“ไก่แก้ว” จากทานองเพลงไทยเดิม “สร้อยแสงแดง
เป็ นเพลงแรกที่ ณัฐประพันธ์ขน้ึ สาหรับการแสดงคอนเสิรต์ แสดงครัง้ แรกในการแสดงเปี ยโนเดีย่ วปฐมฤกษ์ของหอประชุม
ใหญ่ ศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 20, 24 และ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2530 และในพิธเี ปิ ดอาคารศูนย์วฒ
ั นธรรม
แห่งประเทศไทยอย่างเป็ นทางการ เมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2530 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดาเนินทอดพระเนตรการแสดง ความเป็ นเอนกประสงค์ของหอประชุมใหญ่ โดย
ให้การบรรเลงเปี ยโน เป็ นตัวแทนของการบรรเลงดนตรีทไี่ ม่ต้องใช้เครือ่ งขยายเสียง มีกล่องเสียงประกอบ ให้ผชู้ มได้เห็นกล
ไกลของการทางานของกล่องเสียงดังกล่าวก่อนแสดงด้วย
เพลงนี้ ประพันธ์ขน้ึ ในรูปแบบของวาริเอชัน่ (Variation) มีทานองหลัก และทานองแปรอีก 4 เทีย่ ว เริม่ ต้นด้วยทานองหลัก
เข้ามาเทีย่ วแรกอยูใ่ นเสียงต่า โดยมีเสียงสูงเป็ นความระยิบระยับของไก่แก้ว อันนามาจากบทนาทานองแปร เทีย่ วแรก
ทานองจะอยูเ่ สียงกลาง เทีย่ วที่ 2 อยูเ่ สียงสูง ซึง่ แบ่งทานองออกเป็ นหลายแนวให้ความรูส้ กึ ถึงความอ่อนไหว และน่าฉงน
ต่อด้วยบทแทรกสัน้ ๆ นาเสียงเข้าสูบ่ นั ไดเสียงใหม่ Whole tone scale เลียนบันไดเสียงไทย 7 เสียงเท่าๆ กัน แล้วจึงเป็ น
เทีย่ วที่ 3 ทีม่ ที านองประกอบเป็ นเหมือนประกายเพชรวิบวับทีละประกายอันสดใส เทีย่ วที่ 4 ทานองจะเข้ามาอย่างมีพลัง
อันอิม่ เอิบ เปี่ ยมด้วยความสุขสม ทิ้งท้ายด้วยประกายความแวววาวของ “ไก่แก้ว”
“สยาม” โซนาต้า
ประพันธ์ถวายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ สยามมินทราธิราช บรม
นาถบพิตร มหาราช เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 75 พรรษา พ.ศ. 2545
“สยาม” โซนาต้านาเสนอเอกลักษณ์ของประเทศไทย 4 ภาค ผ่านเสียงดนตรีการเดีย่ วเปี ยโน โดยแบ่งออกเป็ น 4 กระบวน
เริม่ ด้วยภาคกลาง ตามด้วยภาคอีสาน ภาคเหนื อ และจบด้วยภาคใต้ ขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาของแต่ละภาค
ล้วนบ่งบอกถึงจิตวิญญาณชาวไทย ซึง่ ในความต่างนัน้ รวมกันได้เป็ นชาติเดียว ความรักสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาติ
ย่อมจะทาให้ชาติเจริญ ประชาชนจึงจะมีความอยูด่ กี นิ ดีและมีความผาสุก บทเพลงนี้หวังให้ดนตรีเป็ นส่วนหนึ่งของตัวแทน
ความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวของความรักมาตุภมู ิ ซึง่ ขอถวายเป็ นเครื่องสักการะแด่ พระองค์ท่าน ผูเ้ ป็ นองค์พระประมุขและเป็ น
ดังดวงใจของพสกนิ
่
กรทุกคน
ภาคอีสาน (Allegretto Scherzando) เริม่ ต้นด้วยการโห่สามลา และเข้าทานองเต้ยสามจังหวะ ดนตรีพยายามเลียนเสียง
ของแคน ซึง่ เป็ นเครือ่ งดนตรีสาคัญของภาคอีสาน เต้ย สองจังหวะแรกอยูใ่ นช่วงต้น จังหวะทีส่ องนัน้ บรรเลงด้วยเทคนิค
ของการล้อเลียน 2 แนว ประชันกันระหว่างมือขวาและมือซ้าย ทานองเต้ยนี้จะอยูใ่ นบันไดเสียงไมเนอร์ จึงประพันธ์ท่อน
กลางของกระบวน เป็ นบันไดเสียงเมเจอร์ แทนอารมณ์ทอี่ อ่ นหวานและจริงใจของชาวอีสาน เต้ย จังหวะทีส่ าม จะตามเข้า
มาในช่วงย้อนตอนจบ ความสนุ กของจังหวะชวนให้นึกถึงการเซิ้งของชาวอีสาน และความรืน่ เริง รักสนุ ก อันเป็ นลักษณะ
ของคนไทยโดยทัวไปด้
่ วย
โซนาต้าถวายชัยคีตมหาราชา (Glory to Our Great Kings)
เพลงเปี ยโนโซนาต้าบทแรกของไทย ประพันธ์เฉลิมพระเกียรติพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ สยามมินทราธิราช บรม
นาถบพิตร มหาราช วาระเฉลิมฉลอง 50 ปี การครองราชย์ ในปี พ.ศ. 2538 เป็ นบทเพลงสาหรับเปี ยโนเดีย่ ว โดยประพันธ์
ขึน้ จากทานองหลักทีส่ าคัญ ของบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระมหากษัตริยใ์ นพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึง่ มีบทเพลงพระราช
นิพนธ์ด้วยกัน สี่ องค์ เป็ นบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 หนึ่ง องค์ คือ
บุหลันลอยเลือ่ น เป็ นบทเพลงพระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 7 สาม องค์ คือ คลืน่
กระทบฝั ง่ ราตรีประดับดาว และเขมรละออองค์ และเป็ นทานอง เพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูม ิ
พลอดุลยเดช มหาธรรมิกราช โดยอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ 6 บท คือ สายฝน ใกล้รงุ้ คา่ แล้ว แสงเดือน ยูงทอง และ
มหาจุฬาลงกรณ์
ท่อนสุดท้าย ทีฆา ยุโก โหตุ มหาราชา ใช้ทานองเขมรละออองค์ เป็ นทานองหลักของคีตลักษณ์ ‘Rondo’ มีทานองมหาจุฬาลงกรณ์เป็ นท่อนแยกครัง้ ที่ 1 ตามด้วยทานองหลักในกุญแจเสียง เอ แฟล็ต เมเจอร์ แล้วจึงเข้าท่อนแยกครัง้ ที่ 2 ด้วย
ทานองเพลงพระราชนิพนธ์ยงู ทอง แล้วกลับเข้าทานองหลักในกุญแจเสียงเดิม คือ เอฟ เมเจอร์ แล้วจึงตามด้วยบทสรุปซึง่
นาเอาเพลงพระราชนิพนธ์ยงู ทองและมหาจุฬาลงกรณ์ มาประชันกันเพลงจบลงอย่างองอาจมีชยั และมีความผาสุข
บรรยากาศของกระบวนนี้จะร่าเริง มีความพิสดารพอควรในด้านเทคนิค มีเสียงบางตอนทีล่ ้อเสียงฆ้องวง บทเพลงพระราช
นิพนธ์มหาจุฬาลงกรณ์ เป็ นบทเดียวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช มหาธรรมิกราช ทีป่ ระพัน ธ์ขน้ึ จาก
ทานองโน้ต 5 ตัว ทานองท่อนแยกครัง้ ที่ 1 นัน้ นามาจากการแปลงเป็ นโน้ตเพลงไทยโดยคุณครูเทวาประสิทธิ พาทยโกศล

ตามทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทาขึน้ บรรเลงถวายโดยวงปี่ พาทย์ในปี พ.ศ.2497 ซึง่ เป็ นปี เกิดของผูป้ ระพันธ์
บทประพันธ์ “บุตรน้ อยหลงหาย”
สาหรับเปี ยโน และเครื่องเคาะ และลิ เกประยุกต์
บทประพันธ์น้ี มีลกั ษณะเป็ นเพลงชุด (Suite) เล่าเรือ่ งจากคาอุปมาของพระเยซู จากพระคริตสธรรมคัมภีร์ ลูกา 15: 11 31 แบ่งออกเป็ น 4 ท่อน โดยใช้เปี ยโนเป็ นทานองเดินเรือ่ ง มีตะโพน และเครือ่ งเคาะอืน่ ๆ เป็ นส่วนประกอบสาคัญทีส่ ร้าง
อารมณ์ให้เข้ากับท้องเรือ่ ง โดยมีผรู้ าทรงเครือ่ งลิเก ราแสดงอารมณ์ และท่าทางตามเนื้อเรือ่ ง แต่ไม่รอ้ ง ให้ดนตรีจากเปี ยโน
เป็ นผูร้ อ้ งแทน
ท่อนที่ 1 “ชี วิตเป็ นเช่นนี้ ” ขึน้ ต้นด้วยเพลง “วา” ซึง่ เป็ นโหมโรงช่วงสุดท้ายก่อนม่านเปิ ด ตามด้วยเพลงออกแขก ซึง่ เป็ น
เพลงประเพณีของลิเก ทานองเพลงวากลับมาอีกครัง้ เปิ ดโรงตัวพ่อกับพีส่ าว ซึง่ ชืน่ ชมในความสุขของครอบครัว ตามด้วย
เพลงกระต่ายเต้น เปิ ดตัวบุตรน้อย ทีม่ ที านองสนุ กสนาน แล้วจึงถึงช่วงกลางที่ บุตรน้อยขอแบ่งสมบัตจิ ากพ่อ โดยได้รบั การ
ทัดทานจากพีส่ าว จึงมีการขัดเคืองใจอย่างมาก ท้ายทีส่ ุดพ่อต้องยอมตามบุตรน้อย ท่อนนี้จบลงด้วยความกระหยิม่ ยิม้ ย่อง
ลิงโลดใจของบุตรน้อยถึงชัยชนะของตนเองทีไ่ ด้สมบัตติ ามทีใ่ จปรารถนา
ท่อนที่ 2 “ความจริ งที่ปรากฏ” ขึน้ ต้นด้วยนางโสเภณีกาลังเชยชมความงามของตนเอง และกาลังนึกฝั นว่าจะไปปอกลอก
สมบัตจิ ากชายหนุ่มทีพ่ ร้อมให้ถูกหลอก โดยมีทานองแปรหวานๆ ของเพลงลอยกระทงนามา แล้วจึงเข้าเพลงสนุ กด้วย
ทานองกินนรีรอ่ น ปรากฏตัวของบุตรน้อย หลังจากนัน้ จะเป็ นการเกี้ยวพาราสี ระหว่างนางโสเภณีกั บบุตรน้อย ด้วยทานอง
แปรของเพลงลอยกระทง ซึง่ มีทงั ้ ลักษณแจ๊สด้วย โดยนางพาสมัครพรรคพวกเข้ามาร่วมยัวด้
่ วย ในทีส่ ุดบุตรน้อยก็ถูกปอก
ลอกจนหมดตัว ท่อนนี้จบลงด้วยความปวดร้าว เสียใจ เสียสมบัตหิ มด บุตรน้อยเข้าใจความจริงของชีวติ อย่างถึงแก่น
ท่อนที่ 3 “เศร้าสลดกลับใจ” เริม่ ต้นด้วยบุตรน้อย ต้องตกระกาลาบาก ในบ้านเมืองต่างถิน่ ไม่มใี ครเหลียวแล นาโดย
ทานองเพลงแขกปั ตตานีในช่วงต้น และช่วงกลางมีเพลงธรณีกนั แสงแสดงถึงความเศร้าโศกของบุตรน้อย ทีช่ วี ติ ตกต่าอย่าง
ทีส่ ุด และเสียใจกับการกระทาของตัวเอง หวนคิดถึงความรักของพ่อ ของพี่ ความอบอุน่ ทีเ่ คยได้ม ี ท่อนนี้จบลงด้วย
ความหวังทีบ่ ุตรน้อยตัดสินใจว่าจะกลับบ้าน กลับไปขอโทษพ่อ
ท่อนที่ 4 “ให้อภัยได้ลูกคืน” ท่อนสุดท้าย เริม่ ต้นด้วยการเดินทางกลับบ้านกับทานองท้ายของเพลงด้อมค่าย ด้วยจิตใจ
ระทึก หวาดหวัน่ เมือ่ ถึงบ้านได้พบพ่อ เป็ นทานองพระเจ้าลอยถาดสองชัน้ และพ่อได้ยกโทษให้บุตรน้อย มีงานเลี้ยงรืน่
เริงโดยใช้ทานอง พระเจ้าลอยถาดชัน้ เดียว เมือ่ พีส่ าวทราบเรือ่ งจึงเสียใจและโมโหทีค่ ดิ ว่าพ่อรักตัวไม่เท่าน้อง จึงเกิดการ
ทะเลาะต่อว่าน้องอย่างแรง ในทีส่ ุด เมือ่ บุตรน้อยขอโทษพีส่ าวแล้วจึงมีการคืนดี และให้อภัย และความสงบสุขก็กลับมาใน
บ้านอีกครัง้ ด้วยทานองโยคีถวายไฟ ก่อนทีด่ นตรีจะจบลงอย่างมีความสุข
** หมายเหตุ มีการปรับตัวละครเล็กน้อยต่างจากเนื้อเรืองในพระคั
่
มภีร์ จากพีชายเป็
่
นพีสาว
่

