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จากโซนาตาถึงเพลงทยอยเดี่ยว

อติภพ ภัทรเดชไพศาล

ความเคลื่อนไหวของความคิดและระบบปรัชญาของตะวันตก ที่เนนการใช “เหตุผล” ของเดส

การต (Rene Descartes 1596-1650) นั้นสะทอนใหเห็นถึงลักษณะมนุษยนิยมที่เริ่มปรากฏขึ้น พรอมๆ 

กับแนวคิดเรื่องความเปนปจเจก ดังหนังสือ Optics ที่เดสคารตเขียน ก็แสดงใหเห็นวาภาพที่ปรากฏ

ขึ้นในตาเรานั้นหาใชการสำแดงออกของพระเจาไม แตเปนภาพการสะทอนแสงกลับหัวผานเรตินา

ของเราเทานั้น

วาที่จริงลักษณะปจเจกในงานจิตรกรรมของฝรั่งเห็นไดจากในงานของดา วินช ี (Leonardo da Vinci) 

และเดลลา ฟรานเชสกา (Piero della Francesca) แลว (ชวงคริสตศตวรรษที่ 16) ที่เริ่มมีการวาดภาพแบบมี

มิติตื้นลึก อันเปนการสำแดงออกซึ่งความเปน “ปจเจก” ของผูวาดนั่นเอง (คือการที่ภาพทั้งภาพเปนการแสดง

มุมมองจากตำแหนงที่ผูเขียนภาพยืนอยูตำแหนงเดียวเทานั้น 1 )

สวนของดนตรีตะวันตก “เพลงเดี่ยว” อยางโซนาตา (sonata) เกิดขึ้นมาพรอมกับแนวคิดปจเจกนิยม

เชนนี้ดวยเชนกัน เห็นไดจากชวงเวลาที่เพลงเดี่ยวไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นับแตคริสตศตวรรษที่ 17 

เพลงเดี่ยวอยาง sonata นี้คอยๆ สรางแบบแผน sonata form ขึ้นมาดวยระยะเวลายาวนาน อันเปนแบบแผน

ที่เครงครัดและเต็มไปดวย “เหตุผล” ซึ่งพอถึงคริสตศตวรรษที่ 18 แนวคิดที่เริ่มตนโดยเดสคารตนี้ก็เห็นไดชัด

วากลายเปนความเชื่อของชนชั้นกลางสวนใหญในตะวันตกไปแลว

ยิ่งกรณีของโมซารต (Amadeus Mozart พ.ศ. 2299-2334 หรือ ค.ศ. 1756-1791) ที่รวมสมัยกับคานท 

(Immanuel Kant พ.ศ. 2267-2347 หรือ ค.ศ. 1724-1804) นักปรัชญาชาวเยอรมันที่เชื่อในเจตจำนงเสรี (Free 

will) การเปนศิลปนอิสระจึงเปนสิ่งที่นาพิศมัยมากกวาการรับใชราชสำนักหรือคริสตจักรอยางจืดชืด เห็นไดจาก

ชวงปลายชีวิตที่โมซารตไดลาออกจากตำแหนงในอาณัติของอารชบิชอปมาใชชีวิตเปนศิลปนอิสระ และสราง

งานที่เขาถึงประชาชนคนชั้นกลางสวนใหญไวเปนจำนวนมาก

1 ซึ่งลักษณะเชนนี้ตรงขามกับภาพสองมิติกอนหนา ที่แบนราบ และไมมีมุมมองเพียงมุมเดียวแบบนี้



แตแนวคิดแบบปจเจกนิยมนี้ก็มาพรอมกับการยกยองศิลปนจนเกินจริง และทำใหงานศิลปะกลายเปน

ทิพย ศิลปนคือมนุษยพิเศษ ดา วินชีเปนอัจฉริยะ นักเขียนภาพไมใชแค “ชาง” อยางแตกอนอีกแลว แตเปน 

“ศิลปน” ปรากฏการณนี้เกิดขึ้นในศิลปะทุกแขนง และเปนสิ่งที่ทำใหศิลปะกลายเปนบางสิ่งที่แยกตัวออกมา

จากชีวิตประจำวันของมนุษย ดูหางไกลและจับตองไดยากขึ้น

และในคริสตศตวรรษที่ 17 นั้นเอง ขณะที่ sonata form กำลังกอรางสรางตัวขึ้นมา ก็เปนจังหวะ

เดียวกันกับที่อังกฤษเริ่มบุกอินเดีย และเปนจุดเริ่มตนแหงจักรวรรดินิยม

ยิ่งมาถึงคริสตศตวรรษที่ 18 การคาในอยุธยาที่คึกคัก ยอมสงผลใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู การ

ศึกษากันและกันผานการคาขาย แนวคิดตางๆ ของทางตะวันตกยอมไหลเวียนมาทางตะวันออกอยางสยาม

ประเทศดวยเหตุนี้

มีขอความหลายตอนที่แสดงใหเห็นวา สุนทรภู ซึ่งมีชีวิตอยูในชวงรัชกาลที่ 1-4 (พ.ศ. 2329-2398 หรือ 

ค.ศ. 1786-1855) มีความรูเกี่ยวกับชาติตางๆ เปนอยางดี ดังใน รำพันพิลาป ที่ทานแตงขึ้นเมื่ออายุได 65 ป 

ไดกลาวถึงเมืองตางๆ ไวมาก เชนชวา มะละกา อินเดีย มังกลา (เบงกอล) และเมืองลังกา (เกาะศรีลังกา) 

เปนตน

ดังนั้นเมืองลังกาของนางละเวงในเรื่อง พระอภัยมณ ีจึงเปนเกาะที่มีอยูจริง ไมใชเรื่องในจินตนาการ

เทานั้น ยิ่งกวานั้น สุนทรภูยังรูอีกดวยวาเกาะลังกาขณะนั้นถูกยึดครองโดยอังกฤษแลว ทานจึงแตงใหนาง

ละเวงเปนกษัตริยผูหญิง (ที่ไดครองเมืองลังกาเพราะพอถูกฆา) เทียบเคียงกับราชินีของอังกฤษสมัยนั้นคือควีน

วิคตอเรียนั่นเอง

ยิ่งในตอนที่นางละเวงสงภาพเขียนของตัวเองไปที่เมืองทมิฬ (อินเดียใต) แลวทาวละมานแหงเมืองทมิฬ

เดินทางมาหานางละเวงที่เกาะลังกานั้น ก็บรรยายฉากที่มีการจัดหองนอนใหทาวละมานอยางฝรั่งๆ ไดอยาง

สมจริง มีการเอยถึงเครื่องมือที่ “ถึงนาทีตีระฆังเสียงหงั่งเหงง” ซึ่งก็นาจะเปนนากาฝรั่ง หรืออยางตอน

บรรยายการแสดงดนตรีทานก็เขียนไววา

ฝายสุรางคนางบำเรอเสนอหนาF F รินสุราแลชมอยคอยถวาย

สาวสำหรับขับเคียงเมียงชมายF F ประสานสายซอดังเสียงวังเวง

แลวขับขานประสานเสียงสำเนียงเรื่อยF ชางฉ่ำเฉื่อยฉอเลาะลวนเหมาะเหม็ง

บางไขกลดนตรีใหตีเองF F F ไดฟงเพลงเพลิดเพลินเจริญใจ

ซึ่งในสองวรรคสุดทายนั้นเห็นทีจะหมายถึงกลองดนตรหีรือ music box นั่นเอง



แนวคิดแบบใหมที่มาพรอมกับความเปนปจเจกแบบของฝรั่งจึงสงผลใหเกิดกวีอยางสุนทรภู ซึ่งสิ่งนี้

ไมใชเรื่องบังเอิญ แตลวนมีเหตุผลมารองรับประกอบกันอยางหนาแนน เริ่มจากการที่สุนทรภูเปนชนชั้นผูดีที่

เกิดในวังหลัง เมื่อเขารับราชการก็เปนที่โปรดปรานของรัชกาลที่ 2 ไดรับพระราชทานเรือนแพ ริมน้ำเจาพระยา 

ตรงทาชางวังหลวง ซึ่งเปนยานเรือนแพของขุนนาง “ผูดี” เปนศูนยกลางของขาราชการที่ทำงานในวังหลวง เปน

ถิ่นที่ทรงอิทธิพลและยอมมีผูไปมาหาสูเสมอ ซึ่งรวมถึงพอคาทั้งภายในและภายนอกที่เปนชาวตางชาติ เชนจีน 

ฝรั่ง แขก (ชวา-มลายู) เปนตน  สุนทรภูทานยอมตองเคยแลกเปลี่ยนความคิดและรูเห็นเรื่องราวของตางชาติ
มากก็ดวยเหตุอันนี้

เพลงเดี่ยวแบบใหมที่เลากันภายหลังวาเปนของ ครูมีแขก ก็เริ่มประดิษฐขึ้นในรุนราวคราวเดียวกันนี้ 

เพลงเดี่ยวแบบนี้แปลกออกไปจากขนบเดิมของดนตรีไทย เพราะไมมีการดน และผูเลนจะตองจำทำนองใหได

อยางไมขาดตกบกพรอง2 ซึ่งเปนเรื่องยากและกอใหเกิดบุคลิกภาพสวนตนของนักดนตรีขึ้นเชนเดียวกับดนตรี

ตะวันตก มีความเปนปจเจกและมีอัตลักษณของตัว ดังที่สุนทรภูทานเคยอางถึงวา

ครูมีแขกคนนี้เขาดีครันF F เปาทยอยลอยลั่นบรรเลงลือ

สุนทรภูเองเปนคนรุนเดียวกับครูมีแขก และยังเคยเปนคนบอกบทละครใหกับคณะนายบุญยังอีกดวย 

ดังนั้นจึงไมใชเรื่องแปลกที่ทานจะรูจักเพลงดนตรีตางๆ เปนอยางดี สงผลใหจินตนาการกวางไกลสรางสรรค

พระอภัยมณีที่ใชดนตรีเปนอาวุธ (ดนตรีคือหนึ่งในศิลปศาสตร 18 ประการ)

โลกทัศนของสุนทรภูในเรื่องดนตรีจึงกวางขวางลึกซึ้ง และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสูรบที่กระทำผาน

เสียงเพลงของพระอภัยมณีนั้นเปนแนวคิดวาดวย ”สันติภาพ” บอกเลาถึงการไมทำรายกันและกัน (ในเชิง

สัญลักษณ) แนวคิดเชนนี้ในสยามประเทศเมื่อสองรอยปกอนถือเปนเรื่องพิเศษ

แตที่นาแปลกใจก็คือแมจนกระทั่งปจจุบัน แนวคิดแบบนี้ก็ดูเหมือนจะยังคงเปนเรื่องพิเศษอยู

หนังสืออานเพิ่มเติม:

อันดามัน สุวรรณภูมิ โดยสุจิตต วงษเทศ

เอกสาร ประวัติยอสุนทรภู โดยสุจิตต วงษเทศ (download ไดจาก website: www.sujitwongthes.com)

2 อยางไรก็ตาม ผมไมมั่นใจวาลักษณะที่ตองจำโนตทุกตัวของเพลงเดี่ยวเกิดขึ้นตั้งแตเมื่อไร แตผมไมคอยเชื่อวาเพลงทยอย
ของครูมีแขกที่สุนทรภูกลาวถึงจะเปนไปในลักษณะนั้น และเห็นวาการที่ตองทองจำตัวโนตทุกตัวใหไดนั้น นาจะเกิดขึ้นในชวง
หลังจากนี้ ในขณะที่ “สำนัก” ของครูตางๆ เริ่มลงหลักปกฐานแลว



(ลอมกรอบลงสีพื้น)

กลองดนตรี หรือ music box

ประดิษฐขึ้นครั้งแรกโดยชางนากาชาวสวิส ชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 18 (สมัยกรุงธนบุรี-กรุงรัตนโกสินทร) ในชวง

คริสตศตวรรษที่ 19 กลองดนตรีประเภทที่ใชกระบอกบันทึกโนตเพลง (บน) ไดรับความนิยมทั่วไป จนกระทั่งเสื่อมความนิยมลง

เมื่อมีการประดิษฐจานบันทึกโนตเพลงที่มีคุณสมบัติดีกวา (ลาง) 

กลองดนตรีขนาดใหญชนิดที่ใชจานบันทึกโนตสามารถเปลี่ยนเพลงไดเปนจำนวนมาก นิยมวางในรานเหลารานกาแฟ

ทั่วไปในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 โดยใหลูกคาหยอดเหรียญเลือกเพลง กลองดนตรีขนาดใหญแบบนี้ปรับเปลี่ยนกลายมา

เปน “ตูเพลง” ในปจจุบันนั่นเอง


