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ภาพ : ทิพย์วรรณ อรรถาโภชน์
และ Capriccioso

“ปิยสยามินทร์” คอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์
โดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาฯ 23 ตุลาคมนี้
พระปิยมหาราชเจ้า
มหาจักรีเกริกนาม
ราชถือราษฎร์ทุกคาม
เจ้าแห่งไทยทั่วหน้า
             
           บทกวี โดย ก้องภพ

วงซิ ม โฟนี อ อร์ เ คสตราแห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด การแสดงคอนเสิ ร์ ต ครั้ ง
สำคัญ “ปิยสยามินทร์” เนื่องในโอกาสครบ
รอบหนึ่ ง ศตวรรษแห่ ง การสวรรคตของ
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมี
ต่อประเทศไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคมนี้ ณ หอประชุม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 19.30 น.

จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ศิลปินศิลปาธร บท
กวีโดย คุณก้องภพ รืน่ ศิริ ขับร้องเดีย่ ว โดย คุณใจรัตน์
พิทักษ์เจริญ ขับร้องประสานเสียงโดย คณะนักร้อง
ประสานเสียงจุฬาฯ บทเพลงนี้ ได้รับเกียรติจาก รอง
ศาสตราจารย์ ดร. ธัชชัย สุมิตร อดีตอธิการบดีของ
จุฬาฯ มาเป็นผู้อ่านบทกวีหลังพักครึ่งการแสดง จะเป็น
บทเพลง “The Firebird Suite” ประพั น ธ์ โ ดย
Stravinsky นักประพันธ์เพลงชาวรัสเซีย และปิดท้าย
รายการด้วย “มหาจุฬาลงกรณ์” บทเพลงพระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียบเรียงใหม่สำหรับ
วงออร์เคสตรา และคณะนักร้องประสานเสียง โดย วานิช
รายการแสดงในคอนเสิร์ต “ปิยสยามินทร์”
เริ่มการแสดงด้วยบทเพลง “3 Buddhist Poems” โปตะวนิช อำนวยเพลงโดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์นรอรรถ
บทเพลงประวั ติ ศ าสตร์ โ ดย Eugene Grassi นั ก จั น ทร์ ก ล่ ำ จากคณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ จุ ฬ าฯ ทุ ก
ประพันธ์เพลงชาวฝรั่งเศส ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก บทเพลง
งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่ หั ว ต่ อ ด้ ว ยบทเพลงที่ ยิ่ ง ใหญ่ “ปิ ย สยามิ น ทร์ ” 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรอรรถ จันทร์กล่ำ กับ
ประพันธ์โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร การอำนวยเพลงในคอนเสิร์ตครั้งนี้
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จอมสยาม
ฝากฟ้า
คือบุตร พระเฮย
สุขด้วยพระบารมี
รื่นศิริ

คอนเสิรต์ ทีจ่ ะมีขนึ้ นี้ ผมตืน่ เต้นมากครับ เนือ่ งจาก
เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะได้แสดงเพลงใหม่ หลังจากที่ 2 ปี
ก่อนหน้านี้ ได้อำนวยเพลง “ถวายปฏิญญา” ของอาจารย์
ณรงค์ฤทธิ์ เพือ่ รำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่ง
ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ในฐานะของคนที่
ตีความบทเพลง ต้องคิดว่าจะใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไป
ด้วย เพื่อที่จะให้เสียงและอารมณ์ที่ไพเราะทีส่ ดุ โดยยัง
อยูใ่ นกรอบทีผ่ ปู้ ระพันธ์เพลงได้วางไว้ ผมชอบที่จะมีส่วน
ร่วมในการปรับแต่งบทประพันธ์ดนตรีครับ หลังจากที่
สกอร์เพลงออกมาครั้งแรกแล้ว ผู้อำนวยเพลงและผู้
ประพันธ์เพลงจะทำงานร่วมกัน ซึ่งผมสนุกกับตรงนี้
มาก ชอบและตั้งหน้าตั้งตาทำงานนี้ รอคอยที่จะได้
แสดงเพลงนี้ครับ
นอกจากนี้แล้ว บทเพลง “The Firebird Suite”
ประพันธ์โดย Stravinsky ยังเป็นเพลงที่ท้าทายมาก
ด้วยเป็นเพลงสมัยใหม่ มีจังหวะที่ซับซ้อน และมีการ

“สำหรับบทเพลง ‘ปิยสยามินทร์’ ในฐานะ
ของคนที่ตีความบทเพลง ต้องคิดว่า จะใส่อะไร
เพิ่มเติมเข้าไปด้วย เพื่อที่จะให้เสียงและ
อารมณ์ที่ ไพเราะที่สุด โดยยังอยู่ ใน
กรอบที่ ผู้ ป ระพั น ธ์ เ พลงได้ ว างไว้
ผมชอบที่จะมีส่วนร่วมในการปรับ
แต่งบทประพันธ์ดนตรีครับ”

“ผมทุ่มเทความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดของผมในการ
แต่งเพลง ‘ปิยสยามินทร์’ ตั้งใจทำงานนี้ ให้จุฬาฯ อย่างเต็มที่
โดยใช้เวลาเตรียมงาน 2 ปี ผมมีความผูกพันกับสถาบันนี้เป็น
อย่ า งมาก ด้ ว ยผมเรี ย นและทำงานที่ นี่ “จุ ฬ าลงกรณ์ ” คื อ
พระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผมอยาก
ให้เพลงนี้ออกมาสมพระเกียรติพระองค์ท่านครับ”
รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร
เรียบเรียงด้วยเทคนิคการบรรเลงขั้นสูง เปิดโอกาสให้
เครือ่ งดนตรีแต่ละชิน้ ได้แสดงศักยภาพออกมาถึงทีส่ ดุ ของ
เครื่องนั้นๆ นักดนตรีจะได้รับความรู้และประสบการณ์
จากการฝึ ก ฝนการบรรเลงเสียงใหม่ๆ อีกทั้งจะต้อง
ทำความเข้าใจเพลงเพื่อที่จะเล่นได้ 
คอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นการแสดงบทเพลงที่ยิ่งใหญ่
ผมอยากเชิญชวนท่านทีส่ นใจมาร่วมรับชมรับฟังการแสดง
ครั้งสำคัญนี้ด้วยกันครับ 

รองศาสตราจารย์ ณ รงค์ ฤ ทธิ์ ธรรมบุ ต ร
ศิลปินศิลปาธร กับความตั้งใจในการประพันธ์
เพลง “ปิยสยามินทร์” 

อาจกล่าวได้วา่ ผมทุม่ เทความรูแ้ ละประสบการณ์
ทัง้ หมดของผมในการแต่งเพลงนี้ ตัง้ ใจทำงานนี้ให้จฬุ าฯ
อย่างเต็มที่ โดยใช้เวลาเตรียมงาน 2 ปี ผมมีความ
ผู ก พั น กั บ สถาบั น นี้ เ ป็ น อย่างมาก ด้วยผมเรียนและ
ทำงานที่นี่ “จุฬาลงกรณ์” คือพระนามของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผมอยากให้เพลงนี้

ออกมาสมพระเกียรติพระองค์ท่านครับ นอกจากนี้แล้ว
ผมยังศึกษาพระราชประวัตขิ องพระองค์อย่างจริงจังด้วย
เพื่อให้เข้าใจพระราชกรณียกิจ และสถานการณ์บ้าน
เมื อ งของประเทศสยามในสมั ย นั้ น เพื่ อ จะประมวล
ความคิด และจินตนาการเสียงออกมาให้ได้อย่างนี้ครับ 
บทเพลงนี้เป็นบทเพลงสำหรับผู้อ่านบทกวี นัก
ร้องโซปราโน วงขับร้องประสานเสียง และวงออร์เคสตรา
ขนาดใหญ่ โดยผมพยายามเลือกใช้สำเนียงของดนตรี
คลาสสิกตะวันตกร่วมสมัย เพื่อให้เพลงน่าสนใจ และมี
ความเป็นสากล พร้อมๆ กับแทรกท่วงทำนองเพลงที่
ฟังดูเป็นไทยๆ เข้าไปในบางช่วงตอนด้วย ผมตั้งใจให้
บทเพลงมีความเป็นสากล ควบคู่ไปกับมีความเป็นไทย
ตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ในการประพันธ์เพลงของผมครับ
เพลงนี้มีทั้งหมด 5 ท่อน ซึ่งมีหลากหลายอารมณ์ ทั้ง
อ่อนหวาน สนุก ดุเดือดและปลุกใจครับ ตัวอย่างเช่น
ในท่อนที่ 2 บทกวีกล่าวถึงการล่าอาณานิคมของชาติ
ตะวั น ตก ช่ ว งแรกจะสื่ อ ถึ ง ความเป็ น ตะวั น ตก ช่ ว ง
กลาง การที่รัชกาลที่ 5 พยายามพัฒนาให้ประเทศ

สยามก้าวหน้าทัดเทียมประเทศตะวันตก ดนตรีจะสื่อ
ถึงความเป็นไทย แต่ไม่ใช่ความเป็นไทยในแบบดั้งเดิม
หากแต่เป็นไทยที่ต่างชาติให้การยอมรับ จะมีการใช้ทั้ง
เสียงที่กระด้างและเสียงที่กลมกลืนในท่อนนี้ ส่วนใน
ท่ อ นที่ 4 ซึ่ ง เป็ น เพลงร้ อ งเดี่ ย ว จะมี ท่ ว งทำนองที่
ไพเราะ อ่อนหวาน เป็นบทเพลงที่ชวนให้คนไทยรู้สึก
ซาบซึ้ ง ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ “รั ช กาลที่ 5”
บทเพลงนี้ คิดว่า ผู้ฟังน่าจะชอบ ผมขอเชิญชวนให้มา
ร่วมฟังกันครับ
ร่ ว มน้ อ มรำลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ
“สมเด็จพระปิยมหาราช” พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น
ที่ รั ก ของคนไทยทั้ ง ชาติ ในคอนเสิร์ตประวัติศาสตร์
“ปิยสยามินทร์” วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคมนี้ ณ หอประชุม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 19.30 น. ไม่เสียค่า
ใช้จา่ ยในการเข้าชม สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
ได้ที่ วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 0 2218 3635
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เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ผู้ที่ชื่นชอบ “ดนตรีเพื่อความเป็นศิลปะ” หรือที่เรียก
ว่า “Art Music” และได้ไปชมการแสดงในเทศกาล “ชวนฟังเพลง บรรเลงที่จุฬาฯ  
Art Music Fest” ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ชื่นชมในความตั้งใจของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในการจัดเทศกาลดนตรีดีๆ แบบนี้ขึ้นมา โดยเปิดกว้างให้ผู้สนใจเข้าชม
การแสดงฟรี และประทับใจในฝีไม้ลายมือของนักดนตรีและนักร้องจากจุฬาฯ ที่ทุ่มเท
แรงกายแรงใจในการฝึกซ้อมเพื่อการแสดงคุณภาพในงานนี้
เทศกาล “ชวนฟังเพลง บรรเลงที่จุฬาฯ Art
Music Festival” นี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ
ส่ ง เสริ ม ให้ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น เสาหลั ก
ด้านดนตรี และเป็นกิจกรรมปฐมฤกษ์ของหอแสดง
ดนตรี ณ อาคารศิลปวัฒนธรรม ซึ่งตั้งอยู่บน “ถนน
สายศิลปวัฒนธรรมแห่งจุฬาฯ” อันเป็นพื้นที่ของ
‘ผังกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์’ เริ่มต้นจากคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ต่อด้วยคณะศิลปกรรมศาสตร์
ไปจนถึ ง คณะอั ก ษรศาสตร์ โดยเป็ น พื้ น ที่ เ พื่ อ
กิจกรรม ซึ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในสาขาวิชา
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อั น ได้ แ ก่ งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ลาน
อเนกประสงค์ศิลปวัฒนธรรม ลานประติมากรรม
พื้ น ที่ นิ ท รรศการ หอแสดงดนตรี สั ง คี ต และ
นาฎยศิลป 
นอกจากนี้ ยั ง เป็ น การแสดงดนตรี เ นื่ อ งใน
วาระของการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ของการ
ก่ อ ตั้ ง วงซิ ม โฟนี อ อร์ เ คสตราแห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นาง
เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ อีกด้วย 
รายการแสดงของเทศกาลนี้ประกอบด้วย วง
ฟลูต (Flute Ensemble) วงคลาริเน็ต (Clarinet
Ensemble) วงแซกโซโฟน (Saxophone
Ensemble) คณะนักร้องประสานเสียงจุฬาฯ (CU
Concert Choir) วงเครื่ อ งสายแห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (CU String Orchestra) วงเครื่องลม
ทองเหลื อ ง (Brass Ensemble) วงเครื่ อ งเคาะ
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(Percussion Ensemble) และปิดท้ายด้วยการแสดง
กีตาร์คลาสสิกและขับร้อง (Classical Guitars &
Vocals) การแสดงของเทศกาลนี้เป็นการบรรเลง
และขับร้องของวงดนตรีที่มีความหลาก หลาย ทั้ง
ขนาดและประเภทของเครื่องดนตรี
คอนเสิร์ต CU String Orchestra เป็นการ
แสดงหนึ่งในเทศกาลนี้ที่ได้รับความสนใจจากผู้ชม
เป็นอย่างมาก นักดนตรีเยาวชนกว่า 40 คนได้ร่วม
กันบรรเลงบทเพลงไพเราะ อันได้แก่ Romance in
C for String Orchestra, Op. 42 ประพันธ์โดย
Jean Sibelius ต่อด้วย Cello Concerto in G
Major, RV 413 (PV 120) ประพันธ์โดย Antonio
Vivaldi และ Romance for Violin and Orchestra
Op. 26, transcribed for Viola by Heinrich
Dessauer จากนั้นจึงเป็น Serenade for String
Orchestra in E Major, Op. 22 ซึ่งเป็นเพลงเอก
ของการแสดงนี้ อย่างเต็มความสามารถ โดยงานนี้
ที่พิเศษคือ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พันเอกชูชาติ พิทักษากร ผู้อำนวยการดนตรีแห่งวง
ซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมา
ร่วมแสดงเดี่ยววิโอลา และ อภิชัย เลี่ยมทอง ศิษย์
เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ นักเชลโลแนวหน้าของ
ไทย มาร่วมแสดงเดี่ยวเชลโลด้วย
งานนี้ ผู้ ที่ พ ลาดชมการแสดงไม่ต้องเสียใจ
เพราะว่ า ปี ห น้ า ทางจุ ฬ าฯ จะร่ ว มใจนำเสนอ
บทเพลงไพเราะอย่างนี้สู่สาธารณะอีกแน่นอน โปรด
ติดตามชม!

