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เรื่อง/ภาพ : Capriccioso 

	 “นักประพันธ์เพลงต้องค้นหา	‘ลายเซ็น’	ของตัวเองให้เจอ	ต้องมีทั้ง	‘สมอง’	และ	‘หัวใจ’	ให้ดนตรีของตน	
พร้อมๆ	กับต้องเปิดใจรับรู้สิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่คุ้นเคย	ด้วยการใช้จินตนาการ	และความมุ่งมั่นทั้งหมดที่มีอยู่”

	 ในวงการดนตรีคลาสสิกบ้านเรา	 ถ้าจะกล่าวถึง

นักประพันธ์เพลงคลาสสิก	 ร่วมสมัยที่มีผลงานการ		

ประพันธ์เพลงออกสู่สาธารณะอย่างสม่ำเสมอทั้งในและ

ต่างประเทศแล้วล่ะก็	ต้องมีชื่อ	“ณรงค์ฤทธิ์	ธรรมบุตร”	

อยู่ด้วยอย่างแน่นอน	 ด้วยความที่เป็นนักประพันธ์เพลง

ที่มีความสามารถในการประพันธ์บทเพลงขนาดใหญ่ที่มี

ความละเอียดซับซ้อนได้อย่างไพเราะ	 เป็นที่ยอมรับใน

วงการดนตรีคลาสสิกทั้ ง ในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ		

	 บทเพลงของนกัประพนัธเ์พลงทา่นนีไ้ดร้บัยกยอ่งวา่	

แตง่ดว้ยสงัคตีลกัษณแ์ละเทคนิคการประพันธ์เพลงขั้นสูง

ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	 เนื้อหาดนตรีมีความไพเราะ	

งดงาม	 มเีสนห่	์ นา่ตดิตาม	 สื่อความหมายชัดเจน	 เร้า

อารมณ์	 และมีสีสันเสียงที่แตกต่าง	 จากการผสมผสาน

ลักษณะที่ โดดเด่นของสำเนียงดนตรีไทยให้เข้ากับ

เทคนิคการประพนัธเ์พลงคลาสสกิรว่มสมยัตะวนัตก	โดย

มีการสะท้อนความเป็นไทยผ่านทางแรงบันดาลใจ	

จังหวะ	 ทำนอง	 และชื่อเพลง	 ซึ่งถ้าตั้งใจฟัง	 เรามักจะ

ได้ยิน	‘เสียงของวัด’	ซ่อนอยู่ในบทเพลงด้วยเสมอ	

	 ฉบับนี้	Capriccioso	 จะขออนุญาตพาคุณผู้อ่าน

ไปรู้จัก	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ณรงค์ฤทธิ์	 ธรรมบุตร	

หรือ	 “อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์”	 ที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาใน

วงการเพลงคลาสสิกในเมืองไทยรู้จักกันดี	 ผู้ซึ่งมีความ

มุ่งมั่นที่จะเป็นนักประพันธ์เพลงคลาสสิกตั้งแต่อายุ	13	

ปี	 และได้เดินทางเข้าสู่เป้าหมายของตนเองมาโดย

ตลอด	 “อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์”	 สำเร็จการศึกษาระดับ

ปรญิญาเอกทางดา้นการประพนัธเ์พลงจากมหาวทิยาลยั	

Michigan	State	ประเทศสหรัฐอเมริกา	และได้นำความ

รู้และประสบการณ์กลับมาถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจใน

บ้านเรา	 ด้วยการเป็นอาจารย์ด้านการประพันธ์เพลง	

ประจำภาควิชาดุริยางคศิลป์	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มากว่า	19	 ปี	 พร้อมๆ	 กับ

สร้างสรรค์ผลงานการประพันธ์เพลงออกสู่สาธารณะ		

ในปี	 พ.ศ.	2551	 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ได้รับการประกาศ

เกียรติคุณเป็น	 “ศิลปินศิลปาธร”	(ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น)	

สาขาดนตรี	 จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	

กระทรวงวัฒนธรรม			

			 Capriccioso : สวัสดีค่ะ	 อาจารย์	 วันนี้ขอ

อนุญาตคุยกับอาจารย์แบบสบายๆ	เป็นกันเองนะคะ	

 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ :	สวัสดีครับ	ยินดีครับ	

			 Capriccioso :	 ขอเริ่มต้นที่เรื่องของ	 “แรง

บันดาลใจ”	นะคะ	อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้อาจารย์

ก้าวขึ้นมาเป็นนักประพันธ์เพลงคลาสสิกร่วมสมัยใน		

วันนี้คะ?	

	 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ :	 ผมเป็นคนที่ค่อนข้างโชค

ดีครับ	ถ้าจะว่าไปแล้ว	เนื่องจากว่า	ผมรู้ตัวเองตั้งแต่ยัง	

อายุน้อย	 ว่าตัวเองอยากทำอะไร	 และคุณพ่อคุณแม่

ของผมให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีครับ	 ผมเริ่มแต่ง

เพลงครั้งแรกเมื่ออายุ	13	 ปี	 เป็นเพลงสำหรับเปียโน

สั้นๆ	 ตอนนั้น	 ยังไม่รู้เรื่องทฤษฎีอะไรมากนัก	 แต่งลุย

ไปตามจินตนาการและความมุ่งมั่นที่มีอยู่ในตัวเลยครับ	
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อันที่จริงแล้ว	 ผมมีสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจอยู่อย่างหนึ่ง

ครับ	คือ	สมัยที่ผมยังเด็กนั้น	ผมได้ชมรายการ	“ดนตรี

วิจารณ์”	 ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับสังคีตนิยม	 ของ

อาจารย์ชูชาติ	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันเอกชูชาติ			

พิทักษากร)	 มีอยู่ครั้งหนึ่ง	 ได้เวลาออกอากาศแล้ว	 วง

ยังไม่ทันได้ซ้อม	 อาจารย์ก็เลยจัดเป็นรายการพิเศษ

ซ้อมวงดนตรีออกอากาศไปเลยนับแต่นั้นมา	 เหตุการณ์

นั้นได้เป็นแรงบันดาลใจในการเป็นนักประพันธ์เพลง

คลาสสิกให้เด็กอายุ	13	 ปีคนหนึ่งเป็นอย่างมากครับ	

ด้วยความที่ทำให้เห็นว่า	 เบื้องหลังของการแสดงดนตรี

นั้นเป็นอย่างไร	 จากวันนั้น	 ผมมุ่งมั่นว่า	 จะต้องเป็น		

นักประพันธ์เพลงคลาสสิกให้ได้ครับ	 ตรงนี้ผมขอ		

ขอบพระคุณอาจารย์ชูชาติเป็นอย่างยิ่งครับ	

	 Capriccioso :	ขอให้อาจารย์ช่วยเล่าความรู้สึก

เมือ่ไดร้บั	 “รางวลัศลิปนิศลิปาธร”	(รางวลัศลิปนิรว่มสมยั

ดีเด่น)	สาขาดนตรี	ประจำปี	2551	ให้ฟังหน่อยค่ะ	

 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ :	เท่าที่แต่งเพลงมา	ผมเอง

ก็ค่อนข้างมั่นใจว่า	เพลงที่แต่งนั้นมีคุณค่าในตัวเองครับ	

เพราะผมใส่ความตั้งใจในทุกเพลงที่ผมแต่งขึ้น	 เมื่อมี		

ผู้มามอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้ก็รู้สึกดีใจและยินดี		

มากครับ	 เป็นเกียรติแก่ชีวิต	 และเป็นกำลังใจในการ		

สรา้งสรรค์ผลงานอื่นๆ	 ต่อไป	 ขอขอบคุณสำนักงาน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 กระทรวงวัฒนธรรมเป็นอย่าง

ยิง่ครบั		

	 Capriccioso :	 ทราบมาว่า	 อาจารย์แต่งเพลง

มาแล้วหลายบทเพลง	 ซึ่งแต่ละเพลงก็มีความน่าสนใจ

อยู่ในตัว	อยากทราบว่า	ผลงานชิ้นใดที่อาจารย์ชื่นชอบ

มากที่สุดคะ?	

 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ :	 จริงๆ	 แล้วก็มีที่ชอบอยู่

หลายเพลงครับ	 แต่ถ้าต้องเลือกก็คงจะเป็น	 “ไวโอลิน

คอนแชร์โตสังคีตมงคล”	 ซึ่งได้แสดงในการเฉลิมฉลอง

วาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	80	 พรรษาของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี	พ.ศ.	2550	บรรเลง

โดยวงดรุยิางคซ์มิโฟนกีรงุเทพครบั	และ	“ถวายปฎญิญา”	

ซึง่ไดแ้ตง่ในนามของจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	 เพื่อร่วม

รำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	 เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	บรรเลงโดยวงซิมโฟนี

ออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ	 ที่ชอบ

สองเพลงนี้มากที่สุดก็เนื่องจากว่าเป็นเพลงที่ได้รับ

เลือกให้แสดงในวาระที่สำคัญของประเทศครับ	 นอก

จากนั้นแล้ว	ทั้งสองเพลงนี้ยังแสดงความเป็นตัวตนของ

ตัวเองออกมาได้มากที่สุดครับ		

	 Capriccioso :	ในอนาคตอันใกล้นี้	พวกเราพอ

จะมีโอกาสได้ชื่นชมผลงานของอาจารย์ไหมคะ?		

 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ :	ที่ผ่านมา	ผมก็ทำงานสอง

ด้าน	 ทั้งงานแต่งเพลงและงานด้านวิชาการครับ	 งาน

แต่งเพลงที่กำลังทำอยู่ขณะนี้มี	 “เปียโนคอนแชร์โต”	

สำหรับเปียโนและวงเครื่องสายซึ่งมีกำหนดจะแสดงใน

กลาง เดื อนกรกฎาคมนี้ โ ดยวง เครื่ อ งสายแห่ ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และ	“ปิยสยามินทร์”	สำหรับ

นักร้องประสานเสียง	 และวงออร์เคสตราขนาดใหญ่	

โดยใช้บทกวี	 ของคุณก้องภพ	 รื่นศิริ	 บรรเลงโดยวง

ซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

เพลงนี้แต่งเนื่องในวันครบรอบ	100	ปีการสวรรคตของ

สมเด็จพระปิยมหาราช	 ด้วยความยาวประมาณ	25	

นาที	 มีกำหนดแสดงเดือนตุลาคมนี้ครับ	 ขอเชิญ		

ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมรับชมการแสดงดนตรีครับ	 โดย

สามารถติดตามข่าวสารได้ที่	 รายการดนตรีคลาสสิก	

สถานีวิทยุจุฬาฯ	 ช่อง	FM	101.5	MHZ	 ทุกวัน	 เวลา	

21.35-23.55	 น.	 ครับ	 สำหรับงานด้านวิชาการ	 ปีที่

ผ่ านมา	 ผมได้แต่งหนังสือ	 “การประพันธ์ เพลง		

ร่วมสมัย”	ขึ้นครับ	และในปีนี้	 จะมีหนังสือเล่มใหม่	ซึ่ง

เป็นการอธิบายกระบวนการแต่งเพลงร่วมสมัย	 โดยใช้

เพลงที่ผมแต่งขึ้นเป็นกรณีศึกษา	ชื่อว่า		

	 “อรรถาธิบายและบทวิเคราะห์บทเพลงที่ประพันธ์

โดย	ณรงค์ฤทธิ์	ธรรมบุตร”	ครับ	

	 Capriccioso :	ท้ายสุดนี้	ใคร่ขอให้อาจารย์ช่วย

ฝากข้อคิดไปยังเยาวชนและผู้ที่สนใจในการประพันธ์

เพลง	 พร้อมทั้งช่วยแนะนำแนวทางในการพัฒนา

ตนเองด้วยค่ะ	

 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ :	 การประพันธ์เพลงเป็น

วิชาที่ไม่มีสูตรสำเร็จครับ	 ไม่มีสีดำ	 ไม่มีสีขาว	 แต่ว่ามี

อยู่ทุกสี	 อยู่ที่ว่าจะเลือกอย่างไร	 ดนตรีร่วมสมัยใน

ปัจจุบันนี้แต่งยากขึ้น	 เพราะดูเหมือนว่าดนตรีในโลกนี้

มีความหลากหลายมากเหลือเกิน	 นักประพันธ์เพลง

ต้องค้นหา	 “ลายเซ็น”	 ของตัวเองให้เจอ	 ต้องค้นพบ

แนวทางของตัวเองให้ได้	 ต้องมีความมานะ	 พยายาม	

และต้องมีความรู้ทั้ง	 “ศาสตร์”	 และ	 “ศิลป์”	 ในการ

ดนตรี	 หมายถึงว่า	 ต้องมีทั้ง	 “สมอง”	 และ	 “หัวใจ”	

พร้อมๆ	 กับต้องเปิดใจรับรู้สิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่เรา		

คุ้นเคย	 ด้วยการใช้จินตนาการและความมุ่งมั่นทั้งหมด

ที่มีอยู่ครับ	

	 Capriccioso :	 ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่

ไดม้โีอกาสมาพดูคยุกบัอาจารยใ์นวนันีน้ะคะ	 ขอบพระคุณ

อาจารย์มากค่ะ	สวัสดีค่ะ	

       อาจารยณ์รงคฤ์ทธิ ์:	ดว้ยความยนิดคีรบั	สวสัดี

ครบั	


