระ อู ยังสามารถร้องให้เสียง
เป็นแนวตั้งและสามารถคุมรูปร่างของเสียงได้ง่ายกว่า ขณะที่สระอานั้นจะมีความใกล้เคียงกับสระอี
คือมีความสว่ าง แต่จะไม่พุ่งมาข้างหน้า หากนักร้องมีทักษะในการควบคุมการร้องสระอาแล้ว ก็
สามารถใช้สระอาในการวอร์มเสียงตั้งแต่เริ่มต้นได้ ขณะที่พยัญชนะก็ยังคงเลือกใช้ “น” “ซ” “ม”
ส้าหรับสระแรก และใช้ “ย” หรือพยัญชนะที่เหมือนกับสระที่ร้องก่อนหน้านี้ เช่น

1. นี
2. นี
3. นา

โย
นู
นี

นี
นี
นา

โย
นู
นี

นี
นี
นา

อย่างไรก็ตามในการฝึกซ้อมหากนักร้องมีปัญหาในเรื่องการวางเสียง (Placement) การวอร์ม
เสียงในครั้งถัดไปจ้าเป็นต้องให้นักร้องได้ท้าการทบทวนการวางเสียง (Placement) ของตัวเองจากการ
ปิดปากร้อง หรือ “ฮัม” เนื่องจากการฮัมเป็นวิธีที่ท้าให้นักร้องหา Placement ได้ดีและง่ายที่สุด โดย
ที่การฮัมอาจจะใช้แบบฝึกหัดในข้อ 1 ก็ได้ หรืออาจจะใช้แบบฝึกหัดดังนี้
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เมื่อนักร้องสามารถหาที่ในการวางเสียง (Placement) ได้ถูกต้องแล้ว จะให้ร้องแบบฝึกหัดนี้
ซ้้าอีกครั้ง โดยเปลี่ยน 3 โน้ตสุดท้ายให้เป็นสระ “อู” และใช้พยัญชนะ “ง” เพราะ “ง” เป็นพยัญชนะ
ที่เป็นเสียงนาสิก ท้าให้เสียงร้องใกล้เคียงกับเวลาฮัมมากที่สุด และสามารถใช้แบบฝึกหั ดนี้ซ้าอีกครั้ง
โดยเปลี่ยน 3 โน้ตสุดท้าย เป็นสระ “อี” หรือ สระ “อา” ก็ได้ ตามรูปด้านล่างนี้

1. ฮึม________________________
2. ฮึม________________________
3. ฮึม________________________

งู_________________________
งี_________________________
งา________________________

ถึงแม้ว่าการวอร์มเสียงจะเริ่มต้นด้วยแบบฝึกหัด 3 ข้อที่กล่าวมา แต่ไม่ได้หมายความว่า
อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ จะเลือกใช้แค่ข้อเดียวในการซ้อมแต่ละครั้ง เขาสามารถใช้ทั้ง
3 ข้อได้ทั้งหมดในการซ้อมครั้งเดียว อาจจะเริ่มจากข้อ 3 ตามด้วยข้อ 2 และ 1 เป็นต้น หรืออาจจะ
เลือกแค่ข้อ 3 แล้วตามด้วยข้อ 1 เนื่องจากแบบฝึกหัดทั้ง 3 ข้อเป็นแบบฝึกหัดที่โน้ตมีขั้นคู่เป็นแบบที
ละขั้น (Step) ไม่ได้เป็นขั้นคู่ประเภทกระโดดข้าม (Leap)
จากการเก็บข้อมูลพบว่าแบบฝึกหัดทั้งสามข้อนี้ นิยมเริ่มร้องที่โน้ต C4 (Middle C) หรือ Db4
หรือ D4 เพราะเป็นโน้ตที่ไม่ต่้าเกินไป และไม่ควรร้องสูงกว่า E5 เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นของการ
วอร์มเสียง
หลังจากเริ่มต้นวอร์มเสียงแล้ว เสียงของนักร้องเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นอาจารย์รามอน โมลินา
ลิฮาวโก จูเนียร์ จะปรับให้ร้องแบบฝึกหัดที่มีความหลากหลายขึ้น เพื่อให้เสียงนักร้องพร้อมที่จะร้อง
เพลงจริงๆ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มทักษะของนักร้อง ไม่ว่าจะเป็นการขยายช่วงเสียง (Range) ความ
แม่ น ย้ า ของโน้ ต (Intonation) การขว้ า งเสี ย งร้ อ ง (Projection) ความแข็ ง แรงในการร้ อ งเพลง
(Stamina) ความดังของเสียงร้อง (Volume) และการแสดงออกทางอารมณ์ของนักร้อง (Expression)
ได้อีกด้วย
แบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะดังกล่าวข้างต้น อาจจะเป็นการน้าแบบฝึกหัดข้อ 1 และ 2 มา
เพิม่ เติมโน้ต หรือเปลี่ยนจังหวะรูปแบบของแบบฝึกหัด ตัวอย่างเช่น น้าแบบฝึกหัดข้อ 1 มาร้องเป็นชุด
ติดต่อกัน 2 ครั้ง หรือ 3 ครั้ง
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1. นี
โน
นี
โน
นี
2. ซี______________________________

มี___________________

นี
โน
นี
โน
นี
มี_____________________________

นี___________________

ซี__________________ _

น้าแบบฝึกหัดข้อ 1 มาเพิ่มจังหวะเข้าไปในแต่ละโน้ต

นี เย โน นี เย โน นี เย โน นี เย โน

นา

นี

นา

นี

นา

นี

นา

นี

นี เย โน____

นา

นี__________

น้าแบบฝึกหัดข้อ 1 มาดัดแปลงด้วยการให้มีโน้ตขยับขึ้นในบางที่

1. ซี______________
2. ซี________
โย
3. วา_______
มี

มี______________
ซี________
โย
วา_______
มี

ซี_____________________
ซี________
โย______
วา_______
มี______

น้าแบบฝึกหัดข้อ 2 มาร้องซ้้าอีกครั้ง

1. นี
นู
นี
นู
2. นา
นี
นา
นี
3. นู_______________________

นี
นู
นี
นู
นี
นา
นี
นา
นี
นา
นี_________________________________
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น้าแบบฝึกหัดข้อ 2 มาเพิ่มโน้ตเข้าไปอีกหนึ่งตัว

1. นู
2. วี

วี
ยา

นู
วี

วี
ยา

นู
วี

วี
ยา

นู
โว

น้าแบบฝึกหัดข้อ 2 มาเพิ่มโน้ตเข้าไปอีก 2 ตัว ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนจังหวะด้วยก็ได้

1. นา
นี
นา
นี
2. มี_______________________

นา
นี
นา
นี
นา
มา________________________________

1. มา_____________________________________________________________________
2. ซี
นี
ซี
นี
ซี
นี
ซี
นี
ซี
3. นี_______________________
ยา_______________________________________
น้าแบบฝึกหัดข้อ 2 มาเพิ่มโน้ตเข้าไปอีก 3 ตัว

มา_______________________________________________________________________
นอกจากการดัดแปลงแบบฝึกหัดข้อ 1 และ 2 แล้ว ยังมีแบบฝึกหั ดอื่นที่สามารถน้ามาใช้
ในการวอร์มเสียงได้อีก โดยแบบฝึกหัดต่อไปนี้ จะมีโน้ตที่มีระยะห่างเป็นคู่สาม คู่ห้า หรือคู่สี่ ผสมอยู่ด้วย
เช่น

1. มี
2. ซี
3. นา

โย
ฮี
นี

มี
ซี
นา

โย
ฮี
นี

มี
ซี
นา
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1. นี
โย
นี
2. นี_____________
ยู
3. โม___________________________

1. ซี____________________
2. นู____________________
3. ยา___________________

มี______________________________
นี______________________________
โม_____________________________

1. มา_________________________________________________
2. นี
ยา________________________________________
3. นี
ยา________________
โย_______
เย

1. นี
ยา__________________________________
2. มา_____________________________________________

มา

เม

ซี__________________

มี

โม

มู_____________________

มี_____________________

นี_________
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ยา__________________________________________________

ซี___________

ซี_______________________

ซี___________

ซี_______________________

แบบฝึกหัดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ในส่วนนี้ สามารถเลือกใช้ได้อย่างอิสระ ไม่จ้าเป็นต้องเรียงตามล้าดับ
ไม่มีเงื่อนไขว่าต้องใช้แบบฝึกหัดในการซ้อมแต่ละครั้ง จ้านวนเท่าไร ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการได้ยินของ
ผู้อ้านวยเพลงว่านักร้องพร้อมจะร้องเพลงแล้วหรือไม่
หากผู้อ้านวยเพลงต้องการเน้นไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต้องเพ่งแต่ส่วนนั้น โดยที่สมาชิก ต้อง
เข้าใจเงื่อนไขในส่วนที่ผู้อ้านวยเพลงต้องการ เช่น เน้นเรื่องความแม่นย้าของขั้นคู่ หรือเน้นเรื่องเสียง
ร้อง ผู้อ้านวยเพลงไม่ควรจะให้นักร้องร้องต่้ากว่าโน้ต Middle C หรือสูงกว่าโน้ต E5 เพราะโน้ตในช่วง
นี้เป็นช่วงที่นักร้องสามารถใช้สมาธิไปกับเสียงร้อง หรือการระวังโน้ตขั้นคู่ได้
หากผู้อ้านวยเพลงต้องการขยายช่วงเสียงของโซปราโน (Soprano) และเทเนอร์ (Tenor) ผู้อ้านวยเพลง
จ้าเป็นต้องให้นักร้องทั้งสองแนวเสียงร้องสูงไปจนถึงโน้ต C#6 โดยอาจจะต้องให้ร้องเร็วขึ้นเรื่อยๆ
เพื่อให้นักร้องไม่หยุดคิด หรือกลัวการร้องสูง และเลือกแบบฝึกหัดที่ไม่มีความยากของขั้นคู่มาเกี่ยวข้อง
เพราะหากมีความยากของขั้นคู่มาเกี่ยวข้อง นักร้องจะไม่ยิ่งกังวลมากกว่าเดิม ขณะที่แนวอัลโต (Alto)
กับเบส (Bass) ต้องให้ร้องต่้าจนถึงโน้ต E3 โดยที่ค่อยๆ ดึงความเร็วให้ช้าลงเรื่อยๆ เพื่อที่จะสร้างเสียง
ต่้าให้แข็งแรง และเลือกแบบฝึกหัดที่มีกลุ่มโน้ตเดินจากสูงไปต่้า หรือกระโดดจากสูงไปต่้า
หากต้องการสร้างความแข็งแรง ความดังของเสียงร้อง และการขว้างเสียงร้อง ก็จ้าเป็นต้อง
ร้องโน้ตที่สูงที่สุดในแบบฝึกหัดนั้นๆ ค้างไว้ เพื่อให้นักร้องคุ้นชินกับแรงและเสียงของตัวเองที่ต้องใช้ใน
การร้องโน้ตที่ลากยาวตัวนั้น หรือหากต้องการฝึกการแสดงทางอารมณ์ ก็ต้องอธิบายให้นักร้องฟังว่า
ต้องการให้ร้องแบบฝึกหัดด้วยอารมณ์แบบไหน เพื่อที่นักร้องจะได้เข้าใจอามรณ์เพลงที่ผู้อ้านวยเพลง
ต้องการ สามารถถ่ายทอดอารมณ์ผ่านเสียงร้องและสีหน้าของตนได้
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4.3.3 กำรเรียงลำดับบทเพลงในกำรฝึกซ้อม
หลังจากที่วอร์มเสียงและสอนเทคนิคการร้องต่างๆ แล้วอาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก
จูเนียร์ จะท้าการฝึกซ้อมบทเพลงตามล้าดับที่เตรียมมา โดยมีหลักการในการพิจารณาล้าดับบทเพลงใน
การฝึกซ้อมโดยการ เลือกบทเพลงที่มีความจริงจัง (a serious piece) เพื่อให้สมาชิกมีสมาธิและตั้งใจ
ในการฝึกซ้อมเพลงตั้งแต่เริ่มต้น จากนั้นเพลงจะค่อยๆ ส่วนมากจะเป็นเพลงคลาสสิค หรือเพลงภาษา
ลาตินที่ช่วยในการสร้างเสียง หรือพัฒนาเสียง โดยไม่นิยมเริ่มการฝึกซ้อมด้วยเพลงภาษาไทยเนื่องจาก
จะท้าให้มีปัญหาในการวางเสียง ท้าให้เกิดความเคยชินไปตลอดการฝึกซ้อม
หลังจากที่นักร้องสามารถจดจ้าการวางเสียงที่ถูกต้องด้วยเพลงคลาสสิค หรือเพลงภาษาลาติน
แล้ว จะเริ่มซ้อมเพลงอื่นๆ ต่อไป และบทเพลงจะค่อยๆ เป็นเพลงที่ผ่อนคลาย และเป็นเพลงที่มีความ
สนุกสนานมากขึ้นในตอนท้ายของการฝึกซ้อม เพื่อให้สิ้นสุดการซ้อมด้วยความสนุกสนานและผ่อนคลาย
“It usually starts with a serious piece so the member
ready to sing. The songs should build up towards the end. The
last songs should be something fun, or grand, or happy”. (Lijauco,
R. M., Jr, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2557)
4.3.4 กำรต่อเพลงใหม่
การต่อเพลงใหม่จะเริ่มต้นจากการอธิบายเพลงก่อน ไม่ว่าจะเป็นการอธิบายเพลงคลาสสิกตาม
ยุคสมัย ที่แต่ละยุคมีการใช้เสียงร้องที่แตกต่างกัน มีความคิ ด หรือมีสภาพสังคมที่แตกต่างกัน ท้าให้
ความคิ ด เรื่ อ งการแต่ ง เพลงหรื อ การตี ความหมายเพลงนั้ น แตกต่า งกั น ไปด้ว ย หรื อหากเป็ น เพลง
สมัยใหม่ที่นักร้องต้องปรับเปลี่ยนวิธีการร้อง วิธีการออกเสียงตามรูปแบบเพลงที่นักร้อง ผู้อ้านวยเพลง
จะมีหน้าที่ต้องอธิบายนักร้อง เช่นเวลาร้องเพลงสมัยนิยม (Popular Music) ร้องเพลงศาสนาคนผิวด้า
(Spiritual Music) หรือเพลงคติชนวิทยาของแต่ละประเทศ (Folklore Music) ผู้อ้านวยเพลงต้องให้
ความรู้เพื่อให้นักร้องเข้าใจในเพลงที่ก้าลังร้องอยู่เพื่อให้สมาชิกเข้าใจถึงภาพรวมของเพลง ความต้องการ
ของผู้ประพันธ์ ความหมายของบทเพลง ความต้องการและการตีความของผู้อ้านวยเพลง ซึ่งต้องท้าให้
คณะนักร้องเข้าใจแนวคิดและภาพรวมของบทเพลง
“Explain first the song, composer, and the message. Try to
sight read then point out the style to the singers. It is important to
give the choir a good idea of the song” (Lijauco, R. M., Jr, สัมภาษณ์,
6 พฤษภาคม 2557)
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นอกจากนี้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อเพลงใหม่ เทคนิคคืออาจารย์ รามอน โมลินา
ลิฮาวโก จูเนียร์ จะให้สมาชิกมีความคุ้นเคยกับท้านองและเสียงประสาน และพยายามให้สมาชิกจดจ้า
ท้านองหลักได้ตั้งแต่ครั้งแรกในการฝึกซ้อม และจดบันทึกสิ่งส้าคัญที่ผู้อ้านวยเพลงต้องการ เนื่องจาก
ปัญหาที่พบเป็นอยากมากส้าหรับคณะนักร้องประสานเสียงไทย การเรื่องขอการออกเสียงค้า โดย
นักร้องมักจะร้องส้าเนียงตามความเคยชิน และไม่ถูกต้องกับสิ่งที่ควรจะเป็น ท้าให้เกิดปัญหาในการ
จดจ้าการร้องแบบผิดๆ และส่งผลต่อการฝึกซ้อมในระยะยาว
“Try to familiarize with the melody and harmony right
away. Also try to memorize even on the first time of reading it.
Mark the score with the instructions of the conductor”. (Lijauco, R.
M., Jr, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2557)
อย่างไรก็ตามอาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการต่อ
เพลงใหม่ของนักร้องประสานเสียงไทยว่า การออกเสียงภาษาต่างๆ มักจะมีปัญหา ดังนั้นในการต่อ
เพลงใหม่ควรใช้สระที่เป็นธรรมชาติก่อน อาจไม่จ้าเป็นต้องใช้ค้าจริงๆ ที่ปรากฏอยู่ในบทเพลง เพื่อเป็น
การฝึกให้นักร้องสามารถวางเสียงได้อย่างถูกต้อง จากนั้นจึงใส่ค้าจริงๆ ต่อไป
“The text will always be a problem foe Thai choirs. Teach
the song first using a neutral syllable, not the actual words”.
(Lijauco, R. M., Jr, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2557)
การฝึ ก ต่ อ เพลงใหม่ อ าจารย์ ร ามอน โมลิ น า ลิ ฮ าวโก จู เ นี ย ร์ จะให้ วิ ธี ก าร Sight Singing
เนื่องจากจะช่วยกระตุ้นและพัฒนาทักษะในการอ่านโน้ตของนักร้ องในวงได้ แม้ว่าเพลงใหม่ที่นักร้อง
ได้รับนั้น จะมีจังหวะที่ยาก หรือมีขั้นคู่ที่ร้องไม่ได้ แต่นักร้องก็ควรฝึกอ่านต่อไปจนจบเพลงในขั้นของ
การ Sight Singing เพื่อที่นักร้องจะได้รู้ว่าเพลงมีความยากง่ายอย่างไร และเมื่อนักร้องหยุดร้องไปแต่
เพลงยังคงด้าเนินต่อไปเรื่อยๆ นักร้องจ้าเป็นต้องหาทางร้องต่อให้ได้เพื่อให้จบเพลงนั้นๆ เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านโน้ตของตนเอง
อย่างไรก็ตามอาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ หรือนักเปียโนประจ้าวงสามารถเล่น
เปียโนไปพร้อมๆ กับนักร้องได้ จะช่วยให้นักร้องสามารถหาโน้ตได้ง่ายขึ้น สามารถประคับประคอง
นักร้องไปจนจบเพลง และท้าให้นักร้องเข้าใจเพลงมากกว่าการร้องเพียงอย่างเดียว ซึ่งวิธีการอ่านโน้ต
นั้นมีอยู่สองแบบ คือแบบ Movable Do และ Fixed Do ทั้งนี้การจะอ่านโน้ตแบบใดก็ขึ้นอยู่ความ
ถนัดของนักร้องแต่ละคน ไม่ได้บังคับหรือเจาะจง
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นอกจากนี้เทคนิคการต่อเพลงใหม่ที่นิยมใช้อย่างหนึ่งในการฝึกซ้อมคือ การใช้เปียโน เนื่องจาก
มีความจ้าเป็นและมีส่วนส้าคัญในการร้องเพลงใหม่ๆ ในช่วงต้นของการซ้อม เพราะจะท้าให้นักร้อง
ได้ยินและเข้าใจเสียงประสานของเพลง เมื่อนักร้องสามารถร้องเพลงนั้นได้ด้วยตัวเองแล้ว ก็ควรจะหยุด
ใช้เปียโน (หากเป็นเพลงที่ต้องร้องแบบไม่มีเครื่องดนตรีประกอบ) เพื่อให้นักร้องสามารถปรับเสียง
เข้าหากัน และใช้เปียโนเฉพาะส่วนที่นักร้องยังมีปัญหาเรื่องระดับเสียง (Intonation) อยู่เท่านั้น แต่ถ้า
เพลงนั้นมีเสียงประสานซับซ้อน ยากต่อการเข้าใจ ถึงแม้ว่านักร้องจะสามารถร้องได้ทั้งเพลงแล้ว การใช้
เปียโนบรรเลงช่วยในการซ้อมจะท้าให้นักร้องสามารถจดจ้าเสียงประสาน และประหยัดเวลาซ้อมได้
ดีกว่าการปล่อยให้นักร้องร้องโดยล้าพัง
ในส่วนของคณะนักร้องประสานเสียงจุฬาดาห์ อาจมีการเทคนิคการต่อเพลงที่เพิ่มเติมขึ้นมา
กล่าวคือ ผู้อ้านวยเพลงจะท้าไฟล์ Midi แยกแนวเสียง เพื่อให้นักเรียนสามารถกลับไปฝึกซ้อมเองที่บ้าน
ก่อนที่จะมาซ้อมรวมกันเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนดนตรีโดยตรง จึงไม่สามารถอ่านโน้ตได้
ดังนั้นการใช้เทคนิคดังกล่าวจะท้าให้การต่อเพลงเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากขึ้น
4.3.5 กำรสำธิตกำรใช้เสียงที่ถูกต้องและแสดงตัวอย่ำงให้ทำซ้ำ
อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์นิยมใช้การสาธิตการใช้เสียงที่ถูกต้อง เนื่องจากการ
สาธิตหรือแสดงตัวอย่างเสียงที่ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ท้าให้นักร้องเข้าใจ เห็นภาพตามที่ผู้อ้านวย
เพลงต้องการ และท้าให้การฝึกซ้อมด้าเนินไปได้อย่างรวดเร็ว โดยอาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก
จูเนียร์สามารถแสดงตัวอย่างให้ดูได้ทั้งเสียงผู้ชาย และเสียงผู้หญิง ท้าให้เป็นการง่ายต่อสมาชิกในการ
เลียนแบบ หรือท้าตามสิ่งที่อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ ต้องการ
นอกจากการสาธิตการใช้ที่ถูกต้องแล้วแล้ว อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ยังสามารถ
ร้องสาธิตในจุดที่นักร้องมีปัญหา หรือสามารถเลียนแบบความผิดพลาด ได้ทั้งเสียงผู้ชายและเสียงผู้หญิง
หรือสิ่งที่นักร้องท้าผิดพลาดได้เป็นอย่างดี ท้าให้นักร้องเห็นความผิดพลาดของตนเองได้อย่างชัดเจน
ดังที่สมาชิกให้ความเห็นว่า
“เวลาฝึกซ้อม อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ จะเลียนเสียงที่
นักร้อง ร้องไม่ถูก พร้อมทั้งใส่ท่าทางที่ตลกขบขัน เพื่อให้นักร้องได้เห็นภาพว่า
เสียงที่ผิดนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร น่าตลกขบขันเพียงใด จากนั้นจึงร้องเสียงที่
ถูกต้องให้ฟัง และให้ร้องตามในทันที มีทั้งแบบตอนแยกแนวเสียวให้เฉพาะคน
ในแนวเสียงได้เห็น และทาตัวอย่างให้คนทั้งวงได้เห็นเพื่อเป็นตัวอย่าง” (ชาลิสา
รัศมี, สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2557)
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อย่างไรก็ตามเมื่ออาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ ร้องหรือสาธิตสิ่งที่ถูกต้องแล้ว
นักร้องทุกคนจะพยายามร้องตาม เพื่อให้เข้าใจวิธีการร้องอย่างที่ อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก
จูเนียร์อยากได้ หากมีข้อผิดพลาด อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ จะบอกหรือร้องให้นักร้อง
ฟังอีกครั้งและให้นักร้องท้าซ้้าสิ่งที่ได้ยิน จนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ในที่สุด
นอกจากการเรียนรู้จากอาจารย์รามอน โมลิ นา ลิฮาวโก จูเนียร์ โดยตรงแล้ว จากการเก็บ
ข้อมูลพบว่าคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูและคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ได้เชิญคณะนักร้อง
The Philippine Meistersingers จากประเทศฟิลิปปินส์มาร่วมฝึกซ้อมและแสดงร่วมกัน เพื่อเป็นการ
ให้สมาชิกนักร้องประสานเสียงของไทย ได้มีประสบการณ์ในการในยินเสียงที่ถูกต้องตามที่ผู้อ้านวยเพลง
ต้องการ
วิธีการในการฝึกซ้อมท้าโดยให้สมาชิกของวง The Philippine Meistersingers มาดูแลแนว
เสียงของคณะนักร้องไทย แนวเสียงละ 2 คน จากนั้นอาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ จะให้
นักร้องฟิลิปปินส์ร้องก่อนเพื่ อเป็นต้นแบบ จากนั้นให้คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูร้องตามให้
เหมือนที่สุด และเมื่อนักร้องสวนพลูสามารถร้องได้ใกล้เคียงกับต้นแบบแล้ว จะให้กลับกลับไปรวมวง
ฝึกซ้อมบทเพลง โดยมีสมาชิกคณะนักร้องฟิลปินส์ มาให้ค้าแนะน้าและช่วยกันวิจารณ์ข้อบกพร่อง
ต่างๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ท้าให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วเป็นอย่างมาก
“มันก็เป็นวิธีการที่ดีมากๆ เพราะทาให้เราได้ฟังว่าเสียงร้องที่ถูกต้อง
เป็นอย่างไร และเขาก็มาร้องร่วมกับเราด้วย ตอนนั้นพอร้องด้วยกันแล้วก็รู้เลย
ว่าเรายังต่างกับเขาเยอะ แต่เขาก็ให้กาลังใจ ทาให้ไม่รู้สึกกดดันมากนัก แต่ทาให้
เกิดความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมเพิ่มขึ้น” (ชาลิสา รัศมี, สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม
2557)

รูปภำพที่ 4.9: ภาพการฝึกซ้อมร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียงจากฟิลิปปินส์
(ที่มา: ถ่ายโดยมนสิการ เหล่าวานิช เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556)
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4.3.6 กำรซ้อมแยกแนวเสียง
นอกจากการซ้ อ มรวมวงแล้ ว การที่ จ ะให้ ค ณะนั ก ร้ อ งประสานเสี ย งมี พั ฒ นาการที่ ดี นั้ น
จ้าเป็นต้องมีการซ้อมแยกแนวเสียงด้วยเช่นกัน ดังที่ อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ กล่าวว่า
“ผู้อานวยเพลงควรมีการฝึกซ้อมนักร้องแต่ละแนวเสียงด้วยตั วเองด้วย
การซ้อมแต่เพียงรวมวงใหญ่อาจทาให้ผู้อานวยเพลงไม่เห็นปัญหาของนักร้อง
หรือไม่สามารถเก็บรายละเอียดของแต่ละแนวเสียงได้หมด ดังนั้นการฝึกซ้อม
นักร้องแต่ละแนวเสียงนั้นจะช่วยให้ผู้อานวยเพลงมองเห็นปัญหาต่างๆ มากขึ้น
และสามารถช่วยเหลือนักร้องได้มากกว่า” (Lijauco, R. M., Jr, สัมภาษณ์, 6
พฤษภาคม 2557)
นอกจากอาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ จะเป็นผู้คุมการซ้อมทั้งการซ้อมวงใหญ่ และ
การซ้อมแยกแต่ละแนวเสียงแล้ว ยังได้มอบหมายให้มีการแต่ละแนวเสียงมีหัวหน้าเสียงซึ่งอาจแต่งตั้ง
โดยผู้อ้านวยเพลง หรือนักร้องในแนวเสียงนั้ นๆ เลือกกันเอง ซึ่งหัวหน้าแนวเสียงจะช่วยแบ่งเบาภาระ
ของผู้อ้านวยเพลง และช่วยให้การซ้อมแยกแนวเสียงสามารถด้าเนินไปด้วยความเรียบร้อยได้มากขึ้น
เพราะหัวหน้าแนวเสียงสามารถนัดนักร้องในแนวเสียงของตนเองมาฝึกซ้อมแยกโดยไม่มีผู้อ้านวยเพลงได้
สามารถตัดสินใจหรือให้ข้อสรุปกับนักร้องในแนวเสียงตัวเอง เพื่อให้ทุกคนร้องไปในแนวทางเดียวกันได้
“โดยปกติพาร์ทอัลโตจะนัดซ้อมแยกแนวเสียงเพิ่มเติมสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
ใช้เวลาประมาณ 30 – 40 นาที ก่อนการฝึกซ้อมรวมวง โดยจะตรวจสอบจุดที่มี
ปัญหา และฟังเสียงมาเบลนกันดีหรือเปล่า อีกวิธีหนึ่งที่ใช้ คือการจับคู่ให้ร้องทีละ
คู่เพื่อให้เสียงมีความคล้ายคลึงกัน และค่อยๆ เพิ่มจานวนคนเข้ามาร้องด้วยกัน
โดยพยายยามให้ เ สี ย งยั ง คงมี ค วามกลมกลื น กั น อยู่ ” (พั ท ธมนั ส จุ ม ปามั น ท์ ,
สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2557)
“สาหรับพาร์ทเทนเนอร์จะไม่ได้นัดกันทุกสัปดาห์เหมือนกับพาร์ทอื่นๆ
แต่จะนัดเมื่อสมาชิกเริ่มเห็นว่าเกิดปัญหาขึ้นในการฝึกซ้อม หรือมีเพลงใหม่
ยากๆ ที่ไม่สามารถฝึกซ้อมเดี่ยวส่วนตัวได้ก็จะนัดซ้อมเพิ่มเติม โดยหัวหน้าพาร์ท
จะบอกล่วงหน้าว่าจะซ้อมเรื่องอะไร เพลงอะไรเพื่อให้สมาชิกไปเตรียมตัวมา
ก่อนล่วงหน้า เวลามาเจอกันจะได้ไม่เสียเวลามากนัก” (อธิชัย ตระกูลเดช,
สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2557)
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“ผมออกแบบซ้อมโดย 1.นัดซ้อมเพิ่มเพื่อเน้นฝึกซ้อมของสมาชิกที่ยัง
ติดขัดในเรื่องการอ่านโน้ตและการร้องให้เสียงเข้ากับกลุ่มควบคู่ไปกับการช่วย
สอนสมาชิกในการอ่านโน้ตเบื้องต้น 2.ผมได้นัดหมายในการทบทวนเพลงกาหนด
ในแต่ละสัปดาห์ในทุกวันจันทร์ก่อนซ้อมวงในเวลา 19.00 น. – 19.25 น. เพื่อเป็น
การเช็คสมาชิกในเรื่องของการฝึกซ้อมส่วนตัวและการพัฒนาเสียงร้องในกลุ่มให้
ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น 3.ในช่ ว งพั ก เบรกในการซ้ อ มของวงในเวลาประมาณ
21.00 น. เราได้คุยและให้สมาชิกแต่ละคนสรุปในการฝึกซ้อมเพลงที่หัวหน้าพาร์ท
มอบหมายไปว่า เป็นอย่างไรหรือมีข้อติดขัดตรงไหนและจะแก้ไขอย่างไร จากนั้น
หัวหน้าพาร์ทได้กาหนดเพลงในการฝึกซ้อมส่วนตัวและนัดหมายกันอีกในครั้ง
ต่อไป” (ปิติธรรม ธรรมศรี, สัมภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2557)
4.3.7 กำรประเมินควำมก้ำวหน้ำ
กลวิธีหนึ่งที่อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ เลือกใช้ในการสอนคือ การจัดให้มีการ
ทดสอบเป็นระยะ และจะเพิ่มความเข้มข้นในการทดสอบขึ้นเรื่อยๆ โดยหลังจากการสอบแต่ละครั้ง
อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ จะพยายามที่จะบอกจุดบกพร่องของแต่ละกลุ่มหลังการสอบ
เพื่อท้าไปใช้ในการพัฒนา ส้าหรับเหตุผลที่เลือกใช้วิธีการสอบอาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์
กล่าวว่า
“เหตุ ผ ลในการสอบคื อ เราต้ อ งการให้ ทุ ก คนท าในสิ่ ง เดี ย วกั น
ยกตัวอย่างเช่นในพาร์ทถ้าร้องดีกันหมด แต่มีแค่คนเดียวร้องไม่ได้ ก็จะเป็น
ปัญหาอย่างมาก อย่าคิดว่าไม่ซ้อมแล้วไม่เป็นไรเพราะคนอื่นก็ซ้อมมาเดี๋ยวก็
ร้องได้เอง ต้องคิดว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาของวง” (Lijauco, R.
M., Jr, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2557)
จากการเก็บข้อมูลพบว่าทั้งสองวงจะมีการก้าหนดการสอบอยู่เป็นระยะหลังจากที่ต่อเพลงใหม่
จบแล้วในเวลาไม่นานนัก ท้าให้นักร้องต้องมีค วามกระตือรือร้นและท่องเพลงให้ได้อย่างรวดเร็วในช่วง
ก่อนที่จะมีการสอบ ดังที่สมาชิกคณะนักร้องคนหนึ่งกล่าวว่า
“การสอบทาให้มีความกระตือรือร้นในการซ้อมและการจาเพลงได้มากขึ้น
แต่จริงๆ แล้วในพาร์ทก็ซ้อมกันเยอะอยู่แล้ว แต่พอมีสอบจะทาให้ระมัดระวังใน
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์
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การออกเสียงและมีสมาธิในการร้องมากยิ่งขึ้น เวลาจะสอบแต่ละครั้งก็ต้องมีการซ้อม
มากขึ้น เมื่อซ้อมมากขึ้นก็จะทาให้เกิดความผิดพลาดน้อยลงเนื่องจากในพาร์ท
ส่วนมากไม่ค่อยมีใครเป็นเอก voice การควบคุมการใช้เสียง การร้องต่อหน้าผู้อื่นยิ่ง
เป็นเรื่องยาก เพราะจะตื่นเต้นมากกว่าผู้ที่เรี ยนเอก voice โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เวลาสอบจะยิ่งตื่นเต้นมากๆ แต่เมื่อมีการสอบบ่อยๆ จะทาให้ลดความตื่นเต้นลงได้
แต่เอาจริงๆ การสอบแต่ละครั้งก็จะทาให้เครียด และมีความกดดันทั้งภายในพาร์ทเอง
และในวง” (ชาลิสา รัศมี, สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2557)
นอกจากการสอบแล้วกลวิธีอีกวิธีหนึ่งคือ การจัดการแสดงคอนเสิร์ตเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การแข่งขัน จากการเก็บข้อมูลพบว่าก่อนการไปแข่งขัน คณะนักร้องทั้งสองวงมีการแสดงคอนเสิร์ตตาม
รายละเอียดดังนี้
ตำรำงที่ 4.2 ตารางแสดงกิจกรรม Concert ต่างๆ ก่อนการเข้าร่วมแข่งขัน World Choir Games 2014
ชื่อ
วันเวลำ
Abendlied
วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557
Evening Song
เวลา 19.00 น.
Wings of Dreams วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน
2557 เวลา 18.30 น.

Abendlied..the
Encore Concert

สถำนที่
ผู้ร่วมแสดง
หอประชุมเล็ก ศูนย์
คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
หอประชุมเล็ก ศูนย์
คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย คณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ฝ่ายมัธยม
วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2557 สถาบันปรีดี พนมยงค์ คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู
เวลา 19.00 น
ซ.ทองหล่อ

Suanplu &
วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน
Chulada Chorus in 2557 เวลา 16.00 น.
Concert

ศาลาสุทธสิริโสภา
ซ.ลาดพร้าว 41

คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู
คณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ฝ่ายมัธยม
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รูปภำพที่ 4.10: ภาพตัวอย่างโปสเตอร์คอนเสิร์ตเพื่อเตรียมตัวก่อนเดินทางเข้าร่วมแข่งขันของ
คณะนักร้องประสาเสียงสวนพลู
(ที่มา: https://www.facebook.com/suanplu.chorus.7)
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รูปภำพที่ 4.11: ภาพตัวอย่างโปสเตอร์คอนเสิร์ตเพื่อเตรียมตัวก่อนเดินทางเข้าร่วมแข่งขัน
World Choir Games 2014
(ที่มา: https://www.facebook.com/suanplu.chorus.7)
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บทที่ 5
กำรเตรียมคณะนักร้องประสำนเสียงของประเทศไทยเพื่อก้ำวสู่กำรแข่งขัน
ขับร้องประสำนเสียงโลก World Choir Games 2014
เนื้อหาในบทนี้เป็นการน้าเสนอผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยในข้อ 2. เพื่อศึกษา
วิธีการในการเตรียมคณะนั กร้องประสานเสียงของประเทศไทยเพื่อก้าวสู่การแข่งขันขับร้องประสาน
เสียงโลก World Choir Games 2014 โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์วิธีการที่คณะนักร้องประสานเสียงที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในปี ค.ศ.2014 โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้
5.1 การประเมินความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมการแข่งขัน
5.1.1 ความพร้อมด้านความสามารถของสมาชิก
5.1.2 ความพร้อมทางด้านการเงิน
5.2 การคัดเลือกสมาชิกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
5.2.1 คณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์
5.2.2 คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู
5.3 การเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ
5.3.1 การจัดการเรื่องการเดินทางและการติดต่อสายการบิน
5.3.2 การเลือกสถานที่พักในการแข่งขัน
5.3.3 การคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย
5.3.4 การเลือกประเภทในการแข่งขัน

5.1 กำรประเมินควำมเป็นไปได้ในกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
จากผลการวิ จั ย พบว่ า การประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ใ นการเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น เป็ น สิ่ ง ที่ มี
ความส้าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากในการแข่งขันระดับนานาชาตินั้นมีเงื่อนไขในการเข้าร่วมที่แตกต่างกัน
ไปตามบริบทของผู้จัดประกวด ซึ่งในการวิจัยฉบับนี้จะน้าเสนอเฉพาะวิธีการประเมินการความเป็นไป
ได้ในการแข่งขันของคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู และคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ซึ่งเป็น
ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน World Choir Games 2014 เท่านั้น
จากการเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการคณะนักร้องประสาน
เสียงทั้งสองวง ซึ่งประกอบด้วยผู้อ้านวยการวง ผู้อ้านวยเพลง หัวหน้าวง หั วหน้าแนวเสียงต่างๆ และ
สมาชิกที่เกี่ยวข้องผู้วิจัย สามารถแบ่งการพิจารณา ออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
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5.1.1 ควำมพร้อมด้ำนควำมสำมำรถของสมำชิก
สมาชิกหรือนักร้องประสานเสียง เป็นส่วนส้าคัญอย่างมากในการประเมินความเป็นไปได้ โดยก่อนที่
จะตัดสินใจไปแข่งขัน ต้องมีการสอบถามถึงความพร้อมในหลายๆ ด้าน เพื่อก้าหนดจุดมุ่งหมาย และข้อตกลง
ร่วมกัน โดยมีประเด็นในการพิจารณาความเป็นไปได้ในการแข่งขันของกรณีศึกษาทั้งสองคณะ มีดังนี้
5.1.1.1 ทักษะในกำรร้อง
สมาชิกต้องมีเสียงร้องที่มีคุณภาพ ซึ่งคุณภาพหมายรวมถึงลักษณะการออกเสียงทั้งเนื้อ
เสียง (Tone) และการออกเสียงค้า (Diction) ที่ถูกต้อง ระดับความดังเบาของเสียงที่ใช้ (Dynamic)
ความถูกต้องของระดับเสียงของโน้ต (Pitch, Intonation) ร้องเพลงได้ตรงตามระดับเสียงที่ได้ยิน สิ่งที่
ส้าคัญในการพิจารณาอีกประการคือ ความสามารถในการร้องเพลงโดยใช้เทคนิคการร้องแบบ เบลคันโต
หรือ ทักษะการร้องเพลงแบบ Classic ได้
จากการเก็บข้อมูลพบว่า สมาชิกของคณะนักร้องประสานเสียงทุกคนต้องมีคุณภาพ
เสียงดีจึงจะผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นสมาชิกได้ แต่หลายคนไม่ได้เรียนขับร้องโดยตรง หรือ บางคน
ร้องเพลงป๊อป ท้าให้ไม่เคยชินกับการใช้เสียงในลักษณะของการขับร้องประสานเสียง ดังนั้น แต่ละคณะ
นั ก ร้ อ งประสานเสี ย งจึ ง มี ค วามจ้ า เป็ น ต้ อ งแก้ ปั ญ หาดั ง กล่ า ว และมี ก ารประเมิ น ความเป็ น ไปได้
ในการแข่ง โดยมีแนวทาง ดังนี้
ในกรณีของคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู มีสมาชิกจ้านวนมากก้าลังศึกษาหรือจบ
การศึกษาทางการขับร้องโดยตรง ซึ่งสมาชิกกลุ่มนี้จะฝึกซ้อมส่วนตัวอยู่สม่้าเสมอ ท้าให้ไม่มีปัญหาใน
เรื่องคุณภาพเสียงมากนัก แต่ส้าหรับสมาชิกที่ไม่ได้เรียนเอกขับร้องโดยตรงอาจมีความจ้าเป็นต้องเรียน
ขับร้องเพิ่มเติม โดยมีอาจารย์ดุษฎี พนมยงค์ ผู้อ้านวยการคณะนักร้องประสานเสียง เป็นผู้สอนให้ใน
ช่วงเวลาที่ไม่ตรงกับการฝึกซ้อมกลุ่ม
“เพลงที่อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ มอบหมายให้ใหม่ ไม่ว่า
จะเป็นเพลงคลาสิค และเพลงภาษาแปลกๆ ที่ไม่เคยร้องมาก่อนในชีวิต ต้องทา
การบ้านหนักกว่าเดิม ต้องเขียนคาอ่านทุกพยางค์เพิ่มในทุกเพลง ทุกครั้งที่ซ้อมเอง
ต้องพยายามร้องให้ได้ sound production ใกล้เคียงกับที่อาจารย์รามอน โมลินา
ลิฮาวโก จู เนียร์ บอกไว้ ที่สุด ” (พีระพัฒน์ พีระมาน, สัมภาษณ์ , 1 กรกฎาคม
2557)

การเตรียมคณะนักร้องประสานเสียงของประเทศไทยเพื่อก้าวสู่การแข่งขัน
ขับร้องประสานเสียงโลก World Choir Games 2014
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ส้าหรับในกรณีของคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่ไม่เคยเรียน
ร้องเพลง Classic ดังนั้น ผู้อ้านวยเพลงจ้าเป็นต้องเป็นผู้ฝึกสอนการใช้เสียงของนักเรียนด้วยตัวเอง
โดยเบื้องต้น ได้เปิดวิชาเลือกเสรีขับร้องประสานเสียงให้ส้าหรับสมาชิกเพื่อใช้ในการเรียนรู้การขับร้อง
แบบ Classic และฝึกซ้อมรายบุคคล เพื่อพัฒนาคุณภาพเสียง โดยท้าการเรียนเพิ่มเติมสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง
จากการฝึกซ้อมรวมวงปกติ
5.1.1.2 ทักษะกำรอ่ำนโน้ตสำกล
ความสามารถในการอ่านโน้ตเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท้าให้คณะนักร้องประสานเสียงก้าวหน้า
ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเรียนรู้ดนตรีสากลนั้นส่วนใหญ่สามารถท้าได้ผ่านทางโน้ตดนตรี เนื่องจาก
ผู้ประพันธ์จะบันทึกรายละเอียดต่างๆ ลงบนโน้ตอย่างชัดเจน ดังนั้นหากสมาชิกส่วนใหญ่มีทักษะในการ
อ่านโน้ตและสามารถเปล่งเสียงออกมาได้อย่างถูกต้อง จะยิ่งท้าให้การพัฒนาวงเป็นไปอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตามจากการเก็บข้อมูลวิจัยพบว่า ยังมีสมาชิกหลายท่าน ที่ไม่สามารถอ่านโน้ต
สากลได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งหากสมาชิกคนใดอ่า นไม่ได้ต้องมีความสามารถในการเรียนบทเพลงจาก
โสตประสาทได้อย่างรวดเร็ว หรือต้องฝึกซ้อมส่วนตัวมากกว่าสมาชิกคนอื่นๆ ดังที่สมาชิกคนหนึ่งกล่าวว่า
“จาได้ว่า ครั้งแรกที่เริ่มซ้อม ถูกจัดให้ร้องในพาร์ทเทเนอร์ 1 ตามที่ระบุ
ไปในใบสมัคร นั่งรวมกับสมาชิกในพาร์ทเดียวกันที่ เก่งๆทุกคน ได้รับโน้ตเพลง
มาปึกใหญ่ แต่อ่านอะไรไม่ออกซักตัว เลยได้แต่ใช้ไอโฟนจ่อไปที่สมาชิกคนข้างๆ
และบันทึกเสียงทุกเพลงกลับไปซ้อมเองที่บ้าน”
“ทุกครั้งที่ได้โน้ตเพลงใหม่มา ต้องทาการบ้านเองหนักมาก จะต้อง
เขียนกากับโน้ตทุกตัวในทุกเพลง เพื่อช่วยให้ออกเสียงตรงโน้ตยิ่งขึ้น ต้องจด
ความหมายของทุกสัญลักษณ์ ต้องจดรายละเอียดทุกอย่างที่ผู้อานวยเพลงบอก
ทาแบบนี้ทุกเพลง และเปิดโน้ตพยายามร้องตามที่อัดเสียงไว้ ช่วงเดือนแรกๆ ที่
เข้ า วง ซ้ อ มเองวั น ละ 3 ชั่ ว โมงทุ ก วั น เพราะอยากวิ่ ง ตามคนอื่ น ให้ ทั น ”
(พีระพัฒน์ พีระมาน, สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2557)
ในบางกรณีผู้อ้านวยเพลง หรือสมาชิกในวงจะช่วยท้าไฟล์ MIDI หรือ อัดเสียงร้อง
เพื่อให้สมาชิกที่ไม่สามารถอ่านโน้ตได้อย่างน้าไปฝึกซ้อมด้วยตัวเองที่บ้าน นอกจากนี้หัวหน้าแนวเสียง
ยังมีบทบาทอย่างมากในการช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาดังกล่าว อาทิเช่น นัดเวลาเพิ่มพิเศษเพื่อสอน
หรือติวเรื่องเทคนิคการอ่านโน้ต โดยส่วนใหญ่จะใช้เทคนิคการ Move Do เพื่อช่วยสมาชิกที่ไม่สามารถ
อ่านโน้ตได้คล่อง
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“เสจ (ผู้ช่วยผู้อานวยเพลง) ได้นัดติว เพื่อช่วยสอนการอ่านโน้ตอย่างง่าย
และวิธีลัดในการหาโน้ต tonic ในแต่ละคีย์เพลงให้ ยังจามาใช้ตลอดเวลาที่ได้
โน้ตเพลงใหม่ แต่การอ่านโน้ตเป็นเสียงเพลงทันทีที่แรกเห็น ไม่ใช่เรื่องง่ายที่คน
ไม่มีพื้นฐานทางดนตรีจะทาได้เองชั่วข้ามคืน จึงตัดสินใจไปลงเรียนอ่านโน้ต
Sight read ในโรงเรี ย นสอนดนตรี เ อง ช่ ว งแรกครู ส อนแบบ fixed do ซึ่ ง
ยากจนเกือบท้อ มารู้ภายหลังว่า ที่วงสวนพลูใช้วิธีอ่านแบบ move do ซึ่งง่ายกว่า
แต่ก็ยังต้องมาฝึกเองที่บ้านทุกวัน จนได้รับการบรรจุเป็นสมาชิก ” (พีระพัฒน์
พีระมาน, สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2557)
5.1.1.3 ทักษะทำงโสตประสำท
ทั ก ษะทางโสตประสาท มี ค วามส้ า คั ญ เป็ น อย่ า งมากในการขั บ ร้ อ งประสานเสี ย ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขัน เนื่องจากบทเพลงที่ใช้ในการแข่งขันอาจมีการแบ่งการประสานเสียง
มากกว่าสี่แนว บางเพลงใช้ถึง 8 แนวเสียง ดังนั้น หากสมาชิกไม่สามารถแยกแยะเสียง และเปล่งเสียง
ออกมาให้ได้อย่างแม่นย้า หากเกิดความผิดพลาดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย ก็จะท้าให้การแข่งขั นไม่ประสบ
ความส้าเร็จ ดังนั้นทักษะทางด้านโสตประสาทจึงมีความส้าคัญเป็นอย่างมาก
จากการเก็ บ ข้ อ มู ล พบว่ า สมาชิ ก ที่ เ รี ย นดนตรี โ ดยตรงจะไม่ มี ปั ญ หาด้ า นนี้ ม ากนั ก
เนื่องจากต้องผ่านการเรียนวิชาโสตทักษะมาแล้ว แต่สมาชิกบางคนที่ไม่ได้เรียนดนตรีมาโดยตรงก็มีโสต
ทักษะที่ดีอยู่แล้วเช่นกัน อย่างไรก็ตามในการขับร้องประสานเสียงต้องใช้โสตทักษะค่อนข้างมากกว่า
การบรรเลงดนตรีทั่วๆ ไป เนื่องจากเป็นเรื่องที่มุ่งเน้นในเรื่องการประสานเสียงที่กลมกลืนโดยเฉพาะ
ดังนั้น ทุกครั้งที่วอร์มเสียง ผู้อ้านวยเพลงจะมีการฝึกโสตประสาทสอดแทรกอยู่ในแบบฝึกหัด ซึ่ งได้
กล่าวไปแล้วในบทที่ 4
สิ่งที่ส้าคัญอีกประการในการฝึกทักษะนี้คือ ต้องมีการฟังเพลงร้องประสานเสียงที่ขับ
ร้องด้ ว ยวงที่มี คุ ณภาพ เพื่อ ให้ เ กิ ด ความจ้าเสีย งในหั ว (Inner Voice) ของนั กร้ องได้ และสามารถ
ถ่ายทอดออกมาได้อย่างไพเราะ ในบางช่วงเวลา ผู้อ้านวยเพลงอาจขอความร่ว มมือให้สมาชิกงดฟัง
เพลงประเภทอื่น โดยให้ฟังแต่เพลงขับร้องประสานเสียงเท่านั้นเพื่อเป็นการจ้าเสียงที่ต้องการในหัว
ดังนั้นสมาชิกแต่คนจะมีวิธีการในการฝึกโสตประสาทที่แตกต่างกัน
“พยายามฟังเพลงคอรัสที่อัดไปทุกที่ ถึงขนาดลบเพลงทั้งหมดหลายพัน
เพลงใน Playlist เพื่อบัง คับตัวเองให้ฟังเพลงคอรัสในเวลาว่าง” (พีระพัฒน์
พีระมาน, สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2557)
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5.1.1.4 ทักษะในกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น
ทักษะการท้างานร่วมกันกับผู้อื่นมีความส้าคัญมากในการท้างานของวงขับร้องประสาน
เสียง จากข้อมูลวิจัยชิ้นนี้พบว่า คณะนักร้องประสานเสียงทั้งสองวงมีวิธีการพัฒนาทักษะในการท้างาน
ร่วมกันอย่างสม่้าเสมอ โดยวิธีที่สมาชิกทั้งสองวงใช้ในการท้างานร่วมกันสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2
รูปแบบ ได้แก่
 ร่วมกันกำหนดเป้ำหมำยในกำรทำงำนร่วมกัน หากสมาชิกได้ร่วมกันก้าหนด
เป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน จะท้าให้การท้างานเป็นทีมมีแนวโน้มที่จะประสบความส้าเร็จ
“ทั ก ษะในการท างานร่ ว มกั น (ในพาร์ ท เบส) ในการท างาน
ร่วมกันของพาร์ทเบส อย่างแรกที่เราทาก็คือ การตั้งเป้าหมายร่วมของ
สมาชิกว่าอยากให้พาร์ทเบสพัฒนาอย่างไร ที่ผ่านมาเราตั้งเป้าหมายระยะ
สั้นตอนนี้ คือ การท่องจาเพลงทั้งหมดที่มีในตอนนี้ภายใน 3 สัปดาห์ ซึ่งถือ
ว่าเป็นเรื่องที่ยากสาหรับสมาชิกเพราะ ต้นทุนในเรื่องของทักษะในการอ่าน
โน้ตและการร้องต่างกันมากกว่าพาร์ทอื่นๆ .....เราจะทาอย่างไร?...นี่คือสิ่ง
ที่ ท้ า ทายส าหรั บ สมาชิ ก ในพาร์ ท ..”(ปิ ติ ธ รรม ธรรมศรี , สั ม ภาษณ์ ,
5 พฤษภาคม 2557)
 กำรวำงแผนกำรทำงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนดขึ้นร่วมกัน เมื่อ
มีการก้าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันแล้ว จ้าเป็นต้องมีการวางแผนการท้างานให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ด้วยเช่นกัน ส้าหรับวิธีการวางแผนการท้างานของคณะนักร้องประสานเสียงทั้งสองคณะนี้ จะมี
การแบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายย่อยๆ จากนั้นจะมีการก้าหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการท้าให้
เป้าหมายย่อยๆ นั้นบรรลุ หรือส้าเร็จ อาทิเช่น ทุกคนในพาร์ทจะต้องสามารถท่องจ้าเพลงให้ได้ภายใน
1 สัปดาห์ เป็นต้น
“ผมออกแบบการฝึกซ้อมโดย 1.นัดซ้อมเพิ่มเพื่อเน้นฝึกซ้อมให้สมาชิก
ที่ยังติดขัดในเรื่องการอ่านโน้ตและการร้ องให้เสียงเข้ากับกลุ่ม ควบคู่ไปกับการ
ช่วยสอนสมาชิกในการอ่านโน้ตเบื้องต้น 2.ผมได้นัดหมายในการทบทวนเพลง
โดยก าหนดตารางในแต่ละสั ปดาห์ทุ กวันจันทร์ก่ อนซ้อมวง เวลา 19.00 น. –
19.25 น. เพื่อเป็นการเช็คสมาชิกในเรื่องของการฝึกซ้อมส่วนตัวและการพัฒนา
เสียงร้องในกลุ่มให้ไปในทิศทางเดียวกัน 3.ในช่วงพักเบรกในการซ้อมของวงใน
การเตรียมคณะนักร้องประสานเสียงของประเทศไทยเพื่อก้าวสู่การแข่งขัน
ขับร้องประสานเสียงโลก World Choir Games 2014

98

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนสิกำร เหล่ำวำนิช และอำจำรย์ ดร.วิชฏำลัมพก์ เหล่ำวำนิช

เวลาประมาณ 21.00 น. เราได้คุยและให้สมาชิกแต่ละคนสรุป สิ่งที่ได้จากการ
ฝึกซ้อมเพลงที่หัวหน้าพาร์ทมอบหมายไปว่า เป็นอย่างไรหรือมีข้อติดขัดตรงไหน
และจะแก้ไขอย่างไร จากนั้นหัวหน้าพาร์ทได้กาหนดเพลงในการฝึกซ้อมส่วนตั ว
และนัดหมายกันอีกในครั้งต่อไป” (ปิติธรรม ธรรมศรี, สัมภาษณ์, 5 พฤษภาคม
2557)
อย่างไรก็ตามในการท้างานร่วมกันก็ย่อมต้องเกิดปัญหาขึ้น จากการเก็บข้อมูลสามารถรวบรวม
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการท้างานร่วมกันได้ดังนี้
1. ในการนัดหมายการทบทวนเพลงของสมาชิกก็ยังมีข้อติดขั ดคือ ในเรื่องของการไม่
ตรงเวลาของสมาชิก
2. การไม่ได้ซ้อมส่วนตัวในเพลงที่ก้าหนด และการขาดซ้อมของสมาชิก ท้าให้ขาดความต่อเนื่อง
ในการฝึกซ้อมและการพัฒนาในกลุ่ม
3. ในระหว่างการซ้อมของวงก็จะมีสมาชิกที่ไม่ค่อยกระตือรือร้นหรือพูดคุยเล่นเสียงดัง
ท้าให้สมาธิในการซ้อมหลุดไปบ้าง
4. หาเวลาในการนัดซ้อมเพิ่มเติมได้ล้าบาก
5. บางพาร์ทไม่มีสมาชิกที่เรียนเอกขับร้อง ท้าให้ไม่สามารถแก้ไขหรือปรับเทคนิคการร้องได้
จากปัญหาดังกล่าวสมาชิกมีวิธีการแก้ไขปัญหาดังนี้
1. นัดหมายเวลาซ้อมใหม่เพื่อให้สมาชิกสะดวกในการเดินทางมาซ้อมมากขึ้น
2. สมาชิกที่ไม่ได้ท้าการบ้านในการซ้อมเพลงมา หัวหน้าพาร์ทนัดคุยเป็นการส่วนตัว
ถึงเหตุผล และพิจารณาแก้ไขปัญหาเหล่านั้นตามแต่ละสถานการณ์
3. สมาชิกในพาร์ทอื่นที่เรียนเอกขับร้องโดยตรงมาช่วยแก้ไขปัญหา
ทักษะเบื้องต้นเหล่านี้ควรต้องได้รับการทดสอบก่อนที่จะรับสมาชิกเข้ามาอยู่ในคณะ
นั ก ร้ อ ง นอกจากนี้ ใ นระหว่ า งการฝึ ก ซ้ อ มควรมี ก ารทดสอบเป็ น ระยะเพื่ อ ตรวจสอบ และพั ฒ นา
ข้อบกพร่องต่างๆ อยู่เสมอ
นอกจากทักษะต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ความรับผิดชอบ และวินัย มีความจ้าเป็นอย่างมาก
เนื่องจาก การร้องประสานเสียงเนื่องจากการขับร้องประสานเสียงเป็นการท้างานเป็นกลุ่ม ดังนั้น
สมาชิกจึงมีความจ้าเป็นต้องมาฝึกซ้อมอย่างสม่้าเสมอ โดยแบ่งออกเป็นการฝึกซ้อมส่วนตัว และการ
ฝึกซ้อมร่วมกับวง
ดังนั้นก่อนการตัดสินใจไปแข่งควรมีการวางแผนการฝึกซ้อมและแจ้งให้สมาชิกทราบ
ล่วงหน้า เพื่อประกอบการตัดสินใจของสมาชิกว่าจะสามารถมาซ้อมตามก้าหนดได้สม่้าเสมอหรือไม่
การเตรียมคณะนักร้องประสานเสียงของประเทศไทยเพื่อก้าวสู่การแข่งขัน
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หากสมาชิกคนใดที่มีความสามารถดี แต่ไม่สามารถมาฝึกซ้อมร่วมกับกลุ่มได้ อาจท้าให้การแข่งขัน ไม่
ประสบความส้าเร็จ และสิ้นเปลืองทรัพยากรทางด้านต่างๆ
จากการเก็บข้อมูลด้านเวลาที่ใช้ในการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวไปแข่งขันพบว่า ตารางการฝึกใน
ช่วงแรกขั้นต่้าสัปดาห์ละประมาณ 4 – 6 ชั่งโมง หรือ สองวันต่อสัปดาห์ ซึ่งในกรณีของคณะนักร้อง
ประสานเสียงสวนพลูจะซ้อมทุกวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 19.00 – 22.00 น. (วันละ 3 ชม./สัปดาห์ละ
6 ชม.) และคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ ฯ ท้าการฝึกซ้อมทุกวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 16.00 –
18.00 น. (วันละ 2 ชม./ สัปดาห์ละ 4 ชม.) นอกจากนี้ในช่วงก่อนการแข่งขันจ้าเป็นต้องมีการเพิ่มเวลา
ในการฝึกซ้อมทุกวัน โดยเพิ่มเป็น 9 – 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และข้อจ้ากัดต่างๆ
ตำรำงที่ 5.1: ตารางแสดงการฝึกซ้อมของคณะนักร้องประสานเสียงที่เป็นตัวแทนประเทศไทย
คณะนักร้องประสำนเสียงสวนพลู
คณะนักร้องประสำนเสียงจุฬดำร์
วัน
เวลำ
จำนวน
วัน
เวลำ
จำนวน
จันทร์ 19.00 – 22.00 น.
3 ชม.
จันทร์
16.00 – 18.00 น.
2 ชม.
พุธ
19.00 – 22.00 น.
3 ชม.
พุธ
16.00 – 18.00 น.
2 ชม.
ส้าหรับคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์จะมีการนัดซ้อมเพิ่มเติ มในช่วงปิดเทอมในวันจันทร์
อังคาร พุธ เวลา 13.00 – 17.30 น.
สิ่งที่ส้าคัญเป็นอย่างมากในการฝึกซ้อมอีกประการหนึ่งคือ เวลาที่ใช้ในการฝึกซ้อมส่วนตัว โดย
สมาชิกแต่ละคนจะต้องจัดสรรเวลาในการซ้อมส่วนตัวให้ได้อย่างน้อย วันละ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมงต่อวัน
นอกจากนี้ยังมีการเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเดินทางไปแข่งขันจริง ซึ่งควรวางแผนให้สมาชิกทุกคน
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
“ตลอดหลายเดือนที่เตรียมตัวแข่ง ไม่มีวันไหนไม่ซ้อม ร้องจนเก็บเอา
ไปละเมอเป็นเพลงแข่ง” (พีระพัฒน์ พีระมาน, สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2557)
“สมาชิกต้องมีความสามารถ ขยัน รับผิดชอบ มีความสามารถในการร้อง”
(ดุษฎี พนมยงค์, สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2557)
5.1.2 ควำมพร้อมทำงด้ำนกำรเงิน
ความพร้อมด้านการเงินเป็นปัจจัยที่ มีความส้าคัญเป็นอย่างมากในการเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับนานาชาติ เนื่องจากคณะนักร้องประเสียงเสียงประกอบไปด้วยสมาชิกจ้านวนมาก ท้าให้ค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง ดังที่อาจารย์ดุษฎี พนมยงค์ ผู้อ้านวยการคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู กล่าวว่า
การเตรียมคณะนักร้องประสานเสียงของประเทศไทยเพื่อก้าวสู่การแข่งขัน
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“ต่อให้มีความสามารถ Conduct ดี แต่ไม่มีเงินก็ทาอะไรไม่ได้ หาเงิน
ต้องดูงบประมาณของบริษัท ภายในสิงหาคมต้องยื่นให้เสร็จหมด ต้อ งวางแผน
ให้ทัน ถ้าส่งไม่ทัน ก็ไม่ได้ ยกเว้นความสัมพันธ์ส่วนตัวต่างๆ เช่น รู้จักบอร์ดในนั้น
จะได้ เ งิ น แบบใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู้ บ ริ ห าร” (ดุ ษ ฎี พนมยงค์ , สั ม ภาษณ์ ,
30 เมษายน 2557)
ดัง นั้นคณะนัก ร้ อ งประสานเสีย งจ้าเป็ นต้องมี การประเมินความสามารถทางการเงินก่ อน
เดินทางไปแข่งขันด้วยเช่นกัน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการประเมินความสามารถทางการเงิน
นั้นมีวิธีการต่างๆ ดังนี้
5.1.2.1 ประมำณกำรค่ำใช้จำ่ ยในกำรฝึกซ้อมและแข่งขัน
การเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศ จ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวางแผนทางการเงินเป็น
อย่างดี เนื่องจากทางผู้จัดการแข่งขันจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากคณะนักร้องประสานเสียงเป็นงวดๆ และ
มีตารางเวลาที่แน่นอน หากจ่ายได้เราจะสามารถได้ลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังสามารถเลือกโรงแรมที่พักได้
ในท้าเลที่ดีก ว่าอีกด้ว ย ผู้วิจัยได้ร วบรวมค่าใช้จ่ายที่จ้าเป็นในการเดินทางไปแข่งขันของคณะร้อง
ประสานเสียงตัวแทนประเทศไทย 2 คณะ ดังนี้
 หมวดค่ำตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้อ้านวยเพลง
ค่าผู้น้าค่ายและฝึกสอนการแสดง 2 คน
ค่าตอบแทนนักเปียโนในการฝึกซ้อมและแสดงจริง
ค่าตอบแทนผู้เรียบเรียงเสียงประสาน
 หมวดค่ำใช้สอย
- ค่าสมัครเข้าแข่งขันประเภทละ 300 ยูโร ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละ
วง เช่น หากเข้าแข่งขันในสองประเภทจะต้องเสียค่าสมัครในการแข่งขัน 600 ยูโร
- ค่าเครื่องบินเที่ยวไป - กลับ ขึ้นอยู่กับประเทศที่เป็นเจ้าภาพ จากข้อมูล
ที่ผ่านมาพบว่า การจัดการแข่งขันรายการ World Choir Games มักจะจัดในเมืองที่ไม่ใหญ่มากนัก
ท้าให้ค่าเครื่องบินค่อนข้างสูง และอาจหาเที่ยวบินค่อนข้างยาก
- ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดง Concert ก่อนไปแข่งขัน เป็นการจัดการแสดง
เพือ่ เตรียมตัวให้คณะนักร้องประสานเสียงมีความเคยชินกับการแสดง ซึง่ ในบางปีจะได้รับการสนับสนุน
จากสมาคมขับร้องประสานเสียง แต่ส้าหรับในการแข่งขันปี 2014 สมาคมขับร้องประสานเสียงไม่ได้
สนั บสนุ นค่ าใช้ จ่ ายดั งกล่ าว จึ งจ้ าเป็ นต้ องหาการสนั บสนุ นจากหน่ วยงานอื่ น อาทิ เช่ น กรมส่ งเสริ ม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น
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- ค่าจัดท้ารวมเล่มผลงาน มีความจ้าเป็นเช่นกัน เนื่องจากเล่มผลงาน
ดังกล่าวจะสามารถใช้เป็นแฟ้มสะสมผลงานให้นักเรียน อีกทั้งยังสามารถใช้ในการแสดงรายละเอียด
ต่างๆ ให้กับผู้ที่ต้องการให้การสนับสนุนในอนาคตได้เป็นอย่างดี
- ค่ า สมั ค รคั ด เลื อ กเป็ น ตั ว แทนประเทศไทย (จ่ า ยให้ ส มาคมขั บ ร้ อ ง
ประสานเสียงแห่งประเทศไทย)
- ค่าวีซ่า ในบางประเทศที่ไปแข่งขันมีความจ้าเป็นต้องจ่ายค่าวีซ่าตามปกติ
เหมือนกับนักท่องเที่ยวทั่วไป แต่ในปี 2014 ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านฑูต ลดค่าวีซ่า ให้ 50% ซึ่งขึ้นอยู่
กับนโยบายและหลักการทางการฑูตของแต่ละประเทศที่เป็นเจ้าภาพ
- ค่าเหรียญรางวัล การแข่งขันรายการนี้จะได้รับเหรียญรางวัลเพียง 1 เหรียญ
ต่อ 1 วง ดังนั้นหากสมาชิกคนใดต้องการเหรียญรางวัลเป็นที่ระลึกจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้
ด้วยเช่นกัน
- ค่ า บั ต รเข้ า ชมคอนเสิ ร์ ต ในการเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น จะมี ก ารแสดง
คอนเสิร์ต ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เรียกว่า Friendship Concert และมีการแสดงที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
อาทิเช่น การแสดงที่แสดงโดยคณะนักร้องประสานเสียงรับเชิญ หรือการแสดงโดยคณะนักร้องประสาน
เสียงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทการแข่งขัน ดังนั้น หากสนใจดู คอนเสิร์ตดังกล่าว จะต้อง
เตรียมงบประมาณไว้ล่วงหน้า ในบางกรณีอาจต้องจองบัตเช้าชมล่วงหน้าด้วยเช่นกัน เนื่องจากที่นั่งจะ
เต็มอย่างรวดเร็ว
- ค่าประกันชีวิต เป็นเงื่อนไขบังคับของการขอ วีซ่า เข้าประเทศด้วยเช่นกัน
- ค่าอาหาร ผู้จัดการแข่งขันจะมีการจัดการเรื่องอาหารไว้ให้โดยมีโรงอาหาร
ส่วนกลาง แต่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคุณภาพอาหาร นอกจากนี้ยังพบว่า ในบางมื้อนักร้อง
ไม่สามารถทานอาหารที่ทางผู้จัดมีบริการได้
- ค่าเช่าสถานที่ในการฝึกซ้อม ในกรณีของนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ไม่มี
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเนื่องจากใช้โรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกซ้อม แต่ส้าหรับคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู
เป็นคณะนักร้องที่ไม่ได้สังกัดสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานราชการ ท้าให้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเช่า
สถานที่ฝึกซ้อม รวมถึงค่าท้าความสะอาด ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่
- ค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายฝึกซ้อมก่อนเดินทางไปแข่งจริง อาทิเช่น ค่าเดินทาง
ค่ารถบัส ค่าที่พัก เป็นต้น
 หมวดค่ำวัสดุ
- ค่าชุดในการแข่งขัน งบประมาณด้านชุดการแสดงนั้นมีความจ้าเป็น
แตกต่างกันไปในแต่ละวง ส้าหรับในการแข่งขันนั้น ต้องเลือกชุดให้เหมาะสมกับประเภทที่แข่งขันและ
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รูปแบบของการแสดง ตัวอย่างเช่น ในกรณีของคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ลงแข่งขันสองประเภท
แต่ใช้ชุดแสดงเพียงชุดเดียว แต่ส้าหรับในกรณีของคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู จะใช้ชุดการแสดง
สองชุดเพื่อให้เหมาะสมกับประเภทของการแข่งขัน นอกจากชุดแสดงแล้วยังมีความจ้าเป็นต้องมีเสื้อทีม
ซึ่งอาจเป็นเสื้อยืด เสื้อสูท หรือเสื้อวอล์มเพื่อใส่ในระหว่างการเดินทาง หรือการฝึกซ้อม เพื่อความเป็นเอกภาพ
และสะดวกในการบริหารจัดการ

รูปภำพที่ 5.1: ภาพชุดแสดงที่เป็นชุดสากล
(ที่มา: https://www.facebook.com/Suanpluchorus/?fref=ts)

รูปภำพที่ 5.2: ภาพชุดแสดงที่เป็นชุดไทย
(ที่มา: https://www.facebook.com/Suanpluchorus/?fref=ts)
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รูปภำพที่ 5.3: ภาพชุดวอร์มที่ใช้ในการเดินทาง
(ที่มา: https://www.facebook.com/Chulada.Choir/)

- ค่าโน้ตเพลงลิขสิทธิ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ในการแข่งขันก้าหนดให้ผู้เข้า
แข่งขันต้องใช้โน้ตที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ และต้องซื้อโน้ตตามจ้านวนของสมาชิกที่ร้องจริง ไม่สามารถ
Copy ได้ ซึ่งโน้ตดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
 หมวดค่ำสำธำรณูปโภค
- ค่าจัดส่งใบสมัครไปยังผู้จัดงาน
- ค่าจัดส่งโน้ตเพลงไปยังผู้จัดงาน
- เงินส้ารองทั่วไป ประมาณ 5% ของงบประมาณทั้งหมด เป็นส่วนที่มี
ความส้าคัญเช่นกัน เนื่องจากในการเดินทางไปต่างประเทศมักจะเกิดกรณีที่ต้องใช้จ่ายเงินดังกล่าวอยู่
เสมอ ตัวอย่างเช่น ในการแข่งขันครั้งล่าสุด เครื่องบินของคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์เกิดขัดข้อง
ท้าให้ต้องเดินทางล่าช้าหลายชั่วโมง ดังนั้นจึงต้องมีการใช้เงินจ้านวนดังกล่าวส้ารองเป็นค่าอาหาร
เพิม่ เติม เป็นต้น
5.1.2.2 สอบถำมควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรเงินของสมำชิก
เมื่อประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการวางแผนในการหา
งบประมาณสนับสนุน ซึ่ง ในเบื้องต้นจะมีการสอบถามงบประมาณส่วนตัวของสมาชิกแต่ละคนที่
สามารถจ่ายได้ในการเดินทางไปแข่งขัน เพื่อน้าข้อมูลมาท้าการประมาณการงบประมาณที่ต้องหาเงิน
สนับสนุนเพิ่มเติม ซึ่งในกรณี ของคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูได้ท้าการสอบถามในการประชุม
สมาชิกก่อนเดินทางไปแข่งขัน แต่ในกรณีของคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ มีความจ้าเป็นต้อง
สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองให้เห็นถึงประโยชน์และความจ้าเป็นในการเข้าร่วมแข่งขัน โดยประชุม
เพื่อชี้แจงรายละเอียดของค่าใช้จ่าย และแจกแบบสอบถามให้ผู้ปกครองประมาณความสามารถสูงสุดที่
สามารถจ่ายได้
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หลั ง จากที่ ท ราบงบประมาณเบื้ อ งต้ น ที่ ส มาชิ ก สามารถสนั บ สนุ น ด้ ว ยตนเองได้ แ ล้ ว จึ ง
ด้าเนินการเขียนโครงการเพื่อหาผู้สนับสนุนเพิ่มเติม ผลการวิจัยพบว่าการหาแหล่งทุนในการสนับสนุน
นั้นจะขึ้นอยู่กับความสามารถ และความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของหัวหน้าคณะ หรือสมาชิกเป็นส่วนใหญ่
และความพร้อมและการสนับสนุนของต้นสังกัด

5.2 กำรคัดเลือกสมำชิกเพื่อเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
การคัดเลือกนักร้องเข้าวงเป็นประเด็นที่มีความส้าคัญและมีความละเอียดอ่อนมาก ซึ่งในแต่ละ
คณะนักร้องประสานเสียงก็จะมีวิธีการแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้
ท้าการวิจัยแบบกรณีศึกษาของคณะนักร้องประสานเสียง 2 วงที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการ
แข่งขัน World Choir Games ดังนี้
5.2.1 กำรคัดเลือกสมำชิกของคณะนักร้องประสำนเสียงจุฬดำร์
วิธีการคัดเลือกนักร้องเข้าวงของคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เป็นคณะนักร้องประสานเสียงมี่มีสมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้ น การคั ด เลื อ กเริ่ มจากการประชาสั ม พัน ธ์ สร้ างแรงจู ง ใจให้ เ ด็ก ๆ เกิ ดความสนใจอาทิ เ ช่ น
ประกาศหน้าเสาธง เดินตามห้องประช้าชั้น และท้าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และเมื่อก้าหนด
วันรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มท้าการทดสอบโดยเริ่มจาก การทดสอบความมั่นใจของผู้สมัครด้วย
การให้ผู้สมัครแนะน้าตัวและสัมภาษณ์ผู้สมัคร ว่าผู้สมัครมีความมั่นใจมากน้อยเพียงใด จากทั้งท่าทาง
ที่แสดงออก น้้าเสียง
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รูปภำพที่ 5.4: โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกของคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์
(ที่มา: https://www.facebook.com/Chulada.Choir/)

จากนั้นจึงเริ่มท้าการทดสอบความสามารถของผู้สมัครทางด้านการฟัง ว่านั กร้องสามารถฟัง
โน้ตที่บรรเลงจากเปียโน และสามารถร้องโน้ตตัวที่ครูบรรเลงได้ถูกต้องหรือไม่ หากนักร้องบางคนไม่
สามารถร้องตามเปียโนได้ อาจให้นักร้องคนอื่นช่วยร้องน้าให้ เพื่อตรวจสอบว่าสามารถร้องตามเสียง
ของนักร้องได้หรือไม่ เนื่องจากในนักร้องบางคนอาจร้องตามเปียโนได้แต่ไม่สามารถร้องตามเสียงร้อง
ได้ หรือบางคนอาจร้องตามเสียงร้องของเพื่อนข้างๆ ได้แต่ไม่สามารถร้องตามเสียงเปียโนได้
ล้าดับต่อไปเป็นการทดสอบความกว้างของช่วงเสียง (Range) ว่านักร้องคนนั้นสามารถร้องได้
สูงหรือต่้าขนาดไหน จากการไล่โน้ต 1 2 3 4 5 4 3 2 1 (โด เร มี ฟา ซอล ฟา มี เร โด) สูงขึ้นไป
เรื่อยๆ ทีละ ½ เสียง และไล่โน้ต 5 4 3 2 1 ต่้าลงไปเรื่อย ๆ ทีละ ½ เสียง ในการทดสอบนี้จะท้าให้
ทราบว่ า ผู้ ส มั ค รมี เ นื้ อ เสี ย งเป็ น อย่ า งไร ร้ อ งโน้ ต ตั ว ที่ สู ง และต่้ า ที่ สุ ด ได้ ตั ว ไหน มี จุ ด เปลี่ ย นเสี ย ง
(passaggio) อยู่ที่โน้ตตัวใด และเหมาะจะร้องเสียงอะไรในวง
สิ่งที่ส้าคัญอีกประการหนึ่งคือการทดสอบความสามารถของการร้องบันไดเสียงเมเจอร์ ว่า
ผู้ ส มั ค รสามารถร้ อ งได้ แ ม่ น ย้ า ขนาดไหนทั้ ง ขาขึ้ น และขาลง และท้ า ยสุ ด จะเป็ น การทดสอบ
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ความสามารถทางด้านการร้องเพลง ว่าร้องเพลงเป็นอย่างไรบ้าง เพี้ยนมากน้อยขนาดไหน มีอารมณ์
ร่วมกับบทเพลงที่ร้องมากขนาดไหน (เพลงที่ร้องนั้นเป็นเพลงแนวไหนก็ได้ ภาษาอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับ
ความถนัดของนักร้อง)
อย่างไรก็ตามการรับนักร้องนั้นจ้าเป็นต้องค้านึงถึงแนวเสียงที่วงต้องการในช่วงนั้นด้วย เช่น
ในปีนี้วงขาดเสียง Alto ก็จะรับสมาชิก Alto มากกว่า แนวเสียงอื่น หรือถ้ารับระดับชั้นใหม่ ก็ต้อง
ค้านึงถึงจ้านวนเสียงของสมาชิกปัจจุบัน และสมาชิกใหม่ที่รับเข้ามาด้วยว่ามีสัดส่วนที่สมดุลหรือไม่
เนื่องจากหากรับนักร้องประสานเสียงในระดับชั้นใดระดับชั้นหนึ่งมากเกินไป อาจท้าให้เกิดปัญหาเมื่อ
นักเรียนจบการศึกษาหรือมีกิจกรรมอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน ท้าให้กระทบต่อการฝึกซ้อมและพัฒนาวง
5.2.2 กำรคัดเลือกสมำชิกของคณะนักร้องประสำนเสียงสวนพลู
เริ่มจากสอบถามสมาชิกปัจจุบันที่ตั้งใจจะไปแข่งก่อน ไม่มีการคัดเลือกจากสมาชิกเหล่านี้ เมื่อ
ท้าการส้ารวจความจ้านงเรียบร้อยจึงพบว่าเสียงขาดความสมดุล อัลโตและเบสน้อยเกินไป จึงท้าการ
ออดิ ชั่ น เพิ่ ม เติ ม ต้ อ งการนั ก ร้ อ งที่ ส ามารถจะท้ า งานร่ ว มกั น ได้ ทั น ที แ ละไม่ มี ปั ญ หาในการตาม
คุณสมบัติส้าคัญก็คือ ร้องได้ไม่เพี้ยน เสียงดังพอควร (ต้องการคนมาเสริมก้าลังให้ดังขึ้น) และสามารถ
อ่านโน้ตบรรทัด 5 เส้นเองได้
คุณสมบัติของแต่ละพาร์ท จะเป็นไปตามแนวคิด ที่ผู้อ้านวยเพลงต้องการ อัลโต/เบส เสียง
หนา มีน้าหนัก ร้องต่้าได้ อยู่ในระดับความสามารถเดียวกันกับสมาชิกที่มีอยู่ (แนวคิดหลักคือ สมาชิก
ใหม่อย่างน้อยต้องดีกว่าสมาชิกเก่าที่อ่อนทีสุด)
การท้ า งานร่ ว มกั น สั ง เกตได้จ ากการรั บฟัง ค้าสั่ง ค้าแนะน้าในช่ วงการออดิชั่น และการ
ตอบสนองต่อค้าสั่งเหล่านั้น รวมถึงการวางตัวในขณะออดิชั่น (หากมีข้อข้องใจในเรื่องนี้ อาจจะสังเกต
พฤติกรรมก่อนและหลังการออดิชั่น การติดต่อ /ปฏิสัมพันธ์กับอาสาสมัครของคณะ หรือผู้มาออดิชั่น
คนอื่นๆ) หลังจากได้รับคัดเลือกมาแล้ว ก็จะมีการสังเกตพฤติกรรมและการท้างานร่วมกัน มีการ
ทดสอบด้วยเพลงที่ก้าลังซ้อมอยู่ที่จะใช้จริงที่ได้มอบหมายแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การสอบอาจจะท้า
อย่างเป็นกิจจะลักษณะหรือเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมทั่วไป
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5.3 กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนอื่นๆ
5.3.1 กำรจัดกำรเรื่องกำรเดินทำงและกำรติดต่อสำยกำรบิน
สายการบิ น ที่ เ ลื อ กก็ เ ป็ น อี ก หนึ่ ง ปั จ จั ย ในการแข่ ง ขั น เช่ น กั น เนื่ อ งจากเมื อ งที่ จั ด แข่ ง ขั น
ส่วนมากจะไม่ใช่เมืองใหญ่ ดังนั้นมีความจ้าเป็นต้องเปลี่ยนเที่ยวบินหลายครั้ง ดังนั้น ควรเลือกซื้อบัตร
โดยสารด้วยสายการบินเดียวกันหรื อพันธมิตรกัน ที่สามารถรับผิดชอบการเดินทางในกรณีที่เครื่องบิน
เกิดการล่าช้าขึ้น
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รูปภำพที่ 5.5: ภาพแสดงความล่าช้าของสายการบิน ท้าให้ไม่สามารถต่อเครื่องทัน สายการบิน
รับผิดชอบโดยการจัดหาเที่ยวบินใหม่และโรงแรมให้พัก 1 คืน
(ที่มา: https://www.facebook.com/Chulada.Choir/)
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จากการเก็บข้อมูลวิจัยพบว่าในการแข่งขันครั้งล่ าสุด เครื่องบินของคณะนักร้องประสานเสียง
จุฬดาร์ออกเดินทางจากประเทศไทยล่าช้าประมาณ 6 ชั่วโมง ท้าให้ต่อเครื่องบินไม่ทันแต่สายการบินก็
รับผิดชอบด้วยการหาที่พักให้และให้เดิ นทางในวันต่อไป อย่างไรก็ตามด้วยจ้านวนผู้เดินทางที่มากท้า
ให้ต้องแบ่งผู้โดยสารออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งต้องไปบินสายการบินต้นทุนต่้า ซึ่งไม่อนุญาตให้น้า
สัมภาระขึ้นเครื่องได้เท่ากับสายการบินที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ท้าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการ
น้าสัมภาระจ้านวน และน้้าหนักเท่าเดิมในการเดินทาง
การเดินทางในระหว่างการแข่งขันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพในการ
แข่งขัน ส่วนใหญ่จะสามารถเดินทางไปสถานที่แข่งขัน หรือเดินทางในเมืองได้ฟรี โดยใช้บริการรถ
สาธารณะ แต่ข้อพึงระวัง คือต้องท้าการศึกษาเส้นทางล่วงหน้า เพราะคณะนักร้องจ้าเป็นต้องใช้รถ
สาธารณะร่วมกับประชาชนโดยทั่วไปในช่วงเวลาเร่งด่วนจะมีผู้ใช้รถสาธารณะเป็นจ้านวนมาก และใน
หลายๆ ประเทศใช้มีการระบุเวลาที่ชัดเจนที่ป้ายรถประจ้าทาง ซึ่งหากพลาดรถในเที่ยวนั้นๆ อาจต้อง
รอรถคันต่อไปซึ่งใช้เวลานาน และอาจท้าให้พลาดการแข่งขัน ได้ จากการสังเกตพบว่าคณะนักร้อง
ประสานเสียงที่มีชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลในการแข่งขันสม่้าเสมอ อาทิเช่น คณะนักร้องประสานเสียง
จากจีน หรือจากแอฟริกาใต้ นิยมที่จ้างรถบัสส่วนตัวในการเดินทาง
5.3.2 กำรเลือกสถำนที่พักในกำรแข่งขัน
สถานที่พัก ในการแข่งขันขับร้องประสานเสียงโลกจะแตกต่างจากรายการอื่นๆ กล่าวคือ
เนื่องจากมีจ้านวนผู้เข้าแข่งขันเป็นจ้านวนมาก ท้าให้ผู้จัดการแข่งขันระบุให้ผู้เข้าแข่งขันต้องจองที่พักที่
ผู้เข้าแข่งขันจัดให้เท่านั้น โดยแบ่งที่พักออกเป็น 3 ระดับคือ
5.3.2.1 ชั้นประหยัดระดับ 1 (Economy class I) จะเป็นหอพักในมหาวิทยาลัยโดย
อาจต้องพักหลายคนร่วมกันใน 1 ห้อง และห้องน้้าเป็นห้องน้้ารวม และอาจมีระยะทางห่างจากสถานที่
ในการแข่งขัน ดังนั้น ผู้เข้าแข่งขันจ้าเป็นร้องมีรถบัส เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
5.3.2.2 ชั้นประหยัดระดับ 2 (Economy class II) เป็นหอพักในมหาวิทยาลัยเช่นกัน
แต่ มี ค วามเป็ น ส่ ว นตั ว มากขึ้ น โดยอาจเป็ น ห้ อ งนอนเหมื อ นโรงแรม แต่ ต้ อ งใช้ ห้ อ งน้้ า ร่ ว มกั น 2
ห้องนอน ต่อ 1 ห้องน้้า อาจมีระยะทางห่างจากสถานที่ในการแข่งขัน ดังนั้น ผู้เข้าแข่งขันจ้าเป็น ต้องมี
รถบัส เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
5.3.2.3 ชั้นปกติ (Standard Class) ผู้จัดการแข่งขันจะจัดเป็นโรงแรมอยู่ในเมือง ซึ่ง
อยู่ใกล้กับสถานที่ในการแข่งขัน ดังนั้นผู้แข่งขันไม่จ้าเป็นต้องมีรถบัส สามารถใช้ระบบขนส่งมวลชนใน
เมือง เพื่อเดินทางเข้าร่วมแข่งขันได้อย่างสะดวก
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รูปภำพที่ 5.6: ภาพแสดงอัตราที่พักรูปแบบต่างๆ ในการแข่งขัน
(ที่มา http://www.interkultur.com/events/world-choir-games/riga-2014/)

จากที่พักที่ผู้จัดน้าเสนอมานี้ การเลือกที่พักขึ้นอยู่กับงบประมาณและความสะดวกของผู้เข้า
แข่งขันแต่ละคณะ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับประเทศที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันอีกด้ว ย อาทิเช่น
หอพักของมหาวิทยาลัยเอกชนในอเมริกาบางแห่ง อาจมีสภาพความเป็นอยู่ ความปลอดภัย และสิ่ง
อ้านวยความสะดวกมากกว่าโรงแรมกลางเมืองในระดับ Standard Class แต่ต้องยอมแลกกับการ
เดินทางที่ค่อนข้างไกล และอาจท้าให้นักร้องเหนื่อยล้าระหว่างการเดินทางไปแข่งขัน นอกจากนี้ หาก
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ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถช้าระเงินค่าที่พักได้ตรงตามก้าหนดเวลา จะสามารถทราบล่วงหน้าได้ว่า
เจ้าภาพจัดให้เราอยู่ที่ใด ท้าให้มีความสะดวกในการการวางแผนการเดินทางและแข่งขัน แต่หากช้าระ
เงินช้า อาจมีการสับเปลี่ยนที่พักในระหว่างที่เรายังไม่ช้าระเงินท้าให้เสียโอกาสและความคุ้มค่าได้
เช่นกัน
อย่างไรก็ตามสิ่งที่ควรค้านึงถึงอีกประการคือสถานที่ในการฝึกซ้อม เนื่องจากโรงแรมที่พักอาจ
ไม่มีห้องประชุมส้าหรับใช้ในการฝึกซ้อมเพียงพอต่อความต้องการ หรือในบางกรณีอาจต้องมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมในการเช่าห้องประชุมเพื่อใช้ฝึกซ้อม ดังนั้นผู้เข้าร่ วมแข่งขันควรติดต่อประสานงานและเตรียม
งานเรื่องห้องฝึกซ้อมไว้ล่วงหน้า จากการเก็บข้อมูลพบว่าโรงแรมที่คณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ฯ
ใช้เป็นที่พักนั้นไม่มีห้องให้ฝึกซ้อม จึงใช้วิธีกแก้ปัญหาโดยการใช้พื้นทีว่าง หรือพื้นที่สาธารณะรอบๆ
โรงแรมเป็นสถานทีในการฝึกซ้อม

รูปภำพที่ 5.7: ภาพคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ฯ ใช้พื้นที่สาธารณะในการฝึกซ้อม
(ที่มา: ถ่ายโดยวิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช วันที่ 10 กรกฎาคม 2557)

5.3.3 กำรคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย
ในการจะเข้าร่วมการแข่งขัน World Choir Games ในรอบชิงชนะเลิศได้นั้น คณะนักร้อง
ประสานเสียงต้องผ่านการคัดเลือกที่หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ผ่านการแข่งขันที่ได้รับการรับรอง
โดยผู้จัดการแข่งขัน World Choir Games และได้รับเหรีญทองในรายการแข่งขันนั้นๆ อย่างไรก็ตาม
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หากคณะนักร้องประสานเสียงสามารถได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยโดยการคัดเลือก
ของสามาคมขับร้องประสานเสียง ประเทศไทยได้ จะมีสิทธิในการเข้าแข่งขันรองชิงชนะเลิศโดยไม่ต้อง
ผ่านรอบคัดเลือก ซึ่งในการแข่งขัน World Choir Games 2014 มีคณะนักร้องประสานเสียงสองคณะ
ที่ผ่านการคัดเลือกจากสมาคมขับร้องประสานเสียงประเทศไทยสองคณะ ได้แก่ คณะนักร้ องประสาน
เสียงจุฬดาร์ และคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู
การคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยท้าโดยสมาคมขับร้องประสานเสียง ประเทศไทย เท่าที่
ผ่านมามีการด้าเนินการในหลายลักษณะ อาทิเช่น ส่งคณะกรรมการมาคัดเลือกมายังสถานที่ฝึกซ้อม
หรือ การส่งกรรมการมาชมการแสดงคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นโดยคณะที่มีความสนใจเข้าร่วมแข่งขัน
นอกจากนี้ในหลายปีที่ผ่านมา สมาคมขับร้องประสานเสียงได้จัดการแสดงคอนเสิร์ตให้กับ
ตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมขับร้องประสานเสียง เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมก่อนการแข่งขันจริงอีกด้วย แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ในปีล่าสุด ไม่ได้มีการจัดการแสดงดังกล่าวโดย
สมาคมขับร้องประสานเสียง ดังนั้นคณะนักร้องจึงต้องจัดเตรียมคอนเสิร์ตดังกล่าวด้วยงบประมาณของ
ตนเอง
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รูปภำพที่ 5.8: ภาพประกาศนียบัตรรับรองการเป็นตัวแทนประเทศไทยของ
คณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์
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รูปภำพที่ 5.9: ประกาศยบัตรรับรองการเป็นตัวแทนประเทศไทยของคณะนักร้องประสานสวนพลู
5.3.4 กำรเลือกประเภทที่จะเข้ำร่วมแข่งขัน
ในการแข่งขันขับร้องประสานเสียงโลกนั้น มีจ้านวนผู้เข้าแข่งขัน และประเภทของการขับร้อง
ประสานเสียงต่างๆ ให้เลือกเป็นจ้านวนมาก ดังนั้นจึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่ งที่แต่ละคณะต้องมีความรู้
ความเข้าใจถึงความแตกต่าง ความเหมาะสม และเกณฑ์การประเมินในแต่ละประเภทการแข่งขัน ซึ่ง
การแข่งขันแต่ละครั้งอาจมีการปรับเปลี่ยนประเภทของการแข่งขันไปตามคณะกรรมการตัดสินจะเป็น
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ผู้ พิจ ารณา แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามจะมี ป ระเภทการแข่ง ขัน หลายประเภทที่ เ ป็ น มาตรฐาน ผู้ วิ จั ย จึ ง ขอ
ยกตัวอย่างประเภทที่เปิดให้แข่งขันใน ปี ค.ศ.2015 โดยแบ่งเป็น 25 ประเภท ดังนี้
Category C1 - Young Children’s Choirs เปิดโอกาสส้าหรับเด็กชายและหญิงอายุระหว่าง
6–12 ปี โดยมีแนวเสียงร้อง คือ เสียงโซปราโนสองแนว และ อัลโตสองแนว S (S) A (A) บทเพลงที่ใช้
ร้องทั้งสิ้น 4 เพลง ที่ประกอบไปด้วย เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์จากประเทศตนเอง เพลงที่
ประพันธ์โดยนักประพันธ์ต่างชาติ เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ และบทเพลงที่แต่ละ
วงเลือกเอง โดยเวลาแสดงไม่เกิน 15 นาที
Category C2 - Children’s Choirs เปิดโอกาสส้าหรับเด็กชายและหญิงอายุระหว่าง 10-16 ปี
โดยมีแนวเสียงร้อง คือ เสียงโซปราโนสองแนว และ อัลโตสองแนว S (S) A (A) บทเพลงที่ใช้ร้องทั้งสิ้น
4 เพลงที่ประกอบไปด้วย เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์จากประเทศตนเอง เพลงที่ประพันธ์โดย
นักประพันธ์ต่างชาติ เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ และบทเพลงที่แต่ละวงเลือกเอง
เวลาไม่เกิน 15 นาที
Category C3 - Youth Choirs of Equal Voices เปิดโอกาสส้าหรับเด็กชายและหญิงอายุ
ระหว่าง 12-21 ปี โดยมีแนวเสียงร้อง คือ เสียงโซปราโนสองแนว และ อัลโตสองแนว S (S) A (A) บทเพลง
ที่ใช้ร้องทั้งสิ้น 4 เพลง ที่ประกอบไปด้วย เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์จากประเทศตนเอง เพลงที่
ประพันธ์โดยนักประพันธ์ต่างชาติ เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ และบทเพลงที่แต่ละ
วงเลือกเอง เวลาไม่เกิน 20 นาที
Category C4 - Young Male Choirs เปิดโอกาสให้เด็กชายและเยาวชนชาย อายุระหว่าง
14-24 ปี โดยมีแนวเสียงร้อง คือ เทเทอร์สองแนว และ เบสสองแนว T (T) B (B) บทเพลงที่ใช้ร้อง
ทั้งสิ้น 4 เพลงที่ประกอบไปด้วย เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์จากประเทศตนเอง เพลงที่ประพันธ์
โดยนักประพันธ์ต่างชาติ เพลงที่ป ระพันธ์โดยนักประพันธ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ และบทเพลงที่แต่ละวงเลือก
เอง เวลาไม่เกิน 20 นาที
Category C5 - Mixed Boys’ Choirs เปิดโอกาสให้เด็กชายและเยาวชนชาย อายุระหว่าง
8-24 ปี โดยมีแนวเสียงร้อง คือ โซปราโน อัลโต เทเทอร์ และ เบส S A (T) B บทเพลงที่ใช้ร้องทั้งสิ้น
4 เพลง ที่ประกอบไปด้วย เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์จากประเทศตนเอง เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์
ต่างชาติ เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ และบทเพลงที่แต่ละวงเลือกเองเวลาไม่เกิน 20 นาที
Category C6 - Mixed Youth Choirs เปิดโอกาสให้เด็กชาย เด็กหญิง และเยาวชนชาย อายุ
12-24 ปี โดยมีแนวเสียงร้อง คือ โซปราโน อัลโต เทเทอร์ และ เบส S A T B บทเพลงที่ใช้ร้องทั้งสิ้น 4
เพลงที่ประกอบไปด้วย เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์จากประเทศตนเอง เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์
ต่างชาติ เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์ที่ ยังมีชีวิตอยู่ และบทเพลงที่แต่ละวงเลือกเอง เวลาไม่เกิน
20 นาที
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Category C7 - Mixed Vocal Ensembles บทเพลงที่ใช้ร้องทั้งสิ้น 4 เพลง ที่ประกอบไป
ด้วย เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์จากประเทศตนเอง เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์ต่างชาติ
เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ และบทเพลงที่แต่ละวงเลือกเองเวลาไม่เกิน 20 นาที
Category C8 - Mixed Chamber Choirs บทเพลงที่ใช้ร้องทั้งสิ้น 4 เพลงที่ประกอบไปด้วย
เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์จากประเทศตนเอง เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์ต่างชาติ เพลงที่
ประพันธ์โดยนักประพันธ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ และบทเพลงที่แต่ละวงเลือกเอง เวลาไม่เกิน 20 นาที
Category C9 - Mixed Choirs บทเพลงที่ใช้ร้องทั้งสิ้น 4 เพลงที่ประกอบไปด้วย เพลงที่
ประพันธ์โดยนักประพันธ์จากประเทศตนเอง เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์ต่างชาติ เพลงที่ประพันธ์
โดยนักประพันธ์ทยี่ ังมีชีวิตอยู่ และบทเพลงที่แต่ละวงเลือกเอง เวลาไม่เกิน 20 นาที
Category C10 - Female Vocal Ensembles บทเพลงที่ใช้ร้องทั้งสิ้น 4 เพลง ที่ประกอบ
ไปด้วย เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์จากประเทศตนเอง เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์ต่างชาติ
เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ และบทเพลงที่แต่ละวงเลือกเองเวลาไม่เกิน 20 นาที
Category C11 - Female Chamber Choirs บทเพลงที่ใช้ร้องทั้งสิ้น 4 เพลง ที่ประกอบไป
ด้วย เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์จากประเทศตนเอง เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์ต่างชาติ
เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ และบทเพลงที่แต่ละวงเลือกเองเวลาไม่เกิน 20 นาที
Category C12 - Female Choirs บทเพลงที่ใช้ร้องทั้งสิ้น 4 เพลง ที่ประกอบไปด้วย เพลงที่
ประพันธ์โดยนักประพันธ์จากประเทศตนเอง เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์ต่างชาติ เพลงที่ประพันธ์
โดยนักประพันธ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ และบทเพลงที่แต่ละวงเลือกเองเวลาไม่เกิน 20 นาที
Category C13 - Male Vocal Ensembles บทเพลงที่ใช้ร้องทั้งสิ้น 4 เพลง ที่ประกอบไป
ด้วย เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์จากประเทศตนเอง เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์ต่างชาติ
เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ และบทเพลงที่แต่ละวงเลือกเองเวลาไม่เกิน 20 นาที
Category C14 - Male Chamber Choirs บทเพลงที่ใช้ร้องทั้งสิ้น 4 เพลง ที่ประกอบไปด้วย
เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์จากประเทศตนเอง เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์ต่างชาติ เพลงที่
ประพันธ์โดยนักประพันธ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ และบทเพลงที่แต่ละวงเลือกเองเวลาไม่เกิน 20 นาที
Category C15 - Male Choirs บทเพลงที่ใช้ร้องทั้งสิ้น 4 เพลง ที่ประกอบไปด้วย เพลงที่
ประพันธ์โดยนักประพันธ์จากประเทศตนเอง เพลงที่ประพันธ์โดยนักประพันธ์ต่างชาติ เพลงที่ประพันธ์
โดยนักประพันธ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ และบทเพลงที่แต่ละวงเลือกเองเวลาไม่เกิน 20 นาที
Category C16- Senior Choirs เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมแข่งขัน แต่ไม่มีการแข่งเหรียญ
รางวัลแต่จะได้รับเป็นประกาศนียบัตร
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Category C17 - Musica Sacra a cappella บทเพลงที่ใช้ร้องทั้งสิ้น 4 เพลง ซึ่งเป็นเพลงใน
ศาสนาคริสโดยขับร้องแบบไม่มีดนตรีประกอบ โดยมีเงื่อนไข คือ เป็นเพลงที่ผู้ประพันธ์มีเกิดก่อน
1809 เป็นเพลงที่ผู้ประพันธ์เกิดในช่วงระหว่าง 1809 – 1873 เป็นเพลงที่ผู้ประพันธ์ยังมีชีวิตอยู่ และ
เพลงที่คณะนักร้องประสานเสียงเลือกเอง ใช้เวลาในการแสดงไม่เกิน 15 นาที
Category C18 - Musica Sacra with accompaniment บทเพลงที่ใช้ร้องทั้งสิ้น 4 เพลง
ซึ่งเป็นเพลงในศาสนาคริสโดยขับร้องและสามารถใช้เครื่องดนตรีที่มีประดับเสียง ประกอบได้อย่าง
น้อย 1 ชิ้น แต่ไม่เกิน 2 ชิ้น โดยทั้ง 4 เพลงที่เป็นเพลงที่คณะนักร้องประสานเสียงเลือกเอง ใช้เวลาใน
การแสดงไม่เกิน 15 นาที
Category C19 - Music of Spirit and Faith การแข่ ง ขั น ประเภทนี้ เ ป็ น การใช้ เ พลงที่
เกี่ยวข้องกับศาสนา และพิธีกรรมในทุกศาสนา แต่จะต้องไม่เป็นเพลงที่อยู่ในการแข่งขันใน Category
17, 18, 22 และ 23 โดยการแข่งขันประเภทนี้ไม่มีการก้าหนดจ้านวนเพลง แต่มีการก้าหนดเวลาใน
การร้องไม่ให้เกิน 15 นาที สามารถใช้ดนตรีประกอบได้ทุกเพลง และต้องมีเพลงที่ประพันธ์ขึ้นเองโดย
คณะนักร้องที่เข้าร่วมแข่งขัน
Category C20 – Musica Contemporanea เป็ น การแข่ ง ขั น ขั บ ร้ อ งเพลงร่ ว มสมั ย ที่
ประพันธ์ขึ้นในศตวรรษที่ 20 – 21 จ้ากัดจ้านวนเพลง 4 เพลง โดยใช้เวลาในการร้องไม่เกิน 20 นาที
โดยต้องมีสองเพลงที่แสดงประกอบกับเครื่องดนตรีจริง นอกจากนี้ยังไม่ข้อก้าหนดเพิ่มเติมดังนี้ คือ
ต้องมีหนึ่งเพลงที่แสดงเป็นครั้งแรกในการแข่งขันเป็นครั้งแรก world choir games ต้องมีหนึ่งเพลงที่
ผู้ประพันธ์ที่อยู่ในประเทศเดียวกับทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน หรือภูมิภาคที่มีวัฒนธรรมเดียวกัน และยังมี
ชีวิตอยู่ ต้องมีอีกหนึ่งเพลงที่ผู้ประพันธ์ยังไม่ชีวิตอยู่และไม่ได้มาจากประเทศเดียวกับทีมผู้เข้าร่วม
แข่งขัน และต้องมีอีกหนึ่งเพลงที่คณะนักร้องประสานเสี ยงสามารถเลือกได้เองแต่ผู้ประพันธ์ต้องเกิด
หลัง ค.ศ.1950
Category C21 – Jazz เป็ น การขั บ ร้ อ งประสานเสี ย งในบทเพลงประเภท Jazz ไม่ มี ก าร
ก้าหนดจ้านวนบทเพลงในการแข่งขัน แต่เวลาในการขับร้องต้องไม่เกิน 15 นาที โดยสามาถใช้ดนตรี
ประกอบได้ตลอดการแสดง สามารถใช้ระบบขยายเสียงในการแสดงได้
Category C22 – Gospel ใช้เวลาในการร้องไม่เกิน 15 นาทีโดยไม่มีการก้าหนดจ้านวนบทเพลง
ที่ร้อง โดยจะใช้เครื่องดนตรีประกอบหรือไม่ก็ได้ บทเพลงต้องเป็นบทเพลงประเภท Christian glok
or popular music ซึ่งต้องแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของดนตรีประเภท Gospel
Category C23 – Spiritual บทเพลงที่ ใ ช้ ร้ องเป็ นเพลงประเภท Spiritual ทั้ ง สิ้ น 4 เพลง
โดยเวลาร่วมต้องไม่เกิน 15 นาที ไม่อนุญาตให้มีดนตรีประกอบ โดยทั่วไปบทเพลงจะต้องมีการตีความ
ในลักษณะที่เป็น African-American Spiritual ซึ่งต่างจากเพลงประเภท Slave songs และ hymns
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Category C24 - Barbershop Quartets ไม่มีการก้าหนดจ้านวนบทเพลงที่ใช้ในการขับร้อง
แต่เวลาในการขับร้องต้องไม่เกิน 15 นาที ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องดนตรีประกอบ ถึงแม้ว่าจะมีการใช้
เครื่องขยายเสียงได้แต่การตัดสินจะฟังจากเสียงการแสดงสดไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบขยายเสียง นอกจากนี้
การตัดสินจะมีการประเมินในการร้อง การออกแบบท่าเต้น และการแสดงเข้าด้วยกัน
Category C25 - Barbershop Choirs ไม่มีการก้าหนดจ้านวนบทเพลงที่ใช้ในการขับร้อง แต่
เวลาในการขับร้องต้องไม่เกิน 15 นาที ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องดนตรีประกอบ ถึงแม้ว่าจะมีการใช้เครื่อง
ขยายเสียงได้แต่การตัดสินจะฟังจากเสียงการแสดงสดไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบขยายเสียง นอกจากนี้การ
ตัดสินจะมีการประเมินในการร้อง การออกแบบท่าเต้น และการแสดงเข้าด้วยกัน
Category C26 - Popular Choral Music เป็นการขับร้องบทเพลง Pop, Rock ในศตวรรษที่ 20
ถึงปัจจุบัน แต่แนวเพลงต้องไม่เหมือนกับเพลง Jazz, Gospel, Spiritual หรือเพลงพื้นบ้าน โดยมีการ
จ้ากัดให้แสดง 4 บทเพลงในเวลา 15 นาที และต้องมีอย่างน้อย 1 เพลงเป็นการประสานเสียงแบบไม่มี
เครื่องดนตรีประกอบ
Category C27 - Scenic Pop / Show Choirs - Popular Choral Music เป็นการขับร้อง
บทเพลง Pop, Rock ในศตวรรษที่ 20 ถึงปัจจุบัน แต่แนวเพลงต้องไม่เหมือนกับเพลง Jazz, Gospel,
Spiritual หรือเพลงพื้นบ้าน แต่ไม่มีการจ้ากัดจ้านวนเพลง แต่จ้ากัดเวลาในการขับร้องไม่เกิน 15 นาที
คณะกรรมการจะตัดสินจากคุณภาพในการร้อง การแสดง และ การออกแบบท่าเต้น ที่มี ความผสม
กลมกลืนกัน
Category C28 – Folklore เป็นการแข่งขันในบทเพลงพื้นบ้านในประเทศของตนเอง หรือ
ดนตรีพื้นบ้านของชนเผ่าต่างๆ แต่ห้ามน้าเพลงพื้นบ้านของชาติต่างๆ มารวมกัน อาทิเช่น คณะนักร้อง
ประสานเสียงจากประเทศเยอรมันจะไม่สามารถน้าเสนอเพลงจาก เยอรมัน ฝรั่งเศส รัส เซีย ได้ โดย
คณะนักร้องประสานเสียงจะต้องขับร้องทั้งสิ้น 4 เพลง เวลาในการขับร้องไม่เกิน 15 นาที อนุญาตให้มี
การแสดงประกอบได้แ ต่จ ะไม่น้ามาคิดคะแนน ไม่อนุญาตให้ใช้ เครื่องเสีย งหรือดนตรี จากเครื่ อง
บันทึกเสียงเพื่อบรรเลงประกอบการแสดง
Category C29 - Scenic Folklore เป็นการแข่งขันในบทเพลงพื้นบ้านในประเทศของตนเอง
หรือ ดนตรีพื้นบ้านของชนเผ่าต่างๆ แต่ห้ามน้าเพลงพื้นบ้านของชาติต่างๆ มารวมกัน อาทิเช่น คณะ
นักร้องประสานเสียงจากประเทศเยอรมันจะไม่สามารถน้าเสนอเพลงจาก เยอรมัน ฝรั่งเศส รัสเซีย ได้
ไม่มีการก้าหนดจ้านวนเพลงในการแข่งขัน โดยมีเวลาในการขับร้องไม่เกิน 15 นาที สามารถใช้ดนตรี
ประกอบการแสดงได้ การตัดสินจะใช้ทั้งคะแนนในการร้องรวมกับคะแนนการแสดง นอกจากนี้ยัง
อนุญาตให้ใช้ดนตรีประกอบที่มีการบันทึเสียงไว้ล่วงหน้า
การเตรียมคณะนักร้องประสานเสียงของประเทศไทยเพื่อก้าวสู่การแข่งขัน
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จากการเก็บข้อมูลพบว่าคณะนักร้องประสานเสียงทั้งสองคณะมีประเด็นในการพิจ ารณาเลือก
ประเภทในการแข่งขันดังนี้
5.3.4.1 คณะนักร้องประสำนเสียงสวนพลู
คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูเลือก Category C8 – Mixed Chamber Choirs
และ Category C28 – Folklore สาเหตุ ที่ เ ลื อ กลงแข่ ง ขั น ในประเภท Category C8 – Mixed
Chamber Choirs เนื่องจากผู้อ้านวยเพลงต้องการให้คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูได้มีโอกาสถูก
เปรียบเทียบเพื่อทราบมาตรฐานของตนเองเมื่อเทียบกับวงขับร้องประสานเสียงในกระแสหลักด้วย
ขณะที่สาขาที่สองที่เลือกนั้น ผู้อ้านวยเพลงตัดสินใจที่จะลงสาขา Folklore เพราะเป็นสาขาที่สวนพลู
เลือกลงแข่งมาโดยตลอด และเป็นสาขาที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของสวนพลู ที่ตั้งใจน้าเอาเพลงไทย
มาขับร้องในรูปแบบเพลงประสานเสียง
5.3.4.2 คณะนักร้องประสำนเสียงจุฬดำร์
ผู้อ้านวยเพลงตัดสินใจที่จะลงสาขา Children Choir เนื่องจากเหตุผลทางด้านอายุของ
สมาชิกในวงที่มีอายุระหว่าง 11-16 ปี และเด็กผู้ชายเสียงยั งไม่แตกหนุ่ม สามารถร้องเสียงเด็กที่
เรียกว่า Boy Soprano ได้ สาขานี้จึงเป็นสาขาแรกสุดที่ตัดสินใจเลือกลงแข่งขัน ขณะที่สาขาที่สองนั้น
ผู้อ้านวยเพลง ดูจากสาขาที่แข่งขันในครึ่งแรกแล้ว เห็นว่าสาขา Musica Sacra with accompaniment
นั้นมีความเป็นไปได้มากที่สุดที่สมาชิกจะสามารถร้องแข่งขันได้ อีกทั้งในสาขานี้มีข้อจ้ากัดที่น้อย คือ
สามารถเลือกเพลงที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์จะเป็นยุคสมัยไหนก็ได้ 4 เพลงและสามารถเล่นเปียโน
บรรเลงประกอบได้สูงสุด 2 เพลง
สรุปหลักการในการเลือกประเภททีเข้าแข่งขันคือ
1. พิจารณาจากบริบทโดยรวมของคณะนักร้องประสานเสียงว่าเหมาะกับประเภทใด
2. พิจารณากฎ กติกาในการแข่งขันแต่ละประเภทอย่างละเอียด
3. พิจารณาช่วงเวลาในการแข่งขันให้มีความเหมาะสมกับช่วงเวลา และงบประมาณ
4. ควรเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 1 ประเภทเพื่อให้นักร้องได้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้น และคุ้มค่า
กับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
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รูปภำพที่ 5.10: ภาพการฝึกซ้อมในสถานที่จริงของคณะนักร้องประสานเสียง จุฬดาร์ ประเภท
Musica Sacra with accompaniment
(ที่มา: ถ่ายโดยวิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช วันที่ 11 กรกฎาคม 2557)

รูปภำพที่ 5.11: ภาพการแข่งขันของคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ ประเภท Children Choir
(ที่มา: ถ่ายโดยอภันตรี ศรีปานเงิน วันที่ 11 กรกฎาคม 2557)
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บทที่ 6
สรุปและอภิปรำยผล
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งเน้นการศึกษาคณะนักร้องประสานเสียงตัวแทน
ประเทศไทย 2 คณะได้แก่คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู และคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ที่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิคการขับร้องประสานเสียง
หรือการแข่งขันขับร้องประสานเสียงโลก “World Choir Games” ซึ่งเป็นการแข่งขันขับร้องประสานเสียง
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ภายใต้การจัดการแข่งขันที่มีความยุติธรรม และเกณฑ์การให้คะแนนอย่างเป็น
ระบบโดยคณะกรรมการผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการขั บ ร้ อ งประสานเสี ย งจากทั่ ว โลก (INTERKULTUR,
2016b)
ในการแข่งขันครั้งนี้คณะนักร้องประสานเสียงทั้งสองคณะได้เชิญผู้อ้านวยเพลงอาจารย์รามอน
โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ ชาวฟิลิปปินส์ ผู้อ้านวยเพลงที่มีชื่อเสียงรางวัลแชมป์ระดับโลก ผู้ควบคุมและ
ฝึกสอนวง AUP Ambassadors เจ้าของรางวัล World Choir Games Champion ประเภทเพลง
ศาสนาของคนผิวด้า (Gospel and Spiritual) จากการแข่งขันขับร้องประสานเสียงโอลิมปิค ครั้งที่ 4
ปี 2006 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน และรางวัล Luciano Pavarotti Trophy จากการแข่งขันขับร้อง
ประสานเสียงโลก (Choir of the World 2011) ปี 2011 มาเป็นผู้อ้านวยเพลง ผู้ฝึกสอนให้วงขับร้อง
ประสานเสียงสวนพลู เป็นที่ปรึกษาและผู้ฝึกสอนรับเชิญให้กับคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ เพื่อ
เร่งพัฒนาความสามารถวงขับร้องประสานเสียงของไทยให้เป็นที่ยอมรับ ให้ได้รับรางวัลที่สูงขึ้น ให้ถูก
จัดอันดับในล้าดับคะแนนที่สูงขึ้นจากการเข้าร่วมแข่งขันระดับโลก ภายใต้ความเชื่อว่าผู้อ้านวยเพลงมี
ผลต่อการพัฒนาวงขับร้องประสานเสียงเป็นอย่างมาก (Olesen, 2010)
ผลจากการถ่ายทอดความรู้ของผู้อ้านวยเพลงดังกล่าวท้าให้คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู
สามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้ประเทศไทยด้วยการคว้าสองเหรียญทองจากการแข่งขันทั้งสองประเภท
ที่ลงแข่งขัน และนับว่าเป็นคณะนักร้อ งประสานเสียงของไทยคณะแรกที่สามารถคว้าได้ถึงสองเหรียญ
ทองในการแข่งขันครั้งเดียว นอกจากนี้คณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ ยังสามารถคว้าสองเหรียญ
เงินได้ โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากการแข่งขันในครั้งที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการทราบ
ว่ากระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคการปรับวงขับร้องประสานเสียงของผู้อ้านวยเพลง
ระดับโลกอาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ เพื่อให้ได้รางวัลระดับโลกที่เหมาะสมกับบริบทของ
วงขับร้องประสานเสียงไทยมีวิธีการอย่างไร โดยผู้วิจัยจะน้าเสนอการสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์
ในการวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีของผู้อ้านวยเพลงระดับโลก
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อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ 2) เพื่อศึกษาวิธีการในการเตรียมคณะนักร้องประสานเสียง
ของประเทศไทยเพื่อก้าวสู่การแข่งขันขับร้องประสานเสียงโลก World Choir Games 2014

6.1 สรุปผลกำรวิจัย
ส้าหรับในส่วนของการสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยน้าเสนอการสรุปผลการวิจั ยตามวัตถุประสงค์
ดังนี้
6.1.1 กระบวนกำรในกำรถ่ ำ ยทอดควำมรู้ ท ำงดนตรี และเทคนิ ค กำรปรั บ วงขั บ ร้ อ ง
ประสำนเสียงขัน้ สูง ของผู้อำนวยเพลงระดับโลกอำจำรย์รำมอน โมลินำ ลิฮำวโก จูเนียร์
6.1.1.1 กำรเตรียมตัวก่อนกำรฝึกซ้อม
- วางแผนในการฝึกซ้อม และก้าหนดจุดประสงค์ในการฝึกซ้อม
1. ให้ความส้าคัญอย่างมากกับการวางแผนท่าทางในการอ้านวยเพลง ทั้ง
ระหว่างการฝึกซ้อมและแสดงจริง
2. ท้าการก้าหนดเป้าหมายในการฝึกซ้อมแต่ละครั้งว่า ต้องการพัฒนาด้าน
ใดเป็นพิเศษ โดยเรียงล้าดับความส้าคัญก่ อนหลัง จากนั้นน้ามาก้าหนดจุดประสงค์ในการฝึกซ้อมและ
พยายามท้าตามจุดประสงค์นั้นอย่างเคร่งครัด
3. การวางแผนการฝึกซ้อมในขั้นต่อไป โดยท้าการปรึกษา และวางแผน
การท้างานร่วมกันกับผู้ช่วยผู้อ้านวยเพลง
- การคัดเลือกบทเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน และ การศึกษาบทเพลงที่จะน้ามา
ฝึกซ้อม
1. ศึกษาข้อก้าหนดในการแข่งขันอย่างละเอียด
2. เลือกบทเพลงให้เป็นไปตามข้อก้าหนดของแต่ละประเภทการแข่งขัน
โดยค้านึงถึงความหลากหลายของบทเพลง และความยากง่ายให้มีความเหมาะสมกับความสามารถของ
สมาชิกนักร้อง
3. เลือกเพลงที่ยากกว่าความสามารถของสมาชิกนักร้องเล็กน้อย เพื่อให้สมาชิก
ได้พฒ
ั นาระดับความสามารถของตนเอง
4. วิธีในการพิจารณาความเหมาะสมของเพลงคือ การให้นักร้องทดลอง
ฝึกซ้อมช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วจะร่วมกันประเมินความสามารถกับผู้ช่วยผู้อ้านวยเพลงว่าบทเพลงนั้น
เหมาะสมหรือไม่ ในช่วงแรกของการฝึกซ้อมจึงมีการเปลี่ยนแปลงบทเพลงในการฝึกซ้อมบ่อยครั้ง เพื่อหา
บทเพลงที่เหมาะสมกับสมาชิกในการแข่งขันให้มากที่สุด
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5. บทเพลงที่เลือกควรมีบทเพลงที่ประพันธ์หรือเรียบเรียงเสียงประสาน
โดยผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการขับร้องประสานเสียง
6. บทเพลงที่เลือกควรมีความเหมาะสมกับบริบทของสมาชิก
7. บทเพลงที่เลือกควรเอื้ออ้านวยให้นักร้องได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่
8. อาจมีบทเพลงที่เรียบเรียงเสียงประสานโดยผู้อ้านวยเพลงเอง เนื่องจาก
เป็นผู้ที่รู้จักศักยภาพและข้อจ้ากัดของวงได้ดีที่สุด
9. น้กร้องควรได้มีโอกาสฝึกขับร้องในบทเพลงอื่นๆ หรือแบบฝึกหัดต่างๆ
ประกอบด้วยเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีในระยะยาว
- การแจ้งจุดประสงค์ในการซ้อมตั้งแต่เริ่มต้น
1. มีการก้าหนดจุดมุ่งหมายใหญ่ร่วมกันเพื่อให้คณะนักร้องพัฒนาไปใน
ทิศทางเดียวกัน
2. แจ้งจุดประสงค์ให้ทราบตั้งแต่เริ่มต้น และช่วงท้ายของการฝึกซ้อมของ
การฝึกซ้อมทุกครั้ง
3. แจ้งจุดประสงค์ในการฝึกซ้อมครั้งต่อไป และมอบหมายภารกิจหรือ
การบ้านให้ไปฝึกปฏิบัติก่อนมาฝึกซ้อมในครั้งต่อไป
4. มีการประเมินร่วมกับหัวหน้าแนวเสียง หลังจากการฝึกซ้อมเพื่อหา
แนวทางในการแก้ปัญหาและวางแผนการฝึกซ้อมในครั้งต่อไป
6.1.1.2 กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรฝึกซ้อม
- การใช้ค้าพูดที่หลากหลาย
1. ให้ความส้าคัญในการเลือกใช้ค้าพูด
2. เลือกค้าพูดในเชิงบวก หรือท้าทายนักร้อง ไม่เลือกค้าพูดเชิงลบที่จะท้าให้
กระทบกระเทือนจิตใจสมาชิกจนเกินไป
3. เลือกค้าพูดที่เข้าใจง่าย และค้าพูดเชิงเปรียบเทียบ ร่วมกับศัพท์เฉพาะ
ทางดนตรี
4. ใช้ค้าพูดกระตุ้นให้สมาชิกมีสมาธิอย่างเข้มข้นก่อนเริ่มการแสดง
5. พูดสรุปและกล่าวขอบคุณสมาชิกหลังจากการแสดงเสร็จสิ้นลง
- อารมณ์ขัน
1. พยายามอ่านความรู้สึกของสมาชิกในกลุ่มให้ออก
2. หากมีความตึงเครียดมากเกินไปควรหาเรื่องตลก หยอกล้อ หรือใช้
ค้าพูดเพื่อให้สมาชิกมีความผ่อนคลายมากขึ้น
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- การเสริมแรงในทางบวก
1. พูดถึงเป้าหมายและความส้าเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ พยายามท้าให้
แน่ใจว่าสมาชิกมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
2. พยายามหลีกเลี่ยงการพูด เขียนข้อความลงโซเชียลมีเดียในเชิงลบ
3. ผู้อ้านวยเพลงต้องไวต่อความรู้สึกและบรรยากาศของวง
4. รักษาทัศนคติที่ดีของผู้อ้านวยเพลง เพราะทัศนคติของผู้อ้านวยเพลงจะ
ส่งผลโดยตรงต่อทัศนคติของคณะนักร้องประสานเสียง
6.1.1.3 กลวิธีในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรขับร้องประสำนเสียง
- เริ่มต้นการฝึกซ้อม และเลิกฝึกซ้อมให้ตรงเวลา
1. ผู้อ้านวยเพลงต้องเน้นย้้า และชี้แจงเหตุผลเรื่องความตรงต่อเวลาให้กับ
สมาชิกเพราะเป็นหัวใจส้าคัญในการพัฒนาวงขับร้องประสานเสียง
2. เริ่มซ้อมตรงเวลา
3. มีการบันทึกชื่อ เวลามา และเวลากลับของสมาชิกแต่ละคน
4. หากสมาชิกไม่สามารถมาซ้อมได้ หรือมาไม่ตรงเวลาต้องแจ้งหัวหน้าเสียง
เพื่อทราบทุกครั้ง
5. ต้องเลิกซ้อมให้ตรงเวลา
- การวอร์มเสียง
1. เริ่มจากการให้นักร้องยืดกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลาย โดยเฉพาะบริเวณ
ล้าคอ และหัวไหล่ ให้ทุกคนยืดกล้ามเนื้อกันเองตามอัธยาศัย ใช้เวลาประมาณ 1 – 2 นาที
2. เริ่มต้นอบอุ่นเสียงตามรายละเอียด และแบบฝึกหัดในบทที่ 4
- การเรียงล้าดับบทเพลงในการฝึกซ้อม
1. เริ่มต้นด้วยบทเพลงที่มีความจริงจัง (a serious piece) เพื่อให้สมาชิก
มีสมาธิและตั้งใจในการฝึกซ้อมเพลงตั้งแต่เริ่มต้น ส่วนมากจะเป็นเพลงคลาสสิค หรือเพลงภาษาลาติน
ที่ช่วยในการสร้างเสียง หรือพัฒนาเสียง
2. ไม่นิยมเริ่มการฝึกซ้อมด้วยเพลงภาษาไทยเนื่องจากจะท้าให้มีปัญหาใน
การวางเสียง ท้าให้เกิดความเคยชินไปตลอดการฝึกซ้อม
3. หลังจากที่นักร้องสามารถจดจ้าการวางเสียงที่ถูกต้องด้วยเพลงคลาสสิค
หรือเพลงภาษาลาตินแล้ว จะเริ่มซ้อมเพลงอื่นๆ ต่อไป และบทเพลงจะค่อยๆ เป็นเพลงที่ผ่อนคลาย
และเป็นเพลงที่มีความสนุกสนานมากขึ้น

สรุปและอภิปรายผล

129

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนสิกำร เหล่ำวำนิช และอำจำรย์ ดร.วิชฏำลัมพก์ เหล่ำวำนิช

4. พยายามเลือกเพลงที่สนุกสนานเป็นเพลงสุดท้ายเพื่อให้สิ้นสุดการซ้อม
ด้วยความสนุกสนานและผ่อนคลาย
- การต่อเพลงใหม่
1. เริ่มต้นด้วยการอธิบายภาพรวมของบทเพลง อาทิเช่นความต้องการของ
ผู้ประพันธ์ ความหมายของบทเพลง ความต้องการและการตีความของผู้อ้านวยเพลง เพื่อท้าให้คณะ
นักร้องเข้าใจแนวคิดและภาพรวมของบทเพลง
2. พยายามให้สมาชิกจดจ้าท้านองหลักได้ตั้งแต่ครั้งแรกในการฝึกซ้อม
3. ให้สมาชิกทุกคนจดบันทึกสิ่งส้าคัญที่ผู้อ้านวยเพลงต้องการ
4. การต่อเพลงใหม่ควรใช้สระที่เป็นธรรมชาติก่อน อาจไม่จ้าเป็นต้องใช้ค้า
จริงๆ ที่ปรากฏอยู่ในบทเพลง เพื่อเป็นการฝึกให้นักร้องสามารถวางเสียงได้อย่างถูกต้อง จากนั้นจึงใส่
ค้าที่เป็นเนื้อร้องจริงต่อไป
5. ต่อเพลงใหม่ด้วยวิธีการ Sight Singing โดยห้ามหยุด พยายามอ่านโน้ต
จนจบเพลงให้ได้เนื่องจากจะช่วยกระตุ้นและพัฒนาทักษะในการอ่านโน้ตของนักร้อง แม้ว่าเพลงใหม่ที่
นักร้องได้รับนั้น จะมีจังหวะที่ยาก หรือมีขั้นคู่ที่ร้องไม่ได้ แต่นักร้องก็ควรฝึกอ่านต่อไปจนจบเพลง
6. ในการต่อเพลงใหม่ ผู้อ้านวยเพลงหรือนักเปียโน ควรบรรเลงเปียโนไป
พร้อมกับนักร้อง เนื่องจากเสียงเปียโนจะช่วยให้นักร้องได้ยินและเข้าใจเสียงประสานของเพลง จนเมื่อ
นักร้องสามารถร้องเพลงนั้นได้ด้วยตัวเองแล้ว ก็ควรจะหยุดใช้เปียโน (หากเป็นเพลงที่ต้องร้องแบบไม่มี
เครื่องดนตรีประกอบ) เพื่อให้นักร้องสามารถปรับเสียงเข้าหากัน และใช้เปียโนเฉพาะส่วนที่นักร้องยังมี
ปัญหาเรื่องระดับเสียง (Intonation) อยู่เท่านั้น
7. หากนักร้องไม่สามารถอ่านโน้ตด้วยตัวเองได้ จะช่วยเหลือโดยการท้า
ไฟล์ Midi แยกแนวเสียง เพื่อให้นักร้องสามารถกลับไปฝึกซ้อมเองที่บ้านก่อนที่จะมาซ้อมรวมกัน
- การใช้เสียงที่ถูกต้องและแสดงตัวอย่างให้ท้าซ้้า
1. การที่ผู้อ้านวยเพลงสามารถสาธิตหรือแสดงตัวอย่างเสียงที่ถูกต้องนั้น
เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ท้าให้นักร้องเข้าใจ เห็นภาพตามที่ผู้อ้านวยเพลงต้องการ
2. ผู้อ้านวยเพลงควรสาธิตในจุดที่นักร้องมีปัญหาได้ เช่นสามารถเลียนแบบ
ความผิดพลาดได้ทั้งเสียงผู้ชายและเสียงผู้หญิง หรือเลียนแบบสิ่งที่นกั ร้องท้าผิดพลาดได้ เพื่อให้นกั ร้อง
เห็นความผิดพลาดของตนเองได้อย่างชัดเจน
3. มีการเชิญคณะนักร้องประสานเสียงจากต่างประเทศ มาสาธิตตัวอย่าง
เสียงที่ถูกต้องให้นักร้องได้ดู และเลียนแบบเสียง
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- การฝึกซ้อมแยกแนวเสียง
1. เป็นการนัดฝึกซ้อมเพิ่มเติมนอกเหนือจากเวลาซ้อมรวมวงปกติ
2. เป็นการซ้อมเพื่อเก็บรายละเอียด หรือแก้ปัญหาของแต่ละแนวเสียง
3. หัวหน้าแนวเสียงจะเป็นผู้น้าในการซ้อม และช่วยกันหาข้อสรุปร่วมกัน
ในการร้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4. หากยังคงมีปัญหาจะให้ผู้อ้านวยเพลงเป็นคนตัดสินใจในขั้นสุดท้าย
- การประเมินความก้าวหน้า
1. จัดให้มีการทดสอบเป็นระยะ และจะเพิ่มความเข้มข้นในการทดสอบขึ้นเรื่อยๆ
2. หลังจากการสอบแต่ละครั้งผู้อ้านวยเพลงจะบอกจุดบกพร่องของแต่ละ
กลุ่มหลังการสอบเพื่อน้าไปใช้ในการพัฒนา
3. การทดสอบจะสร้างความกระตือรือร้นในการฝึกซ้อม
4. จัดให้มีการแสดงคอนเสิร์ตเป็นระยะ และมีการประเมินผลจากคอนเสิร์ต
แต่ละครั้ง
6.1.2 วิธีกำรในกำรเตรียมคณะนักร้องประสำนเสียงของประเทศไทยเพื่อก้ำวสู่กำรแข่งขัน
ขับร้องประสำนเสียงโลก World Choir Games 2014
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์วิธีการที่คณะนักร้องประสานเสียงที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน
ประเทศไทยในปี ค.ศ.2014 โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้
6.1.2.1 การประเมินความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมการแข่งขัน
- ความพร้อมด้านความสามารถของสมาชิก
1. สมาชิกต้องมีเสียงร้องที่มีคุณภาพ ซึ่งคุณภาพหมายรวมถึงลักษณะการออกเสียง
ทั้งเนื้อเสียง (Tone) และการออกเสียงค้า (Diction) ที่ถูกต้อง ระดับความดังเบาของเสียงที่ใช้ (Dynamic)
ความถูกต้องของระดับเสียงของโน้ต (Pitch, Intonation) ร้องเพลงได้ตรงตามระดับเสียงที่ได้ยิน สิ่งที่
ส้าคัญในการพิจารณาอีกประการคือ ความสามารถในการร้องเพลงโดยใช้เทคนิคการร้องแบบเบลคันโต
หรือ ทักษะการร้องเพลงแบบ Classic ได้
2. ทัก ษะการอ่านโน้ตสากล นัก ร้องทุกคนควรมีทัก ษะในการอ่านโน้ ต
สากล หากไม่มีต้องได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง ในบางกรณีผู้อ้านวยเพลง หรือสมาชิกในวงจะช่วยท้า
ไฟล์ MIDI หรือ อัดเสียงร้องเพื่อให้สมาชิกที่ไม่สามารถอ่านโน้ตได้อย่างน้าไปฝึกซ้อมด้วยตัวเองที่บ้าน
นอกจากนี้หัวหน้าแนวเสียงยังมีบทบาทอย่างมากในการช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาดังกล่าว อาทิเช่น
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นัดเวลาเพิ่มพิเศษเพื่อสอนหรือติวเรื่องเทคนิคการอ่านโน้ต โดยส่วนใหญ่จะใช้เทคนิคการ Move Do
เพื่อช่วยสมาชิกที่ไม่สามารถอ่านโน้ตได้คล่อง
3. ทั ก ษะทางโสตประสาทมี ค วามส้ า คั ญ เป็ น อย่ า งมากในการขั บ ร้ อ ง
ประสานเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขัน เนื่องจากบทเพลงที่ใช้ในการแข่งขันอาจมีการแบ่งการ
ประสานเสียงมากความสี่แนว บางเพลงใช้ถึง 8 แนวเสียง ทุกครั้งที่วอร์มเสียง ผู้อ้านวยเพลงจะมีการ
ฝึกโสตประสาทสอดแทรกอยู่ในแบบฝึกหัด สิ่งที่ส้าคัญอีกประการในการฝึกทักษะนี้คือ ต้องมีการฟังเพลงขับ
ร้องประสานเสียง จากข้อมูลวิจัยชิ้นนี้พบว่า คณะนักร้องประสานเสียงทั้งสองวงมีวิธีการพัฒนาทักษะใน
การท้างานร่วมกันอย่างสม่้าเสมอ โดยวิธีที่สมาชิกทั้งสองวงใช้ในการท้างานร่วมกันสามารถแบ่งได้ออกเป็น
2 รูปแบบ ได้แก่ ร่วมกันก้าหนดเป้าหมายในการท้างานร่วมกัน และการวางแผนการท้างานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก้าหนดขึ้นร่วมกัน
- ความพร้อมทางด้านการเงิน
1. ต้องประมาณการค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมและแข่งขันให้ครอบคลุมทุก
ด้าน โดยผู้วิจัยได้แสดงตัวอย่างการประมาณการงบประมาณไว้ในบทที่ 5
2. สอบถามความสามารถทางด้านการเงินของสมาชิก
6.1.2.2 การคัดเลือกสมาชิก
- คณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์
1. สร้างแรงจูงใจให้เด็กๆ เกิดความสนใจ อาทิเช่น ประกาศหน้าเสาธง
เดินตามห้องประจ้าชั้น และท้าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
2. นัดหมายวัน เวลา เพื่อท้าการคัดเลือกสมาชิก
3. ทดสอบความมั่ น ใจของผู้ ส มั ค รด้ ว ยการให้ ผู้ ส มั ค รแนะน้ า ตั ว และ
สัมภาษณ์ผู้สมัคร
4. ทดสอบความสามารถของผู้สมัครทางด้านการฟัง ว่านักร้องสามารถฟัง
โน้ตที่บรรเลงจากเปียโน และสามารถร้องโน้ตตัวที่ครูบรรเลงได้ถูกต้องหรือไม่
5. ทดสอบความกว้างของช่วงเสียง (Range) ว่านักร้องคนนั้นสามารถร้อง
ได้สูงหรือต่้าขนาดไหน
6. ทดสอบความสามารถของการร้องบันไดเสียงเมเจอร์
7. ท้ายสุดจะเป็นการทดสอบความสามารถทางด้านการร้องเพลง ว่าร้องเพลง
เป็นอย่างไรบ้าง เพี้ยนมากน้อยขนาดไหน มีอารมณ์ร่วมกับบทเพลงที่ร้องมากขนาดไหน (เพลงที่ร้องนั้น
เป็นเพลงแนวไหนก็ได้ ภาษาอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับความถนัดของนักร้อง)

สรุปและอภิปรายผล

132

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนสิกำร เหล่ำวำนิช และอำจำรย์ ดร.วิชฏำลัมพก์ เหล่ำวำนิช

8. อย่างไรก็ตามการรับนักร้องนั้นจ้าเป็นต้องค้านึงถึงแนวเสียงที่วงต้องการ
ในช่วงเวลานั้นด้วย
- คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู
1. สอบถามสมาชิกปัจจุบันที่ตั้งใจจะไปแข่งก่อน ไม่มีการคัดเลือกจาก
สมาชิกเหล่านี้
2. ต้องการนักร้องที่สามารถจะท้างานร่วมกันได้ทันทีและไม่มีปัญหา
3. คุณสมบัติส้าคัญก็คือ ร้องได้ไม่เพี้ยน เสียงดังพอควร (ต้องการคนมา
เสริมก้าลังให้ดังขึ้น) และสามารถอ่านโน้ตบรรทัด 5 เส้นเองได้
4. คุณสมบัติของแต่ละพาร์ทก็เป็นไปตามแนวคิด ที่ผู้อ้านวยเพลงต้องการ
อัลโต/เบส เสียงหนา มีน้าหนัก ร้องต่้าได้ อยู่ในระดับความสามารถเดียวกันกับสมาชิกที่มีอยู่ (แนวคิด
หลักคือ สมาชิกใหม่อย่างน้อยต้องดีกว่าสมาชิกเก่าที่อ่อนทีสุด)
5. การท้างานร่วมกัน สังเกตได้จากการรับฟังค้าสั่ง ค้าแนะน้าในช่วงการ
ออดิชั่น และการตอบสนองต่อค้าสั่งเหล่านั้น รวมถึงการวางตัวในขณะออดิชั่น (หากมีข้อข้องใจในเรื่องนี้
อาจจะสังเกตพฤติกรรมก่อนและหลังการออดิชั่ น การติดต่อ/ปฏิสัมพันธ์กับอาสาสมัครของคณะ หรือ
ผู้มาออดิชั่นคนอื่นๆ)
6. หลั ง จากได้รั บ คัดเลื อกมาแล้ ว ก็ จ ะมี ก ารสั ง เกตพฤติ ก รรมและการ
ท้างานร่วมกัน มีการทดสอบด้วยเพลงที่ก้าลังซ้อมอยู่ที่จะใช้จริงที่ได้มอบหมายแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การสอบอาจจะท้าอย่างเป็นกิจจะลักษณะหรือเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมทั่วไป
6.1.3 กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนอื่นๆ
6.1.3.1 การจัดการเรื่องการเดินทางและการติดต่อสายการบิน
1. ควรเลือกซื้อบัตรโดยสารด้วยสายการบินเดียวกันหรือพันธมิตรกัน ที่สามารถ
รับผิดชอบการเดินทางในกรณีที่เครื่องบินเกิดการล่าช้าขึ้น
2. ควรเตรียมแผนการส้ารองหากสายการบินเกิดการล่าช้า อาทิเช่น เตรียมเบอร์
ติดต่อของผู้ประสานงานกองประกวด และสถานทูตไทย เตรียมงบประมาณส้ารองเพื่อใช้ในกรณี
ฉุกเฉิน
3. ควรจัดเตรียมชุดที่ใช้ในการแสดงบรรจุในกระเป๋าถือเดินทางขึ้นเครื่อง ไม่น้า
โหลดใต้ท้องเครื่องบิน เนื่องจากหากกระเป๋าเดิ นทางใบใหญ่ไม่ได้เดินทางมากับนักร้องจะท้าให้ไม่มีชุด
แสดงและเสียโอกาสในการแข่งขัน
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6.1.4 เลือกสถำนที่พัก
6.1.4.1 ที่พักที่ผู้จัดการแข่งขันจัดให้มีหลายประเภท ควรดูรายละเอียดอย่างรอบคอบ
เพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการแข่งขัน
6.1.4.2 พยายามพิ จ ารณาถึ ง สถานที่ ใ นการฝึ ก ซ้ อ ม อาทิ เ ช่ น ห้ อ งประชุ ม หรื อ
อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการฝึกซ้อมว่าทางที่พักสามารถจัดเตรียมไว้ให้ได้หรือไม่
6.1.4.3 ควรเลือกที่พักที่อยู่ในเมือง เนื่องจากจะท้าให้มีความสะดวกสบายในเรื่องอื่นๆ
ด้วย อาทิเช่น อาหาร และ การเดินทาง
6.1.5 กำรคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย
6.1.5.1 มีการท้าในหลายลักษณะอาทิเช่น ส่งคณะกรรมการมาคัดเลือกมายังสถานที่
ฝึกซ้อม หรือ การส่งกรรมการมาชมการแสดงคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นโดยคณะที่มีความสนใจเข้าร่วมแข่งขัน
6.1.5.2 ควรมี ก ารติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ สมาคมขั บ ร้ อ งประสานเสี ย งก่ อ นที่ จ ะไป
แข่งขันเพื่อสอบถามเงื่อนไขต่างๆ ในการผ่านการรับรองจากสมาคม
6.1.6 กำรเลือกประเภทที่จะเข้ำร่วมแข่งขัน
6.1.6.1 พิจารณาจากบริบทโดยรวมของคณะนักร้องประสานเสียงว่าเหมาะกับประเภทใด
6.1.6.2 พิจารณากฏ กติกาในการแข่งขันแต่ละประเภทอย่างละเอียด
6.1.6.3 พิ จ ารณาช่ ว งเวลาในการแข่ ง ขั น ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ ช่ ว งเวลา และ
งบประมาณ
6.1.6.4 ควรเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 1 ประเภทเพื่อให้นักร้องได้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้น
และคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

6.2 อภิปรำยผล
จากผลการวิจัยนี้ท้าให้ผู้วิจัยมีความเข้าใจในกระบวนการถ่ายทอดความรู้ของผู้อ้านวยเพลง
ระดับโลก และวิ ธีการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันของคณะนักร้องประสานเสียงที่เป็นตัวแทน
ประเทศไทยทั้งสองวง ดังบทสรุปที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้น ผู้วิจัยจึงขอแบ่งประเด็นในการอภิปรายตาม
หัวข้อดังนี้
6.2.1 มุมมองด้ำนควำมเป็นมืออำชีพต่อกำรทำงำนดนตรีในสังคมไทย
ประเด็ น ที่ ผู้ วิ จั ย ต้ อ งการน้ า ผลการวิ จั ย มาอภิ ป รายคื อ มุ ม มองในการท้ า งานด้ า นดนตรี
โดยเฉพาะการท้าวงขับร้องประสานเสียงที่มีทัศนคติที่แตกต่างกันระหว่าง วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรม
สรุปและอภิปรายผล
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ต่างประเทศ กล่าวคือ ในการท้าวงขับร้องประสานเสียงของไทยจะมีความจริงจังน้อยกว่า ส่วนใหญ่
เป็นการรวมตัวกันเพื่อท้าในสิ่ง ที่รัก ร้องเพลงกันเพื่อความบันเทิง รับงานแสดงเพื่อความบันเทิง อาจ
ไม่ได้มีมุมมองในลักษณะที่เป็นวิชาชีพทางดนตรีมากนัก
แต่เมื่อผู้วิจัยได้สัมผัสการท้างานแบบมืออาชีพในวงการขับร้องประสานเสียงพบว่า มีมุมมองที่ต่าง
ไปจากเดิม กล่าวคือ ในต่างประเทศนั้น การขับร้องประสานเสียง หรือการท้างานดนตรีเป็นวิชาชีพที่ต้องมี
ความเป็นมืออาชีพสูง มีการแข่งขันที่รุนแรง มีมาตรฐานที่สูงมาก
“ผมไม่เข้าใจเลยว่าท้าไมสังคมไทย มองเรื่องดนตรีว่าไม่ใช่เป็นเรื่อง
จริ ง จั ง มี มุ ม มองในการท้ า งานแบบอะไรก็ ไ ด้ ส บายๆ ซึ่ ง มั น ไม่ ใ ช่ ใ นสั ง คม
นักดนตรีที่ผมใช้ชีวิตอยู่” (Lijauco, R. M., Jr, สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2557)
จากการเก็บข้อมูลพบว่า วงขับร้องประสานเสียงในประเทศไทยเป็นวงที่มีความสนุกสนาน
มากที่สุด มีการพูดคุยกันระหว่างฝึกซ้อมมากที่สุด และมีความจริงจังน้อยที่สุด ซึ่งท้าให้เป็นอุปสรรคใน
การพั ฒ นา ดั ง นั้ น สิ่ ง ที่ ต้ อ งเปลี่ ย นในการพั ฒ นาไปสู่ ร ะดั บ โลกคื อ การปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ และ
วัฒนธรรมในการฝึกซ้อม ให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ทุกคนต้องท้าการบ้านมาก่อนการฝึกซ้อม
ต้องมีความจริงจังกับการออกงานทุกๆ ครั้งไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ รักษาภาพลักษณ์ของ
คณะนักร้องประสานเสียง
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ มาเป็นผู้อ้านวยเพลง พบว่า
วัฒนธรรมการฝึกซ้อมเปลี่ยนไปมาก ทุกคนมีความตระหนักในความเป็นมืออาชีพมากขึ้น เริ่มตั้งแต่
การเริ่มต้นฝึกซ้อมและเลิกฝึกซ้อมให้ตรงเวลา การฝึกซ้อมส่วนตัว ความมีวิ นัยต่อตนเองเรื่องอาหาร
การดูแลสุขภาพ ให้แข็งแรงและพร้อมต่อการร้องเพลงอยู่เสมอ
6.2.2 ปัญหำในกำรเรียบเรียงเสียงประสำน
จากการวิจั ยพบว่าอุปสรรคอย่างหนึ่งในการส่งคณะนักร้องประสานเสียงเข้าร่วมแข่งขัน
รายการระดับนานาชาติคือ การขาดแคลนเพลงไทยที่มีการเรียบเรียงให้วงขับร้องประสานเสี ย ง
เนื่องจากโดยทั่วไปจะมีข้อก้าหนดให้คณะนักร้องประสานเสียงของแต่ละชาติ เลือกบทเพลงของชาติ
ตนเองในการร่วมแข่งขัน
การเก็บข้อมูลพบว่ามีเพลงไทยที่เรียบเรียงเสียงประสานอยู่จ้านวนหนึ่ง แต่เพลงเหล่านั้นมี
จ้านวนน้อยมากที่เหมาะสมในการน้าไปแข่งขันขับร้องประสานเสียงระดั บนานาชาติ เนื่องจากผู้เรียบ
เรียงเสียงประสานไม่ได้เรียบเรียงเพื่อน้าไปประกวดหรือแข่งขัน ส่วนมากจะเรียบเรียงเพื่อความบันเทิง
หรือใช้กับกิจกรรมทางสังคมต่างๆ
สรุปและอภิปรายผล
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อย่างไรก็ตามบทเพลงที่ต้องน้า มาประกวดนั้นต้องเป็นบทเพลงที่เ หมาะสมกับคณะนักร้อง
ประสานเสียง และเป็นการเรียบเรียงที่สามารถแสดงให้เป็นความสามารถของนักร้อง และเอกลักษณ์
ในการขับร้องประสานเสียงควบคู่กัน
นอกจากนั้ น ท้ า นองเพลงไทยเดิม หรื อ เพลงไทยนั้ น ส่ ว นมากจะเป็ น บทเพลงที่ มี ท้ า นอง
สวยงาม เรียบร้อย ไม่ค่อยแสดงอารมณ์แบบสุดโต่งเหมือนกับวัฒนธรรมอื่นๆ ท้าให้เมื่อน้าไปแข่งขัน
กับคณะนักร้องประสานเสียงที่มีวัฒนธรรมอื่นๆ จึงเสียเปรียบอยู่บ้าง
“หากเปรียบเทียบบทเพลงขับร้องของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ แล้ว
จะพบว่าบทเพลงขับร้องประสานเสียงของประเทศอื่นๆ จะมีการแสดงอารมณ์ที่
หลากหลายและชัดเจน ง่ายต่อการนาเสนอ แต่สาหรับบทเพลงขับร้องประสาน
เสียงในประเทศไทยยังไม่มีผู้เรียบเรียงเสียงประสานมากนัก อีกทั้งยังไม่มีการ
แสดงออกของอารมณ์ที่ชัดเจน อาทิเช่น ไม่มีเพลงที่แสดงอารมณ์โกรธมากๆ
หรือไม่มีการตะโกนร้องเหมือนกับดนตรีชนเผ่าในประเทศแอฟริกา ส่วนใหญ่
เพลงไทยจะเป็นเพลงที่แสดงความสุข ความรักแบบหวานๆ ไม่มีอะไรที่แสดง
ความรู้ สึ กกดดั นและถ่ ายทอดออกมาทางดนตรี มากนั ก ” (Lijauco, R. M., Jr,
สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2557)
อย่างไรก็ตามปัจจุบันเริ่มมีความตื่นตัวในวงการขับร้องประสานเสียงของประเทศไทยเพิ่มขึ้น
อย่ างต่ อ เนื่ อ ง และเริ่ ม มี ก ารน้ า เพลงไทย มาเรี ย บเรี ย งเสี ยงประสานให้ เ หมาะสมกั บ การขับ ร้ อง
ประสานเสียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงน่าจะท้าให้มีโอกาสที่คณะนักร้องประสานเสียงจะเลือกเพลงไทย
ที่หลากหลายขึ้น
6.2.2.1 ปัญหำกำรออกเสียงภำษำไทยในกำรขับร้องประสำนเสียง
ปัญหาอย่างหนึ่งในการร้องประสานเสียงแบบตะวันตกของคนไทยคือ ปัญหาเสียงแบน
ไม่เปิดกว้างเหมือนกับชาวตะวันตก เนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาที่มีการออกเสียงเป็นเอกลักษณ์
กล่าวคือ มีการควบคุมเสียงด้วยวรรณยุกต์ที่มีระดับเสียงต่างๆ ท้าให้ในบางครั้งเสียงวรรณยุกต์ที่
ต้องการอาจไปขัดแย้งกับโน้ตที่ถูกต้อง ท้าให้ต้องมีการปรับโน้ต หรือปรับภาษาแล้วแต่กรณี
ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้ศึกษาเพิ่มเติมและ พบว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาใหญ่
ส้าหรับการเรียนการสอนขับร้องประสานเสียงในประเทศญึ่ปุ่นเช่นกันเนื่องจากวิธีการออกเสียง และ
วิธีการพูดของคนเอเชียนั้นแตกต่างๆ กับชาวตะวันตก โดยคนเอเชียมักจะปิดคอ และไม่ค่อยเปิด
(inner mouth) เหมือนกับชาวตะวันตก และในช่วงนั้นผู้ที่มาสอนร้องเพลงให้คนญี่ปุ่นก็ไม่เข้าใจว่า
สรุปและอภิปรายผล
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ปัญหาเกิดจากอะไร ปัญหานี้ได้ถูกค้นพบและพยายามแก้ไขในระยะเริ่มต้นของระบบการเรียนการ
สอนดนตรีในโรงเรียนของประเทศญี่ปุ่นเมื่อประมาณ ค.ศ.1881 (Ogawa, 2010)
ส้าหรับในการแข่งขันระดับนานาชาติ ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องท้าความเข้าใจว่ารากเหง้า
ของการขับ ร้องประสานเสียงนั้นก็ มาจากวัฒนธรรมตะวันตก ดังนั้นวิธีการร้องเพลงในวงขับร้ อง
ประสานเสียงนั้น จึงใช้วิธีการเดียวกันกับวัฒนธรรมตะวันตกด้วย เมื่อใช้วิธีการขับร้องแบบวัฒนธรรม
ตะวันตก ท้าให้คนไทยเกิดปัญหาขึ้นเมื่อต้องร้องเพลงประสานเสียง เพราะคนตะวันตกพัฒนาวิธีการ
ขับร้องจากการสะท้อนเสียงในการพูดในชีวิตประจ้าวัน ซึ่งคนตะวันตกจะใช้การสะท้อนเสียงบริเวณ
กระโหลกและช่วงปาก ขณะที่วิธีการพูดของคนไทยนั้นจะใช้การสะท้อนเสียงบริเวณช่วงปากและล้าคอ
เมื่อถึงเวลาที่ต้องร้องเพลงประสานเสียง ท้าให้ต้องใช้เวลาในการสอนและฝึกซ้อมมากกว่าคนชาติ อื่น
เพราะเราจะเคยชินในการใช้เสียงที่อยู่บริเวณปากและล้าคอ
นอกจากวิธีการพูดแล้ว วรรณยุกต์เสียงเลื่อน และสระเสียงสั้น ก็สร้างปัญหาในการ
ขับร้องอยู่ไม่น้อย แม้ว่าทั้งสองอย่างนี้จะท้าให้เกิดความน่าสนใจของภาษาไทยของเราขณะที่ขับร้อง
เพลง โดยวรรณยุกต์นั้นจะมีปัญหากับค้าหรือพยางค์ที่เป็นวรรณยุกต์เสียงเลื่อน ได้แก่ เสียงโทที่จะต้อง
มีโน้ตเอื้อนลง (โน้ตตัวที่สองและสามต้องมีระดับเสียงต่้ากว่าโน้ตตัวแรก) เมื่อนักร้องขับร้องโน้ตเอื้อน
ลงแล้ว นักร้องอาจจะมีแนวโน้มกดเสียงลงไปในคอ และเสียงจัตวาที่จะต้องมีโน้ตเอื้อนขึ้น (โน้ตตัว ที่
สองต้องมีระดับเสียงสูงกว่าโน้ตตัวแรก) เมื่อนักร้องเอื้อนขึ้นแล้ว เสียงอาจจะไม่แข็งแรง หรือหลบกลับ
เข้าไปอยู่ข้างใน หรือติดอยู่ในคอ ขณะที่สระเสียงสั้นนั้น จะสร้างปัญหาว่าเราต้องลากเสียงตัวสะกด
เช่นค้าว่า “กัน” ที่ต้องลากเสียง น.หนู ค้าว่า “ร้อง” ที่ต้องลากเสียง ง.งู หรือค้าว่า “ธรรม” ที่ต้อง
ลากเสียง ม.ม้า หรือค้าว่า “รัก” ที่บางครั้งอาจต้องลากเสียง ง.งู การลากเสียงตัวสะกดนั้น นักร้อง
อาจจะร้องเสียงติดอยู่ในคอ หรือร้องแล้วเสียงฟังดูหนีบได้
ด้วยเหตุดังกล่าวท้าให้ในการแข่งขันระดับนานาชาติบางครั้ง หากต้องการให้ได้เสี ยงที่
ต้องการอาจต้องยอมร้องภาษาไทยให้มีความชัดเจนน้อยลงบ้าง อาทิเช่น ในการแข่งขันในระดับ
นานาชาติ กรรมการทุกท่านมาจากต่างชาติ ไม่มีใครเข้าใจภาษาไทย หาเราเลือกร้องภาษาไทยให้ชัด
ทุกค้า อาจท้าให้เสียงที่ต้องการหรือเสียงที่กรรมการต้องการได้ยิน หรือคุ้นชินนั้นไม่ได้ ตามต้องการ
ท้าให้ถูกตัดคะแนนเรื่องคุณภาพของเสียง
เรื่ อ งการออกเสี ย งภาษาไทยในการขั บ ร้ อ งประสานเสี ย งนั้ น จึ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ที่ ค วาม
ละเอียดอ่อนและซับซ้อนมาก ต้องใช้ความเข้าใจทางดนตรี ความเข้าใจทางการขับร้องประสานเสียง
ความเข้าใจทางภาษา มาท้างานร่วมกันเพื่อให้ได้สิ่งที่ลงตัว หรือยอมรับได้ในการแสดง หรือการแข่งขัน
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6.2.2.2 กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จากข้อมูลการวิจัยพบว่า การเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันขับร้องประสาน
เสียงในเวทีระดับนานาชาติ จ้าเป็นต้องใช้ปัจจัยหลายประการ อาทิเช่น บุคคลากรทางการขับร้อง
ประสานเสียงที่มีคุณภาพ และงบประมาณในการสนับสนุนที่เพียงพอ
ส้าหรับในเรื่องของการขาดแคลนบุคคลากรทางด้านการขับร้องประสานเสียงภาครัฐ
สามารถสนับสนุนได้ ด้วยการจัดกิจกรรมการให้ความรู้ทางการขับร้องประสานเสียง โดยเชิญวิทยากร
หรือผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในและต่างประเทศมาท้าการอบรมให้ความรู้ กับครูและนักเรียนที่สนใจในกิจกรรม
ดังกล่าว โดยจากการเก็บข้อมูลพบว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีกิจกรรมที่สนับสนุนการขับร้องประสาน
เสียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช & มนสิการ พร้อมสุขกุล, 2557; สมาคมพัฒนา
วิชาชีพครูศิลปะแห่งประเทศไทย, 2556)
ส้าหรับปัญหาด้านการขาดแคลนด้านงบประมาณในการฝึกซ้อมและการเดินทางนั้น
เป็นปัญหาที่ส้าคัญมากเช่นกัน จากการเก็บข้อมูลพบว่าคณะนักร้องประสานเสียงที่เดินทางไปแข่งยัง
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐที่เพียงพอ จ้าเป็นต้องหาแหล่งทุนจากภาคเอกชนด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่
หรือในบางคณะอาจต้องออกค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปแข่งขันด้วยตนเองทั้งหมด (ดุษฎี พนมยงค์ ,
สัมภาษณ์, 30 เมษายน 2557) ซึ่งหากเป็นไปได้รัฐบาลและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ควรจัดสรร
งบประมาณ หรือ หามาตรการจูงใจทางภาษี ให้กับหน่วยงานเอกชนที่เล็งเห็นความส้าคัญ และยินดีที่
จะให้การสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว ดังตัวอย่างของคณะนักร้องประสานเสียง
จุฬดาร์ที่เป็นคณะนักร้องในสถานศึกษา ท้าให้บริษัทเอกชนผู้สนับสนุนสามารถน้าใบเสร็จที่บริจาค
ลดหย่อนภาษีได้ แต่ส้าหรับวงอื่นๆ ที่ เป็นเอกชนจะไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้สนับสนุนในลักษณะ
ดังกล่าวได้

6.3 ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
จากผู้ให้ข้อมูล และเอกสารต่างๆ เป็นหัวข้อโดยสรุปได้ดังนี้
6.3.1 ควรมีการรวมตัวกันของคณะนักร้องประสานเสียงต่างๆ ในลักษณะเครือข่าย
6.3.2 หน่วยการภาครัฐควรจัดการแข่งขันขับร้องประสานเสียงในประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับ
การตื่นตัวของวงการขับร้องประสานเสียงในประเทศไทย
6.3.3 จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ส้าหรับครู หรือผู้อ้านวยเพลง ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน
ส้าหรับวงขับร้องประสานเสียงโดยเฉพาะ
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6.3.4 กระทรวงวัฒนธรรม หรือ หน่วยงานระดับประเทศควรสร้างความสัมพันธ์กับองค์กร
ระหว่างประเทศในการจัดกิจรรมขับร้องประสานเสียง
6.3.5 ส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันร้องเพลงมากขึ้น
6.3.6 ควรมีการส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับกับการขับร้องประสานเสียงมากขึ้น
6.3.7 ควรมีการวิจัยเรื่องการออกเสียงภาษาไทยในการขับร้องประสานเสียง
6.3.8 ควรส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทางด้านดนตรีในอนาคต
6.3.9 รัฐบาลควรส่งเสริมกิจกรรมทางดนตรีที่เอกชนท้าโดยเป็นประโยชน์ต่อสังคม
6.3.10 น้าข้อมูลจากการวิจัยฉบับนี้ไปต่อยอดเป็นแบบฝึกหัดในการขับร้องประสานเสียง เพื่อใช้
ในการพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงให้เหมาะสมกับบริบทของตนเอง
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ปี 2554 - ปัจจุบัน

ปี 2556 - ปัจจุบัน
ปี 2557 - ปัจจุบัน

ประวัติผู้วิจัย

อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ประจาวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาจารย์พิเศษวิชาเปียโนของสถาบันดนตรี Trinity Guildhall
โรงเรียนและศูนย์สอบเทียบมาตรฐานด้านดนตรีจากลอนดอน
ประเทศอังกฤษ
ได้รับเชิญเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ ประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
ที่วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒประสานมิตร
อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
เป็นผู้เชี่ยวชาญฝึกสอนคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย
ประจาปีงบประมาณ 2557 - 2560
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ เหล่าวานิช และอาจารย์ ดร.วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช

กิจกรรมทางดนตรี
 สมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู ตาแหน่งหัวหน้าพาร์ทอัลโต มีโอกาสแสดง
ขับร้องประสานเสียง และเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 ผู้เชี่ยวชาญฝึกสอนคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย
 นักเปียโนบรรเลงประกอบวงขับร้องประสานเสียงจุฬดาร์
 นักเปียโนบรรเลงประกอบวงขับร้องประสานเสียงเยาวชนไทย

ประวัติผู้วิจัย
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสิการ เหล่าวานิช และอาจารย์ ดร.วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช

อาจารย์ ดร.วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช




ปริญญาตรี : ครุศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการดนตรีศึกษา (Music Education)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทางาาน
ปี 2544 – 2545
ปี 2546
ปี 2548 – ปัจจุบัน
ปี 2555 – 2556
ปี 2556 – 2557
ปี 2557 – ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ครูอาสาคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ สอนดนตรีไทยและวัฒนธรรมไทย ณ
วัดวชิรธรรมปทีป นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ครูอาสาคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ สอนดนตรีไทยและวัฒนธรรมไทย
ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
อาจารย์ประจากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
ได้รับเชิญจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
เป็นผู้เชี่ยวชาญฝึกสอนคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย
ประจาปีงบประมาณ 2557 – 2560
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

กิจกรรมทางาดนตรี
 สมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู ตาแหน่งหัวหน้าพาร์ทเทเนอร์ มีโอกาสแสดง
ขับร้องประสานเสียง และเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 ผู้เชี่ยวชาญฝึกสอนคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย
 อาจารย์ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมวงดนตรีไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ประวัติผู้วิจัย
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