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ว ง ซิ ม โ ฟ นี อ อ ร์ เ ค ส ต ร า แ ห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระอุปถัมถ์
สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยา ณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดการ
แสดงดนตรีวงเครื่องสายแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 29
กรกฎาคม 2554 เวลา 19.30 น. ณ หอ
แสดงดนตรี อาคารศิ ล ปวั ฒ นธรรม
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สมรรถยา วาทะวัฒนะ
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วงเครื่องสายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(Chulalongkorn University String Orchestra/ CU
-String Orchestra) เป็นวงดนตรีที่ผลิดอกออกใบ
มาจากวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาฯ ซึ่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ พันเอก ชูชาติ พิทักษากร ศิลปิน
แห่ ง ชาติ สาขาศิ ล ปะการแสดง (ดนตรี ส ากล)
ประจำปี 2553 และศิลปินแห่งจุฬาฯ เป็นผู้อำนวย
การดนตรี และผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
นรอรรถ จันทร์กล่ำ อาจารย์ประจำ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เป็น ผู้
อำนวยเพลง โดยเป็นวงที่รวบรวมนัก
ดนตรีเยาวชนในกลุ่มเครื่องสาย อัน
ประกอบด้วย ไวโอลิน วิโอลา เชลโล
และดับเบิลเบส จำนวนประมาณ 40
คนที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความ
สามารถทางด้านการบรรเลงดนตรี
รวมวงในรูปแบบของวงเครื่องสาย
(String Orchestra) โดยมีการจัด
ทดสอบเพื่อคัดเลือกนักดนตรีเพื่อเข้า
ร่วมวง ปีละ 1 ครั้ง เยาวชนที่ผ่านการ
คัดเลือกจะได้รับการอบรมทางด้าน
การบรรเลงรวมวงและเทคนิคการ
ปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี เ ฉพาะ จาก

คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อย่างเป็นระบบ หลังการอบรม เยาวชนจะได้แสดง
ดนตรีร่วมกับนักดนตรีมืออาชีพ โดยบทเพลงที่จะ
บรรเลงจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรอรรถ จันทร์กล่ำ ผู้
อำนวยเพลงวง CU-String Orchestra กล่าวถึง
บทเพลงที่นักดนตรีเยาวชนจะได้ร่วมแสดงในปีนี้ว่า
“สำหรั บ คอนเสิ ร์ ต ครั้ ง ที่ 5 ของวง CU-String
Orchestra ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคมนี้ เนื้อหา
ของบทเพลงที่จะบรรเลงมีความยากขึ้นกว่าปีที่ผ่าน
มา เพื่ อ ให้ นั ก ดนตรี เ กิ ด ความท้ า ทายและตั้ ง ใจ
พัฒนาฝีมือของตน เราจะเริ่มกันด้วยบทเพลงที่
มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก ‘Eine kleine Nacht
Musik’ (Complete) โดย Wolfgang Amadeus
Mozart   ต่อด้วย ‘Namada (นัมมทา) Concerto
for Piano and String Orchestra’ ซึ่งเป็น บทเพลง
ใหม่ ประพันธ์ดนตรีโดย รองศาสตราจารย์ ดร.
ณรงค์ ฤ ทธิ์ ธรรมบุ ต ร อาจารย์ ป ระจำคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ศิลปินศิลปาธร   นักประ
พันธ์เพลงร่วมสมัย เดี่ยวเปียโนโดย อาจารย์ ดร.
รามสูร สีตลายัน อาจารย์ประจำ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ จุฬาฯ หลังจากพักครึ่งการแสดงแล้ว จะ
กลับมาพบกันในบทเพลง ‘Le Grand Tango for

รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร

Cello and String Orchestra’ โดย Astor Piazzola
เดี่ยวเชลโลโดย สมรรถยา วาทะวัฒนะ นิสิตชั้นปีที่
3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และปิดท้ายด้วย
‘St. Paul’s Suite, Op.29, No. 2’ ประพันธ์ดนตรี
โดย Gustav Holst ครับ อยากให้มาชมการแสดง
กันครับ” 
สำหรับบทประพันธ์ดนตรี ‘Namada (นัมมทา)
Concerto for Piano and String Orchestra’ ซึ่งจะ
นำออกแสดงครั้งแรก (World Premier) ในงานนีน้ นั้
รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร ศิลปิน
ศิลปาธร นักประพันธ์ เพลงร่วมสมัยของไทย ได้
เล่าถึงเพลงนี้ว่า “บทเพลงนี้ ผมตั้งใจแต่งขึ้นเป็น
พิเศษสำหรับให้วงเครือ่ งสาย CU-String Orchestra
บรรเลงโดยเฉพาะ โดยใช้เทคนิคการประพันธ์เพลง
ร่วมสมัยครับ บทเพลงนี้บรรยายเรื่องราวของแม่น้ำ
‘นัมมทา’ ในประเทศอินเดีย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ
พุทธศาสนา มีอยู่ 3 กระบวนด้วยกัน (ช้า-เร็ว-ช้า)
กล่าวคือ กระบวนที่ 1 พรรณนาถึงเทือกเขา ‘วินธยะ’
ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำนัมมทา กระบวนที่ 2
เป็นเรื่องของ ‘โลกบาดาล’ และ ‘พญานาค’ และ
กระบวนที่ 3 เกี่ ย วกั บ ‘การประทั บ รอย
พระพุ ท ธบาทครั้ ง แรก’ ณ ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ ำ นั ม มทา
บทเพลงนี้แสดงออกถึงความศรัทธาในพุทธศาสนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรอรรถ จันทร์กล่ำ

ดร. รามสูร สีตลายัน

ของผู้ประพันธ์ครับ อยากให้มาฟังกัน โดยเฉพาะ ดึ ง ความน่ า สนใจของบทเพลงออกมาได้ ทั้ ง หมด
อย่ า งยิ่ ง นั ก ประพั น ธ์ เ พลงร่ ว มสมั ย นั ก ดนตรี โดยเฉพาะในเรื่องอารมณ์ของผู้แสดง บทเพลงนี้มี
เครื่องสาย และนักเปียโนครับ”
จุ ด เด่ น อยู่ ที่ ว่ า มี การเปลี่ ย นแปลงอารมณ์ เ พลง
อาจารย์ ดร. รามสูร สีตลายัน ผู้แสดงเดี่ยว อย่างต่อเนื่อง จากดุดัน เป็นอ่อนหวาน แต่ทุก
เปียโน กล่าวถึงการร่วมแสดงกับวงเครื่องสายแห่ง อารมณ์ก็ยังจำเป็นต้องคงความสง่างามตามสไตล์
จุฬาฯ ในครั้งนี้ว่า “เป็นการแสดงร่วมกับวง CU- เพลงแทงโกไว้อยู่ค่ะ อยากเชิญชวนให้มาให้กำลัง
String Orchestra ครั้ ง แรกครั บ รู้ สึ ก ยิ น ดี เ ป็ น ใจนักดนตรีกันเยอะๆ ค่ะ” 
สนใจสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม และ
อย่างยิ่ง สำหรับผมแล้ว เพลงนี้เป็นเพลงที่ท้าทาย
มากครับ มีเทคนิคสำหรับเปียโนที่น่าสนใจอยู่มาก สำรองที่ นั่ ง ได้ ที่ วงซิ ม โฟนี อ อร์ เ คสตราแห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 2586 3634-5
อยากให้มาชมคอนเสิร์ตกันให้ได้ครับ”
ทางด้ า นนั ก เชลโลสาวดาวรุ่ ง “สมรรถยา 

วาทะวัฒนะ” ลูกศิษ ย์ของ อาจารย์กิตติคุณ สด
ประเสริฐ นักเชลโลมืออาชีพแนวหน้าของไทย เล่า
ถึ ง การแสดงเดี่ ย วเชลโลร่ ว มกั บ วง CU-String
Orchestra ในครั้งนี้ว่า “เป็นสมาชิกของวงนี้อยู่แล้ว
ค่ะ เคยร่วมแสดงคอนเสิร์ต CU-String Orchestra
มาแล้วค่ะ แต่ครั้งนี้ ถือว่าพิเศษมาก เพราะว่าได้
แสดงเดี่ยวร่วมกับวงด้วย จะเตรียมตัวให้ดีที่สุดค่ะ
สำหรับเพลง ‘Le Grand Tango for Cello and
String Orchestra’ โดย Astor Piazzola นี้ มีความ
น่าสนใจ ทั้งทางด้านทำนองเพลงและจังหวะ เป็น
เพลงที่ท้าทายมากๆ เนื่องจากว่า ถ้าไม่สามารถ
ทำความเข้าใจในบทเพลงให้ได้อย่างดีแล้ว ก็ไม่อาจ
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