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This research aims to 1) study the history of the Shyam choir and 2) study 

the factors that affect the development of the Shyam choir during the first decade of 
its inception. There are five topics are include in the education field. 1) Members 2) 
teaching 3) concerts and shows4) facilities and5) Budget. The target group include 
founder of Shyam choir administrator and Shyam choir membership during 2004 – 
2013. Research instruments were comprised interview forms for founders’ trainers and 
members of the Shyam choir 

Results indicated as follows: 
1. The foundation of Shyam choir is a result of three people including 

Mannaris Amaruekajorn Santi Lunpae and Wutthiphan Phongtanalert. For the purpose 
of assemble people who are interested in chorus and the make community artistic 
excellence and recognition. In 2009 are change purpose for establish the Shyam choir 
to learning opera singing technique and theory of music. The main reason from new 
members in Shyam choir are no background in music 

2. A major factor contributing the Shyam choir to change the purpose of 
teaching and performing with the underlying caused by the background music of 
members of the Shyam choir. Change the purpose and methods of teaching. During 
the 10 year period since 2004 to 2013, the ability of the choir members have changed 
the most. New members who joined since 2009, the most fundamental is the chorus. 
Make Shyam choir required teaching hours increase. Changing patterns of teaching and 
modify the song chorus with ease training. 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Program of Music Research and Development  Graduate School, Silpakorn University  
Student’s signature.......................................................  Academic Year 2015 
Thesis Advisors’ signature..........................................................



 

ฉ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี เพราะผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์อย่างสูงจาก 

อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ บริบูรณ์วิรีย์ และอาจารย์อานันท์ นาคคง ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่
ได้ช่วยเหลือและให้ค าแนะน าตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องมาโดยตลอด จนวิทยานิพนธ์เสร็จ
สมบูรณ์ 

ขอขอบคุณประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก  
สุวรรณธาดา ที่ได้ให้ค าแนะน า เพื่อท าให้งานวิจัยช้ินน้ีมีความสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์แมนนริศ อ ามฤคขจร อาจารย์สันติ ลุนเผ่ อาจารย์วุฒิพันธ์ุ 
พงษ์ธนเลิศ และเพื่อนสมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล 
รวมถึงให้ความอนุเคราะห์ และช่วยเหลือผู้วิจัยให้ได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง 

ท้ายที่สุดขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อสมศักดิ์ ตันอิสรกุล คุณแม่มณฑาทิพย ์ตันอิสรกุล 
และภรรยา วรชนก ตันอิสรกุล ที่ให้การสนับสนุน และเป็นก าลังใจช่วยเหลือในการท างานด้วยดีเสมอ
มา คุณค่าของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอบูชาแด่ บิดา มารดา อาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน
ที่ได้อบรมสั่งสอน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในการศึกษา
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช 
 

สารบัญ 
 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ............................................................................................................................ ง 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ....................................................................................................................... จ 
กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................. ฉ 
สารบัญตาราง ................................................................................................................................... ฌ 
สารบัญภาพ...................................................................................................................................... ญ 
บทที ่
  1  บทน า .................................................................................................................................. 1 
  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ............................................................................... 1 
   วัตถุประสงค์ของงานวิจัย .............................................................................................. 4 
   นิยามศัพท์เฉพาะ .......................................................................................................... 4 
   ขอบเขตช่วงเวลาในการศึกษา ....................................................................................... 4 
   ขอบเขตด้านประชากร .................................................................................................. 4 
   ข้ันตอนการศึกษา .......................................................................................................... 5 
   วิเคราะห์ข้อมูล.............................................................................................................. 5 
   ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ ............................................................................................ 5 
  2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ......................................................................................................... 6 
  แนวคิดและทฤษฎีการก่อตั้งและพฒันาคณะนักร้องประสานเสียง ................................. 6 
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคณะนักร้องประสานเสียงต่างประเทศ ...................... 18 
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคณะนักร้องประสานเสียงในประเทศไทย .................. 22 
  3 วิธีการด าเนินการวิจัย ........................................................................................................ 29 
  ข้ันที่ 1 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ........................................................................ 29 
  ข้ันที่ 2 การจ าแนกข้อมลูที่ใช้ในงานวิจัย ..................................................................... 30 
  ข้ันที่ 3 สร้างเครื่องมอืส าหรบัใช้ในงานวิจัย ................................................................. 31 
  ข้ันที่ 4 เก็บข้อมูล ....................................................................................................... 33 
  ข้ันที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูล ............................................................................................... 33 
  ข้ันที่ 6 สรปุผลการวิจัย ............................................................................................... 34 
  4 ผลการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมลู .......................................................................................... 35 
  ตอนที่ 1. การศึกษาประวัติคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ........................................ 35 
    ประวัติการก่อตั้งและพฒันาการของคณะนักร้องประสานเสยีงสยาม ........... 35 
    วัตถุประสงค์ในการกอ่ตั้ง ............................................................................. 38 
    สมาชิกในช่วงเริม่ก่อตัง้ ................................................................................ 39 
  ตอนที่ 2. ปัจจัยที่สง่ผลต่อพฒันาการของคณะนักรอ้งประสานเสียงสยาม 

  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2556 ........................................................................ 45 



 

ซ 
 

บทที ่  หน้า 
    สมาชิก......................................................................................................... 45 
    การเรียนการสอน ........................................................................................ 65 
    รายการแสดง ............................................................................................... 81 
    สิ่งอ านวยความสะดวก ................................................................................. 94 
    งบประมาณ ................................................................................................. 99 
  5 สรปุผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ .......................................................... 104 
  วัตถุประสงค์ของการวิจัย .......................................................................................... 104 
  วิธีการด าเนินการวิจัย................................................................................................ 104 
  สรปุผลการวิจัย ......................................................................................................... 105 
   ตอนที่ 1 การศึกษาประวัติคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ................................ 105 
   ตอนที่ 2 ปัจจัยทีส่่งผลต่อพฒันาการของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 

  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - 2556 ................................................................ 105 
  อภิปรายผลการวิจัย .................................................................................................. 110 
  ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................. 110 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ......................................................................... 111 
รายการอ้างอิง ............................................................................................................................... 112 
ภาคผนวก...................................................................................................................................... 115 
 ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์ผู้ก่อตัง้และดูแลคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ................... 116 
 ภาคผนวก ข ตารางผลงานการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม  

  ในช่วง 10 ปี  ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2556 ...................................................... 121 
 ภาคผนวก ค โน้ตเพลงทีเ่รียบเรียงเสียงประสานข้ึนใหม่ของคณะนักร้อง 

  ประสานเสียงสยาม .................................................................................... 140 
ประวัติผู้วิจัย .................................................................................................................................. 175 
 

 
 



 

ฌ 
 

สารบัญตาราง 

ตารางที่            หน้า 
 1  ตารางสรุปแนวคิดการก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียง ................................................ 17 
 2  ตารางสรุปประเด็นการศึกษาในงานวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

คณะนักร้องประสานเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ..................................... 25 
 3  ตารางสรุปประเด็นในการศึกษาการกอ่ตั้งและพัฒนาการคณะนักร้องประสานเสียง .... 26 
 4  ตารางรายช่ือสมาชิกช่วงเริ่มก่อตัง้ ............................................................................... 39 
 5  ตารางแสดงรายช่ือสมาชิกคณะนักรอ้งประสานเสียง  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2556 ................................................................................. 46 
 6  ตารางแสดงข้อมลูอายุสมาชิกที่เข้าร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 

ในแต่ละป ี............................................................................................................. 50 
 7  ตารางแสดงข้อมลูเพศของสมาชิกและหน้าที่ของสมาชิกในคณะนักร้อง 

ประสานเสียงสยามตั้งแตป่ี พ.ศ. 2546 – 2556 ................................................... 51 
 8  ตารางแสดงอาชีพของสมาชิกและจ านวนการเข้าออกในคณะนักร้อง 

ประสานเสียงสยาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2556 .................................................. 53 
 9  ตารางแสดงจ านวนสมาชิกที่เข้า – ออก คณะนักร้องประสานเสียงสยาม  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - 2556 .................................................................................. 54 
 10  ตารางการฝึกซ้อมของคณะนักรอ้งประสานเสียงสยาม 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2551 ................................................................................. 66 
 11  ตารางการฝึกซ้อมและการเรียนทฤษฎีดนตรีของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2556 ................................................................................. 66 
 12  ตารางแสดงตัวอย่างเครื่องหมายประจ ากุญแจเสียง .................................................... 76 
 13  ตารางแสดงจ านวนคอนเสิร์ตและประเภทการแสดงของ 

คณะนักร้องประสานเสียงสยามในแตล่ะป ี............................................................ 81 
 14  ตารางแสดงจ านวนและประเภทบทเพลงที่ขับร้องในแตล่ะปี ....................................... 84 

 15  ตารางผลงานการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ในช่วง 10 ปี  
ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2556 ..................................................................................... 122 

 
 
 
 



 

ญ 
 

สารบัญภาพ 

ภาพที่          หน้า 
 1  แผนภูมิภาพกรอบแนวคิด ........................................................................................... 28 
 2  ภาพสัญลกัษณ์ประจ าคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ................................................ 38 
 3  ภาพอาจารย์แมนนริศ อ ามฤคขจร .............................................................................. 40 
 4  ภาพอาจารยส์ันติ ลุนเผ ่.............................................................................................. 42 
 5  ภาพอาจารย์วุฒิพันธ์ุ พงษ์ธนเลิศ ................................................................................ 43 
 6  การแสดงร้องเดี่ยวของสมาชิกในงาน Christmas Savior 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 .... 58 
 7  ภาพการของคณะนักร้องประสานเสียงสยามร่วมกบั วง Bangkok Street Orchestra  

ในคอนเสิร์ตการกุศล Crying Dog........................................................................ 62 
 8  ภาพแบบฝกึหัดเบื้องต้นส าหรบัสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงสยาม....................... 70 
 9  ภาพแบบฝกึหัดเบื้องต้นส าหรบัสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงสยาม (ต่อ) .............. 71 
 10  ภาพแบบฝกึหัดเบื้องต้นส าหรบัสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงสยาม (ต่อ) .............. 72 
 11  ภาพแบบฝกึหัดการอ่านโน้ตแบบฉับพลัน .................................................................... 79 
 12  ภาพอาจารย์แมนนริศและอาจารย์วุฒิพันธ์ุขณะก าลังสอนทฤษฎีดนตรี ....................... 80 
 13  ภาพตัวอย่างบทเพลง ความฝันอันสงูสุด ทีเ่รียบเรียงโดยอาจารยส์ันติ ลุนเผ ่............... 85 
 14  ภาพตัวอย่างเพลง Ava Maria ที่เรียบเรียงส าหรับการขับร้องประสานเสียง ................ 86 
 15  ภาพตัวอย่างบทเพลง Medley TGT เรียบเรียงเสียงประสานโดย  

อาจารย์พรเทพ วิชุชัยชาญ ................................................................................... 89 
 16  ภาพตัวอย่างบทเพลง พระคุณทีส่าม เรียบเรียงเสียงประสานโดย  

อาจารย์พรเทพ  วิชุชัยชาญ .................................................................................. 90 
 17  ภาพตัวอย่างบทเพลง Va pensiaro............................................................................ 91 
 18  ภาพตัวอย่างบทเพลง Va pensiaro ที่เรียบเรียงแนวเสียงประสานให้ง่ายมากขึ้น ....... 92 
 19  รายช่ือบทเพลงที่ใช้แสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ปี พ.ศ. 2556............... 93 
 20  ภาพการฝึกซ้อมคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ณ  

ร้านขายเปียโนมือสอง Music land ..................................................................... 96 
 21  ภาพชุดการแต่งกายของสมาชิกในคณะนักรอ้งประสานเสียงสยาม .............................. 98 
 22  ภาพชุดแต่งกายของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ในงานแสดงต้อนรับสมเดจ็

พระราชาธิบดีฮะมัด บิน อิซา อัลเคาะลฟีะฮ์ กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน  
เสดจ็เยือนประเทศไทย ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล ..................................... 98 

 23  โน้ตเพลงความฝันอันสูงสุด หน้าที่ 1 ......................................................................... 141 
 24  โน้ตเพลงความฝันอันสูงสุด หน้าที่ 2 ......................................................................... 142 
 25  โน้ตเพลงความฝันอันสูงสุด หน้าที่ 3 ......................................................................... 143 
 26  โน้ตเพลงความฝันอันสูงสุด หน้าที่ 4 ......................................................................... 144 



 

ฎ 
 

ภาพที่           หน้า 
 27  โน้ตเพลงความฝันอันสูงสุด หน้าที่ 5 ......................................................................... 145 
 28  โน้ตเพลงความฝันอันสูงสุด หน้าที่ 6 ......................................................................... 146 
 29  โน้ตเพลงความฝันอันสูงสุด หน้าที่ 7 ......................................................................... 147 
 30  โน้ตเพลงความฝันอันสูงสุด หน้าที่ 8 ......................................................................... 148 
 31  โน้ตเพลงความฝันอันสูงสุด หน้าที่ 9 ......................................................................... 149 
 32  โน้ตเพลงความฝันอันสูงสุด หน้าที่ 10 ....................................................................... 150 
 33  โน้ตเพลงความฝันอันสูงสุด หน้าที่ 11 ....................................................................... 151 
 34  โน้ตเพลงพระคุณที่สาม หน้าที่ 1............................................................................... 152 
 35  โน้ตเพลงพระคุณที่สาม หน้าที่ 2............................................................................... 153 
 36  โน้ตเพลง Ava maria หน้าที่ 1 ................................................................................. 154 
 37  โน้ตเพลง Ava maria หน้าที่ 2 ................................................................................. 155 
 38  โน้ตเพลง Ava maria หน้าที่ 3 ................................................................................. 156 
 39  โน้ตเพลง Ava maria หน้าที่ 4 ................................................................................. 157 
 40  โน้ตเพลง Ava maria หน้าที่ 5 ................................................................................. 158 
 41  โน้ตเพลง Va, pensiero หน้าที ่1 ............................................................................. 159 
 42  โน้ตเพลง Va, pensiero หน้าที่ 2 ............................................................................. 160 
 43  โน้ตเพลง Va, pensiero หน้าที่ 3 ............................................................................. 161 
 44  โน้ตเพลง Va, pensiero หน้าที่ 4 ............................................................................. 162 
 45   โน้ตเพลง Va, pensiero หน้าที่ 5 ............................................................................. 163 
 46  โน้ตเพลง Va, pensiero หน้าที่ 6 ............................................................................. 164 
 47  โน้ตเพลง Medley TGT หน้าที่ 1 ............................................................................. 165 
 48  โน้ตเพลง Medley TGT หน้าที่ 2 ............................................................................. 166 
 49  โน้ตเพลง Medley TGT หน้าที่ 3 ............................................................................. 167 
 50  โน้ตเพลง Medley TGT หน้าที่ 4 ............................................................................. 168 
 51  โน้ตเพลง Medley TGT หน้าที่ 5 ............................................................................. 169 
 52  โน้ตเพลง Medley TGT หน้าที่ 6 ............................................................................. 170 
 53  โน้ตเพลง Medley TGT หน้าที่ 7 ............................................................................. 171 
 54  โน้ตเพลง Medley TGT หน้าที่ 8 ............................................................................. 172 
 55  โน้ตเพลง Medley TGT หน้าที่ 9 ............................................................................. 173 
 56  โน้ตเพลง Medley TGT หน้าที่ 10 ........................................................................... 174 

 



1 
 

1 

 

บทท่ี 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและปัจจัยที่ส่งผลต่อ

พัฒนาการของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2556 คณะนักร้องประสาน
เสียงสยามเป็นกลุ่มนักร้องประสานเสยีงที่ไม่ได้รับการสนับสนุนทางด้านเงินทุน งบประมาณ และการ
ให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ  จากทั้งภาครัฐและเอกชนเหมือนกับคณะนักร้องประสานเสียงกลุ่มอื่น 
เช่น คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย (Thai Youth Choir) ที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีสมาชิกหลายคนที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านการขับร้องประสานเสียงมาก่อน 
ซึ่งหมายถึงคณะนักร้องประสานเสียงสยามอาจจะมีปจัจยัในด้านอื่น ๆ  ที่ส่งผลให้คณะนักร้องประสาน
เสียงสยาม มีความสามารถในการจัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาสมาชิกใหม่ให้มี
ความสามารถในการขับร้องประสานเสียงที่ดีข้ึนและสามารถน าไปใช้ในการแสดงได้ 

การขับร้องประสานเสียง เป็นศาสตร์ทางดนตรีตะวันตกอย่างหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นศิลปะที่ช่วยให้มนุษย์เกิดความสุข ความรื่นเริง 
สนุกสนาน ช่วยคลายความทุกข์และช่วยให้จิตใจคลายความเครียดลงได้ พร้อมทั้งช่วยในการพัฒนา
บุคลิกภาพของตัวเองให้ดีย่ิงข้ึน นอกจากนี้ ยังช่วยในการพัฒนาความรู้ของผู้ที่ศึกษาให้กว้างขวาง โดย
การเรียนรู้ผ่านประวัติศาสตร์ทางดนตรี ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมในช่วงเวลา1 โดยในสังคมฝั่งโลก
ตะวันตกเป็นต้นก าเนิดของการขับร้องประสานเสียง มีจุดเริ่มต้นจากความต้องการทางด้านศาสนา ซึ่ง
ศาสนาคริสต์นั้นต้องการใช้รูปแบบการขับร้องประสานเสียงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรม เพื่อช่วย
ในการเผยแพร่ความเช่ือและชักชวนให้ผู้คน เข้ามาร่วมในศาสนาคริสต์มากขึ้น ในช่วงยุคกลางตอน
ปลาย (ค.ศ. 1200 – 1400) เพลงวัดและเพลงโบสถ์เหล่าน้ีได้มีการพัฒนารูปแบบการขับร้องเป็นการ
สอดประสานท านองเกิดข้ึน ในลักษณะของ ออร์กานุม (Organum) ซึ่งเป็นรูปแบบการร้องประสาน
เสียงที่มีขั้นคู่เสียงประสานตั้งแต่ 2 - 4 แนวเสียง จนกระทั่งในยุคเรอเนซองซ์ (Renaissance) ช่วงปี 
ค.ศ. 1450 – 1600 มีรูปแบบการประพันธ์บทเพลงประสานเสียงเกิดข้ึน 

                                            
1 จันทร์แรม พันธุพงศ์ สตรอสบอก, ก้าวไปสู่การขับร้องประสานเสียง (กรุงเทพฯ: 

บริษัทสยามมาพรจ ากัด 2548), 10. 
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นอกจากนี้ ยังมีบทเพลงอีกหลายประเภท เช่น บทเพลง แมซ โมเท็ต ที่นิยมใช้กันในโบสถ์กันอย่าง
แพร่หลาย2  

การขับร้องประสานเสยีงในประเทศไทยมีจดุเริม่ต้นอย่างไม่ชัดเจนมากนัก จากการศึกษา
จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัติการขับร้องประสานเสียง พบว่าคุณหญิงมาลัยวัลย์ บุณยะรัตนเวช 
เป็นบุคคลส าคัญท่านหนึ่งที่เป็นผู้ผลักดันให้เกิดการขับร้องประสานเสียงขึ้นในสังคมไทย ด้วยผลงาน
การท างานกับคณะนักร้องประสานเสียงในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของ
ภาครัฐฯ หลายแห่งได้แก่ คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย คณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย คณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนจิตรลดา คณะนักร้องประสานเสียง The Bangkok 
Festival Choir และ คณะนักร้องประสานเสียงThai Christian Choir ตั้งแต่ช่วงประมาณปี พ.ศ. 
2510 เป็นต้นมา3 นอกจากนี้ยังมีคณะนักร้องประสานเสียงที่ก่อตั้งข้ึนหลงัจากนั้นอีกมากมาย ทั้งที่อยู่
ภายใต้การดูแลและให้ค าปรึกษาของคุณหญิงมาลัยวัลย์ บุณยะรัตนเวช เช่น วงนักร้องประสานเสียง
สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งเป็นวงข้ึนเพื่อร้องถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในวันทรงดนตรีของมหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 2516  

ในปี พ.ศ. 2520 การขับร้องประสานเสียงได้รับการบรรจุเข้าสู่กระบวนการศึกษาข้ัน
พื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องหลักสูตรวิชาทฤษฎีดนตรีสากล ที่ต้องการให้ทุกโรงเรยีน
ในประเทศไทยจ าเป็นต้องมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีดนตรีตะวันตก4 ดังนั้นคณะนักร้องประสานเสียง
ในโรงเรียนต่าง ๆ จึงจัดตั้งข้ึนตามข้อก าหนดที่กล่าวมา เช่น โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นต้น และก่อตั้งข้ึนเพื่อใช้งานในจุดประสงค์แตกต่างกันออกไป เช่น ใช้
เป็นสื่อประกอบการเรียนและการพัฒนาทักษะความรู้ทางดนตรีสากลในโรงเรียน5 การขับร้อง
ประสานเสียงประกอบการแสดงของเด็กนักเรียนเพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออก การสร้างกิจกรรม

                                            
2 สุทธจิตต์ ณรุทธ์ , สังคีตนิยม ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก , พิมพ์ครั้ งที่  8 

(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555), 92. 
3 นิติกร กรัยวิเชียร , "คุณหญิงมาลัยวัลย์ บุณยะรัตเวช ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะ 

การแสดง (ดนตรีสากล) พ.ศ. ๒๕๔๐" สกุลไทย 47, 2420 (มีนาคม 2544): 35. 
4 จันทร์แรม พันธุพงศ์ สตรอสบอก, ก้าวไปสู่การขับร้องประสานเสียง (กรุงเทพฯ: 

บริษัทสยามมาพรจ ากัด 2548), 14-18. 
5 สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ชมรมนักร้องประสานเสียง, ประวัติชมรมฯ, 

เข้าถึงเมื่อ 23 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://cuchorus.clubs.chula.ac.th/wp/?page_id=2 
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และความบันเทิงให้แก่ชุมชน การขับร้องประสานเสียงเพื่อใช้งานในพิธีการและกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงใช้เป็นสื่อในการเช่ือมสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ6  

คณะนักร้องประสานเสียงในประเทศไทยมีหลายกลุ่ม โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร 
ได้มีการก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงข้ึนมามากมาย เช่นคณะนักร้องประสานเสียงเยาชนไทย 
(Thai Youth Choir) คณะนักร้องประสานเสียง "เดอะ เรโซแนนซ์" (The Resonance) คณะนักร้อง
ประสานเสียงสวนพลู คณะนักร้องประสานเสียง The Bangkok Voices คณะนักร้องประสานเสียง 
BCC Glee Club และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งลักษณะการก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงเหล่านี้ ต่างมี
จุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปเช่น การก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงเพื่อพัฒนาความสามารถของ
เยาวชน การก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงเพื่อฝึกฝนและน าเอาอัตลักษณ์ความเป็นไทยแฝงลงใน
บทเพลงประสานเสียง หรือการใช้งานในพิธีกรรมเกี่ยวกับศาสนา เป็นต้น  

กลุ่มคณะนักร้องประสานเสียงสยาม (Shyam Choir) ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2546 เป็น
คณะนักร้องประสานเสียงมือสมัครเล่น ที่เกิดจากการรวมตัวของนักขับร้องประสานเสียงตามโบสถ์
ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯได้แก่ โบสถ์อัสสัมชัญ และโบสถ์วัดแม่พระลูกประค ากาลหว่าร์ โดยมีเป้าหมายที่
ต้องการจะขับร้องประสานเสียงให้ดีข้ึน จึงได้รวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทักษะและเทคนิคในการขับร้องเพลงคลาสสิก เมื่อคณะนักร้องประสานเสียงสยามได้เปิดรับสมาชิก
ใหม่เข้ามาจ านวนมากข้ึนพบว่า ผู้ที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านดนตรี
และการขับร้องประสานเสียง ดังนั้นผู้ควบคุมการฝึกซ้องของวง จึงมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้คณะ
นักร้องประสานเสียงสยามมีการเปิดสอนพื้นฐานความรู้ทางด้านดนตรี และวิธีการขับร้องประสาน
เสียงให้แก่สมาชิกใหม่ โดยมีองค์ประกอบในการฝึกซ้อมประกอบได้แก่ การเตรียมความพร้อม
ทางด้านร่างกาย เทคนิคการขับร้องประสานเสียง หลักทฤษฎีดนตรีสากล และประสบการณ์จาก
คอนเสิร์ตประจ าปีที่จัดข้ึน เมื่อสมาชิกมีความเข้าใจในความรู้พื้นฐานด้านดนตรีสากลและการขับร้อง
ประสานเสียงที่ดีแล้ว สามารถท าให้คณะนักร้องประสานเสียงสยามมีความสามารถในการจัดแสดง
คอนเสิร์ตที่มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น 

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย ที่อาจส่งผลต่อพัฒนาการของคณะนักร้องประสาน
เสียงสยาม ไม่ว่าจะเป็นด้านความเปลี่ยนแปลงของสมาชิก การเรียนการสอน รายการแสดง สิ่งอ านวย
ความสะดวก และงบประมาณ เพื่อช้ีให้เห็นความสัมพันธ์ด้านปัจจัยดังกล่าว กับพัฒนาการของคณะ

                                            
6 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม , สวธ.จัดปฐมนิเทศนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ปี 

๒๕๕๙, เข้าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จากhttp://www.culture.go.th/thai/index.php 
?option=com_content&view=article&id=3509:2016-01-11-09-49-38&catid=34:new 
s&Itemid=351 
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นักร้องประสานเสียงสยาม ซึ่งท าให้คณะนักร้องประสานเสียงสยาม สามารถด าเนินกิจกรรมมาได้
ยาวนานเป็นระยะเวลา 10 ป ี

 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  

1. ศึกษาประวัตกิารก่อตั้งและวัตถุประสงค์ของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 
2. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของคณะนักร้องประสานเสียงสยามในช่วงทศวรรษ

แรกของการก่อตั้ง 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
วาทยกร หมายถึง ผู้อ านวยเพลงการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงในช่วง 10 ปี 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2556 ได้แก่ อาจารย์สันติ ลุนเผ่ และ อาจารย์วุฒิพันธ์ุ พงษ์ธนเลิศ  
งานอีเวนท์ (Event) หมายถึงการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยามที่ ได้ร่วมขับ

ร้องประสานเสียงกับดารา ศิลปิน และแขกรับเชิญในโอกาสส าคัญ 
งานแสดงโชว์ หมายถึง การแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยามที่ เป็นกิจกรรม

ลักษณะพิเศษ ซึ่งได้รับการว่าจ้างโดยออร์แกไนเซอร์ให้ท าการแสดงในสถานที่ต่าง ๆ  เช่น การร้องโชว์
ในห้างสรรพสินค้า การเปิดตัวสถานที่อาคาร เป็นต้น 

ออร์แกไนเซอร์ (Organizer) หมายถึงบุคคลภายนอกคณะนักร้องประสานเสียงสยามที่
รับหน้าที่ดูแลการจัดแสดงงาน และติดต่อคณะนักร้องประสานเสียงสยามให้จัดแสดงการขับร้อง
ประสานเสียง 

อาร์เปโจ้ (Arpeggio) หมายถึงโน้ตตัวที่ 1, 3, 5 ของบันไดเสียง ซึ่งเล่นเรียงกันทีละตัว
ตามล าดับจากต่ าไปสูง หรือจากสูงไปต่ า มักจบด้วยโน้ตตัวแรกเพื่อให้ครบช่วงคู่แปด  

คอร์ส (course) หมายถึง ช่ัวโมงการเรียนการสอนภายในคณะนักร้องประสานเสียง
สยาม เกี่ยวกับการเรียนพื้นฐานและทฤษฎีดนตรี ที่อาจารย์แมนนริศ และ อาจารย์วุฒิพันธ์ุ เป็นผู้
ควบคุมดูและการเรียนการสอน 

 
ขอบเขตช่วงเวลาในการศึกษา 

ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตช่วงเวลาการศึกษาคณะนักร้องประสานเสียงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 
จนถึงปี พ.ศ. 2556  

 
ขอบเขตด้านประชากร 

1. ผู้ก่อตั้ง และผู้ควบคุมคณะนักร้องประสานเสียงสยาม  
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2. สมาชิกและบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 
 

ขั้นตอนการศึกษา 
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
2. ศึกษาแนวคิดในการก่อตั้งและพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียง 
3. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติและพัฒนาการของคณะนักร้อง

ประสานเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
4. เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 
5. การจัดเก็บข้อมูลภาคสนามโดย ใช้แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม 
 

วิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและการก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 
2. วิเคราะห์ปัจจัยและข้อมูลเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของคณะนักร้อง

ประสานเสียงสยาม ได้แก่ ข้อมูลด้านสมาชิก รูปแบบการเรียนการสอน รูปแบบการแสดง ความถ่ีใน
การจัดกิจกรรม สิ่งอ านวยความสะดวก และเงินทุน ที่เป็นปัจจัยหลักของคณะนักร้องประสานเสียง
สยาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2556 

3. สรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้ที่สนใจในการพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียง 
2. สามารถน ากระบวนการข้ันตอนการจัดการของคณะนักร้องประสานเสียงสยามไป

ปรับใช้กับคณะนักร้องประสานเสียงอื่น ๆ ได ้
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัย “ประวัติและพัฒนาการของคณะนักร้องประสานสยาม” เป็นการศึกษาเกี่ยวกบั 
ประวัติการก่อตั้ง และปัจจัยส่งผลต่อการพัฒนา โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีการก่อตั้งและพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียง 
2. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคณะนักร้องประสานเสียงต่างประเทศ 
3. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคณะนักร้องประสานเสียงในประเทศไทย 
 

แนวคิดและทฤษฎีการก่อตั้งและพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียง 
Lewis Gordon1 ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการก่อตั้งและการพัฒนาคณะนักร้อง

ประสานเสียง จากหนังสือช่ือว่า Choral Director’s Rehearsal and Performance Guide ซึ่ง 
Lewis Gordon ได้กล่าวถึงองค์ประกอบส าคัญส าหรับการก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงไว้ 7 ด้าน 
ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลพื้นฐานส าหรับการก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียง 
Lewis Gordon กล่าวถึงข้อมูลพื้นฐานที่มีความส าคัญต่อการก่อตั้งคณะนักร้องประสาน

เสียง ประกอบด้วย  
1.1 ลักษณะทั่วไปของคณะนักร้องประสานเสียง หมายถึงลักษณะทั่วไปรวมถึง

เป้าหมายที่คณะนักร้องประสานเสียงต้องการแสดงให้สังคมเห็น โดยมีแรงผลักดันจากความต้องการ
ของสังคม ความต้องการในการใช้งาน และประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้คณะนักร้อง
ประสานเสียงมีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น คณะนักร้องประสานเสียงในโบสถ์ที่ก่อตั้งข้ึนเพื่อใช้งาน
เฉพาะพิธีกรรมทางศาสนา คณะนักร้องประสานเสียงในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยก่อตั้งข้ึนเพื่อใช้ใน
การศึกษา คณะนักร้องประสานเสียงในโรงพยาบาลก่อตั้งข้ึนเพื่อเป็นความบันเทิง และคณะนักร้อง
ประสานเสียงในลักษณะอื่น ๆ ตามแต่ความต้องการของผู้ก่อตั้ง 

 

                                            
1 Lewis Gordon, Choral Director's Rehearsal and Performance Guide 

(New York: Parker Publishing Company 1989), 42-58. 
 



7 

 
 

1.2 ประเภทสมาชิกที่เข้าร่วม Gordon ได้ยกตัวอย่างเกณฑ์การคัดเลือกสมาชิก
เบื้องต้น เช่น 1) การเลือกสมาชิกจากอาชีพ สามารถท าให้ผู้คัดเลือกสามารถตัดสินใจได้ว่าจะรับ
สมาชิกคนไหนเข้าร่วมโดยดูจากช่วงเวลาการท างานที่ไม่ทับซ้อนกับเวลาในการฝึกซ้อม หรือ ความรู้
พื้นฐานที่อาจมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับดนตรี 2) ลักษณะบุคลิกของสมาชิก ความกระตือรือร้นในการ
ฝึกซ้อม และแรงจูงใจ รวมถึงเป้าหมายในการขับร้องประสานเสียงของแต่ละบุคคล ที่ช่วยส่งเสริม 
ผลักดัน และสอดคล้องกับเป้าหมายของคณะนักร้องประสานเสียงที่ก่อตั้ง  3) ทักษะพื้นฐานทางด้าน
ดนตรีของสมาชิก ยิ่งสมาชิกมีทักษะทางด้านดนตรีมากเท่าใดก็ยิ่งท าให้ลดช่วงเวลาส าหรับการฝกึซอ้ม
ได้มาก และเลือกบทเพลงส าหรับฝึกซ้อมได้หลายประเภทยิ่งข้ึน  

1.3 ตารางงาน ซึ่งเป็นการวางเป้าหมายและก าหนดการในระยะสั้น – ยาว เพื่อให้
สมาชิกและผู้ควบคุมการฝึกซ้อมสามารถค านวณเวลาและความพร้อมของคณะนักร้องประสานเสียง
ได้ อีกทั้งยังช่วยให้สมาชิกและตัวคณะนักร้องประสานเสยีงเองมีเป้าหมายในการท ากิจกรรมในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งตารางงานเหล่าน้ี ได้แก่ตารางการฝึกซ้อมของสมาชิก และตารางการแสดงคอนเสิร์ต 

2. สมาชิก 
รายละเอียดการคัดเลือกสมาชิกของ Gordon ได้วางเงื่อนไขและข้อก าหนดเกี่ยวกับการ

คัดเลือกสมาชิกใหม่ที่ต้องการจะเข้าร่วมคณะนักร้องประสานเสียง เพื่อเป็นมาตรฐานในการคัดเลือก
คุณภาพของสมาชิกแต่ละคนโดยมีส่วนประกอบและข้อก าหนดได้แก่  

2.1 อายุของสมาชิก เป็นเกณฑ์การคัดเลือกอย่างหนึ่งที่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับ
เป้าหมายและความต้องการของผู้ควบคุมการฝึกซ้อม โดยเป้าหมายที่แตกต่างกันของคณะนักร้อง
ประสานเสียงแต่ละกลุ่มส่งผลให้มีการคัดเลือกสมาชิกที่แตกต่างกัน เช่น คณะนักร้องประสานเสียง
ส าหรับเยาชน จะต้องมีเกณฑ์การก าหนดขอบเขตอายุของสมาชิก เช่น คณะนักร้องประสานเสียง
เยาวชนจะก าหนดเกณฑ์อายุของสมาชิกตั้งแต่ 10 – 25 ปีเท่านั้น คณะนักร้องประสานเสียงส าหรับ
ผู้สูงอายุจะมีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มสมาชิกที่ก าหนดขอบเขตอายุที่ 50 ข้ึนไป หรือคณะนักร้อง
ประสานเสียงทั่วไป ก็อาจจะก าหนดช่วงอายุสมาชิกให้กว้างขึ้นเป็นช่วง 20 – 50 ปี เป็นต้น 

2.2 ทักษะพื้นฐานทางด้านดนตรี  เช่น ความสามารถการขับร้อง เครื่องดนตรีที่มี
ความถนัดและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรี รวมถึงทักษะอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการขับร้อง
ประสานเสียง เช่น ความสามารถในการแสดงละครเวที และความสามารถทางด้านภาษา เป็นส่วนที่
ช่วยให้สมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียงสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว  

2.3 ความสม่ าเสมอในการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นสิ่งที่ท าให้สมาชิกสามารถท า
กิจกรรมร่วมกับสมาชิกท่านอื่นและมีความสนิทสนมท าให้สามารถร่วมมือกันท างานได้อย่างรวดเร็ว
รวมถึงสามารถสื่อสารข้อมูลและความต้องการทางด้านดนตรีและเทคนิคในการฝึกซ้อมของผู้ควบคุม
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วงกับสมาชิกได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาภาพรวมของการร่วมกิจกรรมการขับร้อง
ประสานเสียงให้มีความสามัคคีเป็นกลุ่มก้อนและท างานร่วมกันกับผู้อื่น 

2.4  ความสนใจของสมาชิก และแรงจูงใจเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ส่งผลคณะนักร้อง
ประสานเสียงแต่ละกลุ่มสามารถบรรลุ เป้าหมายในการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตได้อย่างรวดเร็ว 
นอกจากนี้ยังเป็นส่วนช่วยให้สมาชิกเข้าฝึกซ้อมอย่างสม่ าเสมอ การสร้างแรงแรงจูงใจที่เหมาะสมจะ
ส่งผลให้สมาชิกทุ่มเทแรงกายแรงใจในการฝึกซ้อมและการพัฒนาความสามารถในการขับร้องประสาน
เสียงของตนเองและส่งผลให้การแสดงคอนเสิร์ตออกมาดีข้ึน หากสมาชิกขาดแรงจูงใจในเข้าร่วม
กิจกรรมของคณะนักร้องประสานเสียง จะส่งผลให้เกิดความไม่ใส่ใจในการฝึกซ้อม และท าให้คุณภาพ
ของกิจกรรมและการแสดงคอนเสิร์ตไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ต้องการ 

3. สิ่งอ านวยความสะดวก  
Gordon ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการก่อตั้งคณะนักร้อง

ประสานเสียง เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิกที่เดินทางมาฝึกซ้อม ประกอบด้วย 
3.1 สถานที่ มีข้อแนะน าเบื้อต้นเกี่ยวกับการเลือกสถานที่ส าหรับฝึกซ้อม ซึ่งต้อง

ค านึงถึงปัจจัยที่ส าคัญหลายส่วน เช่น สถานที่ตั้งและท าเลของสถานที่ฝึกซ้อมควรจะสะดวกต่อการ
เดินทาง ขนาดของสถานฝึกซ้อมควรจะมีพื้นที่เพียงพอส าหรับจ านวนสมาชิกทั้งหมดที่เดินทางมา
ฝึกซ้อมพร้อม ๆ  กัน และส่วนประกอบปลีกย่อย เช่น แสงไฟต้องสว่างเพียงพอ เก้าอี้ส าหรับสมาชิก 
และเครื่องปรับอากาศที่ไม่ท าให้สถานที่ฝึกซ้อมร้อนหรือหนาวจนเกินไป ทั้งหมดนี้เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่สมาชิกและผู้ฝกึสอนซึ่งส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมและการฝกึซอ้มเป็นไปได้อย่างราบรืน่  

3.2 อุปกรณ์ดนตรี เป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมรวมถึงสมาชิก
ระหว่างการฝึกซ้อมได้แก่ เปียโนหรือเครื่องดนตรีอื่นที่สามารถใช้แทนได้ ขาตั้งโน้ตส าหรับสมาชิก 
กระดาน เครื่องเสียง และช้ันวางหรือตู้เก็บเอกสารโน้ตเพลง  

4. บทเพลง 
การคัดเลือกบทเพลงส าหรับการแสดง Gordon แนะน าเกณฑ์การคัดเลือกบทเพลง

ส าหรับขับร้องประสานเสียงไว้ 2 แนวทาง ได้แก่  
4.1 การคัดเลือกบทเพลงเพื่อพัฒนาสมาชิก ซึ่งบทเพลงที่ เลือกให้แก่สมาชิก

จ าเป็นต้องมีความเหมาะสม และท าให้สมาชิกสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว หากสมาชิกมี
ความสามารถน้อย หรือยังเป็นเด็ก บทเพลงที่เลือกให้ขับร้องอาจจะมีความง่าย มากกว่าบทเพลง
ส าหรับกลุ่มสมาชิกที่เป็นนักร้องมืออาชีพ ซึ่งอาจจะต้องการบทเพลงที่มีความยากและสลับซับซ้อน
เพื่อแสดงขีดความสามารถในการขับร้องประสานเสียงของสมาชิกทั้งกลุ่ม 

4.2 การคัดเลือกบทเพลงเพื่อตอบสนองต่อสภาพสังคมและกิจกรรมอย่างมี
เป้าหมาย มีการใช้ประโยชน์จากบทเพลงที่ขับร้อง เช่น การขับร้องบทเพลงการกุศล บทเพลงที่
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คัดเลือกจะต้องมีเนื้อหาและค าแปลที่เกีย่วข้องกับงานที่จัดข้ึน หรือ บทเพลงประสานเสียงส าหรบัการ
แสดงละครต่าง ๆ ควรจะเรียบเรียงเสียงประสานและเนื้อเพลงให้สอดคล้องกับรูปแบบการแสดงทีจ่ดั
ข้ึน 

5. กลุ่มผู้ฟัง 
Gordon กล่าวไว้ว่ากลุ่มผู้ฟังเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้คณะนักร้องประสานเสียงสามารถ

ก าหนดเป้าหมายการขับร้องประสานเสียง การคัดเลือกบทเพลง และบ่งช้ีถึงพัฒนาการที่เกิดข้ึนได้ 
เช่น ถ้าหากเป้าหมายกลุ่มผู้ฟังเป็นนักดนตรีที่มีความคาดหวังต่อการแสดงขับร้องประสานเสียงใน
ระดับสูง จะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมและสมาชิกต้องรักษาคุณภาพในการขับร้อง
ประสานเสียงให้มีมาตรฐานที่สูงเกินกว่าปกติ หรือกลุ่มผู้ฟังเป็นคนในโบสถ์ก็ต้องเลือกบทเพลงที่
เกี่ยวข้องกับศาสนา  

นอกจากนี้กลุ่มผู้ฟังยังสามารถแสดงความคิดเห็นและช้ีให้เห็นถึงจุดแข็ง – อ่อน ของ
คณะนักร้องประสานเสียง จากจ านวนของผู้ฟังสามารถเป็นตัวช้ีวัดให้เห็นถึงคุณภาพในการขับร้อง
ประสานเสียง ถ้าหากมีผู้ชมจ านวนมากแสดงว่าคณะนักร้องประสานเสียงกลุ่มนั้นมีคุณภาพดี
เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจมาก เสียงสะท้อนและเสียงตอบรับจากผู้ชมยังสามารถช้ีให้เห็นถึงปัญหาที่
คณะนักร้องประสานเสียงมองข้ามไปท าให้ ผู้ควบคุมการฝึกฝนสามารถน าข้อติชมเหล่านี้กลับไป
พัฒนาและแก้ไขการแสดงครั้งต่อไปได ้

6. งบประมาณ 
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ของคณะนักร้องประสานเสียง จ าเป็นต้องมีการจัดการด้าน

งบประมาณที่ดีสามารถท าให้การด าเนินกิจกรรมการฝึกซ้อมและการแสดงสามารถจัดข้ึนได้อย่าง
ราบรื่น ซึ่งรูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณ มีส่วนส าคัญที่ควรค านึงถึงในระหว่างการก่อตั้งคณะ
นักร้องประสานเสียง ได้แก่  

6.1 ผู้อุปถัมภ์ เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญต่อเงินทุนและงบประมาณ 
ถ้าหากคณะนักร้องประสานเสียงกลุ่มใด มีผู้อุปถัมภ์ที่ดีและให้การสนับสนุนอยู่ตลอดเวลา จะท าให้ผู้
ควบคุมและสมาชิกสามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างราบรื่น แต่ถ้าหากไม่มีผู้สนับสนุน อาจจะต้องมี
การควบคุมดูแลงบประมาณที่เข้มงวดข้ึน รวมถึงการหารายได้เพื่อเลี้ยงดูสมาชิกและตัวคณะนักร้อง
ประสานเสียงเพิ่มข้ึนด้วย 

6.2 รายรับของคณะนักร้องประสานเสียง นอกจากผู้อุปถัมภ์แล้ว Gordon ยังได้
กล่าวถึงรูปแบบการหาเงินแบบอื่น ๆ  เช่น การขอเงินสนับสนุนจากบริษัทเอกชน การรับจ้างงาน ที่
สามารถท าให้คณะนักร้องประสานเสียงมีรายได้เข้ามา 
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6.3 รายจ่ายและการบริหารด้านรายจ่ายของคณะนักร้องประสานเสยีง มีส่วนส าคัญ
ที่ต้องค านึงได้แก่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเครื่องดนตรี การซื้อเอกสารโน้ตเพลง ค่าถ่ายเอกสาร ชุดแสดง 
อุปกรณ์การแสดง และการจ่ายค่าจ้างแก่นักดนตรี 

7. บุคลากรส าคัญ  
บุคลากรส าคัญที่เป็นองค์ประกอบส าหรับคณะนักร้องประสานเสียง โดยทั่วไปแล้ว

จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่คอยดูแลหน้าที่ต่าง ๆ ได้แก่ 1) บุคลากรด้านการฝึกซ้อม ได้แก่ นักดนตรี นัก
เปียโน ผู้ควบคุมวง สมาชิก2) ผู้จัดการ มีหน้าที่จัดตารางงานและการแสดง ให้ชัดเจนแน่นอนเพื่อทีจ่ะ
สามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างราบรื่นได้แก่ 3) ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับ รายรับ-รายจ่าย ที่
เกิดข้ึนภายในคณะนักร้องประสานเสียง 

เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาถึงแนวทางการก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงของ  Gordon ท าให้
ผู้วิจัยได้มองเห็นถึงองค์ประกอบในการก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียง ได้แก่ 1) ปัจจัยพื้นฐาน  
2) สมาชิก 3) สิ่งอ านวยความสะดวก 4) บทเพลง 5) กลุ่มผู้ฟัง 6) งบประมาณ และ 7) บุคลากร ซึ่ง
สิ่งเหล่าน้ีองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการก่อตั้งและพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงในต่างประเทศ  

ขณะที่ จันทร์แรม พันธุพงศ์ สตรอสบอก (2548)21 ได้จัดท าหนังสือ “ก้าวไปสู่การขับร้อง
ประสานเสียง” ซึ่งเป็นเอกสารประกอบการเรียนของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ใช้ส าหรับแนะน าข้อมูล
ด้านประวัติ และข้ันตอนในฝึกสอนให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกลุ่มขับร้องประสานเสียงประจ าโรงเรียน
เป็นหลัก ในหนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็นสองส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ประวัติความเป็นมาของคณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  
ส่วนแรกของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย เนื้อหาประวัติความเป็นมา และความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับคณะนักร้องประสานเสยีงของโรงเรยีนวัฒนาวิทยาลัย แบ่งหัวข้อในการเขียน
ออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย  

1. ด้านจุดมุ่งหมายของคณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จันทร์แรม
กล่าวถึงสาเหตุที่ต้องการก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียง มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ขับร้องประสานเสียง
ประกอบกิจกรรมพิธีทางศาสนาคริสต์ในโรงเรียน และใช้ส าหรับแข่งขันการขับร้องประสานเสียงใน
รายการแข่งขัน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สมาชิกเกิดความกระตือรือร้นในการฝึกซ้อม  

2. ด้านความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในคณะนักร้องประสานเสียงวัฒนาวิทยาลัย จันทร์
แรม กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงจากสถานะจากชมรม Glee Club เป็นคณะนักร้องประสานเสียง
ประจ าโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคัดเลือกสมาชิกและการจัดกลุ่มนักร้องประสาน

                                            
1

2 จันทร์แรม พันธุพงศ์ สตรอสบอก, ก้าวไปสู่การขับร้องประสานเสียง (กรุงเทพฯ: 
บริษัทสยามมาพรจ ากัด 2548), 14-18. 
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เสียง แบ่งออกเป็น ช่วงช้ันประถมและช้ันมัธยม เพื่อให้สมาชิกมีวัยใกล้เคียงกันและสามารถจัดเนื้อหา
การสอนได้ง่ายมากข้ึน  

3. ด้านบุคลากร จันทร์แรมกล่าวถึง การเปลี่ยนผู้ดูแลคณะนักร้องประสานเสียง การ
เปลี่ยนอาจารย์ผู้ฝึกสอนในคณะนักร้องประสานเสียง และการเปลี่ยนวาทยกรจากการจ้างบุคลากร
ชาวต่างชาติ เปลี่ยนเป็นชาวไทยและศิษย์เก่าที่ได้ไปเรยีนจากต่างประเทศและน าความรู้ความสามารถ
ทางด้านการขับร้องประสานเสียงกลับมาพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงในโรงเรียน  

ส่วนที่ 2 ข้ันตอนการด าเนินการของคณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  
การด าเนินการของคณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยน้ันมีจุดมุ่งหมายใน

การรักษามาตรฐานการขับร้องประสานเสียงของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ซึ่ง มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับ 
แบ่งเป็น 7 ส่วนประกอบด้วย  

1. การเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ของคณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
ก าหนดให้มีการเปิดรับสมาชิกใหม่ในเดือนพฤษภาคมของทุก ๆ ปีการศึกษา โดยกลุ่มคณะครูงาน
ดนตรี และก าหนดคุณสมบัติที่ของผู้ที่ต้องการเข้าสมัคร คือ ต้องเป็นนักเรียนภายในโรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย มีการแบ่งกลุ่มระดับอายุผู้สมัครโดยใช้ระดับการศึกษาในการแบ่งได้แก่ ช่วงประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา ผู้เข้าสมัครต้องมีบุคลิกดี มีสุขภาพดี ผลการเรียนระดับดี  มีเสียงร้องที่ดี มีความ
ตั้งใจ มีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นเกณฑ์คัดกรองสมาชิกเบื้องต้นว่า มีบุคคลใดบ้างที่จะสามารถเข้าร่วม
การฝึกซ้อมได้อย่างสม่ าเสมอ  

2. ข้ันตอนการคัดเลือกสมาชิก โดยเมื่อได้สมาชิกจากการคัดกรองเบื้องต้นมาแล้ว ผู้
ฝึกสอนก็จะมีการคัดเลือกสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกจากคุณภาพของเสียงได้แก่ 
สมาชิกต้องร้องเพลงด้วยเสียงที่ดังฟังชัด มีความกล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ รักในการขับร้อง
เพลง และมีบุคลิกการแสดงออกที่ดี ซึ่งนอกจากบุคลิกแล้ว ยังมีเรื่องของความสามารถพื้นฐาน
ทางด้านดนตรี ได้แก่ ความสามารถในการร้องโน้ตได้ไม่ผิดเพี้ยน การฟังเสียงและแยกแยะแนวเสียง 
การขับร้องข้ันคู่ การทดสอบโสดทักษะ และพื้นฐานทางด้านดนตรีอื่น ๆ 

3. การจัดเตรียมห้องฝึกซ้อม ซึ่งมาตรฐานของห้องฝึกซ้อมที่เหมาะสมในโรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย ประกอบด้วย ขนาดของห้องซ้อมที่เพียงพอแก่จ านวนสมาชิกและวาทยกรให้อยู่ในสถานที่ที่
ปราศจากเสียงรบกวน จ านวนเก้าอี้เหมาะสมและเพียงพอแก่จ านวนสมาชิก มีแท่นยืนส าหรับวาทยกร 
ห้องมีอากาศถ่ายเทและมีอุณหภูมิเย็นสบาย เปียโนที่ใช้ฝึกซ้อมควรมีสภาพดีและได้รับการปรับตั้ง
เสียงอย่างสม่ าเสมอ มีที่ส าหรับเก็บอุปกรณ์การฝึกซ้อม เช่น แฟ้มเพลง โน้ตเพลง เครื่องดนตรี  

4. การฝึกซ้อมของสมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมีการจัด
ตารางการฝึกซ้อมโดยใช้เวลาช่วงพักเรียนและช่วงเวลาเลิกเรียนในการฝึกซ้อม โดยต้องการให้
นักเรียนในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมีความรับผิดชอบต่อการศึกษาเล่าเรียน และการจัดตารางเวลาก็
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เพื่อท าให้เวลาท ากิจกรรมขับร้องประสานเสียง ไม่ขัดต่อกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการ ก าหนดการ
ซ้อมในแต่ละครั้ง จะอยู่ที่ประมาณ 1 ช.ม.เป็นอย่างต่ า โดยมีขั้นตอนในการฝึกซ้อม 3 ข้ันตอน ได้แก่ 
1) การเตรียมตัวส าหรับร้องเพลง การเตรียมพร้อมร่างกาย การยืดเส้นสาย และการเตรียมพร้อมเสยีง
ขับร้อง ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีต่อการเรียนขับร้องประสานเสียง 1 ครั้ง ต่อวัน 2) การวางท่า
ทาง การยืนการนั่น ของร่างกายขณะฝึกซ้อมและขับร้องประสานเสียง เพื่อสร้างบุคลิกภาพที่ดี และ 
3) การเรียนรู้พื้นฐานทางด้านการขับร้องประสานเสียง วิธีการหายใจ การฝึกออกเสียง ฝึกออกสระ
เสียง การไล่ระดับเสียง ซึ่งเป็นข้ันตอนการฝึกฝนที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหาการขับร้องประสานเสยีงกบั
สมาชิกคนอื่น โดยนักเรียนทุกคนจะต้องร้องบทเพลงประสานเสียงที่เป็นบทเพลงบังคับได้  เช่น บท
เพลงประจ าโรงเรียน เป็นต้น  

5. การเรียนรู้ทฤษฎีดนตรี นอกจากการฝึกฝนในการขับร้องประสานเสียงแล้ว ในต ารา
ของ จันทร์แรมยังได้กล่าวถึงการศึกษาเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางด้านดนตรีด้านอื่น ๆ ได้แก่ การเรียน
การอ่านโน้ต การนับจังหวะ ศัพท์ดนตรี การฝึกอ่านโน้ตโดยฉับพลัน (Sight-reading) เพื่อพัฒนาให้
สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในการขับร้องประสานเสียงได้อย่างลึกซึ้ง  

6. การแสดงคอนเสิร์ตของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เป็นการทดสอบสิ่งที่สมาชิกของคณะ
นักร้องประสานเสียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้เรียนรู้ไปและน าออกมาแสดง และสามารถการ
มองเห็นผลลัพธ์จากการฝึกสอนของผู้ฝึกสอน และได้เห็นถึงประสิทธิภาพในการฝึกสอนว่ามีคุณภาพ
มากน้อยเพียงใดนอกจากนี้ ยังมีการออกค่ายเพิ่มเติมในช่วงปิดเทอม เพื่อให้เด็กใช้เวลาว่าให้เป็น
ประโยชน์และพัฒนาการขับร้องเพลงประสานเสียงได้ดียิ่งข้ึน สิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ค าแนะน า
ส าหรับวาทยกร เพื่อให้การฝึกซ้อมมีประสทิธิภาพที่ดีย่ิงข้ึน โดยผู้วิจัยมองเห็นถึงระบบระเบียบในการ
จัดการคณะนักร้องประสานเสียงของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 

7. ผู้สนับสนุน เป็นปัจจัยส าคัญอีกด้านหนึ่งที่กล่าวไว้ในหนังสือของ จันทร์แรม กล่าวถึง
บทบาทและหน้าที่ของผู้สนับสนุนคณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยโดยส่วนใหญ่แล้ว
เป็นผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ ใช้วิธีการบริจาคเงินให้แก่โรงเรียนและฝ่ายกิจกรรมขับร้องประสาน
เสียง โดยมีเป้าหมายให้ลูกของตนได้พัฒนาความสามารถทางด้านการขับร้องประสานเสียง 

จากการศึกษาเห็นได้ว่า การก่อตั้งและพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงของ จันทร์แรม 
พันธุพงศ์ สตรอสบอก ได้ศึกษาถึงประวัติที่มาและเป้าหมายในการก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียง 
และได้มุ่งเน้นการศึกษาไปทางด้านการจัดการเกี่ยวกับสมาชิกและการพัฒนาสมาชิกเป็นส าคัญ ซึ่งท า
ให้ต าราเล่มนี้มีมุมมองต่อการก่อตั้งและพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียงซึ่งมีความแตกต่างจากต ารา
ของ Lewis Gordon ในส่วนของการพัฒนาสมาชิกอย่างชัดเจน  
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ในขณะเดยีวกัน หนังสือที่ช่ือว่า “การอ านวยเพลงวงขับร้องประสานเสียง” ของพึงจิตต์ 
สวามิภักดิ์ (2530)3 2 กล่าวถึงแนวคิดการก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียง โดยแยกเป็น 2 ด้าน ได้แก่  
1) การพัฒนาสมาชิก และ 2) การจัดการภายในคณะนักร้องประสานเสียง โดยผู้วิจัยขอกลา่วถึงปจัจยั
และกระบวนการในการพัฒนาสมาชิกก่อน  

ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมาชิก พึงจิตต์ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ 3 ด้านได้แก่ การพัฒนา
คุณภาพเสียง การแก้ไขสิ่งบกพร่องของนักร้อง การฝึกฝนทักษะพื้นฐานด้านดนตรี  

1. การพัฒนาคุณภาพเสียง การที่สมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียงจะสามารถพัฒนา
คุณภาพเสียงได้นั้น จ าเป็นต้องเข้าใจถึง พื้นฐานการขับร้องเพลงเป็นส าคัญ ประกอบด้วยเทคนิค 2 
ด้าน ได้แก่ 1) การบริการลมหายใจ หมายถึงการควบคุมและก าหนดปริมาณลมหายใจของนักร้องแต่
ละคน 2) การบริหารเสียงคือ การฝึกออกเสียง สูง-ต่ ารวมถึงการฝึกออกเสียงพร้อมกับเสียงสระได้แก่
สระ อา-เอ-อี-โอ-อู 

2. การแก้ไขสิ่งบกพร่องของนักร้อง เป็นวิธีการทีพ่ึงจติต์ได้อธิบายส าหรบัการแก้ไขสิง่ทีม่ี
แนวโน้มจะผิดพลาดระหว่างการฝึกซ้อมขับร้องประสานเสียง และเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่า 
การขับร้องประสานเสียงในแต่ละครั้งได้คุณภาพที่ดีหรือไม่ ซึ่งมีจุดที่ต้องสังเกตทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ 
1) การนับจังหวะ สมาชิกแต่ละคนมีโอกาสที่จะนับจังหวะผิดพลาดระหว่างการขับร้องประสานเสียง 
เพราะค านึงแต่ความถูกต้องของระดับเสียงและท านองที่ตอนเองต้องร้องจนไม่ได้ระวังเรื่องจังหวะ 
การขับร้องประสานเสียงพร้อม ๆ กับสมาชิกคนอื่นโดยไม่เร่ง หรือ ดึงจังหวะให้ช้าลง จะส่งผลดีต่อ
การขับร้องประสานเสียง 2) การเอื้อนและการโหนเสียง เป็นข้อที่ควรสังเกตสมาชิกแต่ละคนระหว่าง
การฝึกซ้อม ซึ่งมีแนวโน้มที่จะออกเสียงได้ไม่ตรงกับโน้ตเพลงที่เขียนไว้ ซึ่งสมาชิกบางคนพยายามที่จะ
โหนเสียงข้ึนลงคล้ายกับรถหวอ เพื่อหลบเลี่ยงอาการร้องไม่ตรงเสียงกับคนอื่น รวมถึงอาการกลัว
ระหว่างการออกเสียงร้อง เช่น โน้ตระดับเสียงสูงมาก ๆ 3) การขับร้องข้ันคู่เสียงประหลาด ได้แก่ ข้ัน
คู่ไมเนอร์ (Minor) ดิมินิชท์ (Diminished) และ ออกเมนเทด (Augmented) ที่สามารถสร้างความ
สับสนให้แก่สมาชิกได้ สามารถแก้ไขได้โดยการให้นักดนตรีหรือนักเปียโนซึ่งมีหน้าที่กดเสียงที่ถูกต้อง
หนักร้องและสมาชิกฟัง 4) การขับร้องเสียงเพี้ยนต่ า (แฟล็ต) หรือสูง (ชาร์ป) ต้องมีการสาธิตเสียงให้
ฟังเป็นตัวอย่างจากการเล่นเปียโนหรือให้สมาชิกที่ขับร้องได้ถูกต้องแสดงเป็นตัวอย่าง 5) การพูดหรือ
ออกเสียงในภาษาต่าง ๆ ไม่ชัดเจน หรือข้ีเกียจออกเสียงสระ ได้แก่ สระ อา เอ อี โอ อู ซึ่งออกแล้วแต่
ไม่ชัดเจนท าให้เนื้อร้องและท านองเกิดความเพี้ยน นอกจากนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับลักษณะการเน้นค า ใน
ภาษาที่มีความแตกต่างกัน เช่น ภาษาอังกฤษ อิตาลี่ ฝรั่งเศส เยอรมัน ละติน โดยผู้ฝึกสอนจ าเป็นตอ้ง

                                            
2

3 พึงจิตต์ สวามิภักดิ์, การอ านวยวงขับร้องประสานเสียง (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2530), 80-94. 
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หาบทเรียนที่สามารถฝึกฝนการออกเสียงภาษานั้น ๆ ให้ได้ถูกต้อง 6) โทนคัลเลอร์ (Tone color) 
หมายถึงอารมณ์ของผู้ขับร้องต่อบทเพลง วาทยกรควรที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่ท าให้สมาชิกทุก
คนคล้อยตามและเข้าใจเนื้อหาบทเพลงที่ตนก าลังร้องอยู่  

3. การฝึกฝนทักษะการอ่านและการร้องโน้ตความสามารถในการอ่านโน้ตเพลงและขับ
ร้องอย่างฉับพลันตามตัวโน้ตที่ระบุ (Sight Singing) เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการศึกษาบท
เพลง ถ้าสมาชิกอ่านโน้ตเพลงไม่ออกก็จะเปน็เรือ่งยากในการที่จะศึกษาบทเพลงใหม่ ๆ  ดังนั้นการอ่าน
โน้ตเพลงออกได้อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่วจึงเป็นพื้นฐานส าคัญในการฝึกฝนบทเพลงประสานเสียง
ที่ดีข้ึน ดังนั้นสมาชิกทุกคนควรที่จะได้รับการฝึกฝนทักษะการอ่าน-ร้องโน้ต โดยมีขั้นตอนการฝึกฝน 4 
ข้ันตอน ได้แก่ 1) การฝึกฝนการอ่านโน้ตกุญแจเทรเบิล (Treble Clef) และ กุญแจเบส (Bass Clef)  
2) การฝึกฝนออกเสียงเป็นกลุ่มพร้อมกับเสียงเปียโน 3) การฝึกฝนการรักษาอัตราจังหวะพร้อม ๆ กับ
การขับร้อง 4) การแยกฝึกสมาชิกแบบเจาะจง เช่น การเลือกสมาชิกออกมาที่ละ 2-3 คน ให้มาขับ
ร้องต่อหน้าสมาชิกคนอื่นนอกจากจะอ่านโน้ตในแต่ละกุญแจเสียงได้แล้ว ควรให้สมาชิกได้อ่านโน้ตใน
รูปแบบอื่น ๆ เช่น โน้ตที่ใช้ขับร้องประสานเสียงสี่แนว (4 Part Harmony) โดยนักร้องเสียงเบส และ
เทเนอร์ ควรอ่านกุญแจเบสได้อย่างคล่องแคล่ว นอกจากนี้นักร้องเสียงเทเนอร์ควรอ่านกุญแจเทรเบิล 
ที่ร้องเสียงต่ าความปกติลงมา 1 ช่วงเสียงคู่แปดได้อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตาม สมาชิกทุกคนควรอ่าน
กุญแจเสียงทั้งสองแบบได้อย่างเช่ียวชาญ 

ส่วนที่ 2 รูปแบบการจัดการ และการจัดต้ังบุคลาการเพื่อบริหารและจัดการคณะนักร้อง
ประสานเสียงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน พึงจิตต์ ได้กล่าวถึงรูปแบบการจัดการต่าง ๆ ของคณะ
นักร้องประสานเสียงที่แยกเป็นองค์ประกอบได ้6 ด้าน ดังนี ้

1. การจัดต้ังบุคลากรในคณะนักร้องประสานเสียงการด าเนินงาน จ าเป็นที่จะต้องมีการ
จัดตั้งบุคลากรเพื่อรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้เพื่อความสะดวกในการด าเนินงานและการ
จัดการแสดง ซึ่งแบ่งเป็นหน้าที่ออกเป็นแต่ละส่วนได้ดังนี้ 1) คณะกรรมการด าเนินงาน ส าหรับ
ประสานงานกับทุกคนที่มีส่วนเกีย่วข้อง 2) เลขานุการจดการประชุม เป็นผู้สรุปสาระในการประชุม 3) 
เหรัญญิก เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายของคณะนักร้องประสานเสียง 4) แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบหน้าที่แต่
ละส่วน เช่น การฝึกซ้อม สวัสดิการ ยานพาหนะ สถานที่ โฆษณาประชาสัมพันธ์ สูจิบัตร การหา
เงินทุน 

2. สถานที่ส าหรับการแสดง สามารถแบ่งแยกประเภทของสถานที่แตกต่างกันได้ 3 
รูปแบบได้แก่  สถานที่กลางแจ้ง ห้องโถงห้องประชุม และโรงละคร อีกทั้ ง ยังต้องค านึงถึง
สภาพแวดล้อม และสภาพอากาศส าหรับจัดการแสดงอีกด้วย ซึ่งการก าหนดสถานที่ส าหรับการแสดง
และก าหนดการแสดง เป็นส่วนส าคัญอย่างหนึ่งที่ต้องค านึงถึง ซึ่งแบ่งส่วนส าคัญได้ 2 ส่วน ได้แก่  



15 

 
 

ความพร้อมของอุปกรณ์ฉากประกอบ ได้แก่ฝาไม้ ก าแพง เวทีบัดไดเดินข้ึนลง ห้องพักนักแสดง และ
คุณภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องขยายเสียง รวมถึงแสงไฟและเครื่องปรับอากาศ  

3. การจัดการทางด้านการเงิน หน้าที่ส่วนน้ีเป็นหน้าที่ของเหรัญญิกที่จะเป็นผู้ท าหน้าที่
ดูแลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนกับคณะนักร้องประสานเสียงสยาม  3 ส่วน ได้แก่ 1) การจ่ายค่าเช่า
สถานที่ ค่าเครื่องปรับอากาศ ค่าเครื่องเสียงและไฟ ค่าเช่าอุปกรณ์ดนตรี 2) การสรุปรายรับที่ได้จาก
การแสดงแต่ละครั้ง โดยแสดงให้เห็นว่ามีค่าใช้จ่ายในด้านใดบ้าง 3) การหาสปอนเซอร์ ผู้ที่สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายระหว่างการแสดง รวมถึงค่าจ้างนักดนตรีด้วย 

4. การประชาสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การแสดงประสบความส าเร็จเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากการแสดงคอนเสิร์ตหรือการจัดการแสดงดนตรี ใช้เวลาเพียงแค่ 1-2 วันก็เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น
การประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนทราบอย่างกว้างขวาง จึงเป็นส่วนช่วยให้ผู้คนทราบและเดินทางมาดูการ
แสดงได้อย่างพร้อมเพรียงและถูกต้อง โดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนนี้ สามารถด าเนินวิธีการ
ประชาสัมพันธ์ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการบอกกัน ปากต่อปาก การติดประกาศ โปสเตอร์
การแสดง การขอความร่วมมือจากสื่อมวลชล เช่น วิทยุ และโทรทัศน์ ซึ่งต้องเหมาะสมกับก าลังและ
เงินทุนที่มีอยู่ หากไม่เพียงพอควรหาผู้สนับสนุนหรือผู้อุปถัมภ์ให้ช่วยเหลือ 

5. การจัดรายการแสดง ควรดูตามความเหมาะสมให้เหมาะกับสภาพการณ์ และเลือก
บทเพลงที่มีความเกี่ยวข้องเหมาะสมมาจัดวางลงไปในโปรแกรมการแสดง ถ้าหากมีข้อขัดแย้งควรหา
ข้อสรุปและโน้มน้าวสมาชิกทุกคนให้คล้อยตามและเห็นพ้องต้องกัน ส่วนเวลาในการจัดการแสดง ก็
ต้องแล้วแต่ความเหมาะสมซึ่งอยู่ในช่วงประมาณ 1 ช่ัวโมง ถ้าหากมากกว่านี้นักแสดงก็จะมีอาการ
เหนื่อยล้าและท าให้การแสดงไม่ดีเท่าที่ควร ถ้าเป็นไปได้ควรมีความหลากหลายของรูปแบบการแสดง 
เช่น การแสดงเดี่ยว การแสดงร้องคู่ อาจมีเครื่องดนตรีบรรเลงค่ันกลางบ้าง นอกจากนี้ควรค านึงถึง
ช่วงเวลาในการเดินเข้าออกของผู้ชม และการหยุดพักระหว่างการแสดงอีก 15 นาที ซึ่งจะท าให้ใช้
เวลาในการแสดงทั้งหมด ประมาณ 2 ช่ัวโมง 

6. นักดนตรี นักเปียโน และการรักษาอุปกรณ์เครื่องดนตรี  การติดต่อนักดนตรีที่มา
ช่วยเหลือในระหว่างการแสดง หรือ นักเปียโนที่ท าหน้าที่บรรเลงเพลงประกอบการขับร้องประสาน
เสียงอยู่เบื้องหลังมีส่วนส าคัญที่ท าให้การรับฟังดนตรีมีความเพลิดเพลินไพเราะมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
เครื่องเปียโน ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่มีประโยชน์มากมาย ใช้ส าหรับการฝึกซ้อม การเล่นท านองดนตรี 
การช่วยพยุงจังหวะให้เกิดความสม่ าเสมอ และการสร้างไดนามิค (Dynamics) เสียงดัง-เบา ท าให้
ถ่ายทอดอารมณ์ทางดนตรีได้มากข้ึน ซึ่งการก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงหลาย  ๆ ที่มีความ
จ าเป็นต้องมีนักเปียโนประจ าวงช่วยบรรเลงดนตรีประกอบการฝึกซ้อมให้ เพื่อช่วยฝึกฝนสมาชิก
นักร้องประสานเสียงให้ดียิ่งข้ึน และความส าคัญของนักดนตรีย่อมมาพร้อมกับเครื่องดนตรีที่ส าคัญ
ของคณะนักร้องประสานเสียงคือ เปียโน นอกจากจะเป็นเครื่องดนตรีเดียวที่มีความส าคัญส าหรับใช้
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ในคณะนักร้องประสานเสียงแล้ว ยังเป็นเครื่องดนตรีที่มีราคาแพง และเคลื่อนย้ายยาก การดูแลรักษา
จึงได้แก่ การปรับตั้งเสียงเปียโน ประมาณปีละ 2-3 ครั้ง น้อยสุดหนึ่งครั้ง และควรที่จะท าความ
สะอาดเปียโนบ่อยครั้งเท่าที่ท าได้ ซึ่งในต าราของพึงจิตต์ได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการจัดการและการ
บริหารในคณะนักร้องประสานเสียงอย่างชัดเจน ว่าการจัดตั้งคณะนักร้องประสานเสียงโดยทั่วไปแล้ว 
จ าเป็นต้องมีส่วนบริหารในด้านใดบ้างและมีความเกี่ยวข้องรวมถึงความส าคัญต่อคณะนักร้องประสาน
เสียงอย่างไร 

ผู้วิจัยสรุปประเด็นส าคัญ ส าหรับการก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงจากแนวคิดของ 
Lewis Gordon จันทร์แรม พันธุพงศ์ สตรอสบอก และพึงจิตต์ สวามิภักดิ์ จากเอกสารที่เกี่ยวข้องท า
ให้ได้ข้อเปรียบเทียบและจุดแข็ง – จุดอ่อน ที่แตกต่างกันของผู้เขียนแต่ละคน ซึ่ง Lewis Gordon มี
แนวทางที่มุ้งเน้น ด้านข้อก าหนดและการเตรียมตัวส าหรับผู้ที่ต้องการก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสยีง 
จันทร์แรม มุ่งเน้นด้านการศึกษาประวัติความเป็นมา การคัดเลือกสมาชิก และการจัดรูปแบบการ
เรียนการสอน พึงจิตต์ มุ่งเน้นด้าน การพัฒนาสมาชิก และการจัดการภายในคณะนักร้องประสาน
เสียง เมื่อน าแนวทางของทั้ง 3 คนมารวมกัน ท าให้ผู้วิจัยสามารถจับประเด็นในการศึกษาคณะนักร้อง
ประสานเสียงได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 ตารางสรปุแนวคิดการก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียง 
 

แนวคิดในการก่อตั้งและพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียง 
ประเด็น
การศึกษา 

Lewis Gordon 
จันทร์แรม พันธุพงศ์ 

สตรอสบอก 
พึงจิตต์ สวามิภักดิ ์

ข้อมูลพื้นฐาน 

1. เป้าหมาย 
2. ภาพลักษณ์ 
3. กลุ่มบุคคลที่ต้องการให้
เป็นสมาชิก 

1. ประวัติความเป็นมา/ความ
เปลี่ยนแปลง 
2. จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ 
3. ผู้ก่อตั้งและผู้ฝึกสอน 

1. ความต้องการในการก่อตั้ง
คณะนักร้องประสานเสียง 

สมาชิก 

1. อายุ 
2. ทักษะทางดนตรี 
3. ความสม่ าเสมอ 
4. ความสนใจ/แรงจูงใจ  
5. ผู้ควบคุมวง 
6. นักดนตรี 
8. เหรัญญิก 

1. ผู้ควบคุมวง 
2. อาจารย์ผู้สอน 
3. การเปิดรับสมาชิกใหม่  
4. การคัดเลือกสมาชิก  
 

1. เลขานุการ 
2. เหรัญญิก  
3. ควบคุมการฝึกซ้อม  
4. ประชาสัมพันธ์  
5. นักดนตรี 

สิ่งอ านวย
ความสะดวก 

1. สถานที่ 
2. อุปกรณ์ดนตรี 
 

1. สถานที่ซ้อม 
2. อุปกรณ์ในห้องซ้อม 

1. สถานที่ฝึกซ้อม 
2. สถานที่การแสดง 
3. อุปกรณ์ประกอบฉาก  
4. อุปกรณ์ในห้องแสดง 

การแสดง 
1. บทเพลงที่ใช้พัฒนาสมาชิก 
2. บทเพลงการแสดง 
3. ตารางงาน 

1. ขั้นตอนการฝึกซ้อมบท
เพลงส าหรับการแสดงและ
การจัดกิจกรรมในโรงเรียน 

1. การจัดรายการแสดง 
2. ช่วงเวลาที่ใช้ในการแสดง 
3. รูปแบบการแสดง 

ผู้สนับสุนน/
เงินทุน/
ค่าใช้จ่าย 

1. ผู้อุปถัมภ์  
2. รายรับ 
3. รายจ่าย 

1. ผู้อุปถัมภ์ 1. แหล่งที่มาของเงินทุน  
2. การจ่ายค่าเช่าสถานที่  
3. การจ่ายค่าเช่าอุปกรณ์  
4. การจ่ายค่านักดนตรี  
5. การโฆษณา 

การพัฒนา
สมาชิก

(แนวคิดของ
จันทร์แรม 

และ พึงจิตต์) 

 1. การเตรียมพร้อมร่างกาย 
2. การเตรียมพร้อมเสียง 
3. การฝึกหายใจ 
4. การต่อบทเพลง 
5. การเรียนทฤษฎีดนตรี 
6. ตารางเรียน 

1. การพัฒนาคุณภาพเสียง 
2. การแก้ไขข้อบกพร่อง 
3. การพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ด้านดนตรี 

กลุ่มผู้ฟัง 1. จ านวนผู้ฟัง   
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาคณะนักร้องประสานเสียงต่างประเทศ 
งานวิจัยของ Roger Bowers4

3 ศึกษาเรื่อง “สถาบันการขับร้องประสานเสียงในโบสถ์
อังกฤษ: เกี่ยวกับการก่อตั้งและการพัฒนาในปี 1340-1500 (choral Institutions within the 
English Church: Their constitution and development 1340 – 1500)” ซึ่งเป็นงานวิจัยระดับ
ดุษฎีบัณฑิต จาก University of East Anglia ในปี 1975 เป้าหมายในการศึกษาของ Bower ต้องการ
รายงานข้อมูลที่ได้รับจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ให้แก่ผู้สนใจน าไปศึกษา  

การศึกษาเกี่ยวกับสถาบันการขับร้องประสานเสียงในโบสถ์อังกฤษ Bowers แบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างได้ 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มนักร้องประสานเสียงประกอบพิธีทางศาสนา กลุ่มนักร้อง
ประสานเสียงประจ าโบสถ์ในมหาวิทยาลัย กลุ่มนักร้องประสานเสียงในโบสถ์โรงพยาบาล กลุ่มนักร้อง
ประสานเสียงในโบสถ์หญิงล้วน และกลุ่มนักร้องประสานเสียงในโบสถ์ที่อยู่ชานเมือง ซึ่ง Bowers 
ก าหนดข้ันตอนในการศึกษาไว้ 3 ข้ันตอน ประกอบด้วย การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  การเก็บข้อมูล และ
การสรุปผล โดยมีประเด็นในการศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการก่อตั้งสถาบันการขับร้องประสานเสียง
โบสถ์อังกฤษ ด้านผู้อุปถัมภ์ ด้านการฟื้นฟูคณะนักร้องประสานเสียง และด้านกิจกรรมที่เกิดข้ึนใน
สถาบันการขับร้องประสานเสียงในโบสถ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้ันตอนในการศึกษา 
1. การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ในงานวิจัยของ Bowers ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างและ

ขอบเขตการศึกษา ได้แก่โบสถ์ประจ าเมืองและโบสถ์ตามชนบทในเขตของเมืองอังกฤษ  
2. การเก็บข้อมูลในเอกสาร สมุดบันทึกและการสัมภาษณ์ Bowers ใช้วิธีการเดินทางไป

ยังแหล่งข้อมูล ได้แก่ห้องสมุดและห้องเก็บเอกสารในโบสถ์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  มีการขออนุญาตจาก
ผู้ดูแลเอกสาร ได้แก่พระสงฆ์และบรรณารักษ์ประจ าโบสถ์แต่ละแห่ง Bowers เลือกประเภทเอกสารที่
ใช้ในการเก็บข้อมูลทางด้านประวัติความเป็นมาของสถาบันการขับร้องประสานเสียง จากเอกสาร
บันทึกประจ าโบสถ์ จดหมายเหต ุสมุดบัญชี และสมุดรายช่ือสมาชิก เพื่อน ามาเรียบเรียงเป็นข้อมูลใน
งานวิจัย นอกจากนี้Bowers ได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ เหล่าผู้ดูแลประจ าโบสถ์ในประเทศอังกฤษ และ 
สมาชิกนักร้องประสานเสียงประจ าโบสถ์ ทางด้านข้อมูลการฝึกซ้อม และรูปแบบการแสดง เพื่อให้ได้
ข้อมูลครบถ้วนและมีความเกี่ยวข้องกับคณะนักร้องประสานเสียงประจ าโบสถ์นั้น ๆ 

                                            
4

3

  Roger Bowers, “Choral Institutions within the English Church: Their 
Constitution and Development c. 1340-1500.” (Ph.D. University of East Anglia 1975), 
40-68.  accessed February 2 2014. available from http://www.diamm.ac.uk/resources/ 
doctoral-dissertations/bowers/ 

http://www.diamm.ac.uk/resources/doctoral-dissertations/bowers/
http://www.diamm.ac.uk/resources/doctoral-dissertations/bowers/
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3. เรียบเรียงเอกสารและสรุปผล เมื่อ Bowers เก็บข้อมูลไดแ้ล้ว ส่วนต่อไปเป็นข้ันตอน
ในการเรียบเรียงเอกสารและสรุปผลการศึกษา ซึ่ง Bowers ได้ก าหนดประเด็นในการศึกษาและแบ่ง
ตามช่วงเวลาทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1) การก่อตั้งสถาบันการขับร้องประสานเสยีงในปี ค.ศ. 1340 2) ผู้
อุปถัมภ์สถาบันการขับร้องประสานเสียงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1340-1382 3) การฟื้นฟูสถาบันการขับร้อง
ประสานเสียงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1425 – 1460 และ 4) การศึกษากิจกรรมที่เกิดข้ึนของสถาบันการขับร้อง
ประสานเสียง ตั้งแต่ป ีค.ศ. 1460 – 1500 ซึ่งมีรายละเอียดในการศึกษาดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาสถาบันการขับร้องประสานเสียงในอังกฤษและชานเมือง 
1. การก่อตั้งสถาบันการขับร้องประสานเสียงในปี ค.ศ. 1340 Bowers พบประเด็นใน

การศึกษาทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา เป้าหมายการก่อตั้งสถานศึกษาการขับ
ร้องประสานเสียง จ านวนสมาชิก จ านวนและความถ่ีในการแสดง และคุณภาพของคณะนักขับร้อง
ประสานเสียง พบว่าการก่อตั้งสถาบันการขับร้องประสานเสียงแต่ละแห่ง เกิดข้ึนเพราะแรงผลักดัน
ของคนในชุมชนที่ต้องการโรงเรียนและส่งบุตรหลานของตนให้ได้รับการศึกษา ดังนั้น เป้าหมายในการ
ก่อตั้งสถาบันการขับร้องประสานเสียงก็เพื่อที่จะได้น านักเรียนของตนมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่
สังคม และส่งเสริมการศึกษาให้แก่คนในสังคม นอกจากนี้ยังได้ทราบถึงคุณภาพในการก่อตั้งสถาบัน
ขับร้องประสานเสียง ที่ใช้เกณฑ์ด้านจ านวนนักเรียนและสมาชิกเป็นตัวตัดสิน ถ้าหาก โบสถ์ไหนมี
สมาชิกมากแสดงว่าประสบความส าเร็จในการอีกด้วย 

2. ผู้อุปถัมภ์สถาบันการขับร้องประสานเสียงตั้งแต่ปี ค.ศ.  1340-1382 Bowers มุ่ง
ศึกษาเกี่ยวกับผู้อุปถัมภ์ของสถาบันการขับร้องประสานเสียง งบประมาณ และความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน พบว่าการอุปถัมภ์ส่วนใหญ่ มาจากความต้องการของกษัตริย์ และบรรดาขุนนางในประเทศ
อังกฤษ ในเอกสารการเงินของโบสถ์ได้ช้ีแจงถึงการน าเงินจากผู้อุปถัมภ์ไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายหลาย
รายการประกอบด้วย อุปกรณ์การฝึกซ้อม เครื่องดนตรี การบ ารุงสถานที่อาคารโบสถ์ และค่าเดินทาง
และค่ายานพาหนะ  

ความเปลี่ยนแปลงของผู้อุปถัมภ์เกิดข้ึนจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ 
สงครามทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจที่ท าให้เกิดความขัดสน เป็นเหตุให้สถาบันการขับร้อง
ประสานเสียงไม่ได้รับเงินสนับสนุน บางแห่งก็ลดทอนงบประมาณลงเป็นจ านวนมาก การแก้ไขปัญหา
ที่ไม่มีงบประมาณ จึงต้องลดค่าจ้างสมาชิกที่ท างานขับร้องประสานเสียงลง และเป็นสาเหตุที่ท าให้
จ านวนสมาชิกลดจ านวนลง รวมถึงการหารายได้เข้ามาสนับสนุนการเงินในโบสถ์เพิ่มข้ึน 

3. การฟื้นฟูสถาบันการขับรอ้งประสานเสยีงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1425 – 1460 Bowers พบว่า 
การฟื้นฟูสถาบันการขับร้องประสานเสียงเกิดจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร และการรับงาน
ขับร้องประสานเสียงจากขุนนางต่าง ๆ  ซึ่งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 3 ด้านประกอบด้วย 
1) การเปลี่ยนแปลงบทเพลงในการแสดงให้มีความหลากหลายมากขึ้น จากในช่วงแรกที่ขับร้องแต่บท
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เพลงในศาสนาเปลี่ยนมาขับร้องบทเพลงประเภทอื่น ๆ  เช่น การขับร้องบทเพลงในงานเทศกาล การ
ขับร้องบทเพลงแต่งใหม่จากนักประพันธ์ภายนอก 2) การเปลี่ยนแปลงสมาชิกใหม่รวมถึงการว่าจ้าง
นักดนตรีและผู้เช่ียวชาญทางด้านการขับร้องเพลงมาฝึกสอนสมาชิกในโบสถ์เป็นครั้งคราวเพื่อพัฒนา
ความสามารถของสมาชิกให้มากขึ้น 3) การซื้อเครื่องดนตรีประเภท Organ และ Lute เพื่อใช้บรรเลง
เพลงประกอบการขับร้องประสานเสียง 

4. การศึกษากิจกรรมที่เกิดข้ึนของสถาบันการขับร้องประสานเสียง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1460 
– 1500 พบความเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 2 ด้าน ได้แก่ 1) การว่าจ้างนักดนตรีและนักประพันธ์ที่มีฝีมือ
เข้ามาท างานให้แก่สถาบันการขับร้องประสานเสียงและโบสถ์ ซึ่งความสามารถของนักประพันธ์เพลง 
เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้สถาบันฯสามารถขับร้องบทเพลงใหม่ที่มีความไพเราะได้มากขึ้น ฝีมือในการ
ประพันธ์บทเพลงและความยากของบทเพลงเป็นส่วนที่กระตุ้นให้สมาชิกพัฒนาความสามารถในการ
ขับร้องประสานเสียงให้ทัดเทียมกับบทเพลงมากยิ่งข้ึน และ 2) การเปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิกและ
การปรับสมดุลของคณะนักร้องประสานเสียง มีเป้าหมายเพื่อให้การขับร้องประสานเสียงมีความ
ไพเราะยิ่งข้ึน เป็นสาเหตุมาจากการเพิ่มจ านวนสมาชิกในแต่ละแนวเสียงให้มีความสมดุลกัน  

ขณะเดียวกัน Anne Bagnall Yardley5
4 (1999) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ คณะนักร้องประสาน

เสียงในโบสถ์กลุ่มนิกาย Methodist ในปี ค.ศ. 1800-1860 ซึ่งงานเขียนช้ินน้ีตีพิมพ์ข้ึนใน American 
Music ซึ่งบอกเล่าถึงเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของคณะนักร้องประสานเสียงกลุ่มนักบวชใน
โบสถ์นิกาย Methodist ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1800-1860  

Anne Bagnall Yardley เลือกที่จะใช้แหล่งข้อมูลจากหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องใน
การศึกษาประวัติและปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรมของคณะนักร้องประสานเสียงใน
โบสถ์กลุ่มนิกาย Methodist ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1800-1860 โดยก าหนดประเด็นในการศึกษาทั้งหมด 6 
ด้าน ได้แก่ 1) การศึกษาประวัตคิวามเป็นมา 2) การศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 3) การด าเนิน
กิจกรรม 4) ความส าคัญของสมาคมนักร้องประสานเสียง 5) สถานที่ตั้งและลักษณะของสถานที่ และ 
6) งบประมาณ 

1. การศึกษาประวัตคิวามเป็นมา ของคณะนักร้องประสานเสียงโบสถ์นิกาย Methodist 
Anne เลือกที่จะศึกษาข้อมูลจากเอกสารและหนังสือทั้งหมด 2 เล่มได้แก่หนังสือที่มีช่ือว่า The 
American Musical Landscape และ The Methodist Worship ได้ก าหนดประเด็นในการศึกษา
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ 2 ด้าน ได้แก่ 1) การศึกษาเป้าหมายในการก่อตั้งพบว่ามี
จุดประสงค์เพื่อใช้ส าหรับขับร้องประสานเสียงในพิธีทางศาสนา ใช้ส าหรับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์

                                            
5

4Anne Bagnall Yardley, "Choirs in the Methodist Episcopal Church, 1800-
1860," American Music 17, 1 (1999): 39-64. 
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ให้แก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง และการตั้งตัวเองให้เป็นศูนย์รวมของกลุ่มผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์
เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือกัน และ 2) การศึกษาผู้ก่อตั้งโบสถ์และรายช่ือสมาชิกของคณะนักร้องประสาน
เสียง Methodist  

2. ความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดข้ึน ภายในกลุ่มนักร้องประสานเสียงในโบสถ์นิกาย 
Methodist Anne เลือกใช้วิธีในการศึกษาจากแหล่งข้อมูลหลายด้าน ได้แก่  หนังสือ The Choir at 
the John Street Church เอกสารบันทึกประวัติและข้อมูลจากโบสถ์ Methodist เอกสารงาน
ประชุมของโบสถ์ หนังสือพิมพ์ Christian Advocate และเอกสารบทความจาก Zion’s Herald ท า
ให้ Anne พบประเด็นในการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในโบสถ์นิกาย 
Methodist 5 ด้านได้แก่ การสร้างอาคารส าหรับฝึกซ้อมขับร้องประสานเสียงแห่งใหม่ การ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกซ้อม การสั่งน าเข้าเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ดนตรี การเปลี่ยนผู้ควบคุมการ
ฝึกซ้อม และการเปลี่ยนสถานะจากกลุ่มนักร้องประสานเสียงเป็นการก่อตั้งเป็นมูลนิธิการขับร้อง
ประสานเสียง 

3. การด าเนินกิจกรรมของคณะนักร้องประสานเสียงโบสถ์นิกาย Methodist ผู้วิจัย 
Anne เลือกใช้วิธีการรวบรวมเอกสารที่บันทึกกิจกรรมที่เกิดข้ึนภายในโบสถ์จากแหล่งข้อมูลหลาย
ด้านประกอบด้วย เอกสารของ Christian Advocate และเอกสารการบันทึกของ Asaph and Phil 
Pan Harmonica พบว่ากิจกรรมที่เกิดข้ึนในคณะนักร้องประสานเสียงโบสถ์มีทั้งหมด 6 ด้านได้แก่  
กิจกรรมเกี่ยวกับการขับร้องบทสวด การเรียนการสอนที่ ให้สมาชิกเก่าเป็นผู้สอนสมาชิกใหม่  
การพัฒนาคุณภาพการขับร้องประสานเสียง การแปลความหมายของบทเพลงที่ขับร้อง การดูแล
ติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลควบคุมการฝึกซ้อม และการเดินทางเยี่ยมเยียนคณะนักร้องประสานเสียง
กลุ่มอื่น  

4. ความส าคัญของสมาคมนักร้องประสานเสียง Anne สรุปความส าคัญของสมาคมที่
ก่อตั้งข้ึนโดยมีแหล่งข้อมูลจากสมุดบันทึกของ James Evans และ เอกสาร Methodist Singing 
Societies พบว่า ความส าคัญและเป้าหมายของการก่อตั้งสมาคมนักร้องประสานเสยีงมีทั้งหมด 4 ข้อ
ได้แก่ 1) เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเทคนิคและความรู้ในการขับร้องประสานเสียง 2) เป็นสถานที่เก็บ
เอกสารส าคัญ เช่น โน้ตเพลง สูจิบัตร 3) เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างอาคารเพื่อให้ได้
มาตรฐานเท่าเทียมกัน 4) เป็นสถานที่จัดจ าหน่ายหนังสือของทางโบสถ์ บทสวด และเนื้อเพลง  

5. สถานที่ตั้ง ขนาดและ คุณภาพเสียง Anne ใช้วิธีการศึกษาของมูลจากหนังสือที่มีช่ือ
ว่า Methodist Singing Societies พบว่า การก่อสร้างโบสถ์ใหม่ในแต่ละครั้ง มีข้อควรค านึง 2 ส่วน
ได้แก่ 1) ต าแหน่งการยืนขับร้องประสานเสียงที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จากสาเหตุหลาย
ประการ เช่น สมาชิกผู้พิการทางสายตา หรือ สมาชิกอาวุโสที่จ าเป็นต้องยืนขับร้องหลบอยู่ด้านหลัง
แท่นบูชาเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านการนั่ง – ยืน รอระหว่างประกอบพิธี และลดการเกิดอุบัติเหตุ
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ระหว่างการท าพิธี เช่น การเดินชนกันระหว่างนักบวชและผู้ขับร้องประสานเสียง 2) ลักษณะของห้อง
ท าพิธีทางศาสนาที่ควรมีรูปร่างเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งท าให้ต าแหน่งการจัดกลุ่มคณะนักร้องประสาน
เสียงสามารถเข้าออกทางประตูหลังได้อย่างง่ายดาย และความสูงของเพดานห้องท าพิธีที่ท าให้
คุณภาพในการขับร้องประสานเสียง มีคุณภาพดีมากข้ึน แต่ไม่ควรมีความสูงมากเกินไปซึ่งจะท า ให้
นักร้องควบคุมเสียงล าบากข้ึน 

6. งบประมาณ Anne ศึกษาข้อมูลจากสมุดบันทึกและสมุดบัญชีภายในโบสถ์ 
Methodist พบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1) ค่าจ้างของนักดนตรีที่ได้รับการว่าจ้าง
มาจากภายนอกที่มีแนวโน้มที่จะได้ค่าจ้างที่เร็วที่สุด 2) ค่าจ้างของสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงมี
ความล่าช้ากว่า สาเหตุจากสมาชิกที่เป็นนักร้องประสานเสียงส่วนใหญ่จะเป็นผู้อุทิศตนท างานให้แก่
ทางโบสถ์ไปด้วย ท าให้เอกสารการจ่ายเงินมีความล่าช้าและมีข้ันตอนการคิดเงินเดือนที่ซ้ าซ้อน 3) 
เงินทุนสนับสนุนจากทางโบสถ์หลวงที่มีจ านวนน้อยและไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่าจ้าง 4) งบประมาณ
ส าหรับงานบูรณะซ่อมแซมอาคารโบสถ์และอุปกรณ์ประกอบพิธีทางศาสนาส่วนอื่น 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาคณะนักร้องประสานเสียงในประเทศไทย 

งานวิจัยของ สุขชัย ภวการค้าดี (2548)65 ศึกษาเรื่อง “การศึกษาวงขับร้องประสานเสียง
เด็ก: กรณีศึกษาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย” ได้แบ่งหัวข้อการศึกษาคณะนักร้องประสาน
เสียงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 5 ด้านได้แก่ 1) การศึกษาทางด้านประวัติ
และเป้าหมายของคณะนักร้องประสานเสียง 2) การศึกษาด้านบุคลากร 3) การศึกษาด้านการจัดการ
วงขับร้องประสานเสียง 4) การศึกษาด้านปัญหาและอุปสรรค 5) การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลใหก้ารด าเนนิ
กิจกรรมของคณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยสามารด าเนินกิจกรรมได้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลวิจัยจากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 
หนังสือ บทความ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ และ การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การเข้าไป
สังเกตในคณะนักร้องประสานเสียงอย่างมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นที่จะศึกษาถึงปัญหาที่เกิดข้ึนในคณะ
นักร้องประสานเสียงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ซึ่งสรุปเป็นประเด็นในงานวิจัยได้ 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 

1. การศึกษาทางด้านประวัติและเป้าหมายของคณะนักร้องประสานเสียง  สุขชัยใช้วิธี
การศึกษาข้อมูลจากเอกสารประจ าโรงเรียน พบว่า คณะนักร้องประสานเสียงเด็กโรงเรียนกรุงเทพ 

                                            
6

5

 สุขชัย ภวการค้าดี , "การศึกษาวงขับร้องประสานเสียงเด็ก : กรณีศึกษาโรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย" (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศาสตร์ดนตรีสากล 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548), 30-42. 



23 

 
 

คริสเตียนวิทยาลัย เริ่มการก่อตั้งข้ึนต้ังแต่ปี พ.ศ. 2395 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ขับร้องบทเพลงนมัสการ
พระเจ้าในวาระส าคัญทางคริสต์ศาสนา และการแสดงคอนเสิรต์ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนในโรงเรียน 

2. การศึกษาด้านบุคลากร สุขชัยใช้วิธีการในการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์ พบว่า มี
อาจารย์สาขาวิชาดนตรีประจ าอยู่ภายในโรงเรียน 1 คน โดยท าหน้าที่ประสานงานทางด้านการแสดง 
และเล่นเปียโนให้แก่วง และมีอาจารย์พิเศษ 1 คนท าหน้าที่ในการควบคุมการฝึกซ้อม การศึกษา
จ านวนสมาชิกพบว่าสมาชิกทั้งหมด มีจ านวน 35 คน เป็นนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาที่ผ่านการ
คัดเลือกด้านพื้นฐานการร้องเพลงและการฟัง 

3. การศึกษาด้านการจัดการวงขับร้องประสานเสียง  สุขชัยเดินทางเข้าไปเก็บข้อมูล
ข้ันตอนการจัดกายภายในโรงเรียนด้วยตนเอง พบว่า ในโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มีการ
จัดท าแผนงานและงบประมาณประจ าปี มีการเตรียมสถานที่ฝึกซ้อม อุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางดนตรี
ส าหรับการฝึกซ้อมและการออกแสดงอย่างครบถ้วน มีการคัดเลือกบทเพลงส าหรับการฝึกซ้อมและ
การแสดงซึ่งมีความหลากหลาย การประชาสัมพันธ์ การจัดตารางฝึกซ้อมและการเข้าค่ายปิดภาค
เรียน มีการแสดงภายในและภายนอกโรงเรียน และมีการประเมินผลการแสดงทุกครั้งหลังจบการ
แสดง 

4. การศึกษาด้านปัญหาและอุปสรรค สุขชัย พบว่ามีปัญหาเกิดข้ึนในคณะนักร้อง
ประสานเสียง ทั้งหมด 2 ด้าน ได้แก่ 1) ปัญหาเกี่ยวกับสมาชิก มีความขาดแคลนทางด้านจ านวน
สมาชิก และนักเรียนที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกใหม่มีจ านวนน้อยเกินไป ท าให้คณะนักร้องประสาน
เสียงมีสมาชิกไม่เพียงพอส าหรับการแสดง  2) การขาดผู้ช่วยควบคุมและดูแลระหว่างการฝึกฝนการ
ขับร้องประสานเสียงและการจัดคอนเสิร์ต 

5. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมของคณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียง
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยสามารถด าเนินกิจกรรมได้ได้ต่อเนื่อง สุขชัย ได้พบปัจจัยที่ท าให้คณะ
นักร้องประสานเสียงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนด าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่  
1) นโยบายและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งวงที่ชัดเจน 2) การมีผู้รับผิดชอบดูแลกิจกรรมโดยตรง 3) ผู้
ควบคุมการฝึกซ้อมมีความเช่ียวชาญทางด้านการขับร้องประสานเสียง 4) การสนับสนุนจากผู้บริหาร
โรงเรียน และผู้ปกครอง 5) การฝึกซ้อมสม่ าเสมอตลอดทั้งปี 6) การประเมินผลการแสดงทุกครั้ง  

จากผลการศึกษา ยังพบปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อคณะนักร้องประสานเสียง
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้แก่เงินสนับสนุนจากผู้ปกครองที่เป็นเป็นแรงขับดันให้แก่คณะ
นักร้องประสานเสียงสามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากการ
เข้าชมการแสดงของผู้ปกครองและผู้อ านวยการโรงเรียน ต้องการเห็นถึงรูปแบบการแสดงคอนเสิร์ต
การ ขับร้องประสานเสียง  ท าให้มีคอนเสิ ร์ตประจ าปีอย่ างต่อ เนื่ องและแสดงให้ เห็นถึง
กระบวนการพัฒนาของคณะนักร้องประสานเสียงกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยอย่างเด่นชัด 
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ขณะเดียวกัน ดวงพร พงศ์ผาสุก (2552)76 ได้วิจัยเรื่อง กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ไทย
ผ่านการแสดงการขับร้องของคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาถึงกระบวน การ
สร้างอัตลักษณ์ไทยของคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู มีประเด็นในการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน 
ได้แก่ ด้านประวัติความเป็นมาของคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู ด้านการศึกษาการแสดงและการ
ฝึกฝนของคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู ด้านการวิเคราะห์อัตลักษณ์ไทยในบทเพลงของคณะ
นักร้องประสานเสยีงสวนพลู และการใช้แบบสอบถามผู้เข้าชมการแสดงของคณะนักร้องประสานเสยีง
สวนพลู 

1. ด้านประวัติความเป็นมา ดวงพร ก าหนดหัวข้อการศึกษาประวัติความเป็นมาของ
คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู โดยใช้การเก็บข้อมูลจากเอกสาร หนังสือที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับ
คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู และการสัมภาษณ์จากผู้ก่อตั้งคณะ อ.ดุษฎี พนมยงค์ และ อ.ไกวัล 
กุลวัฒโนทัย และแบ่งหัวข้อในการสัมภาษณ์ออกเป็น 4 หัวข้อได้แก่ ข้อมูลช่วงก่อตั้งคณะนักร้อง
ประสานเสียง ข้อมูลช่วงการแสดงคอนเสิร์ตในต่างประเทศ การเปลี่ยนผู้ควบคุมวงซึ่งเป็นจุดเปลี่ยน
ส าคัญของคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู และความขัดแย้งภายในที่เกิดข้ึนระหว่างการปรับเปลีย่น
ของคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู 

2. ด้านการฝึกฝนซ้อมการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู ดวงพร ใช้วิธีการ
เดินทางเข้าไปเก็บข้อมูลจากสมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู  และแบ่งประเด็นใน
การศึกษาออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาการขับร้องข้ันพื้นฐาน การปรับวิธีการขับร้องเพื่อการ
ประกวดและการแสดง การพัฒนาชุดการแสดง และองค์ประกอบฉากการแสดงและอปุกรณ์การแสดง 
พบว่า การพัฒนาสมาชิกตามข้ันตอน ท าให้คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูสามารถแสดง 
อัตลักษณ์ไทยในการขับร้องประสานเสียงออกมาได้อย่างเต็มที่ระหว่างการแสดง  

3. ด้านการวิเคราะห์อัตลักษณ์การวิเคราะห์อัตลักษณ์ไทยในการแสดง ดวงพร พงศ์
ผาสุก ได้น าบทเพลงตัวอย่างจากคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูทั้งหมด 4 เพลง มาท าการ
วิเคราะห์เพื่อให้เห็นถึงวิธีการขับร้องที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในการร้องแบบไทย ในทาง
ด้านเทคนิคการขับร้อง รูปปาก สระ การออกเสียง และการปรับประสานให้มีความคมชัดมากข้ึน 

4. ด้านแบบสอบถามผู้เข้าชมการแสดง เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าชม และ
ความเข้าใจด้านการแสดงอัตลักษณ์ไทยผ่านการขับร้องประสานเสียง ดวงพร ใช้แบบสอบถามแก่ผู้ที่
เข้าร่วมชมการแสดง พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 80 คน ที่ได้เข้าชมการแสดงของคณะนักร้อง

                                            
7

6 ดวงพร พงศ์ผาสุก, "กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ไทยผ่านการแสดงการขับร้องของคณะ
นักร้องประสานเสียงสวนพลู" (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวาทวิทยาและสื่อสารการ
แสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), 55-80. 
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ประสานเสียงสวนพลู เป็นคนไทยและชาวต่างชาติปะปนกัน มีความเห็นเกี่ยวกับการแสดงที่แตกต่าง
กัน โดยผู้ชมที่เป็นคนไทย มองเห็นถึงศิลปะที่มีความเป็นไทยอย่างชัดเจนในขณะที่ ชาวต่างชาติ
มองเห็นถึงความสามารถในการแสดงที่เข้าถึงศิลปะตะวันตกได้อย่างเด่นชัด  

 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคณะนักร้องประสานเสียงทั้งในประเทศ

ไทยและต่างประเทศ ท าให้ผู้วิจัยมองเห็นถึงกรอบแนวคิดและประเด็นในการศึกษาที่แตกต่างกันในแต่
ละด้านที่อยู่ในงานวิจัย ซึ่งสามารถสรุปในรูปแบบตารางได้ดังต่อไปนี้  

 
ตารางที่ 3 ตารางสรุปประเด็นการศึกษาในงานวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคณะนักร้อง

ประสานเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

ประเด็นในการศึกษาคณะนักร้องประสานเสียงในประเทศไทยและต่างประเทศ 
ประเภท
ข้อมูล 

รายชื่อผู้วิจัย 
Roger Bowers Anne Bagnall Yardley ดวงพร พงศ์ผาสุก สุขชัย ภวการค้าดี 

วิธีด าเนิน
การวิจัย 

และ 
เครื่องมือที่

ใช ้

1. การก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง 
2. การเก็บข้อมูลจาก
เอกสาร 
3. การสัมภาษณ์ 
4. เรียบเรียงเอกสารและ
สรุปผล 

1. ก าหนดขอบเขต
งานวิจัย 
2. ใช้วิธีการศึกษาจาก
เอกสาร 
3. รายงานผล 

1. ก าหนดเป้าหมาย 
การศึกษาจากเอกสาร 
2. การสัมภาษณ์ผู้ก่อตั้ง 
3. การวิเคราะห์อัตลักษณ์ 
4. ท าแบบสอบถามกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
5. สรุปผล 

1. ก าหนดขอบเขต 
2. การศึกษาด้านเอกสาร 
3. การเดินทางไป
สัมภาษณ์ ผู้อ านวยการ
โรงเรียน ผู้ควบคุมการ
ฝึกซ้อม 
4. สรุปผล 

ประเด็น
ที่ศึกษา 

1. การก่อตั้งสถาบันการ
ขับร้องประสานเสียง 
2. การสนับสนุนและการ
อุปถัมภ์  
3. การฟ้ืนฟูคณะนักร้อง
ประสานเสียง 
4. กิจกรรมที่เกิดขึ้น 

1. การก่อตั้งคณะนักร้อง
ประสานเสียง 
2. ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นด้านผู้อุปถัมภ์ 
3. การด าเนินกิจกรรม  
4. ความส าคัญของสมาคม
นักร้องประสานเสียง  
5. ฝึกซ้อม  
6. งบประมาณ 

1. ประวัติความเป็นมาของ
คณะนักร้องประสานเสียง
สวนพลู 
2. รูปแบบการฝึกซ้อมและ
การแสดง 
3. การวิเคราะห์อัตลักษณ์
ไทยในบทเพลง 
4. ผลจากผู้ฟัง 

1. ประวัติความเป็นมาและ
เป้าหมาย 
2. บุคลากร 
3. การจัดการ  
4. ปัญหาและอุปสรรค  
5. ปัจจัยอ่ืนที่ส่งผลต่อการ
พัฒนา 

 
การศึกษางานวิจัยในประเทศไทยและต่างประเทศ เกี่ยวกับคณะนักร้องประสานเสียง 

พบว่า งานวิจัยแต่ละช้ินมีข้ันตอนในการด าเนินงานวิจัยที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ได้แก่ การก าหนด
ขอบเขตงานวิจัย การเก็บข้อมูล การใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล และการสรุปผล ซึ่งมีรายละเอียดใน
เนือ้หาแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ในการศึกษา  



26 

 
 

ในด้านวัตถุประสงค์ของงานวิจัยแต่ละช้ิน มีประเด็นในการศึกษาที่คล้ายกัน ได้แก่ 
ประวัติคามเป็นมา สมาชิก การจัดกิจกรรม/การแสดง และ งบประมาณ เป็นต้น และงานวิจัยแต่ละ
ช้ินยังมีความแตกต่างด้านวัตถุประสงค์บางด้าน เช่น Bowers ต้องการศึกษาถึงการเรียนการสอนและ
รูปแบบการกิจกรรม ของสถาบันการขับร้องประสานเสียงในประเทศอังกฤษ Anne ศึกษาในด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก และวิธีการก่อสร้างสถานที่ฝึกซ้อม ดวงพร ศึกษาในด้านเทคนิคการขับร้อง
ภาษาไทย และการแสดงอัตลักษณ์ไทยที่อยู่ในการขับร้องประสานเสียง และสุขชัย ต้องการศึกษาถึง 
รูปแบบการจัดการของคณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

เมื่อน าแนวคิดจากหนังสือและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการก่อตั้งและ
พัฒนาการคณะนักร้องประสานเสยีงมารวบรวมให้เปน็ประเด็นการศึกษาที่มีความคล้ายคลึงกัน พบว่า
มปีระเด็นส าคัญในการศึกษาทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการ วัตถุประสงค์ 
สมาชิก การเรียนการสอน การแสดงคอนเสิร์ต สิ่งอ านวยความสะดวก และงบประมาณ นอกจากนี้ยัง
มีประเด็นในการศึกษาที่อยู่นอกเหนือจากหัวข้อที่กล่าวมา ซึ่งสรุปไว้ในรูปแบบตาราง ดังต่อไปนี ้

 
ตารางที่ 4 ตารางสรปุประเด็นในการศึกษาการก่อตั้งและพฒันาการคณะนักร้องประสานเสียง 
 

ประเด็นในการศึกษาการก่อตัง้และพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียง 

หัวข้อที่ศึกษา รายช่ือผู้วิจัย 
Gordon จันทร์แรม พึงจิตต ์ Bowers Yardley สุขชัย ดวงพร 

ข้อ
มูล

พื้น
ฐา

น ประวัติความเป็นมา        
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง        
ผู้ก่อตั้ง         
ความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน        

สม
าชิ

ก 

อายุ        
ทักษะพื้นฐานทางด้านดนตร ี        
ความสนใจ/แรงจูงใจ        
จ านวนสมาชิก        
เหรัญญิก เลขา ผู้
ประชาสัมพันธ์ 

       

นักดนตร ี        
ผู้ฝึกสอน        
การเปิดรับสมาชิกใหม่        

กา
รเร

ียน
กา

รส
อน

 การเตรียมพร้อมเสียง        
การเตรียมพร้อมร่างกาย        
การหายใจ        
การเรียนบทเพลง        
ทฤษฎีดนตรี        
การพัฒนาคุณภาพเสียง        
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ตารางที่ 3 ตารางสรุปประเด็นในการศึกษาการก่อตั้งและพัฒนาการคณะนักร้องประสานเสียง (ต่อ) 
 

ประเด็นในการศึกษาการก่อตัง้และพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียง 

หัวข้อที่ศึกษา 
รายช่ือผู้วิจัย 

Gordon จันทร์แรม พึงจิตต ์ Bowers Yardley สุขชัย ดวงพร 

กา
รเร

ียน
กา

รส
อน

 

การแก้ไขข้อบกพร่อง        
การอ่านโน้ต        
ตารางการเรียนและการ
ฝึกซ้อม 

       

สิ่ง
อ า

นว
ย

คว
าม

สะ
ดว

ก สถานที่ฝกึซ้อม        
สถานที่แสดงคอนเสิร์ต        
อุปกรณ์ดนตร ี        

กา
รแ

สด
งค

อน
เส

ิร์ต
 บทเพลงที่ใช้        

จ านวนครั้งในการแสดง        
การจัดรายการแสดง        
พัฒนาการแสดง        
คุณภาพการแสดง        

งบ
ปร

ะม
าณ

 ผู้อุปถัมภ์        
รายรับ        
รายจ่าย        

ปร
ะเ

ด็น
กา

รศ
ึกษ

า
ด้า

นอื่
น 

การเดินทาง        
อัตลักษณ์เพลงไทย         
การจัดการบรหิาร        
ผู้ฟัง        

 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงแบ่งประเด็นการศึกษาคณะนักร้องประสานเสียงสยามออกเป็น 2 ด้าน 

ได้แก่ 1) ประวัติการก่อตั้งและพัฒนาการของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พัฒนาการของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม แบ่งประเด็นในการศึกษาเป็น 5 ด้าน ได้แก่ สมาชิก 
การเรียนการสอน การแสดง สิ่งอ านวยความสะดวก และงบประมาณ สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิด
เพื่อน าไปใช้ในงานวิจัยดังนี้ 
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ภาพที่ 1 แผนภูมิภาพกรอบแนวคิด 

 
 
 

การศึกษาด้านประวัติความเป็นมาและพฒันาการของคณะนกัร้องประสานเสียงสยาม 
1. ประวัติความเป็นมาและพฒันาการของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 
2. วัตถุประสงค์ 
3. สมาชิกในช่วงแรกเริ่ม 

 
 

การศึกษาปจัจัยทีส่่งผลต่อพฒันาการของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2556 

สมาชิก การเรียนการสอน การแสดงคอนเสิร์ต 
สิ่งอ านวยความ

สะดวก 
งบประมาณ 

1. อายุ 
2. เพศ 
3. อาชีพของสมาชิก 
4. ระยะเวลาที่เข้าร่วม
ของสมาชิก 
5. การคัดเลือกสมาชิก 
6. ทักษาด้านดนตรี 
7. ความสนใจ/แรงจูงใจ 
8. หน้าที่รับผิดชอบของ
สมาชิก 

1. การเตรียมความ
พร้อมด้านร่างกาย 
2. การทบทวนฝึกฝน
บทเพลง 
3. ทฤษฎีดนตรี 
4. ตารางการเรียน
และการฝึกซ้อม 

1. จ านวนคอนเสิร์ต 
2. บทเพลงที่ใช้ใน
การแสดง 

1. สถานที่ฝึกซ้อม 
2. อุปกรณ์ดนตรี 

1. ผู้อุปถัมภ์ 
2. รายรับ 
3. รายจ่าย 

 
 

ประวัติและพัฒนาการคณะนักร้องประสานเสียงสยามระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2556 
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บทท่ี 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาประวัติและพัฒนาการของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ระหว่างปี พ.ศ. 
2547 – 2556 เป็นงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาประวัติการก่อตั้งและพัฒนาการของคณะ
นักร้องประสานเสียงสยาม 2.ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม
ในช่วงทศวรรษแรกของการก่อตั้ง โดยแบ่งการศึกษาเป็น 6 ข้ันตอน ดังนี้  

ขั้นท่ี 1 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
เป็นการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในหัวข้อ

ดังต่อไปนี ้
1. แนวคิดในการก่อตั้งและพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียง 

1.1 องค์ประกอบการก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงและรูปแบบการฝึกซ้อมและ
การแสดงตามแนวคิดของ Lewis Gordon 

1.2 แนวคิดการพัฒนาสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงตามแนวคิดของ จันทร์แรม 
พันธุพงศ์ สตรอสบอก 

1.3 แนวคิดการพัฒนาสมาชิกและการจัดการแสดงคณะนักร้องประสานเสียงตาม
แนวคิดของ พึงจิตติ สวามิภักดิ์ 

2. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคณะนักร้องประสานเสียงต่างประเทศ 
2.1 ประเด็นในการศึกษาของผู้วิจัย 
2.2 วิธีการศึกษาของผู้วิจัย 
2.3 ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา 

3. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคณะนักร้องประสานเสียงในประเทศ 
3.1 ประเด็นในการศึกษาของผู้วิจัย 
3.2 วิธีการศึกษาของผู้วิจัย 
3.3 ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา 
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ขั้นท่ี 2 การจ าแนกข้อมูลท่ีใช้ในงานวิจัย 
1. สมุดบันทึก วารสาร และสูจิบัตร เป็นเอกสารส่วนหนึ่งที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะ

นักร้องประสานเสียงสยาม ในที่นี้ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารดังต่อไปนี้ 
1.1 สมุดบันทึก ประจ าคณะนักร้องประสานินเเสียงสยาม 
1.2 ประวัติส่วนตัวบนอินเตอร์เน็ต 
1.3 วารสารสมาคมขับร้องประสานเสียง  
1.4 สูจิบัตร คอนเสิร์ตประจ าปี “Voice for Peace” คณะนักร้องประสานเสียง

สยาม 2006 
1.5 สูจิบัตรขับร้องบทเพลง Christmas ณ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ 2009 
1.6 สูจิบัตร Shyam Choir in Concert 2011 'Passionate Love' 2011 
1.7 สูจิบัตร  Concert Dreams & Memories ความฝันอันตรึ งตรา หอศิลป์

วัฒนธรรมกรุงเทพฯ 
1.8 สูจิบัตร Christmas Concert 2011 
1.9 สูจิบัตร คอนเสิร์ต The Gentlemen Concert "Man and Love" สถาบันปรดีี 

พนมยงค์ 2012 
1.10 สู จิ บั ต ร  Easter Concert "Songs Of Praise" Thai German Cultural 

Foundation Auditorium 2012 
1.11 สูจิบัตร Voice Concerto Street Song Concert 2012 
1.12 สูจิบัตร ประพันธกร – คีตกวี ร าลึก "Inspiring Remembrance" 100 ปี ชา

ตกาล ดุริยกวี ศิลปินแห่งชาติ ประสิทธ์ิ ศิลปะบรรเลง 2012 
1.13 สู จิ บั ต ร  Festival Christmas Celebrate Concert "A Christmas Carol" 

2012 
1.14 สูจิบัตร Christmas Savior ผู้ช่วยให้รอดละครประกอบบทเพลง 2012 
1.15 แผ่นพับ The Better Concert @ Lakewood Country Club 2012 
1.16 สูจิบัตร An Evening of Valentine's Concert 2013 
1.17 สูจิบัตร Crying Dog Concert 2013 

2. ขอบเขตช่วงเวลาในการศึกษา 
ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตช่วงเวลาการศึกษาคณะนักร้องประสานเสียงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 

จนถึงปี พ.ศ. 2556 โดยน าข้อมูลทั้งหมดมาเปรียบเทียบให้เห็นถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนกับคณะนักร้องประสานเสียงสยามในช่วงเวลา 10 ป ี
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3. ขอบเขตด้านประชากร 
3.1 ผู้ก่อตั้ง และผู้ควบคุมคณะนักร้องประสานเสียงสยาม มีเกณฑ์ในการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่าง ได้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับคณะนักร้องประสานเสียงสยามตั้งแต่ช่วงก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ 
อาจารย์สันติ ลุนเผ่ อาจารย์แมนนริศ อ ามฤคขจร และอาจารย์วุฒิพันธ์ุ พงษ์ธนเลิศ  โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ที่มีค าถามเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา ที่ต้องการทราบถึงประวัติการก่อตั้งและ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของคณะนักร้องประสานเสียงสยามในระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2556  

3.2 สมาชิกและบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 
ผู้วิจัยต้องการใช้แบบสอบถามในการศึกษาข้อมูลของสมาชิกเพื่อรวบรวมข้อมูล สรุปผล 

และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เห็นถึงความส าคัญของปัจจัยในแต่ละด้าน ที่ส่งผลให้คณะนักร้องประสาน
เสียงสยาม มีพัฒนาการและด าเนินกิจกรรมได้ในระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2556 โดยผู้วิจัยเลือกที่จะ
ศึกษาและเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่กลุ่มสมาชิกและบุคลากรที่ เข้าร่วมกิจกรรมของคณะ
นักร้องประสานเสียงสยามอย่างสม่ าเสมอ จ านวน 36 คน และบุคคลที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมและเป็น
สมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงสยาม จ านวน 21 คน 

ขั้นท่ี 3 สร้างเครื่องมือส าหรับใช้ในงานวิจัย 
เครื่องมือในงานวิจัยคือแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งประเด็นค าถามโดยใช้

กรอบแนวคิดที่สร้างข้ึนเป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม และสร้างแบบสัมภาษณ์ตาม
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาได้ดังนี ้

1. แบบสัมภาษณ์ของผู้ก่อตั้งและดูแลคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 
เป็นชุดค าถามที่เกี่ยวข้องกับประวัติการก่อตั้งและพัฒนาการของคณะนักร้องประสาน

เสียงสยามในช่วงสิบปีแรก ระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2556  ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ส าหรับสอบถาม
กับผู้ก่อตั้งและผู้ดูแลคณะนักร้องประสานเสียงสยาม โดยมีถามค าถามดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1.1 ช่ือ – สกุล 
1.2 อายุ 
1.3 เพศ 
1.4 ช่วงเวลาที่ท างานร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 
1.5 ต าแหน่งหน้าที่ในคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 

ส่วนที่ 2 ค าถามในส่วนของประวัติการก่อตั้ง 
1. ค าถามเกี่ยวข้องกับการก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 

1.1 การก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงสยาม  
1.2 สิ่งที่ผู้ก่อตั้งคาดหวังและวางเป้าหมายให้แก่คณะนักร้องประสานเสียงสยาม 
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1.3 ผู้ก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงสยามเป็นใคร 
1.4 ผู้ที่ดูแลฝึกฝนสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 
1.5 กลุ่มสมาชิกแรกเริ่มที่เข้าร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียงสยาม  

ส่วนที่ 3 ค าถามในส่วนของการศึกษาพัฒนาการคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 
2. ค าถามเกี่ยวกับสมาชิก 

2.1 ช่วงอายุของสมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 
2.2 ระดับทักษะทางดนตรีของสมาชิก 
2.3 ความสนใจและแรงจูงใจของสมาชิก 
2.4 จ านวนสมาชิกในแต่ละปี 
2.5 วิธีการคัดเลือกสมาชิก  

3. การพัฒนาสมาชิก 
3.1 ข้ันตอนการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย 
3.2 วิธีการพัฒนาทักษะทางด้านการขับร้อง 
3.3 วิธีการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านดนตรี 
3.4 การพัฒนาสมาชิกในด้านอื่น ๆ  

4. การแสดง 
4.1 รูปแบบและข้ันตอนการฝึกซ้อม 
4.2 วิธีการในการคัดเลือกบทเพลงส าหรับใช้ฝึกซ้อม 
4.3 กระบวนการในการจัดการแสดง 
4.4 ผลงานการแสดง 

5. สิ่งอ านวยความสะดวก 
5.1 ลักษณะของสถานที่ ห้องซ้อม และการเปลี่ยนแปลง  
5.2 ความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ดนตรี 
5.3 การจัดอุปกรณ์ประกอบฉากการแสดง 
5.4 การจัดการอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องเสียง  

6. เงินทุน  
6.1 ผู้อุปถัมภ์ 
6.2 แหล่งที่มาของเงินทุนในการจัดกิจกรรม 
6.3 ค่าใช้จ่ายระหว่างการจัดกิจกรรม 
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2. แบบสัมภาษณ์ของสมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 
แบบสอบถามนี้ส าหรับใช้กับสมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียงสยาม เพื่อต้องการ

ทราบถึง มุมมองความคิดเห็นของสมาชิกต่อคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

1.1 ช่ือ-สกุล 
1.2 อายุ 
1.3 เพศ 
1.4 ระดับการศึกษา 
1.5 อาชีพ 
1.6 ช่วงเวลาที่เข้าร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 
1.7 หน้าที่ในคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 
1.8 ระดับความสามารถพื้นฐานทางด้านดนตรีส่วนบุคคล 
1.9 ระดับความสามารถพื้นฐานทางด้านการขับร้องส่วนบุคคล 
1.10 แรงจูงใจที่ท าให้ท่านเข้าร่วมคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 

ขั้นท่ี 4 เก็บข้อมูล 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสอื สูจิบัตร โปสเตอร์ และบันทึกของคณะนักร้อง

ประสานเสียงสยาม 
2. สัมภาษณ์ผู้ก่อตั้ง ผู้ดูแล และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับคณะนักร้องประสานเสียง 
3. ท าแบบสอบถามกับสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 

ขั้นท่ี 5 วิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม ตามวัตถุประสงค์ของ

การศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ประวัติการก่อตั้งและพัฒนาการของคณะนักร้อง
ประสานเสียงสยาม ในช่วงแรกเริ่ม ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียง
สยาม แบ่งประเด็นในการศึกษาปัจจยัออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ สมาชิก การเรียนการสอน รายการแสดง 
สิ่งอ านวยความสะดวก และ งบประมาณ ที่อาจส่งผลให้คณะนักร้องประสานเสียงสยามมีพัฒนาการ
ในรูปแบบที่แตกต่างออกไป ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บมาได้แยกเป็น ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิง
คุณภาพ ตามประเภทข้อมูลและช่วงเวลาเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง  
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ขั้นท่ี 6 สรุปผลการวิจัย  
สรุปผลงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ในงานวิจัยซึ่งประกอบด้วย 1) เพื่อศึกษาประวัติและ

พัฒนาการของคณะนักร้องประสานเสยีงสยามระหว่างป ีพ.ศ. 2547 – 2556 และ 2) เพื่อศึกษาปัจจยั
ที่ส่งผลให้คณะนักร้องประสานเสียงสยามมีพัฒนาการและด าเนินกิจกรรมได้ในระหว่างปี พ.ศ. 2547 
– 2556 เพื่อน าเสนอข้อมูลในส่วนส าคัญที่ได้จากการศึกษาและเป็นแนวทางให้แก่คณะนักร้อง
ประสานเสียงกลุ่มอื่นที่มีความสนใจทางด้านการก่อตั้งและพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียง พร้อมให้
ข้อเสนอแนะในประเด็นส าคัญจากการวิจัยเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล 

ประวัติและพัฒนาการคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2556 
เป็นการศึกษาและวิจัยในเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลทางด้านเอกสาร การลงภาคสนามใน
การเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1. การศึกษาประวัติคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 
1. ประวัติการก่อตั้งและพัฒนาการของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 
2. วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง 
3. สมาชิกในช่วงแรกเริ่ม 
ตอนที่ 2. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาของคณะนักร้องประสานเสียงสยามระหว่าง

ปี พ.ศ. 2547 – 2556 
1. สมาชิก 
2. การเรียนการสอน 
3. รายการแสดง 
4. สิ่งอ านวยความสะดวก 
5. งบประมาณ 
โดยผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับหัวข้อที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนี้ 

ตอนท่ี 1. การศึกษาประวัติคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 
เป็นข้อมูลจากการศึกษาคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ซึ่งมีประเด็นในการศึกษา

ทั้งหมด 3 ด้าน ประกอบด้วย ประวัติการก่อตั้งและพัฒนาการของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง และสมาชิกช่วงแรกเริ่ม 

1. ประวัติการก่อตั้งและพฒันาการของคณะนักร้องประสานเสยีงสยาม 
คณะนักร้องประสานเสียงสยามเริ่มก่อตั้ง ข้ึนในปี พ.ศ. 2546 จากความมุ่งมั่นของ

อาจารย์ 3 ท่านได้แก่ อาจารย์แมนนริศ อ ามฤคขจร อาจารย์สันติ ลุนเผ่ และ อาจารย์วุฒิพันธ์ุ พงษ์
ธนเลิศ ที่มีเป้าหมายเพื่อต้องการรวบรวมนักร้องแนวเพลงคลาสสิก และผู้ที่มีความสามารถในการขับ
ร้องประสานเสยีงเข้าด้วยกัน และสร้างเป็นกลุ่มสงัคมนักร้องคลาสสกิไว้ส าหรับแลกเปลีย่นเทคนิคการ
ขับร้องระหว่างสมาชิกด้วยกัน 
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จากประสบการณ์ของ อาจารย์แมนนริศ ที่เคยเป็นสมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียง
สวนพลู ในปี พ.ศ. 2545 และเข้าร่วมการแข่งขันการขับร้องประสานเสียง 6th International chorus 
festival ในปีเดียวกัน ท าให้เกิดแนวคิดที่ต้องการก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงที่มีรูปแบบและ
วิธีการในการฝึกฝนสมาชิกของตนเองข้ึน จึงได้แยกตัวออกมาจากคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู  

ในปี พ.ศ. 2546 อาจารย์แมนนริศได้มีโอกาสร่วมงานกับ อาจารยส์ันติ และ อาจารย์วุฒิ
พันธ์ุ ในกลุ่ม Bellavoce Group ซึ่งเป็นกลุ่มที่ท ากิจกรรมเกี่ยวกับการสอนร้องเพลงคลาสสิกและ
เรียนเปียโนคลาสสิก โดยมีเป้าหมายให้บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้อง 
อาจารย์แมนนริศ จึงได้ขอความช่วยเหลือจากอาจารย์สันติ ให้เป็นที่ปรึกษาระหว่างการก่อตั้งคณะ
นักร้องประสานเสียง และเป็นผู้ควบคุมการแสดงหรือวาทยกรประจ าคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 
และขอความช่วยเหลือจากอาจารย์วุฒิพันธ์ุ ให้เป็นผู้สอนเทคนิคการขับร้องแก่สมาชิก 

ในระยะแรก คณะนกัร้องประสานเสียงมีเพยีงสมาชิกที่มีความสามารถในการขับรอ้งแนว
เสียงเทเนอร์และเสียงโซปราโนเท่านั้น แต่ยังขาดนักร้องแนวเสียงอัลโต และ เบส ดังนั้นอาจารย์ 
แมนนริศ จึงได้ขอความช่วยเหลือจากนักร้องประสานเสียงแนวเสียง อัลโต และ เบส จากโบสถ์
อัสสัมชัญ และโบสถ์วัดแม่พระลูกประค ากาลหว่าร์ ให้มาช่วยเหลือในการแสดงคอนเสิร์ตประจ าปี 
โดยมีข้อแลกเปลี่ยนที่ว่า คณะนักร้องประสานเสยีงสยามต้องไปช่วยเหลือกิจกรรมการขับร้องประสาน
เสียงในโบสถ์อัสสัมชัญ และโบสถ์วัดแม่พระลูกประค ากาลหว่าร์ เช่น เดียวกัน1 

ช่วงปี พ.ศ. 2550 อาจารย์สันติ ไม่สามารถเดินทางมาควบคุมการฝึกซ้อมให้แก่เหล่า
สมาชิกของคณะนักร้องประสานเสียงสยามได้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีสาเหตุจากตารางการฝึกซ้อมของ
คณะนักร้องประสานเสยีงสยาม ตั้งแต่เวลา 19.00 – 21.00 น. ซ้อนทับกับช่วงเวลาในการฝกึซอ้มของ
กรมดุริยางค์ทหารเรือ ในช่วงหลังเลิกงานราชการ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 19.00 น. เป็นเหตุให้อาจารย์
สันติ ไม่สามารถเดินทางมาควบคุมการฝึกซ้อมคณะนักร้องประสานเสียงสยามได้ทันเวลาบ่อยครั้ง2 
เมื่อคณะนักร้องประสานเสียงสยามไม่มีการฝึกซ้อมที่แน่นอน จึงท าให้ ไม่สามารถจัดการแสดง
คอนเสิร์ตประจ าปีข้ึน ในปี พ.ศ. 2550 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2551 คณะนักร้องประสานเสียงสยาม
จ าเป็นต้องเปลีย่นวาทยกร จากอาจารย์สันติ เป็น อาจารย์วุฒิพันธ์ุ เพื่อให้สามารถด าเนินกิจกรรมการ
ฝึกซ้อมและการจัดแสดงคอนเสิร์ตประจ าปีตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งคณะนักร้อง
ประสานเสียงสยาม 

                                            
1 สัมภาษณ์ แมนนริศ อ ามฤคขจร, ผู้ก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงสยาม, 20 ตุลาคม 

2557 
2 สัมภาษณ์ สันติ ลุนเผ่ , ผู้ก่อตั้งและผู้ควบคุมคณะนักร้องประสานเสียงสยาม , 4 

มิถุนายน 2557 
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ในปี พ.ศ. 2552 คณะนักร้องประสานเสียงสยาม มีการเปลี่ยนแปลงนักเปียโนประจ า
คณะนักร้องประสานเสียงสยาม จากอาจารย์พรเทพ วิชุชัยชาญ เป็นนายมนต์ศักดิ์ ตันอิสรกุล สาเหตุ
หลักในการเปลี่ยนแปลงนักเปียโนประจ าวงครั้งนี้ เกิดจากอาจารย์พรเทพ ได้รับหน้าที่ควบคุมการ
ฝึกซ้อมคณะนักร้องประสานเสียงในโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา และเป็นวิทยากรรับเชิญให้แก่คณะ
นักร้องประสานเสียงอีกหลายกลุ่ม เช่น โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย
ประจ าปี พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรรับเชิญให้แก่คณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้อาจารย์พรเทพ ไม่สามารถเดินทางมาฝึกซ้อมกับคณะนักร้อง
ประสานเสียงสยามได้อีกต่อไป3 อาจารย์วุฒิพันธ์ุ จึงจ าเป็นต้องติดต่อหานักเปียโนประจ าวงคนใหม่ 
ซึ่งได้รับการแนะน านักเปียโนจาก นางสาวกฤติยา มุสิกุล นักศึกษาสาขาวิชาการแสดงดนตรีเอกการ
ขับร้องสากลที่อาจารยวุ์ฒิพันธ์ุ รับหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท าให้ได้
รู้จักกับ นายมนต์ศักดิ์ ตันอิสรกุล นักศึกษาจากสาขาวิชาการแสดงดนตรี วิชาเอกเปียโนจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ช่ือของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ในช่วงแรกที่ก่อตั้งได้ใช้การสะกดช่ือที่แตกต่าง
จากปัจจุบัน ก่อนจะตั้งช่ือคณะนักร้องประสานเสียงในปี พ.ศ. 2546 อาจารย์แมนนริศ อ ามฤคขจร 
ได้ใช้ค าว่า“ศยาม” (Syama อ่านว่า สยามะ) มีที่มาจากภาษาสันสกฤตมีความหมายว่า “สีด า” หรือ 
“สีคล้ า” ซึ่งพ้องเสียงกับค าว่า “สยาม” ที่หมายถึงประเทศไทย โดยมีที่มาจากการสะกดช่ือคณะ
นักร้องประสานเสียงสยามในรูปแบบภาษาอังกฤษที่ใช้ค าว่า “Shyam Choir” อ่านไดว่้า “ชยามไคว” 
แตเ่มื่อเขียนเป็นภาษาไทยกลับมีลักษณะที่ไม่สวยงาม จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2547 จึงได้เปลี่ยนมาใช้ค า
ว่า “สยาม” เป็น “คณะนักร้องประสานเสียงสยาม” จนถึงปัจจุบัน 

ช่ือคณะนักร้องประสานเสียง “ศยาม” ที่อาจารย์แมนนริศเสนอมาในตอนต้น ที่ต้องการ
ใช้ช่ือว่า “คณะนักร้องประสานเสียงศยาม” สะกดเป็นภาษาอังกฤษว่า Shyam เป็นข้อถกเถียงกันใน
กลุ่มผู้ก่อตั้งว่า เขียนแล้วไม่ได้สื่อให้เกิดความหมายที่มีความน่าสนใจ และไม่แตกต่างจากการใช้ช่ือ
คณะนักร้องประสานเสียงสยาม ว่า “สยาม” จนกระทั่งได้ข้อสรุปด้วยการแบ่งการสะกดช่ือคณะ
นักร้องประสานเสียงสยาม โดยใช้ตัวสะกดค าไทยว่า “สยาม” และตัวสะกดภาษาอังกฤษที่ ว่า 
“Shyam”4 

 

                                            
3 พรเทพ วิชชุชัยชาญ, BIO, เข้าถึงเมื่อ 3 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://www. 

facebook.com/porntep.v/info/?tab=page_info 
4 สัมภาษณ์ แมนนริศ อ ามฤคขจร, ผู้ก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงสยาม, 20 ตุลาคม 

2557 
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ภาพที่ 2 ภาพสัญลักษณ์ประจ าคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 
ที่มา: คณะนักร้องประสานเสียงสยาม, โลโก้คณะนักร้องประสานเสียงสยาม, เข้าถึงเมื่อ 3 มกราคม 
พ.ศ. 2559, เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/shyamchoir/photos/a.11359148539 
7990.23198.113590475398091/493503317406803/?type=3&theater 

 
2. วัตถุประสงค์ในการกอ่ตั้ง 
การก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงสยามช่วงปี พ.ศ. 2546 มีเป้าหมายในการด าเนิน

กิจกรรม 2 ด้าน ได้แก่ การสร้างคณะนักร้องประสานเสียงที่มีคุณภาพ และ การสร้างกลุ่มสังคมเพื่อ
แลกเปลี่ยนเทคนิคการขับร้องคลาสสิก 

การก าหนดวัตถุประสงค์ของคณะนักร้องประสานเสียงสยามไม่มีลายลักษณ์อักษรที่แน่
ชัด ด้วยสาเหตุจากลักษณะของคณะนักร้องประสานเสียงสยามเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในรูปแบบความสัมพันธ์ส่วนตัว และไม่เกี่ยวข้องกับสถาบัน สมาคม รวมถึงไม่มีองค์กรภาครัฐฯ
ที่ท าหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการภายในคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ท าให้ไม่มีเอกสาร
บันทึกเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ดังนั้นการก าหนดวัตถุประสงค์ของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 
จึงข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ อาจารย์สันติ อาจารย์แมนนริศ และอาจารย์วุฒิพันธ์ุ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้
ควบคุมการฝึกซ้อมและก าหนดแนวทางให้แก่สมาชิก  

https://www.facebook.com/shyamchoir/photos/a.113591485
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ในปี พ.ศ. 2552 คณะนักร้องประสานเสียงสยามมีการเพิ่มวัตถุประสงค์ เป็น 3 ประการ 
ได้แก่ การสร้างคณะนักร้องประสานเสียงที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างกลุ่มสังคมเพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการ
ขับร้องคลาสสิก และเพื่อท าให้สมาชิกมีความเข้าใจในพื้นฐานทฤษฎีด้านดนตรีสากลและพื้นฐานการ
ขับร้องประสานเสยีง ซึ่งมีสาเหตุจากสมาชิกที่เข้าใหม่ เป็นกลุ่มคนที่ท างานเป็นพนักงานบริษัทหรอืท า
ธุรกิจส่วนตัว ท าให้คนเหล่าน้ีไม่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านพื้นฐานทางด้านดนตรีสากล และพื้นฐาน
การขับร้องประสานเสียง ดังนั้นวัตถุประสงค์ของคณะนักร้องประสานเสียงสยามจึงปรับเปลี่ยน
รูปแบบไปตามกลุ่มสมาชิกที่เข้ามาใหม่ ซึ่งอาจารย์ วุฒิพันธ์ุและอาจารย์แมนนริศ ได้จัดช่ัวโมงการ
เรียนการสอนเพิ่มขึ้นให้แก่สมาชิกที่ไม่มีพื้นฐานด้านดนตรี โดยการใช้ประสบการณ์ความรู้ทางด้าน
ทฤษฎีและการขับร้องประสานเสียงของตน เป็นเนื้อหาหลักในการเรียนการสอน รวมถึงได้เชิญ
อาจารย์และผู้เช่ียวชาญทางด้านการขับร้องดนตรีคลาสสิกมาสลับสับเปลี่ยนเนื้อหาและรูปแบบการ
สอนอยู่เสมอ 

3. สมาชิกในช่วงเริม่ก่อตัง้ 
สมาชิกในช่วงเริ่มก่อตั้งของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม มีที่มาจากกลุ่มนักร้อง

ประสานเสียงในโบสถ์ 2 แห่ง ได้แก่ โบสถ์อัสสัมชัญ และโบสถ์วัดแม่พระลูกประค ากาลหว่าร์ ซึ่ง
อาจารย์แมนนริศ เป็นผู้ชักชวนนักร้องประจ าโบสถ์ให้มาช่วยเหลือคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ซึ่ง
มจี านวนสมาชิกทั้งหมด 7 คน ดังนี ้

 
ตารางที่ 5 ตารางรายช่ือสมาชิกช่วงเริ่มกอ่ตั้ง 

 
ล าดับ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง แนวเสียง 
1.  สันติ ลุนเผ ่ วาทยกร Tenor 
2.  แมนนริศ อ ามฤคขจร สมาชิก Tenor 
3.  เยาวดี วรปกรณ์ สมาชิก Soprano 
4.  สิรภัทร ปั้นแก้ว สมาชิก Soprano 
5.  วุฒิพันธ์ุ พงษ์ธนเลิศ สมาชิก Tenor 
6.  ปัทเมศร์ วัฒนะสกุลเจริญ สมาชิก Tenor 
7.  พรเทพ วิชชุชัยชาญ สมาชิก Piano 

 
ถึงแม้ว่าจะก่อตั้งเป็นคณะนักร้องประสานเสยีงแล้ว แต่จ านวนสมาชิกในช่วงแรกของการ

ก่อตั้งยังมีจ านวนน้อยและไม่สามารถท าการขับร้องประสานเสียงที่มี 4 แนวเสียงได้  โดยสมาชิกหลัก
ของคณะนักร้องประสานเสียง มีเพียงแค่นักร้องในแนวเสียงเทเนอร์ จ านวน 4 คน นักร้องแนวเสียง



40 

 
 

โซปราโน จ านวน 2 คน และนักเปียโน 1 คน ท าให้คณะนักร้องประสานเสียงสยาม จ าเป็นต้องขอ
ความช่วยเหลือจากคณะนักร้องประสานเสียงในโบสถ์กาลหว่าร์ ให้ช่วยเหลือด้านสมาชิกในแนวเสียง
ที่ขาดหายไป ได้แก่ แนวเสียงอัลโต และแนวเสียงเบส โดยมีข้อแลกเปลี่ยนกับการที่คณะนักร้อง
ประสานเสียงสยาม ต้องช่วยเหลือกิจกรรมการขับร้องประสานเสียงของทางโบสถ์เป็นการตอบแทน5 

สมาชิกและผู้ก่อตั้งที่มีบทบาทส าคัญในการก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงสยามช่วง
แรกเริ่มนั้นมีทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วย อาจารย์แมนนริศ อ ามฤคขจร อาจารย์สันติ ลุนเผ่ และ 
อาจารย์วุฒิพันธ์ุ พงษ์ธนเลิศ ซึ่งแต่ละบุคคลต่างมีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกันดังต่อไปนี้ 

1.1 อาจารย์แมนนริศ อ ามฤคขจร 
อาจารย์แมนนริศ อ ามฤคขจร เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงสยาม และ

เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการรวบรวมผู้มีความรู้ด้านการขับร้องแบบคลาสสิกเข้าด้วยกัน และในขณะที่เป็น
สมาชิกอาจารย์แมนนริศ มีหน้าที่เป็นนักร้องประสานเสียงแนวเสียงเทเนอร์  

 

 
 
ภาพที่ 3 ภาพอาจารย์แมนนริศ อ ามฤคขจร 
ที่มา: คณะนักร้องประสานเสียงสยาม , สมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงสยาม , เข้าถึงเมื่อ 29 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559, เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/shyamchoir/photos/t.6476 
23988/318781651545638/?type=3&theater) 

                                            
5 สัมภาษณ์ แมนนริศ อ ามฤคขจร, ผู้ก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงสยาม, 20 ตุลาคม 

2557 
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อาจารย์แมนนริศ เคยมีประสบการณ์การท างานด้านการขับร้องประสานเสียงกับคณะ
นักร้องประสานเสียงสวนพลู  และการเข้าร่วมแข่งขันขันการขับร้องประสานเสียงในงาน  
6th  International chorus festival 2002 เมืองเป่ย์จิง(ปักกิ่ง) ประเทศจีน6 ก่อนที่อาจารย์แมนนริศ
จะย้ายออกจากคณะนักร้องประสานเสียงสวนพล ูออกมาก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงของตนเอง 
โดยมีความคิดกระบวนการและข้ันตอนในการฝึกฝนสมาชิกในรูปแบบของตน จะสามารถท าให้
สมาชิกที่ผ่านการฝึกฝนแล้ว สามารถขับร้องประสานเสียงในรูปแบบที่มีคุณภาพได้  

ปัจจุบันอาจารย์แมนนริศมีหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนด้านทฤษฎีดนตรี การอ่านโน้ต (Sight 
Reading) และข้ันตอนการฝึกฝนการร้องประสานเสียงของสมาชิกด้วยตัวเอง จากประสบการณ์การ
สอนของตนที่มีมาก่อนหน้านี้ ท าให้อาจารย์แมนนริศจัดช่วงเวลาการเรียนการสอนข้ึน โดยคิดค่าเรียน
ในแต่ละครั้งค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายที่น้อยมาก หรือบางครั้งก็ไม่มีคา่ใช้จ่าย โดยมีจุดมุ่งหมายว่าสมาชิก
ทุกคนจะต้องเข้าใจในทฤษฎีดนตรี และการอ่านโน้ตอย่างคล่องแคลว่ จึงจะท าให้คณะนักร้องประสาน
เสียงสามารถพัฒนารูปแบบการขับร้องเพลงประสานเสียงให้มีความท้าทายมากขึ้น7 

1.2 อาจารย์สันติ ลุนเผ่  
อาจารย์สันติเป็นนักร้องที่มีความรู้และความสามารถท่านหนึ่ง จากการสนับสนุนของ 

หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา ท าให้อาจารย์สันติได้เข้าร่วมเป็นนักร้องเสียงเทเนอร์ ในวงนักร้อง
ประสานเสียง และได้รับการฝึกสอนจาก อาจารย์แมรี คลิฟฟอร์ด เจฟฟรีย์ มิชชันนารีชาวอเมริกัน 
ระหว่างที่ท าหน้าที่ เป็นสมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียง The Bangkok Combined Choir 
(BBC)8 

 

                                            
6 Suanplu Chorus, รายชื่อสมาชิก, เข้าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก 

http://www.suanpluchorus.com/TH/member.html 
7 สัมภาษณ์ แมนนริศ อ ามฤคขจร, ผู้ก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงสยาม, 20 ตุลาคม 

2557 
8 สัมภาษณ์ สันติ ลุนเผ่ , ผู้ก่อตั้งและผู้ควบคุมคณะนักร้องประสานเสียงสยาม , 4 

มิถุนายน 2557 
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ภาพที่ 4 ภาพอาจารย์สันติ ลุนเผ ่
ที่มา: จส.100, วธ.ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติปี 58 สันติ ลุนเผ่, เข้าถึงเมื่อ 3 มกราคม พ.ศ. 
2559, เข้าถึงได้จาก http://www.js100.com/th/site/news/view/20271 
 

อาจาย์สันติ ได้ท างานเป็นนักร้องประจ าให้แก่วงดุริยางค์ทหารเรือ โดยใช้ความรู้
ความสามารถในการขับร้องดนตรีคลาสสิกด้วยเทคนิคแบบนักร้องเสียงเทเนอร์ขับร้องในงานส าคัญ
ต่าง ๆ นอกจากนี้อาจารย์สันติ ยังมีความสามารถในการเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงไทยที่ตนได้
ขับร้องอีกด้วย เช่น บทเพลงความฝันอันสูงสุด จนกระทั่งนาวาเอกส าเร็จ นิยมเดช อดีตผู้บังคับกอง
ดุริยางค์ทหารเรือเสียชีวิตในปี พ.ศ. 2513 อาจารย์สันติจึงลาออกจากราชการ9 ซึ่งระหว่างเป็นนักรอ้ง
อยู่ในวงดุริยางค์ทหารเรือ อาจารย์สันติ ได้มีโอกาสขับร้องบทเพลงหลากหลายประเภท เช่น บทเพลง
พระราชนิพนธ์ บทเพลงรักชาติ และบทเพลงคลาสสิก  

เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญเปน็ช่วงเวลาที่อาจารย์สนัติ ได้ขับร้องบทเพลงประเภท 
Caruso หรือบทเพลงสไตล์คลาสสิกของชาวอิตาลีต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ท าให้ท่านทรงเห็นความสามารถที่อยู่ภายในตัวของ อาจารย์สันติ และรับสั่งให้
ร่วมขับร้องเพลงบันทึกแผ่นเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงความฝันอันสูงสุด ในปี พ.ศ. 2514 

                                            
9  วิ กิ พี เ ดี ย , สั นติ  ลุ น เ ผ่ , เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  4  มี น า ค ม  2 5 5 8 , เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ าก 

https://th.wikipedia.org/wiki/สันติ_ลุนเผ่#cite_note-7 

http://www.js100.com/th/site/news/view/20271
https://th.wikipedia.org/wiki
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นอกจากนีอ้าจารย์สันติ ลุนเผ่ ยังมีช่ือเสียงจากการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงรักชาติ เป็น
จ านวนมาก ได้แก่ ทหารพระนเรศวร ดุจบิดามารดร เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย แด่ทหารหาญใน
สมรภูมิ มาร์ชทหารไทย หนักแผ่นดิน และเพลงถามคนไทย10  

บทบาทส าคัญของ อาจารย์สันติ ในคณะนักร้องประสานเสียงสยามในช่วงเริ่มก่อตั้งมี
หน้าที่ควบคุมดูแลการฝึกซ้อมและการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ปรับวิธีการขับร้อง
ของสมาชิกในวง ปรับความสมดุลของแนวเสียง นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ร่วมกับ อาจารย์แมนนริศและอาจารย์ วุฒิพันธ์ุ รวมถึง ยังเป็น
แรงจูงใจส าคัญให้แก่สมาชิกของคณะนักร้องประสานเสียงสยามอีกด้วย 

1.3 อาจารย์วุฒิพันธ์ุ พงษ์ธนเลิศ  
อาจารย์วุฒิพันธ์ุ จบจาก บัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทจาก 

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA ปัจจุบันรับราชการ
เป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนในส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

 

 
 
ภาพที่ 5 ภาพอาจารย์วุฒิพันธ์ุ พงษ์ธนเลิศ 
ที่มา: คณะนักร้องประสานเสียงสยาม, พ.ต.ต.วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ (ครูตุ้ย) Conductor, เข้าถึง
เมื่อ 3 มกราคม พ.ศ. 2559, เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/shyamchoir/photos 
/pb.113590475398091.-2207520000.1456835722./800853540005111/?type=3&theater 

                                            
10 ผู้จัดการออนไลน์, เพลงปลุกใจของสมเด็จพระเทพฯ, เข้าถึงเมื่อ 1 มีนาคม 2558, 

เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=94800 
00101042 

https://www.facebook.com/shyamchoir/photos/pb.113590475
https://www.facebook.com/shyamchoir/photos/pb.113590475
http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=94800001010
http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=94800001010
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อาจารย์วุฒิพันธ์ุ มีประสบการณ์การแสดงอุปรากรร่วมกับนักดนตรีและนักแสดงหลาย
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอุปรากรกรุงเทพฯ (Bangkok Opera) คณะละครโอเปรา (Metropolitan Opera of 
Bangkok) และ วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra 
TPO) เป็นต้น และมีประสบการณ์การขับร้องเดี่ยวแสดงคอนเสิร์ตบทเพลงคลาสสิกร่วมกับอาจารย์
สันติ และ สมบัติ เมทะนี  

ช่วงปี พ.ศ. 2541 – 2552 อาจารย์วุฒิพันธ์ุ ได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษทางด้านขับ
ร้องคลาสสิกให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  

หน้าที่ในช่วงแรกที่อาจารย์วุฒิพันธ์ุ เข้าร่วมกับคณะนักร้องประสานเสยีงสยามในช่วงเริม่
ก่อตั้งปี พ.ศ. 2546 คือเป็นสมาชิกในแนวเสียงเทเนอร์ จนกระทั่งช่วงปี พ.ศ.2552 ได้รับหน้าที่เป็น
ผู้ดูแลควบคุมการฝึกซ้อมของคณะนักร้องประสานเสียงสยามทั้งหมด แทนอาจารย์สันติ ซึ่งไม่สะดวก
เดินทางมาฝึกซ้อม นอกจากการควบคุมการฝึกซ้อมแล้ว อาจารย์ วุฒิพันธ์ุยังมีหน้าที่สอนเทคนิคการ
ขับร้องที่ที่ใช้เทคนิกการขับร้องแบบอิตาเลียนสไตล์และเทคนิกการขับร้องบทเพลงสไตล์คลาสสิก 
ให้แก่สมาชิกเพื่อน าไปใช้ในการขับร้องประสานเสียงให้คุณภาพที่ดีข้ึน  

นอกจากนี้อาจารย์วุฒิพันธ์ุ ยังมีหน้าที่เสมือนกับผูจ้ัดการคณะนักร้องประสานเสยีงสยาม 
ดูแลเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้จ่ายในคณะนักร้องประสานเสียงสยาม และเป็นผู้จัดการประจ า
คณะนักร้องประสานเสียงสยาม รวมถึงการติดต่องานและกิจกรรมให้แก่สมาชิกในคณะนักร้อง
ประสานเสียงสยาม อย่างต่อเนื่อง11 

จากข้อมูลข้างต้นที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงทั้งสามท่านท า
ให้เห็นว่า บุคคลทั้งสามเคยได้ร่วมงานกันมาก่อนในกลุ่ม Bellavoce Group ตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ. 
2546 ก่อนที่จะเริ่มก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงสยาม รวมถึงเป็นกลุ่มผู้ที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในการ
ผลักดันให้คณะนักร้องประสานเสียงสยามมีกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ และพัฒนาสมาชิกให้มีความรู้
ความเข้าใจในการขับร้องประสานเสียงและทฤษฎีดนตรี 

 
 
 
 
 

                                            
11 สัมภาษณ์ วุฒิพันธ์ุ พงษ์ธนเลิศ, ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมคณะนักร้องประสานเสียงสยาม, 

3 ตุลาคม 2557 
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ตอนท่ี 2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพัฒนาการของคณะนักร้องประสานเสียงสยามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 
2556 

ตอนที่สองเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของคณะนักร้องประสาน
เสียงสยาม โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย สมาชิก  การเรียนการสอน  
รายการแสดง  สิ่งอ านวยความสะดวก และงบประมาณ  

1. สมาชิก 
การศึกษาปัจจัยด้านสมาชิกที่ส่งผลต่อพัฒนาการของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 

ผู้วิจัยแบ่งประเด็นในการศึกษาออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ อายุ เพศ อาชีพของสมาชิก ระยะเวลาที่เข้า
ร่วม การคัดเลือกสมาชิก ทักษะทางดนตรี ความสนใจและแรงจูงใจ และ หน้าที่รับผิดชอบของสมาชิก 
โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ซึ่งได้ข้อมูลดังต่อไปนี ้

เพื่อต้องการทราบถึงพัฒนาการที่เกิดข้ึนกับ สมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 
ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก 5 ด้าน ประกอบด้วย อายุ เพศ ต าแหน่ง
แนวเสียง อาชีพ และระยะเวลาที่เข้าร่วม เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล และศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึน โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเก็บรวมรายช่ือสมาชิกที่เคยเข้าร่วมเป็นสมาชิกของคณะนักร้อง
ประสานเสียงสยามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2556 และจัดเรียงข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบตารางที่
เห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน โดยมีรายละเอียดดังตอ่ไปนี ้
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงรายช่ือสมาชิกคณะนกัร้องประสานเสียง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2556 
 

รายช่ือสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2556 
ล า
ดับ 

ชื่อ-สกุล 
เพศ 

อายุ 
ต าแหน่ง/ 
แนวเสียง 

ปีที่เป็นสมาชิก 
อาชีพ 

ชาย หญิง 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

1.  เยาวดี วรปกรณ์   45 Soprano            ข้าราชการ 
2.  สิรภัทร ป้ันแก้ว   43 Soprano            พนักงานบริษัท 
3.  แมนนริศ อ ามฤคขจร   53 Tenor            นักร้อง 
4.  ปัทเมศร์ วัฒนะสกุลเจริญ   34 Tenor            พนักงานบริษัท 
5.  พรเทพ วิชชุชัยชาญ   42 Piano            คร ู
6.  วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ   40 Conductor            ต ารวจ 
7.  สันติ ลุนเผ่   78 Conductor            นักร้อง 
8.  อภิรดี ภู่ภิรมย์   38 Alto            พนักงานบริษัท 
9.  พรชัย เสนารักษ์   42 Tenor            ธุรกิจส่วนตัว 
10.  โมกข์ อรุณล้ าเลิศ   35 Tenor            ธุรกิจส่วนตัว 
11.  ณัฐภัทร หะริณสุต   27 Alto            นักดนตร ี
12.  ชนัฐนี เพ็ชญไพศิษฏ์   34 Soprano            พนักงานบริษัท 
13.  ฤทัยรัตน์ ธีรสรไกร   34 Soprano            พนักงานบริษัท 
14.  เมธาวี พีชะพัฒน ์   30 Soprano            พนักงานบริษัท 
15.  ณัฐพล หอมวงษ์พานิช   24 Bass            นักศึกษา 
16.  ธนพล นนศรีราษฎร์   30 Bass            ธุรกิจส่วนตัว 
17.  แสงระวี ตันเจริญลาภ   18 Soprano            นักเรียน 
18.  ทิพย์วด ีภู่ภิรมย์   27 Soprano            พนักงานบริษัท 
19.  กิตติพงษ์ ไตรวาสน ์   21 Bass            นักศึกษา 
20.  สุปรีย์ เสาวิจิตร   34 Bass            พนักงานบริษัท 
21.  ตันติกร เมืองหนองหว้า   24 Tenor            นักศึกษา 
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงรายช่ือสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2556 (ต่อ) 
 

รายช่ือสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2556 
ล า
ดับ 

ชื่อ-สกุล 
เพศ 

อายุ 
ต าแหน่ง/ 
แนวเสียง 

ปีที่เป็นสมาชิก 
อาชีพ 

ชาย หญิง 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

22.  กฤตพงศ์ พสุวรพงศ ์   21 Tenor            นักศึกษา 
23.  จิตภัสสร์ พรมพิชัย   26 Bass            พนักงานบริษัท 
24.  อานุภาพ สุรัตนโชต ิ   22 Bass            นักศึกษา 
25.  พัชริดา รีรานนท ์   24 Soprano            นักศึกษา 
26.  สุทธาวาส นันทรังษ ี   16 Soprano            นักเรียน 
27.  ปวีณ์กร หงษ์ทอง   24 Bass            นักศึกษา 
28.  วรศักดิ์ ประจักษ์ศุภกุล   25 Bass            นักศึกษา 
29.  มนต์ศักดิ์ ตันอิสรกุล   28 Piano            นักดนตร ี
30.  นิรุต บรรณโรจน์   36 Tenor            ธุรกิจส่วนตัว 
31.  สาธร ปรีชาวุฒินันท ์   28 Tenor            นักศึกษา 
32.  สุภัค ชาญชัยศิลป์   26 Tenor            ธุรกิจส่วนตัว 
33.  ศิรินทรา บุณยะชัย   28 Alto            ธุรกิจส่วนตัว 
34.  เพชรรัตน์ สีมาวงศ์อนันต ์   22 Soprano            นักศึกษา 
35.  กฤติยา มุสิกุล   23 Soprano            นักศึกษา 
36.  ปภวรินทร์ เจรญิผลธนากานต ์   23 Soprano            นักศึกษา 
37.  ปรมาภรณ์ เมธีวรกุลกิจ   21 Soprano            นักศึกษา 
38.  ธรานิล ชวิศพิบูล   22 Bass            นักศึกษา 
39.  ปิยะวัจน์ จันธนะสมบัติ   27 Tenor            พนักงานบริษัท 
40.  อัครวัตร แสงเทยีน   24 Tenor            นักศึกษา 
41.  วรชนก ตันอิสรกุล   26 Alto            นักดนตร ี
42.  ธีรวัฒน์ พีชะพัฒน ์   29 Soprano            พนักงานบริษัท 
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงรายช่ือสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2556 (ต่อ) 
 

รายช่ือสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2556 
ล า
ดับ 

ชื่อ-สกุล 
เพศ 

อายุ 
ต าแหน่ง/ 
แนวเสียง 

ปีที่เป็นสมาชิก 
อาชีพ 

ชาย หญิง 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

43.  นิชา บุญประเสริฐ   26 Soprano            คร ู
44.  พรนภา ธีรัตถานนท ์   29 Soprano            พนักงานบริษัท 
45.  พรรณวิภา สุขเกษม   26 Soprano            นักร้อง 
46.  มานิตา จันทร์ช่วงโชต ิ   23 Soprano            นักศึกษา 
47.  รุ่งวรา จรัสฤทัยกุล   26 Soprano            ธุรกิจส่วนตัว 
48.  จิณณวัตร สานิชวรรณ   25 Tenor            นักศึกษา 
49.  ทัตธนา เปลี่ยนรุ่ง   25 Tenor            นักศึกษา 
50.  พงศ์เทวัญ จันทรโชต ิ   25 Tenor            นักศึกษา 
51.  ณิชกานต์ วรรณตุง   23 Alto            นักศึกษา 
52.  สุภาวรรณ สอดมาลัย   26 Soprano            พนักงานบริษัท 
53.  อริสรา ทาเคงาวา่   15 Soprano            นักเรียน 
54.  ณัธชา รงค์สุธ ี   24 Soprano            นักศึกษา 
55.  ภูริต พุทธิธนากุล   22 Tenor            นักศึกษา 
56.  ศกศิริ วิวัฒน์เจริญกุล   36 Soprano            พนักงานบริษัท 
57.  กฤติศักดิ์ พัทรชาม   25 Bass            นักศึกษา 

รวม 30 27 - 7 10 14 16 19 20 27 32 39 40 36 รวม 

 
 
 
 



 
 

 

49 

ตารางที่ 5 ตารางแสดงรายช่ือสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2556 (ต่อ) 
 

รายชื่อสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2556 
ล าดับ ชื่อ-สกุล 

เพศ 
อายุ 

ต าแหน่ง/ 
แนวเสียง 

ปีที่เป็นสมาชิก 
อาชีพ 

ชาย หญิง 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

สมาชิกที่เข้าใหม่ 77 3 4 2 5 3 8 8 10 5 2 57 
สมาชิกที่ออก     2 2 1 3 3 4 6 21 

 
ที่มา: สัมภาษณ์ สันติ ลุนเผ่, ผู้ก่อตั้งและผู้ควบคุมคณะนักร้องประสานเสียงสยาม, 4 มิถุนายน 2557 
ที่มา: Shyam Choir, สูจิบัตร Bellavoce Charity Concert 2004, ณ มูลนิธิวัฒนธรรมไทย - เยอรมัน (เกอเธ่) (กรุงเทพฯ: 1 กรกฎาคม 2547), 3. 
ที่มา: Shyam Choir, สูจิบัตรคอนเสิร์ตประจ าปี“Eternity”, ณ Christ Church ถนนคอนแวนต์ สาทร (กรุงเทพฯ: 30 สิงหาคม 2548), 2. 
ที่มา: Shyam Choir, สูจิบัตรคอนเสิร์ตประจ าปี “Voice for Peace”, ณ หอประชุมใหญ่ สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย ถนนพญาไท (กรุงเทพฯ: 4 กันยายน 
2549), 2. 
ที่มา: สัมภาษณ์ วุฒิพันธ์ุ พงษ์ธนเลิศ, ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมคณะนักร้องประสานเสียงสยาม, 4 พฤศจิกายน 2557. 
ที่มา: Siam Paragon Hall, สูจิบัตรคอนเสิร์ต the impossible, 5 พฤศจิกายน 2551. 
ที่มา: Shyam Choir, สูจิบัตร บทเพลงคริสมาสต์ ณ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โรงแรมปาร์คนายเลิศ และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (กรุงเทพฯ: 22-24 
ธันวาคม, 2552), 3. 
ที่มา: สัมภาษณ์ วุฒิพันธ์ุ พงษ์ธนเลิศ, ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมคณะนักร้องประสานเสียงสยาม. 
ที่มา: Shyam Choir, Shyam Choir in Concert 2011 'Passionate Love', ห้องประชุม สถาบันเกอเธ่ สาทรซอย 1 (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2554), 3. 
ที่มา: Shyam Choir, คอนเสิร์ต The Gentlemen Concert "Man and Love", สถาบันปรีดี พนมยงค์ (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2555), 3. 
ที่มา: Shyam Choir, Crying Dog Concert, ณ หอประชุม สยามรัชดา โรงเรียนดนตรสียามกลกาล ฟอรจ์ูนทาวเวอร์ (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2556), 3.
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1.1 อายุ 
เมื่อผู้วิจัยได้น าข้อมูลอายุของสมาชิกที่เข้าร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียงในแต่ละปี 

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 – 2556 มาเรียบเรียงใหม่ในรูปแบบตาราง ที่แบ่งแยกข้อมูลออกเป็น ช่วงอายุ
ของสมาชิก เพศ และจ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมในแต่ละปี ท าให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและประเด็น
ในการศึกษาที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 7 ตารางแสดงข้อมลูอายุสมาชิกที่เข้าร่วมกับคณะนกัร้องประสานเสียงสยามในแต่ละปี 

 

ปีที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก 
ช่วงอายุของสมาชิก 

เข้า ออก รวม 10 ถึง 19 ปี 20 ถึง 29 ปี 30 ถึง 39 ปี 40 ถึง 49 ปี 50 ปีขึ้นไป 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

พ.ศ. 2546 - - - - 1 - 2 2 2 - 7 - 7 
พ.ศ. 2547 - - - - 2 1 3 2 2 - 3 - 10 
พ.ศ. 2548 - - - 1 2 4 3 2 2 - 4 - 14 
พ.ศ. 2549 - - 2 1 2 4 3 2 2 - 2 - 16 
พ.ศ. 2550 - 1 2 2 3 4 3 2 2 - 5 2 19 
พ.ศ. 2551 - 1 4 1 3 4 3 2 2 - 3 2 20 
พ.ศ. 2552 - 2 9 2 4 4 2 2 2 - 8 1 27 
พ.ศ. 2553 - 2 11 5 2 4 2 2 2 - 8 3 32 
พ.ศ. 2554 - 2 13 12 2 4 2 2 2 - 10 3 39 
พ.ศ. 2555 - 3 14 11 2 4 2 2 2 - 5 4 40 
พ.ศ. 2556 - 3 11 9 3 4 2 2 2 - 2 6 36 

รวม 57 21 - 

 
ในตารางที่ 6 แสดงให้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับช่วงอายุสมาชิกที่เข้าร่วมในแต่ละปี ในภาพรวม

จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่คณะนักร้องประสานเสียงสยามก่อตั้งข้ึน มีผู้เข้าร่วมสมาชิก
ทั้งหมด 57 คน และผู้ที่ออก ทั้งหมด 21 คน 

กลุ่มช่วงอายุของสมาชิกที่มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านจ านวนสมาชิกน้อยที่สุด คือกลุ่ม
สมาชิกในช่วงอายุ 50 ปีข้ึนไป จะเห็นได้ว่ามีจ านวนคงที่ อยู่ที่ 2 คนตลอดระยะเวลา 10 ปี  

กลุ่มช่วงอายุของสมาชิกที่มีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือกลุ่มสมาชิกในช่วงอายุ 20 – 
29 ปี จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา จ านวนสมาชิกมีปริมาณเพิ่มข้ึนและลดลง อย่างเหน็
ได้ชัด เนื่องจากสมาชิกกลุ่มนี้ เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย การที่นักศึกษาเหล่าน้ีเข้าร่วมเป็นสมาชิก
เพื่อใช้คณะนักร้องประสานเสียงสยามเป็นสถานที่เรียนรู้การขับร้องประสานเสียง เมื่อกลุ่มสมาชิกที่
เป็นนักศึกษาเหล่านี้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย และเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยท างานซึ่งมีภาระหน้าที่ของ
ตนเอง เป็นสาเหตุให้สมาชิกบางคนไม่สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม 
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เมื่อดูจากจ านวนของสมาชิกในภาพรวม จะเห็นได้ว่าสมาชิกของคณะนักร้องประสาน
เสียงในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา มีสมาชิกในช่วงเริ่มก่อตั้ง เป็นกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 30 – 50 ปี ข้ึนไป 
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2549 เริ่มมีสมาชิกในช่วงอายุ 20 – 29 ปี เพิ่มข้ึน ประมาณปีละ 2 - 3 คน และ
ในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2555 มีจ านวนสมาชิกในช่วงอายุ 20 – 29 ปี สะสมรวมกันมากที่สุด จ านวน 
เพศชาย 14 คนและ เพศหญิง 12 คน ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ เป็นจุดที่น่าสังเกตเกี่ยวกับแนวโน้มความ
เปลี่ยนแปลงของช่วงอายุสมาชิก คณะนักร้องประสานเสียงสยาม มีแนวโน้มที่จะอายุโดยเฉลี่ยลด
น้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับสมาชิกในช่วงแรกของการก่อตั้ง  

1.2 เพศ 
เมื่อผู้วิจัยได้น าข้อมูลทางด้านเพศของสมาชิกที่เข้าร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียงใน

แต่ละปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 – 2556 มาเรียบเรียงใหม่ในรูปแบบตาราง ร่วมกับข้อมูลทางด้าน 
ต าแหน่งหน้าที่ในคณะนักร้องประสานเสียงสยาม มีความเปลี่ยนแปลงและประเด็นในการศึกษาที่
น่าสนใจ ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 8 ตารางแสดงข้อมูลเพศของสมาชิกและหน้าที่ของสมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียงสยาม

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2556  
 

จ านวนสมาชิกในแต่ละแนวเสียง 

ปีที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก 
เพศหญิง เพศชาย 

นักเปียโน วาทยกร รวม 
Soprano Alto Tenor Bass 

พ.ศ. 2546 2 - 3 - 1 1 7 
พ.ศ. 2547 2 1 5 - 1 1 10 
พ.ศ. 2548 5 2 5 - 1 1 14 
พ.ศ. 2549 5 2 5 2 1 1 16 
พ.ศ. 2550 7 2 6 2 1 1* 19 
พ.ศ. 2551 6 2 7 3 1** 1 20 
พ.ศ. 2552 8 2 10 5 1 1 27 
พ.ศ. 2553 12 3 10 5 1 1 32 
พ.ศ. 2554 17 4 12 4 1 1 39 
พ.ศ. 2555 16 5 13 4 1 1 40 
พ.ศ. 2556 15 5 10 4 1 1 36 

รวม 20 14 1 1  

หมายเหตุ * เปลี่ยนวาทยกร ** เปลี่ยนนักเปียโน 
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ในตารางที่ 7 ไดแ้สดงข้อมูลด้านจ านวนสมาชิกที่แบ่งแยกตามเพศและแนวเสียงในคณะ
นักร้องประสานเสียง พบข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 

ในภาพรวมพบว่าจ านวนสมาชิกในแนวเสียงโซปราโน มีจ านวนสมาชิกสะสมมากที่สุด
ตลอดระยะเวลา 10 ปี มีสมาชิกรวม 14 คน และสมาชิกในแนวเสียงเทเนอร์ มีจ านวนสมาชิกสะสม
ตลอดระยะเวลา 10 ปี มีจ านวน 10 คน ส่วนแนวเสียง อัลโต มีจ านวนสมาชิกสะสมตลอดระยะเวลา 
10 ปี จ านวน 5 คนและแนวเสียงเบส มีจ านวนสมาชิกสะสมตลอดระยะเวลา 10 ปี จ านวน 4 คน  

เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนจ านวนสมาชิกของทั้ง 2 เพศ กับต าแหน่งหน้าที่ในคณะ
นักร้องประสานเสียงสยามพบว่า สมาชิกเพศหญิงมีสัดส่วนระหว่าง จ านวนสมาชิกแนวเสียงโซปราโน
เทียบกับจ านวนสมาชิกในแนวเสียงอัลโต อยู่ที่ 15 : 5 คน หมายถึงสมาชิกเพศหญิงมีจ านวนสมาชิก
แนวเสียงโซปราโนมากกว่าสมาชิกแนวเสียงอัลโต ถึง 3 เท่า ส่วนการเปรียบเทียบจ านวนสมาชิกเพศ
ชายกับต าแหน่งหน้าที่ในคณะนักร้องประสานเสียงสยาม พบว่า สมาชิกเพศชายมีสัดส่วนระหว่าง
จ านวนสมาชิกในแนวเสียงเทเนอร์เทียบกับจ านวนสมาชิกในแนวเสียงเบส อยู่ที่ 10 : 4 คน หมายถึง
สมาชิกเพศชายมีจ านวนสมาชิกแนวเสียงเทเนอร์มากกว่าจ านวนสมาชิกแนวเสียงเบสประมาณ 2.5 
เท่า ใกล้เคียงกับการเปรียบเทียบสัดส่วนจ านวนสมาชิกเพศหญิง 

ปี พ.ศ. 2546 สมาชิกของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม มีแค่แนวเสียง เทเนอร์ 4 คน 
และ โซปราโน 2 คน ท าให้คณะนักร้องประสานเสียงสยามไม่มีความพร้อมในการจัดแสดงการขับร้อง
ประสานเสียง 4 แนว ดังนั้นอาจารย์แมนนริศต้องขอความช่วยเหลือจากคณะนักร้องประสานเสียง
กลุ่มอื่นให้มาช่วยขับร้องเมื่อมีการแสดงคอนเสิร์ตประจ าปี 

ในช่วงปี พ.ศ. 2549 เป็นปีแรกที่คณะนักร้องประสานเสียงสยาม มีสมาชิกครบทั้ง 4 
แนวเสียง และมีจ านวนมากข้ึนเรื่อย ๆ  จนกระทั่งมีสมาชิกแนวเสยีงโซปราโนมากทีสุ่ดในปี พ.ศ. 2554 
จ านวน 17 คน และมีจ านวนสมาชิกในแนวเสียงเทเนอร์มากที่สุดในปี  พ.ศ. 2555 จ านวน 14 คน 
ส่วนจ านวนสมาชิกในแนวเสียง อัลโต และ จ านวนสมาชิกในแนวเสียงเบส มีความเปลี่ยนแปลงน้อย 
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความไม่สมดุลของสมาชิกและแนวเสียงประสาน และเป็นสาเหตุท า
ให้สมาชิกในแนวเสียงอัลโต ไม่สามารถขับร้องประสานเสยีงให้มีความดังชัดเจนเทียบเทา่กับสมาชิกใน
แนวเสียงโซปราโน ดังนั้นระหว่างการฝึกซ้อมอาจารย์วุฒิพันธ์ุ จึงต้องปรับสมดุลของเสียงร้องไม่ให้
สมาชิกแนวเสียงโซปราโนขับร้องเสียงดังเกินไป 
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1.3 อาขีพของสมาชิก 
จากการเก็บข้อมูลพบว่า สมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียงสยามมีอาชีพหลากหลาย

ประเภท ได้แก่ นักร้อง นักดนตรี ข้าราชการ ต ารวจ พนักงานบริษัท นักบริหารการตลาด นักบริหาร
การเงิน นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจส่วนตัว นักเรียน นักศึกษา ครู และแม่บ้าน ซึ่งสมาชิกแต่ละ
คนอาจจะมีอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพข้ึนไป เช่น นักเรียนควบคู่กับนักดนตรี หรือ นักร้องควบคู่กับ
ต ารวจ ฯลฯ ผู้วิจัยจึงสรุปข้อมูลในรูปแบบตารางเพื่อให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

 
ตารางที่ 9  ตารางแสดงอาชีพของสมาชิกและจ านวนการเข้าออกในคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2556  
 

ปีที่เข้าร่วม 
อาชีพของสมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 

รวม นักดนตร ี ข้าราชการ พนักงานบริษัท ธุรกิจส่วนตัว คร ู นักศึกษา 
เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก เข้า ออก 

พ.ศ.2546 2 - 2 - 2 - - - 1 - - - 7 
พ.ศ.2547 - - - - 1 - 2 - - - - - 10 
พ.ศ.2548 1 - - - 3 - - - - - - - 14 
พ.ศ.2549 - - - - - - 1 - - - 1 - 16 
พ.ศ.2550 - - - - 2 - - 1 - - 3 1 19 
พ.ศ.2551 - - - - 1 1 - - - - 2 1 20 
พ.ศ.2552 1 - - - - - 2 - - 1 5 - 27 
พ.ศ.2553 - - - - 1 1 1 2 - - 6 - 32 
พ.ศ.2554 2 - - - 2 - 1 - 1 - 4 3 39 
พ.ศ.2555 - - - - 1 1 - 1 - - 4 2 40 
พ.ศ.2556 - - - - 1 2 - - - - 1 4 36 

รวม 6 - 2 - 14 5 7 4 2 1 26 11  
สมาชิกปัจจุบัน 6 2 9 3 1 15  

 
จากตารางที่ 8 ได้แสดงให้เห็นถึงอาชีพและจ านวนสมาชิกที่เข้าออกคณะนักร้องประสาน

เสียงสยามในช่วง 10 ปี พบว่ากลุ่มอาชีพนักศึกษาเป็นกลุ่มที่มีจ านวนสมาชิกเข้าใหม่สะสมตลอดช่วง
ระยะเวลา 10 ปีมากที่สุด มีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 26 คน และลาออกจากการเป็นสมาชิกคณะ
นักร้องประสานเสียงสยาม 11 คน รองลงมาเป็นกลุ่มอาชีพพนักงานบริษัท มีจ านวนสมาชิกเข้าใหม่
สะสมตลอดช่วงระยะเวลา 10 ปี มีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 14 คน และลาออกจากการเป็นสมาชิก
คณะนักร้องประสานเสียงสยาม 5 คน 
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ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2551 พบว่า กลุ่มสมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 
ประกอบอาชีพทั่วไป ได้แก่ นักดนตรี ข้าราชการ พนักงานบริษัท ธุรกิจส่วนตัว ครู และนักศึกษา 
ปะปนกันในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน ในแต่ละปีจะมีสมาชิกที่ประกอบอาชีพดังกล่าวเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
โดยเฉลี่ยปีละประมาณ 1 – 2 คน สมาชิกกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความช่ืนชอบในการขับร้องประสานเสยีง  
มีพื้นฐานการร้องเพลง และต้องการเข้ามาร่วมงานกับอาจารย์สันติ เพื่อพัฒนาตนเอง 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2555 พบว่า สมาชิกที่เข้าใหม่ในคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 
เป็นกลุ่มนักศึกษามีจ านวนมากที่สุด โดยเฉลี่ยแล้วจะมีนักศึกษาเข้าเป็นสมาชิกใหม่ปีละประมาณ 4 
คน โดยมีจ านวนสูงสุดในปี พ.ศ.2553 มีจ านวนสมาชิกใหม่ที่เป็นนักศึกษา จ านวน 6 คน  กลุ่ม
นักศึกษาเหล่าน้ี เข้ามาในคณะนักร้องประสานเสียงเพื่อเรียนรู้วิธีการขับรอ้งประสานเสียง เมื่อสมาชิก
นักศึกษาเรียนจบการศึกษาจากระดับมหาวิทยาลัย ก็จะแยกย้ายกันไปประกอบอาชีพที่ตนสนใจ ท า
ให้ไม่ได้เข้าร่วมขับร้องประสานเสียงกับคณะนักร้องประสานเสียงสยามอีก 

นอกจากนี้สมาชิกที่เข้าใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2555 เป็นกลุ่มคนที่ไม่ค่อยมีพื้นฐาน
ทางด้านการขับร้องประสานเสียง หรือสมาชิกบางคนไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประกอบ
อาชีพเป็นพนักงานบริษัทและสมาชิกที่มีธุรกิจส่วนตัว  

1.4 ช่วงระยะเวลาที่เข้าร่วมของสมาชิก 
ประเด็นด้านช่วงระยะเวลาที่เข้าร่วมของสมาชิก ผู้วิจัยให้ความสนใจในการศึกษากลุ่ม

สมาชิกที่มีการเข้า – ออก คณะนักร้องประสานเสียงสยามเป็นประเด็นส าคัญ โดยเช่ือมโยงข้อมูล
ระหว่างช่วงเวลาที่ท ากิจกรรมร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ต าแหน่งหน้าที่ และอาชีพของ
สมาชิกเข้าด้วยกันในตารางด้านล่าง 

 
ตารางที่ 10 ตารางแสดงจ านวนสมาชิกที่เข้า – ออก คณะนักร้องประสานเสียงสยาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2546 - 2556 
 

 

จ านวนสมาชิกในแต่ละปี 
รวม 

25
46

 

25
47

 

25
48

 

25
49

 

25
50

 

25
51

 

25
52

 

25
53

 

25
54

 

.25
55

 

25
56

 

จ านวนสมาชิกที่เข้า 7 3 4 2 5 3 8 8 10 5 2 57 
จ านวนสมาชิกที่ออก - - - - 2 2 1 3 3 4 6 21 
จ านวนสมาชิกทั้งหมด 

ในแต่ละปี 
7 10 14 16 19 20 17 32 39 40 36  
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จากข้อมูลในตารางที่ 5 และตารางที่ 9 สามารถบอกข้อมูลจ านวนสมาชิกที่เข้า – ออก 
ของคณะนักร้องประสานเสียงสยามในช่วงระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2556 พบว่ามี
ประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

ช่วงเวลาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2550 เป็นช่วงเวลาที่คณะนักร้องประสานเสียงสยามเพิ่ง
เริ่มก่อตั้ง มีจ านวนผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเข้าใหม่ค่อนข้างน้อย ซึ่ งในปี พ.ศ. 2547 มีจ านวน
สมาชิกเข้าใหม่ 3 คน ปี พ.ศ. 2548 มีจ านวนสมาชิกเข้าใหม่ 4 คน ปี พ.ศ. 2549 มีจ านวนสมาชิกเข้า
ใหม่ 5 คน ปี พ.ศ. 2550 มีจ านวนสมาชิกเข้าใหม่ 5 คน และออกจากการเป็นสมาชิก 2 คนในปี
เดียวกัน  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา คณะนักร้องประสานเสียงสยามเริ่มมีจ านวนสมาชิกเข้า
ใหม่เพิ่มมากข้ึน โดยในปี พ.ศ. 2552 มีจ านวนสมาชิกเข้าใหม่ 8 คน ออก 1 คน ปี พ.ศ. 2553 มี
จ านวนสมาชิกเข้าใหม่ 8 คน ออก 3 คน และในปี พ.ศ. 2554 เป็นปีที่มีสมาชิกเข้ามากที่สุด จ านวน 
10 คน และออก 3 คน ซึ่งมีสาเหตุจากการเปลี่ยนผู้ควบคุมการฝึกซ้อมของคณะนักร้องประสานเสียง
สยาม ท าให้การคัดเลือกสมาชิกมีความเปลี่ยนแปลงไปและเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่สนใจการขับร้อง
ประสานเสียงแต่ไม่มีพื้นฐานทางด้านการขับร้อง ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก เช่น เดียวกัน 

กลุ่มบุคคลที่ออกจากการเป็นสมาชิกของคณะนักร้องประสานเสียงสยามพบว่า เป็นกลุม่
สมาชิกที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านทฤษฎีและการขับร้องประสานเสียงส่วนหนึ่ง ได้ย้ายออกไปอยู่
กับคณะนักร้องประสานเสียงกลุ่มอื่นที่มีมาตรฐานการคัดเลือกสมาชิกที่เข้มงวดกว่า โดยมีสาเหตุจาก
ความเบื่อหน่ายในบทเรียนที่เน้นเนื้อหาทางด้านพื้นฐานการขับร้องประสานเสียงและทฤษฎีดนตรีเปน็
ส่วนใหญ่ ท าให้สมาชิกส่วนใหญ่ที่เหลอือยู่ในคณะนักร้องประสานเสยีงสยามเป็นกลุ่มคนที่ไม่มพีื้นฐาน
ทางด้านดนตรีหรือมีพื้นฐานทางด้านดนตรีน้อย 

1.5 การคัดเลือกสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 
ในช่วงเริ่มก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียง ปี พ.ศ. 2547 – 2550 การรับสมาชิกของ

คณะนักร้องประสานเสียงสยามยังเป็นการชักชวนผู้ที่เป็นนักร้องประสานเสียงในโบสถ์และมีพื้นฐาน
ทางด้านการขับร้องประสานเสียงที่ดีเข้าร่วมเป็นสมาชิก แต่จ านวนผู้ทีเข้าใหม่ยังมีจ านวนน้อยและท า
ให้บางครั้งสมาชิกในแต่ละแนวเสียง เช่น อัลโต และเบส มีจ านวนสมาชิกไม่เพียงพอ ซึ่งในตารางที่ 7 
ได้แสดงให้เห็นว่าสมาชิกของคณะนักร้องประสานเสยีงสยามขาดสมาชิกในแนวเสียงเบส จนกระทั่งถึง
ปี พ.ศ. 2549  

โดยส่วนใหญ่แล้วการรับสมัครสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงทั่วไปนิยมรับสมัคร
สมาชิกที่มีพื้นฐานการขับร้องที่ดี และมีความรู้ความเข้าใจทางด้านทฤษฎีดนตรีพอสมควร ซึ่งการตั้ง
ข้อก าหนดในคัดเลือกสมาชิกที่มีจ าเป็นต้องมีความสามารถในการขับร้องประสานเสียง เป็นปัจจัยหนึง่
ที่ท าให้กระบวนการฝึกซ้อมการแสดงเปน็ไปได้อย่างรวดเรว็ ซึ่งแตกต่างจากเป้าหมายของคณะนักรอ้ง
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ประสานเสียงสยามที่มีเป้าหมายในการพัฒนาสมาชิกและมีกระบวนการการเรียนการสอนส าหรับ
พัฒนาสมาชิกใหม่ที่ไม่มีความสามารถในการขับร้องประสานเสียง 

เมื่อคณะนักร้องประสานเสียงสยามมีการเปลี่ยนผู้ควบคุมการฝึกซ้อมจากอาจารย์สันติ 
เป็นอาจารย์วุฒิพันธ์ุ ในปี พ.ศ. 2552 รูปแบบการคัดเลือกสมาชิกของคณะนักร้องประสานเสยีงสยาม
ก็มีความเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจารย์วุฒิพันธ์ุได้พยายามเปิดรับสมาชิกใหม่ให้บุคคลภายนอกมีโอกาส
เข้าร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียงสยามมากขึ้น โดยมีข้อก าหนดการรับสมาชิกใหม่เพียงแค่ 3 ข้อ 
ได้แก่ ต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจและช่ืนชอบในการขับร้องประสานเสียง ต้องมีโสตทักษะที่ด ีและสามารถออก
เสียงได้โดยไม่เพี้ยน  

เมื่อก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกสมาชิกใหม่แล้ว อาจารย์ วุฒิพันธ์ุจึงเริ่มท าการ
ประชาสัมพันธ์เป็นระยะ ๆ เพื่อให้บุคคลภายนอกทราบว่า คณะนักร้องประสานเสียงสยามเปิดรับ
สมาชิกใหม่ตลอดทั้งปีโดยเริ่มจากการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต การชักชวนและการ
บอกต่อให้บุคคลภายนอกทราบ การคัดเลือกลูกศิษย์ที่ตนเองก าลังสอนอยู่รวมถึงลูกศิษย์ของอาจารย์
ท่านอื่นที่รู้จักกัน ซึ่งการชักชวนสมาชิกที่เป็นนักเรียนและลูกศิษย์ส่วนใหญ่เริ่มจากการให้มาช่วยเหลอื
กิจกรรมบางส่วนของคณะนักร้องประสานเสยีงสยามซึ่งกลุม่นักศึกษาที่ได้รับการชักชวนมาน้ันล้วนแต่
เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาควิชาการกับร้องดนตรีคลาสสิกทั้งสิ้น นักศึกษาบางคนเมื่อเข้ามา
ช่วยเหลือกิจกรรมของวงเสร็จแล้วก็แยกจากไป แต่บางคนกลับมองเห็นประโยชน์และมีความช่ืนชอบ
ที่ได้ร่วมกิจกรรมกับคณะนักร้องประสานเสียงสยาม จนกระทั่งกลายเป็นสมาชิกของคณะนักร้อง
ประสานเสียงสยามอย่างเต็มตัว 

อาจารย์วุฒิพันธ์ุ เป็นผู้ทดสอบสมาชิกใหม่ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะนักร้อง
ประสานเสียงสยาม โดยมีขั้นตอนในการให้ผู้ทดสอบร้องเลียนเสียง สูง-ต่ า ตามเสียงเปียโนที่อาจารย์
วุฒิพันธ์ุเป็นผู้เล่นให้ฟัง เพื่อทดสอบดูว่าทักษะการฟังและโสตประสาทของสมาชิกใหม่เป็นอย่างไร มี
ความแม่นย าในการฟังระดับเสียงจากเปียโนและสามารถร้องได้ถูกต้องตามเสียงที่ได้ยินหรือไม่  
ข้ันตอนต่อมาจะเป็นการทดสอบสมาชิกใหม่ให้ท าการขับร้องบันไดเสียงและแบบฝึกหัดจ านวนหนึ่ง 
เพื่อทดสอบความสามารถทางด้านการออกเสียงและการขับร้อง โดยผู้ที่ทดสอบควรที่จะร้องโน้ตได้
ถูกต้องแม่นย า และสุดท้ายอาจารย์วุฒิพันธ์ุจะทดสอบสมาชิกใหม่ ให้ท าการร้องโน้ตที่มีระดับเสียงสงู
ที่สุดจนถึงระดับเสียงต่ าที่สุดเท่าที่ผู้ทดสอบจะสามารถร้องได้ เพื่อดวู่าสมาชิกที่ทดสอบเหมาะสมทีจ่ะ
เป็นสมาชิกอยู่ในแนวเสียงในของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม หากผู้เข้าทดสอบเป็นผู้ชายที่มีเสียง
ต่ ามาก หมายถึงผู้ชายคนน้ันสามารถร้องโน้ตได้ถึงตัว โซลต่ า (G2 บนเปียโน) ก็จะได้รับเลือกให้เป็น
สมาชิกในแนวเสียงเบส และถ้าผู้ทดสอบเป็นผู้หญิงเสียงต่ า (สามารถร้องได้ถึงโน้ตตัว โซลต่ า (G3 บน
เปียโน) ก็จะได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มเสียงอัลโต แต่ถ้าหากผู้เข้าทดสอบเป็นคนที่สามารถขับ
ร้องโน้ตเสียงสูงได้ โดยถ้าเป็นสมาชิกผู้ชายที่มีความสามารถในการร้องระดับเสียงที่สูงถึงโน้ตตัว ลา 
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(A4 บนเปียโน) จะได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกในแนวเสียงเสียงเทเนอร์ และผู้หญิงที่สามารถร้องโน้ตสูง
ได้ถึงตัว ลา (A5 บนเปียโน) จะได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกในแนวเสียงโซปราโน  

ส าหรับสมาชิกที่ได้เข้าร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียงแล้วแต่ไม่ได้เข้าร่วมซ้อม
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยขาดการฝึกซอ้มเป็นเวลาต่อเนื่องกนัมากกว่า 3 เดือน สมาชิกคนนั้นจะโดน
ตัดสิทธ์ิการได้เข้าร่วมคอนเสิร์ตกับคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ยกเว้นเสียแต่ว่าสมาชิกที่ขาดการ
ฝึกซ้อมจะกลับเข้ามาเริม่ฝกึฝนบทเพลงที่ใช้ในการแสดงครั้งต่อไปครบทัง้หมดทุกเพลงกับคณะนักรอ้ง
ประสานเสียงสยามอีกครั้งหนึ่ง แต่อย่างไรก็ดี อาจารย์วุฒิพันธ์ุ ไม่ได้เข้มงวดเรื่องการเข้าออกของ
สมาชิกมากนัก เนื่องจากเห็นว่าสมาชิกส่วนใหญ่เป็นบุคคลวัยท างานและสามารถดูแลรับผิดชอบ
ภาระหน้าที่ของตนได้ 

1.6 ทักษะทางด้านดนตรีของสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 
สมาชิกกลุ่มแรกที่ท ากิจกรรมร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียงสยามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 

เป็นกลุ่มนักร้องประสานเสยีงจากโบสถ์อัสสมัชัญ และโบสถ์พระแม่ลูกค ากาลหว่าร์ ซึ่งสมาชิกกลุ่มนีม้ี
พื้นฐานทางด้านการขับร้องประสานเสยีงทีด่ีอยู่แล้ว รวมถึงมีประสบการณ์ในการขับรอ้งประสานเสยีง  

แต่กลุ่มสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงสยามที่มีความรู้ทางด้านดนตรีสากล กลับเป็น
กลุ่มสมาชิกส่วนน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนสมาชิกในปัจจุบัน โดยมีสาเหตุจากเป้าหมายการ
เปิดรับสมาชิกใหม่ของคณะนักร้องประสานเสียงสยามในปี พ.ศ. 2552 ที่เปิดโอกาสให้แก่ผู้สนใจ 
สามารถสมัครเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยไม่มีรูปแบบการคัดเลือกสมาชิกที่ เข้มงวด ท าให้กลุ่ม
สมาชิกที่เข้าใหม่เป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านดนตรีและมีหน้าที่การงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ขับร้องและดนตรีสากล เช่น พนักงานจัดการบัญชี พนักงานบริษัท และข้าราชการ ถึงแม้ว่าสมาชิก
บางคนจะมีพื้นฐานความรู้ทางด้านดนตรีอยู่บ้าง แต่ก็เป็นสมาชิกส่วนน้อย ดังนั้นทักษะทางด้านดนตรี
ของสมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียงสยามส่วนใหญ่ จึงเป็นสมาชิกที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจการขับ
ร้องประสานเสียง 

หลังจากปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา คณะนักร้องประสานเสียงสยามยังมีกลุ่มสมาชิกใหม่ที่
เป็นนักศึกษาเข้ามาร่วมท ากิจกรรมกับคณะนักร้องประสานเสียงสยามมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด กลุ่ม
นั ก ศึกษากลุ่ มนี้ เ ป็ นกลุ่ มที่ ก าลั ง ศึกษา เกี่ ย วกั บ ในด้ านการ ขับร้ อ ง เพลงคลาสสิ กของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร และมหาวิทยาลยัราชภัฏบา้น
สมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งมีความรู้ความสามารถทางด้านการขับร้องเพลงคลาสสิกและทฤษฎีดนตรีใน
ระดับหนึ่ง สมาชิกกลุ่มนักศึกษาเข้ามาเป็นสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงสยามโดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อศึกษาเรียนรู้และเพิ่มเติมประสบการณ์การขับร้องประสานเสียง อีกทั้งยังมีเป้าหมายในการเรียนรู้
เทคนิคและวิธีการขับร้องดนตรีคลาสสิกข้ันสูง จากอาจารย์วุฒิพันธ์ุ 
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นักศึกษาบางคนที่มีความสามารถในการขับร้องเดี่ยวหรือมีน้ าเสียงที่โดดเด่นกว่าสมาชิก
คนอื่นรวมถึงสมาชิกคนอื่น ๆ  ที่มีความตั้งใจในการฝึกซ้อมและพัฒนาเทคนิคการขับร้องของตน จะ
ได้รับการคัดเลือกจาก อาจารย์วุฒิพันธ์ุ ให้ออกมาแสดงการขับร้องเดี่ยวหรือเป็นตัวแทนของคณะ
นักร้องประสานเสียงสยาม เพื่อท าการแสดงบทเพลงต่าง ๆ  ที่มีความยากมากขึ้น หรือในบางครั้งถ้า
หากบทเพลงประสานเสียงต้องการให้นักร้องเดี่ยวเป็นผู้น าวง ก็จะให้สมาชิกที่มีความสามารถและมี
ความตั้งใจเหล่าน้ีข้ึนมาท าหน้าที่ขับร้องเดี่ยวหน้าวงในการแสดงแต่ละครั้ง 

 

 
 
ภาพที่ 6 การแสดงรอ้งเดี่ยวของสมาชิกในงาน Christmas Savior 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
ที่มา: Maetavee Peechapat, Christmas Savior ผู้ช่วยให้รอด, เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม พ.ศ. 
2558, เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151353683820318& 
set=a.10151353466355318.447014.577200317&type=3&theater 
 

1.7 ความสนใจและแรงจูงใจของสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 
สมาชิกในช่วงแรกที่เป็นสมาชิกของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-

2550 เป็นกลุ่มนักร้องมืออาชีพที่มาจากคณะนักร้องประสานเสียงในโบสถ์ ซึ่งสมาชิกเหล่านี้มีความ
สนใจในการแลกเปลี่ยนเทคนิคการขับร้องกับบุคคลอื่น ซึ่งอาจารย์แมนนริศก็เป็นคนรวบรวมสมาชิก
เหล่าน้ีเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ที่สนใจเทคนิคการขับร้องสามารถรวมกลุ่มกันได้ เมื่อนักร้องประสานเสียง
ในโบสถ์ได้รวมตัวกันก็จัดหาและร่วมกันท ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขับร้อง ซึ่งคณะนักร้องประสาน
เสียงสยาม เป็นสถานที่หนึ่งที่มีความสามารถในการรองรับบุคคลที่ต้องการประกอบกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการขับร้องได้  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=101513536838
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แรงจูงใจของคณะนักร้องประสานเสียงสยามส่วนหนึ่งเกิดจาก อาจารย์สันติ ลุนเผ่ ซึ่ง
อาจารย์แมนนริศมีความคิดว่า ช่ือเสียงและผลงานของอาจารย์สันติ จะเป็นสิ่ งที่ดึงดูดให้
บุคคลภายนอกสนใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม และเป็นแรงกระตุ้น
ให้สมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียงสยามพัฒนาคุณภาพในการขับร้องประสานเสียงของตนให้ดีข้ึน 
เพื่อยกระดับคณะนักร้องประสานเสยีงสยามให้เทียบเทา่กับช่ือเสียงของอาจารย์สนัติ ดังนั้นสมาชิกใน
ช่วงแรกจึงเป็นกลุ่มสมาชิกที่มีความสามารถในการขับร้องประสานเสียงและพื้นฐานทางด้านดนตรีมา
ก่อน 

ในปี พ.ศ. 2551 อาจารย์สันติ ไม่สามารถท าหน้าเป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมให้แก่คณะ
นักร้องประสานเสียงสยามได้อีกต่อไป ดังนั้นอาจารย์วุฒิพันธ์ุ จึงเป็นผู้ที่รับช่วงดูแลคณะนักร้อง
ประสานเสียงสยามต่อ รวมถึงเป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมแทนอาจารย์สันติ ท าให้วัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินกิจกรรมของคณะนักร้องประสานเสียงสยามเปลีย่นแปลงไป ซึ่งมีการเปิดกว้างรับสมาชิกใหมท่ี่
มีความตั้งใจและต้องการจะขับร้องประสานเสียงเข้าร่วมเป็นสมาชิกของคณะนักร้องประสานเสียง
สยาม โดยสมาชิกใหม่ที่เข้ามานั้นไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้เช่ียวชาญหรือมีประสบการณ์ในการขับร้อง
ประสานเสียงอีกต่อไป ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลภายนอกที่สนใจในการขับร้องประสานเสียงแต่ไม่มี
พื้นฐานทางด้านดนตรี สนใจทดลองเข้ามาเรียนรู้กับคณะนักร้องประสานเสียงสยาม และพบว่าคณะ
นักร้องประสานเสียงสยามสามารถท าให้ตนเองมีพัฒนาการทางด้านการขับร้องประสานเสียง มี
รูปแบบการเรียนการสอนที่ช่วยเหลือให้เข้าใจทฤษฎีดนตรีและเทคนิคการขับร้องประสานเสียง 

ดังนั้น แรงจูงใจของคณะนักร้องประสานเสียงในปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมามีความ
เปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนผู้ควบคุมการฝึกซ้อมของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ท าให้
วัตถุประสงค์การด าเนินกิจกรรมและแรงจูงใจในการชักชวนบุคคลภายนอกให้เข้าเป็นสมาชิกได้
เปลี่ยนแปลงไป จากเป้าหมายการชักชวนและรวบรวมสมาชิกที่เป็นนักขับร้องประสานเสียงที่มี
ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้เทคนิคการขับร้องประสานเสียงกับคณะ
นักร้องประสานเสียงสยาม ในปี พ.ศ. 2552 การชักชวนกลุ่มสมาชิกได้เปลี่ยนเป้าหมายเปน็กลุม่บคุคล
ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านดนตรี แต่มีความตั้งใจที่จะเข้ามาพัฒนาทักษะการขับร้องประสานเสียงของตน 
และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งเมื่อสมาชิกที่ไม่มีพื้นฐานการขับร้องประสานเสียงได้เข้ามาแลว้ จะ
มีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกที่สนใจ สามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
พื้นฐานในด้านการขับร้องประสานเสียงรวมถึงทฤษฎีดนตรี  

1.8 หน้าที่รับผิดชอบของสมาชิก 
หน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียงมีหน้าที่ท าให้

กิจกรรมและการด าเนินการสามารถจัดระเบยีบและกระจายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหน้าที่ที่



60 
 

 
 

60 

ต้องรับผิดชอบทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ ผู้ควบคุมวง อาจารย์ผู้สอน นักดนตรี เหรัญญิก ฝ่ายสวัสดิการ 
และผู้รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์รวมถึงสูจิบัตร 

1.8.1 หน้าที่รับผิดชอบของผู้ควบคุมวง (วาทยกร) ในคณะนักร้องประสานเสยีง
สยามมีผู้รับผิดชอบอยู่สองคน ได้แก่ อาจารย์สันติ ลุนเผ่ เป็นผู้ควบคุมการแสดงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 
2550 และ อาจารย์วุฒิพันธ์ุ พงษ์ธนเลิศ มีหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการแสดง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้น
มา ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมสมาชิกระหว่างการฝึกซ้อมให้ขับร้องบทเพลงได้อย่างถูกต้อง มีการสอน
ให้เข้าใจถึงลักษณะของสัญญาณมือ ที่วาทยกรต้องการก ากับให้สมาชิกท าตามสัญญาณระหว่างการ
แสดง เช่น เมื่อผู้ควบคุมการแสดงโบกสัญญาณมือด้วยการยกมือข้างหนึ่งข้ึนช้า ๆ ระหว่างที่อีกมือ
หนึ่งก าลังก าหนดจังหวะให้แก่สมาชิก นั่นหมายถึงต้องการให้สมาชิกขับร้องเสียงที่ดังข้ึน หรือการที่ผู้
ควบคุมวงยกมือค้างไว้กลางอากาศก่อนจะตวัดมือลงอย่างรวดเร็วเพื่อให้จังหวะต่อไป หมายความว่า
สมาชิกจะต้องร้องเสียงตัวโน้ตสุดท้ายค้างไว้ จนกว่าสัญญาณมือของผู้ควบคุมวงจะสั่งให้สมาชิกขับ
ร้องต่อ เป็นต้น 

นอกจากนี้ผู้ควบคุมวงยังมีหน้าที่ในการฝึกฝนให้สมาชิกทุกมีความพร้อมเพรียงกันด้าน
ท่าทางและการเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างที่ก าลังท าการแสดง รวมถึงการดูแลเรื่องความพร้อมเพรียง
กันในการร้องเนื้อเพลงระหว่างการฝึกซ้อมและการแสดง เมื่อสมาชิกมีความเข้าใจ  และสามารถ
เคลื่อนไหวร่างกายได้พร้อมกับสมาชิกคนอื่น จะท าให้รูปแบบการแสดงบทเวทีออกมาดูน่าชม รวมถึง
การขับร้องเนื้อเพลงที่สมาชิกทุกคนขับร้องได้พร้อมเพรียงกัน จะท าให้การขับร้องประสานเสีย งดู
แข็งแรงพร้อมเพรียงมีพลังซึ่งส่งผลให้คุณภาพของเสียงประสานดีข้ึนอีกด้วย 24

121 
1.8.2 อาจารย์ผู้สอน ในคณะนักร้องประสานเสียงสยาม มีอาจารย์ประจ าอยู่ 2 

ท่านได้แก่ อาจารย์วุฒิพันธ์ุ และ อาจารย์แมนนริศ ซึ่งอาจารย์แต่ละท่านมีหน้าที่รับผิดชอบเนื้อหา
การสอนที่ไม่เหมือนกัน  

ในส่วนของอาจารย์วุฒิพันธ์ุ มีหน้าที่ดูแลการฝึกซ้อมของคณะนักร้องประสานเสียงมา
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียง มีหน้าที่ช้ีแนะเทคนิคด้านการขับร้อง ที่ตนเองได้ฝึกฝนมา
และมีความจ าเป็นต้องใช้ในบทเพลงหรือท่อนเพลงที่มีความยากในการขับร้อง  เช่น ข้ันคู่เสียงที่มี
ระยะห่างมาก หรือการอธิบายลักษณะจงัหวะที่ระบุอยู่ในบทเพลง และสมาชิกไม่สามารถท าได้ถูกตอ้ง
ตามที่โน้ตก าหนด อาจารย์วุฒิพันธ์ุก็จะท าการอธิบาย และแสดงตัวอย่างให้สมาชิกทุกคนได้เห็นและ
ท าตาม ในบางครั้งจะให้สมาชิกท าการตบมือเพื่อเรียนรู้จังหวะและท านองที่ตนต้องขับร้องก่อนจะให้
สมาชิกลงมือขับร้องให้ถูกต้องตามที่ตัวเองตบมือมาก่อนหน้านี้  
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ในส่วนของอาจารย์แมนนริศ มีหน้าที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้านทฤษฎี
ดนตรี การสอนทฤษฎีดนตรีให้แก่สมาชิกเป็นการท าให้สมาชิกเข้าใจลักษณะสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ใน
โน้ตเพลงและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง เช่น เครื่องหมายที่ก าหนดให้สมาชิกท าการขับร้องเสียงดัง
และเสียงเบา หรือเครื่องหมายที่ก าหนดให้สมาชิกต้องท าการขับร้องเสียงในลักษณะเสียงยาวและ
เสียงสั้น เป็นต้น รวมถึงการสอนให้สมาชิกใหม่ที่อ่านโน้ตไม่ออกเข้าใจระดับเสียงและตัวโน้ตที่เขียน
อยู่ในโน้ตเพลง  

1.8.3 นักดนตรีที่ท างานให้แก่คณะนักร้องประสานเสียงสยาม เป็นประจ าอย่าง
สม่ าเสมอและมีความส าคัญมาก คือผู้เล่นเปียโน หรือ ผู้เล่นเปียโนประกอบการฝึกซ้อมให้แก่คณะ
นักร้องประสานเสียงสยาม ซึ่งตลอดช่วงเวลา 10 ปีที่ก่อตั้ง  มีนักเปียโนที่ร่วมงานด้วย 2 คน 
นอกจากนี้ยังมีนักดนตรีจากภายนอกที่เป็นวงออร์เคสตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

นักเปียโนของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ได้แก่ อาจารย์พรเทพ วิชชุชัยชาญ ที่ได้
ท างานให้แก่คณะนักร้องประสานเสียงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปี พ.ศ. 2552 และ นาย มนต์ศักดิ์ 
ตันอิสรกุล ท างานให้แก่คณะนักร้องประสานเสียงสยาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน ในฐานะที่
เป็นนักเปียโนประจ าวง นอกจากจะมีหน้าที่บรรเลงดนตรีประกอบการแสดงและการฝึกซ้อมของคณะ
นักร้องประสานเสียงสยามแล้ว ในระหว่างการฝึกซ้อมยังมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องในการออก
เสียงของสมาชิก โดยใช้วิธีกดท านองเสียงที่ถูกต้องให้แก่สมาชิกนักร้องประสานเสียงแต่ละแนวเสียง
เข้าใจและสามารถขับร้องตามได้ รวมถึงการกดข้ันคู่เสียงและท านองที่มีความยากมากกว่าปกติเพื่อให้
สมาชิกทุกคนสามารถขับร้องได้อย่างถูกต้องระหว่างการฝึกซ้อม 25

132  
นอกจากนี้นักเปียโนในคณะนักร้องประสานเสยีงสยามยังมีหน้าทีเ่รียบเรยีงเสยีงประสาน

ข้ึนใหม่ เพื่อให้สมาชิกที่มีพื้นฐานทางด้านดนตรีน้อยสามารถเข้าใจและขับร้องได้ถูกต้อง อีกทั้งยังน า
บทเพลงที่เรียบเรียงข้ึนมาใหม่ มาใช้ประกอบการแสดงประจ าปี หรืองานแสดงอื่น ๆ  ที่คณะนักร้อง
ประสานเสียงสยามจ าเป็นต้องใช้อีกด้วย  

นักดนตรีจากกลุ่มอื่น ๆ  ซึ่งนอกจากนักเปียโนประจ าคณะนักร้องประสานเสียงสยามแลว้ 
ยังมีนักดนตรีจากภายนอกที่ได้เข้ามาช่วยเหลือการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2553 ได้แก่วง Bangkok Street Orchestra (BkkSO)  และ วงกระหรั่วแบนด์ (Victory 
Monument Station Skywalk String Quartet and Ensemble) ทั้งสองวงเป็นวงดนตรีคลาสสิกที่
ก่อตั้งข้ึนโดยเด็กนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีสมาชิกภายในวง ประกอบด้วย นักศึกษาที่

                                            
25

13
2 สัมภาษณ์ วุฒิพันธ์ุ พงศ์ธนเลิศ, ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมคณะนักร้องประสานเสียงสยาม, 

4 พฤศจิกายน 2557 

https://www.facebook.com/kpostreet/?fref=nf
https://www.facebook.com/kpostreet/?fref=nf


62 
 

 
 

62 

เรียนจบจากสาขาการแสดงดนตรีคลาสสิก และนักศึกษาที่ก าลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยสมาชิก
ของวงจะมีการหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนสมาชิกให้นักศึกษาได้มีโอกาสร่วมงานแสดงอยู่บ่อยครั้ง 

 

 
 
ภาพที่ 7  ภาพการของคณะนักร้องประสานเสียงสยามร่วมกบั วง Bangkok Street Orchestra ใน

คอนเสริ์ตการกุศล Crying Dog 
ที่มา: Bangkok Street Orchestra, คอนเสิร์ตการกุศล Crying Dog, เข้าถึงเมื่อ 15 ธันวาคม พ.ศ.
2548, เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/media/set/?set=a.503910299696248.107 
3741826.171949242892357&type=3 
 

1.8.4 เหรัญญิก เป็นฝ่ายที่ดูแลงบประมาณของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม
เป็นหน้าที่ของ อาจารย์วุฒิพันธ์ุ ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมซึ่งมองเห็นภาพรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในคณะ
นักร้องประสานเสียงสยาม โดยมีการแต่งตั้งตัวแทนในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายของคณะนักร้องประสาน
เสียงสยาม  

ในช่วงเริ่มก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงสยามช่วงปี พ.ศ. 2547 ยังไม่มีการจัดตั้ง
เหรัญญิกข้ึน ด้วยสาเหตุจากคณะนักร้องประสานเสียงสยามไม่ค่อยมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนมากนัก ท าให้
อาจารย์วุฒิพันธ์ุ สามารถรับอาสาเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายของคณะนักร้องประสานเสียงสยามได้ โดยมี
หน้าที่ในการดูแลค่าใช้จ่ายด้านค่าตัดเย็บชุดแสดง ค่าถ่ายเอกสารโน้ตเพลง เท่านั้น จนกระทั่งในปี 
พ.ศ. 2553 สมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียงเริ่มมีจ านวนมากข้ึน และมีค่าใช้จ่ายทางด้านสถานที่
ฝึกซ้อม รวมถึงมีการเก็บค่าสมาชิก ดังนั้นอาจารย์วุฒิพันธ์ุจึงได้แต่งตั้งสมาชิกในคณะนักร้องประสาน
เสียงข้ึนมา 1 คน เพื่อให้เป็นเหรัญญิกช่วยดูแลค่าใช้จ่ายน่ันคือ นางสาวศิรินทรา บุณยะชัย ให้เป็น
ตัวแทนที่ดูแลค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนภายในคณะนักร้องประสานเสียงสยาม เช่น การเก็บค่าสมาชิก การ

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.503910299696248.107


63 
 

 
 

63 

จ่ายค่าเช่าสถานที่ฝึกซ้อม การจดบันทึกและการท าบัญชีรายรับรายจ่าย การจ่ายเงินค่าชุดแสดง และ
การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่สมาชิก ซึ่งมีรายละเอียดด้านค่าใช้จ่าย และจ านวนเงินที่ต้องรับผิดชอบมาก
ข้ึน26

143 
1.8.5 ฝ่ายสวัสดิการ ของคณะนักร้องประสานเสียงสยามไม่ได้ก าหนดตายตัวว่า

สมาชิกคนไหนต้องท าหน้าที่เป็นสวัสดิการ เนื่องจากสมาชิกทุกคนสามารถท าหน้าที่เป็นสวัสดิการได้ 
ข้ึนอยู่กับความพร้อมของสมาชิก หน้าที่ของฝ่ายสวัสดิการในคณะนักร้องประสานเสียงสยาม มีหน้าที่
ในการดูแล อาหารและน้ าส าหรับสมาชิก เมื่อคณะนักร้องประสานเสียงสยามได้รับการว่าจ้างให้
เดินทางไปแสดงนอกสถานที่ หรือมีคอนเสิร์ตการแสดงในโรงแรมหรืออาคารทั่วไป อาจารย์วุฒิพันธ์ุ 
จะเป็นผู้ติดต่อให้ทางโรงแรม หรือผู้จัดงาน เป็นผู้ดูแลในส่วนน้ีต่ออีกทอดหนึ่ง แตถ้่าหากการเดินทาง
ไปแสดงนอกสถานที่นั้น ไม่สามารถติดต่อเรื่องอาหารและน้ าได้ อาจารย์วุฒิพันธ์ุ จะ เริ่มมอบหมาย
หน้าที่ให้แก่สมาชิกที่คณะนักร้องประสานเสียงสยามที่มีความพร้อม เป็นผู้จัดหาอาหารและน้ าให้
เพียงพอต่อจ านวนสมาชิก โดยผู้ที่เป็นรับหน้าที่เป็นฝ่ายสวัสดิการของคณะนักร้องประสานเสยีงสยาม
มักจะเป็นผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากสมาชิกชายจะมีความคล่องแคล่วและแข็งแรง รวมถึงสมาชิกที่
ยานพาหนะส่วนตัว สามารถจัดหาอาหารและน้ าจากรา้นค้าบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่แสดง มาใหแ้ก่
สมาชิกในวงได้ โดยอาจารย์วุฒิพันธ์ุ จะให้สมาชิกเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายไปก่อนแล้วค่อยท าเรื่องเบิก
ค่าใช้จ่ายด้านน้ าและอาหารหลังจากเสร็จการแสดง ถ้าหากเป็นการแสดงนอกสถานที่และไม่มี
ร้านอาหาร อาจารย์วุฒิพันธ์ุ และสมาชิกที่อาสาเป็นฝ่ายสวัสดิการก็จะเตรียมน้ าและอาหารใส่รถยนต์
ส่วนบุคคลไป 27

154 
1.8.6 ผู้รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์และสูจิบัตร ในช่วงปี พ.ศ. 2547 เป็นต้น

มา คณะนักร้องประสานเสียงสยาม มักจะใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านทางโปสเตอร์แสดงคอนเสิรต์ การ
ให้สมาชิกเป็นผู้ประกาศและช่วยกันบอกต่อ รวมถึงการใช้คอนเสิร์ตประจ าปีเป็นสื่อในการประกาศให้
บุคคลภายนอกรู้จัก จนกระทั่งอาจารย์วุฒิพันธ์ุเริ่มสร้างเวปไซต์ที่สามารถติดต่อกับบุคคลอื่นที่ใช้งาน
อินเตอร์เน็ต เช่น Facebook หรือ Youtube ที่สามารถน าวีดีโอผลงานการแสดงของสมาชิกไปแสดง
และเผยแพร่บนหน้าเวปไซต์เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถเข้าชมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ท าให้ลักษณะการ
ประชาสัมพันธ์ของคณะนักร้องประสานเสียงสยามมีความเปลี่ยนแปลงไปตามสื่ออินเตอร์เน็ตในยุค
ปัจจุบัน  
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14
3 สัมภาษณ์ ศิรินทรา บุณยะชัย, สมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงและผู้จัดการด้าน

การเงิน, 11 พฤศจิกายน 2557 
27

15
4 สัมภาษณ์ วุฒิพันธ์ุ พงศ์ธนเลิศ, ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมคณะนักร้องประสานเสียงสยาม, 

4 พฤศจิกายน 2557 
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นอกจากจะสร้างเวปไซต์ที่บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ง่ายข้ึนแล้ว สมาชิกในคณะ
นักร้องประสานเสียงสยามยังมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์และเป็นผู้ดูแลหน้าเวปไซตด์ังกล่าวอีกด้วย 
ซึ่งผู้ดูแลเวปไซต์ของคณะนักร้องประสานเสียงสยามได้แก่  นางสาวเมธาวี พีชะพัฒน์ ที่เข้ามาเป็น
สมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นผู้ดูแล การประชาสัมพันธ์ข่าวการ
แสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม โดยการพิมพ์ข้อความ คลิปการแสดง รูปถ่าย หรือภาพ
โปสเตอร์การแสดงคอนเสิร์ตที่ระบุรายละเอียดวันที่แสดงและโปรแกรมการแสดงไว้ ในปัจจุบัน คณะ
นักร้องประสานเสียงได้เปิดเวปไซด์ ที่สามารถติดตามข่าวสารได้ 3 ช่องทางดังต่อไปนี้ 

1. Facebook : https://www.facebook.com/shyamchoir 
2. Youtube : http://www.youtube.com/shyamchoir   
3. Twitter : http://twitter.com/shyamchoir  
นอกจากจะเป็นผู้ที่ดูแลเวปไซด์เหล่าของคณะนักร้องประสานเสียงสยามแล้ว นางสาว

เมธาวี ยังมีอาชีพเป็น Blocker หรือผู้เขียนข่าวสารลงในหน้าเวปไซด์ให้ผูท้ี่สนใจติดตาม และน าข้อมลู
ข่าวสารแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงไปเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ต ซึ่งการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในการ
ประชาสัมพันธ์บางครั้งมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนบ้างเล็กน้อย แต่สามารถท าให้ข่าวสารการแสดงของคณะ
นักร้องประสานเสียงสยามสามารถกระจายสู่ผู้ที่สนใจคอนเสิร์ตการขับร้องประสานเสียงได้อย่าง
รวดเร็ว28

165 
ในปัจจุบันลักษณะการประชาสัมพันธ์และการกระจายข่าวการจัดคอนเสิร์ตของคณะ

นักร้องประสานเสียงสยาม จึงมีรูปแบบวิธีการประชาสัมพันธ์การแสดงผ่านทางสื่อออนไลน์ และ 
โซเช่ียลมีเดีย (Social Media) เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นวิธีการกระจายข่าวสารการแสดงที่รวดเร็ว
และมีความทันสมัย และเห็นได้ว่าคณะนักร้องประสานเสียงสยามมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ประชาสัมพันธ์ให้เข้ากับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ซึ่งอาจารย์วุฒิพันธ์ุ รวมถึงกลุ่มสมาชิกหลายคนเห็น
ถึงความสะดวกสบายในด้านนี้ จึงใช้รูปแบบสื่อออนไลน์ที่มคีวามรวดเร็ว ประหยัด ในการเข้าถึงกลุ่มผู้
ที่ช่ืนชอบการขับร้องประสานเสียง แต่คณะนักร้องประสานเสียงก็ยังไม่ได้ทิ้งวิธีการประชาสัมพันธ์
แบบธรรมดาที่ใช้วิธีการบอกต่อกันระหว่างสมาชิกกับคนรู้จักให้ช่วยกันกระจายข่าวออกไป ซึ่งเป็นอีก
วิธีหนึ่งที่ได้ผลและท าให้มีผู้คนเข้ามาชมการแสดงคอนเสิร์ตของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม เช่น 
เดียวกัน นอกจากนี้การพิมพ์ภาพโปสเตอร์ประกาศวันแสดงคอนเสิร์ตก็เป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ที่
ได้ผลโดยน าโปสเตอร์การแสดงไปติดตามสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ การติดโปสเตอร์ในบริษัท ใน
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16
5 สัมภาษณ์ เมธาวี พีชะพัฒน์, สมาชิกคณะนักร้องประสานเสยีงสยาม, 11 พฤศจิกายน 

2557 

https://www.facebook.com/shyamchoir
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มหาวิทยาลัย ในโรงเรียนสอนดนตรี และการที่สมาชิกน าโปสเตอร์การแสดงคอนเสิร์ตไปติดไว้ตาม
สถานที่ท างานของตน 

2. การเรียนการสอน 
รูปแบบการเรียนการสอนของคณะนักร้องประสานเสียงสยามในช่วงเริ่มก่อตั้ง ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2547 - 2550 มีการฝึกซ้อมทุกวันจันทร์ และมีรูปแบบการซอ้มทีมุ่่งเน้นไปในด้านการปฏิบัตแิละ
การน าบทเพลงที่ต้องการแสดงคอนเสริ์ตมาขับร้องระหว่างช่ัวโมงการฝกึซ้อม โดยมีอาจารย์สันติเปน็ผู้
ควบคุมดูแล และแนะน าวิธีการขับร้องประสานเสียงที่ถูกต้องให้แก่สมาชิก รวมถึงการฝึกฝนส่วนตัว
ของสมาชิกที่มีพื้นฐานการขับร้องประสานเสียงท าให้สามารถขับร้องบทเพลงประสานเสียงที่มีความ
ยากได ้

แต่เมื่อคณะนักร้องประสานเสยีงเปลีย่นผู้ควบคุมการฝกึซ้อม ในปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา
ท าให้ลักษณะของสมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียงสยามก็มีความเปลี่ยนแปลงไปโดยมีจ านวน
สมาชิกที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านการขับร้องประสานเสยีงเพิม่มากข้ึน ท าให้อาจารย์วุฒิพันธ์ุ และอาจารย์
แมนนริศจ าเป็นต้องเปิดช่ัวโมงการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีดนตรีข้ึนมาอีก 1 วัน และน าเอา
สมาชิกที่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรีมาเข้าเรียนกับอาจารย์แมนนริศ โดยจัดการเรียนการ
สอนเป็นคอร์สระยะสั้น ๆ ประมาณ 10 ครั้ง ครั้งละ 1 ช่ัวโมงครึ่ง ทุกวันพฤหัสบดี  และเมื่อจบ 
คอร์สทฤษฎีดนตรีแล้ว ก็จะมีการเปิดคอร์สสอนใหม่ขึ้นมาอีกในระยะเวลาประมาณ 3 – 4 เดือน ต่อ 
1 คอร์สการเรียน 

ลักษณะตารางการฝึกซ้อมของคณะนักร้องประสานเสียงสยามในช่วงเริ่มก่อตั้ง ปี พ.ศ. 
2547 – 2551 ได้ก าหนดวันเวลาในการฝึกซ้อมไว้ว่าต้องเป็นทุกวันจันทร์ช่วงค่ า ตั้งแต่เวลา 19.00 – 
21.00 น. และสามารถแบ่งช่วงเวลาในการฝึกซ้อมออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้  

19.00 – 19.10 น. เป็นช่วงเวลาที่รอสมาชิกเดินทางมายังสถานที่ฝึกซ้อม ซึ่งในบางครั้ง 
อาจจะมีการเริ่มต้นการฝึกซ้อมได้ในทันที ถ้าหากสมาชิกเดินทางมาถึงเป็นจ านวนมากแล้ว แต่ถ้าหาก
สมาชิกยังเดินทางมาไม่ครบ ก็จะเริ่มการฝึกซ้อมตั้งแต่เวลา 19.10 น. เป็นต้นไป 

19.10 – 19.30 น. เป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย การฝึกหายใจ การฝึก
ออกเสียง การไล่บันไดเสียงและไล่อาร์เปโจ  

19.30 – 21.00 น. จะเริ่มฝึกซ้อมบทเพลงประสานเสียง โดยเริ่มต้นจากการน าบทเพลง
เก่า มาฝึกซ้อมก่อนและฝึกสอนสมาชิกเกี่ยวกับพื้นฐานส าคัญที่จ าเป็นต่อการขับร้องประสานเสียง 
เช่น ภาษา การออกรูปค า สัญลักษณ์ดนตรี การประสานเสียงกับแนวเสียงอื่น และการถ่ายทอด
อารมณ์ในบทเพลง เพื่อพัฒนาให้สมาชิกสามารถขับร้องบทเพลงที่น าไปแสดงได้ดีข้ึน เมื่อสมาชิกขับ
ร้องได้ดีแล้ว ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมก็จะน าบทเพลงใหม่ขึ้นมาฝึกฝนต่อไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สรุปตาราง
การเรียนการสอนในรูปแบบตาราง ดังนี้ 



66 
 

 
 

66 

 
ตารางที่ 11 ตารางการฝึกซ้อมของคณะนักรอ้งประสานเสียงสยามตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 – 2551  

 
ช่วงเวลา (วันจันทร)์ เนื้อหาทีส่อน 
19.00 – 19.10 น. รอสมาชิกเดินทางมาสถานที่ฝึกซ้อม 
19.10 – 19.30 น. การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย 
19.30 – 21.00 น. การทบทวนและการฝึกซ้อมบทเพลง 

 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา คณะนักร้องประสานเสียงเริ่มแบ่งวันฝึกซ้อมขับร้อง

ประสานเสียง และวันที่มีการเรียนการสอนภาคทฤษฎีดนตรีออกเป็นสองวัน ได้แก่ วันจันทร์ เป็นวันที่
ฝึกซ้อมเกี่ยวกับการขับร้องประสานเสียง ซึ่งมีรูปแบบตารางเวลาและวันซ้อมเหมือนเดินทั้งแต่เริ่ม
ก่อตั้งวง และวันพฤหัสบดี เป็นตารางการเรียนการสอนในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีดนตรี และพื้น
ฐานความรู้ทางด้านดนตรีสากล โดยมีสาเหตุมาจากสมาชิกที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านดนตรี และไม่
สามารถเข้าใจเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีได้ดีเท่าที่ควร ท าให้การฝึกซ้อมขับร้องประสาน
เสียงเสียงเกิดความล่าช้า และเป็นสาเหตุให้จ าเป็นต้องเปดิช่ัวโมงการสอนทฤษฎีดนตรีและวิธีการอา่น
โน้ตแบบฉับพลัน (Sight Reading) เพื่อท าให้สมาชิกทุกคนเกิดความเข้าใจและอ่านโน้ตเพลงได้ 

ดังนั้น อาจารย์วุฒิพันธ์ุ และอาจารย์แมนนริศ ได้แบ่งแยกหน้าที่กันรับผิดชอบฝึกสอน
สมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียงสยาม โดยอาจารย์วุฒิพันธ์ุจะเป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมการขับรอ้ง
ประสานเสียงในวันจันทร์ซึ่งมีตารางการฝึกซ้อมขับร้องประสานเสียงเหมือนกับในอดีต และอาจารย์
แมนนริศรับหน้าที่สอนทฤษฎีและการอ่านโน้ตดนตรี ในวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 19.30 – 21.00 น. 
ซึ่งเริ่มช้ากว่าตารางการฝึกซ้อมขับร้องประสานเสียง โดยผู้วิจัยได้สรุปรายละเอียดการเรียนการสอน
ทั้ง 2 วัน ในรูปแบบตารางดังต่อไปนี ้

 
ตารางที่ 12  ตารางการฝึกซ้อมและการเรียนทฤษฎีดนตรีของคณะนักร้องประสานเสียงสยามตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2552 – 2556 
 

วัน / เวลา การสอน 
เนื้อหาทีส่อน 

วันจันทร ์ วันพฤหัสบด ี
19.00 – 19.10 น. รอสมาชิกเดินทางมาสถานที่ฝึกซ้อม 

- 
19.10 – 19.30 น. การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย 

19.30 – 21.00 น. การทบทวนและการฝึกซ้อมบทเพลง การเรียนทฤษฎีดนตร ี
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ในตารางที่ 11 จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา คณะนักร้องประสานเสียง

สยามมีการแบ่งรูปแบบการฝกึซ้อมขับรอ้งประสานเสียง ที่มีลักษณะการฝกึซ้อมเหมือนกบัการฝกึซอ้ม
แบบเก่าในปี พ.ศ. 2547 แต่ปัจจุบัน คณะนักร้องประสานเสียงสยามมีรูปแบบการเรียนทฤษฎีดนตรี
เพิ่มเข้ามาในตารางการเรียนการสอน เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านดนตรี โดย
แบ่งเนื้อหาการฝึกสอนเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

 
ส่วนท่ี 1 ส่วนของการพัฒนาการขับร้องประสานเสียง 

มีประเด็นในการศึกษา 2 ด้านได้แก่ การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย และ การ
ทบทวนและฝึกฝนบทเพลง ซึ่งมีรายละเอียดการสอนและการฝึกฝนสมาชิกแยกออกได้หลายประเด็น 
ดังนี ้

1. การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย 
การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายมีเป้าหมายเพื่อท าให้สมาชิกแต่ละคนมีความ

ยืดหยุ่นและความแข็งแรงส าหรับใช้ในการขับร้องเพลง โดยมีรูปแบบการฝึกฝนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ
หายใจและวิธีการออกเสียง ซึ่งมีรายละเอียดในการฝึกฝนทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ 

1.1 การฝึกการหายใจ ของสมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ใช้เวลาในการ
ฝึกฝนประมาณ 3-5 นาที โดยมีเป้าหมายเพื่อสมาชิกทุกคนเข้าใจวิธีการหายใจทีถู่กต้อง  โดยต้องมีลม
หายใจที่สม่ าเสมอ ไม่กรรโชกรุนแรง รูปแบบการฝึกฝนการหายใจที่ถูกต้องจะช่วงท าให้สมาชิกที่
ฝึกฝนมีปอดที่แข็งแรงและมีความยืดหยุ่นมากข้ึน เพื่อให้มีความพร้อมส าหรับการสูดอากาศและลม
หายใจเข้าไปเก็บไว้ในปอดจ านวนมากเพื่อใช้ระหว่างการขับร้องประสานเสียง  

ส าหรับข้ันตอนในการฝึกหายใจมีข้ันตอนในการฝึกฝนง่าย ๆ เริ่มต้นจาก การสูดลม
หายใจเข้าทางจมูก แล้วพ่นลมออกมาทางปาก โดยออกเสียงว่า “ซู่ ซู่” และ “ซึ ซึ” เป็นจังหวะอย่าง
สม่ าเสมอ ระหว่างการฝึกหายใจ จ าเป็นต้องสังเกตสมาชิกแต่ละคนว่า มีการท างานของร่างกาย
สัมพันธ์กับลมหายใจหรือไม่ ซึ่งมีวิธีสังเกต 2 ข้อ ได้แก่ 1) เมื่อหายใจเข้าหน้าท้องควรที่จะเป่งข้ึน
เล็กน้อยไม่มากนัก ซึ่งถือว่าเป็นการเก็บกักอากาศไว้ภายในอย่างเหมาะสม 2) เมื่อหายใจออก หน้า
ท้องก็ควรที่จะหดเกร็งลงเล็กน้องซึ่งถือว่า เป็นการใช้กล้ามเนื้อช่วยในการส่งลมออกมาอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งถ้าหากสมาชิกสามารถท าข้ันตอนการหายใจได้อย่างคล่องแคล่วแล้ว จะท าให้กล้ามเนื้อปอด อก 
กระบังลม หน้าท้อง และ แผ่นหลัง มีความแข็งแรงมากข้ึน ท าให้สมาชิกแต่ละคนสามารถเก็บลม
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หายใจ เพื่อใช้ในการขับร้องเพลงที่มีการลากเสียงยาวกว่าปกติได้นานข้ึน และสามารถช่วยส่งแรง
ให้แก่การขับร้องเพลงได้ดีมากขึ้น29

176 
1.2 การฝึกออกเสียง เป็นการฝึกฝนหลังจากการเตรียมพร้อมร่างกายในเบื้องต้น

แล้ว ใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที ซึ่งกระท าต่อจากขั้นตอนการหายใจทันที โดยมีเป้าหมายให้สมาชิก
เข้าใจวิธีการในการออกเสียง การใช้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ควบคู่กับการหายใจ การเปิด – ปิด รูปปาก 
และการวางต าแหน่งเสียงที่พื้นฐานจากวิธีการออกเสียงแบบคลาสสิก และให้สมาชิกฝึกพื้นฐานเหลา่นี้
ทุกคน เริ่มจากการให้สมาชิกจินตนาการว่าเสียงของตนเองพุ่งออกมาข้างหน้า เหมือนการพูดปกติ ไม่
จ าเป็นต้องห่อเสียงหรือท าเสียงให้ดูนุ่มนวล หรือปั้นเสียง ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่ผิดปกติส าหรับการขับ
ร้องดนตรีคลาสสิก สิ่งที่ต้องการคือการออกเสียงอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้ องปรุงแต่งแต่อย่างใด 
โดยพื้นฐานในการออกเสียงนั้น จะเป็นเสียงสระ โดยมีสระ “อะ” และ “อา” ซึ่งเป็นเสียงที่เป็น
ธรรมชาติ เหมือนกับเด็กทารกที่เพิ่งเกิดก็สามารถออกเสียงนี้ได้โดยทันที หรือความคุ้นเคยที่เกิดข้ึนกบั
ภาษาประจ าบ้านเกิด หรือ ลักษณะวิธีพูด รวมถึงส าเนียงในการพูด ท าให้วิธีการออกเสียง
เปลี่ยนแปลงไปจากการออกเสียงแบบที่ธรรมชาติสร้างมาให้แก่มนุษย์ ดังนั้น อาจารย์วุฒิพันธ์ุ และ 
อาจารย์แมนนริศ จะสังเกตสมาชิกที่ฝึกในข้ันตอนน้ีทุกคนว่า ออกเสียงได้ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ได้
หรือไม่ หากสมาชิกยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไร อาจารย์วุฒิพนัธ์ุ ก็จะแสดงตัวอย่างให้ดูอีก 2 – 3 รอบ และ
ถ้าหากสมาชิกยังท าได้ไม่ถูกต้องก็จ าเป็นที่จะต้องให้สมาชิกคนนั้นกลับไปฝึกซ้อมที่บ้านของตน แล้ว
ค่อยกลับมาใหม่ในการฝึกซ้อมครั้งต่อไป 30

187 
 

    “เทคนิคการร้องให้เป็นธรรมชาติ คือการพูด การร้องเพลงแบบ Bel Canto พื้นฐาน
บ้านเกิดมาจากอิตาลี คนอิตาเลียนน้ัน เวลาพูด ปกติจะพูดแบบพ่นไฟ แบบเดียวกับพวก สเปนนิช 
จีน ละตินอเมริกา ภาษาพูดแนวน้ี พูดไปข้างหน้ามากๆ ดังน้ัน การร้อง จึงค่อนข้างจะไปข้างหน้า 
หรือที่เราเรียกว่า Projection ไปในตัว เม่ือหันกลับมามองบ้านเรา ภาษากลาง เวลาเราพูด เรามัก
ชอบท าเสียงน่ิมๆ นุ่มๆ หล่อๆ สวยๆ ฐานการออกเสียงของเราอยู่ในช่องล าคอกับปากซะส่วนใหญ่ 
ท าให้การร้องเพลงของเรามักจะอยู่ในระดับน้ัน สังเกตเห็นคุณป้าสมัยก่อน จะพูดเสียงชัด แหลม 
สูง ซ่ึงเป็นแบบนิยมของสมัยน้ัน ท าให้เพลงแนวสุนทราภรณ์ ร้องออกมาในแนวน้ัน แต่สมัยเปลี่ยน 
วิถีการพูดของเราก้อเปลี่ยน ท าให้การร้องก้อเปลี่ยนวิถีไปด้วยเช่นกัน น่าแปลกที่ภาษาถิ่น เช่น 

                                            
29

176สัมภาษณ์ วุฒิพันธ์ุ พงศ์ธนเลิศ, ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมคณะนักร้องประสานเสียงสยาม, 
4 พฤศจิกายน 2557 
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187สัมภาษณ์ วุฒิพันธ์ุ พงศ์ธนเลิศ, ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมคณะนักร้องประสานเสียงสยาม, 
4 พฤศจิกายน 2557 
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อีสาน ใต้ เหนือ กลับพูดไปข้างหน้า หรือแป๊ดๆ หรือที่ผมนิยมใช้ค าว่า Front มากๆ น่ันท าให้คนที่
เพลงลูกทุ่ง เพลงท้องถิ่น กลับใช้วิธีการร้องที่ใกล้เคียงกับเพลงคลาสสิกมากๆ ในขณะที่คน
เมืองกรุง จะพูดแบบอมๆ หล่อๆ การร้องเพลงคลาสสิก จึงมักน ามาร้องในลักษณะเดียวกัน”31

198 

 
1.3 การไล่บันไดเสียงและการไล่อาร์เปโจ จะมีการฝึกซ้อมหลังจากที่สมาชิกทุกคน

ได้เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย และเข้าใจวิธีการออกเสียงแล้วโดยมีเป้าหมายให้สมาชิกแต่ละ
คนสามารถควบคุมระดับเสียง และน าเสียงเหล่านั้นมาขับร้องต่อกันให้กลายเป็นท านอง โดยใช้
แบบฝึกหัดการไล่บันไดเสียงและอาร์เปโจ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานในการออกเสียงที่ถูกต้อง 

การไล่บันไดเสียงและอารเ์ปโจเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับการขับร้องดนตรีที่มเีปา้หมายให้
สมาชิกแต่ละคนเกิดความคุ้นเคยในการออกเสียงตัวโน้ตสูง – ต่ า และระดับข้ันคู่เสียง ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปมาอย่างรวดเร็ว และเกิดความเข้าใจในท านองดนตรีของบทเพลง ที่มีความยากและ
สลับซับซ้อน ซึ่งต้องพบเจอขณะที่ท าการขับร้องประสานเสียง นอกจากนี้การฝึกฝนไล่บันไดเสียงและ
อาร์เปโจ ยังท าให้สมาชิกเกิดความแม่นย าในการร้องโน้ตแต่ละตัวโดยไม่ผิดเพี้ยน  

การฝึกฝนสมาชิกให้เกิดความแม่นย าในการขับร้องบันไดเสียง จะเริ่มต้นจากการให้
สมาชิกแต่ละคน ฟังรูปแบบของบันไดเสียง ผ่านเครื่องดนตรีและเปียโนโดยที่นักดนตรีจะต้องเล่น
บันไดเสียงเป็นตัวอย่างก่อนที่จะให้สมาชิกร้องเสียงตามเปียโน  

ในระหว่างการฝึกฝน ผู้ควบคุมจะค่อย ๆ เพิ่มระดับความยากของแบบฝึกหัดข้ึนทีละ
น้อย โดยเริ่มต้นจากง่าย – ยาก ซึ่งแต่ละแบบฝึกหัดจะค่อย ๆ เพิ่มจ านวนโน้ตมากขึ้น มีลักษณะการ
เปลี่ยนเสียงไป – มา มากข้ึนเรื่อย ๆ การฝึกซ้อมไล่เสียงและเปลี่ยนระดับเสียงให้สูงข้ึนและต่ าลง 
รวมถึงการเปลี่ยนกุญแจเสยีง เป็นการฝึกฝนให้สมาชิกได้เกดิความคุ้นเคยในการออกเสียงในช่วงสยีงที่
ตนสามารถขับร้องได้ดี และสามารถท าให้สมาชิกแต่ละคน สามารถนึกเสียงที่ต้องการร้องได้รวดเร็ว
ยิ่งข้ึน ซึ่งเกิดจากความคุ้นเคยในการฝึกซ้อมอย่างสม่ าเสมอ เมื่อสมาชิกทุกคนได้ท าการเตรียมความ
พร้อมทางด้านร่างกายเสร็จแล้ว ก็อาจจะมีแบบฝึกหัดบางอย่าง เช่น การหายใจสั้น ๆ  การออกเสียง
สั้น-ยาว สลับกัน การร้องประสานเสียงเปน็คอร์ด 4 แนวเสียง ได้แก่ โด-มี-โซล-โด เพื่อเป็นการกระตุน้
โสตประสาทการรับฟังของสมาชิกให้มีความพร้อมมากขึ้น 329

20 
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19 Bellavoce Society, เทคนิคการร้องให้เป็นธรรมชาติ, เข้าถึงเมื่อ 28 มีนาคม 2559, 
เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก  https://www.facebook.com/bellavocesociety/posts/34403131237100 
1 

32

20
9 สัมภาษณ์ วุฒิพันธ์ุ พงศ์ธนเลิศ, ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมคณะนักร้องประสานเสียงสยาม, 

4 พฤศจิกายน 2557. 

https://www.facebook.com/bellavocesociety/?fref=nf
https://www.facebook.com/bellavocesociety/posts/3440313123
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ภาพที่ 8 ภาพแบบฝึกหัดเบื้องต้นส าหรบัสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 
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ภาพที่ 9 ภาพแบบฝึกหัดเบื้องต้นส าหรบัสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 
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ภาพที่ 10 ภาพแบบฝกึหัดเบื้องต้นส าหรบัสมาชิกคณะนักรอ้งประสานเสียงสยาม 
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2. การทบทวนและฝึกฝนบทเพลง  
การฝึกซ้อมในส่วนนี้ของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม เป็นการน าบทเพลงเก่าที่เคย

ขับร้องและบทเพลงใหม่ที่ก าลังฝกึฝนอยู่กลบัมาทบทวนอยู่อย่างต่อเนื่อง เป็นการช่วยให้สมาชิกเก่าได้
ทบทวนบทเพลงที่เคยร้องไปแลว้ให้กลับมาร้องได้อย่างมีคุณภาพมากข้ึน และใช้สอนสมาชิกใหม่ที่เพิง่
เข้าร่วมให้สามารถตามบทเพลงเก่า ๆ ได้ โดยมีเนื้อหาในการทบทวนและฝึกฝนบทเพลงแบ่งเป็น 5 
ด้าน ได้แก่ การออกเสียง การออกรูปค าและการอ่านเนื้อเพลง การฝึกร้องท านองและการฝึกร้อง
ประสานเสียงกับแนวเสียงอื่น สัญลักษณ์และรายละเอียดต่าง ๆ  รวมถึงการตีความบทเพลงและการ
ถ่ายทอดอารมณ์ 

2.1 การออกเสียง ระหว่างการฝึกซ้อมของสมาชิก อาจารย์วุฒิพันธ์ุ จะเป็นผู้แนะน า
วิธีที่ถูกต้องในการออกเสียงของสมาชิก โดยมีสิ่งที่ต้องสังเกตและช้ีแนะสมาชิกระหว่างการฝึกซ้อมใน
ด้าน ความถูกต้องของวิธีการออกเสียงโดยยึดหลักจากการขับร้องแบบคลาสสิก ซึ่งมีพื้นฐานจากการ
หายใจเข้า – ออก และการออกเสียงที่เป็นแบบฝึกหัดในการเตรียมพร้อมทางด้านร่างกายให้แก่
สมาชิก ซึ่งสมาชิกบางคน มีความตั้งใจระหว่างการเตรียมพร้อมด้านการเสียง แต่เมื่อเข้าสู่ข้ันตอนใน
การทบทวนบทเพลงและการฝึกฝนบทเพลง ตัวสมาชิกเองกลับมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการอ่านเนื้อเพลง
แต่เพียงอย่างเดียว และไม่ได้ใช้สิ่งที่เรียนรู้มาในการเตรียมพร้อมร่างกายให้เป็นประโยชน์ ดังนั้น
อาจารย์วุฒิพันธ์ุจึงต้องมีการช้ีแนะและแสดงตัวอย่างให้สมาชิกเข้าใจว่าการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้
ฝึกฝนมามีผลดีต่อการขับร้อง  

นอกจากนี้ยังต้องดูถึงความแม่นย าในการออกเสยีงของสมาชิก ซึ่งสมาชิกบางคนสามารถ
ร้องโน้ตได้ถูกต้องเมื่อต้องขับร้องคนเดียว แต่ถ้าหากขับร้องอยู่ในแนวเสียงประสานและมีสมาชิกคน
อื่น ๆ ก าลังร้องเสียงประสานของตนเองอยู่นั้น สมาชิกบางคนไม่มีความสามารถในการแยกแยะ
ท านองที่ถูกต้องของตนเองได้ และขับร้องท านองที่แปลกออกไปจากท านองที่ตัวเองสามารถร้องได้
ก่อนหน้านี้ อาจารย์วุฒิพันธ์ุ จะสังเกตและหยุดการฝกึซ้อมเพลงเป็นระยะ ๆ  เพื่อที่จะท าให้สมาชิกทกุ
คนสามารถร้องแนวเสียงของตนเองที่ถูกต้องได้ 

2.2 การออกรูปค าและการอ่านเนื้อเพลง เป็นการสังเกตและแนะน าสมาชิกที่ก าลัง
ท าการฝึกฝนและอ่านเนื้อเพลง ว่าค าร้องใดบ้างที่ออกเสียงผิดไปจากหลักการสะกดค า ซึ่งบทเพลงที่
น ามาฝึกซ้อมนั้นมีภาษาอยู่หลากหลาย และแต่ละเพลงก็มีเนื้อร้องที่ใช้ภาษาและค าร้องแตกต่างกันไป
ตามความต้องการของผู้ประพันธ์ ได้แก่ เนื้อเพลงภาษาไทย เนื้อเพลงภาษาละติน เนื้อเพลงภาษา
อิตาลี เนื้อเพลงภาษาอังกฤษ และเนื้อเพลงภาษาเยอรมัน โดยรูปแบบการออกเสียงและส าเนียงที่
แตกต่างกันของแต่ละภาษาท าให้ในบางครั้งสมาชิกเกิดความสับสนและร้องส าเนียงผิดแปลกไป เช่น 
ค าว่า “Panis Angelicus” ถ้าอ่านแบบภาษาละตินที่ถูกต้อง จะอ่านว่า “ปา – นิส – แอง – เจ – ลิ 
– คูส” แต่สมาชิกบางคนไม่เข้าใจว่าเนื้อเพลงตรงนี้เป็นภาษาละติน และใช้การอ่านแบบภาษาอังกฤษ
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ซึ่งได้ส าเนียงประมาณว่า “พา – นิส – แอง – เจล – ลิ – คัส” ผลที่ออกมาจึงท าให้วิธีการออกเสียง
และรูปค าผิดแปลกออกไป 

2.3 การฝึกร้องท านองและการฝึกร้องประสานเสียงกับแนวเสียงอื่น ในโน้ตเพลง
ประสานเสียงจะระบุหน้าที่ให้แก่สมาชิกแต่ละแนวเสียงว่าต้องขับร้องท านองเสียงอย่างไร ร้องโน้ต
เสียงสูงหรือต่ า และเมื่อร้องกับสมาชิกในแนวเสียงอื่น ๆ ต้องรู้ว่า ตนเองร้องเสียงสูงกว่าหรือ ต่ ากว่า 
เช่น แนวเสียงโซปราโน มักจะมีโน้ตที่มีเสียงสูงกว่าแนวเสียงอัลโต แต่ในบทเพลงประสานเสียงบาง
เพลง มีวิธีในการเขียนแนวประสานเสียงที่ต้องการให้ แนวโซปราโน ร้องคู่กันกับแนวอัลโต หรือ
บางครั้งอาจจะต้องร้องโน้ตที่ต่ ากว่าแนวเสียงอัลโตประมาณ 1 – 2 โน้ต ซึ่งสมาชิกแต่ละแนวเสียง 
ต้องเข้าใจจุดส าคัญเหล่าน้ีระหว่างการฝึกซ้อม รวมถึงเมื่อขับร้องเป็นบทเพลงที่มีแนวประสานหลาย
แนว เช่น การขับร้องประสานเสียงสี่แนว โซปราโน อัลโต เทเนอร์ และ เบส (SATB) รวมถึงการขับ
ร้องประสานเสียง 3 แนว โซปราโน – อัลโต – เทเนอร์ หรือ โซปราโน – เทเนอร์ – เบส (SAT STB) 
ต่างมีความยากง่ายของท านองแตกต่างกัน ดังนั้นการฝึกฝนส่วนนี้จึงต้องแบ่งกลุ่มสมาชิกออกทีละ
แนวเสียงและเล่นท านองเพลงด้วยเปียโนเพื่อให้สมาชิกแต่ละแนวสามารถร้องตามได้อย่างแม่นย า 
จนกระทั่งเมื่อสมาชิกแต่ละแนวเสียงสามารถขับร้องโน้ตและท านองของตนได้แล้ว อาจารยวุ์ฒิพันธ์ุก็
จะให้สมาชิกแต่ละแนวเสียงขับร้องคู่กัน เช่น แนวเสียงโซปราโนร้องคู่กับแนวเสียงเบส หรือ แนวเสียง
โซปราโนร้องคู่กับแนวเสียงอัลโต เพื่อดูความกลมกลืนของเสียงประสาน เช่น การขับร้องคู่ 3 หรือ คู่ 
6 ไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อท าได้จนหมดทุกแนวเสียงแล้ว จึงให้ทุก ๆ  แนวเสียงขับร้องพร้อมกันอีก
ครั้งหนึ่ง  

2.4 สัญลักษณ์และรายละเอียดทางด้านการแสดงดนตรี ที่ระบุอยู่ในโน้ตเพลง เช่น 
ความดังเบา ประโยคเพลง โน้ตประดับ การขับร้องเสียงสั้นและเสียงยาว เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มี
ความส าคัญที่อาจารย์วุฒิพันธ์ุต้องช้ีแนะให้สมาชิกเข้าใจว่าสัญลักษณ์ดนตรีแต่ละตัวหมายความว่า
อย่างไร และสมาชิกต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายที่ก าหนดมาอย่างไร รวมถึง วิธีการเอื้อนเสียง ที่
ค่อนข้างจะมีความพิเศษเนื่องจาก การเอื้อนเสียงระหว่างการขับร้องประสานเสียงมีทั้งเครื่องหมายที่
ก าหนดเจาะจงว่าสมาชิกต้องร้องเอื้อนเสียงตามที่ก าหนดไว้ และลักษณะการเอื้อนเสียงที่มีเป้าหมาย
เพื่อท าให้เกิดความไพเราะระหว่างการขับร้องรวมถึงยังเพิ่มความน่าสนใจให้แก่บทเพลงที่ขับร้อง โดย
ที่บทเพลงที่ขับร้องนั้นอาจจะมีหรือไม่มีเครื่องหมายก าหนดให้สมาชิกต้องเอื้อนเสียงตามที่ผู้ประพันธ์
ได้ก าหนดไว้ แต่ถ้าหากสมาชิกสามารถขับร้องได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ก็จะท าให้บทเพลงนั้น ๆ น่าฟัง
มากขึ้นไปอีก 

2.5 การตีความบทเพลงและการถ่ายทอดอารมณ์ เป็นทักษะส าคัญอีกด้านหนึ่งที่ท า
ให้สมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียงสยามสามารถขับร้องประสานเสยีงได้ดีข้ึน และเป็นการฝึกฝนที่
สอดแทรกอยู่ระหว่างการฝึกขับร้องเพลง ซึ่งการตีความหมายบทเพลงและการถ่ายทอดอารมณ์เกิด
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จากความต้องการที่จะให้สมาชิกเข้าใจเนื้อเพลงและความหมายของบทเพลงที่เขียนในภาษาที่
แตกต่างกัน เช่น ภาษาละติน ภาษาอิตาลี และอังกฤษ ซึ่งภาษาแต่ละภาษานอกจากจะมีวิธีสะกดที่
แตกต่างกันต่างที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 2.2 เรื่องการออกรูปค าและการอ่านเนื้อเพลงแล้ว การตีความ
บทเพลง จะท าให้สมาชิกทราบว่า ผู้ประพันธ์ต้องการจะบรรยายความรู้สึกของตนเองผ่านบทเพลง
อย่างไร หรือในช่วงเวลาที่ผู้ประพันธ์แต่งเพลงข้ึนมีเป้าหมายเพื่อใช้ในงานประเภทไหน เช่น เพลง  
Va Pensiero ( ช่ือภาษาอั งกฤษเรียก ว่า Chorus of the Hebrew Slave)  จากอุปรากรเรื่อง 
Nabucco ซึ่งเป็นบทประพันธ์ของ Giuseppe Verdi โดยในเนื้อเพลงได้บอกเล่าถึงความรูส้ึกเศร้าโศก
เสียใจของผู้คนที่ต้องจากเมืองอันเปน็ที่รกัไป เนื่องจากสงครามและการยึดดินแดนของทหาร ดังนั้นถ้า
สมาชิกสามารถเข้าใจความหมายได้ดี น้ าเสียงและท่าทางการแสดงออกของสมาชิกก็จะช่วยสื่อ
อารมณ์ของบทเพลงได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน เช่น ความโศกเศร้าเสียใจตามความหมายที่ปรากฏอยู่บท
โน้ตเพลง ท าให้ผู้ฟังมีความรู้สึกคล้อยตามไปด้วย นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บทเพลงมีความไพเราะน่า
ฟังมากข้ึน และสิ่งส าคัญที่สุดต้องรู้ว่าสมาชิกทุกคนเข้าใจในความหมายของบทเพลงประสานเสียงที่
ตนเองก าลังขับร้องไปในทิศทางเดียวกันกับสมาชิกคนอื่น ๆ  

เนื้อหาในการทบทวนและฝึกซ้อมบทเพลงที่กล่าวมา 5 ด้านข้างต้น เป็นลักษณะการ
ฝึกซ้อมที่คณะนักร้องประสานเสียงสยามด าเนินกิจกรรมและรูปแบบการฝึกซ้อมมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
คณะนักร้องประสานเสียงในปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการฝึกซ้อมและ
ข้ันตอนที่ชัดเจน ซึ่งรูปแบบการฝึกฝนแบบนี้มีรายละเอียดที่ต้องใส่ใจระหว่างการฝกึซ้อมค่อนข้างมาก 
เพื่อให้สมาชิกใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจว่าจะต้องร้องประสานเสยีงอย่างไรจึงจะมีคุณภาพที่ดี ซึ่งใช้เวลา
ในการฝึกมากกว่าปกติ จนกระทั่งเป็นสาเหตุที่ท าให้สมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียงบางคนที่
สามารถขับร้องประสานเสียงได้ดี ย้ายไปอยู่กับคณะนักร้องประสานเสียงกลุ่มอื่นที่มีการฝึกซ้อมที่
รวดเร็วกว่า เนื้อหาการฝึกซ้อมกระชับและพัฒนาได้รวดเร็วกว่า 

 
ส่วนท่ี 2 ส่วนของการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางด้านดนตรี 

เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เพิ่มมาในภายหลัง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งมีเป้าหมาย
เพื่อให้สมาชิกใหม่ที่ยังไม่สามารถอ่านโน้ตเพลงและสัญลักษณ์ทางดนตรี สามารถเข้าใจและจดจ า
รายละเอียดเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านดนตรีและทฤษฎีดนตรี รูปแบบการเรียนการสอนในคณะ
นักร้องประสานเสียงสยาม มีรายละเอียดและเนื้อหาการสอนเรื่องที่เกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านดนตรี 7 
ด้าน ประกอบด้วย บันไดเสียง กุญแจเสียง รูปแบบการนับจังหวะ ค่าความยาวของเสียงในโน้ตแต่ละ
ตัว สัญลักษณ์ก าหนดระดับเสียงดัง – เบา เครื่องหมายก าหนดความสั้นยาวของเสียง และการอ่าน
โน้ตแบบฉับพลัน 
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1. บันไดเสียง (Scale) เป็นการสอนสมาชิกให้เข้าใจถึงระดับเสียง ระยะห่างของเสียง
และระดับเสียงสูง – ต่ า ที่ต้องใช้ในการขับร้องประสานเสียงโดยระยะห่างของเสียงแต่ละเสียง จะมี
การไล่ล าดับเสียงจากเสียงต่ าไปยังเสียงสูงทั้งหมด 7 ตัวโน้ต ตัวอย่าง “บันไดเสียง C” ก็จะมีโน้ต 8 
ตัว โดยเรียงตั้งแต่โน้ตตัว C – D – E – F – G – A – B ทั้งหมด 7 เสียง แล้วจึงวนกลับมาที่โน้ตตัว C 
อีกครั้งหนึ่ง ถ้าหากมีการก าหนดช่ือบันไดเสียงเป็น “บันไดเสียง G” ก็จะมีโน้ต 8 ตัว เช่น เดียวกันซึ่ง
มีโน้ตตั้งแต่ตัว G – A – B – C – D – E – F# และ G วงกลับมาครบรอบเช่นเดียวกัน ซึ่งการสอน
บันไดเสียงมีเป้าหมายที่ต้องการให้สมาชิกใหม่เข้าใจระดับเสียงที่แตกต่างกันของแต่ละบทเพลง ถ้า
หากบทเพลงประสานเสียงบันไดเสียงเริ่มต้นที่ระดับเสียง F สมาชิกก็ควรที่จะรู้ว่า โน้ตเสียงแรกที่ขับ
ร้องควรเริ่มที่โน้ตตัวไหนและจบตัวไหน ซึ่งความรู้ด้านบันไดเสียงจะท าให้สมาชิกที่เรียนมีความเข้าใจ
และความแม่นย าในการขับร้องประสานเสียงมากข้ึน นอกจากนี้บันไดเสียงเป็นรูปแบบการจด
บันทึกเสียงในเชิงสัญลักษณ์ และความรู้ทางดนตรีสากลตะวันตก โดยสิ่งที่เขียนในโน้ตบันไดเสียงเป็น
สิ่งที่ใช้สื่อสารระหว่างผูป้ระพันธ์เพลง กับนักร้อง ว่าผู้ประพันธ์ต้องการอะไรจากการรอ้งประสานเสยีง 

2. เครื่องหมายประจ ากุญแจเสียง (Key Signature) เป็นเครื่องหมายการเปลี่ยนกุญแจ
เสียงที่มีระยะห่างของเสียงเท่าเดิม แต่มีความสูง – ต่ าของบันไดเสียงที่เปลี่ยนแปลงตามระดับช่ือ
บันไดเสียง 

 
ตารางที่ 13 ตารางแสดงตัวอย่างเครื่องหมายประจ ากุญแจเสียง 

 
เครื่องหมายตัง้บันไดเสียง บันไดเสียง

เมเจอร์ 
บันไดเสียง 
ไมเนอร์ 

เครื่องหมายตัง้บันไดเสียง บันไดเสียง
เมเจอร์ 

บันไดเสียง 
ไมเนอร์ 

 
ไม่มีแฟล็ตหรือชาร์ป 

C major A minor    

 
แฟล็ต 1 ตัว 

F major D minor 
 

ชาร์ป 1 ตัว 

G major E minor 

 
แฟล็ต 2 ตัว 

B♭ major G minor 
 

ชาร์ป 2 ตัว 

D major B minor 

 
เครื่องหมาย ชาร์ป (Sharp) และ แฟล็ต (Flat) เป็นเครื่องหมายที่มีหน้าที่บอกให้โน้ตที่

อยู่ด้านหน้าเครื่องหมายเหล่าน้ีต้องเปลี่ยนแปลงระดับเสียง ซึ่งโน้ตที่อยู่หน้าเครื่องหมาย Sharp เป็น
การก าหนดให้สมาชิกที่เห็นเครื่องหมายน้ีต้องขับร้องเสียงสูงข้ึนครึ่งเสียงจากโน้ตที่ก าหนด และโน้ตที่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Do_Mayor_armadura.png
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=C_major&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=A_minor&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:F_Major_key_signature.png
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=F_major&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=D_minor&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:G_Major_key_signature.png
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=G_major&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=E_minor&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:B-flat_Major_key_signature.png
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=B_flat_major&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=G_minor&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:D_Major_key_signature.png
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=D_major&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=B_minor&action=edit&redlink=1
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อยู่หน้าเครื่องหมาย Flat เป็นการก าหนดให้สมาชิกที่เห็นเครื่องหมายน้ีต้องขับรอ้งเสียงต่ าลงครึง่เสยีง
จากโน้ตที่ก าหนด เป้าหมายที่อาจารย์แมนนริศต้องการให้สมาชิกจดจ าเครื่องหมายเหล่าน้ีได้ ก็เพื่อที่
สมาชิกจะได้เตรียมตัวออกเสียงได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและเข้าใจถึงระยะห่างของเสียงที่มีความเปลี่ยนแปลง
ไปเมื่อเจอเครื่องหมายทั้ง 2 ตัวระหว่างการฝึกซ้อม สมาชิกที่ผ่านการเรียนทฤษฎีก็จะสามารถร้องโนต้
ได้ถูกต้องรวดเร็วยิ่งข้ึนอีกทั้งยังใช้เวลาในการฝึกซ้อมน้อยลง และเมื่อสมาชิกสามารถร้องได้ตรงโน้ต
ทันที ก็ไม่ต้องให้นักเปียโนช่วยทบทวนท านองที่ขับร้องซ้ าอีก 

3. เครื่องหมายประจ าจังหวะ (Time Signature) มีลักษณะตัวเลขซ้อนกัน 2 ตัว  
( )ไว้ส าหรับบอกจ านวนจังหวะภายใน 1 ห้อง อาจมีสัญลักษณ์ Common time ( ) ซึ่งมีค่าจังหวะ
เท่ากับ 4/4 และสัญลักษณ์ Cut time ( ) แทนจังหวะ 2/2 ซึ่งแต่ละเครื่องหมายเปน็สัญลักษณ์ทีบ่อก
เกี่ยวกับอัตตราจังหวะในการร้องประสานเสียง เช่น 4/4 หมายถึงการร้องเพลงในจังหวะมาตรฐาน
ทั่วไป ซึ่ง 1 ห้องจะมี 4 จังหวะ หรือสัญลักษณ์จังหวะ 3/4 เป็นจังหวะที่มีลักษณะเหมือนกับการ
เต้นร าในจังหวะวอลซ์ ซึ่งในหนึ่งห้องเพลง มี 3 จังหวะ ซึ่งระหว่างการสอนเครื่องหมายประจ าจังหวะ
ให้แก่สมาชิก อาจารย์แมนนริศ จะท าการสอนเนื้อหาเกี่ยวกับสัญญาณมือของวาทยกรที่บอกจังหวะ
อยู่ในลักษณะการโบกมือ ข้ึน – ลง ซ้าย – ขวา ว่าแต่ละทิศทางหมายถึงจังหวะที่เท่าไหร่ ซึ่งช่วย
สมาชิกในสถานการณ์ที่สมาชิกก าลังแสดงอยู่บนเวทีและสมาธิหลุด สามารถมองสัญญาณมือของ
วาทยกรและทราบว่าตัวเองควรจะร้องโน้ตในจังหวะไหนต่อได้ 

4. ค่าความยาวของเสียงในโน้ตแต่ละตัว ประกอบด้วย โน้ตตัวกลม (Whole Note) ที่
ก าหนดให้นักร้องต้องร้องโน้ตเสียงยาว 4 จังหวะ โน้ตตัวขาว (Half Note) ก าหนดให้นักร้องต้องร้อง
เสียงยาว 2 จังหวะ โน้ตตัวด า (Quarter Note) เป็นโน้ตที่ก าหนดให้นักร้องต้องร้องเสียงยาว 1 
จังหวะ เขบ็ต 1 ช้ัน  (Eight Note) เป็นโน้ตที่ก าหนดให้นักร้องต้องร้องเสียงยาวครึ่งจังหวะ เขบ็ต 2 
ช้ัน (Sixteenth Note) เป็นโน้ตที่ก าหนดให้นักร้องต้องร้องเสียงยาว 1 ใน 4 ส่วน ของ 1 จังหวะ 
นอกจากนี้ยังมีสัญลักษณ์ตัวหยุดในดนตรีอาทิ ตัวหยุดหนึ่งจังหวะ (Quarter Note Rest) รวมถึง
สัญลักษณ์และตัวหยุดที่มีค่าจังหวะแตกต่างกัน ซึ่งการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวโน้ตที่มีค่าความยาว
แตกต่างกันจะท าให้สมาชิกเข้าใจว่า ตัวเองต้องขับร้องเสียง สั้น – ยาว แค่ไหนและพร้อมเพรียงกับ
สมาชิกคนอื่นหรือไม่ นอกจากนี้การเรียนค่าความยาวของเสียงในโน้ตแต่ละตัว ยังมีลักษณะเหมือนกบั
การก าหนดจังหวะในบทเพลง ว่ามีความช้า – เร็ว หรือไม่ ถ้าหากสมาชิกมองเป็นโน้ตที่เป็นเขบ็ต 1 
ต่อกันหลายตัวก็จะได้เตรียมตัวที่จะออกเสียงที่มีความต่อเนื่องกัน 

5. สัญลักษณ์ก าหนดความดัง – เบา ในดนตรีประกอบด้วย เครื่องหมาย Forte หมายถึง
การร้องเสียงดัง Mezzo Forte หมายถึงร้องเสียงดังแต่ไม่มากเกนิไป Mezzo Piano หมายถึงการรอ้ง
เสียงเบาแต่ไม่เบานัก Piano หมายถึงการร้องเสียงเบา นอกจากนี้ยังมี เครื่องหมาย Crescendo และ 
Diminuendo ที่ก าหนดให้นักร้อง ค่อย ๆ ร้องเสียงดังข้ึน และค่อย ๆ เบาลง ซึ่งถ้าหากสมาชิกเข้าใจ

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Allabreve.svg
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ในการขับร้องเสียงดัง – เบา ตามที่สัญลักษณ์ก าหนดไว้ จะท าให้บทเพลงที่แสดงมีความน่าฟังมากขึ้น 
ในขณะเดียวกัน เมื่อวาทยกรเห็นเครื่องหมาย ดัง – เบา ในโน้ตเพลง ระหว่างการฝึกซ้อมและการ
แสดง วาทยกรมีหน้าที่ต้องสื่อสารให้สมาชิกเข้าใจว่า ตนต้องการให้สมาชิกร้องเสียงดังข้ึนหรือเบาลง 
โดยใช้สัญญาณมือยกข้ึนช้า ๆ เพื่อบอกให้สมาชิกเพิ่มความดังของเสียงที่ขับร้องออกมา และการที่
วาทยกรใช้สัญญาณมือที่กดฝ่ามือให้มีระดับต่ าลงเรื่อย ๆ เป็นการบอกให้สมาชิกลดระดับเสียงลง 

6. เครื่องหมายก าหนดความสั้น – ยาวของเสียง (Legato และ Staccato) โดย
เครื่องหมาย Legato เป็นเครื่องหมายทางดนตรีเครื่องหมายหนึ่งที่มีหน้าที่ในการก าหนดให้นักร้อง
ประสานเสียงร้องเสยีงยาวต่อกัน ด้วยเส้นโค้งที่มีปลายทั้งสองด้านก าหนดลงบนตัวโน้ตว่าต้องร้องโนต้
เสียงยาว ตั้งแต่โน้ตตัวแรกจนถึงโน้ตตัวที่ต้องการก าหนดให้นักร้องร้องเสียงยาว และเครื่องหมาย 
Staccato มีลักษณะเป็นจุดสีด า อยู่ด้านบนหัวโน้ตแต่ละตัว ซึ่งก าหนดให้นักร้องท าการร้องเสียงสั้น
แยกเป็นโน้ตแต่ละตัวอย่างชัดเจน  

7. การอ่านโน้ตอย่างฉับพลัน เป็นการฝึกฝนและเพิ่มความรวดเร็วแม่นย าในการอ่าน
โน้ตเพลงให้แก่สมาชิก ซึ่งอาจารย์วุฒิพันธ์ุและอาจารย์แมนนริศ ต้องการให้สมาชิกทุกคนสามารถอา่น
โน้ตเพลงแล้วแปลความหมายได้รวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเนื้อหาในการอ่านโน้ตแบบฉับพลันคือการให้
สมาชิกได้อ่านโน้ตและแบบฝึกหัดง่าย ๆ จ านวนหลายข้อและให้สมาชิกปฏิบัติตามสัญลักษณ์และ
ระดับเสียงที่ก าหนดไว้ ซึ่งมีเครื่องหมายทางดนตรีทั้งกุญแจเทรเบิลที่ใช้ระบุท านองแนวเสียงของ
ผู้หญิง และกุญแจเบสที่ระบุท านองแนวเสียงของผู้ชาย การฝึกฝนคือการให้สมาชิกอ่านโน้ตที่แจกไป
แล้วลุกข้ึนแสดงว่าตนเองสามารถปฏิบัติตามเครื่องหมายได้มากน้อยแค่ไหน และมีความถูกต้อง
หรือไม่ เมื่อสมาชิกสามารถอ่านโน้ตบรรทัด 5 เส้นได้อย่างคล่องแคล่วก็จะท าให้สามารถอ่านและ
ศึกษาท านองในบทเพลงที่ตนเองต้องร้องได้อย่างรวดเร็ว 
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ภาพที่ 11 ภาพแบบฝกึหัดการอ่านโน้ตแบบฉับพลัน 
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การสอนทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นนี้มีเป้าหมายให้แก่สมาชิกใหม่สามารถท าความเข้าใจกับ
สัญลักษณ์แต่ละอันที่ก าหนดไว้ในโน้ตเพลง รวมถึงการสอนให้สมาชิกเข้าใจความหมายของสัญญาณ
มือที่วาทยกรต้องการบอกให้สมาชิกปฏิบัติตาม การเรียนในภาคทฤษฎีเป็นการเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะการขับร้องประสานเสียงใหแ้ก่สมาชิกใหม่ที่ไม่เข้าใจเครื่องหมายดนตรีสามารถตีความโน้ตเพลง
และปฏิบัติตามสัญลักษณ์เครื่องหมายได้ถูกต้อง  
 

 
 
ภาพที่ 12 ภาพอาจารย์แมนนริศและอาจารย์วุฒิพันธ์ุขณะก าลังสอนทฤษฎีดนตร ี
ที่มา: Glass Room Studio by Kru Tui, สอนอ่านโน้ต โดย อ.แมนนริศ และ ครูตุ้ย, เข้าถึงเมื่อ 18 
มีนาคม พ.ศ. 2559, เข้าถึงได้จากhttps://www.facebook.com/gassroomstudio/photos/pcb. 
451065441770192/451065285103541/?type=3&theater 
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3. รายการแสดง 
การศึกษาพัฒนาการด้านรายการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม มีประเด็นใน

การศึกษา 2 ด้าน ประกอบด้วย จ านวนครั้งและความถ่ี และบทเพลงที่ใช้ในการแสดง 
3.1 จ านวนครั้งและความถ่ี 

การแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ในช่วง 10 ตั้งแต่ก่อตั้ง มีรูปแบบความ
เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน มีประเด็นในการศึกษา 2 ด้าน ได้แก่ ความถ่ีและจ านวนครั้งในการแสดง และ
รูปแบบประเภทการแสดงและคอนเสิร์ต โดยผู้วิจัยขอกล่าวข้อมูลทั้งสองด้านไปพร้อมกัน และมีการ
สรุปข้อมูลในรูปแบบตารางดังนี้  

 
ตารางที่ 14  ตารางแสดงจ านวนคอนเสิร์ตและประเภทการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม

ในแต่ละปี  
 

ป/ีประเภท
คอนเสริ์ต 

จ านวนคอนเสริ์ตในแต่ละป ี
รวม คอนเสิร์ต

ประจ าปี 
งานการกุศล งานแสดงโชว์ งานเทศกาล 

งาน 
อีเวนท์ 

พ.ศ. 2547 1 - - 1 - 2 
พ.ศ. 2548 1 - - - - 1 
พ.ศ. 2549 1 - - - - 1 
พ.ศ. 2550 - - - - - - 
พ.ศ. 2551 - - 1 - - 1 
พ.ศ. 2552 - 1 - 1 1 3 
พ.ศ. 2553 1 1 - 1 - 3 
พ.ศ. 2554 1 - 1 1 1 4 
พ.ศ. 2555 1 1 1 2 2 7 
พ.ศ. 2556 1 1 1 2 1 6 

รวม 7 4 4 8 5 28 
 
จากข้อมูลในตารางข้างต้นได้แสดงให้เห็นถึงปริมาณในการจัดคอนเสิร์ตของคณะนักร้อง

ประสานเสียงสยาม ในช่วงเวลา 10 ปี ที่ก่อตั้งข้ึน มีจ านวน 28 ครั้ง และช้ีให้เห็นถึงจ านวนและ
ความถ่ีในการจัดการแสดงคอนเสิร์ตของคณะนักร้องประสานเสียงสยามที่เกิดข้ึนในแต่ละปีมีแนวโน้ม
ที่จะจัดการแสดงมากข้ึนมากขึ้น ยกเว้นปี พ.ศ. 2550 ไม่มีการแสดงเกิดข้ึน  
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เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2547 – 2551 จะพบได้ว่า คณะนักร้องประสาน
เสียงสยามมีการแสดงและคอนเสิร์ต เพียงปีละ 1-2 ครั้งเท่านั้น มีการจัดรูปแบบการแสดงที่เป็น
คอนเสิร์ตประจ าปี และงานขับร้องเทศกาลเท่าน้ัน ซึ่งบทเพลงที่คณะนักร้องประสานเสียงใช้ขับร้อง
คอนเสิร์ตประจ าปีเป็นบทเพลงที่เกี่ยวกับศาสนา และบทเพลงประเภทดนตรีคลาสสิก  เช่น เพลง  
Ave Verum Corpus ที่ประพันธ์โดย Mozart หรือบทเพลงที่มีช่ือว่า Chorus of Hebrew slaves 
ของนักประพันธ์ช่ือว่า Giuseppe Verdi ค่อนข้างเป็นบทเพลงที่มีความยากในการฝึกฝนให้ขับร้องได้
ดีและถูกต้องตามที่ผู้ประพันธ์ต้องการ ซึ่งท าให้คณะนักร้องประสานเสียงมีบทเพลงในการแสดง
จ านวนค่อนข้างน้อย  

จากข้อมูลในตารางที่13 ช้ีให้เห็นได้ว่าช่วงเวลา 5 ปีแรกนั้น คณะนักร้องประสานเสียง
สยามอยูใ่นช่วงที่ก าลังสร้างช่ือเสียงให้แก่ตนเอง โดยการสะสมประสบการณ์จากการแสดงคอนเสิร์ต
ประจ าปี รวมถึงการประชาสัมพันธ์ตัวเองให้บุคคลภายนอกรู้จักอย่างต่อเนื่องเท่าที่จะท าได้  

ในช่วงปี พ.ศ. 2550 - 2552 คณะนักร้องประสานเสียงสยามไม่ได้จัดแสดงคอนเสิร์ต
ประจ าปี ด้วยสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมคณะนักร้องประสานเสียงสยามในปี พ.ศ. 2550 
อาจารย์สันติ มีงานราชการกับวงดุริยางค์ทหารเรือมากข้ึน ท าให้ไม่สามารถเข้าควบคุมการฝึกซ้อม
ของคณะนักร้องประสานเสียงสยามได้อย่างเต็มที่ จึงมีการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมวง เป็นอาจารย์วุฒิ
พันธ์ุที่มารับช่วงต่อในการควบคุมการขับร้องประสานเสียง โดยอาจารย์วุฒิพันธ์ุ ต้องการปรับเปลี่ยน
ทิศทางเป้าหมายของคณะนักร้องประสานเสียงให้มีขนาดวงที่ใหญ่ข้ึนและมีสมาชิกในแต่ละแนวเสียง
เพิ่มมากข้ึน จึงได้เปิดรับสมาชิกใหม่เพิ่มเติม เมื่อมีสมาชิกใหม่เข้ามากลับพบว่าสมาชิกเหล่านี้มี
พื้นฐานด้านดนตรีน้อยกว่าสมาชิกในยุคแรก ท าให้คณะนักร้องประสานเสียงสยามยังไม่มีความพร้อม
ที่จะจัดการแสดงคอนเสิร์ต  

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2555 คณะนักร้องประสานเสียงสยามเริ่มมีงานแสดงทั้งการแสดง
คอนเสิร์ตประจ าปี และการแสดงรูปแบบอื่น ๆ  รวมทั้งหมด 7 ครั้งใน 1 ปี แสดงให้เห็นว่าในปี พ.ศ. 
2555 คณะนักร้องประสานเสียงสยามมีการจัดการแสดงคอนเสิร์ตค่อนข้างบ่อย โดย เฉลี่ยแล้ว 1 
คอนเสิร์ตใช้เวลาประมาณ 2 เดือน แต่บทเพลงที่ขับร้องในแต่ละคอนเสิร์ตมีรายช่ือบทเพลงซ้ ากัน
ค่อนข้างมาก แสดงให้เห็นว่าคณะนักร้องประสานเสียงสยามได้น าบทเพลงที่สมาชิกสามารถขับร้องได้
แล้วมาเรียบเรียงล าดับการแสดงใหม ่และเพิ่มบทเพลงใหม่เข้าไปเพื่อให้รูปแบบการแสดงคอนเสิรต์ไม่
ซ้ ากับการแสดงอื่น ๆ  

จากข้อมูลที่ผู้วิจัยมีงานแสดงคอนเสิร์ต ในปี พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย คอนเสิร์ตในวันที่ 
8 มีนาคม พ.ศ. 2555 เป็นการขับร้องประสานเสียงร่วมกับศิลปินรับเชิญ สมบัติ เมทะนี ขับร้อง
ร่วมกับ อาจารย์สันติ ลุนเผ่ ซึ่งเป็นงานการกุศลภายใต้ช่ือคอนเสิร์ตว่า The Gentleman Concert 
“Man and Love” จัดข้ึนที่สถาบันปรีดี พนมยงค์ โดยน ารายได้จากการจัดคอนเสิร์ตมอบให้แก่
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ผู้ประสบภัยน้ าท่วมในปี พ.ศ. 2554 และในปีนั้นงานแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยามมีบท
เพลงที่ใช้งานร่วมกัน 2 การแสดงได้แก่ คอนเสิร์ต Voice Concerto Street Song Concert ที่จัดข้ึน
ในวันที่ 1 สิงหาคม และการแสดงโชว์เปิดตัวสินค้าในห้างสรรพสนิค้า Digital Gateway ถนนพระราม 
1 พบว่า คณะนักร้องประสานเสียงสยามเลือกใช้รายการแสดงที่มีลักษณะเหมือนกับการแสดงครั้ง
ก่อน ๆ แต่เพิ่มบทเพลงอื่นเข้าไปเสริมให้รูปแบบการแสดงเปลี่ยนไป 

ในภาพรวมจ านวนคอนเสิร์ตของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ช่วงปี พ.ศ. 2555-
2556 พบว่าคณะนักร้องประสานเสียงสยามได้มีการแสดงคอนเสิร์ตปีละ 6 – 7 ครั้ง เมื่อเปรียบเทยีบ
กับจ านวนคอนเสิร์ตในปี พ.ศ. 2547 พบว่ามีจ านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยคอนเสิร์ตจัดข้ึน 
ยังมีความหลากหลายทางรูปแบบการแสดงมากข้ึน เช่น งานการกุศล และงานอีเวนท์อื่น ๆ ท าให้เห็น
ได้ว่าแนวทางการจัดการแสดงและจัดคอนเสิร์ตของคณะนักร้องประสานเสียงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
ให้มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเลือกบทเพลงที่ขับร้องประสานเสียงที่มีแนวเสยีง
ประสานที่ขับร้องง่าย และประเภทบทเพลงที่น ามาขับร้องเป็นบทเพลงสากลส่วนใหญ่ ท าใหม่สมาชิก
สามารถฝึกหัดเพลงประสานเสียงในปริมาณที่มากขึ้นได3้3

2110 
3.2 บทเพลงที่ใช้ในการแสดง 

นอกจากการศึกษาด้านรายการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยามแล้ว การ
คัดเลือกบทเพลงที่ใช้ในการแสดงก็มีความส าคัญ เช่น เดียวกัน ซึ่งผู้ควบคุมการฝึกซ้อม อาจารย์สันติ
และอาจารย์วุฒิพันธ์ุ จะเป็นผู้คัดเลือกบทเพลงและน ามาใช้ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตาม
ประเภทการแสดง  

การเลือกบทเพลงส าหรับการแสดงเป็นปัจจัยส าคัญอีกข้อหนึ่งที่ช้ีให้เห็นถึงพัฒนาการ
ทางด้านรายการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ด้วยการเก็บข้อมูลบทเพลงในการแสดง
ของวิจัยในภาคผนวก ข. ท้ายเล่ม มีรายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนบทเพลง และประเภทที่ใช้แสดงที่
คณะนักร้องประสานเสียงสยามเลือกขับร้องในแต่ละปี  

 
 
 
 
 
 

 
                                            

3310

21 สัมภาษณ์ วุฒิพันธ์ุ พงศ์ธนเลิศ, ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมคณะนักร้องประสานเสียงสยาม, 
3 พฤศจิกายน 2557 
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ตารางที่ 15 ตารางแสดงจ านวนและประเภทบทเพลงที่ขับรอ้งในแต่ละป ี
 

ปี พ.ศ. วันที่แสดง 
ประเภทเพลง 

รวม 
Church music Classical Christmas carol เพลงไทย เพลงสากล 

2547 
1 กรกฏาคม 10  - - 

24 
21 ธันวาคม  14 - - 

2548 30 สิงหาคม 1 11 2 4 18 
2549 4 กันยายน 18 12 - 3 33 
2550 - - - - - - 
2551 5 พฤศจิกายน - - - 1 1 

2552 
7 สิงหาคม -  1  

22 11 ตุลาคม 6    
23 – 25 ธันวาคม  15   

2553 
10 ตุลาคม 5 - -  

23 7 ธันวาคม 2   3 
24 ธันวาคม  13   

2554 

1 พฤษภาคม 1  -  

31 
23 สิงหาคม 6   6 
23 กันยายน 4   2 
24 ธันวาคม  12   

2555 

8 มีนาคม   1 3 

61 

30 มีนาคม 6   2 
1 สิงหาคม 1  1 11 

1 พฤศจิกายน   1 7 
25 พฤศจิกายน   3  

13 ธันวาคม 3 9   
22 ธันวาคม  11  2 

2556 

12 กุมภาพันธ์ 1  1 5 

46 

18 เมษายน   1 3 
7 สิงหาคม   2  
4 กันยายน 4   8 
24 ธันวาคม  12   
31 ธันวาคม 1  3 5 

 
จากข้อมูลในตารางที่ 14 แสดงให้เห็นถึงจ านวนบทเพลงและประเภทบทเพลงที่คณะ

นักร้องประสานเสียงสยามขับร้องในแต่ละปี และแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ตลอด
ระยะเวลา 10 ปี ดังนี้  
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ปี พ.ศ. 2547 คณะนักร้องประสานเสียงสยามมีการเลือกใช้เพลงในการแสดงคอนเสิร์ต 
เป็นบทเพลงประเภทเพลงที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและดนตรีคลาสสิก ร่วมกับบทเพลงที่ร้องในเทศกาล 
คริสต์มาส โดยในแต่ละคอนเสิร์ตมีจ านวนบทเพลงที่แสดงประมาณ 10 เพลงข้ึนไป 

ลักษณะของบทเพลงประสานเสียงที่คณะนักร้องประสานเสียงสยามเลือกมาขับร้องนั้น 
เป็นบทเพลงที่มีลักษณะการประพันธ์แบบดนตรีคลาสสกิและเพลงศาสนา ซึ่งบางบทเพลงมีความยาก
ในการฝึกซ้อมและใช้เวลาในการแสดงค่อนข้างนาน เช่น บทเพลง Ave Maria ของ Franz Schubert 
(SATB) 34

22
11 หรือบทเพลง ความฝันอันสูงสุด ที่เรียบเรียงโดย อาจารย์สันติ ลุนเผ่ เป็นบทเพลงประสาน

เสียงสี่แนวที่ค่อนข้างยากต่อการฝึกซ้อม แต่เพราะสมาชิกของคณะนักร้องประสานเสียงสยามมี
สมาชิกที่มีพื้นฐานการขับร้องประสานเสียงดีอยู่แล้ว ท าให้สามารถฝึกฝนและจัดแสดงคอนเสิร์ต
ประจ าปีได้  
 

 
 
ภาพที่ 13 ภาพตัวอย่างบทเพลง ความฝันอันสงูสุด ทีเ่รียบเรียงโดยอาจารยส์ันติ ลุนเผ่ 

 

                                            
22

3411 ดูภาคผนวก ค. 
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ภาพที่ 14 ภาพตัวอย่างเพลง Ava Maria ที่เรียบเรียงส าหรบัการขับร้องประสานเสียง 
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ในช่วงปี พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549 คณะนักร้องประสานเสียงสยามเริ่มขับร้องบท
เพลงภาษาไทยและเพลงสากลเพิ่มข้ึนเล็กน้อย ซึ่งมีจ านวนประมาณ 2 – 4 บทเพลงต่อการแสดง 1 
คอนเสิร์ตเท่านั้น 

ในปี พ.ศ. 2550 เป็นปีที่ไม่มีการแสดงคอนเสิร์ตเกิดข้ึนเลยแม้แต่ครั้งเดียวเนื่องด้วย
สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมการฝึกซ้อมคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ท าให้ไม่มีความ
พร้อมในด้านการจัดแสดงคอนเสิร์ต 

ในปี พ.ศ. 2551 คณะนักร้องประสานเสียงสยามเริ่มจัดการแสดงข้ึน โดยมีลักษณะการ
ใช้บทเพลงส าหรับแสดงที่เปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบบทเพลงคลาสสิกและเพลงศาสนา เป็นบทเพลง
สากลทั่วไปและเพลงไทย จากข้อมูลในตารางที่ 14 จะพบว่าคณะนักร้องประสานเสียงสยามได้ร่วมขับ
ร้องบทเพลงประสานเสียงเพียงแค่ 1 เพลงเท่านั้นโดยมีสาเหตุจาก การแสดงในครั้งนั้นคณะนักร้อง
ประสานเสียงสยามได้รับการว่าจ้างให้ช่วยขับร้องบทเพลงประสานเสียงกับคุณเศรษฐา ศิระฉายา ใน
คอนเสิร์ตวงดนตรี The Impossible  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2554 เป็นเหมือนช่วงเวลาฟื้นตัวของคณะนักร้องประสานเสียง
สยาม ซึ่งเริ่มมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตและมีจ านวนบทเพลงที่ใช้ในการแสดงขับร้องมากข้ึน พร้อมกับ
ความถ่ีและจ านวนการแสดงที่มีความสัมพันธ์กันในด้านจ านวนที่เพิ่มข้ึน เช่น เดียวกัน 

ช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2556 คณะนักร้องประสานเสียงสยาม มีจ านวนเพลงสากลที่เพิ่ม
ข้ึนมาอย่างเห็นได้ชัด มีสาเหตุมาจากจ านวนความถ่ีและในการแสดงคอนเสิร์ตของคณะนักร้อง
ประสานเสียง ซึ่งในช่วง 2 ปีนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับบทเพลงที่ขับร้องประสานเสียง ถึงแม้ว่า
คณะนักร้องประสานเสียงสยามจะมีการแสดงจ านวนครั้งมากข้ึนแต่พบว่าในแต่ละครั้งการแสดงมี
จ านวนบทเพลงลดน้อยลงเหลือเพียงแค่คอนเสิร์ตละประมาณ 4 – 8 เพลงต่อคอนเสิร์ต และมีการ
เลือกใช้บทเพลงสากลเสียส่วนใหญ่ซึ่งมีความง่ายในการฝึกฝนการขับร้องประสานเสียงอยู่มาก ท าให้
สมาชิกสามารถฝึกฝนบทเพลงได้จ านวนมากในเวลาที่น้อยลง 

นอกจากนี ้บทเพลงในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ประเภทบทเพลงที่มีการน ากลับมา
ขับร้องซ้ ามากที่สุดคือบทเพลงประเภท Christmas carol ซึ่งมีลักษณะแนวเสียงประสานและท านอง
เพลงที่ง่ายต่อการศึกษาและฝึกซ้อม ซึ่งมีความเหมาะสมกับกลุ่มสมาชิกที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านพื้นฐานการขับร้องประสานเสียง นอกจากนี้ยังมีการเรียบเรียงบทเพลงประสานเสียงขึ้นใหม่ 
จากบทเพลงที่ยากส าหรับการฝึกซ้อม สมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียงสยามทั้งที่เป็นนักดนตรี 
และผู้ควบคุมการฝึกซ้อมเปลี่ยนแปลงแนวประสานเสียงให้ง่ายมากข้ึน เช่นบทเพลง Va pensiaro 
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2555 – 2556 มีบทเพลงประเภทเพลงสากลเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสมาชิกที่เข้า
มาใหม่เป็นกลุ่มนักศึกษาและมีความสามารถในการขับร้องบทเพลงสากล ประกอบกับลักษณะและ
รูปการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยามที่เน้นไปในด้าน งานแสดงโชว์ และงานอีเวนท์ ที่
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จ าเป็นต้องใช้บทเพลงสากลเพิ่มมากข้ึน โดยบทเพลงที่เลอืกมาขับร้องนั้น จะเป็นบทเพลงที่มแีนวเสยีง
ประสานที่ง่ายต่อการฝึกซ้อม เช่นบทเพลง Medley TGT ที่ อาจารย์พรเทพ วิชุชัยชาญ เรียบเรียง
ให้แก่คณะนักร้องประสานเสยีงสยาม ใช้ขับร้องในการแสดงของรายการ Thailand Got Talent หรอื
บทเพลง พระคุณที่สาม ที่มีแนวเสียงประสานง่ายต่อการฝึกซ้อมคล้ายกับบทเพลงประเภท 
Christmas carol โดยความยากง่ายในการขับร้องประสานเสียงนั้นข้ึนอยู่กับผู้ประพันธ์และผู้เรียบ
เรียงเสียงประสานเป็นหลัก  
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ภาพที่ 15  ภาพตัวอย่างบทเพลง Medley TGT เรียบเรียงเสียงประสานโดย อาจารย์พรเทพ  

วิชุชัยชาญ 
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ภาพที่ 16  ภาพตัวอย่างบทเพลง พระคุณทีส่าม เรียบเรียงเสียงประสานโดย อาจารย์พรเทพ  

วิชุชัยชาญ 
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ภาพที่ 17 ภาพตัวอย่างบทเพลง Va pensiaro 
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ภาพที่ 18 ภาพตัวอย่างบทเพลง Va pensiaro ที่เรียบเรียงแนวเสียงประสานใหง้่ายมากขึ้น 
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ภาพที่ 19 รายช่ือบทเพลงที่ใช้แสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ปี พ.ศ. 2556 
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ตัวอย่างบทเพลงที่คณะนักร้องประสานเสียงเรียบเรียงเอง เช่น บทเพลงความฝันอัน
สูงสุด เรียบเรียงโดย อาจารย์สันติ ลุนเผ่ บทเพลง Medley TGT ที่ใช้ขับร้องในการแสดงของรายการ 
Thailand Got Talent ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และบทเพลงพระคุณที่สาม เรียบเรียงโดย อาจารย์
พรเทพ วิชุชัยชาญ หรือบทเพลงที่มกีารเรียบเรยีงเสียงประสานทีย่ากต่อการฝึกซ้อม ก็น ามาเรยีบเรยีง
ใหม่ให้ขับร้องง่ายข้ึน เช่น บทเพลง What A Wonderful World หรือบทเพลง Va pensiero35

23
12 ซึ่ง

บทเพลงที่กล่าวมา เป็นบทเพลงส่วนหนึ่งที่คณะนักร้องประสานเสียงสยาม ใช้ในการฝึกซ้อมและการ
แสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม  

การคัดเลือกบทเพลงที่เป็นสากลและมีแนวเสียงประสานที่ขับร้องง่ายมาใช้ในการแสดง 
มีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกของคณะนักร้องประสานเสียงสยามที่ยังไม่มีพื้นฐานดี สามารถขับร้องและมี
งานแสดงขับร้องประสานเสียงเพือ่เพิ่มพูนประสบการณ์และเปน็แรงผลักดันให้สมาชิกมีเป้าหมายและ
ความพึงพอใจที่ตนเองสามารถขับร้องประสานเสียงร่วมกับสมาชิกคนอื่นได้ 

4. สิ่งอ านวยความสะดวก 
ในส่วนนี้ ผู้วิจัยหมายถึง ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการก่อตั้งเป็นคณะนักร้องประสาน

เสียง ได้แก่ สถานที่ฝึกซ้อม และ อุปกรณ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
4.1 สถานที่ฝึกซ้อม  

ด้านสถานที่ฝึกซ้อมของคณะนักร้องประสานเสียงสยามมีการเปลี่ยนแปลงและย้าย
สถานที่ในการฝึกซ้อมหลายครั้ง ซึ่งในครั้งแรกช่วงปี พ.ศ. 2547-2548 สถานที่ซ้อมของคณะนักร้อง
ประสานเสียงสยาม เป็นห้องซ้อมในโรงเรียนดนตรีเปิดใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสีลม Silom Village 
Performing Art School มีช่ือว่า SPAS (สปาร์ส) โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 31 โดยมี อาจารย์
ปริพล อักษรมัต เป็นผู้จัดการโรงเรียน SPAS ได้ช่วยเหลือคณะนักร้องประสานเสียงในช่วงเริ่มก่อตั้ง
โดยการเอื้อเฟื้อสถานที่ในการฝึกซ้อมขับร้องประสานเสียง  

หลังจากคณะนักร้องประสานเสียงใช้ห้องซ้อมในโรงเรียนดนตรี SPAS ได้ประมาณ 2 ปี 
ในปี พ.ศ. 2549 ก็มีความจ าเป็นต้องย้ายสถานที่ฝึกซ้อมใหม่สาเหตุจากความไม่สะดวกด้านเวลาเปิด 
– ปิด โรงเรียนที่ไม่สามารถควบคุมได้ และท าให้ผู้ดูแลความเรียบร้อยในโรงเรียนต้องมีภาระหน้าที่
มากข้ึน ดังนั้นคณะนักร้องประสานเสียงสยามจึงเปลี่ยนสถานที่เป็นห้องซ้อมดนตรีภายในอาคาร
บริเวณถนนเพลินจิต เป็นห้องซ้อมที่จ่ายค่าเช่าเป็นรายช่ัวโมง มีค่าใช้จ่ายสูงและลักษณะของห้องซอ้ม
ที่ไม่เหมาะสมต่อการฝึกซ้อม เช่น แสงสว่างภายในห้องซ้อมค่อนข้างน้อยท าให้เกิดปัญหาทางด้าน
สายตาแก่สมาชิก ด้วยเหตุนี้สมาชิกที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกและท างานขับร้องประสาน

                                            
35
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เสียงอยู่ในโบสถ์ จึงเสนอให้คณะนักร้องประสานเสียงสยามย้ายสถานเพื่อไปซ้อมที่ วัดแม่พระ
ลูกประค ากาลหว่าร์ (Holy Rosary Church) ตั้งอยู่บนถนนโยธา เขตสัมพันธ์วงศ์36

2413  
ช่วงปี พ.ศ. 2549-2551 คณะนักร้องประสานเสียงสยามได้เปลี่ยนสถานที่ฝึกซ้อมมาที่

โบสถ์อาสนวิหารอัสสัมชัญ เขตบางรัก ก่อนจะย้ายสถานที่ซ้อมอีกครั้ง ด้วยสาเหตุที่กลุ่มคณะนักร้อง
ประสานเสียงสยาม และกลุ่มคณะนักร้องประสานเสียงประจ าโบสถ์อัสสัมชัญบางรัก ใช้ห้องซ้อมและ
เครื่องดนตรีในช่วงเวลาเดียวกัน ท าให้เกิดปัญหาด้านการแบ่งช่วงเวลาส าหรับการฝึกซ้อมของคณะ
นักร้องประสานเสียงทั้ง 2 กลุ่ม ดังนั้นคณะนักร้องประสานเสียงสยาม จึงได้ย้ายสถานที่ฝึกซ้อมมาอยู่
ที่ ซอยทวีมิตร 8 ถนน อ.ส.ม.ท. ซึ่งเป็นบ้านพักของ อาจารย์  KIM JUN MAN ที่เป็นอาจารย์ชาว
เกาหลีซึ่งสอนขับร้องเพลงให้แก่อาจารย์วุฒิพันธ์ุ และห้องซ้อมนี้มีเจ้าของสถานที่คือกลุ่มมูลนิธิ สด-
เนียน กูรมะโรหิตเป็นผู้สนับสนุนทางด้านสถานที่ฝึกซ้อม 37

2514 
ช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 คณะนักร้องประสานเสียงสยามมีสถานที่ส าหรับฝึกซ้อมการ

ขับร้องประสานเสียง 2 แห่ง ได้แก่ ร้านขายเครื่องดนตรีมิวสิคแลนด์ศูนย์การค้าเอสพลานาด โดยมี 
ดร.ไพบูลย์ บุณยเกียรติ เป็นผู้จัดการและเจ้าของร้านมิวสิคแลนด์ โดยที่คณะนักร้องประสานเสียง
สยามเลือกที่จะใช้สถานที่ห้องซ้อมของร้านมิวสิคแลนด์ เป็นที่ส าหรับฝึกซ้อมขับร้องประสานเสียง
บ่อยครั้ง เนื่องจากห้องซ้อมของมิวสิคแลนด์มีความสะดวกสบายในการเดินทางและอยู่ใกล้กับสถานี
รถไฟฟ้าใต้ดินท าให้คณะนักร้องประสานเสียงสยามเลือกที่จะใช้สถานที่นี้เป็นสถานที่ซ้อมหลัก ส่วน
สถานที่ซ้อมแห่งที่สองของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม คือบ้านพักของอาจารย์ KIM JUN MAN 
ซึ่งอาจารย์ KIM อนุญาติให้อาจารย์วุฒิพันธ์ุสามารถใช้ห้องซ้อมได้อย่างเต็มที่ โดยมีสาเหตุเพราะ
อาจารย์ KIM จ าเป็นต้องเดินทางไป – กลับ เมืองพัทยาอยู่บ่อยครั้งท าให้ไม่ค่อยได้อาศัยอยู่ในห้องพัก
ของมูลนิธิ สด กูรมะโรหิต ท าให้อาจารย์วุฒิพันธ์ุสามารถใช้สถานที่ฝึกซ้อมได้บ่อยตามที่ต้องการ 
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  สัมภาษณ์ แมนนริศ อ ามฤคขจร, ผู้ก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงสยาม, 20 ตุลาคม 
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 สัมภาษณ์ วุฒิพันธ์ุ พงศ์ธนเลิศ, ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมคณะนักร้องประสานเสยีงสยาม, 
3 พฤศจิกายน 2557 
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ภาพที่ 20 ภาพการฝกึซ้อมคณะนกัร้องประสานเสียงสยาม ณ ร้านขายเปียโนมือสอง Music land 
ที่มา : Bellavoce Thailand, ฝึกซ้อม , เ ข้า ถึง เมื่อ  15 ธันวาคม พ.ศ.  2558 , เ ข้า ถึง ได้จาก 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150219075643429&set=o.16465042355
7185&type=1 
 

4.2 อุปกรณ์ เป็นสิ่งส าคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของคณะนักร้องประสาน
เสียงสยาม แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่  

4.2.1 โน้ตเพลง รวมถึงโน้ตประสานเสียงของสมาชิก มีการเลือกใช้โน้ตเพลงแต่
ละครั้ง มีที่มาแตกต่างกัน ส่วนใหญ่แล้วโน้ตเพลงที่น ามาให้สมาชิกขับร้องจะเป็นโน้ตเพลงที่อาจารย์
วุฒิพันธ์ุเป็นเจ้าของ และซื้อต้นฉบับมาเพื่อถ่ายเอกสารแจกจ่ายให้แก่สมาชิก บางบทเพลงสามารถ
สั่งซื้อได้จากทางอินเตอร์เน็ต และบางบทเพลงนักเปียโนประจ าคณะนักร้องประสานเสียงสยามเป็น
คนเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ขึ้นใหม่ เพื่อให้ง่ายต่อการขับร้อง  

ในช่วงเริ่มการก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสยีงป ี2547 โน้ตเพลงที่จะต้องท าการแสดงจะ
แจกจ่ายให้แก่สมาชิกทุกคนในรูปแบบโน้ตเพลงถ่ายเอกสาร โดยที่โน้ตเพลงถ่ายเอกสารเหล่าน้ันไม่ได้
เข้าเล่มรวมกันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย เมื่ออาจารย์วุฒิพันธ์ุต้องการเรียกซ้อมบทเพลงเก่าที่
เคยฝึกฝนไปแล้ว สมาชิกหลายคนที่ไม่ได้เก็บรักษาโน้ตเพลงไว้ก็ไม่สามารถน าโน้ตเพลงมาฝึกซ้อมได้ 
ส่วนสมาชิกที่เก็บโน้ตไม่เป็นระเบียบก็ท าให้ใช้เวลาในการค้นหานานมากข้ึน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 
2552 อาจารย์วุฒิพันธ์ุก าหนดให้สมาชิกทุกคนต้องมีแฟ้มเอกสารส่วนตัว เพื่อไว้เก็บโน้ตเพลงที่ต้อง
ขับร้องมารวมไว้ในแฟ้มเล่มเดียวกัน ซึ่งตอนแรกอาจารย์วุฒิพันธ์ุไม่ ได้เจาะจงให้สมาชิกซื้อแฟ้มที่มี
ลักษณะเดียวกัน เมื่อถึงการแสดงคอนเสิร์ตสมาชิกทุกคนต่างก็น าแฟ้มของตนเองข้ึนไปบนเวที ซึ่งมี
ความแตกต่างกันในด้านสีสันและขนาดของแฟ้ม ซึ่งท าให้ภาพลักษณ์บนเวที ไม่สวยงามเท่าที่ควร 
ดังนั้นอาจารย์วุฒิพันธ์ุ จึงก าหนดให้สมาชิกซื้อแฟ้มให้เหมือนกันทุกคน โดยข้อดีของการใช้แฟ้มเก็บ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150219075643
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โน้ตเพลง เป็นการสร้างความสะดวกสบายให้แก่สมาชิก ไม่ท าให้เอกสารยับและเสยีหายยากขึ้น อีกทัง้
ยังช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการฝึกซ้อมได้ดีเพราะสมาชิกไม่จ าเป็นต้องใช้เวลานานค้นหา  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา การใช้แฟ้มเป็นผลดีต่อสมาชิกก็จริง แต่ท าให้เกิดรายจ่าย
ข้ึนจากการที่ต้องหาซื้อแฟ้มใหม่มาทดแทนบางเล่มที่เสียหาย และยังพบปัญหาอีกว่าการซื้อแฟ้มใหม่
บางครั้งไม่สามารถหาแฟ้มที่มีลักษณะเหมือนกับเล่มเดิมได้ท าให้เสียเวลาในการหาซื้อข้ึนอีก ดังนั้น
อาจารย์วุฒิพันธ์ุ จึงแก้ไขปัญหาโดยการรวมเล่มทั้งหมดใส่สันกระดูกงูหุ้มด้วยปกพลาสติก และถ่าย
เอกสารเก็บไว้เป็นจ านวนมาก เมื่อสมาชิกเดินทางมาฝึกซ้อมอาจารย์วุฒิพันธ์ุก็จะให้สมาชิกช่วยกัน
ออกค่าถ่ายเอกสารแต่ละเล่มและน ากลับไปเป็นของตน 

4.2.2 เปียโน ในคณะนักร้องประสานเสียงสยามจะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป
ตามสถานที่ฝึกซ้อมแต่ละแห่ง มีทั้ง แกรนด์เปียโน (Grand Piano) และ เปียโนอัพไรท์ (Piano 
upright) รวมถึงเปียโนไฟฟ้าและคีย์บอร์ด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วระหว่างการฝึกซ้อมขับร้องประสานเสียง
จะใช้เปียโนอัพไรท์ และเปียโนไฟฟ้ามากที่สุด 

ในช่วงที่ใช้สถานที่ฝึกซ้อมเป็นโรงเรียนดนตรี SPAS คณะนักร้องประสานเสียงใช้เปียโน
อัพไรท์ในห้องเรียนเป็นเครื่องดนตรีส าหรับฝึกซ้อม สลับกับช่วงที่มีฝึกซ้อมในโบสถ์พระแม่ลูกค า  
กาลหว่าร์ มีทั้งเปียโนไฟฟ้าและเปียโนจริงให้ฝึกซ้อม รวมถึงช่วงที่ย้ายสถานที่ซ้อมมาเป็นร้านมิวสิค
แลนด์ ก็ใช้เปียโนอัพไรท์ในการฝึกซ้อมโดยตลอด แต่ในบางครั้งที่คณะนักร้องประสานเสียงสยามต้อง
ย้ายสถานที่ไปฝึกซ้อมที่อื่นเฉพาะกิจ ก็จะมีการขนย้ายคีย์บอร์ดหรือเปียโนไฟฟ้าเดินทางไปด้วย โดย
บรรทุกใส่รถยนต์ส่วนบุคคลไป 

4.2.3 ชุดแสดง  
สมาชิกหญิงมีชุดการแสดง 3 แบบ ได้แก่ 1) ชุดราตรี สมาชิกช่วยกันก าหนดให้มีลักษณะ

เหมือนกันทั้งหมดทุกคนเพื่อใช้ในการแสดงที่ต้องการความเรียบร้อยทางด้านการแต่งกาย 2) ชุดราตรี
กึ่งทางการ เป็นชุดราตรีที่ไม่เน้นด้านภาพลักษณ์ที่ดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ใส่เพื่อให้เข้ากับลักษณะ
งานต่าง ๆ เช่น งาน อีเวนท์ หรืองานโชว์เป็นต้น ดังนั้นสมาชิกหญิงจะใส่ชุดแบบใดก็ได้โดยเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายเอง 3) ชุดไปรเวท เป็นชุดแสดงที่เน้นใส่สบาย ซึ่งมีลักษณะการแต่งการเหมือนกับสมาชิก
ชาย เช่น เสื้อเช้ิตขาว – กางเกงยีนส์ หรือ ชุดด าต้ังตัว เป็นต้น 

ส่วนชุดการแสดงของสมาชิกชายได้แก่เสื้อสูท – กางเกงด า เป็นชุดมาตรฐาน และชุด
ล าลองเสื้อเช้ิต – กางเกงยีนส์ขายาว ซึ่งนอกจากชุดการแสดงที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว การแต่งการของ
สมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียงสยามจะมีความเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบของงานการแสดงอีก
ด้วย การแต่งตัวและการก าหนดชุดแสดงในแต่ละครั้งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการแสดงให้น่าชม
มากข้ึน การที่สมาชิกทุกคนแต่งกายในรูปแบบเดียวกันท าให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความ
เพรียบพร้อมในการแสดง และมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
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ภาพที่ 21 ภาพชุดการแตง่กายของสมาชิกในคณะนักรอ้งประสานเสียงสยาม 
ที่มา: Arissara Takegawa, ขับร้องงานแต่งงาน, เข้าถึงเมื่อ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559, เข้าถึงได้จาก 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203986625919282&set=g.16465042355
7185&type=1&theater 

 

 
 
ภาพที่ 22  ภาพชุดแต่งกายของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ในงานแสดงต้อนรับสมเดจ็พระ 

ราชาธิบดีฮะมัด บิน อิซา อัลเคาะลีฟะฮ์ กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรบาหเ์รน เสด็จเยือน
ประเทศไทย ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล 

ที่มา: Frienddada Black, ร้องประสานเสียงต้อนรับราชา, เข้าถึงเมื่อ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559, 
เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3017765659884&set=g.1646 
50423557185&type=1&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3017765659884&set=g.1646
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5. งบประมาณ 
งบประมาณค่าใช้จ่ายของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม มีส่วนประกอบด้วยกัน 3 ส่วน

ได้แก่ ผู้อุปถัมภ์ รายรับ และ รายจ่าย ซึ่งผู้วิจัยขอกล่าวไปทีละข้อดังต่อไปนี้ 
5.1 ผู้อุปถัมภ์ 

ผู้อุปถัมภ์ของคณะนักร้องประสานเสียงสยามมีหลายท่าน ซึ่งผู้อุปถัมภ์เหล่านี้ช่วย
สนับสนุนทางด้านสถานที่ฝึกซ้อมให้แก่คณะนักร้องประสานเสียงตลอดช่วงระยะเวลา 10 ปี  และมี
การเปลี่ยนแปลงผู้อุปถัมภ์ไปตามเวลา 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 คณะนักร้องประสานเสียงสยามได้รับความเอื้อเฟื้อจาก อาจารย์ปริ
พล อักษรมัต ผู้จัดการโรงเรียนดนตรี SPAS ด้วยการให้สถานที่ฝึกซ้อมแก่สมาชิก ต่อมาเมื่อคณะ
นักร้องประสานเสียงสยามได้ย้ายสถานที่ฝึกซ้อมออกมาอยู่ที่ร้านขายเปียโนมอืสอง Music Land ช่วง
ปี พ.ศ. 2552 คุณอัปสร กูรมะโรหิต เป็นผู้เอื้อเฟื้อสถานที่ฝึกซ้อมแห่งใหม่ โดยห้องซ้อมนั้นเป็นห้อง
ในอาคารพาณิชย์ช้ัน 5 ของร้านอาหาร Sunset Village โดยมี มูลนิธิ สด กูรมะโรหิต เป็นผู้สร้างขึ้น
โดยให้คณะนักร้องประสานเสียงสยามสามารถเข้าไปใช้ฝึกซ้อมได้ในหลาย ๆ โอกาส 38

2615  
5.2 รายรับ 

การจัดการด้านเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุนของคณะนักร้องประสานเสียงสยามผู้วิจัย
ของกล่าวถึง ผู้จัดการงบประมาณก่อนอื่นต้องกล่าวถึงลักษณะของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ที่
ก่อตั้งข้ึนโดยไม่ยึดถือก าไรหรือเงินรายได้เป็นหลัก และมีเป้าหมายเพื่อใช้กลุ่มที่ก่อตั้งข้ึนมาเพื่อให้ผู้ที่
สนใจในกาขับร้องบทเพลงประสานเสียง ดังนั้น ผู้ที่ดูแลงบประมาณของคณะนักร้องประสานเสียง
สยามจึงเป็นหน้าที่ของ อาจารย์วุฒิพันธ์ุ ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ซึ่ง
มีการแต่งตั้งตัวแทนในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 3 9

27
16 คือ นางสาวศิรินท

รา บุณยะชัย โดยมีหน้าที่เป็นผู้ที่ดูแลเก็บค่าสมาชิก ค่าอุปกรณ์การแสดง และเงินในส่วนอื่น ๆ 
ทั้งหมด ที่คณะนักร้องประสานเสียงสยามมีความต้องการใช้ และจัดบัญชีที่แสดงถึงรายรับรายจ่าย
ให้แก่อาจารย์วุฒิพันธ์ุ ทราบ และมีความต้องการเงินไปใช้ในส่วนใดบ้าง โดยแหล่งที่มาของเงินทุนมี 2 
ส่วนดังนี ้

 
 

                                            
38

26
15  สัมภาษณ์ วุฒิพันธ์ุ พงศ์ธนเลิศ, ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมคณะนักร้องประสานเสียงสยาม, 

3 พฤศจิกายน 2557 
39

27
16  สัมภาษณ์ ศิรินทรา บุณยะชัย, สมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงและผู้จัดการด้าน

การเงิน, 11 พฤศจิกายน 2557 
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5.2.1 การจัดเก็บค่าสมาชิก  
ในปี พ.ศ. 2547 คณะนักร้องประสานเสียงสยามยังไม่มีการเก็บค่าสมาชิก เนื่องจาก

สมาชิกในช่วงแรกเป็นกลุ่มสมาชิกที่มาจากการชักชวน และมีความตั้งใจที่จะมีขับร้องประสานเสียง 
อีกสาเหตุที่ไม่มีการเก็บค่าสมาชิกในช่วงเริ่มการก่อตั้งเป็นเพราะ คณะนักร้องประสานเสียงสยามไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่หรือมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนในการด าเนินกิจกรรม  

การจัดเก็บค่าสมาชิกของคณะนักร้องประสานเสียงนั้น  เริ่มมีการจัดเก็บค่าสมาชิก
หลังจากการย้ายสถานที่ซ้อมมาอยู่ที่ห้องซ้อม Music Land ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทางด้าน
สถานที่สูงข้ึน ดังนั้นอาจารย์วุฒิพันธ์ุจึงเริ่มมีการเก็บค่าสมาชิกก็เพื่อน าเงินที่เก็บได้มาช่วยจ่ายค่าเช่า
ห้องซ้อม ค่าน้ า ค่าไฟ ซึ่งสมาชิกแต่ละคน จะมค่ีาใช้จ่ายเดือนละประมาณ 100-200 บาทต่อคน โดย
ได้เงินเฉลี่ยประมาณ 3,000 บาทต่อเดือน4017

28 ซึ่งจะจัดเก็บสมาชิกทุกคนยกเว้นนักเรียนนักศึกษาที่ยัง
ไม่มีรายได้เป็นของตนเอง ก็ไม่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินค่าสมาชิกส่วนนี้เพราะถือว่า เป็นการเรียน
การสอนและการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านดนตรี ส่วนผู้ใหญ่ที่มีงานท าแล้วก็มีแนวคิดว่า เงินค่า
สมาชิกเหล่าน้ีเป็นการร่วมมอืกันช่วยเหลอืค่าใช้จ่ายการเช่าห้องซอ้ม โดยช่วยเท่าที่จะช่วยเหลือได้ แต่
การเก็บเงินค่าสมาชิกยังมีปัญหาส าคัญคือ สมาชิกของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม มักจะเป็น
พนักงานจากบริษัทต่าง ๆ ซึ่งบางครั้ง มีตารางงานที่เปลี่ยนแปลงไปมา ท าให้ไม่สามารถมาร่วม
ฝึกซ้อมได้บ่อยเท่าที่ควร จนกระทั่งเหลือเพียงนักศึกษา และสมาชิกบางคนที่สามารถเดินทางมาได้ 
ท าให้การจัดเก็บเงินค่าสมาชิก ไม่สามารถเก็บได้อย่างครบถ้วนอย่างที่ควรเป็น  

5.2.2 รายไดจ้ากการแสดง  
หลังจากปี พ.ศ. 2552 คณะนักร้องประสานเสียงเริ่มมีภาระค่าใช้จ่ายมากข้ึน อาจารย์

วุฒิพันธ์ุ จึงได้พยายามติดต่อหางานจากภายนอกให้สมาชิกคณะนักร้องปะสานเสียงสยามได้ออก
แสดงตามงานอีเวนท์ เพื่อท าให้คณะนักร้องประสานเสียงสยามมีรายได้มาชดเชยในส่วนของรายจ่าย 
โดยค่าจ้างในการแสดงนอกสถานที่แต่ละครั้งอยู่ที่ประมาณ 15,000 – 30,000 โดยมีเงื่อนไขข้ึนอยู่กับ
ก าลังทรัพย์ของผู้ว่าจ้าง และความต้องการจ านวนของนักแสดงที่ผู้จัดงานต้องการ หากต้องการให้มี
นักร้องประสานเสียงจ านวนน้อยประมาณ 6 – 8  คน ก็จะคิดเป็นเงินจ านวน 12,000 – 20,000 บาท 
ต่องาน41

29
18 แตห่ากผู้ว่าจ้างต้องการนักร้องประสานเสียงมากข้ึน ค่าจ้างก็จะมีจ านวนเพิ่มตามไปด้วย  
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4017   สัมภาษณ์ ศิรินทรา บุณยะชัย, สมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงและผู้จัดการด้าน
การเงิน, 11 พฤศจิกายน 2557 

29
 18  สัมภาษณ์ วุฒิพันธ์ุ พงศ์ธนเลิศ, ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมคณะนักร้องประสานเสยีงสยาม, 

3 พฤศจิกายน 2557 
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โดยส่วนใหญ่การว่าจ้างให้ขับร้องประสานเสียงจะแบ่งได้หลายประเภทอาทิ การแสดง
โชว์ในงานแสดงของห้างสรรพสินค้า งานอีเวนท์ งานเทศกาลคริสต์มาสที่ได้รับการว่าจ้างให้ขับร้อง
ประสานเสียงในโรงแรม นอกจากนี้ ยังมีออร์แกไนเซอร์ติดต่อให้คณะนักร้องประสานเสียงไปขับร้อง
ในงานแต่งงาน และงานเปิดตัวคอนเสิร์ตศิลปิน ที่ได้ค่าจ้างแตกต่างกันออกไป บางครั้งงานแสดงใหญ่
และส าคัญที่ติดต่อคณะนักร้องประสานเสียงสยามให้แสดงจะมีงบประมาณและเงินค่าตอบแทนก้อน
ใหญ่ตามมาด้วย เช่น การร้องเพลงในการแสดงของงานเลี้ยงรับรอง ร้องประสานเสียงกับครูอ้วน  
(มณีนุช เสมรสุต) ในบทเพลงเพลง Candle Light ซึ่งแสดงต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระราชาธิบดี
ฮะมัด บิน อีซา อัลเคาะลีฟะฮ์ พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบ
รัฐบาล คณะนักร้องประสานเสียงสยามได้รับการว่าจ้างให้แสดงขับร้องประสานเสียง โดยมี
ค่าตอบแทนอยู่ 40,000 บาท ต่อการแสดง 

5.3 รายจ่าย 
ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ของคณะนักร้องประสานเสียงสยามนั้น มีค่าใช้จ่ายที่แบ่งออกเป็น 4 

ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านชุดการแสดง ค่าใช้จ่ายทางด้านสถานที่ ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์การ
แสดง และค่าตอบแทนนักดนตรี 

5.3.1 ค่าใช้จ่ายด้านชุดการแสดง แบ่งออกเป็นชุดการแสดงของกลุ่มสมาชิก
ชายและสมาชิกหญิง  

สมาชิกหญิงมีชุดการแสดง 3 แบบ ได้แก่ 1) ชุดราตรี ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ชุดที่มีลักษณะ
เหมือนกันทั้งหมด ดังนั้นอาจารย์วุฒิพันธ์ุและสมาชิกจึงพูดคุยหาข้อตกลงกันและให้อาสาสมัครน าเงนิ
กองกลางของคณะนักร้องประสานเสียงสยามไปซื้อและเก็บเงินค่าชุดจากสมาชิกทุกคนพร้อมทั้งแจ้ง
ขนาดชุดที่ต้องการ ซึ่งชุดราตรีของสมาชิกหญิงจะมีราคาอยู่ที่ชุดละประมาณ 1,200 – 1,800 บาท 
ต่อชุด42

19 2) ชุดราตรีกึ่งทางการ ที่ไม่จ าเป็นต้องมีลักษณะที่เหมือนกัน ดังนั้นสมาชิกหญิงจะใส่ชุดแบบ
ใดก็ได้โดยสมาชิกเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง 3 ) ชุดไปรเวท เป็นชุดแสดงที่เน้นความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ซึ่งมีลักษณะการแต่งการเหมือนกับสมาชิกชาย เช่น เสื้อเช้ิตขาว – กางเกงยีนส์ หรือ ชุดด า
ตั้งตัว เป็นต้น 

ส่วนชุดการแสดงชายจะมีสองรูปแบบได้แก่ 1) ชุดแสดงแบบทางการ เป็นชุดการแสดงที่
เป็นชุดสูทด า -  เช้ิตขาว ซึ่งให้สมาชิกแต่ละคนจัดหาและเตรียมมาเอง 2 ) ชุดไปรเวทและชุดแสดง
แบบกึ่งทางการ มีลักษณะการแต่งกายที่เหมือนกับสมาชิกหญิง เช่น การแต่งกายแบบใส่เสื้อเช้ิต – 
กางเกงยีนส์ หรือ ชุดด าทั้งชุด ในรูปแบบเดียวกัน และอาจารย์วุฒิพันธ์ุจะแจกอุปกรณ์แต่งกายอาทิ 
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19  สัมภาษณ์ ศิรินทรา บุณยะชัย, สมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงและผู้จัดการด้าน
การเงิน, 11 พฤศจิกายน 2557 
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ผ้าพันคอ โบว์ไท ที่คาดผม หมวก และสายเอี้ยม เพื่อให้ภาพลักษณ์ของคณะนักร้องประสานเสียงเปน็
อันหนึ่งอันเดียวกัน ราคาของอุปกรณ์การแต่งกายเหล่าน้ีอยู่ที่ประมาณช้ินละ 199 – 599 บาทแล้วแต่
ชนิดและคุณภาพของอุปกรณ์43

3120 
5.3.2 ค่าใช้จ่ายทางด้านสถานที่  ของคณะนักร้องประสานเสียงสยามมี

รายละเอียดแตกต่างกันตามสถานที่ใช้งาน ในช่วงปี พ.ศ. 2547 - 2549 การฝึกซ้อมที่โรงเรียน SPAS 
และโบสถ์พระแม่ลูกค ากาลหว่าร์ ที่สมาชิกเดินทางไปฝึกซ้อมนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด จนกระทั่ง
คณะนักร้องประสานเสยีงเปลีย่นสถานที่มาที่ร้านขายเครือ่งดนตรีมวิสิคแลนด์ ในปี พ.ศ. 2552 จึงเริม่
มีค่าใช้จ่ายทางด้านสถานที่ฝึกซ้อม เดือนละประมาณ 2,000 – 3,000 บาท โดยแบ่งจ่ายในส่วนของ 
ค่าน้ า – ค่าไฟ ค่าเครื่องปรับอากาศ และค่าแม่บ้านท าความสะอาด โดยค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจารย์ 
วุฒิพันธ์ุ ได้ท าการเก็บจากสมาชิกทุก ๆ เดือน เดือนละ 100 บาท ต่อคน และน ามาใช้จ่ายในส่วนน้ี 

นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายด้านห้องแสดง ซึ่งมีราคาเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่ขับร้อง เมื่อ
คณะนักร้องประสานเสียงสยามเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตประจ าปีในสถาน อาทิ ห้องแสดงของศูนย์
วัฒนธรรม ไทย-เยอรมัน เกอเธ่ มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ ประมาณ 6,000 บาท (เป็นราคาค่าเช่าในช่วงปี พ.ศ. 
2548 – 2550) การเช่าห้องแสดงของโรงเรียนสยามกลการ จะมีค่าเช่าสถานที่ประมาณ 8,000 บาท 
ต่อการแสดง 1 ครั้ง และค่าเช่าห้องแสดงของสถาบันปรีดี พนมยงค์ จะมีค่าเช่าอยู่ที่ 6 ช่ัวโมง ในราคา 
12,000 บาท (เป็นราคาค่าเช่าในช่วงปี 2555) โดยอาจารย์วุฒิพันธ์ุจะใช้เงินกองกลางที่เหลือจาก
ค่าใช้จ่ายข้างต้น ร่วมกับรายได้ที่มาจากการขายบัตรแสดงหน้างาน 44

3221 
5.3.3 ค่าใช้จ่ายทางการประชาสัมพันธ์ คณะนักร้องประสานเสียงสยามเลือกที่

จะใช้รูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่มีลักษณะแตกต่างกัน 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การประชาสัมพันธ์ตัวเอง
ผ่านการแสดงประจ าปี และการแสดงตามสถานที่ โดยใช้การพูดคุยกับผู้คนที่เดินไปมา และบอกเล่า
ถึงลักษณะกิจกรรมที่คณะนักร้องประสานเสียงสยามก าลังท าอยู่ในขณะนั้น นอกจากนี้ยังเป็นการเปิด
โอกาสให้แก่ผู้ชมที่มีความสนใจในการขับร้องประสานเสียงอีกด้วย 2) การให้สมาชิกเป็นผู้บอกต่อกับ
คนที่รู้จัก ได้แก่เพื่อนฝูง ญาติ สถานที่ท างาน มหาวิทยาลัย และอื่น ๆ  อีกมากมาย ซึ่งวิธีการแบบนี้
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่ง 3) การใช้สื่ออินเตอร์เน็ต ในการประกาศวันที่การแสดง 
รายละเอียดในวันแสดง และการส่งข้อความเตือนแก่ผู้ที่สนใจจะเข้าชมคอนเสิร์ต  ซึ่งรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ของคณะนักร้องประสานเสียงที่ใช้อินเตอร์เน็ต เพิ่งมาเริ่มมีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดย
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4320 สัมภาษณ์ วุฒิพันธ์ุ พงศ์ธนเลิศ, ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมคณะนักร้องประสานเสียงสยาม, 
3 พฤศจิกายน 2557 

32
4421 สัมภาษณ์ วุฒิพันธ์ุ พงศ์ธนเลิศ, ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมคณะนักร้องประสานเสียงสยาม, 

3 พฤศจิกายน 2557. 
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รูปแบบการประชาสัมพันธ์ทั้ง 3 รูปแบบ มีค่าใช้จ่ายที่น้อยมากและไม่เป็นภาระให้แก่คณะนักร้อง
ประสานเสียงสยาม 

5.3.4 ค่าตอบแทนของสมาชิกและนักดนตรี เมื่อคณะนักร้องประสานเสียงได้
ท ากิจกรรม หรือออกแสดงตามงานที่ได้รับการว่าจ้าง เช่น งานประชุม การเปิดตัวสถานที่ งานที่
เกี่ยวกับงานอีเวนท์ จะมีออร์แกนไนเซอร์ที่ท าหน้าที่ติดต่อคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ผ่านทาง
อาจารย์วุฒิพันธ์ุ และแบ่งส่วนต่างค่าจ้างให้โดยราคาค่าจ้างจะคิดจากหน้าที่ของนักดนตรีเป็นหลัก ถ้า
หากเป็นสมาชิกที่ท าการขับร้องประสานเสียง จะได้ค่าจ้างอยู่ที่ประมาณ 500 – 1,000 บาท ต่อ 1 
งาน  

ถ้าหากเป็นนักดนตรีที่มีเครื่องดนตรีมาบรรเลงประกอบด้วย เช่น นักไวโอลิน นักเปียโน 
นักกีต้าร์ ฯลฯ ราคาค่าจ้างก็จะคิดแยกออกมาต่างหาก โดยทั่วไปแล้วจะได้ค่าแรงอยู่ที่ประมาณ 800 
– 1,500 บาท ต่อ 1 งาน และถ้าหากออร์แกไนเซอร์ต้องการให้มีการแสดงหลายรอบก็จะต้องตกลง
พูดคุยราคาค่าจ้างกับอาจารย์วุฒิพันธ์ุอีกครั้งหนึ่ง โดยส่วนใหญ่แล้วจะได้ค่าจ้างเพิ่มข้ึนอีกเล็กน้อย ซึ่ง
ค่าตอบแทนอาจมีความแตกต่างและยืดหยุ่นได้ตามแต่ลักษณะของงาน เช่น ถ้าท าการแสดงให้แก่
ห้างสรรพสินค้ามักจะไม่ค่อยได้ค่าแรงเพิ่มเติม หรือถ้าแสดงในโรงแรม จะขอเปลี่ยนจากค่าแรง เป็น
สวัสดิการน้ าและอาหารฟรี ซึ่งเป็นผลดีต่อสมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียงที่จะได้กินอาหารและ
น้ าก่อนที่จะท าการแสดง  

และเมื่องานเสร็จสิ้น ค่าตอบแทนจะได้รับการจัดแจงให้แก่สมาชิกอย่างรวดเร็ว ใน
บางครั้งก็มีการให้ค่าตอบแทนหลังจากการแสดงจบลงทันที แต่ถ้าหากสมาชิกคนไหนไม่สะดวกรับเงิน
ในเวลาน้ัน ๆ ก็จะมีจดรายช่ือไว้และน าเงินไปให้ในสถานที่ซ้อม หรือโอนให้ผ่านทางธนาคารที่สมาชิก
สะดวกรับ 45

33
22 ซึ่งเงินค่าตอบแทนเหล่านี้ไม่ได้เป็นจุดประสงค์หลักในการก่อตั้งคณะนักร้องประสาน

เสียงสยามเพื่อต้องการหวังผลก าไรและมีรายได้ แต่สมาชิกทุกคนต่างรู้ดีว่า การได้รับค่าตอบแทนเป็น
เหมือนกับค าขอบคุณในรูปแบบที่จับต้องได้ แต่ถึงกระนั้นในการแสดงขับร้องประสานเสียงบางงานก็
ไม่มีค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกแต่อย่างใด ซึ่งสมาชิกทุกคนไม่รังเกียจและยินดีที่จะช่วยเหลือถ้าเป็นงาน
ที่ไม่เกินภาระก าลังของตน เพื่อต้องการให้มีการแสดงขับร้องประสานเสียงเกิดข้ึนในสังคมไทย 

                                            
45

33
22 สัมภาษณ์ วุฒิพันธ์ุ พงศ์ธนเลิศ, ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมคณะนักร้องประสานเสียงสยาม, 

3 พฤศจิกายน 2557 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องการศึกษาประวัติและพัฒนาการของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม
ระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2556 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาประวัติคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ซึ่งมีหัวข้อย่อยในการศึกษา 3 ด้าน 

ได้แก่ ประวัติการก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงสยาม วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง และสมาชิกในช่วง
เริ่มก่อตั้ง โดยมีเป้าหมายเพื่อทราบถึงที่มาของการกอ่ตั้งคณะนักร้องประสานเสยีงสยาม วัตถุประสงค์
ในการก่อตั้ง และปัจจัยอื่น ๆ  ที่ช่วยเหลือให้คณะนักร้องประสานเสียงสยามสามารถก่อตั้งข้ึนมาได้
อย่างสมบูรณ์  

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2547 – 2556 มีปัจจัยที่ต้องการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่  สมาชิก การเรียนการสอน 
รายการแสดง สิ่งอ านวยความสะดวก และงบประมาณ โดยปัจจัยเหล่าน้ีอาจส่งผลต่อพัฒนาการของ
คณะนักร้องประสานเสียงในรูปแบบที่แตกต่างกัน และท าให้คณะนักร้องประสานเสียงสยามสามารถ
ด ารงอยู่มาได้ถึง 10 ปี  

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจาก

เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะนักร้องประสานเสียงสยาม และทบทวนเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยเพื่อสร้างกรอบแนวคิดในงานวิจัย ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ มีเครื่องมือที่สร้างข้ึนสองช้ินได้แก่  
เครื่องมือแบบสอบถามส าหรับผู้ก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงสยาม และแบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้
ก่อตั้งและสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงสยาม  

ข้อมูลที่เก็บมาได้ทั้งหมด จะน ามาวิเคราะห์ แยกประเภทข้อมูล และเปรียบเทียบให้เห็น
ถึงความแตกต่าง และพัฒนาการที่เกิดข้ึนในคณะนักร้องประสานเสียงสยาม เพื่อเป็นการตอบ
วัตถุประสงค์และข้อค าถามในการวิจัย ผู้วิจัยขอ สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังนี้
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สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2556 ผู้วิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 การศึกษาประวัติคณะนักร้องประสานเสียงสยาม  
ผลจากการศึกษาประวัติการก่อตั้งและพัฒนาการของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม

พบว่า คณะนักร้องประสานเสียงสยามเริ่มก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2546 โดยบุคคล 3 คน ได้แก่ อาจารย์
แมนนริศ อ ามฤคขจร อาจารย์วุฒิพันธ์ุ พงษ์ธนเลิศ และอาจารย์สันติ ลุนเผ่ ซึ่งเคยได้ร่วมงานกันมา
ก่อนในกลุ่ม Bellavoce Group นอกจากนี้ยังทราบถึงที่มาของช่ือคณะนักร้องประสานเสียงสยามที่
ใช้ค าว่า “ศยาม” ในช่วงปี พ.ศ. 2546  และเปลี่ยนมาใช้ค าว่า “สยาม” ในช่วงปี พ.ศ. 2547 ด้าน
วัตถุประสงค์การก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงสยามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 มีความต้องการให้คณะ
นักร้องประสานเสียงสยามเป็นสถานที่ส าหรับรวบรวมบุคคลที่มีความตั้งใจเรียนรู้การขับร้องประสาน
เสียง เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคการขับร้องซึ่งกันและกันได้ 

สมาชิกในช่วงเริ่มก่อตั้งกลุ่มนักร้องประสานเสียงสยามมีจ านวนสมาชิกเริ่มต้นเพียง 7 
คน ประกอบด้วยผู้ก่อตั้ง 3 คน นักเปียโน 1 คน และสมาชิกจากโบสถ์อัสสัมชัญอีก 3 คน  ซึ่งไม่
เพียงพอต่อการขับร้องประสานเสียงอย่างสมบูรณ์ ท าให้คณะนักร้องประสานเสียงสยามต้องรวมกลุ่ม
กับคณะนักร้องประสานเสียงกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมการแสดง 

ตอนท่ี 2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพัฒนาการของคณะนักร้องประสานเสียงสยามตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - 
2556 

ผลจากการศึกษาปัจจัยสง่ผลต่อพัฒนาการของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม โดยแบ่ง
การศึกษาออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านสมาชิก ปัจจัยด้านการเรียนการสอน ปัจจัยด้านรายการ
แสดง ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และปัจจัยด้านงบประมาณ มีข้อสรุปดังต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยด้านสมาชิก 
จากการศึกษาพบว่า สมาชิกของคณะนักร้องประสานเสียงสยามมีการเปลี่ยนคุณภาพ

ของสมาชิกที่เข้าร่วมท ากิจกรรม ซึ่งมีผลมาจากความเปลี่ยนแปลงด้านวัตถุประสงค์ของคณะนักร้อง
ประสานเสียงสยามในปี พ.ศ. 2552 ที่เปิดรับสมาชิกใหม่โดยไม่มีข้ันตอนการคัดเลือกที่เข้มงวด จึง
ส่งผลให้จ านวนและคุณภาพของสมาชิกเกิดความเปลี่ยนแปลง ซึ่งการศึกษาปัจจัยด้านสมาชิกมี
ประเด็นในการศึกษาแยกย่อยออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ อายุ เพศ อาชีพของสมาชิก ระยะเวลาที่เข้าร่วม 
การคัดเลือกสมาชิก ทักษะทางดนตรี ความสนใจและแรงจูงใจ และหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิก  
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1.1 ด้านอายุของสมาชิก ในคณะนักร้องประสานเสียงพบว่า สมาชิกที่เข้ามาในช่วง
เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ. 2547 เป็นกลุ่มสมาชิกทีม่ีอายุมาก เมื่อเปรยีบเทียบกบัสมาชิกในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 
2556 กลุ่มสมาชิกในช่วงหลังมีแนวโน้มที่มีช่วงอายุลดลง 

1.2 เพศ ของสมาชิกพบว่า ปัจจัยด้านเพศเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช้ีให้เห็นถึงจ านวน
สมาชิกในแต่ละแนวเสียงมีความสมดุลหรือไม่ ซึ่งคณะนักร้องประสานเสียงสยาม มีสมาชิกเพศชาย
และเพศหญิงในปริมาณที่เท่าเทียมกัน  

1.3 อาชีพของสมาชิก พบว่าในคณะนักร้องประสานเสียงสยามมีสมาชิกที่เป็น
นักศึกษาจ านวนมากที่สุด ซึ่งการเข้ามาของนักศึกษาเริ่มต้นข้ึนในปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา มีจ านวน
สมาชิกเข้าใหม่สูงสุดปีละ 6 คน ท าให้ในช่วง 10 ปี มีจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกับคณะนักร้องประสาน
เสียงสยามสะสมรวมกัน 26 คน และลาออก 11 คน ส่วนกลุ่มพนักงานบริษัทเป็นกลุ่มที่มีจ านวนเข้า
ร่วมรองลงมาจากกลุ่มนักศึกษา ซึ่งในแต่ละปีจะมีพนักงานบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมกับคณะนักร้อง
ประสานเสียงสยาม ปีละประมาณ 1 – 2 คน 

1.4 ระยะเวลาที่เข้าร่วม พบว่ากลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียง
สยามเป็นเวลานานที่สุด เป็นสมาชิกในยุคแรกเริ่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2550 ซึ่งมีการเข้า – ออก
น้อย เมื่อเทียบกับสมาชิกในช่วงปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา มีสมาชิกที่เป็นนักศึกษาใช้เวลาเข้าร่วมกับ
คณะนักร้องประสานเสียงสยามน้อยที่สุดเพียงแค่ 1 ปี  

1.5 การคัดเลือกสมาชิก เป็นประเด็นที่ส่งผลต่อสมาชิกมากที่สุด ซึ่งการก าหนด
เงื่อนไขการรับสมาชิก เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2552 และไม่มีความเข้มงวดในการคัดเลือก ท าให้คณะนักร้อง
ประสานเสียงสยาม ได้กลุ่มสมาชิกที่ไม่ค่อยมีคุณภาพในการขับร้องประสานเสียง ท าให้คณะนักร้อง
ประสานเสียงสยามจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนปัจจัยทางด้านรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้อง
กับสมาชิกในปัจจุบัน 

1.6 ทักษะทางด้านดนตรี ของสมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียงช่วงปี พ.ศ. 2547 
เป็นสมาชิกที่มีความรู้ความเข้าใจในการขับร้องประสานเสียงและยังมีประสบการณ์ในการขับร้อง
ประสานเสียงในโบสถ์ ซึ่งแตกต่างจากสมาชิกในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2556 สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม
กับคณะนักร้องประสานเสียง เริ่มเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีความรู้ด้านดนตรี ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการวาง
ข้อก าหนดการคัดเลือกสมาชิกที่หย่อนยานเกินไปในแต่ละปี 

1.7 ความสนใจและแรงจูงใจ ของสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงสยามมี 2 ด้าน 
ได้แก่ ความสนใจในการแลกเปลี่ยนเทคนิคการขับร้องของสมาชิกเก่าในช่วงปี พ.ศ. 2547 และความ
ตั้งใจที่จะเรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการขับร้องประสานเสียงของสมาชิกใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2552  

1.8 หน้าที่รับผิดชอบของสมาชิก จ าเป็นต้องมีความรับผิดชอบในกิจกรรมด้าน ของ
คณะนักร้องประสานเสียงสยาม ซึ่งในช่วงแรกสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงสยามมีหน้าที่ฝึกซ้อม
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และขับร้องประสานเสียงเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อจ านวนสมาชิกเพิ่มมากข้ึนจึงจ าเป็นต้องแต่งตั้ง
เหรัญญิก และ ผู้รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์เพิ่มข้ึน 

ดังนั้นในภาพรวมของปัจจัยด้านสมาชิก ระบุได้ว่า มีจ านวนสมาชิกเพิ่มมากข้ึน แต่
ความสามารถในการขับร้องประสานเสียงลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการรับสมาชิก
ใหม่ นอกจากนี้ปัจจัยด้านสมาชิกยังส่งผลต่อปัจจัยด้าน การเรียนการสอน และปัจจัยด้านการแสดง
คอนเสิร์ตให้มีการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะของปัจจัยด้านสมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียงสยาม  

2. การเรียนการสอน 
จากการศึกษาปัจจัยด้านการเรียนการสอนของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม พบว่า

ปัจจัยด้านความสามารถในการขับร้องประสานเสียงของสมาชิกส่งผลต่อประเด็นในด้านการเรียนการ
สอนของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม โดยมีการเปลี่ยนรูปแบบวันเวลาในการเรียนการสอน ในช่วง
ปี พ.ศ. 2547 – 2551 คณะนักร้องประสานเสียงสยามมีเพียงการฝึกซ้อมในวันจันทร์เท่านั้น แต่
ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 คณะนักร้องประสานเสียงมีการเปลี่ยนแปลงตารางการฝึกสอนโดยการ
เพิ่มวันเรียนให้แก่สมาชิกที่ไม่มีความสามารถในการขับร้องประสานเสียงได้เรียนรู้พื้นฐานทางด้าน
ดนตรีในวันพฤหัสบด ีเพิ่มข้ึนอีก 1 วัน โดยลักษณะตารางการฝึกซ้อมเป็นช่วงเวลาหลังเลิกงาน ในวัน
จันทร์เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 – 21.00 น. และในวันพฤหัสบดี เริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 19.30 – 21.00 น. 
และมีการแบ่งเนื้อหาการเรียนการสอน ให้วันจันทร์เป็นวันส าหรับการเรียนรู้เทคนิคการขับร้อง
ประสานเสียงเท่านั้น และวันพฤหัสบดี ใช้ส าหรับการเรียนรู้ทฤษฎีดนตรีและการอ่านโน้ต โดยมี
สาเหตุจากปัจจัยด้านสมาชิกที่มีพื้นฐานทางด้านดนตรีที่ไม่แข็งแรงของสมาชิกใหม่ ปัจจัยด้านการ
เรียนการสอนมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและเพิ่มจ านวนช่ัวโมงการเรียนการสอนข้ึนอีก 1 วัน 
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ไม่สามารถท าความเข้าใจในบทเพลงประสานเสียงเทียบเท่าสมาชิกเก่า  

การเรียนการสอนของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่  
ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของการพัฒนาการขับร้องประสานเสียง การเตรียมความพร้อม

ทางด้านร่างกาย การทบทวนและฝึกฝนบทเพลง ซึ่งกระบวนการในการฝึกฝนสมาชิกให้สามารถขับ
ร้องประสานเสียงได้ดีน้ันมีรายละเอียดที่ท าให้การฝึกซ้อมค่อนข้างกินเวลานาน ส่งผลให้สมาชิกบาง
คนที่สามารถขับร้องประสานเสียงได้อยู่แล้วเกิดความเบื่อหน่าย จนเป็นเหตุให้ตัดสินใจย้ายไปร่วม
กิจกรรมกับคณะนักร้องประสานเสียงกลุ่มอื่น 

ส่วนที่ 2 ส่วนของการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านดนตรี ทฤษฎีดนตรี และ การอ่าน
โน้ต เป็นกระบวนการในการเรียนการสอนข้ันพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีดนตรี เพื่อที่จะได้พัฒนา
สมาชิกที่ไม่มีความรู้ทางด้านดนตรีให้เข้าใจสัญลักษณ์ ที่ระบุอยู่ในโน้ตเพลง และสามารถน าความรู้ที่
ได้รับมากลับไปทบทวนวิธีการขับร้องประสานเสียงของตนเอง 
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3. รายการแสดง 
ผลจากการศึกษาปัจจัยด้านรายการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม มีประเด็น

ในการศึกษา 2 ด้าน ประกอบด้วย จ านวนและความถ่ีของการแสดง และบทเพลงที่ใช้ในการแสดง 
3.1 ในด้านจ านวนและความถ่ีของการแสดง มีประเด็นในการศึกษาเกี่ยวกับ จ านวน

ครั้งในการแสดง และ รูปแบบประเภทการแสดง พบว่าข้อมูลทางด้านความถ่ีและจ านวนครั้งในการ
แสดงคอนเสิร์ตของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม มีความแตกต่างกัน ในช่วงปี พ.ศ. 2547 – 2549 
คณะนักร้องประสานเสียงสยามมีจ านวนการแสดงคอนเสิร์ตปีละ 1 – 2 คอนเสิร์ตเท่านั้น ในช่วงปี 
พ.ศ. 2550 – 2551 เป็นช่วงที่คณะนักร้องประสานเสียงสยามไม่มีคอนเสิร์ตการแสดงซึ่งมีสาเหตุมา
จากการเปลี่ยนผู้ควบคุมการแสดงท าให้คณะนักร้องประสานเสียงสยามไม่สามารถเลือกบทเพลงเพื่อ
จัดโปรแกรมการแสดงได้ และ ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 คณะนักร้องประสานเสียงเริ่มมีจ านวน
คอนเสิร์ตมากข้ึนและมีรูปแบบการแสดงเพิ่มข้ึน เป็นการแสดงในงานอีเวนท์ การแสดงโชว์ คอนเสิร์ต
ประจ าปี และ งานเทศกาล ซึ่งจ านวนความถ่ีในการจัดคอนเสิร์ตของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 
อยู่ที่ 6 – 7 ครั้งต่อปี โดยมีปัจจัยมาจากการใช้บทเพลงที่มีแนวเสียงประสานง่ายและสมาชิกใหม่
สามารถฝึกฝนได้จ านวนมาก 

3.2 บทเพลงที่ใช้ในการแสดง มีความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยด้านสมาชิกเป็นส าคัญ 
ซึ่งบทเพลงประสานเสียงในช่วงปี พ.ศ. 2547 – 2549 เป็นบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงในพิธี
ศาสนาและบทเพลงคลาสสิกที่มีความซับซ้อนในการฝกึร้องประสานเสียง แต่เพราะสมาชิกในช่วงแรก
มีความรู้ความสามารถในการขับร้องประสานเสียงที่ดี ท าให้สามารถจัดการแสดงคอนเสิร์ตได้ 

ช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2556 บทเพลงของคณะนักร้องประสานเสียงสยามมีลักษณะ
เป็นบทเพลงสากล มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งบทเพลงสากลเหลา่น้ีมีแนวเสยีงประสานที่ง่ายต่อการฝกึ
ขับร้อง และเหมาะสมกับสมาชิกใหม่ที่ไม่มีทักษะทางด้านการขับร้องประสานเสียง 

4. สิ่งอ านวยความสะดวก 
ผลจากการศึกษาสิ่งอ านวยความสะดวกของคณะนักร้องประสานเสียงสยามพบว่า มี

ประเด็นในการปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของคณะนักร้องประสานเสยีงสยามแยกย่อยออกเปน็ 
2 ด้าน ได้แก่ สถานที่ฝึกซ้อม และอุปกรณ์  

4.1 ด้านสถานที่ฝึกซ้อมของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม มีการเปลี่ยนแปลง
สถานที่การฝึกซ้อมหลายครั้งตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2556 สาเหตุในการย้ายสถานที่
ฝึกซ้อมเกิดจากความไม่พอดีในช่วงเวลาการปิด – เปิดห้องซ้อม และช่วงเวลาในการฝึกซ้อมของคณะ
นักร้องประสานเสียงสยาม  

4.2 ด้านอุปกรณ์ดนตรี มีประเด็นในการศึกษาแยกย่อยเป็น 3 ด้าน ได้แก่ โน้ตเพลง 
เครื่องดนตรี และชุดแสดงพบว่า  
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4.2.1 โน้ตเพลง ของคณะนักร้องประสานเสียงมีรูปแบบความเปลี่ยนแปลง
เกิดข้ึนในด้านการเตรียมโน้ตเพลงให้แก่สมาชิก ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2547 คณะนักร้องประสานเสียง
สยามใช้การแจกโน้ตเพลงเป็นชุด ๆ  ให้แก่สมาชิก แต่ทว่ามีปัญหาเรื่องที่สมาชิกมักจะหยิบโน้ตเพลง
ช้า ท าให้อาจารย์วุฒิพันธ์ุเปลี่ยนวิธีในการเก็บโน้ตเพลง เป็นการบรรจุโน้ตเพลงใส่แฟ้มเอกสาร และ
การถ่ายเอกสารเพลงให้ออกมามีลักษณะเป็นหนังสือรวมบทเพลงส าหรับการแสดงทั้งหมด 

4.2.2 เปียโนของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ระหว่างการฝึกซ้อมมักจะใช้
เปียโนอัพไรท์และแกรนด์เปียโน ซึ่งมีอยู่แล้วในห้องฝึกซ้อม แต่ถ้าหากจ าเป็นต้องใช้เปียโนนอก
สถานที่ ก็จะมีการใช้เปียโนไฟฟ้าทดแทน 

4.2.3 ชุดแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยามมีความเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาตามลักษณะการจัดแสดงคอนเสิร์ต 

5. งบประมาณ 
ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านงบประมาณชองคณะนักร้องประสานเสียงสยาม มี

ประเด็นในการศึกษา 3 ด้านได้แก่ผู้อุปถัมภ์ รายรับ และรายจ่าย 
5.1 ผู้อุปถัมภ์ของคณะนักร้องประสานเสียงสยามเป็นผู้อุปถัมภ์ในด้านสถานที่

ฝึกซ้อม ซึ่งมีการเปลี่ยนผู้อุปถัมภ์ไปพร้อม ๆ  กับการเปลี่ยนสถานที่ฝึกซ้อม ในช่วงปี พ.ศ. 2547 – 
2549 ได้รับการอุปถัมภ์ด้านสถานที่ซ้อมจาก อาจารย์ปริพล อักษรมัต เป็นห้องซ้อมในโรงเรียนดนตร ี
SPAS ที่อาจารย์ปริพล เป็นเจ้าของ และในช่วงปี พ.ศ. 2552 คุณอัปสร กูรมะโรหิต เป็นผู้อุปถัมภ์ 

5.2 รายรับของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ส่วนหนึ่งมาจากการเก็บค่าสมาชิก
หลังจากปี พ.ศ. 2552 ที่ย้ายสถานที่ไปฝึกซ้อมที่ห้องซ้อม มิวสิคแลนด์ และมีรายรับจากการว่าจ้าง
งานของบุคคลภายนอก และน าเงินที่ได้จากการแสดงมาแบ่งให้แก่สมาชิกและงบประมาณส่วนกลาง
ของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม  

5.3 รายจ่ายของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ในช่วงแรกของการก่อตั้ง อาจารย์
วุฒิพันธ์ุเป็นผู้ดูแลด้านรายจ่าย แต่เมื่อสมาชิกเริ่มมีมากขึ้นในปี พ.ศ. 2552 จึงมีการจัดตั้งเหรัญญิก
ประจ าคณะนักร้องประสานเสียงสยาม เพื่อดูแลค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนอาทิ ชุดแสดง ค่าเช่าสถานที่
ฝึกซ้อม และค่าตอบแทนนักดนตรี เป็นต้น 

ดังนั้นการสรุปผลการวิจัยในด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณะนักร้องประสานเสียง
สยาม มีลักษณะความสัมพันธ์ของปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่มีความส าคัญแตกต่างกันออกไป จากผลวิจัย
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของคณะนักร้องประสานเสียงมากที่สดุ คือปัจจัยด้านสมาชิก ซึ่งเปน็
ตัวแปรส าคัญ ที่ส่งผลให้ปัจจัยในด้านการเรียนการสอนต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาในการเรียนการสอน
เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถของสมาชิกและส่งเสริมใหม่สมาชิกมีพัฒนาการด้านการขับร้อง
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ประสานเสียงมากข้ึน รวมถึงปัจจัยด้านคอนเสิร์ตการแสดง และบทเพลงที่ใช้ในการแสดงต่างต้องปรบั
รูปแบบความยากง่ายโดยยึดความสามารถในการขับร้องประสานเสียงของสมาชิกเป็นส าคัญ  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยได้พบประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของคณะ
นักร้องประสานเสียงสยาม โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้ 

ประเด็นที่หนึ่ง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับปัจจัยด้านสมาชิก มีสาเหตุจากผู้ควบคุม
การฝึกซ้อมเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และวิธีการคัดเลือกสมาชิก ส่งผลให้สมาชิกใหม่ที่เข้ามาร่วม
กิจกรรมกับคณะนักร้องประสานเสียงสยามเป็นกลุ่มคนที่ไม่มพีื้นฐานทางด้านดนตรี และท าให้รูปแบบ
การฝึกซ้อมและการเรียนการสอนของคณะนักร้องประสานเสียงสยามต้องปรับเปลี่ยนให้มีความ
เหมาะสมกับสมาชิกที่ไม่มีพื้นฐานด้านดนตรี อีกทั้งยังส่งผลต่อสมาชิกเก่าส่วนหนึ่ง ที่ต้องการพัฒนา
ตนเองจ าเป็นต้องย้ายออกจากคณะนักร้องประสานเสยีงสยามไปร่วมงานกับกลุม่อืน่เพื่อทีจ่ะได้พฒันา
ความสามารถของตนมากกว่าที่คณะนักร้องประสานเสียงสยามจะมอบให้ได้  

ประเด็นที่สอง คณะนักร้องประสานเสียงสยามเป็นกลุ่มที่ไม่มีผู้อุปถัมภ์ทางด้านการเงิน 
ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนสมาชิกต้องเป็นผู้จ่ายเองทัง้หมด แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีสมาชิกที่มีระยะเวลาในการ
อยู่กับคณะนักร้องประสานเสียงสยามและร่วมท ากิจกรรมมานานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเป็น
เวลายาวนานถึง 10 ปี จนเป็นข้อสังเกตว่าสมาชิกส่วนหนึ่งในคณะนักร้องประสานเสียงสยาม มีความ
ผูกพันกับกลุ่มบุคคลในคณะนักร้องประสานเสียงสยาม มากกว่าที่จะแสวงหาก าไร หรือเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการขับร้องประสานเสียงเพียงอย่างเดียว การที่สมาชิกเก่ายังคงช่วยสนับสนุน
กิจกรรมให้แก่คณะนักร้องประสานเสียงสยาม น่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้แก่คนรุ่นต่อไปได้มีสถานที่
ส าหรับเรียนรู้การขับร้องประสานเสยีงและมีเวที ที่สามารถแสดงความสามารถในการขับร้องประสาน
เสียงได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียง
ส่วนใหญ่ ผู้วิจัยได้ใช้เอกสารต่างประเทศเป็นหลักเป็นแนวทางในการอ้างอิงข้อมูลเป็นหลัก ซึ่ง
หมายถึงในประเทศไทยยังไม่มีเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดในการก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงมากนัก 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สนใจทางด้านการก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงควรพัฒนาและค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม
มากขึ้น 

2. รูปแบบการพัฒนาสมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียงสยาม เป็นรูปแบบการพัฒนา
นักร้องในระดับเบื้องต้นและข้ันกลาง ซึ่งท าให้สมาชิกที่มีความรู้ทางดนตรีอยู่แล้วนั้นเกิดความเบื่อ
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หน่ายและได้ออกจากคณะนักร้องประสานเสียงสยาม เพื่อออกไปท ากิจกรรมร่วมกับคณะนักร้อง
ประสานเสียงกลุ่มอื่นที่มีความเข้มข้นทางด้านการฝึกซ้อมมากกว่า 

3. หากคณะนักร้องประสานเสียงสยามสามารถแก้ไขปัญหาความไม่สม่ าเสมอในการเข้า
ฝึกซ้อมของสมาชิกได้ จะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของคณะนักร้องประสานเสียงได้ดีย่ิงข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. กรอบแนวคิดของผู้วิจัยเน้นการศึกษาเฉพาะเจาะจงคณะนักร้องประสานเสียงสยาม
เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าถ้ามีงานวิจัยช้ินต่อไปควรศึกษาคณะนักร้องประสานเสียงกลุ่ม
อื่นในแนวคิดและหัวข้อเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นพัฒนาการที่แตกต่างกันของคณะนักร้อง
ประสานเสียงกลุ่มอื่น 

2. ข้ันตอนในการศึกษาคณะนักร้องประสานเสียงสยามครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีเข้าไป
สังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด และร่วมเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของคณะนักร้องประสานเสียงสยามเพื่อที่จะ
สามารถเก็บข้อมูลได้รอบด้านตามกรอบแนวคิดที่ผู้วิจัยได้วางไว้  

3. ในการศึกษาของผู้วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยข้ามกระบวนการในการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มผู้ฟังที่
น่าจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ท าให้เกิดพัฒนาการต่อคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ด้วยสาเหตุที่กลุ่ม
ผู้ฟังในช่วงเริ่มก่อตั้ง และช่วงปัจจุบันอาจจะเป็นกลุ่มผู้ฟังคนละกลุ่มกัน ซึ่ง กลุ่มผู้ฟังอาจจะมี
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการได้ หากกลุ่มผู้ฟังยังติดตามผลงานของคณะ
นักร้องประสานเสียงสยามมาโดยตลอดระยะเวลา 10 ป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112 
 

 
 

112 

รายการอ้างอิง 

จันทร์แรม พันธุพงศ์ สตรอสบอก. ก้าวไปสู่การขับร้องประสานเสียง. กรุงเทพฯ: บริษัทสยามมาพร
จ ากัด, 2548. 

ดวงพร พงศ์ผาสุก. "กระบวนการสร้างอัตลกัษณ์ไทยผ่านการแสดงการขับร้องของคณะนักร้อง
ประสานเสียงสวนพล"ู วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวาทวิทยาและสื่อสาร
การแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. 

นิติกร กรัยวิเชียร. "คุณหญิงมาลัยวัลย ์บุณยะรัตเวช ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรี
สากล) พ.ศ. ๒๕๔๐." สกุลไทย 47, 2420 (มีนาคม 2544): 35. 

พึงจิตต์ สวามิภักดิ์. การอ านวยวงขับร้องประสานเสียง. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2530. 

สุขชัย ภวการค้าดี. "การศึกษาวงขับร้องประสานเสียงเด็ก: กรณีศึกษาโรงเรียนกรงุเทพครสิเตียน
วิทยาลัย." วิทยานิพนธ์ปรญิญามหาบัณฑิต สาขาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548. 

สุทธจิตต์ ณรุทธ์. สังคีตนิยม ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก. พิมพ์ครั้งที่ 8 กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. 

Gordon, Lewis. Choral Director's Rehearsal and Performance Guide. New York: 
Parker Publishing Company, 1989 

Yardley, Anne Bagnall. "Choirs in the Methodist Episcopal Church, 1800-1860." 
American Music 17, 1 (1999): 39-64. 

สูจิบัตร 
Shyam Choir. Bellavoce Charity Concert 2004, ณ มูลนิธิวัฒนธรรมไทย - เยอรมัน (เกอเธ่). 

กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2547. 
_________. ขับร้องบทเพลง คริสมาสต์ ณ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด, โรงแรมปาร์คนายเลิศ, 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2552. 
_________. คอนเสิร์ต The Gentlemen Concert "Man and Love", สถาบันปรีดี พนมยงค์. 

กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 2555 
_________. คอนเสิร์ตประจ าปี “Voice for Peace”, ณ หอประชุมใหญ่ สภาคริสตจักรแห่ง

ประเทศไทย ถนนพญาไท. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2549. 
_________. คอนเสิร์ตประจ าปี“Eternity”, ณ Christ Church ถนนคอนแวนต์ สาทร. กรุงเทพฯ: 

ม.ป.ท., 2548. 



113 
 

 
 

113 

Shyam Choir. Crying Dog Concert, ณ หอประชุม สยามรัชดา โรงเรียนดนตรีสยามกลกาล ฟอร์
จูนทาวเวอร.์ กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 2556. 

_________. Shyam Choir in Concert 2011 'Passionate Love', ห้องประชุม สถาบันเกอเธ่ 
สาทรซอย 1. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2554. 

สัมภาษณ์ 
เมธาวี พีชะพัฒน์. สมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงสยาม. สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2557. 
แมนนริศ อ ามฤคขจร. ผู้ก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงสยาม. สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2557. 
วุฒิพันธ์ุ พงษ์ธนเลิศ. ผู้ควบคุมการฝึกซ้อมคณะนักรอ้งประสานเสียงสยาม. สัมภาษณ์, 3 ตุลาคม 

2557. 
_________. ผู้ควบคุมการฝึกซอ้มคณะนักร้องประสานเสียงสยาม. สัมภาษณ์, 3 พฤศจิกายน 2557. 
_________. ผู้ควบคุมการฝึกซอ้มคณะนักร้องประสานเสียงสยาม. สัมภาษณ์, 4 พฤศจิกายน 2557. 
ศิรินทรา บุณยะชัย. สมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงและผูจ้ัดการด้านการเงิน. สัมภาษณ์, 11 

พฤศจิกายน 2557. 
สันติ ลุนเผ.่ ผู้ก่อตั้งและผู้ควบคุมคณะนกัร้องประสานเสียงสยาม สัมภาษณ์, 4 มิถุนายน 2557. 

แหล่งข้อมูลจากเวปไซต ์
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม. สวธ.จัดปฐมนิเทศนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ปี ๒๕๕๙. เข้าถึงเมื่อ 8 

มีนาคม 2559. เข้าถึงได้จาก http://www.culture.go.th/thai/index.php?option 
=com_content&view=article&id=3509:2016-01-11-09-49-38&catid=34:news 
&Itemid=351พ 

สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ชมรมนักร้องประสานเสียง. ประวัติชมรมฯ. เข้าถึงเมื่อ 23 
มีนาคม 2558. เข้าถึงได้จากhttp://cuchorus.clubs.chula.ac.th/wp/?page_id=2 

ผู้จัดการออนไลน์. เพลงปลุกใจของสมเด็จพระเทพฯ. เข้าถึงเมื่อ 1 มีนาคม 2558. เข้าถึงได้จาก 
http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=948000
0101042 

วิกิพีเดีย. สันติ ลุนเผ่. เข้าถึงเมื่อ 4 มีนาคม 2558. เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/
สันติ_ลุนเผ่#cite_note-7 

พรเทพ วิชชุชัยชาญ. BIO. เข้าถึงเมื่อ 3 มีนาคม 2559. เข้าถึงได้จาก https://www.facebook 
.com/porntep.v/info/?tab=page_info 

 

http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=9480000101042
http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=9480000101042


114 
 

 
 

114 

Bowers, Roger. “Choral Institutions within the English Church: Their Constitution and 
Development c. 1340-1500.” Ph.D. University of East Anglia, 1975. accessed 
February 2, 2014. available from http://www.diamm.ac.uk/resources/doct 
oral-dissertations/bowers/ 

Suanplu Chorus. รายชื่อสมาชิก. เข้าถึงเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2558. เข้าถึงได้จาก http://www. 
suanpluchorus.com/TH/member.html 

 

http://www.diamm.ac.uk/resources/doctoral-dissertations/bowers/
http://www.diamm.ac.uk/resources/doctoral-dissertations/bowers/
http://www/


 
 

 
 

115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

แบบสัมภาษณ์ผู้ก่อตั้งและดูแลคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 
 

 
 

117 

แบบสัมภาษณ์ผู้ก่อตั้งและดูแลคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 

ส่วนท่ี 1 ค าถามท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ชื่อ – สกุล อายุ            ป ี เพศ 

ช่วงเวลาท่ีท่านท างานร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียงสยาม                       ปี 

ต าแหน่งหน้าท่ีของท่านในคณะนักร้องประสานเสียงสยามคือ? 
 

ส่วนท่ี 2 ค าถามในส่วนของประวัติการก่อตั้งและพัฒนาการ 

2.1. ก่อนท่ีจะก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงสยาม
ท่านเคยท างานท่ีเกี่ยวข้องกับทางด้านการขับ
ร้องประสานเสียงหรือไม่ ถ้าเคย เป็นงานใน
รูปแบบใด และคิดอย่างไรท่ีก่อตั้งคณะนักร้อง
ประสานเสียงสยาม? 

 

 

2.2. การก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ท่านมี
เป้าหมายอย่างไร? 

 

2.3. ใครเป็นคนท่ีต้องการหรือริเร่ิมความคิดท่ีในการ
ก่อตั้งคณะนักร้องประสานเสียงสยามข้ึนมาให้
เป็นรูปร่าง? 

 

2.4. ใครเป็นผู้ท่ีดูแลฝึกฝนสมาชิกคณะนักร้อง
ประสานเสียงสยาม? 

 

2.5. กลุ่มสมาชิกช่วงแรกที่เข้าร่วมกิจกรรมกับกับ
คณะนักร้องประสานเสียงสยามเป็นกลุ่มคนแบบ
ใด?  
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ส่วนที่ 3 ค าถามในส่วนของการศึกษาพัฒนาการคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 

3.1. ค าถามเกี่ยวกับสมาชิก 

3.1.1. กลุ่มช่วงอายุของสมาชกิในคณะนักร้องประสาน
เสียงสยามเป็นกลุ่มคนท่ีอยู่ในช่วงอายุใด และมี
ลักษณะอย่างไร? 

 

3.1.2. ท่านคิดว่าความสามารถทางด้านการขับร้อง
ประสานเสียงของสมาชิกโดยรวมเป็นอย่างไร? 

 

3.1.3. ท่านคิดว่าความสนใจและแรงจูงใจของสมาชิกเกิด
จากอะไร? 

 

3.1.4. ท่านทราบหรือไม่ว่าจ านวนสมาชิกในแต่ละปี มี
ประมาณกี่คน? 

 

3.1.5. ท่านมีวิธีการในการคัดเลือกสมาชิกที่จะเข้ามาร่วม
กิจกรรมกับคณะนักร้องประสานเสียงสยาม
อย่างไรบ้าง?  

 

3.2. ค าถามเกี่ยวกับกระบวนการพฒันาสมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 

3.2.1. ข้ันตอนการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย
ระหว่างการฝึกซ้อม มีข้ันตอนอย่างไรบ้าง? 

 

3.2.2. วิธีการพัฒนาทักษะทางด้านการขับร้องให้แก่
สมาชิกมีวิธีการอย่างไรบ้าง? 

 

3.2.3. วิธีการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านดนตรีของ
สมาชิกมีอะไรบ้าง? 

 

3.2.4. การพัฒนาสมาชิกในด้านอื่น ๆ มีอะไรร่วมอีก
หรือไม่? 
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3.3. ค าถามเกี่ยวกับการฝึกซ้อมการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 

3.3.1. การฝึกซ้อมส าหรับการแสดงประสานเสียงมีส่วนท่ี
ต้องเข้มงวดอย่างไรบ้าง? 

 

3.3.2. ท่านใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกบทเพลง
ส าหรับการแสดง? 

 

3.3.3. ระหว่างการเตรียมการแสดง ต้องมีความพร้อมใน
ด้านในบ้าง 

 

3.3.4. ผลงานการแสดงท่ีผ่านมาของคณะนักร้อง
ประสานเสียง มีอะไรบ้าง และมีการแสดงท่ีโดด
เด่นบ้างหรือไม่? 

 

3.4. สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเกี่ยวข้องกับคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 

3.4.1. ลักษณะของสถานท่ี ท่ีคณะประสานเสียงสยามใช้
ฝึกซ้อม ตั้งอยู่ท่ีใด และเป็นลักษณะใด?  

 

3.4.2. ความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ดนตรี ของคณะ
นักร้องประสานเสียงสยาม มีความพร้อมแค่ไหน? 

 

3.4.3. การจัดการกับอุปกรณ์ประกอบฉากระหว่างการ
แสดง ท่านมีวิธีจัดการอย่างไร? 

 

3.4.4. การจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและเคร่ืองเสียง 
ท่านมีวิธีจัดการอย่างไร? 

 

3.5. เงินทุน 

3.5.1. คณะนักร้องประสานเสียงสยามมีผู้อุปถัมภ์หรือไม่ 
ถ้ามี ผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือในด้านในบ้าง? 

 

3.5.2. การหาเงินเพื่อใช้ท ากิจกรรมของคณะนักร้อง
ประสานเสียงสยาม ใช้วิธีใด? 

 

3.5.3. มีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนระหว่างการจัดกิจกรรม มาก
น้อยแค่ไหน อะไรบ้าง? 
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แบบสัมภาษณ์สมาชิกในคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก 

ชื่อ-สกลุ อายุ                       ปี เพศ .................... 

 ระดับการศึกษา 

 ประถม  มัธยม 

 ปริญญาตรี  ปริญญาโท 

 ปริญญาเอก  อื่น ๆ ................................ (โปรดระบุ) 

 อาชีพ 

 นักเรียน  นักศึกษาครู 

 ข้าราชการ  พนักงานบริษัท 

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ  อื่น ๆ ................................ (โปรดระบุ) 

ช่วงเวลาท่ีเข้าร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียงสยาม...........................................ปี 

หน้าท่ีส าคัญของท่านในคณะนักร้องประสานเสียงสยามคือ?............................................................ 

ท่านคิดว่าระดับความรู้พื้นฐานทางด้านดนตรีของท่านอยู่ใน
ระดับใด? 

ดีมาก ดี 
ปาน
กลาง 

ไม่ดี 
ไม่มี

ความรู้
มาก่อน 

     

ท่านคิดว่าระดับความสามารถทางด้านการร้องเพลงของ
ท่านอยู่ในระดับใด? 

ดีมาก ดี 
ปาน
กลาง 

ไม่ดี 
ไม่มี

ความรู้
มาก่อน 

     

แรงจูงใจท่ีท าให้ท่านเข้าร่วมคณะนักร้องประสานเสียงสยามคืออะไร?.............................................................. 
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ภาคผนวก ข 

 

ตารางผลงานการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ในช่วง 10 ปี  
ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2556 
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ตารางที่ 16 ตารางผลงานการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2556  

 

วันที่แสดง 
ชื่อคอนเสิร์ต และ สถานที่

แสดง 
ชื่อบทเพลงที่แสดง ผู้ประพันธ์ 

ประเภท 
บทเพลง 

ผู้ควบคุมเพลง 
และแขกรับเชิญ 

1 กรกฎาคม 
พ.ศ.2547 

Bellavoce Charity 
Concert  

2004 
มูลนิธิวัฒนธรรมไทย - 

เยอรมัน (เกอเธ่) 

Adoramus te Christe Th. Duboia 

Church 
music 

อาจารย์สันติ ลุนเผ่ 

Ave Verum Corpus W.A. Mozart 
Cantate Domino Giovanni Croce 

Dona 
Music by Sholum Secunda 
Lyrics by Siegfried singer 

Jesu Dulcis Memoria Tomás Luis De Victoria 
Jubilate Deo W.A. Mozart 

Pachelbel's Canon Of Peace Johann Pachelbel 
Qui Presso A Te W.A. Mozart 

Chorus of the Hebrew slaves Giuseppe Verdi 
Classical 

Funiculì Funiculà! 
Music by Luigi Denza  

Lyrics by Peppino Turco 

21 ธันวาคม 
พ.ศ.2547 

Christmas Concert 2004 
กิจกรรมเปิดหมวกร้อง

ประสานเสียง 

Angel we have heard on high Edward Shippen Barnes 

Christmas 
carol 

วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ 

Away in a Manger 
Lyrics by James Ramsey Murray 

Arr. by Edward L. Stauff 
Beautiful Savior Timothy Max 

Deck The Hall 
Nos Galan 

Arr. M.A. Caux 

Ding Dong Merrily on High 
French in 16 century 

Arr. by Edward L. Stauff 
Gloria in Excelsis Deo Edward Shippen Barnes 

Hark the herald angels sing 
Felix Mendelssohn Barthold 

Arr. by Charles Wesley 
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ตารางที่ 17 ตารางผลงานการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2556 (ต่อ) 

 

วันที่แสดง 
ชื่อคอนเสิร์ต และ สถานที่

แสดง 
ชื่อบทเพลงที่แสดง ผู้ประพันธ์ 

ประเภท 
บทเพลง 

ผู้ควบคุมเพลง 
และแขกรับเชิญ 

  

Jingle Bell 
J.S. Pierpont 

Arr. by Stefan Karpinice 

  

Joy to the World 
Lyrics by Issac Watts alt 
Arr. by Lowell masson 

O come All Ye Faithful John F. Wade 
Santa Claus Is Coming To Town John Frederick Coots / Haven Gillespie 

Silent Night Holy Night 
Franz Gruber  

Arr. Lawrence Gurry 
The First Noel Arr. by John Stainer 

We Three Kings 
Music by John Henry Hopkins Jr. 
Lyrics by John Henry Hopkins Jr. 

30 สิงหาคม 
พ.ศ.2548 

คอนเสิร์ต
ประจ าปี“Eternity” ณ 
Christ Church ถนน

คอนแวนต์ สาทร 

ลมหนาว Love in spring 
ท านอง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอ
ดุลยเดชค าร้อง : ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล 

ณ อยุธยา เพลงไทย 

วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ 
 

ความฝันอันสูงสุด Arr. by สันติ ลุนเผ่ 

Can’t help falling in love 
Music by George David Weiss 

Lyrics by Ejvind Dengso 

เพลงสากล 
If We Hold On Together Diana Rose 

"The Prayer" Music by Celine Dion /Andrea Bocelli 

Yesterday The "Beatles" 

Pachelbel's Canon Of Peace Johann Pachelbel Classic 



 

 
 

124 

ตารางที่ 17 ตารางผลงานการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2556 (ต่อ) 
 

วันที่แสดง 
ชื่อคอนเสิร์ต และ สถานที่

แสดง 
ชื่อบทเพลงที่แสดง ผู้ประพันธ์ 

ประเภท 
บทเพลง 

ผู้ควบคุมเพลง 
และแขกรับเชิญ 

4 กันยายน 
พ.ศ.2549 

คอนเสิร์ตประจ าปี “Voice 
for Peace” ณ หอประชุม
ใหญ่ สภาคริสตจักรแห่ง
ประเทศไทย ถนนพญาไท 

Adoramus te Christe Th. Duboia 

Classic 

วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ 
Qui Presso A Te W.A. Mozart 

Every valley from The Messiah W.A. Mozart Solo อ.สันติ 
Ave Verum Corpus W.A. Mozart 

วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ 

Jubilate Deo W.A. Mozart 
Jesu Dulcis Memoria W.A. Mozart 

Natus est nobis Heinrich Isaac 
Il mio te soro tanto/Dalla sua pace from Don 

Giovanni 
George Frideric Handel 

Sanctus  
Church  
music Ave Maria 

Charles Gounod 
Arr. by Beckman/ Adapt J.Blasco 

In fernem Land from Lohengrin Richard Wagner 
Classic 

Solo Tenor 
แมนนริศ อ ามฤคขจร 

Winterst rme from Die Walk re Richard Wagner 
Come again John Dowland 

Blow thou winter wind John Rutter 

เพลงสากล วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ 
You’ll never walk alone 

Composed by Richard Rodgers  
lyrics by Oscar Hammerstein II  

arranged by Arthur Harris. 
พ.ศ.2550      

5 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2551 

คอนเสิร์ต คุณเศรษฐา ศิระ
ฉายา ณ Siam Paragon 

Hall 

ร้องบทเพลงประกอบคอนเสิร์ต ในอัลบ้ัม วงดนตรี  
The Impossible 

 เพลงสากล  
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ตารางที่ 17 ตารางผลงานการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2556 (ต่อ) 
 

วันที่แสดง 
ชื่อคอนเสิร์ต และ สถานที่

แสดง 
ชื่อบทเพลงที่แสดง ผู้ประพันธ์ 

ประเภท 
บทเพลง 

ผู้ควบคุมเพลง 
และแขกรับเชิญ 

7 สิงหาคม 
พ.ศ.2552 

แสดงในงานเปิดภาพยนตร์
รอบปฐมทัศน์ 
"สึนามิ 2022" 

Save the world พรเทพ วิชุชัยชาญ เพลงไทย พรเทพ วิชุชัยชาญ 

11 ตุลาคม 
พ.ศ.2552 

งานขับร้องประสานเสียง
ให้แก่โบสถ์กาลหว่าร์ 
กรุงเทพมหานครฯ 

Adoramus te Christe Th. Duboia 

Classic วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ 

Qui Presso A Te 

W.A. Mozart 
Ave Verum Corpus 

Jubilate Deo 
Jesu Dulcis Memoria 

Natus est nobis Jacob Handl 

222425 
ธันวาคม พ.ศ.

2552 

ขับร้องบทเพลง Christmas 
ณ ธนาคารสแตนดารด์ชาร์
เตอรโ์รงแรมปาร์คนายเลิศ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

Angel we have heard on high Edward Shippen Barnes 

Christmas 
carol 

วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ 

Away in a Manger 
Lyrics by James Ramsey Murray 

Arr. by Edward L. Stauff 

Deck The Hall 
Nos Galan 

Arr. M.A. Caux 

Ding Dong Merrily on High 
French in 16 century 

Arr. by Edward L. Stauff 
Gloria in Excelsis Deo Edward Shippen Barnes 

Hark the herald angels sing 
Felix Mendelssohn Barthold 

Arr. by Charles Wesley 

Have Yourself A Merry Little Christmas 
Lyrics by Ralph Blane 
Arr. by Pete Schmutte 

Jingle Bell 
J.S. Pierpont 

Arr. by Stefan Karpinice 

Joy to the World 
Lyrics by Issac Watts alt 
Arr. by Lowell masson 
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ตารางที่ 17 ตารางผลงานการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2556 (ต่อ) 
 

วันที่แสดง 
ชื่อคอนเสิร์ต และ สถานที่

แสดง 
ชื่อบทเพลงที่แสดง ผู้ประพันธ์ 

ประเภท 
บทเพลง 

ผู้ควบคุมเพลง 
และแขกรับเชิญ 

O come All Ye Faithful John F. Wade 

Oh Holy night 
Music by Adolphe-charles Adam 

Lyrics by Placide Clappeau 
Santa Claus Is Coming To Town John Frederick Coots / Haven Gillespie 

Silent Night Holy Night 
Franz Gruber  

Arr. Lawrence Gurry 

The First Noel Arr. by John Stainer 

We Three Kings 
Music by John Henry Hopkins Jr. 
Lyrics by John Henry Hopkins Jr. 

10 ตุลาคม 
พ.ศ.2553 

งานขับร้องประสานเสียง
ให้แก่โบสถ์กาลหว่าร์ 
กรุงเทพมหานครฯ 

Adoramus te Christe Th. Duboia 

Church 
music 

วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ 

Qui Presso A Te W.A. Mozart 

Ave Maria 
Charles GounodArr. by Beckman 

Adapt J.Blasco 
Ave Verum Corpus W.A. Mozart 

Vedro mentrio sospiro from Le Nozze di Figaro W.A. Mozart 

วันที่ 7
ธันวาคม พ.ศ.

2553 

คอนเสิร์ตประจ าปี คณะ
นักร้องประสานเสียงสยาม 
ณ ห้องประชุม Goethe 
institute สถาบันเกอเธ่ 

ถนนสาทรซอย 1 

Adoramus te Christe Th. Duboia 

Classic 

วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ 
Qui Presso A Te W.A. Mozart 

Vedro mentrio sospiro from Le Nozze di Figaro W.A. Mozart 
Solo Baritone  

ณัฐพล หอมวงพาณิชย์ 

Voi che sapete from Le Nozze di Figaro W.A. Mozart 
Solo Soprano 
กฤติยา มุสิกุล 

O Isis und Isiris from die Zauberflöte W.A. Mozart Solo Bass 
วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ In diesen heil’gen Hallen from The Magic Flute W.A. Mozart 
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ตารางที่ 17 ตารางผลงานการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2556 (ต่อ) 
 

วันที่แสดง 
ชื่อคอนเสิร์ต และ สถานที่

แสดง 
ชื่อบทเพลงที่แสดง ผู้ประพันธ์ 

ประเภท 
บทเพลง 

ผู้ควบคุมเพลง 
และแขกรับเชิญ 

O esca viatorum Heinrich Isaac 
Every valley from The Messiah George Frideric Handel Solo อ.สันติ 

Ave Verum Corpus W.A. Mozart 
วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ Jubilate Deo W.A. Mozart 

Jesu Dulcis Memoria  

Vedrai carino from Don Giovanni W.A. Mozart Solo Soprano 
ปภาวรินทร์ เจริญผลธนการ 

Il mio te soro tanto/Dalla sua pace from Don 
Giovanni 

W.A. Mozart 
Solo Tenor 

แมนนริศ อ ามฤคขจร 
In fernem Land from Lohengrin Richard Wagner Solo Tenor 

แมนนริศ อ ามฤคขจร Winterst rme from Die Walk re Richard Wagner 
Sanctus  

Church 
music 

วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ 

Ave Maria 
Charles Gounod 

Arr. by Beckman/ Adapt J.Blasco 
Come again John Dowland 

เพลงสากล  
Blow thou winter wind John Rutter 

You’ll never walk alone 
Composed by Richard Rodgers  
lyrics by Oscar Hammerstein II  

arranged by Arthur Harris. 

24 ธันวาคม 
พ.ศ. 2553 

ขับร้องประสานเสียงเปิด
หมวก Christmas' eve ณ 
โรงแรม Crowne Plaza 

Angel we have heard on high Edward Shippen Barnes 

Christmas 
carol 

วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ 
พรเทพ วิชชุชัยชาญ 

Away in a Manger 
Lyrics by James Ramsey Murray 

Arr. by Edward L. Stauff 

Deck The Hall 
Nos Galan 

Arr. M.A. Caux 
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ตารางที่ 17 ตารางผลงานการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2556 (ต่อ) 
 

วันที่แสดง 
ชื่อคอนเสิร์ต และ สถานที่

แสดง 
ชื่อบทเพลงที่แสดง ผู้ประพันธ์ 

ประเภท 
บทเพลง 

ผู้ควบคุมเพลง 
และแขกรับเชิญ 

Ding Dong Merrily on High 
French in 16 century 

Arr. by Edward L. Stauff 

Hark the herald angels sing 
Felix Mendelssohn Barthold 

Arr. by Charles Wesley 

Jingle Bell 
J.S. Pierpont 

Arr. by Stefan Karpinice 

Joy to the World 
Lyrics by Issac Watts alt 
Arr. by Lowell masson 

O come All Ye Faithful John F. Wade 

Oh Holy night 
Music by Adolphe-charles Adam 

Lyrics by Placide Clappeau 
Santa Claus Is Coming To Town John Frederick Coots / Haven Gillespie 

Silent Night Holy Night 
Franz Gruber  

Arr. Lawrence Gurry 
The First Noel Arr. by John Stainer 

We Three Kings 
Music by John Henry Hopkins Jr. 
Lyrics by John Henry Hopkins Jr. 

1 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2554 

ร้องประสานเสียงเพลง 
“Funiculi Funicula” ให้แก่ 

ดร๊าฟ ศตวรรษ ถิ่นจันทร์ 
รายการ Thailand Got 

Talent 2011 ทาง
สถานีโทรทศัน์ช่อง 3 

Funiculì Funiculà! 
Music by Luigi Denza  

Lyrics by Peppino Turco 
Classic  

Ave Maria Charles GounodArr. by Beckman Classic วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ 
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ตารางที่ 17 ตารางผลงานการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2556 (ต่อ) 
 

วันที่แสดง 
ชื่อคอนเสิร์ต และ สถานที่

แสดง 
ชื่อบทเพลงที่แสดง ผู้ประพันธ์ 

ประเภท 
บทเพลง 

ผู้ควบคุมเพลง 
และแขกรับเชิญ 

23 สิงหาคม 
พ.ศ. 2554 

Shyam Choir in Concert 
2011 'Passionate Love'
ห้องประชุม สถาบันเกอเธ่ 

สาทรซอย 1 

Adapt J.Blasco 
Ave Verum Corpus W.A. Mozart 
Cantate Domino Giovanni Croce 

Dona Dona 
Music by Sholum Secunda 
Lyrics by Siegfried singer 

Pachelbel's Canon Of Peace Johann Pachelbel 
Panis Angelicus C. Franck 

Can’t help falling in love 
Music by George David Weiss 

Lyrics by Ejvind Dengso 

เพลงสากล 

I Say A Little Prayer 
Music by Burt Bacharach 

Lyrics by Hal David 
I Will Follow Him Peter Weltens 

If We Hold On Together Diana Rose 
Sister Act Mac Huff 

Some Enchanted Evening Richard Rodgers 

23 กันยายน 
พ.ศ. 2554 

Dreams & Memories  
ความฝันอันตรึงตรา 

หอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพฯ 

Chorus of the Hebrew slaves Giuseppe Verdi 

Classic 
วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ 

Funiculì Funiculà! 
Music by Luigi Denza  

Lyrics by Peppino Turco 
Gloria in D Antonio Vivaldi 

Pachelbel's Canon Of Peace Johann Pachelbel 

Can’t help falling in love 
Music by George David Weiss 

Lyrics by Ejvind Dengso 
เพลงสากล 
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ตารางที่ 17 ตารางผลงานการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2556 (ต่อ) 
 

วันที่แสดง 
ชื่อคอนเสิร์ต และ สถานที่

แสดง 
ชื่อบทเพลงที่แสดง ผู้ประพันธ์ 

ประเภท 
บทเพลง 

ผู้ควบคุมเพลง 
และแขกรับเชิญ 

Sailing 
Music by Gavin M. Sutherland 

Lyrics by Carsten Gerlitz 

24 ธันวาคม 
พ.ศ. 2554 

Christmas Concert 2011
กิจกรรมเปิดหมวกร้อง

ประสานเสียง 

Angel we have heard on high Edward Shippen Barnes 

Christmas 
carol 

วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ 

Away in a Manger 
Lyrics by James Ramsey Murray 

Arr. by Edward L. Stauff 

Deck The Hall 
Nos Galan 

Arr. M.A. Caux 

Ding Dong Merrily on High 
French in 16 century 

Arr. by Edward L. Stauff 

Hark the herald angels sing (Weihnachtsymne) 
Felix Mendelssohn Barthold 

Arr. by Charles Wesley 

Jingle Bell 
J.S. Pierpont 

Arr. by Stefan Karpinice 

Joy to the World 
Lyrics by Issac Watts alt 
Arr. by Lowell masson 

O come All Ye Faithful John F. Wade 
Santa Claus Is Coming To Town John Frederick Coots / Haven Gillespie 

Silent Night Holy Night 
Franz Gruber  

Arr. Lawrence Gurry 
The First Noel Arr. by John Stainer 

We Three Kings 
Music by John Henry Hopkins Jr. 
Lyrics by John Henry Hopkins Jr. 

8 มีนาคม 
พ.ศ. 2555 

"Torna a Sorrento" (come back to me Sorrento) Ernesto De Curtis Classic สมบัติ เมทะน ี
Some Enchanted Evening Richard Rodgers เพลงสากล สันติ ลุนเผ่ 
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ตารางที่ 17 ตารางผลงานการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2556 (ต่อ) 
 

วันที่แสดง 
ชื่อคอนเสิร์ต และ สถานที่

แสดง 
ชื่อบทเพลงที่แสดง ผู้ประพันธ์ 

ประเภท 
บทเพลง 

ผู้ควบคุมเพลง 
และแขกรับเชิญ 

คอนเสิร์ต The Gentlemen 
Concert "Man and Love"

สถาบันปรีดี พนมยงค ์

Can’t help falling in love 
Music by George David Weiss 

Lyrics by Ejvind Dengso 
If We Hold On Together Diana Rose 

ความฝันอันสูงสุด Arr. by สันติ ลุนเผ่ เพลงไทย 

"If I Loved you" From musical "Carousel" 
Writer Oscar Hammerstein II  
Composer Richard Rodgers 

เพลงสากล 

ศตวรรษ เมทะน ี
สุดหทัย เมทะน ี

"Maria" From Broadway "west side story" 
Music Leonard Bernstein 
Lyrics Stephen Sondheim ศตวรรษ เมทะน ี 

ชัชดนัย มุสิกไชย  
ฉัตรเฉลิม งามวงศ์พรหม  

สุรพงษ์ วัฒนนนทชยั  
กฤตธัช วิสุทธิวงษ ์

วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ 

"Tonight" From Broadway "west side story" 
Music Leonard Bernstein 
Lyrics Stephen Sondheim 

"Memory" From "Cats" Andrew Lloyd Webber 
"All I Ask of You" From "Phantom of the Opera" Andrew Lloyd Webber 

"Somewhere over Rainbow" From "The wizard of 
Oz." 

Music by Harold Arlen  
Lyrics by E.Y. Harburg 

"The Prayer" Music by Celine Dion /Andrea Bocelli 

วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ 
ฉัตรเฉลิม งามวงศ์พรหม  
เยาวภา ห้อยสังวาลย ์

กัญธินัน กีรติเจริญนันท์ 

"Cielito Lindo" Quirino Mendoza y Cortés Classic สันติ ลุนเผ่ 

30 มีนาคม 
พ.ศ. 2555 

Easter Concert "Songs Of 
Praise"Thai German 
Cultural Foundation 

Auditorium 

Gloria Antonio Vivaldi 
Church 
music 

วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ 
Adoramus te Christe Th. Duboia 

Pachelbel's Canon Of Peace Johann Pachelbel 
Jesu Joy Of Man's Desiring Johann Sebastian Bach 
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ตารางที่ 17 ตารางผลงานการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2556 (ต่อ) 
 

วันที่แสดง 
ชื่อคอนเสิร์ต และ สถานที่

แสดง 
ชื่อบทเพลงที่แสดง ผู้ประพันธ์ 

ประเภท 
บทเพลง 

ผู้ควบคุมเพลง 
และแขกรับเชิญ 

Lord Have mercy 
Johann Sebastian Bach 
Arr. by Hal H. Hopson 

Aria ''Bist du bei mir'' BWV 508 J.S. Bach 
Classic "Ingemisco" REQUIEM Giuseppe Verdi 

"O Divine Redeemer" Charles Gounod 
"How Great Is the Miracle" Sally Deford เพลงสากล 

I Have Not Seen Yet I Believe Sally Deford 
Church 
music  

"The Prayer" Music by Celine Dion /Andrea Bocelli เพลงสากล 

1 สิงหาคม 
พ.ศ. 2555 

ร่วมแสดงคอนเสิร์ต  
Voice Concerto  

Street Song Concert 
กับวง กะหลั่วแบนด์ 

ณ หอประชุม สยามรัชดา 
โรงเรียนดนตรีสยามกลกาล 

ฟอร์จูนทาวเวอร์ 

สรรเสริญพระบารมี  เพลงไทย 

วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ 

Gloria Antonio Vivaldi Classic 

Sailing 
Music by Gavin M. Sutherland 

Lyrics by Carsten Gerlitz 

เพลงสากล 

The Prayer 
Music by Carole Bayer Sager 

Lyrics by David Foster 

You Raise Me up 
Music by Brendan Graham 

Lyrics by Rolf Lovland 

Killing me softly 
Music by Charles Fox 

Lyrics by Carsten Gerlitz 

Dona Dona 
Music by Sholum Secunda 
Lyrics by Siegfried singer 

Yesterday The "Beatles" 

only you 
Music by Yazoo  

Arr. by The Flying Pickets 
If We Hold On Together Diana Rose 
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ตารางที่ 17 ตารางผลงานการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2556 (ต่อ) 
 

วันที่แสดง 
ชื่อคอนเสิร์ต และ สถานที่

แสดง 
ชื่อบทเพลงที่แสดง ผู้ประพันธ์ 

ประเภท 
บทเพลง 

ผู้ควบคุมเพลง 
และแขกรับเชิญ 

The Lion Sleeps Tonight Composed by George David Weiss 

Can’t help falling in love 
Music by George David Weiss 

Lyrics by Ejvind Dengso 

My Heart Will Go On "Love Theme" From Titanic 
Music by James Horner 

Lyrics by Jennings 

1 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555 

ขับร้องประสานเสียงเปิดตัว
สินค้า ให้แก่อาคารDigital 
gateway ถนนพระราม 1 

Sailing 
Music by Gavin M. SutherlandLyrics by 

Carsten Gerlitz 

เพลงสากล 

วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ 

Can’t help falling in love 
Music by George David Weiss 

Lyrics by Ejvind Dengso 
Yesterday The "Beatles" 

Dona Dona 
Music by Sholum Secunda 
Lyrics by Siegfried singer 

If We Hold On Together Diana Rose 
The Lion Sleeps Tonight Composed by George David Weiss 

รักคือฝันไป จรัสอาชา วิษณุกร เพลงไทย 

You Raise Me up 
Music by Brendan Graham 

Lyrics by Rolf Lovland 
เพลงสากล 

25 
พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555 

ประพันธกร-คีตกวี ร าลึก 
"Inspiring Remembrance" 

100 ปี ชาตกาล ดุริยกว ี 
ศิลปินแห่งชาติ ประสิทธิ์ 

ศิลปะบรรเลง 
หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร 

มาร์ชสหกรณ์ 
ท านอง ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง  

ค าร้อง สด กูรมะโรหีต 

เพลงไทย พ.อ.สมเกียรติ จุลโอภาส หวานรื่น 
ท านอง ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง 

ค าร้อง ลัดดา สารตายน 

มิ่งขวัญคู่ฟ้า 
ท านอง ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง  

ค าร้อง สด กูรมะโรหิต 

Ave Maria Franz Schubert Classic วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ 
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ตารางที่ 17 ตารางผลงานการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2556 (ต่อ) 
 

วันที่แสดง 
ชื่อคอนเสิร์ต และ สถานที่

แสดง 
ชื่อบทเพลงที่แสดง ผู้ประพันธ์ 

ประเภท 
บทเพลง 

ผู้ควบคุมเพลง 
และแขกรับเชิญ 

13 ธันวาคม 
พ.ศ. 2555 

Festival Christmas  
Celebrate Concert 
"A Christmas Carol" 

ณ หอประชุม สยามรัชดา  
โรงเรียนดนตรีสยามกลกาล  

ฟอร์จูนทาวเวอร์ 

Panis Angelicus César Franck 
Ave Maria Giulio Caccini 

Silent Night Holy Night 
Franz Gruber  

Arr. Lawrence Gurry 

Christmas 
carol 

Peace Like A River Mack Wilberg 

Oh Holy night 
Music by Adolphe-charles Adam 

Lyrics by Placide Clappeau 
Beautiful Savior Timothy Max 

Alleluia Kenneth Cope 

Have Yourself A Merry Little Christmas 
Music by Hugh Martin 
Lyrics by Ralph Blane 
Arr. by Pete Schmutte 

The First Noel 
W. Sandys Christmas Carols 1833 

Arr. by Dan Forrest 
We wish you a merry Christmas English tradition 

O come O come Emmanuel (Traditional) 

15 ธันวาคม 
พ.ศ. 2555 

Christmas Savior ผู้ช่วยให้
รอดละครประกอบบทเพลง 
ณ อาคารประชุมแจ้งวัฒนะ 
โบสถ์แจ้งวัฒนะ นนท์บุร ี

Alleluia Kenneth Cope 

Christmas 
carol 

วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ 

The First Noel 
W. Sandys Christmas Carols 1833 

Arr. by DanForrest 

Oh Holy night 
Music by Adolphe-charles Adam 

Lyrics by Placide Clappeau 
O come O come Emmanuel (Traditional) 

When You Believe 
Music by John Lennon 

Lyrics by Henry O. Millsby 
Peace Like A River Mack Wilberg 
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ตารางที่ 17 ตารางผลงานการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2556 (ต่อ) 
 

วันที่แสดง 
ชื่อคอนเสิร์ต และ สถานที่

แสดง 
ชื่อบทเพลงที่แสดง ผู้ประพันธ์ 

ประเภท 
บทเพลง 

ผู้ควบคุมเพลง 
และแขกรับเชิญ 

Beautiful Savior Timothy Max 

22 ธันวาคม 
พ.ศ. 2555 

The Better Concert  
@ Lakewood Country 

Club 

Silent Night Holy Night 
Franz Gruber  

Arr. Lawrence Gurry 

Christmas 
carol 

วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ 

Deck The Hall 
Nos Galan 

Arr. M.A. Caux 

Angel we have heard on high Edward Shippen Barnes 

O come All Ye Faithful John F. Wade 

Ding Dong Merrily on High 
French in 16 century 

Arr. by Edward L. Stauff 

Hark the herald angels sing (Weihnachtsymne) 
Felix Mendelssohn Barthold 

Arr. by Charles Wesley 

Joy to the World 
Lyrics by Issac Watts alt 
Arr. by Lowell masson 

Jingle Bell 
J.S. Pierpont 

Arr. by Stefan Karpinice 

The First Noel Arr. by John Stainer 

We wish you a merry Christmas English tradition 

Have Yourself A Merry Little Christmas 
Music by Hugh Martin 
Lyrics by Ralph Blane 
Arr. by Pete Schmutte 



 

 
 

136 

ตารางที่ 17 ตารางผลงานการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2556 (ต่อ) 
 

วันที่แสดง 
ชื่อคอนเสิร์ต และ สถานที่

แสดง 
ชื่อบทเพลงที่แสดง ผู้ประพันธ์ 

ประเภท 
บทเพลง 

ผู้ควบคุมเพลง 
และแขกรับเชิญ 

Yesterday The "Beatles" 

เพลงสากล 
Can’t help falling in love 

Music by George David Weiss 
Lyrics by Ejvind Dengso 

12 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2556 

An Evening of 
Valentine's Concert 2013

ณ หอประชุม สยามรัชดา 
โรงเรียนดนตรีสยามกลกาล 

ฟอร์จูนทาวเวอร์ 

Pachelbel's Canon Of Peace Johann Pachelbel Classic 

วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ 

Can’t help falling in love 
Music by George David Weiss 

Lyrics by Ejvind Dengso 

เพลงสากล 
You Light Up My Life 

Music by Joe Brooks 
Lyrics by Joe Brooks 

Arr. by Jeff Funk 
My Girl William “Smokey” Robinson 

รักนิรันดร ์ Shyam choir เพลงไทย 

I Say A Little Prayer 
Music by Burt Bacharach 

Lyrics by Hal David เพลงสากล 
I Will Follow Him Peter Weltens 

18 เมษายน 
พ.ศ. 2556 

สมเด็จพระราชาธิบดีฮะมัด  
บิน อีซา อัลเคาะลีฟะฮ์  
พระมหากษัตริย์แห่ง

ราชอาณาจักรบาห์เรน  
เสด็จ ฯ เยือนประเทศไทย

อย่างเป็นทางการ  

แสงเทียน - Candlelight Blues 

ค าร้องไทย โดย  
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ  

ค าร้องภาษาอังกฤษ โดย  
รองศาสตราจารย์ สดใส พันธุมโกมล 

เพลงไทย 

วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ 
The Lion Sleeps Tonight Composed by George David Weiss 

เพลงสากล 
What a wonderful world 

music by D.weiss/George Douglas 
Lyrics by Norbert Hanf 
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ตารางที่ 17 ตารางผลงานการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2556 (ต่อ) 
 

วันที่แสดง 
ชื่อคอนเสิร์ต และ สถานที่

แสดง 
ชื่อบทเพลงที่แสดง ผู้ประพันธ์ 

ประเภท 
บทเพลง 

ผู้ควบคุมเพลง 
และแขกรับเชิญ 

ณ ตึกสันติไมตรี ท าเนียบ
รัฐบาล Sailing 

Music by Gavin M. Sutherland 
Lyrics by Carsten Gerlitz 

7 สิงหาคม 
พ.ศ. 2556 

Thailand Got Talent 
Season 3 

Medley ข้าคือคนไทย + รักเธอประเทศไทย 
เนื้อเพลง โดย เจินเจิน บุญสูงเนิน 

หรั่ง ร็อกเคสตร้า 
เรียบเรียงโดย พรเทพ วิชชุชัยชาญ เพลงไทย วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ 

Medley TGT2013 by Shyam Choir เรียบเรียงโดย พรเทพ วิชชุชัยชาญ 

4 กันยายน 
พ.ศ. 2556 

Crying Dog Concert  
ณ หอประชุม สยามรัชดา  

โรงเรียนดนตรีสยามกลกาล  
ฟอร์จูนทาวเวอร์ 

Gloria Antonio Vivaldi 
Classic 

วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ 

Habanera "L'amour est un oiseau rebelle" Georges Bizet's 
Pachelbel's Canon Of Peace Johann Pachelbel 

You Light Up My Life 
Music by Joe Brooks 
Lyrics by Joe Brooks 

Arr. by Jeff Funk 

เพลงสากล 

My Girl William “Smokey” Robinson 

My Heart Will Go On "Love Theme" From Titanic 
Music by James Horner 

Lyrics by Jennings 

When You Believe 
Music by John Lennon 

Lyrics by Henry O. Millsby 
The Lion Sleeps Tonight Composed by George David Weiss 

What a wonderful world 
music by D.weiss/George Douglas 

Lyrics by Norbert Hanf 

Can’t help falling in love 
Music by George David Weiss 

Lyrics by Ejvind Dengso 
Medley TGT2013 by Shyam Choir เรียบเรียงโดย พรเทพ วิชชุชัยชาญ Classic 



 

 
 

138 

ตารางที่ 17 ตารางผลงานการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2556 (ต่อ) 
 

วันที่แสดง 
ชื่อคอนเสิร์ต และ สถานที่

แสดง 
ชื่อบทเพลงที่แสดง ผู้ประพันธ์ 

ประเภท 
บทเพลง 

ผู้ควบคุมเพลง 
และแขกรับเชิญ 

Somewhere Out There 
Music by James Horner 
Lyrics by James Horner 

Arr. by Teena Chinn 
เพลงสากล 

24 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 

Christmas Concert 2013
กิจกรรมเปิดหมวกร้อง

ประสานเสียง 

Angel we have heard on high Edward Shippen Barnes 

Christmas 
carol 

วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ 

Away in a Manger 
Lyrics by James Ramsey Murray 

Arr. by Edward L. Stauff 

Deck The Hall 
Nos Galan 

Arr. M.A. Caux 

Ding Dong Merrily on High 
French in 16 century 

Arr. by Edward L. Stauff 

Hark the herald angels sing (Weihnachtsymne) 
Felix Mendelssohn Barthold 

Arr. by Charles Wesley 

Jingle Bell 
J.S. Pierpont 

Arr. by Stefan Karpinice 

Joy to the World 
Lyrics by Issac Watts alt 
Arr. by Lowell masson 

O come All Ye Faithful John F. Wade 
Santa Claus Is Coming To Town John Frederick Coots / Haven Gillespie 

Silent Night Holy Night 
Franz Gruber  

Arr. Lawrence Gurry 
The First Noel Arr. by John Stainer 

We Three Kings 
Music by John Henry Hopkins Jr. 
Lyrics by John Henry Hopkins Jr. 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556 

รื่นเริงเถลิงศก 
เนื้อร้องโดย สุนทราภรณ ์

เรียบเรียงโดย Shyam Choir 
เพลงไทย วุฒิพันธุ์ พงษ์ธนเลิศ 
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ตารางที่ 17 ตารางผลงานการแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม ในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2556 (ต่อ) 
 

วันที่แสดง 
ชื่อคอนเสิร์ต และ สถานที่

แสดง 
ชื่อบทเพลงที่แสดง ผู้ประพันธ์ 

ประเภท 
บทเพลง 

ผู้ควบคุมเพลง 
และแขกรับเชิญ 

New Year 2014  
ณ ห้างสรรพสินค้า  
Mega Bangna 

รักนิรันดร ์ Shyam choir 

พรปีใหม่ 
เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ 
Pachelbel's Canon Of Peace Johann Pachelbel Classic 

You Raise Me up 
Music by Brendan Graham 

Lyrics by Rolf Lovland 

เพลงสากล 

My Girl William “Smokey” Robinson 
If We Hold On Together Diana Rose 

At The Beginning From "Anastasia" 
Music by Stephen Flaherty 

Lyrics by Lynn Ahrens 

Tonari No Totoro 
Joe Hisaishi 

เรียบเรียงโดย Shyam Choir 
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ภาคผนวก ค 

 

โน้ตเพลงท่ีเรียบเรียงเสียงประสานขึ้นใหม่ของคณะนักร้องประสานเสียงสยาม 
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ภาพที่ 23 โน้ตเพลงความฝันอันสงูสุด หน้าที่ 1 



142 
 

 
 

142 

 
 
ภาพที่ 24 โนต้เพลงความฝันอันสงูสุด หน้าที่ 2 



143 
 

 
 

143 

 
 
ภาพที่ 25 โนต้เพลงความฝันอันสงูสุด หน้าที่ 3 



144 
 

 
 

144 

 
 
ภาพที่ 26 โนต้เพลงความฝันอันสงูสุด หน้าที่ 4 



145 
 

 
 

145 

 
 
ภาพที่ 27 โนต้เพลงความฝันอันสงูสุด หน้าที่ 5 



146 
 

 
 

146 

 
 
ภาพที่ 28 โนต้เพลงความฝันอันสงูสุด หน้าที่ 6 



147 
 

 
 

147 

 
 
ภาพที่ 29 โนต้เพลงความฝันอันสงูสุด หน้าที่ 7 



148 
 

 
 

148 

 
 
ภาพที่ 30 โนต้เพลงความฝันอันสงูสุด หน้าที่ 8 



149 
 

 
 

149 

 
 
ภาพที่ 31 โนต้เพลงความฝันอันสงูสุด หน้าที่ 9 



150 
 

 
 

150 

 
 
ภาพที่ 32 โนต้เพลงความฝันอันสงูสุด หน้าที่ 10 



151 
 

 
 

151 

 
 
ภาพที่ 33 โน้ตเพลงความฝันอันสงูสุด หน้าที่ 11 



152 
 

 
 

152 

 
 
ภาพที่ 34 โน้ตเพลงพระคุณที่สาม หน้าที่ 1 



153 
 

 
 

153 

 
 
ภาพที่ 35 โน้ตเพลงพระคุณที่สาม หน้าที่ 2 



154 
 

 
 

154 

 
 
ภาพที่ 36 โน้ตเพลง Ava maria หน้าที่ 1 



155 
 

 
 

155 

 
 
ภาพที่ 37 โน้ตเพลง Ava maria หน้าที่ 2 



156 
 

 
 

156 

 
 
ภาพที่ 38 โน้ตเพลง Ava maria หน้าที่ 3 



157 
 

 
 

157 

 
 
ภาพที่ 39 โน้ตเพลง Ava maria หน้าที่ 4 



158 
 

 
 

158 

 
 
ภาพที่ 40 โน้ตเพลง Ava maria หน้าที่ 5 
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159 

 
 
ภาพที่ 41 โน้ตเพลง Va, pensiero หน้าที ่1 



160 
 

 
 

160 

 
 
ภาพที่ 42 โน้ตเพลง Va, pensiero หน้าที่ 2 



161 
 

 
 

161 

 
 
ภาพที่ 43 โน้ตเพลง Va, pensiero หน้าที่ 3 



162 
 

 
 

162 

 
 
ภาพที่ 44 โน้ตเพลง Va, pensiero หน้าที่ 4 



163 
 

 
 

163 

 
 
ภาพที่ 45  โน้ตเพลง Va, pensiero หน้าที่ 5 



164 
 

 
 

164 

 
 
ภาพที่ 46 โน้ตเพลง Va, pensiero หน้าที่ 6 



165 
 

 
 

165 

 
 
ภาพที่ 47 โน้ตเพลง Medley TGT หน้าที่ 1 



166 
 

 
 

166 

 
 
ภาพที่ 48 โน้ตเพลง Medley TGT หน้าที่ 2 



167 
 

 
 

167 

 
 
ภาพที่ 49 โน้ตเพลง Medley TGT หน้าที่ 3 



168 
 

 
 

168 

 
 
ภาพที่ 50 โน้ตเพลง Medley TGT หน้าที่ 4 



169 
 

 
 

169 

 
 
ภาพที่ 51 โน้ตเพลง Medley TGT หน้าที่ 5 



170 
 

 
 

170 

 
 
ภาพที่ 52 โน้ตเพลง Medley TGT หน้าที่ 6 



171 
 

 
 

171 

 
 
ภาพที่ 53 โน้ตเพลง Medley TGT หน้าที่ 7 



172 
 

 
 

172 

 
 
ภาพที่ 54 โน้ตเพลง Medley TGT หน้าที่ 8 



173 
 

 
 

173 

 
 
ภาพที่ 55 โน้ตเพลง Medley TGT หน้าที่ 9 



174 
 

 
 

174 

 
 
ภาพที่ 56 โน้ตเพลง Medley TGT หน้าที่ 10 
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ประวัติผู้วิจัย 

 
ช่ือ – นามสกลุ นายมนต์ศักดิ์ ตันอิสรกลุ 
ที่อยู ่ 65/63 ซอยชักพระ 2 ถ.ชักพระ เขตตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน 

กรุงเทพฯ 10170 
สถานที่ท างาน Amade Studio 156 ซอยพัฒนาการ 38 ถ.พัฒนาการ แขวง 

สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
 MCGP 991 ศูนย์การค้า สยามพารากอน ห้อง 4A 5-6 ช้ัน 4A 

โครงการ ศึกษาดนตรีส าหรบับุคคลทั่วไปวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปทมุวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2551 ส าเร็จการศึกษาดุริยางคศาสตรบ์ัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตตลิง่ชัน กรุงเทพมหานคร  
 พ.ศ. 2554 ศึกษาต่อระดับปรญิญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
ประวัติการท างาน 
 พ.ศ. 2553 – ปัจจบุัน อาจารย์พเิศษ โครงการศึกษาดนตรสี าหรับบุคคลทั่วไปวิทยาลัยดุริ

ยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล MCGP 991 ห้องเลขที่ 4A5-6 ช้ัน 
4A โซน Edutainment ศูนย์การค้าสยามพารากอน ปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 

 พ.ศ. 2557 – ปัจจบุัน ครู โรงเรียน Amade Studio 156 ซอยพัฒนาการ 38 ถ.
พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรงุเทพมหานคร 
10250 

 


