
 “ไก่แก้ว” จากท านองเพลงไทยเดมิ “สรอ้ยแสงแดง                   

เป็นเพลงแรกที ่ณัฐประพนัธข์ึน้ส าหรบัการแสดงคอนเสริต์ แสดงครัง้แรกในการแสดงเปียโนเดีย่วปฐมฤกษ์ของหอประชุม
ใหญ ่ศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย ในวนัที ่20, 24 และ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2530 และในพธิเีปิดอาคารศนูยว์ฒันธรรม
แห่งประเทศไทยอยา่งเป็นทางการ เมือ่วนัที ่9 ตุลาคม พ.ศ.2530 พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพติร  เสดจ็พระราชด าเนินทอดพระเนตรการแสดง ความเป็นเอนกประสงคข์องหอประชุมใหญ ่โดย
ให้การบรรเลงเปียโน เป็นตวัแทนของการบรรเลงดนตรทีีไ่มต่้องใชเ้ครือ่งขยายเสยีง มกีล่องเสยีงประกอบ ให้ผูช้มได้เหน็กล
ไกลของการท างานของกล่องเสยีงดงักล่าวก่อนแสดงด้วย  
เพลงนี้ ประพนัธข์ึน้ในรปูแบบของวารเิอชัน่ (Variation) มที านองหลกั และท านองแปรอกี 4 เทีย่ว เริม่ต้นด้วยท านองหลกั
เขา้มาเทีย่วแรกอยูใ่นเสยีงต ่า โดยมเีสยีงสงูเป็นความระยบิระยบัของไก่แก้ว อนัน ามาจากบทน าท านองแปร เทีย่วแรก
ท านองจะอยูเ่สยีงกลาง เทีย่วที ่2 อยูเ่สยีงสงู ซึง่แบง่ท านองออกเป็นหลายแนวให้ความรูส้กึถงึความออ่นไหว และน่าฉงน 
ต่อด้วยบทแทรกสัน้ๆ น าเสยีงเขา้สูบ่นัไดเสยีงใหม ่Whole tone scale เลยีนบนัไดเสยีงไทย 7 เสยีงเท่าๆ กนั แล้วจงึเป็น
เทีย่วที ่3 ทีม่ที านองประกอบเป็นเหมอืนประกายเพชรวบิวบัทลีะประกายอนัสดใส เทีย่วที ่4 ท านองจะเขา้มาอยา่งมพีลงั
อนัอิม่เอบิ เป่ียมด้วยความสุขสม ทิ้งท้ายด้วยประกายความแวววาวของ  “ไก่แก้ว” 

“สยาม” โซนาต้า  
ประพนัธถ์วายเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชฯ สยามมนิทราธริาช บรม
นาถบพติร มหาราช เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 75 พรรษา พ.ศ. 2545  
“สยาม” โซนาต้าน าเสนอเอกลกัษณ์ของประเทศไทย 4 ภาค ผา่นเสยีงดนตรกีารเดีย่วเปียโน โดยแบง่ออกเป็น 4 กระบวน 
เริม่ด้วยภาคกลาง ตามด้วยภาคอีสาน ภาคเหนือ และจบด้วยภาคใต้   ขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาของแต่ละภาค 
ล้วนบง่บอกถงึจติวญิญาณชาวไทย ซึง่ในความต่างนัน้รวมกนัได้เป็นชาตเิดยีว ความรกัสามคัคกีลมเกลยีวของคนในชาต ิ
ยอ่มจะท าให้ชาตเิจรญิ ประชาชนจงึจะมคีวามอยูด่กีนิดแีละมคีวามผาสุก บทเพลงนี้หวงัให้ดนตรเีป็นสว่นหนึ่งของตวัแทน
ความเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวของความรกัมาตุภมู ิ ซึง่ขอถวายเป็นเครื่องสกัการะแด่พระองคท์่าน ผูเ้ป็นองคพ์ระประมุขและเป็น
ดัง่ดวงใจของพสกนกิรทุกคน 
ภาคอีสาน (Allegretto Scherzando) เริม่ต้นด้วยการโห่สามลา และเขา้ท านองเต้ยสามจงัหวะ ดนตรพียายามเลยีนเสยีง
ของแคน ซึง่เป็นเครือ่งดนตรสี าคญัของภาคอสีาน  เต้ย สองจงัหวะแรกอยูใ่นชว่งต้น จงัหวะทีส่องนัน้ บรรเลงด้วยเทคนิค
ของการล้อเลยีน 2 แนว ประชนักนัระหวา่งมอืขวาและมอืซ้าย ท านองเต้ยนี้จะอยูใ่นบนัไดเสยีงไมเนอร ์จงึประพนัธท์่อน
กลางของกระบวน เป็นบนัไดเสยีงเมเจอร ์แทนอารมณ์ทีอ่อ่นหวานและจรงิใจของชาวอสีาน เต้ย จงัหวะทีส่าม จะตามเขา้
มาในชว่งยอ้นตอนจบ ความสนุกของจงัหวะชวนให้นึกถงึการเซิ้งของชาวอสีาน และความรืน่เรงิ รกัสนุก อนัเป็นลกัษณะ
ของคนไทยโดยทัว่ไปด้วย 

โซนาต้าถวายชยัคีตมหาราชา (Glory to Our Great Kings) 
เพลงเปียโนโซนาตา้บทแรกของไทย ประพนัธเ์ฉลมิพระเกยีรตพิระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชฯ สยามมนิทราธริาช บรม
นาถบพติร มหาราช วาระเฉลมิฉลอง 50 ปีการครองราชย ์ในปี พ.ศ. 2538 เป็นบทเพลงส าหรบัเปียโนเดีย่ว โดยประพนัธ์
ขึน้จากท านองหลกัทีส่ าคญั ของบทเพลงพระราชนิพนธข์องพระมหากษตัรยิใ์นพระบรมราชจกัรวีงศ ์ซึง่มบีทเพลงพระราช
นิพนธด์้วยกนั สี ่องค ์เป็นบทเพลงพระราชนิพนธข์องพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้านภาลยั รชักาลที ่2 หนึ่ง องค์ คอื 
บุหลนัลอยเลือ่น เป็นบทเพลงพระราชนิพนธข์อง พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยูห่วัรชักาลที ่7 สาม องค ์คอื คลืน่
กระทบฝัง่ ราตรปีระดบัดาว และเขมรละออองค์ และเป็นท านอง เพลงพระราชนิพนธข์องพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูิ
พลอดุลยเดช มหาธรรมกิราช โดยอญัเชญิบทเพลงพระราชนิพนธ ์ 6 บท คอื สายฝน ใกล้รุง้ ค า่แล้ว แสงเดอืน ยงูทอง และ
มหาจุฬาลงกรณ์ 
ท่อนสุดท้าย  ทีฆา ยุโก โหตุ มหาราชา  ใชท้ านองเขมรละออองค์ เป็นท านองหลกัของคตีลกัษณ์ ‘Rondo’ มที านองมหา-
จุฬาลงกรณ์เป็นท่อนแยกครัง้ที ่1 ตามด้วยท านองหลกัในกุญแจเสยีง เอ แฟลต็ เมเจอร ์แล้วจงึเขา้ท่อนแยกครัง้ที ่2 ด้วย
ท านองเพลงพระราชนิพนธย์งูทอง แล้วกลบัเขา้ท านองหลกัในกุญแจเสยีงเดมิ คอื เอฟ เมเจอร ์แล้วจงึตามด้วยบทสรุปซึง่
น าเอาเพลงพระราชนิพนธย์งูทองและมหาจุฬาลงกรณ์ มาประชนักันเพลงจบลงอยา่งองอาจมชียั และมคีวามผาสุข 
บรรยากาศของกระบวนนี้จะรา่เรงิ มคีวามพสิดารพอควรในด้านเทคนิค มเีสยีงบางตอนทีล่้อเสยีงฆอ้งวง บทเพลงพระราช
นิพนธม์หาจุฬาลงกรณ์ เป็นบทเดยีวของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช มหาธรรมกิราช  ทีป่ระพนัธข์ึน้จาก
ท านองโน้ต 5 ตวั ท านองท่อนแยกครัง้ที ่1 นัน้ น ามาจากการแปลงเป็นโน้ตเพลงไทยโดยคุณครเูทวาประสทิธ ิพาทยโกศล 



ตามทีท่รงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท าขึน้บรรเลงถวายโดยวงป่ีพาทยใ์นปี พ.ศ.2497 ซึง่เป็นปีเกดิของผูป้ระพนัธ ์ 
 

บทประพนัธ ์“บุตรน้อยหลงหาย”  
ส าหรบัเปียโน และเครื่องเคาะ และลิเกประยุกต์ 
บทประพนัธน์ี้ มลีกัษณะเป็นเพลงชุด (Suite) เล่าเรือ่งจากค าอุปมาของพระเยซู จากพระครติสธรรมคมัภรี ์ลูกา 15: 11 - 
31 แบง่ออกเป็น 4 ท่อน โดยใชเ้ปียโนเป็นท านองเดนิเรือ่ง มตีะโพน และเครือ่งเคาะอืน่ๆ เป็นสว่นประกอบส าคญัทีส่รา้ง
อารมณ์ให้เขา้กบัท้องเรือ่ง โดยมผีูร้ าทรงเครือ่งลเิก ร าแสดงอารมณ์ และท่าทางตามเนื้อเรือ่ง แต่ไมร่อ้ง ให้ดนตรจีากเปียโน
เป็นผูร้อ้งแทน 
 
ท่อนท่ี 1 “ชีวิตเป็นเช่นน้ี” ขึน้ต้นด้วยเพลง “วา” ซึง่เป็นโหมโรงชว่งสุดท้ายก่อนมา่นเปิด ตามด้วยเพลงออกแขก ซึง่เป็น
เพลงประเพณีของลเิก ท านองเพลงวากลบัมาอกีครัง้ เปิดโรงตวัพอ่กบัพีส่าว ซึง่ชืน่ชมในความสุขของครอบครวั ตามด้วย
เพลงกระต่ายเต้น เปิดตวับุตรน้อย ทีม่ที านองสนุกสนาน แล้วจงึถงึชว่งกลางที ่บุตรน้อยขอแบ่งสมบตัจิากพอ่ โดยได้รบัการ
ทดัทานจากพีส่าว จงึมกีารขดัเคอืงใจอยา่งมาก ท้ายทีสุ่ดพอ่ต้องยอมตามบุตรน้อย  ท่อนนี้จบลงด้วยความกระหยิม่ยิม้ยอ่ง 
ลงิโลดใจของบุตรน้อยถงึชยัชนะของตนเองทีไ่ด้สมบตัติามทีใ่จปรารถนา 
 
ท่อนท่ี 2 “ความจริงท่ีปรากฏ” ขึน้ต้นด้วยนางโสเภณีก าลงัเชยชมความงามของตนเอง และก าลงันึกฝันวา่จะไปปอกลอก
สมบตัจิากชายหนุ่มทีพ่รอ้มใหถู้กหลอก โดยมที านองแปรหวานๆ ของเพลงลอยกระทงน ามา แล้วจงึเขา้เพลงสนุกด้วย
ท านองกนินรรีอ่น ปรากฏตวัของบุตรน้อย  หลงัจากนัน้จะเป็นการเกี้ยวพาราส ีระหวา่งนางโสเภณีกับบุตรน้อย ด้วยท านอง
แปรของเพลงลอยกระทง ซึง่มทีัง้ลกัษณแจ๊สด้วย โดยนางพาสมคัรพรรคพวกเขา้มารว่มยัว่ด้วย ในทีสุ่ดบุตรน้อยกถ็ูกปอก
ลอกจนหมดตวั ท่อนนี้จบลงด้วยความปวดรา้ว เสยีใจ เสยีสมบตัหิมด  บุตรน้อยเขา้ใจความจรงิของชวีติอยา่งถงึแก่น 
 
ท่อนท่ี 3 “เศร้าสลดกลบัใจ” เริม่ต้นด้วยบุตรน้อย ต้องตกระก าล าบาก ในบา้นเมอืงต่างถิน่ ไมม่ใีครเหลยีวแล น าโดย
ท านองเพลงแขกปัตตานใีนชว่งต้น และชว่งกลางมเีพลงธรณีกนัแสงแสดงถงึความเศรา้โศกของบุตรน้อย ทีช่วีติตกต ่าอยา่ง
ทีสุ่ด และเสยีใจกบัการกระท าของตวัเอง  หวนคดิถงึความรกัของพอ่ ของพี ่ความอบอุน่ทีเ่คยได้ม ี  ท่อนนี้จบลงด้วย
ความหวงัทีบุ่ตรน้อยตดัสนิใจวา่จะกลบับา้น กลบัไปขอโทษพอ่ 
 
ท่อนท่ี 4 “ให้อภยัได้ลูกคืน” ท่อนสุดท้าย  เริม่ต้นด้วยการเดนิทางกลบับา้นกบัท านองท้ายของเพลงด้อมคา่ย ด้วยจติใจ
ระทกึ หวาดหวัน่   เมือ่ถงึบา้นได้พบพอ่ เป็นท านองพระเจา้ลอยถาดสองชัน้ และพอ่ได้ยกโทษให้บุตรน้อย มงีานเลี้ยงรืน่
เรงิโดยใชท้ านอง พระเจา้ลอยถาดชัน้เดยีว  เมือ่พีส่าวทราบเรือ่งจงึเสยีใจและโมโหทีค่ดิวา่พอ่รกัตวัไมเ่ท่าน้อง จงึเกดิการ
ทะเลาะต่อวา่น้องอยา่งแรง ในทีสุ่ด เมือ่บุตรน้อยขอโทษพีส่าวแล้วจงึมกีารคนืด ีและให้อภยั และความสงบสุขกก็ลบัมาใน
บา้นอกีครัง้ ด้วยท านองโยคถีวายไฟ ก่อนทีด่นตรจีะจบลงอยา่งมคีวามสุข 
 
** หมายเหตุ  มกีารปรบัตวัละครเลก็น้อยต่างจากเนื้อเรือ่งในพระคมัภรี์ จากพีช่ายเป็นพีส่าว  
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