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ABSTRACT 

The aim of this individual study is to investigate Immanuel musical school as 
a social institution which consist of two point of interests. First, the history of the Immanuel 
Lutheran Church and the mission of the church musical school as a classical music 
academy. Second, the process of social, cultural and symbolic capital development in 
children of Khlong Toei community, which was well known as Slum Khlong Toei, is 
structured through learning Classical music in Immanuel musical school. The study use 
the qualitative research methods in Classical music class, by sample selected students, 
the guardians and the instructors with applying the concepts of practice habitus, capital 
and field. 

The study has indicated that all students who were raised in Khlong Toei 
community have limited capital in variance of areas such as economy, social and cultural 
from their background; learning classical music and practicing were not only encouraged 
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the students to be succeeded, student tended to be unexpectedly changing their 
behaviors; students were well behaved, mental and oral expression. Because students 
had been through the construction of disciplinary, understanding classical music theory, 
and music practice that led them developed habitus or disposition inevitably over time. 
Another factor that involved in developing student habitus were the instructors, classmate 
and guest artists, because they were also the reproductive habitus in the field, which were 
a religious space. While the students were learning to play music instrument, they were 
unintentionally created habitus. Moreover going through the musical practices would be 
an advantage for them in order to build up other capitals and make networking in the 
field wildly.   

Keywords: Classical music, Immanuel Lutheran Church, Khlong Toei Community, Practice, 
Habitus, Capital, Field 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยกลุ่มเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ชุมชนแออัด
คลองเตย ที่ได้เข้าสู่กระบวนการเรียนและการฝึกปฏิบัติดนตรีคลาสสิคภายในโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล 
ภายใต้การดูแลของคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประวัติการก่อตั้งและ
บทบาทของคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน และโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล ในฐานะเป็นสถานที่ให้
ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิคแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนคลองเตย 2) ศึกษา
กระบวนการสั่งสมและสร้างทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางสัญลักษณ์ของ
เยาวชนในชุมชนคลองเตย ผ่านการเรียนดนตรีคลาสสิคในโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล โดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการกับกลุ่มประชากรเป้าหมาย ได้แก่ เด็กและเยาวชนที่
เข้ามาเรียนดนตรีคลาสสิคอายุระหว่าง 10-20 ปี จ านวน 10 คน ผู้ปกครอง จ านวน 8 คน รวมไปถึง
อาจารย์ประจ าคริสตจักรอิมมานูเอล รูเธอร์แรน และครูสอนดนตรี 3 คน ภายใต้กรอบแนวคิดการปฏิบัติ 
(Practice) ฮาบิทัส (Habitus) ทุน (Capital) และแวดวง (Field) 

ผลการศึกษาพบว่า เด็กทั้ง 10 คนที่เติบโตในชุมชนแออัดคลองเตยจะถูกหล่อหลอมและ
เลี้ยงดูมาจากครอบครัวและสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เด็กอยู่อาศัย และมี ‘ทุน’ ที่มีมาก่อน ทั้ง “ทุนทาง
เศรษฐกิจ” ที่มีจ านวนจ ากัด และพบว่ายังขาดทุนทางวัฒนธรรม เมื่อได้เข้าสู่กระบวนการเรียนและการฝึก
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ปฏิบัติดนตรีคลาสสิค โดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติทางร่างกายและการท าความเข้าใจระดับทฤษฎีดนตรี จึง
ก่อให้การปรากฏขึ้นของ ‘ฮาบิทัส’ หรือ “ความโน้มเอียงทางอุปนิสัย” ที่มีลักษณะเฉพาะ โดยแสดงออก
ผ่านกิริยาท่าทาง การใช้ค าพูด และการแสดงออกทางอารมณ์  อันเป็นผลจากการฝึกปฏิบัติเป็นระยะ
เวลานานและต่อเนื่อง และการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับครูสอน เพื่อนร่วมวงและกลุ่มนักดนตรีจากภายนอก 
ถือเป็นฮาบิทัสที่ถูกสร้างขึ้นภายใน ‘แวดวง’ ใหม่ เป็นแวดวงที่มีการปฏิบัติของศาสนาและดนตรีอยู่
ร่วมกันในพื้นที่ของคริสตจักรและโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล ยิ่งไปกว่านั้นการเข้าสู่กระบวนการเรียนและ
ฝึกเล่นดนตรีคลาสสิคยังเอื้อต่อการสั่งสมทุนในรูปแบบอื่นๆ เช่น “ทุนทางเศรษฐกิจ” คือรายได้ที่ได้รับ
การออกงานแสดงนอกสถานที่ “ทุนทางวัฒนธรรม” ในรูปแบบของความรู้และความสามารถทางดนตรี 
“ทุนทางสังคม” และ “ทุนทางสัญลักษณ์” จากการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์กับกลุ่มนักดนตรี
คลาสสิค ซึ่งน ามาสู่การขยายขอบเขตความสัมพันธ์กับแวดวงดนตรีภายนอกที่กว้างขวางขึ้น 

 

ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปีการศึกษา 2559 

 

ลายมือช่ือนักศึกษา.......................................................................... 

ลายมือช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา............................................................. 

 

 



ซ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

และแล้ววันนี้ก็มาถึง วันที่รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลเล่มนี้ผ่านการเขียน เรียบเรียง 
และกลั่นกรองออกมาด้วยหยาดเหงื่อ แรงกายและแรงใจ จนกลายเป็นรายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลเล่ม
หนึ่งที่เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้ศึกษาจะไม่สามารถท าส าเร็จได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ ค าแนะน าติชม 
รวมไปถึงก าลังใจจากบุคคลผู้มีพระคุณและผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ศึกษา 

 อันดับแรกต้องขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ด ารงพล อินทร์จันทร์ อาจารย์ที่
ปรึกษาของรายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลเล่มน้ี ที่คอยผลักดันให้ผู้ศึกษาค้นพบแนวทางของตัวเอง แม้ว่า
ในช่วงแรกผู้ศึกษาจะลังเลในหัวข้อและเรื่องที่จะท า จนกระทั่งได้ลงสนามจริงๆ จึงได้รู้ว่าเรื่องไหนที่ตัวผู้
ศึกษาสามารถท าได้และอยู่กับมันได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่อาจารย์ก็มีเมตตาให้โอกาสได้ตัดสินใจเลือก
เองและชี้แนะแนวทางในการศึกษา เพื่อให้งานที่ออกมาลงตัวและเสร็จสมบูรณ์เป็นรายงานการศึกษา
เฉพาะบุคคลเล่มนี้ ในขณะเดียวกันก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ศศิธร ศิลป์วุฒยา (พี่เกด) กรรมสอบรายงาน
การศึกษาเฉพาะบุคคลเล่มนี้ ที่ช่วยแนะน าในส่วนที่งานยังขาดหรือไม่ชัดเจน ซึ่งท าให้ผู้ศึกษาเข้าใจงาน
ของตัวเองมากขึ้น และขอบคุณส าหรับค าติชมของพี่เกดในช่วงสอบ ซึ่งท าให้ผู้ศึกษามีก าลังใจในการ
ท างานเป็นอย่างมาก ถือเป็นแรงผลักดันส าคัญที่ท าให้ผู้ศึกษามีพลังและเห็นคุณค่าในการท ารายงาน
การศึกษาเฉพาะบุคคลเล่มนี้ 

ขอขอบคุณอาจารย์จันดา พี่ต้น เด็กๆทั้ง 10 คน และผู้ปกครองที่เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาได้
เข้าไปศึกษาเก็บข้อมูล แม้จะใช้ระยะเวลาหนึ่ง แต่ผู้ศึกษากลับได้รับการต้อนรับและให้ความร่วมมืออย่าง
ดีเยี่ยม ซึ่งท าให้ผู้ศึกษาสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและมิตรภาพจากคริสตจักรแห่งนี้ ขอบคุณจากใจค่ะ 

สุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ โดยเฉพาะเพื่อนร่วมเอกที่ต้องเผชิญกับสภาวะเดียวกัน 
พร้อมกับให้ก าลังใจกันมาตลอด ขอบคุณเคน ที่คอยช่วยชี้แนะแนวทางท าให้งานชิ้นนี้ชัดขึ้นและท าให้ผู้
ศึกษาไม่หลงประเด็น และเป็นที่ระบายเวลาเครียด ขอบคุณกวินที่ให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรีและคอยรับฟัง
ปัญหาต่างๆ ขอบคุณเพื่อนร่วมทีม แก้ม แตงโม พิม ตาต้า ที่ร่วมฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกัน และขอบคุณโอ 
แม้จะอยู่ต่างเอกและมีสารนิพนธ์ของตนเองที่ต้องท าเช่นเดียวกัน แต่ก็ยังสละเวลามาลงพื้นที่ช่วยเก็บ
ข้อมูลด้วยกันตลอด รวมไปถึงต้องขอขอบคุณพ่อและแม่ ที่เข้าใจและให้ก าลังใจ พยายามกระตุ้นเตือนให้ผู้
ศึกษารับผิดชอบและท าหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่จนกระทั่งส าเร็จในวันนี้ และท้ายที่สุดก็ต้องขอบคุณ  
“ตัวเอง” ที่ตั้งใจและไม่ย่อท้อ แม้จะเจอปัญหาหนักแค่ไหน แต่สุดท้ายก็สามารถท าจนส าเร็จมาได้  

รัชดาภรณ์ เหมจินดา (ใหม่)  
พฤษภาคม 2560 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญั  

การเกิดขึ้นของชุมชนแออัดไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตัวมันเอง หากแต่เป็นผลของการพัฒนา
เมืองและการพัฒนาสังคม คนในชุมชนแออัดต้องการปัจจัยพื้นฐาน (basic needs) ในการด ารงชีวิต ซึ่ง
ท าให้พวกเขาตกอยู่ในสภาพปากกัดตีนถีบ ทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันในทุกๆด้าน จึงมีความบีบคั้น
ทางจิตใจ มีความตึงเครียด และมีปัญหามากมายตามมา ดังเช่น ที่อยู่อาศัย รายได้ไม่พอจุนเจือครอบครัว 
ลูกหรือหลานติดยาเสพติดและตั้งท้องก่อนวัยอันควร เกิดความขัดแย้งระหว่างพ่อและแม่ คนชราถูก
ทอดทิ้ง เป็นต้น บ้านของคนในชุมชนแออัดจึงอยู่ในสภาพฟางเส้นสุดท้ายที่ยึดเหนี่ยวคนในครอบครัวให้มี
ความสัมพันธ์กัน (สิริลักษณ์ แก้วคงยศ, 2533: 15) ฉะนั้น จะเห็นได้ว่าปัญหาพื้นฐานภายในชุมชนแออัด
มาจากสถาบันครอบครัว ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากการขาดโอกาสเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภค รวมไปถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เด็กและเยาวชนถือเป็นกลุ่มบุคคลที่ควรจะให้
ความส าคัญในระดับต้นๆ ก็เพื่อลดปัญหาทางสังคมต่างๆ เช่น ยาเสพติด อาชญากรรม เป็นต้น  

โดยที่ผ่านมาเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัดอาจเป็นภาพสะท้อนเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของ
ปัญหาการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย ช่วงอายุ 3 ถึง 18 ปี จ านวน 7,276,652 ล้านคน (ส านักบริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง, 2558 : ออนไลน์) รวมไปถึงกลุ่มแรงงานขั้นต่ าจ านวน 16.91 ล้านคน 
(ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ กระทรวงการแรงงาน, 2559 : ออนไลน์) ที่ครั้งหนึ่งเคยหลุดออกจากระบบ
การศึกษาท าให้เสียโอกาสในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ซึ่งช่วงที่ผ่านมามีส านักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จัดแคมเปญเด็กไทยคืนห้อง (เรียน) เพื่อตอกย้ าสถานการณ์
และปัญหาเด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศที่ประกอบด้วยเด็กและเยาวชน รวมไปถึงประชากรวัยแรงงานที่
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ต้องการพัฒนาศักยภาพ ภายใต้แผนโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพ ได้ท าให้
เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส สามารถที่จะพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งนับเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการปฏิรูป
ประเทศไทยด้านการศึกษาปี พ.ศ. 2554 เพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยได้ด าเนินโครงการใน
ชุมชนแออัดตามพื้นที่ต่างๆทั่วกรุงเทพมหานคร เช่น ชุมชนตรอกสาเก ริมคลอดหลอด ชุมชนตึกแดง บาง
ซื่อ ใต้สะพานอรุณอัมรินทร์ และสวนลุมพินี ฯลฯ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.), 2554: ออนไลน์)  

ในขณะที่ชุมชนแออัดที่เรียกว่า “คลองเตย” ที่เป็นผลพวงจากการพัฒนาระบบการขนส่ง
ทางน้ า โดยเฉพาะท่าเรือคลองเตย ซึ่งจากการมีท่าเรือดังกล่าว ท าให้คลองเตยกลายเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร เมื่อการท่าเรือแห่งประเทศไทยเริ่มด าเนินกิจการ จึงจ าเป็นจะต้องจ้าง
แรงงานจ านวนมากขึ้น ประกอบกับบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของโรงงานต่างๆมากมาย รวมทั้งตลาดสดขนาด
ใหญ่ ท าให้มีการหลั่งไหลของผู้ใช้แรงงานจากทุกสารทิศของประเทศไทยเข้ามาสู่เขตคลองเตย เพื่อขาย
แรงงานให้กับนายจ้าง และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าที่พักอาศัย ค่าเดินทาง เป็นต้น จึงเกิด
การเข้ามาจับจองตั้งที่อยู่อาศัยแบบถาวรภายในพื้นที่ของการท่าเรือและพื้นที่ว่างเปล่าโดยรอบ จาก
สาเหตุดังกล่าวถือเป็นปัญหาอันเกิดจากการพัฒนาประเทศที่ขาดการวางแผน ขาดการบริหารจัดการ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่ดี เช่น การคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น รวมถึงขาดการวาง
ระบบผังเมืองที่ดี จึงท าให้คลองเตยกลายเป็นปัญหาชุมชนแออัดหรือสลัมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ
ไทย ที่มีปัญหามากมายทั้งในด้านสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม และยังเป็น
ต้นก าเนิดของปัญหาสังคมหลายอย่าง เช่น ยาเพสติด อาชญากรรม การค้าประเวณี ฯลฯ (วิชัย รูปข าดี  
และคณะ, 2550: 1)  

และขณะเดียวกันสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนก็มีเพิ่มมากขึ้นทุกพื้นที่ โดยเฉพาะ
ภายในชุมชนคลองเตย ที่ได้ช่ือว่าเป็นชุมชนที่มีปัญหาเด็กและเยาวชนทุกรูปแบบ แม้ว่าจะมีองค์กรเอกชน
ด้านเด็กและเยาวชนมากถึง 8 แห่งที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนคลองเตย แต่สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนก็ยัง
ไม่ลดลง ซ้ ายังมีความรุนแรง ซับซ้อนมากขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม โดยที่ผ่านมามี
คณะท างานด้านเด็ก ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลฯ 
มูลนิธิสิกขาเอเชียมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิหนังสือ
เพื่อเด็ก สมาคมศูนย์พัฒนาเยาวชน (Young People Development Centers ; YPDC) และสหทัย
มูลนิธิ ได้ด าเนินโครงการพัฒนากลไกการบริการเพื่อคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส หรือ 
โครงการคลองเตยโมเดล เพื่อป้องกันปัญหา ให้การคุ้มครอง ฟื้นฟู และพัฒนาเด็กให้ได้ตามสภาวะความ
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ต้องการขั้นพื้นฐาน (ส านักข่าวอิศรา, 2557: ออนไลน์) ถึงแม้ว่าจะมีภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนช่วยใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนคลองเตยได้ส่วนหนึ่ง แต่ขณะเดียวกันสถาบันทางศาสนาก็เข้ามา
มีบทบาทส าคัญต่อการช่วยเหลือดูแลตั้งแต่เด็กเล็ก และเยียวยาจิตใจเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาครอบครัว 
จึงท าให้สถาบันทางศาสนาใกล้ชิดและเข้าถึงเด็กและครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์  ซึ่งศาสนาที่มุ่งให้การ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้และพัฒนาสังคมตามค าสอนและพันธกิจที่มีมาตั้งแต่ในอดีต อย่างศาสนาคริสต์ จึงเข้า
มาเป็นอีกหนึ่งก าลังในการช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนคลองเตย 

โดยในเขตคลองเตยนั้นมีคริสตจักรเกิดขึ้นอยู่ 10 แห่ง ได้แก่ คริสตจักรแห่งความสุข 
(Church of Joy) คริสตจักรไม้กางเขน (ไทย) คริสตจักรคลองเตย สุขุมวิท 93 (Klongtoey Church) 
คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซอย 6 (Jaisamarn Full Gospel Church) Bangkok Methodist Church 
คริสตจักรท่าเรือ คริสตจักรพระโขนง (Prakanong Baptist Church) คริสตจักรของพระเจ้า พระโขนง 
(Prachao Prakanong of Christendom) คริสตจักรรวมพระพร (Ruampaporn Lutheran Church) 
และคริสตจักรอิมมานู เอล ลู เธอร์แรน (Immanuel Lutheran Church) (Christian Siam, มปป.: 
ออนไลน์) ซึ่งคริสตจักรอิมมานูเอลลูเธอร์แรนก่อตั้งในปี พ.ศ. 2520 เป็นคริสตจักรแห่งที่ 2 ของสภา
คริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย เดิมชื่อว่า “คริสตจักรกล้วย
น้ าไท” เริ่มต้นคริสตจักรจากการประกาศของมิชชันนารีที่มีเป้าหมายที่จะเผยแผ่ศาสนากับชุมชนคนไทย
เชื้อสายจีน พร้อมกับตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเผยแผ่ศาสนา แต่
เวลาต่อมาการเผยแผ่ศาสนากับคนไทยเชื้อสายจีนไม่เกิดผลเท่าที่ควร จึงได้ปรับเปลี่ยนมาเผยแผ่ศาสนา
กับคนชนชั้นแรงงาน รวมไปถึงเด็กและเยาวชนในชุมชนคลองเตยมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีอาจารย์ผู้ดูแล
คริสตจักรคือ อาจารย์จันดา ไสโยธา พันธกิจของคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน ประกอบไปด้วย การ
นมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.30 – 12.00 น. โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลฯ เปิดสอนวันจันทร์ – 
วันอาทิตย์ เวลา 16.00 – 20.00 น. และกิจกรรมตอนเย็นบ้านสรรเสริญ เปิดวันอังคาร – วันเสาร์ โดยจะ
มีกิจกรรมส าหรับเด็กหลังเลิกเรียน เวลา 16.00 – 20.00 น. ด้วย (สภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศ
ไทย, มปป.: ออนไลน์) 

อาจกล่าวได้ว่าบทบาทและพันธกิจของคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน เกิดขึ้นเพื่อเด็กและ
เยาวชนภายในพื้นที่ชุมชนคลองเตยโดยแท้จริง ทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้และการเข้าสังคม
ของเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส จึงน ามาสู่กิจกรรมต่างๆที่ทางคริสตจักรจัดขึ้น เพื่อให้เด็กในชุมชน
คลองเตยได้เข้ามามีส่วนร่วมและได้ประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากห้องเรียน กิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจคือการ
สอนดนตรีคลาสสิค ทั้งการร้องเพลงประสานเสียง รวมไปถึงการเล่นเครื่องดนตรี ถือเป็นหัวใจส าคัญของ
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คริสตศาสนา เนื่องจากดนตรีในศาสนาคริสต์นั้นเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานาน โดยเริ่มจากการขับร้อง
ประสานเสียงในกลุ่มของนักบวชและก็มีการพัฒนาเรื่อยมาจนกลายมาเป็นดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาคริสต์ 
ชาวคริสต์นั้นมีเหตุผลในการน าดนตรีมาใช้ในศาสนาคริสต์นั้นเป็นเพราะว่า ดนตรีนั้นเป็นสื่อที่ดีในการ
สื่อสารกับพระเจ้า และชาวคริสต์เตียนยังมีความเชื่อว่าจิตวิญญาณนั้นสามารถสัมผัสกับพระเจ้าโดยอาศัย
เสียงดนตรี อีกทั้งดนตรียังเป็นสื่อที่ได้อารมณ์มากกว่าการพูด และดนตรีนั้นเป็นสื่อที่สามารถท าให้ศาสนา
คริสต์เป็นศาสนาที่น่าสนใจ เพราะดนตรีนั้นมีอิทธิพลต่อจิตใจของมนุษย์ และสามารถช่วยขัดเกลาจิตใจ
ของมนุษย์ ให้มนุษย์นั้นมีจิตใจที่อ่อนโยนได้ (สุทัตตา รักกลาง, 2551: 5)  

ดนตรีคลาสสิคของตะวันตกมีรากฐานทางวัฒนธรรมมาเนิ่นนานเช่นเดียวกับวิจิตรศิลป์ 
(Fine Art)1 ของทุกชนชาติที่สืบสานประวัติศาสตร์มาอย่างยาวไกล แม้ว่าดนตรีคลาสสิคจะมีความไพเราะ
และความอลังการจากเสียงของเครื่องดนตรีที่บรรเลงออกมา แต่กระนั้นเพลงคลาสสิคทุกบทก็มีรูปแบบ
และขั้นตอนการสร้างสรรค์ที่ค่อนข้างเป็นระบบระเบียบ ถือเป็นผลผลิตที่ผู้คนในสังคมค่อยๆหล่อหลอม
สร้างขึ้นมา หากจะย้อนรอยดนตรีคลาสสิคตะวันตกอาจแบ่งออกได้เป็น 6 สมัย สืบสาวกลับไปถึงต้นสาย
พัฒนาการได้ที่ “เพลงสวด (chant)”2 ที่ใช้ในพิธีศักดิ์สิทธิ์ของคริสต์ศาสนาในยุคกลางของยุโรป (Middle 
Ages) ประมาณปี ค.ศ. 500-1400 ซึ่งสมัยกลางเป็นช่วงเวลาที่คริสต์ศาสนามั่นคงและเจริญรุ่งเรือง เป็น
ศูนย์กลางจักรวาลแห่งจิตส านึกของประชาชน เพลงสวดที่ใช้ในพิธีกรรมทั้งหลายจึงเป็นพาหนะศักดิ์สิทธิ์ 
เป็นเสมือนยานวิเศษที่ช่วยพาจิตวิญญาณของคริสต์ศาสนิกชนโบยบินไปสู่พระผู้เป็นเจ้าโดยไม่หลงทาง 
จากเพลงสวดเรียบง่ายแต่ไพเราะของนักแต่งเพลงนิรนาม ต่อมานักแต่งเพลงมือเอกของยุคสมัยตั้งแต่
ปลายยุคกลางเป็นต้นมาก็น าเพลงสวดเหล่านั้นมาปรุงแต่งให้งอกงามต่อไปในเชิงดนตรี ทั้งในแง่ของ
เทคนิควิธีและสุนทรียศาสตร์แห่งศิลปะอันเป็นโลกียวิสัยมากขึ้น จนเข้าสู่ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการของยุโรป 
                                                            

1 วิจิตรศิลป์ (Fine Art) หมายถึง ศิลปะที่อ านวยประโยชน์ทางใจที่มุ่งเน้นความงดงาม และ
ความพึงพอใจ มากกว่าประโยชน์ใช้สอย หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ
ทางด้านจิตใจ และอารมณ์เป็นส าคัญ แบ่งออกเป็น 6 แขนง ได้แก่ จิตรกรรม(ภาพเขียน) ประติมากรรม
(ภาพปั้น) สถาปัตยกรรม(งานก่อสร้าง) วรรณกรรม(บทประพันธ์) ดนตรีและนาฏศิลป์(การขับร้อง,การ
บรรเลง) และการพิมพ์ภาพ (เบญจมศิลป์, มปป.: ออนไลน์)  

2 เพลงสวดหรือเพลงชานท์ (chant) เป็นเพลงสวดของศาสนาคริสต์ในศาสนกิจต่างๆ ในสมัย
ต้นคริสต์ศตวรรษ เป็นการขับร้องล้วนไม่มีดนตรีประกอบ ผู้ร้องต้องใช้เสียงแสดงออกถึงความปิติ ความ
เลื่อมใส ศรัทธา ในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อสรรเสริญสดุดีและขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้า (จิตตพิมญ์ แย้มพราย
, 2549: 24)  
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(Renaissance) ภาษาดนตรีคลาสสิคจึงเริ่มพัฒนามีไวทยากรณ์และท่าทีของภาษาที่สลับซับซ้อนมากขึ้น 
ไม่ใช่เพียงเพื่อใช้ในการสื่อสารโดยตรงกับพระผู้เป็นเจ้าตามจุดประสงค์ของเพลงสวดดั้งเดิมอีกต่อไป เพลง
บางส่วนที่พัฒนามาในสายนี้ ได้ก้าวพ้นก าแพงโบสถ์วิหารอันศักดิ์สิทธิ์ มาเป็นศิลปะดนตรีชั้นสูงในรั้ววัง
เจ้านายแห่งราชส านักต่างๆ (สดับพิณ รัตนเรือง, 2548: 3-4)  

นอกจากนั้นเมื่อดนตรีคลาสสิคที่มีรากฐานมาจากดนตรีในโบสถ์คริสต์ผนวกเข้ากับภูมิปัญญา
แบบกรีกโบราณ จึงกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนธรรมดาไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องได้ โดยเฉพาะในสมัย
แรกๆ นั้นมีการกีดกันไม่ให้ผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมในการร้องเพลงในโบสถ์ การแต่งเพลงคลาสสิคไม่ใช่สิ่งที่
บุคคลทั่วๆ ไปจะท าได้ ดังจะเห็นได้จากกรณีของเพลง เกรเกอเลียนแชนท์ (Gregorian Chant)3 
กฏเกณฑ์มากมายในการแต่งเพลงคลาสสิคจึงเป็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ ดังนั้นดนตรีคลาสสิค
จึงมีบทบาทอยู่แค่ในวัด (โบสถ์) กับในวังเท่านั้น แม้บางคนจะกล่าวอ้างถึงกรณีของ โมซาร์ท (Wolfgang 
Amadeus Mozart)4 ว่าได้แต่งเพลงหรือ โอเปร่า (opera) เกี่ยวกับสามัญชนไว้เหมือนกัน และมีการ
บรรเลงในโรงละครเก็บเงินที่ประชาชนทั่วๆ ไปก็สามารถชมได้  แต่ค าว่า “ประชาชนทั่วๆไป” ที่ชมงาน
ของโมซาร์ทนั้นก็ไม่ใช่บุคคลธรรมดาทั่วไป ผู้ชมโอเปร่าของโมซาร์ทเป็นประชาชนในแง่ของ “ชนชั้น
กลาง” หรือ “ชนชั้นกระฎุมพี” (bourgeois) ที่เป็นชนชั้นที่เกิดขึ้นใหม่ในตอนนั้น และมีบทบาทในสังคม
เทียบเท่ากับชนชั้นเจ้านายเก่าๆ ดนตรีคลาสสิคจึงไม่เคยเป็นของประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ดนตรีคลาสสิคชนิดที่พอจะเรียกได้ว่าเข้าถึงประชาชนมากที่สุดนั้นก็คือดนตรี
คลาสสิคที่ใช้ประกอบภาพยนตร์ฮอลลีวูด (Hollywood) ซึ่งเป็นดนตรีคลาสสิคที่ถูกดึงออกมาจากบริบท
ดั้งเดิมของมัน และถูกท าให้กลายเป็นวัฒนธรรมกระแสนิยม นับตั้งแต่ขั้นตอนการแต่งเพลงไปจนถึงการ
                                                            

3 เพลงสวดเกรโกเรียน หรือ เกรโกเรียน ชานท์ (Gregorian Chant) เป็นเพลงสวดที่ใช้เป็น
หลักในพิธีกรรมของชาวคริสต์ มีด้วยกันหลายท านอง ใช้ขับร้องในการสวดท าวัตรของคณะบวช (divine 
offices) และในพิธีมิสซา (Mass) เพื่อท าให้ขั้นตอนในพิธีกรรมต่างๆ ด าเนินไปได้อย่างมีระเบียบ โดย
พระสังฆราชเกรเกอเลียนมหาราช (Pope Gregory the Great) เป็นผู้รวบรวมแชนท์ที่มีใช้อยู่แล้วและ
แต่งเพ่ิมเติมขึ้นอีกแล้วจัดล าดับบทเพลงสวดให้เป็นแบบฉบับ เป็นหลักปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ ค.ศ. 600 
ซึ่งมีเนื้อร้องเป็นภาษาละติน (จิตตพิมญ์ แย้มพราย, 2549: 23)  

4 โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมซาร์ท (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791) เป็นนัก
ประพันธ์ดนตรีคลาสสิกชาวออสเตรียที่มีชื่อเสียงบุคคลหนึ่ง โมซาร์ทเกิดที่เมืองซาลซ์บูร์ก มีชื่อเสียงใน
งานประพันธ์ดนตรีประเภทซิมโฟนีเชมเบอร์มิวสิกและโอเปรา โดยมีงานประพันธ์เพลงทั้งสิ้น 700 ชิ้น 
(คมสันต์ วงค์วรรณ์, 2551: 119-120) 
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ก ากับวงดนตรีอย่างออร์เคสตรา (orchestra) เห็นได้ชัดว่าดนตรีคลาสสิคมีบุคลิกแบบเผด็จการอ านาจ
นิยม (authoritarianism) กล่าวคือ เน้นที่ความถูกต้อง ความพร้อมเพรียง และการตีความเพลงโดย
วาทยกร (conductor) เพียงคนเดียวเบ็ดเสร็จ ลักษณะเผด็จการนี้มาคู่กันกับความเป็นชนชั้นน า (elite) 
และการจัดงานเลี้ยงหลังคอนเสิร์ตนั้นก็จัดว่าเป็นวัฒนธรรมแบบชนชั้นสูงตะวันตกเช่นกัน นับตั้งแต่การ
แต่งกายแบบสากลนิยม ใส่สูทแต่งชุดราตรีของผู้ร่วมงาน ไปจนถึงการเปิดไวน์ขวดราคาสูง อาหาร
ตะวันตกชั้นดีจากโรงแรมห้าดาวนั้นอยู่คู่กับงานเลี้ยงหลังคอนเสิร์ตประเภทนี้จนกลายเป็นเรื่องปกติ  (เวิ้ง
วิภาษ, 2554: ออนไลน์)  

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าดนตรีคลาสสิคมีความเกี่ยวข้องกับชนชั้นและรสนิยม ซึ่งในประเทศไทยนั้น
แวดวงของดนตรีคลาสสิคถือเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่ม เพราะคนที่จะสามารถเข้าสู่แวดวงของดนตรีคลาสสิคใน
ฐานะผู้เล่นและผู้ชมได้จ าเป็นจะต้องมีทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรมสูงอยู่พอสมควร ด้วยเพราะ
เครื่องดนตรีที่มีราคาสูง โรงเรียนสอนดนตรีที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจ านวนหนึ่งในการเรียน การเข้าชมการ
แสดงในแต่ละครั้งก็ต้องจ่ายค่าเข้าด้วยราคาที่สูงเช่นกัน ประกอบกับจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับบทเพลง 
อารมณ์เพลง รวมไปถึงกิริยามารยาทต่างๆในการเข้ารับชม สิ่งต่างๆเหล่านื้จะต้องได้รับการปลูกฝัง 
ถ่ายทอด และซึมซับในตัวปัจเจกแต่ละคน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร ในขณะที่คนส่วนใหญ่ใน
สังคมไทยมองว่าดนตรีคลาสสิคเป็นสิ่งที่แบ่งแยกชนชั้นและการมีรสนิยมของคนเฉพาะกลุ่ม แต่ดนตรี
คลาสสิคที่เกิดขึ้นในคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน กลับเป็นโอกาสส าคัญของเด็กและเยาวชนในชุมชน
คลองเตยในการพัฒนาทักษะและศักยภาพการเรียนรู้ของพวกเขา เป็นโอกาสที่จะสร้างชีวิตและเส้นทาง
เดินใหม่ในอนาคต 

โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล (Immanuel Music School) ภายใต้การดูแลของคริสตจักรอิม
มานูเอล ลูเธอร์แรน จึงเกิดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนคลองเตยได้หันมาเล่นดนตรีคลาสสิค 
ถือเป็นการฝึกทักษะ สมาธิ และพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ โดยปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบและดูแล
ของอาจารย์วรินทร์ อาจวิไล หรือที่เด็กๆเรียกกันว่า ครูต้น อายุ 24 ปี เด็กและเยาวชนที่เข้ามาเรียนดนตรี
ที่มีตั้งแต่ที่ยังเรียนอนุบาล 3 (อายุ 6 ปี) จนถึงอายุ 20 ปี ซึ่งหากย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2543 ที่นี่เคย
ต้อนรับสองสามีภรรยามิชชันนารีชาวนอร์เวย์ที่เดินทางมาสอนศาสนา ชื่อว่าอาจารย์ดาร์ก และอาจารย์สุ
วัย โยฮันเนสเซ่น (Dag and Solveig Johannessen) โดยผู้เป็นภรรยาคืออาจารย์สุวัยได้ตั้งใจอยากสอน
ดนตรีให้เด็กในชุมชนด้วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จากเดิมที่มีมาเรียนแค่ไม่กี่คน โดยเริ่มสอนจากไวโอลิน
พื้นฐาน แต่ในปัจจุบันก็เริ่มสอนอย่างจริงจัง มีเด็กๆที่มาเรียนทุกเย็นรวมแล้วกว่า 100 คน แต่ยังสอนให้
ฟรีเช่นเดิม อาจารย์วรินทร์เก็บประสบการณ์และความรักในเสียงไวโอลินจากโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลมา
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ตั้งแต่อายุ 8 ขวบ ซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนจากชุมชนคลองเตยที่ได้รับโอกาสให้เข้ามาเรียน
ดนตรีคลาสสิคที่คริสตจักร และโชคดีที่ช่วงมัธยมปลาย มีมิชชันนารีนักไวโอลินจากฟินแลนด์ชื่อ ซูซานนา 
มาช่วยสอนที่โรงเรียนจนเขาสามารถสอบเข้าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ส าเร็จ 
ระยะเวลา 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัยดนตรีพร้อมกับประสบการณ์อีก 1 ปีหลังเรียนจบที่ได้ร่วมวงดุริยางค์ฟีล
ฮาร์ โมนิ กแห่ งประเทศไทย  (Thailand Philharmonic Orchestra) ก็ ช่ วย ให้ อาจารย์ วรินทร์มี
ประสบการณ์และความรู้มากพอที่จะกลับมาสานความตั้งใจของอาจารย์ คือการตั้งวงออร์เคสตร้าของ
โรงเรียนอย่างจริงจังเมื่อ 3 ปีก่อน โดยแบ่งออกเป็น 3 วงตามระดับ ได้แก่ วง A คือวงผู้ใหญ่ที่สามารถเล่น
เพลงคลาสสิกพื้นฐานได้ วง B คือวงของเด็กๆ ที่เล่นเพลงซึ่งเรียบเรียงขึ้นใหม่ไม่ยากมาก และวง C คือวง
ส าหรับเด็กที่เพิ่งเริ่มเข้ามาเรียน ซึ่งวงออร์เคสตร้าของเด็กๆ ได้ออกแสดงจริงจังครั้งแรกเมื่อปลายเดือน
เมษายนที่ผ่านมาที่สถาบันคึกฤทธิ์ (จันดา ไสโยธา และวรินทร์ อาจวิไล, 2559: สัมภาษณ)์   

จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจในประเด็นที่ว่าในขณะที่คน
ทั่วไปมองว่าดนตรีคลาสสิคเป็นวัฒนธรรมการฟังและการรับชมของชนชั้นสูง ซึ่งสัมพันธ์กับเรื่องของการ
สร้างความโดดเด่นทางชนช้ัน แสดงออกผ่านสิ่งที่เรียกว่า รสนิยม โดยรสนิยมไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้ แต่เป็น
เรื่องของการสั่งสมที่ตกทอดมาเป็นมรดกของครอบครัวและวงศ์ตระกูล การฟังและการฝึกปฏิบัติในการ
เล่นดนตรีคลาสสิคจึงจัดว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สร้างความโดดเด่นของคนชนชั้นดังกล่าว โดยการที่จะ
สามารถเข้าถึงสุนทรียะในการฟังและเล่นดนตรีคลาสสิคได้นั้นจ าเป็นที่จะต้องมีปัจจัยหรือทุนสนับสนุน 
อันได้แก่  ทุนทางวัฒนธรรม (cultural capital) ทุนทางเศรษฐกิจ (economic capital) ทุนทาง
สัญลักษณ์ (symbolic capital) และทุนทางสังคม (social capital)5 ซึ่งทุนเหล่านี้มีการถ่ายทอดและสั่ง
                                                            

5 ทุน (capitals) ตามทัศนะของปิแอร์ บูร์ดิเยอ ประกอบไปด้วย  
ประการแรก ทุนทางวัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่บุคคลได้รับจากกระบวนการหล่อหลอมทาง

สังคม โดยจะกลายเป็นคุณสมบัติติดตัวที่ช่วยให้บุคคลสามารถน าไปเพิ่มพูนมูลค่าของตนเองได้ โดย
ประกอบด้วย ทุนทางวัฒนธรรมที่อยู่ในรูปแบบของวัตถุ (objectified form) เช่น หนังสือ ภาพเขียน เป็น
ต้น ทุนทางวัฒนธรรมที่อยู่ในรูปแบบของสถาบัน ( institutionalised form) เช่น คุณภาพหรือชื่อเสียง
ของสถาบันการศึกษา เป็นต้น และทุนทางวัฒนธรรมที่แฝงในกาย (embodied form) หรือ ฮาบิทัส 
(Habitus)  

ประการที่สอง ทุนทางเศรษฐกิจ หมายถึง รายได้ ทรัพย์สิน สิ่งของที่มีราคา เป็นต้น ซึ่ง
สามารถคิดค านวณเป็นปริมาณที่แน่นอนได้ และสามารถระบุรูปแบบได้อย่างแน่ชัด เช่น เงินสดใน
ธนาคาร ราคาที่ดิน ฯลฯ  
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สมภายในบริบทของครอบครัวหรือวงศ์ตระกูลชนชั้นสูงหรือกลุ่มคนที่มีฐานะดีเท่านั้น แต่ในขณะที่ดนตรี
คลาสสิคภายในบริบทของคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน กลับกลายมาเป็นกระบวนการหนึ่งในการ
หล่อหลอมและขัดเกลาเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัดคลองเตย ที่ไม่มีภูมิความรู้หรือพื้นฐานทางดนตรี
คลาสสิคมาก่อน  

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงเลือกพื้นที่โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ
คริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน เป็นพื้นที่ในการวิจัย เพื่อศึกษาบทบาทของคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์
แรนและโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลที่มีต่อเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัดคลองเตย ผ่านกระบวนการเรียน
ดนตรีคลาสสิค สะท้อนภาพของกระบวนการสั่งสมทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และ
ทุนทางสัญลักษณ์ น าไปสู่การหล่อหลอมตัวตนของเด็กและเยาวชนในแวดวงดนตรีคลาสสิคที่ เกิดขึ้น
ภายในคริสตจักร รวมไปถึงแวดวงดนตรีคลาสสิคภายนอกที่พวกเขาได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง อันจะเป็นการ
พิสูจน์ให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนจากชุมชนคลองเตยมีทักษะ เข้าใจและเข้าถึงกระบวนการเล่นและแสดง
ดนตรีคลาสสิคได้โดยแท้จริง  

 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาประวัติการก่อตั้งและบทบาทของคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน และโรงเรียนดนตรีอิม
มานูเอล ในฐานะที่เป็นสถานที่ให้ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิคแก่เด็กและเยาวชนใน
พื้นทีชุ่มชนคลองเตย  

2. เพื่อศึกษากระบวนการสั่งสมและสร้างทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทุนทางสัญลักษณ์ของ
เยาวชนในชุมชนคลองเตย ผ่านการเรียนดนตรีคลาสสิคในโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล 

 

                                                                                                                                                                                 

ประการที่สาม ทุนทางสัญลักษณ์ หมายถึง สถานภาพ ชื่อเสียง การได้รับการยอมรับจาก
บุคคลอื่นๆ ทุนทางวัฒนธรรมจะเอื้อให้เกิดทุนทางสัญลักษณ์ เช่น การมีรสนิยมดี การมีความรู้สูง ซึ่ง
ส่งเสริมให้บุคคลมีเกียรติศักดิ์ศรีและน าไปแปรเป็นทุนทางเศรษฐกิจได้  

ประการสุดท้าย ทุนทางสังคม หมายถึง เครือข่ายทางสังคมที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล สามารถสร้างมูลค่าและเปลี่ยนเป็นประโยชน์ได้ เช่น กลุ่มเพื่อนร่วมโรงเรียน เพื่อนร่วมอาชีพ หรือ
ปัจเจกบุคคลที่มีเครือข่ายหรือที่มีเส้นสายกว้างขวาง เป็นต้น (กาญจนา และสมสุข, 2553: 551-553) 
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สมมุติฐำนของกำรศึกษำ 

 ชุมชนคลองเตยถือเป็นชุมชนแออัดขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร และมีปัญหาสะสม
มากมายโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชน อันเป็นบ่อเกิดปัญหาอื่นๆตามมาทั้งยาเสพติดและ
อาชญากรรม คริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรนจึงเข้ามามีบทบาทในการอบรมและเลี้ยงดูเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ชุมชนคลองเตย เพื่อให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีศักยภาพในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ โดย
คริสตจักรได้น าการเล่นดนตรีคลาสสิคเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ทางคริสตจักรจัดขึ้นเพื่อให้เด็ก
และเยาวชนที่ขาดโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วม จึงเกิดเป็นโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล ด าเนินการสอนโดย
มิชชันนารีจากต่างประเทศและอาจารย์สอนดนตรีจากในชุมชน เด็กและเยาวชนเหล่านั้นจึงได้สั่งสมทุน
ทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทุนทางสัญลักษณ์ ในแวดวงดนตรีคลาสสิคภายในคริสตจักร ผ่านการ
ซึมซับและเรียนรู้กระบวนการคิดและปฏิบัติจากการเล่นดนตรีคลาสสิค ท้ายที่สุดจึงน าไปสู่การหล่อหลอม
ตัวตน บุคคลิก รวมไปถึงการเห็นคุณค่าในตัวเอง 

 

ขอบเขตของกำรศึกษำ  

1. ขอบเขตด้านพื้นที่ในการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก าหนดพื้นที่ในการศึกษาคือ โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล ซอย
อุทัยฟาร์ม ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ในการลง
ภาคสนาม เนื่องจากโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลเป็นโรงเรียนสอนดนตรีคลาสสิคแห่งเดียวที่อยู่ในพื้ นที่
ชุมชนคลองเตย ซึ่งเปิดสอนฟรีส าหรับเด็กและเยาวชนในชุมชน โดยอยู่ภายใต้การดูแลของคริสตจักรอิม
มานูเอล นิกายลูเธอร์แรน นอกจากโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลที่คริสตจักรจัดขึ้น ยังมีกิจกรรมอื่นๆเพื่อให้
เด็กและเยาวชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมตอนเย็นบ้านสรรเสริญ (เปิดวันอังคาร – วันเสาร์) 
เป็นกิจกรรมส าหรับเด็กหลังเลิกเรียน เวลา 16.00 – 20.00 น. และกิจกรรมในวันส าคัญ อย่างเช่น วันขึ้น
ปีใหม่ วันเด็ก เป็นต้น ทั้งนี้ ชุมชนคลองเตยในงานการศึกษาชิ้นนี้ คือ ชุมชนร่วมใจสามัคคี ชุมชนมโนทัย 
(ชุมชนคนจีน) และชุมชนบ้านกล้วย ส่วนอีกที่หนึ่งที่เปิดเป็นเนอสเซอรี่ก็จะมีชุมชนหัวโค้ง ชุมชนน้องใหม่ 
ชุมชมร่มเกล้า และชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ ซึ่งถือเป็นชุมชนที่คริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรนเข้าไป
ท างานด้วย เพื่อให้เห็นที่มาที่ไปของเด็กและเยาวชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเล่นดนตรีคลาสสิค ดังนั้น ผู้
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ศึกษาไม่ได้ศึกษาชุมชนทั้ง 23 ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนแออัดคลองเตย แต่ศึกษาเฉพาะชุมชนที่มีความ
เกี่ยวข้องกับคริสตจักร  

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตเนื้อหาเพื่อมุ่งเน้นศึกษาการเกิดขึ้นของคริสตจักรอิมมานูเอล ลู
เธอร์แรน ในพื้นที่ชุมชนคลองเตย และบทบาทของคริสตจักรในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและ
เยาวชนในชุมชนได้มีโอกาสเรียนดนตรีคลาสสิค เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพในการเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ รวมไปถึงกระบวนการสั่งสมและสร้างทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทุนทางสัญลักษณ์ ของ
เด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล ผ่านการเล่นดนตรีคลาสสิค ส่งผลให้พวกเขามี
กระบวนการคิด การปฏิบัติ และการแสดงออกแตกต่างจากสภาพแวดล้อมและสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่  

 

สถำนทีใ่นกำรศึกษำ    

โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล ภายใต้การดูแลของคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน ซอยอุทัย
ฟาร์ม ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ท าให้เห็นถึงการเข้ามาของคริสต์ศาสนา นิกายลูเธอร์แรน ในพื้นที่ชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
2. ท าให้เห็นถึงบทบาทของคริสต์จักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน ในการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของ

เด็กและเยาวชนในชุมชนคลองเตย ผ่านการจัดการเรียนการสอนดนตรีคลาสสิค 
3. ท าให้เห็นกระบวนการหล่อหลอมตัวตนและการเห็นคุณค่าในตัวเองของเด็กและเยาวชนในชุมชน

คลองเตย  
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ระเบยีบวิธีกำรศึกษำ  

 งานการศึกษาเรื่อง ดนตรีสร้างชีวิต: กระบวนการหล่อหลอมตัวตนของเยาวชนจากชุมชน
คลองเตยผ่านการเรียนรู้ดนตรีคลาสสิคในโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Methodology) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อท าการวิเคราะห์ และน าเสนอผลการศึกษา 
โดยมีการเจาะจงพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา เพื่อให้ทราบถึงบทบาทของคริสตจักรอิมมานูเอล ลู
เธอร์แรน ต่อเด็กและเยาวชนในชุมชนคลองเตย เพื่อให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีศักยภาพในการ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ จนน ามาสู่การก่อตั้งโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนดนตรีคลาสสิค เด็ก
และเยาวชนที่เข้ามามีส่วนร่วมเกิดกระบวนการเรียนรู้และซึมซับความคิดและการปฎิบัติจากการเรียน
ดนตรีคลาสสิค ซึ่งถือเป็นสุนทรียศาสตร์ในอีกวัฒนธรรมหนึ่ง จึงเกิดกระบวนการสั่งสมและสร้างทุนทาง
วัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทุนทางสัญลักษณ์ หล่อหลอมตัวตนและการเห็นคุณค่าในตัวเองของพวกเขา 
น าไปสู่การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแวดวงดนตรีคลาสสิคในระดับสากล ด้วยกรอบแนวคิดฮาบิทัส ทุน และ
แวดวง ของปิแอร์ บูร์ดิเยอ 

 

กรอบแนวคิดทฤษฎีที่จะศึกษำ 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาคือ แนวคิดเรื่องการปฏิบัติ (Practice) ฮาบิทัส (Habitus) ทุน 
(Capital) และแวดวง (Field) ของปิแอร์ บูร์ดิเยอ โดยแต่ละแนวคิดดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกัน กล่าวคือ
แวดวงเป็นสิ่งที่ก าหนดการปฏิบัติ และขณะเดียวกันการปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่ท าให้แวดวงนั้นๆมีความหมาย
ด้วยเช่นกัน ก่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ภายในแวดวงระหว่างปัจเจกด้วยกัน ซึ่งในแต่ละแวดวงจะบ่งบอก
ถึงการปฏิบัติเฉพาะตัว เช่น แวดวงของศิลปะ ดนตรี การเมือง เป็นต้น การปฏิบัติจึงเหมือนเป็นพื้นที่แห่ง
การไหลเวียน แลกเปลี่ยน สั่งสม เพิ่มพูนทุนประเภทต่างๆ รวมไปถึงการหล่อหลอมฮาบิทัส ได้แก่ อุปนิสัย 
กิริยาท่าทาง กระบวนการคิด ฯลฯ ของปัจเจกบุคคลด้วย ซึ่งฮาบิทัสเป็นสิ่งที่สามารถเพิ่มพูน ปรับเปลี่ยน 
ไปได้ตามประสบการณ์ชีวิต หรือไปตามแวดวงที่ปัจเจกได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง 

เนื่องจากดนตรีคลาสสิคนั้นเป็นสิ่งที่ทั่วไปเข้าใจว่าเป็นวัฒนธรรมของชนชั้นสูง การที่จะเข้าสู่
แวดวงของดนตรีคลาสสิคได้นั้น ก็จ าเป็นต้องมีทุนทางเศรษฐกิจ (เงินและอุปกรณ์) และทุนทางวัฒนธรรม 
(ทักษะหรือความสามารถทางดนตรีและรสนิยม) พอสมควร ซึ่งจากกรณีของเด็กและเยาวชนในโรงเรียน
ดนตรีอิมมานูเอล ก็จัดว่าเป็นแวดวงดนตรีคลาสสิคในระดับย่อย ที่ท าให้เห็นว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้า
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มาเรียนดนตรีคลาสสิคนั้นเดิมทีมีทุนทางเศรษฐกิจต่ า แต่กลับมีทุนทางวัฒนธรรมสูง ซึ่งมาจากการได้รับ
โอกาสและการสนับสนุนจากคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน  โดยทุนทางวัฒนธรรมในที่นี้คือ
ความสามารถหรือทักษะที่แสดงออกมาเมื่อเล่นดนตรีคลาสสิค ซึ่งต้องอาศัยการเข้าเรียนและการปฏิบัติ
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนภายใต้เงื่อนไขของเวลา จึงท าให้ทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีต่างๆแสดงออกมา
ทางร่างกายโดยไม่รู้ตัว ถือเป็นการเกิดขึ้นของฮาบิทัสในระดับปัจเจก ในระยะเวลาต่อมาทุนทางเศรษฐกิจ
และทุนทางวัฒนธรรมที่เด็กแต่ละคนได้สั่งสมขึ้นในภายหลังได้ก่อให้เกิดทุนทางสัญลักษณ์กล่าวคือ การ
ได้รับการยอมรับในทักษะการเล่นดนตรีคลาสสิค การยอมรับในตัวของเด็กและเยาวชนในฐานะนักดนตรี
มือสมัครเล่น ซึ่งการยอมรับดังกล่าวเกี่ยวข้องกับทุนทางวัฒนธรรมโดยตรง เพราะเมื่อมีทุนทางวัฒนธรรม
ก็จะเอื้อให้เกิดทุนทางสัญลักษณ์ผ่านการเข้าสู่เวทีการแสดงดนตรีคลาสสิคในระดับประเทศและสากล ท า
ให้เกิดชื่อเสียงและเกียรติยศ ในขณะเดียวกันทั้งทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสัญลักษณ์ก็น าไปสู่การเกิด
เป็นทุนทางสังคม หมายถึงเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ได้รับจากการเข้าเรียนดนตรีคลาสสิคในโรงเรียนดนตรี
อิมมานูเอล รวมไปถึงการเข้าสู่เวทีการแสดงดนตรีร่วมกับกลุ่มนักดนตรีภายนอก และการน าทักษะทาง
ดนตรีไปต่อยอดสู่การเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย 

 

พื้นที่ในกำรศกึษำ 

ภายในคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรนแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นสถานรับเลี้ยง
เด็ก (nursery) ตั้งแต่อายุ 2 ขวบครึ่ง จนถึง 6 ปี ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนแออัด
คลองเตย ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลคือ นางนิตยา หมั่นดี โดยถือเป็นครูใหญ่ดูแลในส่วนเด็กเล็ก  ส่วนที่สองเป็น
โรงเรียนดนตรี เป็นโรงเรียนสอนดนตรีคลาสสิคขนาดเล็ก ใช้พื้นที่เรียนและฝึกซ้อมภายในโบสถ์ใหญ่ 
(คริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน) เปิดสอนทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 16.00 ไปจนถึง 20.00 น. 
โดยจะเปิดสอนไวโอลิน และเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายเป็นหลัก เช่น เชลโล ดับเบิลเบส เป็นต้น รวม
ไปถึงเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ เช่น กีต้าร์ กลองชุด เป็นต้น ซึ่งสอนโดยอาจารย์ต้นกล้วย (อาจารย์วรินทร์ 
อาจวิไล) และส่วนที่สามเป็นพื้นที่ทางพิธีกรรมของศาสนา โดยทุกวันอาทิตย์จะมีพิธีนมัสการจัดขึ้นในช่วง
เช้าภายในโบสถ์ ผู้ดูแลและท าพิธีคือ อาจารย์จันดา ไสโยธา อาจารย์ประจ าคริสตจักร (บาทหลวง) 
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กลุ่มประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำ 

เพื่อให้เห็นถึงบทบาทของคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน ในการช่วยเหลือและสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆที่จะช่วยพัฒนาความเป็นอยู่และศักยภาพของเด็กและเยาวชนในชุมชนคลองเตย 
โดยเฉพาะการก่อตั้งโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล เพื่อสอนดนตรีคลาสสิค ประชากรที่จะศึกษาจึงเป็นการ
เลือกแบบก าหนดผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นที่จะศึกษาและวัตถุประสงค์ โดยผู้ศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือคณะบุคคลที่ดูแลคริสตจักรอิมมานูเอล รูเธอร์แรน ตั้งแต่อาจารย์ประจ า
คริสตจักร อาจารย์สอนดนตรีจากต่างประเทศ และอาจารย์สอนดนตรีจากชุมชน ประมาณ 5 คน ซึ่ง
บุคคลกลุ่มนี้เป็นก าลังส าคัญในการริเริ่มกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในคริสตจักรและโรงเรียนสอนดนตรี
อิมมานูเอล จะท าให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งโรงเรียนดนตรีแห่งนี้ กลุ่มที่สองคือกลุ่มเด็กและ
เยาวชนที่เข้ามาเรียนดนตรีคลาสสิค ที่มีอายุระหว่าง 10-20 ปี ประมาณ 10 คน ซึ่งเป็นเด็กกลุ่ม A (กลุ่ม
เด็กที่มีฝีมือดีเยี่ยม สามารถเล่นเพลงพื้นฐานได้) เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้และการหล่อหลอม
ตัวตนผ่านการเล่นดนตรีสากล เพราะเด็กอายุตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไปจะเห็นกระบวนการพัฒนาของทักษะการ
เล่นดนตรีได้ชัดเจนและสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการการเล่นดนตรีของตนเองได้ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การ
ไม่มีทักษะทางด้านดนตรีใดๆ พัฒนามาจนถึงความสามารถในการใช้เครื่องดนตรี การอ่านตัวโน๊ต รวมไป
ถึงการเข้าใจทฤษฎีและแนวคิดทางดนตรี และยังเห็นเป้าหมายหรือแนวโน้มที่เด็กจะเอาทักษะทางดนตรี
ไปใช้ต่อยอด กลุ่มที่สามคือกลุ่มผู้ปกครอง ประมาณ 10 คน เพื่อให้ทราบถึงทัศนคติต่อการเรียนดนตรี
คลาสสิคของบุตรหลาน 

 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
ออกเป็นข้อมูล 2 ระดับ คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจาก
เอกสาร หนังสือ วารสาร บทความ และอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงงานวิจัย สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ดนตรีสร้างชีวิต: กระบวนการหล่อหลอมตัวตนของเยาวชนจากชุมชน
คลองเตยผ่านการเรียนรู้ดนตรีคลาสสิคในโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นคือ 
แนวคิดเรื่องการปฏิบัติ (Practice) แนวคิดเรื่องทุน (Capital) แนวคิดเรื่องฮาบิทัส (Habitus) และแนวคิด
เรื่องแวดวง (Field) ของปิแอร์ บูร์ดิเยอ รวมไปถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรี ทั้งดนตรีในทางสังคม
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วิทยาและมานุษยวิทยา ดนตรีในทางคริสต์ศาสนา และดนตรีคลาสสิคกับชนชั้น และแนวคิดอื่นๆของ
ปิแอร์ บูรด์ิเยอ  

 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การศึกษาภาคสนามในงานวิจัยเรื่อง ดนตรีสร้างชีวิต: 
กระบวนการหล่อหลอมตัวตนของเยาวชนจากชุมชนคลองเตยผ่านการเรียนรู้ดนตรีคลาสสิคในโรงเรียน
ดนตรีอิมมานูเอล ผู้ศึกษามุ่งเน้นที่จะสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วมและมีส่วน
ร่วม กับกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มคือ 1) กลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในดูแลคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน 
และก่อตั้งโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล 2) กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวงดนตรีคลาสสิค 
และ 3) กลุ่มผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน 

1. กำรสัมภำษณ์  

เป็นการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ละเอียดและตรงกับประเด็นค าถามที่ผู้ศึกษาตั้งไว้ โดยตั้งกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ 3 กลุ่ม 
ประการแรกคือ กลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในดูแลคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน และก่อตั้งโรงเรียน
ดนตรีอิมมานูเอล เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ามาของคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน ในพื้นที่ชุมชน
คลองเตย และการก่อตั้งโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล หน้าที่หรือพันธกิจของคริสตจักรต่อชุมชนคลองเตย 
การให้ความส าคัญกับเด็กและเยาวชน การน าเอาดนตรีคลาสสิคมาสู่ชุมชนเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและ
เยาวชนในชุมชนคลองเตยได้มีส่วนร่วม กระบวนการสอนดนตรีคลาสสิค รวมไปถึงภูมิหลังของแต่ละคน 
โดยเฉพาะอาจารย์สอนดนตรีคลาสสิค ซึ่งอดีตเคยเป็นเยาวชนในชุมชนคลองเตยมาก่อน ก่อนที่จะได้รับ
โอกาสได้เรียนดนตรีคลาสสิคที่คริสตจักร และกลับมาสอนดนตรีคลาสสิคให้แก่เด็กๆในชุมชนอีกครั้ง 
ประการที่สองคือกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวทัศนคติต่อดนตรีคลาสสิค ผลที่ได้รับจากการ
เรียนดนตรีคลาสสิค และดนตรีคลาสสิคนั้นท าให้พวกเขาเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างไร ประการที่สามคือ
กลุ่มผู้ปกครอง เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุตรหลานต่อการเข้ามาอยู่ในความดูแลของคริสตจักร และ
ทัศนคติต่อบูตรหลานต่อการเข้าสู่แวดวงดนตรีคลาสสิค  

2. กำรสังเกตกำรณ์  

เป็นการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมและมีส่วนร่วม ผู้ศึกษาจะท าการสังเกตการณ์แบบไม่มี
ส่วนร่วมโดยการส ารวจพื้นที่และสภาพแวดล้อมโดยรอบของคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน และ
โรงเรียนอิมมานูเอล ซึ่งเป็นห้องสอนดนตรีขนาดเล็ก และมีโบสถ์ไว้ส าหรับการซ้อมดนตรีเป็นวง รวมไปถึง
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กระบวนการในการเรียนดนตรีคลาสสิคในแต่ละระดับ และสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยการเข้าร่วม
ชมการซ้อมดนตรีและเข้าร่วมชมกิจกรรมการแสดงดนตรีคลาสสิคในเวทีการแสดงต่างๆ  

 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

ในการวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งจะเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกทั้งอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมและมีส่วนร่วม 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลดังนี ้

1. สมุดบันทึกและปากกา ใช้ในการจดบันทึกข้อมูลในรูปแบบลายลักษณ์อักษร เพื่อเก็บใจความส าคัญ
ของข้อมูล และมีความน่าเชื่อถือในการลงภาคสนาม 

2. เครื่องบันทึกเสียง ใช้ในการบันทึกข้อมูลในรูปแบบค าพูดที่เป็นเสียงของผู้ให้สัมภาษณ์ เพื่อป้องกัน
การตกหล่นของข้อมูล 

3. กล้องถ่ายภาพ ใช้ในการถ่ายภาพในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามในแต่ละครั้ง ทั้งภาพของผู้ให้
สัมภาษณ์ ภาพบรรยากาศโดยรอบคริสตจักรและชุมชน และภาพกิจกรรมการเรียนและการฝึกซ้อม
ดนตรีของเด็กๆ  

 

ระยะเวลำและแผนกำรด ำเนินงำน 

ระยะเวลาในการศึกษาใช้เวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – เดือนพฤษภาคม 2560 รวม
ระยะเวลาทั้งหมด 9 เดือน โดยผู้ศึกษาได้ก าหนดแผนการด าเนินงาน ดังน้ี 

ระยะเวลำ กำรด ำเนินงำน 

ตุลาคม พ.ศ. 2559 – พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 
การเตรียมการ : ศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐาน จาก
วิทยานิพนธ์และเอกสารที่ เกี่ยวข้อง รวมไปถึง
ก าหนดเครื่องมือและระเบียบวิธีที่ใช้ในการศึกษา 

ธันวาคม พ.ศ. 2559 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
การเก็บข้อมูล : ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 
และเก็บข้อมูลภาคสนาม ทั้งจากการสัมภาษณ์และ
สังเกตการณ ์
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มีนาคม พ.ศ. 2560 – พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล : น าข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาทั้งหมดมาท าการประมวลผล เพื่อสรุป
และวิเคราะห์  

 

นิยำมศัพท์  

ลูเธอร์แรน (Lutheran) หมายถึง นิกายหนึ่งในศาสนาคริสต์ตะวันตกฝ่ายโปรเตสแตนต์ มี
พันธกิจในการช่วยผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ในประเทศไทยมีเครือข่ายของคริสตจักรลู
เธอร์แรนอยู่ทั้งสิ้น 27 คริสตจักร รวมตัวกันภายใต้สภาคริสตจักรลูเธอร์แรนแห่งประเทศไทย (สลท.) ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายคริสตจักรในต่างประเทศ โดยเฉพาะ The Church of Norway ประเทศ
นอร์เวย ์

 
อิมมานูเอล (Immanuel) หมายถึง พระนามหนึ่งส าหรับพระเยซูคริสต์ พระนามนี้มาจาก

ถ้อยค าในภาษาฮิบรูซึ่งแปลว่า พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับเรา เป็นค าที่ชาวฮิบรูพูดอวยพรให้แก่กัน ปรากฎ
อยู่ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ซึ่งแต่ละโบสถ์ก็จะตั้งชื่อตามค าหรือสถานที่ในพระคัมภีร์ 

 
ดนตรี (music) หมายถึง เสียงของเครื่องดนตรีหรือเสียงของการขับร้องที่ปล่อยออกมาเพื่อ

ก่อให้เกิดความไพเราะ ความพร้อมเพรียง และการแสดงถึงอารมณ์ความรู้สึก แต่ในขณะที่ เพลง (song) 
จะหมายถึง บทประพันธห์รือชุดของค า (วลีหรือประโยค) ที่แต่งขึ้นส าหรับขับร้อง ซึ่งเพลงจะเป็นส่วนหน่ึง
ของดนตร ี

 
ดนตรีคลาสสิค (classical music) หมายถึง การแสดงดนตรีเป็นกลุ่มขนาดเล็ก มีผู้บรรเลง

ประมาณ 40-60 คน อาจเรียกว่า วงดุริยางค์ หรือ ออร์เคสตราขนาดเล็ก (small orchestra) โดยมี
ผู้อ านวยการเพลง (conductor) เป็นผู้ควบคุมวง โดยจะเน้นที่เครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องสาย (string) เป็น
หลัก ประกอบด้วย ไวโอลิน 2 แนว (ไวโอลิน 1 และไวโอลิน 2) วิโอลา เชลโล และดับเบิลเบส 

 
ทุน (capital) หมายถึง ทุนที่ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลครอบครอง มีทั้งทุนที่เป็นรูปธรรม 

เช่น เงิน ทรัพย์สิน เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงทักษะความสามารถต่างๆที่แสดงออกมา และทุนที่
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เป็นนามธรรม เช่น ลักษณะของอุปนิสัยและตัวตน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องผ่านการปลูกฝังและหล่อหลอมเข้าไป
ในตัวของปัจเจกบุคคล  

 
หล่อหลอมตัวตน หมายถึง กระบวนการสร้างอุปนิสัยและทัศนคติ ที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล 

รวมไปถึงวิธีแสดงออกทางร่างกาย เช่น การกระท า การแสดงอารมณ์ความรู้สึก เป็นต้น ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงบุคลิกและรสนิยมของปัจเจกบุคคล การหล่อหลอมตัวตนอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ฮาบิทัส (Habitus)  

 
เด็กและเยาวชนในชุมชนคลองเตย หมายถึง เด็กและเยาวชนที่เกิดภายในชุมชนในเขต

คลองเตยที่มีอายุตั้งแต่ 10 - 20 ปี โดยมาจาก 7 ชุมชนย่อยที่อยู่ภายในและโดยรอบพื้นที่ของการท่าเรือ
คลองเตย ประกอบไปด้วยชุมชนร่วมใจสามัคคี ชุมชนบ้านกล้วย ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ ชุมชนน้อง
ใหม่ ชุมชนร่มเกล้า ชุมชนหัวโค้ง และชุมชนทรัพย์มโนทัย ซึ่งเด็กและเยาวชนที่มาจากทั้ง 7 ชุมชนจะถูก
ส่งเข้ามายังสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก และเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของคริสตจักร 

 
ชุมชนคลองเตย หมายถึง พื้นที่ชุมชนแออัด หรือที่เรียกว่า ชุมชนแออัดคลองเตย เป็นชุมชน

ที่เกิดขึ้นภายในและมีบางชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบพื้นที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ท่าเรือคลองเตย) 
ซึ่งมีทั้งหมด 23 ชุมชน โดยการศึกษานี้ได้เจาะจงไปที่ 7 ชุมชนย่อย (ชุมชนร่วมใจสามัคคี ชุมชนบ้าน
กล้วย ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ ชุมชนน้องใหม่ ชุมชนร่มเกล้า ชุมชนหัวโค้ง และชุมชนทรัพย์มโนทัย ) 
อันจะท าให้เห็นถึงที่มาของเด็กและเยาวชน รวมไปถึงผู้ปกครองที่เข้ามามีส่วนร่วมกับการท างานและ
กิจกรรมของคริสตจักร  
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บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการศึกษาเรื่อง ดนตรีสร้างชีวิต : กระบวนการหล่อหลอมตัวตนของเยาวชนจากชุมชน
คลองเตยผ่านการเรียนรู้ดนตรีคลาสสิคในโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล ผู้ศึกษาได้แบ่งการทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือ แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 
ได้แก่ แนวคิดเรื่องการปฏิบัติ (Practice) ฮาบิทัส (Habitus) ทุน (Capital) และแวดวง (Field) ของปิแอร์ 
บูร์ดิเยอ ส่วนที่สองคือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก คือ 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีในทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ประเด็นที่สอง คือ วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับดนตรีในทางคริสต์ศาสนา ประเด็นที่สาม คือ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีคลาสสิค กับชน
ชั้นและรสนิยม และประเด็นที่สี่ คือ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดอ่ืนๆของปิแอร์ บูร์ดิเยอ (ชนชั้นและ
รสนิยม) 

 

แนวคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาเรื่อง ดนตรีสร้างชีวิต : กระบวนการหล่อหลอมตัวตนของเยาวชนจากชุมชน
คลองเตยผ่านการเรียนรู้ดนตรีคลาสสิคในโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล ผู้ศึกษาได้น าแนวคิด 3 แนวคิดของ
ปิแอร์ บูร์ดิเยอ มาปรับใช้ในการวิเคราะห์การศึกษา ได้แก่ แนวคิดเรื่องฮาบิทัส ทุน และแวดวง ทั้งสาม
แนวคิดนี้เป็นองค์ประกอบส าคัญของทฤษฎีการปฎิบัติ (Practices) โดยการเกิดขึ้นของโรงเรียนดนตรีอิม
มานูเอล ภายใต้การดูแลของคริสตจักรอิมานูเอล ลูเธอร์แรน ถือเป็นการเกิดขึ้นของแวดวงดนตรีคลาสสิค
ท่ามกลางชุมชนแออัดคลองเตย ดังนั้นจึงน าแนวคิดฮาบิทัสและทุนมาอธิบายเพื่อท าให้เห็นถึงกระบวนการ
สร้างฮาบิทัสและการสั่งสมทุนผ่านการเรียนดนตรีคลาสสิคของเด็กและเยาวชน ที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต าแหน่งหรือสถานภาพทางสังคม รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงการรับรู้และทัศนคติของเด็ก 
สะท้อนภาพการหล่อหลอมตัวตนขึ้นมาท่ามกลางต าแหน่งแห่งที่ใหม่ และน าแนวคิดเรื่องแวดวงเพื่อ
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อธิบายให้เห็นถึงบทบาทของคริสตจักรและโรงเรียนดนตรี ในฐานะที่เป็นโครงสร้างทาง
สังคมหนึ่งที่ก่อให้เกิดกระบวนการหล่อหลอมดังกล่าว 

แนวคิดเรื่องการปฏิบัติ (Practice) ฮาบิทัส (Habitus) ทุน (Capital) และแวดวง 
(Field) ของปิแอร์ บูร์ดิเยอ 

ปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu, 1930-2002) นักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาชาว
ฝรั่งเศส ได้มุ่งศึกษาที่การกระท า หรือ “การปฏิบัติ (Practices)” ของคน โดยไม่ได้ปฏิเสธการมีสังคมเป็น
ตัวก าหนด แต่มองว่าสังคมมีบทบาทในการก าหนดคนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม นอกจากจะไม่ปฏิเสธ
ความส าคัญของสังคมแล้ว บูร์ดิเยอยังมองว่าคนเองก็มีบทบาทในการก าหนดการปฏิบัติของตนเองด้วย 
เพื่อยกระดับความส าคัญของคน โดยเห็นว่าคนมีฐานะเป็นผู้ลงมือกระท าและมีส่วนร่วมในการก าหนดการ
กระท าของตนเองเช่นเดียวกับที่สังคมเป็นผู้ก าหนด อันเป็นการยกระดับความส าคัญของปัจเจกบุคคลให้มี
มากขึ้นเทียบเท่ากับโครงสร้างทางสังคม  

                ทั้งนี้บูร์ดิเยอมักจะเปรียบเทียบปฏิบัติการทางสังคมว่า เหมือนดังการเล่มเกมชนิดหนึ่ง 
“สนามแข่งขัน” จึงเป็นพื้นที่หรือปริมณฑลที่ปัจเจกแต่ละคน เข้ามาแข่งขันต่อสู้เพ่ือจะได้ทรัพยากรที่มีอยู่ 
ซึ่งต่างต้องรู้ถึงวิธีเล่น เพื่อการหลบหลีกหรือครองเกมการแข่งขันเพื่อความเป็นต่อเสมอ ดังนั้น ปัจเจกแต่
ละคนจะเข้ามาในสนามการแข่งขันโดยมีเป้าหมาย ซึ่งที่จริงถูกก าหนดโดยสังคมอยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อจะ
สามารถอธิบายปฏิบัติการของปัจเจกว่า เขาเลือกปฏิบัติการอย่างไรในบริบทเฉพาะของปริมณฑลหนึ่งๆ 
บูร์ดิเยอจึงได้พัฒนาแนวคิดที่เรียกว่า “Habitus” ขึ้นมา นอกจากนี้บูร์ดิเยอยังมองว่า มนุษย์ใช้ทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมเป็น “ทุน” ในการดิ้นรนต่อสู้แข่งขัน เอาชนะ เพื่อผลิตซ้ าความแตกต่างทางชนชั้นโดยมิให้
ผู้ถูกครอบง าทันส านึกหรือรู้ตัว โดยผ่านระบบสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม (symbolic system) ไม่ว่าจะเป็น 
รสนิยม ความคิด ความเชื่อ หรือปฏิบัติการทั้งหมดเหล่านี้ ล้วนท าหน้าที่ในการผลิตซ้ าความแตกต่างทาง
สังคม (social distinction) ทั้งสิ้น 

ทฤษฎีการปฏิบัติของบูร์ดิเยอปรากฏขึ้นในระหว่างปีค.ศ. 1970 – 1980 ซึ่งเป็นช่วงเวลา
ใกล้เคียงกับที่กระแสความคิดหลังสมัยใหม่ (postmodern) ก าลังส่งอิทธิพลอยู่ในมานุษยวิทยา เชอร์รี บี. 
ออร์ทเนอร์ (Sherry B. Ortner) กล่าวว่าในทางมานุษยวิทยานั้น การให้ความสนใจต่อการกระท าของ
ปัจเจกบุคคลได้รับการบ่มเพาะมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 แล้ว โดยการน าของ คลิฟฟอร์ด เกิร์ซ (Clifford 
Geertz) ที่ออกมาเรียกร้องให้ศึกษาวัฒนธรรมจากมุมมองของผู้กระท า แต่อย่างไรก็ตามงานของเขาก็
ไม่ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นทฤษฎีแห่งการปฏิบัติหรือทฤษฎีแห่งการกระท า และในขณะเดียวกันในทางสังคม



20 
 

 

วิทยา บรู๊ส เอ็ม. คน็อฟท์ (Bruce M. Knauft) ก็ได้กล่าวถึงเออร์วิง กอฟฟ์แมน (Erving Goffman) ที่ให้
ความสนใจการกระท าของปัจเจกบุคคล (agency) และ ยุทธวิธี (strategic) โดยเขามองว่าความสัมพันธ์
ของกลุ่มบุคคลก็คือเกมส์การแข่งขันที่ว่าด้วยสถานภาพและเกียรติภูมิ ซี่งแนวคิดนี้ก็ได้ส่งอิทธิพลต่อ
พัฒนาการของทฤษฎีการปฏิบัติของบูร์ดิเยอในเวลาต่อมา  

การที่จะวิเคราะห์และท าความเข้าใจกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรมผ่านทฤษฎีการปฏิบัติ 
จะต้องทราบถึงตัวแปรส าคัญสองส่วนคือโครงสร้างและปัจเจกบุคคล ซึ่งการปฏิบัตินั้นจะเกิดขึ้นจากการมี
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างปัจเจกและกลุ่มสังคม และระหว่างพลังเชิงสัญลักษณ์กับพลังเชิงวัตถุหรือเศรษฐกิจ 
ในทางหนึ่งการปฏิบัติของปัจเจกถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ถูกบังคับและควบคุมโดยองค์กรหรือตรรกะทาง
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างระดับกลุ่มสังคม แต่ในอีกทางหนึ่งปัจเจกบุคคลก็ถูกมองว่าเป็นผู้กระท า 
(agent) ผู้มีบทบาทในการสร้างเสริมหรือแม้กระทั่งต่อต้านโครงสร้างแบบต่างๆที่รายล้อมอยู่รอบตัวเขา 
ชีวิตทางสังคมวัฒนธรรมจึงเป็นผลผลิตของทั้งโครงสร้างทางสังคม และการกระท าในระดับปัจเจกบุคคล 
(agency) ดังนั้นค าว่าการปฏิบัติที่ใช้กันในทางมานุษยวิทยาจึงไม่ใช่เพียงแค่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คนกระท า
ตามความหมายที่เข้าใจกันทั่วไป แต่ยังมีนัยยะทางการเมืองแฝงอยู่ด้วย ซึ่งไม่ว่าจะกระท าโดยเจตนา
หรือไม่เจตนาก็ตาม ถือเป็นการศึกษารูปแบบการกระท าทุกประเภทของมนุษย์ภายใต้มิติทางการเมือง  

ทฤษฎีการปฏิบัติจึงมีความส าคัญในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมเป็นอย่างมาก บูร์ดิ
เยอชี้ให้เห็นว่า สังคมถูกท าให้เป็นรูปเป็นร่าง มีความรู้สึก และมีความหมาย ก็เนื่องมาจากการปฏิบัติของ
มนุษย์ โดยการปฏิบัตินั้นเป็นผลผลิตของการปฏิสัมพันธ์เชิงวิภาษวิธีที่เกิดขึ้นทุกขณะเหมือนศูนย์รวมของ
การรับรู้ ความรู้และการกระท าระหว่างสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อม (หมายถึงขอบเขตพื้นที่) กับฮาบิทัสที่
อยู่ในบุคคล พฤติกรรมหรือการปฏิบัติจึงเกิดขึ้นในธรรมชาติ และสามารถเข้าใจได้ดีในสภาวะนั้นๆ โดย
ปัจเจกบุคคลมักแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามที่เข้าใจภายใต้สถานการณ์นั้นๆ หรืออาจเป็นความรู้สึกว่าควร
ที่จะแสดงพฤติกรรมใดในสถานการณ์ใด ความรู้สึกและองค์ประกอบของสถานการณ์จึงเป็นเหมือน
เครื่องมือที่คอยควบคุมการกระท า แต่ในขณะเดียวกันปัจเจกบุคคลอาจจะมีเหตุผลก่อนที่จะแสดง
พฤติกรรม กล่าวคือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นมีเหตุผลของการกระท าอยู่ เป็นการกระท าที่ประกอบไปด้วย กฎ
ทั่วไป การตัดสินใจไว้ล่วงหน้า การกระท าที่เป็นแบบอย่าง และการกระท าที่กระท าอย่างเคยชินเป็นนิสัย  

ดังนั้น การศึกษาสังคมโลกในขอบเขตของค าว่า การปฏิบัติ จึงเป็นการศึกษาถึงสิ่งที่มนุษย์
กระท า และพิจารณามนุษย์ในฐานะตัวแสดงที่เป็นผู้กระท าการ โดยเน้นว่ากิจกรรมต่างๆของมนุษย์มี
จุดประสงค์ มีความหมาย และสามารถปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ โดยมนุษย์จะเข้าใจโลกและ
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พฤติกรรมต่างๆ ในโลกที่มีรูปแบบที่สอดคล้องกับที่มนุษย์เข้าใจ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจึงเป็นวิถีในการ
แสดงออกของการกระท าโดยปัจเจกบุคคล โดยพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มที่จะมีความหมาย
เหมือนกันภายในสังคมเฉพาะช่วงเวลา และเฉพาะกลุ่มสังคม และมีแนวโน้มที่จะเป็นรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและคงทนถาวร ในแงน่ี้การอธิบายความเหมือนหรือต่างกันของการปฏิบัติ จึงเป็นหน้าที่
ประการหนึ่งของฮาบิทัส เพื่อให้เข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมตามความคิดของบูร์ดิเยอได้ชัดเจนขึ้น จึง
ต้องพิจารณากรอบความคิดอื่นๆร่วมด้วย ทั้งนี้บูร์ดิเยอได้กล่าวว่า ฮาบิทัสเป็นเพียงแค่มิติหนึ่งของทฤษฎี
การปฏิบัติเท่านั้น โดยที่การปฏิบัติเกิดจากผลรวมของฮาบิทัส (habitus) ทุน (capital) และขอบเขตพื้นที่ 
(field) แสดงให้เห็นในแผนภาพด้านล่าง 

 

  

 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 ทฤษฎีการปฏิบัติ (Theory of Practice) 
ภาพวาดโดย รชัดาภรณ์ เหมจนิดา เมื่อ 14 ธนัวาคม 2559 

จากแผนภาพข้างต้นแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานส าคัญของทฤษฎีการปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติ
เป็นผลของลักษณะนิสัย หรือสิ่งที่สืบต่อกันมาที่มีความหลากหลาย (ฮาบิทัส) ขณะเดียวกันการปฏิบัติก็
ประกอบไปด้วยทุนหรือทรัพยากร และถูกกระตุ้นโดยเงื่อนไขของโครงสร้างทางสังคมที่มีความแน่นอนซึ่ง
ก็คือ ขอบเขตพื้นที่ที่บุคคลได้เข้าไปอยู่ ผลิตซ้ า และท าการเปลี่ยนแปลง  โดยบูร์ดิเยอก็ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบส าคัญทั้งสามของโครงสร้างการปฏิบัติใน Distinction : A Social Critique of the 
Judgement of Taste (1984) ตามกรอบแนวคิดด้านล่าง  

[ (habitus)(capital) ] + field = practice (Bourdieu, 1984: 101) 

 โดยทั้งสามแนวคิดหลัก (key concepts) ได้แก่ ฮาบิทัส ทุน และขอบเขตพื้นที่ ถือ
องค์ประกอบส าคัญของการปฏิบัติ สามารถอธิบายให้เห็นกระบวนการการกระท าหรือการปฏิบัติของ

ฮาบิทัส (Habitus) + ทุน (Capital) 

ขอบเขตพื้นที่ (Field) 

การปฏิบัติ (Practice) 
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ปัจเจกบุคคล ซึ่งการกระท าของบุคคลไม่ได้เป็นเพียงแค่ผลลัพธ์ของฮาบิทัส (การอบรมเลี้ยงดูและ
ประสบการณ์) เท่านั้น แต่ฮาบิทัสยังสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมโดยรอบ (ขอบเขตพื้นที่) อีกด้วย เนื่องจาก
ทั้งฮาบิทัสและสภาพแวดล้อมต่างกระท าซึ่งกันและกัน กล่าวคือ สภาพแวดล้อมหรือขอบเขตพื้นที่ได้สร้าง
โครงสร้างฮาบิทัสขึ้นมา และในขณะเดียวกันฮาบิทัสที่ถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ภายในปัจเจก
บุคคล (the basis for agents) ได้ท าให้ปัจเจกบุคคลเข้าใจสภาพแวดล้อมที่พวกเขาอาศัยอยู่ด้วย (Ruth 
Wright, 2015: 82) จะเห็นได้ว่าทั้ง ฮาบิทัสและทุนที่ติดตัวปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์กับขอบเขตพื้นที่
ที่พวกเขาได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง โดยจะขอให้รายละเอียดของแต่ละแนวคิด ดังนี ้

ฮาบิทัส (habitus) เป็นค าที่บูร์ดิเยอน ามาจากภาษาละติน (Hexis) เพื่อแสดงถึงตัวแบบ
ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างอยู่ในตัวคน ซึ่งความหมายตามพจนานุกรมศัพท์ภาษาละตินแบ่ง
ออกเป็น 5 ความหมายหลักๆ กล่าวคือ ประการแรก หมายถึง สภาพการณ์แห่งการด ารงอยู่ และเงื่อนไข
ของร่างกาย วัตถุสิ่งของ รวมไปถึงของที่ไม่ใช่วัตถุหรือสิ่งที่เป็นนามธรรม สภาพการณ์ต่างๆ เป็นต้น 
ประการที่สอง หมายถึง การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง การวางท่าที ประการที่สาม หมายถึง สไตล์ของ
เสื้อผ้า เครื่องสุขภัณฑ์ โดยเฉพาะที่เหมาสมกับชนชั้นและโอกาส ประการที่สี่ หมายถึง ลักษณะทาง
กายภาพ รวมไปถึงบุคลิกและอุปนิสัย และประการสุดท้าย หมายถึง การก่อรูป การสร้าง หรือท าขึ้น
ในทางกายภาพ (Kauppi, 2000: 31 อ้างถึงใน สุนีย์ ประสงค์บัณฑิต, 2548: 43) จากความหมายดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่า ฮาบิทัส เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงตัวตนของปัจเจกบุคคลในทางกายภาพ ที่เป็นรูปธรรมจับ
ต้องและมองเห็นได้ ทั้งการแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางที่แสดงออกทางร่างกาย รวมไปถึงการเลือก
เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับตามแต่ชนชั้นและรสนิยมของตน และในทางอุปนิสัยที่เป็นนามธรรมอยู่
ภายในตัวบุคคล 

แนวคิดเรื่องฮาบิทัส ไม่ใช่แนวคิดที่แปลกใหม่ที่น าเสนอโดยบูร์ดิเยอ แต่แนวคิดเรื่องฮาบิทัส
นั้นได้ถูกน ามาใช้ในวงการวิชาการเป็นเวลานานแล้ว เริ่มตั้งแต่สมัยกรีกคืออริสโตเติล (Aristotle) และสืบ
ทอดต่อเนื่องกันมาโดยตลอดในวิธีคิดของตะวันตก โดยเป็นแนวคิดที่แพร่หลายมากในส านักปรากฏการณ์
วิทยา เช่น เอ็ดมันด์ ฮัสเซิร์ล (Edmund Husserl) อัลเฟรด ชูทส์ (Alfred Schutz) เป็นต้น แต่ส าหรับบูร์
ดิเยอร์นั้น การน าแนวคิดเรื่องฮาบิทัสมาใช้ บูร์ดิเยอมีเป้าหมายที่จะลดช่องว่างระหว่าง โครงสร้าง และ 
ผู้กระท าการ ที่กล่าวไว้ข้างต้น ในการลดช่องว่างนี้ บูร์ดิเยอได้น าแนวคิดหลัก 3 แนวคิดมาใช้คือ ทุน 
(capital) ขอบเขตพื้นที่ (field) และ ฮาบิทัส (habitus)  
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หากจะนิยามความหมายของฮาบิทัส ตามแนวคิดของบูร์ดิเยอ ฮาบิทัส คือ ความโน้มเอียง
ทางอุปนิสัย (disposition) ที่รวมทั้งวิธีใช้ร่างกาย วิธีคิด รสนิยม การกระท า อารมณ์ความรู้สึก เป็นต้น 
ของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่ทางสังคม (social field) แต่ละประเภท ซึ่งลักษณะส าคัญ
ของฮาบิทัสแบ่งออกเป็น 6 ประการ ประการแรก คือ ฮาบิทัสลักษณะไม่ตายตัว แต่เป็นโครงสร้างที่
ยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ (transponsable) หมายถึง ในด้านหนึ่งจะต้องมีไวทยากรณ์หรือกฎเกณฑ์
ต่างๆคอยก ากับและควบคุมความโน้มเอียงดังกล่าว แต่ในอีกด้านหนึ่งฮาบิทัสก็จะมีลักษณะเปิด กล่าวคือ 
มีการสร้างสรรค์ความแปลกใหม่ได้ (generate) มีลักษณะที่แตกแถวอย่างฉับพลัน (spontaneity) และมี
ลักษณะวาดลวดลาย (improvisation) แต่การปรับเปลี่ยนทั้งหมดนี้ก็ยังอยู่ภายในกฎเกณฑ์เดิม ประการ
ที่สอง คือ ฮาบิทัสเป็นส่วนผสมระหว่างโครงสร้างภายนอกกับธรรมชาติภายในร่างกาย โดยบูร์ดิเยอใช้ค า
ว่า ซึมซับหรือแฝงฝังอยู่ในร่างกาย (embodiment) ยกตัวอย่างเช่น นักดนตรีคลาสสิคที่ฝึกเล่นดนตรีมา
ตั้งแต่เด็ก โดยวนเวียนอยู่กับโครงสร้างภายนอก คือห้องซ้อม เครื่องดนตรี ฯลฯ เขาจึงค่อยๆพัฒนาทักษะ
การเล่นดนตรีขึ้นมา จนซึมซับเข้าไปอยู่ในร่างกาย ฮาบิทัสจึงเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกอยู่ในตัวบุคคลและถาวร 
ประการที่สาม คือ ฮาบิทัสมีทั้งด้านที่ถูกกระท า ต้องท าตามโครงสร้างหรือกฎเกณฑ์ และด้านที่เป็น
ผู้กระท า ซึ่งสามารถมีลีลาการวาดลวดลายเฉพาะตัว และปรับเปลี่ยนได้ ประการที่สี่ คือ ฮาบิทัสจะ
ท างานอยู่ในระดับจิตไร้ส านึก กล่าวคือ สามารถปฏิบัติการหรือกระท าได้โดยไม่ต้องคิด หรือบอกให้
กระท า เช่น ท่านั่งถ่ายรูปของชนชั้นต่างๆ ประการที่ห้า คือ ฮาบิทัสเป็นคุณลักษณะที่มีได้ทั้งในระดับ
ปัจเจกบุคคล และในเวลาเดียวกันก็เป็นคุณลักษณะร่วมของคนในแต่ละกลุ่ม แต่ละชนชั้น และประการ
สุดท้าย คือ ฮาบิทัส ไม่ได้เป็นความโน้มเอียงในแง่วิธีคิดหรือการคิดเท่านั้น แต่ยังเป็นความโน้มเอียง
ทางด้านอารมณ์และความรู้สึก ดังนั้นค านิยามของฮาบิทัสจึงคลอบคลุมไปถึงศิลปะแห่งการคิด ศิลปะแห่ง
การใช้ชีวิต รวมทั้งลีลาชีวิต (lifestyle) แบบต่างๆ (กาญจนา และสมสุข, 2553 : 586-571)  

อาจกล่าวได้ว่า ฮาบิทัสเป็นโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่น มีการท างานเป็นระบบ เป็น
โครงสร้างที่มีอยู่ในตัวบุคคลและเกิดจากการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น หรือสิ่งที่อยู่รอบตัว ฮา
บิทัสจึงมีจุดก าเนิดมาจากโครงสร้างทางสังคม ซึ่งเป็นโครงสร้างภายนอกบุคคล แต่อย่างไรก็ตาม ฮาบิทัส
ไม่ได้เกิดขึ้นจากสังคมฝ่ายเดียว บุคคลก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับโครงสร้างภายนอกเช่นกัน จึงมีกระบวนการ
ในการเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมให้เป็นโครงสร้างฮาบิทัสภายในบุคคล หรือที่เรียกว่า การหลอมรวมเข้า
มาเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย (embodiment) ฮาบิทัสจึงเกิดจากการผสมระหว่างสังคมที่อยู่ภายนอก และ
ธรรมชาติในร่างกายคน การเกิดขึ้นของฮาบิทัสในตัวบุคคลจะต้องผ่านการเรียนรู้ทางร่างกายเป็นเวลา
ยาวนาน ซึ่งท าให้ฮาบิทัสด ารงอยู่อย่างคงทนในร่างกาย กลายเป็นความโน้มเอียงทางอุปนิสัย อยู่ในรูป
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ของอารมณ์ ความรู้สึก ความศรัทธา แสดงออกให้เห็นด้วยกิริยาต่างๆ ตั้งแต่ทางสีหน้าไปจนถึงท่าทาง 
น าไปสู่การจ าแนกได้ว่าเป็นกิริยาแบบผู้ชายหรือผู้หญิง แบบผู้ดีมีรสนิยม แบบผู้ไร้รสนิยม เป็นต้น แต่
อย่างไรก็ตามฮาบิทัสก็ไม่ได้เป็นโครงสร้างที่แข็งทื่อ ตายตัว แต่กลับยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้ จะเห็นได้จาก
กรณีเด็กที่เติบโตมาในสังคมชนชั้นสูง ท าให้มีการเรียนรู้วัฒนธรรมของชนชั้นสูง เมื่อโตมาก็จะมีกิริยา
คล้องจองกับคนในชนชั้นเดียวกัน แต่ทั้งนี้คนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งทางรูปร่างหน้าตา สถานภาพ
ทางสังคม จึงท าให้แต่ละคนมีการรับรู้หรือมีโอกาสได้รับรู้ไม่เหมือนกัน ดังนั้นแม้จะอยู่กลุ่มเดียวกัน แต่
บุคคลก็จะมีฮาบิทัสที่เฉพาะตัว ไม่เหมือนกัน หรือแม้จะอยู่ในสังคมวัฒนธรรมเดียวกัน ก็จะมีฮาบิทัส
เฉพาะกลุ่ม เฉพาะชนชั้น จะเห็นได้ว่าฮาบิทัสมีทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับชนชั้น และการ
ที่คนในกลุ่มหรือชนชั้นเดียวกันมีฮาบิทัสคล้ายกัน จึงท าให้มีประสบการณ์บางอย่างร่วมกัน การมี
ประสบการณ์ร่วมกันจึงเป็นที่มาของความรู้สึกคล้ายกัน มีทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ วิถีการด าเนินชีวิต 
หรือรสนิยมคล้ายกัน (สรุปความจาก สุนีย์ ประสงค์บัณฑิต, 2548: 46-50) 

จากที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าฮาบิทัสท าให้เห็นความแตกต่างของชนชั้น ทั้งนี้ก็เพราะแต่ละ
ชนช้ันมีกระบวนการสั่งสมทุนที่แตกต่างกันด้วย เช่น การที่ฮาบิทัสท าให้ชนชั้นน ามีลักษณะนิสัยที่แตกต่าง
ไปจากคนโดยทั่วๆไป และแสดงออกผ่านสิ่งที่เรียกว่า รสนิยม ซึ่งรสนิยมไม่ใช่เรื่องที่ขึ้นอยู่กับรายได้ แต่
เป็นเรื่องของการสั่งสมสิ่งที่ตกทอดมาเป็นมรดกของครอบครัวและวงศ์ตระกูล การเข้าถึงกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม เช่น การไปชมละคร ชมพิพิธภัณฑ์ หรือห้องศิลปะ เป็นพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละชน
ชั้น แต่ชนชั้นน าที่มีความโดดเด่นจะสร้างระยะห่างที่แตกต่างออกไป เช่น กิจกรรมฟังดนตรีคลาสสิค ดู
ภาพเขียนหรือประติมากรรม อ่านที่เป็นงานวรรณกรรม เป็นต้น การแสดงออกของฮาบิทัสยังปรากฏอยู่
ในพฤติกรรมอื่นๆ เช่น เสื้อผ้า การตกแต่งบ้าน การท่องเที่ยว การพักผ่อนหย่อนใจ กีฬา และอาหาร จะ
เห็นได้ว่าฮาบิทัสมีความสัมพันธ์กับแบบแผนการใช้ชีวิตอย่างมาก เพราะฮาบิทัสเป็นตัวก าหนดแบบ
แผนการใช้ชีวิตของบุคคล ซึ่งแบบแผนการใช้ชีวิตนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะทางเศรษฐกิจอย่างเดียว ดังจะ
พบว่าผู้ที่มีทุนทางเศรษฐกิจสูง อาจมีทุนทางวัฒนธรรมต่ า และมีฮาบิทัสที่คล้ายคลึงกับชนชั้นแรงงาน 
ทั้งๆที่มีฐานะดี เช่น กลุ่มกระฎุมพีหรือกลุ่มคนรวยใหม่ (สุภางค์ และรุ้งนภา, 2549: 252) 

ในขณะที่หากจะกล่าวถึงค าว่า “ทุน” ในความหมายที่กว้างที่สุด ทุน หมายถึง ทรัพย์สินที่
สามารถก่อให้เกิดทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น โดยอาจจะเป็นเงิน เครื่องจักร เครื่องมือ อาคารสถานที่ เป็นต้น ที่
ไม่ได้น ามาใช้เพื่อบริโภคโดยตรง แต่เพื่อประโยชน์ในการผลิต ทุนจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตร่วมกับอีก
สองปัจจัย คือ ที่ดินและแรงงาน หากดูที่รากศัพท์ภาษาละตินของค าว่า capital หรือ capitalis มีต้น
ก าเนิดจากค าว่า caput หรือ capit ซึ่งมีความหมายว่า หัว ค าว่าหัวนั้นมีความเกี่ยวโยงกับการค้าขายและ
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การครอบครองฝูงสัตว์ เนื่องจากในสมัยก่อน ความร่ ารวยวัดได้จากการนับหัวของสัตว์ที่บุคคลมีอยู่ใน
ครอบครอง การศึกษาทางสังคมศาสตร์ได้มีผู้อธิบายเกี่ยวกับทุนอย่างชัดเจนและครอบคลุมมิติต่างๆมาก
ที่สุด คือ คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) มาร์กซ์ได้ให้ความหมายของทุนในงี่ที่เกี่ยวพันกับชนชั้นในสังคม โดย
มองว่าคุณสมบัติของทุนในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่สามารถสั่งสมและเพิ่มมูลค่าได้นั้น เป็นเครื่องสร้าง
ความแตกต่างทางชนชั้นระหว่างผู้ครอบครองทุน คือ ชนช้ันกระฎุมพี กับผู้ใช้แรงงาน คือ ชนช้ันกรรมาชีพ 
(ชนิดา เสงี่ยมไพศาลสุข, 2550: 77) 

เช่นเดียวกับบูร์ดิเยอที่ยังคงเจริญรอยตามแนวทางของมาร์กซ์ อันโตนีโอ กรัมชี (Antonio 
Gramsci) และหลุยส์ อัลธูแชร์ (Louis Althusser) ที่มีความสนใจว่าวิธีการครอบง าของชนช้ันปกครองคือ
อะไร อยู่ที่ไหน และท างานอย่างไร  ในขณะที่มาร์กซ์เสนอว่าการครอบง าชีวิตของผู้คนนั้นจะอยู่ในอาณา
เขตที่เป็นโรงงานหรือที่ท างาน เป็นช่วงเวลาที่แรงงานต้องท างานเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพ และใช้ชีวิตร่วมกับ
แรงงานคนอื่นๆ แต่ในขณะที่บูร์ดิเยอเสนอว่าระบบทุนนิยมในศตวรรษที่ 20 การครอบง าชีวิตของผู้คน
ขยายวงกว้างไปสู่ช่วงเวลาว่างหรือพักผ่อน และเป็นช่วงเวลาส่วนตัว การครอบง าไม่ได้มีลักษณะเปิดเผย
และบังคับ หากแต่มันแฝงตัวอยู่ใน “ทุน” ที่มีรูปแบบหลากหลาย จากเดิมที่มาร์กซ์เคยวิเคราะห์ว่า การ
เอาเปรียบได้แฝงตัวอยู่ในทุนทางเศรษฐกิจ (economic capital) ทุนประเภทนี้ได้แก่ รายได้ ทรัพย์สิน 
ความมั่นคงที่สะสมเอาไว้ เงินทอง สิ่งของที่มีราคาเช่นที่ดิน อาคารบ้านเรือน เครื่องประดับ ฯลฯ และทุน
ประเภทนี้ยังเป็นทุนที่มีเหตุมีผล กล่าวคือ สามารถคิดค านวณเป็นปริมาณที่แน่นอนได้ และสามารถระบุ
รูปแบบได้อย่างชัดเจน เช่น เงินสดในธนาคาร ราคาเครื่องจักรหรือที่ดิน เป็นต้น (กาญจนา และสมสุข, 
2553: 548-549) 

ในขณะที่บูร์ดิเยอได้ขยายต่อว่า ปัจจุบันการครอบง าได้ขยายออกไปถึง ทุนทางวัฒนธรรม
และทุนทางสัญลั กษณ์  (cultural capital and symbolic capital) ทุน เหล่ านี้ ปฏิบั ติ ก ารอยู่ ใ น
ชีวิตประจ าวัน ผ่านการท างานของสถาบันหรือกลไกของสังคม เช่น โรงเรียน ศาสนา ครอบครัว 
สื่อสารมวลชน ฯลฯ ทุนจึงมีความสัมพันธ์กับเรื่องของชนช้ัน เพราะแต่ละชนชั้นจะมีกระบวนการสั่งสมทุน
ต่างกัน จึงน ามาสู่ความแตกต่างทางชนชั้น และอาจก่อให้เกิดการต่อสู้ทางชนชั้นตามมา ทั้งนี้บูร์ดิเยอให้
ความส าคัญกับการบริโภค ซึ่งสะท้อนผ่านแบบแผนการใช้ชีวิตของปัจเจกบุคคล โดยบูร์ดิเยอได้ใช้รูปแบบ
การบริโภคมาเป็นเกณฑ์วัดชนชั้น เพราะการรักษาความแตกต่างในเรื่องรูปแบบการบริโภคถือเป็น
เครื่องมือส าคัญในการรักษาความแตกต่างทางชนชั้น ซึ่งการบริโภคนั้นตั้งอยู่บนฐานของทุนทางเศรษฐกิจ 
ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสัญลักษณ์ของแต่ละชนชั้น ยกตัวอย่างเช่น ชนช้ันสูงมีทุนทางเศรษฐกิจและ
ทุนทางวัฒนธรรมสูง การบริโภคของชนชั้นนี้จะเป็นไปในลักษณ์การโหยหาทางสุนทรียภาพ เช่น การฟัง
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เพลงคลาสสิค (ชนิดา เสงี่ยมไพศาลสุข, 2550: 77-78) ดังนั้น ทุนตามทัศนะของบูร์ดิเยอจึงเป็นสิ่งที่
สะท้อนแบบแผนการใช้ชีวิตและรสนิยมของชนชั้น ซึ่งบูร์ดิเยอได้อธิบายรายละเอียดของทุนทางวัฒนธรรม 
ทุนทางสัญลักษณ์ รวมไปถึงทุนทางสังคม เป็นล าดับดังนี้  

ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural capital) หมายถึง สิ่งที่บุคคลได้รับจากกระบวนการหล่อ
หลอมทางสังคม อันกลายเป็นคุณสมบัติติดตัวที่เอื้อให้บุคคลสามารถน าไปเพิ่มพูนมูลค่าของตนได้ ทั้งนี้มัก
เป็นสิ่งที่หล่อหลอมละลายอยู่ ในตัวของบุคคล และแสดงออกผ่านทางพฤติกรรม เช่น ความรู้  
กิริยามารยาท เป็นต้น นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ที่มีคุณค่าอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่เชิง
เศรษฐกิจ แต่สามารถมีมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจได้ เช่น งานศิลปะ หนังสือ เป็นต้น ซึ่งบูร์ดิเยอได้น าเอาทุน
เชิงเศรษฐกิจมาขยายขอบเขตไปสู่แหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรม และได้แบ่งทุนทางวัฒนธรรมออกเป็น 3 
ลักษณะ ลักษณะแรกคือ ทุนทางวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในกาย (embodies form) ได้แก่ ฮาบิทัสหรือระบบ
โน้มเอียงต่างๆ ที่ปัจเจกบุคคลได้รับการปลูกฝังผ่านกระบวนการหล่อหลอมทางสังคม แล้วประกอบสร้าง
เป็นโครงสร้างการรับรู้และประเมินคุณค่า เอื้อให้ปัจเจกบุคคลมีศักยภาพที่ จะครอบครองหรือบริโภค
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม เช่น ดนตรี ศิลปะ กีฬา เป็นต้น เนื่องจาการบริโภคทรัพย์สินเหล่านี้จะต้องกระท า
ผ่านการท าความเข้าใจความหมายหรือรหัส จึงจ าเป็นต้องมีการสั่งสมมาตั้งแต่วัยเด็ก โดยอาศัยการลงทุน
ทั้งเงินและเวลาจากบิดามารดา สมาชิกในครอบครัว และผู้มีอาชีพให้การอบรมสั่งสอนในการปลูกฝังสิ่ง
เหล่านี้ให้ฝังเข้าไปในตัวบุคคลอย่างลึกซึ้ง จนหลอมรวมเป็นคุณสมบัติประจ าตัวที่คนทั่วไปเข้า ใจว่าเป็น 
ธรรมชาติ หรือ พรสวรรค์ที่พระเจ้าให้มา ลักษณะที่สองคือ ทุนที่อยู่ในรูปวัตถุ (objectified form) ได้แก่ 
ภาพวาด หนังสือ เครื่องดนตรี ฯลฯ โดยทุนลักษณะนี้จะปรากฏมูลค่าได้ต้องอาศัยความสัมพันธ์กับทุนใน
ลักษณะที่แฝงอยู่ในกายด้วย และลักษณะสุดท้ายคือ ทุนที่อยู่ในรูปแบบของสถาบัน (institutionalised 
form) คือการรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในวงการเดียวกัน เช่น ใบรับรอง คุณวุฒิ
ทางการศึกษา (สรุปความจากชนิดา เสงี่ยมไพศาลสุข, 2550: 79-81)  

บูร์ดิเยอชี้ว่าทุนทางวัฒนธรรมเป็นปัจจัยส าคัญในการพยุงความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม 
เช่นเดียวกัน ชนชั้นทางสังคมจึงไม่เพียงประกอบขึ้นจากทุนทางเศรษฐกิจ แต่ยังรวมถึงทุนทางวัฒนธรรม
ด้วย ท าให้การแบ่งชนชั้นมีความซับซ้อน โดยการจ าแนกชนชั้นต่างๆนั้นจะจ าแนกตามทุนทั้งหมดที่ถือ
ครอง แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี ้

กลุ่มชนชั้นครอบง า คือ กลุ่มที่ครอบครองทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางเศรษฐกิจมากที่สุด 
โดยภายในกลุ่มชนชั้นน าสามารถแบ่งออกเป็นอีก 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มที่มีทุนทางวัฒนธรรมมากแต่มี
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ทุนทางเศรษฐกิจน้อย เช่น นักเขียน ศิลปิน อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย นักวิชาการ เป็นต้น กลุ่มที่มีทุน
ทางวัฒนธรรมน้อยแต่มีทุนทางเศรษฐกิจมาก เช่น นักการเงินและเจ้าของธุรกิจ เป็นต้น และกลุ่มที่มีทุน
ทางเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรมสมดุลกัน เช่น ผู้ประกอบอาชีพอีสระ เป็นต้น 

กลุ่มชนชั้นกลาง คือ กลุ่มที่ครอบครองทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางเศรษฐกิจรองลงมาจาก
กลุ่มแรก โดยภายในกลุ่มชนชั้นกลางสามารถแบ่งออกเป็นอีก 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มที่มีทุนทางวัฒนธรรม
มากแต่มีทุนทางเศรษฐกิจน้อย เช่น ครูในโรงเรียน เป็นต้น กลุ่มที่มีทุนทางวัฒนธรรมน้อยแต่มีทุนทาง
เศรษฐกิจมาก เช่น พ่อค้า ช่างฝีมือ เป็นต้น และกลุ่มที่มีทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางเศรษฐกิจสมดุลกัน 
เช่น ผู้บริหารระดับล่าง เป็นต้น  

กลุ่มชนชั้นแรงงาน คือ กลุ่มที่ไม่มีทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางเศรษฐกิจเลยเมื่อเทียบกับ
ชนชั้นครอบง ากับชนชั้นกลาง แต่อย่างไรก็ตามบูร์ดิเยอไม่ได้แจกแจงรายละเอียดลงลึกเกี่ยวกับชนชั้น
แรงงานมาก เนื่องจากประเด็นที่เขาสนใจคือ กระบวนการของชนชั้นครอบง าในการรักษาอ านาจมากกว่า 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากทุนทางวัฒนธรรม คือ รสนิยม (taste) บูร์ดิเยอให้ความสนใจกับเรื่อง 
รสนิยม เป็นอย่างมาก ดังที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ Distinction: A Social Critique of the Judgement 
of Taste (1984) เนื่องจากบูร์ดิเยอมีข้อเสนอว่า รสนิยมนี้เองที่เป็นกลไกส าคัญในการแสดงความแตกต่าง
ทางชนชั้น และเป็นเครื่องธ ารงรักษาโครงสร้างทางชนช้ันให้ด ารงอยู่ได้ (กาญจนา และสมสุข, 2553: 553) 

ซึ่งแน่นอนว่าทุนทางวัฒนธรรมที่ได้กล่าวข้างต้นจะไม่สามารถมีมูลค่าหรือเป็นที่ยอมรับใน
สังคมได้ หากขาด ทุนทางสัญลักษณ์ (Symbolic capital) เนื่องจากการมีทุนทางวัฒนธรรมมักจะเอื้อ
ให้เกิดทุนทางสัญลักษณ์ เช่น มีรสนิยมดี การมีความรู้สูง และสุดท้ายก็จะสามารถน าไปแปรให้มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ฉะนั้น ทุนทางสัญลักษณ์ หมายถึง คุณสมบัติบางอย่าง เช่น พละก าลัง ทรัพย์สมบัติ วีรกรรม 
ซึ่งต้องอาศัยการตีความโดยหมู่สมาชิกในสังคมที่มีชุดการรับรู้และประเมินคุณค่าชุดเดียวกัน จึงจะ
สามารถก่อผลหรือมีมูลค่าได้ แนวคิดเรื่องทุนทางสัญลักษณ์เป็นการต่อยอดความคิดจาก มักซ์ เวเบอร์ 
(Max Weber) ที่เขาได้อธิบายเรื่องชนชั้นและสถานภาพอันเป็นผลจากบารมีที่สร้างความชอบธรรมให้แก่
อ านาจของผู้น า ฉะนั้น ทุนประเภทนี้ตามทัศนะของบูร์ดิเยอจึงหมายถึง สถานภาพ ชื่อเสียง การได้รับการ
ยอมรับจากบุคคลอื่นๆ ที่ท าให้เจ้าของทุนเกิดความได้เปรียบ เกิดประโยชน์ต่างๆ ซึ่งส าหรับในสังคมที่มี
การแบ่งงานกันท าอย่างสูงมาก ความมีเชื่อเสียงจะแยกอยู่ตามสาขา แวดวง วงการต่างๆ เช่น ผู้มีชื่อเสียง
ด้านกล้วยไม้ อาหาร ดาราศาสตร์ เป็นต้น และอาจจะรู้จักกันดีเฉพาะภายในแวดวงเท่านั้น (กาญจนา 
และสมสุข, 2553: 552)  
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ทั้งนี้ แม้ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะมีการสั่งสมทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสัญลักษณ์
จ านวนหนึ่งแล้ว แต่หากขาดทุนทางสังคมก็จะไม่สามารถสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง อันจะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ในวงกว้างได้ โดย ทุนทางสังคม (Social capital) หมายถึง เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลที่สามารถสร้างมูลค่าและแปรเป็นผลประโยชน์ได้  ทุนทางสังคมจึงเกิดจากการมีเครือข่าย
ความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น อยู่บนพื้นฐานความไว้ใจและมีบรรทัดฐานที่เป็นกรอบร่วมกัน ผลที่ได้จากการ
มีทุนทางสังคมคือความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อันจะน ามาซึ่งความเติบโตทางเศรษฐกิจ ทุนทาง
สังคมก็มีคุณสมบัติเหมือนกับทุนทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ เป็นสิ่งที่สะสมได้ หากน าไปใช้จะยิ่งเพิ่มปริมาณ
ให้มากขึ้น และหากไม่ได้ใช้ก็จะไม่เกิดมูลค่า ซึ่งในทัศนะของบูร์ดิเยอ ทุนทางสังคมคือ ทุนของเครือข่าย
ความสัมพันธ์ทางสังคม ความมีหน้ามีตา ความเป็นที่เคารพนับถือ ดังนั้น ทุนทางสังคมจึงเป็นเสมือน
ทรัพยากรอย่างหนึ่งที่สามารถเอื้ออ านวยประโยชน์ให้ได้ ดังเช่นที่มีค ากล่าวว่า ไม่ส าคัญว่ามีผลงานอะไร 
ส าคัญที่ว่าเป็นคนของใครมากกว่า และส าหรับทุนทางสังคมนี้จะกระจายอยู่ตามแวดวงหรือขอบเขตพื้นที่
ต่างๆ (field) เช่น เพื่อนร่วมรุ่น เพื่อนโรงเรียนเดียวกัน คนหมู่บ้านเดียวกัน เป็นต้น (กาญจนา และสมสุข, 
2553: 552-553) 

จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ทุนทางเศรษฐกิจที่ถูกยกขึ้นมาอธิบายโดยมาร์กซ์ เพื่อท าให้เห็นว่าทุน
ดังกล่าวเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความแตกต่างทางชนชั้น ต่อเนื่องมาจนถึงทุนในทัศนะของบูร์ดิ
เยอ ที่ประกอบไปด้วย 4 ทุน คือ ทุนทางเศรษฐกิจ โดยอ้างอิงและต่อยอดมาจากค าอธิบายของมาร์กซ์ 
และขยายขอบเขตไปถึงทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสัญลักษณ์ และทุนทางสังคม ซึ่งบูร์ดิเยอได้น าทั้ง 4 ทุน
มาวิเคราะห์โดยมองว่าทุนดังกล่าวถือเป็นทรัพยากรที่ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลกระท าการเพิ่มพูนและ
สั่งสม รวมไปถึงการผลิตซ้ า เพื่อแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกัน ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่ได้คือความ
แตกต่างทางชนชั้น และการต่อสู้ทางชนชั้น เพื่อช่วงชิงอ านาจและการครอบง าทางสังคม  โดยมีทุน
ดังกล่าวเป็นปัจจัยสนับสนุน  

ทั้งนีฮ้าบิทัสและทุนประเภทต่างๆจะไม่สามารถถูกสร้างหรือสั่งสมภายในตัวปัจเจกบุคคลได้ 
หากขาดขอบเขตพื้นที่ (field) ที่จะเป็นตัวก าหนดต าแหน่งทางสังคมของปัจเจกบุคคล โดยต าแหน่ง
ดังกล่าวจะเป็นตัวก าหนดฮาบิทัสและทุนของบุคคลใน field นั้นๆ และในขณะเดียวกันปัจเจกบุคคลก็จะ
แสวงหาวิธีป้องกันหรือปรับปรุงต าแหน่งของตน ถือเป็นการให้ความหมายและคุณค่าต่อต าแหน่งและ 
field ที่เขาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง แม้ว่าบูร์ดิเยอจะศึกษาการครอบง าทางชนชั้นเช่นเดียวกันกับมาร์กซ์ 
ในขณะที่มาร์กซ์แบ่งสังคมออกเป็นโครงสร้างส่วนบนและโครงสร้างส่วนล่าง การอธิบายเรื่องชนชั้นใน
แบบของบูร์ดิเยอ จึงไม่ได้กระท าภายใต้ตัวแบบโครงสร้างส่วนบน โครงสร้างส่วนล่างแบบมาร์กซ์ แต่เขา
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ได้เสนอตัวแบบทางโครงสร้างขึ้นมาใหม่ที่เรียกว่า field ค าว่า field ในความหมายของบูร์ดิเยอ หมายถึง 
“โครงสร้างทางสังคม” เช่น field ทางวิทยาศาสตร์ field ทางการเมือง field ทางศิลปะ เป็นต้น แต่ละ 
field จะมีอิสระในระดับหนึ่ง แต่ก็ขึ้นอยู่กับ fields อื่นๆด้วย  

บูร์ดิเยอแบ่ง field ในการผลิต (field of production) ออกเป็น 2 อย่าง อย่างแรกคือ de-
limited field เป็น field การผลิตที่อยู่ใน field ย่อยๆทางสังคม อย่างที่สองคือ large-scale field เป็น 
field ของสังคมขนาดใหญ่ทั้งสังคม ที่ประกอบด้วย field ย่อยๆมารวมกัน ดังนั้น field ของบูร์ดิเยอจึง
หมายถึง โครงสร้างทางสังคมในฐานะที่เป็นโครงสร้างในการผลิต 

De-limited field จะท าหน้าที่ผลิตเพื่อผู้ผลิต กล่าวคือ ฝ่ายที่ตอบสนองความต้องการจะ
เป็นฝ่ายที่มีความต้องการในเวลาเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ใน field ทางศิลปะของปารีสช่วงปลายศตวรรษ
ที่ 19 จิตรกรหัวก้าวหน้าชาวยิปซี จะผลิตผลงานเพื่อจิตรกรหัวก้าวหน้าชาวยิปซีคนอื่นๆที่อยู่ภายในตลาด 
คนอื่นๆ ในที่นี้ประกอบด้วย นักวิชาการและห้องจัดแสดงผลงานของพวกหัวก้าวหน้า พิพิธภัณฑ์ หนังสือ
นิตยสาร และหนังสือตัวอย่างสินค้า นักวิจารณ์ผลงานที่อยู่ในห้องจัดแสดง  ทั้งหมดนี้จะสร้างความ
ศักดิ์สิทธิ์ให้กับรูปแบบทางศิลปะโดยผ่านอ านาจในการเสนอชื่อเสียง พวกเขาจึงมีอ านาจในการตัดสิน
คุณค่า และยัดเยียดผลงานที่มีชื่อเสียงให้กับผู้บริโภคคนอื่นๆใน large-scale field (field แห่งการบริโภค) 
ถือเป็นการครอบง าในรูปแบบหนึ่งผ่านการท างานของสถาบันหรือกลไกต่างๆของสังคม เช่น โรงเรียน 
ศาสนา ครอบครัว เป็นต้น ซึ่งสถาบันเหล่านี้ท าการครอบง าอยู่ตลอดเวลา แต่ส่วนใหญ่นั้นผู้คนจะไม่รู้สึก
ว่าเป็นการใช้ความรุนแรงในการครอบง า ดังที่บูร์ดิเยอเรียกว่า ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ 

ภายใน de-limited field จึงประกอบไปด้วย agent หรือคน และสถาบัน นอกจากนี้สิ่งที่
เป็นตัวกลางระหว่าง de-limited field กับ large-scale field คือระบบการศึกษา ระบบการศึกษานี้
ไม่ได้ผลิตวัตถุทางวัฒนธรรม แต่จะผลิตผู้บริโภคผลงานทางศิลปะให้สอดคล้องกับผลผลิตที่มีอยู่ในตลาด 
อาจกล่าวได้ว่าระบบการศึกษาได้สร้างฮาบิทัสทางศิลปะขึ้นมา สิ่งที่ผู้บริโภคได้รับจากการบ่มเพาะเหล่านี้
ในระบบการศึกษาคือ ชุดของการรับรู้และการจัดจ าแนก ท าให้ผู้บริโภคสามารถถอดรหัสผลงานทาง
ศิลปะได้ หรือกล่าวอีกอย่างคือ ท าให้สามารถดูผลงานศิลปะเป็น และหากยิ่งมีการพัฒนาฮาบิทัสทาง
ศิลปะมากเท่าใด ก็จะยิ่งสามารถจ าแนกได้มากขึ้น (สรุปความจากสุนีย์ ประสงค์บัณฑิต, 2548: 79-81) 
ดังนั้น field จึงหมายถึงกลุ่มทางสังคมหรือโครงสร้างทางสังคม ซึ่งภายในจะประกอบด้วยกลุ่ม field 
ย่อยๆ (de-limited field) ที่มีการประกอบสร้างขึ้นมาจากทุนต่างๆ ทั้งทุนทางวัฒนธรรม ทุนทาง
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เศรษฐกิจ ทุนทางสัญลักษณ์ และทุนทางสังคม ท าหน้าที่ผลิตผลงานเพื่อกลุ่มตัวเอง และในขณะเดียวกันก็
ต้องผลิตเพื่อคนกลุ่มอื่นๆที่อยู่ใน large-scale field 

 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีของปิแอร์ บูร์ดิเยอ ทั้งแนวคิดฮาบิทัส ทุน และแวดวง จะ
เห็นได้ว่า ลักษณะของฮาบิทัสที่กล่าวไปข้างต้น เมื่อน ามาพิจารณากับกรณีศึกษาของงานชิ้นนี้พบว่า 
กระบวนการหล่อหลอมตัวตนและคุณค่าของเยาวชนในชุมชนคลองเตยผ่านการเรียนรู้ดนตรีคลาสสิค 
ภายในโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล แสดงให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของฮาบิทัสอย่างชัดเจน เพราะการเล่นดนตรี
คลาสสิคจ าเป็นต้องเรียนรู้และอาศัยการฝึกฝนมาตั้งแต่เด็ก ท าให้เด็กซึมซับวิธีการคิดและการปฏิบัติ
ในขณะเรียนและฝึกเล่นดนตรี ก่อให้เกิดกระบวนการหล่อหลอมตัวตน ทั้งอุปนิสัย บุคลิกภาพ การ
แสดงออก เป็นต้น นอกจากนั้นพวกเขายังเห็นคุณค่าในตัวเอง มีความมั่นใจ อันจะน ามาสู่การพัฒนา
ศักยภาพในด้านอื่นๆ แต่เนื่องจากงานการศึกษาชิ้นนี้ได้ท าการศึกษาเยาวชนในชุมชนคลองเตย ซึ่งไม่ได้
เติบโตหรือคลุกคลีมากับการเล่นดนตรีคลาสสิค แต่ได้รับการสนับสนุนและได้รับโอกาสจากคริสตจักร ท า
ให้เห็นว่าฮาบิทัสของการเล่นดนตรีคลาสสิค ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทุนทางวัฒนธรรมของชนชั้นสูงนั้น สามารถ
ก่อตัวขึ้นได้ท่ามกลางคนชนชั้นอื่นๆ และยังแสดงให้เห็นถึงลักษณะอีกประการหนึ่งของฮาบิทัสคือการเป็น
โครงสร้างที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ หรือสามารถเพิ่มพูนได้ ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนหากศึกษาผ่านเด็ก
และเยาวชน เพราะพวกเขาเปรียบเสมือนโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถแต่งเติมหรือปรับเปลี่ยนไปตาม
สภาพแวดล้อม นอกจากจะเห็นกระบวนการสร้างฮาบิทัสในตัวเด็กแล้ว ยังเกิดการสั่งสมทุนประเภทอื่นๆ
ทั้งทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสัญลักษณ์ และทุนทางสังคม ผ่านการเรียนรู้ดนตรีคลาสสิค และน าเอาทักษะ
ความสามารถทางดนตรีไปต่อยอด เช่น การหารายได้พิเศษ และการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 
และนอกจากนี้ผู้ศึกษาจะใช้ค าว่า แวดวง (field) มาอธิบายเพื่อท าให้เห็นภาพของแวดวงดนตรีคลาสสิคที่
เกิดขึ้นท่ามกลางชุมชนคลองเตย แม้กลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนคลองเตยนั้นจะดูห่างไกลจากแวดวง
ดนตรีคลาสสิค แต่คริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรนกลับท าให้พวกเขาสามารถเข้าถึงแวดวงดนตรีคลาสสิค
ได้มากขึ้น โดยคริสตจักรได้สร้างและขยายแวดวงดนตรีคลาสสิค เกิดเป็นโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล ซึ่งถือ
เป็นแวดวงย่อยของดนตรีคลาสสิค ที่ท าการผลิตนักดนตรีคลาสสิคจากเด็กและเยาวชนในชุมชนคลองเตย 
และเป็นพื้นที่ในการแสดงความสามารถทางดนตรีของพวกเขา น าไปสู่การยอมรับจากแวดวงนักดนตรี
คลาสสิคในระดับประเทศ รวมไปถึงกลุ่มผู้ชมดนตรีคลาสสิคภายนอก 

 

วรรณกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
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ในส่วนของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องผู้ศึกษาได้ท าการค้นคว้ารวบรวม ทั้งบทความ หนังสือ 
เอกสารและงานวิจัยต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่อง “ดนตรีสร้างชีวิต : กระบวนการหล่อหลอม
ตัวตนของเยาวชนจากชุมชนคลองเตยผ่านการเรียนรู้ดนตรีคลาสสิคในโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล” จาก
การค้นคว้าผู้ศึกษาพบวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นคือ วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับดนตรีในทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีในทางคริสต์
ศาสนา วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีคลาสสิคกับชนชั้นและรสนิยม และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
แนวคิดอ่ืนๆของปิแอร์ บูร์ดิเยอ (ชนช้ันและรสนิยม)  

 

ดนตรีในทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา 

ดนตรีมีความหมายและความส าคัญต่อสังคมมนุษย์มาตั้งแต่อดีต ทั้งนี้หน้าที่ทางสังคมของ
ดนตรีนั้นขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของเสียงที่ปรากฏขึ้น ดนตรีอาจเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้ 
ขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมและสถานการณ์ เช่น ดนตรีกับการเกษตรกรรม การรักษาพยาบาล พิธีกรรม
ทางศาสนา หรือการเมือง นอกจากนั้นดนตรีอาจเป็นจินตนาการส่วนตัวของผู้สร้างสรรค์หรือสร้างขึ้นเพื่อ
มวลชน อาจเป็นกิจกรรมของเครือข่ายระหว่างประเทศ หรือโยงใยกับศาสนาระดับโลก กิจกรรมของ
มนุษย์ส่วนใหญ่มักจะใช้ดนตรีเพื่อปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมหรือการท างาน  การ
เต้นร าและเทคนิคการเคลื่อนไหวร่างกายทั้งหลาย มักจะใช้ดนตรีเป็นสื่อในการแสดงเพื่อท าให้นักเต้น
ตระหนักถึงตัวตน  

การศึกษาดนตรีทางมานุษยวิทยารู้จักในชื่อ “มานุษยดุรางคศาสตร์” (ethnomusicology) 
หรือชาติพันธุ์วรรณาทางดนตรี (ethnography of music) ซึ่งมองดนตรีในฐานะเป็นการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมประเภทหนึ่ง การศึกษาดังกล่าวนี้เริ่มชัดเจนในช่วงทศวรรษ 1950 เป็นต้นมา ทั้งนี้ไม่ใช่นัก
มานุษยวิทยาเท่านั้นที่ศึกษาในมิติดังกล่าว แต่ยังมีนักสังคมศาสตร์และนักดนตรีเข้ามาศึกษาด้วย ในระยะ
เริ่มแรกการศึกษาดนตรีในทางมานุษยวิทยาเป็นการศึกษาวัฒนธรรมดนตรีที่อยู่นอกสังคมตะวันตก เพื่อ
ส ารวจและท าความเข้าใจประสบการณ์ของการใช้อุปกรณ์สร้างเสียงชนิดต่างๆที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น โดยมี
ขอบเขตครอบคลุมลักษณะดนตรี 3 กลุ่มวัฒนธรรม ซึ่งการแบ่งดนตรีเป็น 3 กลุ่มนั้นเป็นการแบ่งที่มอง
จากด้านชาวตะวันตกเป็นบรรทัดฐาน ดังนี้ 1) ดนตรีของผู้ที่ไม่รู้หนังสือ ชนเผ่าลักษณะน้ีจะเป็นวัฒนธรรม
ดนตรีของกลุ่มคนที่ไม่มีภาษาเขียน เช่น ในทวีปแอฟริกา เป็นต้น 2) ดนตรีเอเชีย วัฒนธรรมดนตรีในกลุ่ม
น้ีเป็นกลุม่ทีมี่การใช้อักษรเขยีนและมีพัฒนาการ เช่น จีน อินเดีย ญ่ีปุ่น อินโดนีเซีย ไทย เป็นต้น 3) ดนตรี
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พื้นเมือง ในกลุ่มนี้หมายถึงดนตรีพื้นเมืองของทุกชาติ ทั้งที่มีในตะวันตกและซีกโลกด้านอื่นๆ (Nelll, 
1964: 10 อ้างถึงใน เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี) อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนักมานุษยวิทยาก็หันมาศึกษาวัฒนธรรม
ดนตรีในสังคมตะวันตกด้วย เพราะเชื่อว่าในแต่ละวัฒนธรรม มนุษย์จะมีกิจกรรมทางดนตรีในแบบของ
ตัวเอง ทั้งนี้ การศึกษาดนตรีแบบมานุษยวิทยา (anthropology of music) แตกต่างจากการศึกษา
มานุษยวิทยาเชิงดนตรี (musical anthropology) ในแง่ที่ว่า การศึกษาดนตรีแบบมานุษยวิทยาคือ
การศึกษาสังคมโดยตีความจากการแสดงดนตรี ส่วนมานุษยวิทยาเชิงดนตรีเป็นการน าทฤษฎีทาง
มานุษยวิทยาไปอธิบายการสร้างสรรค์ดนตรี นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมาการศึกษาดนตรีแบบ
มานุษยวิทยามีการศึกษาอย่างกว้างขวาง และมีการชี้ว่าการศึกษาดนตรีนอกสังคมตะวันตกต้องอธิบาย
จากบริบททางวัฒนธรรม (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, มปป.: ออนไลน์) 

การศึกษามานุษยวิทยาการดนตรีจึงเป็นการศึกษาดนตรีในวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ความคิด พฤติกรรม และเสียงที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน  Mieczyslaw Kolinski (1967) อธิบายว่าวิชา
มานุษยวิทยาไม่ได้สนใจ “เสียง” ในฐานะที่เป็นเสียง แต่สนใจรูปแบบของเสียงที่ปรากฎอยู่ในแต่ละ
วัฒนธรรม และสนใจดนตรีที่ถูกแสดงในสังคม นอกจากนั้น Bruno Nettl (1983) ได้กล่าวถึงลักษณะ
ส าคัญของการศึกษาดนตรีในทางมานุษยวิทยา โดยแบ่งออกเป็น 4 ประการดังนี้ ประการแรก การศึกษา
ดนตรีในทางมานุษยวิทยาเป็นการศึกษาดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม โดยเห็นว่าดนตรีควรจะถูกท าความ
เข้าใจในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม และเป็นผลิตผลของสังคมมนุษย์ วิธีการศึกษาดนตรีในทาง
มานุษยวิทยาจึงควรมุ่งไปสู่ประเด็นที่ว่าในแต่ละสังคมนิยามดนตรีของตนเองเป็นเช่นไร จัดหมวดหมู่ของ
ดนตรีอย่างไร ดนตรีมีหน้าที่อย่างไร รวมไปถึงวิธีการที่สังคมปรับเปลี่ยนดนตรีของตนเอง ซึ่งเกิดจากการมี
ปฏิสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยน หรือการได้รับอิทธิพลจากดนตรีในสังคมอื่นๆ ประการที่สอง การศึกษาดนตรี
ในทางมานุษยวิทยาเป็นการศึกษาดนตรีทั่วโลกจากมุมมองของการเปรียบเทียบและความสัมพันธ์ภายใน
สังคม ซึ่งการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (comparative approach) จะท าให้เข้าใจระบบของดนตรีได้อย่าง
ลึกซึ้ง แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้ละทิ้งการท าความเข้าใจดนตรีในมุมมองของสังคมนั้นๆ โดยท าศึกษาว่าดนตรีเป็นที่
ยอมรับในสังคมหนึ่งๆอย่างไร ประการที่สาม การศึกษาดนตรีในทางมานุษยวิทยาจ าเป็นจะต้องมีงาน
ภาคสนาม โดยงานภาคสนามถือเป็นการได้พบกับการสร้างสรรค์และการแสดงของดนตรีโดยตรง และท า
ให้ได้ข้อมูลจากคนกลุ่มเล็กๆ ซึ่งจะขยายภาพใหญ่ของสังคม ประการสุดท้าย การศึกษาดนตรีในทาง
มานุษยวิทยาถือเป็นการศึกษาการปรากฏตัวของดนตรีในชนชั้นต่างๆ แม้ว่าชนชั้นต่างๆในสังคมจะมี
ดนตรีและนักดนตรีที่เป็นของตัวเอง แต่อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้เจาะจงเพียงแค่ความพิเศษและยอดเยี่ยมทาง
ดนตรีของชนชั้นน า ขณะเดียวกันความปกติและเรียบง่ายของดนตรีคนชนชั้นล่าง ดนตรีของคนที่อยู่
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ภายใต้การล่าอาณานิคม หรือดนตรีของคนชายขอบ กลับเป็นสิ่งที่ควรให้ความส าคัญเช่นกัน (Nettl, 
1983: 12-13)  

จะเห็นได้ว่า เมื่อการศึกษาดนตรีนอกกลุ่มศิลปะตะวันตกได้พัฒนาไปสู่การศึกษาดนตรีกลุ่ม
ชาติพันธุ์หรือการศึกษาดนตรีในระบบมุขปาฐะ จึงเกิดสาขาวิชาที่ถูกบัญญัติศัพท์ในช่วงการล่าอาณานิคม
ว่า ethnomusicology โดยมีการผนวกกระบวนการเข้าถึงความรู้ทางดนตรีตามแนวทางมานุษยวิทยา 
สังคมวิทยา จิตวิทยา และความรู้ความสามารถทางดุริยางควิทยาเข้าไป เพราะในการศึกษาดนตรีของ
มนุษย์นั้น ต้องท าความเข้าใจวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคม รวมไปถึงปัจเจกบุคคลด้วย 
อาจเรียกได้ว่ามานุษยวิทยาดนตรีคือประตูหนึ่งในการศึกษามนุษย์ เข้าในมนุษย์ผ่านปรากฏการณ์ดนตรี 
ผ่านเสียงเพลง รูปแบบ เนื้อหา ผ่านวัฒนธรรมความเชื่อ ผ่านการสืบทอดและการเปลี่ยนแปลง ผ่านการ
ผลิตและการใช้งาน หรือในทางกลับกัน การศึกษามนุษย์ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับดนตรีก็เพื่อท าความเข้าใจ
ความหมายและความส าคัญของดนตรีนั้นๆให้ลึกซึ้ง (อานันท์ นาคคง, 2553: 19)  

ในขณะที่การศึกษาดนตรีในมุมมองทางสังคมวิทยา กลับมุ่งเน้นที่จะศึกษาดนตรีในมิติทาง
สังคม แม้ว่างานการศึกษาในดนตรีในทางสังคมวิทยาจะมีความคล้ายกับงานการศึกษาดนตรีในทาง
มานุษยวิทยาในเรื่องของการค้นหาบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของดนตรี แต่อย่างไรก็ตามการศึกษา
ดนตรีในทางสังคมวิทยานั้นก็ไม่ได้ศึกษาเจาะลึกลงไปถึงอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์ และไม่ได้
จ ากัดแค่การศึกษาโดยวิธีทางชาติพันธุ์วรรณาเท่านั้น การศึกษาดนตรีในทางสังคมวิทยาจะใช้ระเบียบวิธี
การศึกษาที่กว้าง รวมไปถึงมุ่งศึกษาพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ทางดนตรีภายในโครงสร้างทางสังคม งาน
การศึกษาดนตรีในทางสังคมวิทยาของนักสังคมวิทยา เช่น Max Weber Alfred Schuts และ Pierre 
Bourdieu ฯลฯ ได้บ่งชี้ว่าการศึกษาดนตรีในทางสังคมวิทยามีข้อดีคือการท าความเข้าใจดนตรี การท า
ความเข้าใจคนที่สร้างสรรค์ดนตรีนั้นขึ้นมา รวมไปถึงการท าความเข้าใจว่าดนตรีนั้นมีผลกระทบต่อคน
อย่างไร (สรุปความจาก Down, 2007: 2-4)  

Roy และ Down (2010) ได้เสนอกรอบการวิเคราะห์ดนตรีในทางสังคมวิทยา โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ประการ ดังนี้ ประการแรก ดนตรีในทางสังคมวิทยาคืออะไร ดนตรีถูกมองว่าเป็นวัตถุ 
(object) ที่ถูกประดิษฐ์สร้างขึ้นและมีลักษณะพิเศษข้ามกาลเวลาและพื้นที่ ดนตรีจึงสามารถถูก
เคลื่อนย้ายและปรับเปลี่ยนไปตามบริบทต่างๆ และในขณะเดียวกันดนตรีก็เป็นกิจกรรมที่มนุษย์เข้าไปมี
ส่วนร่วม มีกระบวนการตลอดเวลา ดนตรีจึงเป็นเหมือนการกระท า (activity) ของมนุษย์ ประการที่สอง 
ปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคลใช้ดนตรีอย่างไร โดยดนตรีถูกมองว่าเป็นแหล่งทรัพยากรในการก่อให้เกิด
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สภาพแวดล้อม กิจวัตรประจ าวัน การบริโภค ของชีวิตทางสังคมของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ปัจเจกบุคคลและ
กลุ่มบุคคลจึงใช้ดนตรีเพื่อสร้างความหมายให้แก่ชีวิตและโลกทัศน์ของพวกเขา ประการที่สาม การมีส านึก
ร่วมทางดนตรีเกิดขึ้นได้อย่างไร ซึ่งกระบวนการสร้างสรรค์ดนตรีนั้นถือเป็นถือเป็นกระบวนการของการมี
ส่วนร่วมระหว่างปัจเจกบุคคลและสถาบันทางสังคมต่างๆ ก่อให้เกิดดนตรีประเภทต่างๆ เช่น ดนตรีทาง
ศาสนา ดนตรีของวัยรุ่น เป็นต้น และประการสุดท้าย ดนตรีมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับความแตกต่าง
ทางสังคม (social distinctions) ที่ประกอบไปด้วย ชนชั้น (class) เชื้อชาติ (race) และเพศสภาวะ 
(gender) อย่างไร ดังนั้น การศึกษาดนตรีในทางสังคมวิทยาจึงสะท้อนให้ เห็นว่านักสังคมวิทยาให้
ความส าคัญกับการศึกษาชีวิตทางสังคมของผู้คนในมิติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาว่ามนุษย์มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างไร สู่การศึกษาว่าความแตกต่างทางสังคมถูกสร้างขึ้นและถูกท าให้มีพลังได้
อย่างไร (Roy and Dowd, 2010: 4-5) 

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าการศึกษาดนตรีในทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อ
น ามาพิจารณากับกรณีศึกษาของงานชิ้นนี้ พบว่า กระบวนการหล่อหลอมตัวตนและการเห็นคุณค่าใน
ตัวเองของเยาวชนภายใน โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลนั้น ถือเป็นการศึกษาดนตรีในทางสังคมวิทยามากกว่า
มานุษยวิทยา เนื่องจากผู้ศึกษามุ่งเน้นไปที่กระบวนการสะสมทุนต่างๆ ผ่านการเรียนดนตรีคลาสสิคของ
เด็กและเยาวชนภายในโรงเรียนดนตรี ซึ่งสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับดนตรีภายในสถาบัน
ทางศาสนา การที่ปัจเจกบุคคลใช้ดนตรีเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง ในกรณีศึกษานี้คือการใช้ดนตรี
ในการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าคนในชนชั้นต่างๆสามารถเรียนรู้ดนตรีได้เพราะ
ดนตรีมีลักษณะลื่นไหลและไม่จ ากัดเพียงแค่ชนชั้นใดชนชั้นหนึ่ง จากประเด็นนี้จึงเชื่อมโยงไปสู่เรื่องความ
แตกต่างทางสังคม จึงท าให้งานการศึกษาช้ินนีช้ัดเจนมากในทางสังคมวิทยา 

 

ดนตรีในทางคริสต์ศาสนา 

อาจกล่าวได้ว่าจุดก าเนิดของดนตรีนั้นเกิดขึ้นจากความหวาดกลัวของมนุษย์ต่อปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ ไม่ว่าการเกิดกลางวันกลางคืน การผลัดเปลี่ยนฤดูกาล ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง แผ่นดินไหว เป็นต้น 
ล้วนสร้างความกลัวและความกังวลใจให้แก่มนุษย์ พวกเขาจึงมีความเข้าใจว่าปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้มี
ทั้งพระเจ้าที่ดีและร้ายอยู่ในตัว ไม่เพียงแต่เท่านี้ มนุษย์ยังมีความเชื่อว่าความงอกงามของพืชพันธุ์ธัญชาติ 
การพ้นภัยจากสัตว์ร้าย การฟื้นหายจากโรคภัยไข้เจ็บ ฯลฯ ก็ล้วนแต่เป็นความกรุณาปรานีที่ได้รับจากพระ
เจ้าทั้งสิ้น ฉะนั้น การที่จะเอาใจและตอบแทนบุญคุณพระเจ้าต่างๆ สามารถท าได้โดยการบวงสรวง การ
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เต้น การร้อง เป็นต้น นอกจากความหวาดกลัวแล้ว ดนตรียังเกิดขึ้นจากความสบายใจ เนื่องจากการที่
มนุษย์ต้องออกไปล่าสัตว์ ขณะที่ก าลังนั่งดักสัตว์สบายอารมณ์อยู่นั้น ได้มีการหยิบจับเอาเครื่องมือล่าสัตว์ 
เช่น ธนูหรือหน้าไม้ มาดีดท าให้เกิดเสียงสูงต่ า สร้างความพึงพอใจให้แก่ตนเอง คันธนูจึงได้กลายเป็นต้น
ก าเนิดของพิณในเวลาต่อมา 

แต่เมื่อมนุษย์เริ่มตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างเป็นหลักเป็นแหล่ง สังคมเริ่มขยายตัวและซับซ้อน มีการ
ช่วยเหลือระหว่างกันมากกว่าแต่ก่อน พวกเขาจึงไม่จ าเป็นต้องออกไปล่าสัตว์ตามล าพัง จึงใช้เวลาที่เหลือ
ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น และดนตรีก็ได้รับการปรับปรุงตามไปด้วย แต่สิ่งที่น่าสังเกตอย่างหนึ่ง
คือ มนุษย์เริ่มมีศรัทธาหรือมีความเชื่อมั่นต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันมากขึ้น และในเวลาต่อมาเมื่อศาสนา
เกิดขึ้น การขับร้องและการบรรเลงก็ค่อยๆมีวิวัฒนาการกลายเป็นส่วนหน่ึงของพิธีกรรมทางศาสนา 

เพลงศาสนาหรือดนตรีศาสนาจึงเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นล าดับ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสต์ศาสนา ซึ่งวิวัฒนาการของดนตรีคริสต์ศาสนาเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยของยุโรปมาจนถึง
ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 นับว่าเป็นช่วงเวลานานร่วม 7 ศตวรรษ ค าว่า ดนตรีศาสนา นี้ตรงกับค าใน
ภาษาอังกฤษว่า church music หรือ sacred music ซึ่งค าทั้งสองนี้ได้ใช้กันมาอย่างกว้างขวาง ใน
ขณะเดียวกันค าว่า secular music คือดนตรีที่ให้ความรื่นเริงทางโลกหรือให้ความบันเทิงแก่คนทั่วไป 
อาจกล่าวได้ว่า sacred music หมายถึง ดนตรีวัด ส่วนค าว่า secular music หมายถึง ดนตรีบ้าน ทั้งน้ี
เพราะ sacred music มักขับร้องและบรรเลงกันในวัด ส่วน secular music จะปฏิบัติและฟังกันตามบ้าน 
ซึ่งนับต้ังแต่พระราชวังลงไปจนถึงบ้านคนทั่วไป (ไขแสง ศุขะวัฒนะ, 2554: 2-4)  

จะเห็นได้ว่า ดนตรีมีความสัมพันธ์กับความเชื่อและศาสนา เนื่องจากดนตรีนั้นถือเป็น
สื่อกลางระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มนุษย์ใช้ดนตรี ในการสื่อความรู้สึก ความต้องการต่อพระเจ้า 
บทบาทหน้าที่ของดนตรีดังกล่าวได้รับการสืบทอดและปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งในแต่ละศาสนาก็จะมีดนตรี
เข้ามาเป็นส่วนประกอบส าคัญในพิธีกรรม ยกตัวอย่างเช่น ดนตรีในศาสนาพุทธจะท าหน้าที่เหมือนนาฬิกา
ที่คอยบอกเวลาและรักษาระเบียนแบบแผนในพิธี เช่น การเล่นประกอบการเทศน์ของพระสงฆ์ หรือใน
การท าบุญเลี้ยงพระ นอกจากนั้นยังมีการสวดมนต์ ฟังเทศน์ โดยจะมีวงดนตรีที่มักจะใช้วงปี่พาทย์เป็น
หลักเพราะมีเสียงดัง เหมาะแก่การประโคมโหมบอกก าหนดหมายให้รู้กันอย่างทั่วถึง (ปรานี วงษ์เทศ, 
2517: 53 อ้างถึงใน กมลา ชิตช่าง, 2541: 53-54)  

ขณะที่บทบาทของดนตรีในทางคริสต์ศาสนาในงานวิจัยเรื่อง “การใช้ดนตรีในการช่วยเผย
แผ่พระคริสตธรรม” โดย สุทัตตา รักกลาง (2551) ซึ่งมองความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีและศาสนาคริสต์ 
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โดยพบว่าดนตรีและศาสนาเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากดนตรีในศาสนาคริสต์เป็นสิ่งที่สืบทอดและ
ปฏิบัติต่อกันมานาน ซึ่งสอดคล้องกับเอกสารทางวิชาการของ Henri Pompidor6 กล่าวว่า ในช่วงแรกๆ
ของยุคคริสต์ศาสนา การร้องเพลงประสานเสียงเข้ามามีส่วนร่วมในพิธีกรรมทางศาสนาเป็นอย่างมาก จาก
การได้รับสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมจากโบสถ์ศาสนายิว คริสตชนยุคแรกขับร้องบทเพลงสรรเสริญแบบ
ชาวยิวและกวีนิพนธ์ละติน และนอกจากนี้ศาสนาคริสต์และดนตรีนั้นยังมีต้นก าเนิดมาทางตะวันตก
เหมือนกัน ทั้งดนตรีและศาสนาคริสต์ยังมีความเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยยุคกลางเหมือนกัน ซึ่งเราจะเห็น
ได้จากในสมัยกลาง (The Middle Ages) เป็นสมัยที่ดนตรีมีความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งศาสนาคริสต์ก็มี
ความเจริญรุ่งเรืองในสมัยกลางนี้ด้วย จึงไม่แปลกที่ดนตรีนั้นจะมีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อศาสนา
คริสต์เป็นอย่างมาก และในสมัยกลางนี้มีการพัฒนาการขับร้องเพลงประสานเสียงและการขับร้องประสาน
เสียงนั้นจัดได้วา่เป็นสิ่งส าคัญในศาสนาคริสต์ หรือจัดได้ว่าเป็นลักษณะเด่นของศาสนาคริสตก์็ว่าได้  

ส าหรับเหตุผลของการน าดนตรีมาใช้ในการประกอบพิธีกรรมในศาสนาคริสต์ เนื่องจากการ
น าดนตรีมาประกอบในการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าท าให้รู้สึกลึกซึ้งในค าสรรเสริญพระเจ้ามากยิ่งขึ้น 
เป็นเพราะว่าดนตรีนั้นจัดว่าเป็นสื่อที่ดีในการสื่อสารถึงพระเจ้า ดนตรีเป็นสื่อที่ได้อารมณ์มากกว่าการพูด 
ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของท่านศาสนาจารย์ ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร ที่กล่าวว่า “ดนตรีเป็นตัวสื่อที่มี
ความพิเศษกว่าการพูดจาธรรมดา ช่องการสื่อมันเปลี่ยนไป คือ จากการที่เราพูดเฉยๆก็เปลี่ยนมันเป็นการ
ใส่ท านอง ซึ่งการสื่อออกมาทางดนตรีกับการสื่อโดยการพูดเฉยๆนั้นมันมีผลต่างกัน การสื่อโดยการใช้
ดนตรีเข้ามาช่วยมันจะได้อารมณ์มากกว่าการพูดจาธรรมดา เช่น การกล่าวนมัสการพระเจ้า ถ้าเรากล่าว
เฉยๆ ถามว่าเป็นการนมัสการไหม ก็จัดว่าเป็น แต่การใส่ท านอง มันได้อารมณ์มากกว่าการพูดธรรมดา 
เปรียบเหมือนการที่เราบอกรักใครสักคน ถ้าเราพูดเฉยๆมันก็ใช้ได้ แต่ถ้าเราบอกรักโดยผ่านบทเพลงจะดู
ได้อารมณ์และซึ้งกว่า นอกจากนี้ดนตรีมันมีภาษาของมันเอง มันมีเสียงสูง เสียงต่ า จังหวะช้า เร็ว มัน
พิเศษกว่าการพูดหรืออ่านเฉยๆ และจังหวะช้าเร็วนั้นก็มีผลต่อความรู้สึกด้วย เช่น จังหวะช้า ให้ความรู้สึก
ที่นุ่ม สบาย ถ้าเป็นในศาสนาคริสต์ก็จะให้ความรู้สึกที่ไว้วางใจในพระเจ้า เป็นต้น ส่วนจังหวะเร็ว ก็ให้
ความรู้สึกปลุกใจ แบบนี้เป็นต้น” และนอกจากนี้ชาวคริสเตียนยังมีความเชื่อว่าดนตรีนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้า
ทรงรับสั่งให้มีในการสรรเสริญพระเจ้าด้วยดนตรี ซึ่งสอดคล้องกับพระวจนะตอนหนึ่งในพระคริสตธรรม
คัมภีร์ (ภาคพันธสัญญาเก่าและพันธสัญญาใหม่) ที่กล่าวว่า “สรรเสริญพระเดชา ในบรรดาสิ่งสร้างสรรค์ 
สรรเสริญฤทธิ์มหันต์ ด้วยเสียงปี่และเสียงกลอง ทั้งเสียงฉาบและเสียงฉิ่ง อย่าหยุดนิ่งร่ายร าฉลอง ขลุ่ย

                                                            
6 อาจารย์ประจ าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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พิณเปล่งท านอง สรรเสริญซ้องสาธุการ ชโยโห่ระคึก ให้ก้องกึกจักรวาล สรรพสิ่งมีวิญญาณ สาธุการพระ
เจ้าเทอญฯ”  

ดนตรีในศาสนาคริสต์จัดว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญกับศาสนาคริสต์ เพราะดนตรีในศาสนาคริสต์นั้น
เป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานาน โดยเริ่มจากการขับร้องประสานเสียงในกลุ่มของนักบวชและก็มีการ
พัฒนาเรื่อยมาจนกลายมาเป็นดนตรีศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาคริสต์ ชาวคริสต์นั้นมีเหตุผลในการน าดนตรีมาใช้
ในศาสนาคริสต์นั้นเป็นเพราะว่า ดนตรีนั้นเป็นสื่อที่ดีในการสื่อสารกับพระเจ้า และชาวคริสต์เตียนยังมี
ความเชื่อว่าจิตวิญญาณนั้นสามารถสัมผัสกับพระเจ้าโดยอาศัยเสียงดนตรี อีกทั้งดนตรียังเป็นสื่อที่ได้
อารมณ์มากกว่าการพูด และดนตรีนั้นเป็นสื่อที่สามารถท าให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่น่าสนใจ เพราะ
ดนตรีนั้นมีอิทธิพลต่อจิตใจของมนุษย์ และสามารถช่วยขัดเกลาจิตใจของมนุษย์ ท าให้มนุษย์นั้นมีจิตใจที่
อ่อนโยนได้  

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ ชิดชนก ศิริโชติ (2557) เรื่อง “บทเพลงนมัสการของคริสเตียน 
: ประเพณีประดิษฐ์ที่คริสตจักรเมืองไทย กรุงเทพฯ” ที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับคริสต์
ศาสนา โดยเจาะจงไปที่บทเพลงนมัสการมีการขับร้องในพิธีกรรม ซึ่งเพลงมีบทบาทต่อศาสนาคริสต์ทั้งใน
แง่ของพิธีกรรมและปัจเจกบุคคล นอกจากนั้นยังกล่าวได้ว่า บทเพลงนมัสการของคริสเตียนมีบทบาทต่อ
ทุกกระบวนการของการเป็นคริสเตียน กล่าวคือ ตั้งแต่ที่ยังไม่ได้เป็นผู้เชื่อก็รู้จักเพลงนมัสการของคริส
เตียนผ่านผู้เชื่อคนอื่นๆ เช่น มิสชันนารีที่เข้าไปเผยแผ่ศาสนา จนกระทั่งเมื่อรับเป็นคริสเตียน ก็เรียนรู้
เรื่องราวของศาสนาส่วนหนึ่งจากบทเพลงนมัสการ รวมทั้งการร้องเพลงในสถานนมัสการกับคริสเตียนคน
อื่นๆ นอกจากนั้นยังก่อให้เกิด สามัคคีธรรม หรืออาจเรียกได้ว่า ส านึกร่วม ที่ท าให้คริสเตียนมีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันในศาสนาคริสต์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าดนตรีและบทเพลงในทางคริสต์ศาสนานั้นท าให้
ผู้คนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นการรับรู้ความรู้สึกร่วมกัน น าไปสู่การสร้างความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า 
(ชดิชนก ศิริโชติ, 2557: 15) 

และในงานวิจัยของ พีระพงศ์ ชอบชื่นสุข (2556) เรื่อง “ศึกษาวัฒนธรรมดนตรีการ
นมัสการในศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก : กรณีศึกษาวัดแม่พระลูกประค า (วัดกาลหว่าร์)” โดย
วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับพิธีกรรมทางศาสนา อย่างการนมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์ 
ซึ่งวัฒนธรรมดนตรีการนมัสการในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค วัดแม่พระลูกประค า (วัดกาลหว่าร์) 
เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีต และได้รับการถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน ดนตรีการนมัสการในศาสนาคริสต์เป็น
ดนตรีที่เล่นกันในโบสถ์เพื่อเป็นการนมัสการพระเจ้า นักดนตรีส่วนใหญ่เป็นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ นิกาย
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โรมันคาทอลิค โดยจะใช้เสียงร้องเป็นหลักทั้งเสียงร้องชายและหญิง หรืออาจร้องพร้อมกันบ้างในบางเพลง 
โดยประสมประสานกับเสียงออร์แกน ในลักษณะการด าเนินท านองแบบโฮโมโฟนี (Homophony) ซึ่งบท
เพลงนมัสการต่างๆล้วนมีความหมายที่แสดงถึงการวิงวอนและการสรรเสริญพระเจ้าหรือบุคคลส าคัญทาง
ศาสนาคริสต์เป็นหลัก โดยทุกบทเพลงที่ประกอบในพิธีกรรมล้วนท าหน้าที่สนับสนุนและเกื้อหนุนการ
ประกอบพิธีกรรมที่เกิดขึ้นภายในวัดพระแม่ลูกประค าทั้งสิ้น  

ดังนั้นจากที่กล่าวมาดนตรีกับคริสต์ศาสนาถือเป็นสิ่งที่สนับสนุนระหว่างกัน เพราะดนตรีถูก
ใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อและร าลึกถึงพระผู้เป็นเจ้า ผ่านการสวดมนตร์ ขณะเดียวกันคริสต์ศาสนาก็ใช้
ดนตรีในการหลอมรวมคนที่ศรัทธาให้เป็นหนึ่งเดียว ฉะนั้น คริสต์ศาสนาจึงให้ความส าคัญกับดนตรีอย่าง
มาก งานการศึกษากระบวนการหล่อหลอมตัวตนและการเห็นคุณค่าในตัวเองของเด็กและเยาวชนใน
ชุมชนคลองเตย จึงได้ใช้ประเด็นนี้เพื่อท าให้เห็นว่าดนตรีกับคริสต์ศาสนานั้นมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
การเกิดขึ้นของโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลจึงเป็นการสะท้อนภาพการให้ความส าคัญกับดนตรี โดยใช้ดนตรี
คลาสสิคช่วยขัดเกลาและสร้างศักยภาพให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนคลองเตย  

 

ดนตรีคลาสสิคกับชนชั้นและรสนิยมจากตะวันตกสู่ประเทศไทย 

ค าว่า “คลาสสิค” หรือ “คลาสสิคัล” (classical) ปัจจุบันได้ถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลาย จน
ท าให้เกิดความสับสนและคลุมเครือ ดังนั้นหากจะให้ความหมายของค าว่า คลาสสิค อาจพอสรุปได้ดังนี้ 
ประการแรก คลาสสิค มีความหมายว่า ความส าเร็จสูงสุดในแต่ละสาขาวิชา เก่งที่สุด ดีที่สุด สวยที่สุด 
ไพเราะที่สุด ยกตัวอย่างเช่น บัลเล่ต์ของรัสเซีย กายกรรมของจีน ที่ได้รับการยอมรับว่าไม่มีใครเสมอ
เหมือน ก็ถือว่าเป็นคลาสสิคได้ ประการที่สอง คลาสสิคมีความหมายว่า สิ่งที่เป็นคลาสสิคจะต้องไม่อยู่ใน
ข่ายความเป็นสมัยนิยม เพราะความเป็นสมัยนิยมนั้นมีผู้คนนิยมใช้กันมาก การมากด้วยจ านวนนั้นจึงถือ
เป็นสมัยนิยม แต่ถ้าหนึ่งในจ านวนนั้นได้รับการคัดเลือกให้ถึงที่สุดแล้ว จึงถือว่าเป็นคลาสสิคได้ สิ่งนี้
สะท้อนให้เห็นว่าคลาสสิคนั้นถือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของคนบางกลุ่ม บางชนชั้น ไม่จัดว่าเป็น
วัฒนธรรมระดับมวลชน ประการที่สาม ในความหมายของดนตรีคลาสสิค ท าไมถึงได้เรียกว่าเป็นดนตรี
คลาสสิค เนื่องจากดนตรีคลาสสิคนั้นเป็นดนตรีที่อาศัยเค้าโครงของดนตรีที่วิจิตรพิสดาร มีองค์ประกอบ
ของดนตรีที่สูงสุดของแนวท านอง การประสานเสียง สีสันของเครื่องดนตรี รูปแบบของโครงสร้าง การ
ถ่ายทอดทางอารมณ์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ได้ประพันธ์ขึ้นด้วยความประณีตบรรจง ดนตรีเพื่อความงามของ
เสียงดนตรีจึงเป็นคลาสสิคในแง่คุณภาพของงาน และประการสุดท้าย คลาสสิคมีความหมายของ
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ระยะเวลาที่เรียกว่า สมัยคลาสสิค คือ ระหว่างปี ค.ศ. 1750 ถึงปี ค.ศ. 1810 โดยประมาณ ซึ่งในช่วง
ระยะเวลานี้มีนักดนตรีที่มีชื่อเสียงโดดเด่นอยู่สองคน คือ โมสาร์ท (Wolfgang Amadeus Mozart) และ 
ไฮเดิน (Haydn) (สุกรี เจริญสุข, 2532: 65-66 อ้างถึงใน กมลา ชิตช่าง, 2541: 28-29) 

สังคมยุโรปในช่วงสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 นี่เองที่เพลงคลาสสิคของตะวันตกก็ได้แปลง
สภาพจากดนตรีคลาสสิคแท้ๆ มาเป็นคลาสสิคแบบโรแมนติดเป็นที่เรียบร้อย นักดนตรีเอกคนส าคัญของ
โลก เช่น บาค แฮนเดล กลุค ไฮเดิน และโมสาร์ท ได้เสียชีวิตไปหมด แต่ก็ยังมีนักดนตรีเอกคนอื่นๆ
หลงเหลืออยู่หลายคน เช่น เบโธเฟน เวเบอร์ ชูเบิร์ต เป็นต้น ที่เกิดในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และมีชีวิตต่อ
มาถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ผลงานของนักดนตรีทั้งหลายที่กล่าวมาได้แพร่หลายไปทั่งยุโรปและอเมริกา 
ดนตรีคลาสสิคนั้นเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นของจ าเป็นอย่างยิ่งและขาดไม่ได้ส าหรับคนชนชั้นสูง โดยเฉพาะ
ราชส านักทุกประเทศในยุโรปสมัยนั้น เพราะฉะนั้นเจ้านายในราชตระกูลหรือผู้ดีมีเงินทั้งหลาย จึงมีโอกาส
ได้สัมผัสกับรสนิยมคลาสสิคมากกกว่าคนทั่วไป ทั้งนี้รวมไปถึงมีโอกาสได้ฝึกหัดร่ าเรียนวิชาดนตรีและขับ
ร้องด้วย เช่น สมเด็จพระราชินีฌาน (Joan of France) ในพระเจ้าหลุยส์ที่ 12 แห่งประเทศฝรั่งเศส ที่
ทรงสามารถเล่นเครื่องดนตรีที่มีชื่อว่า ลูต ( lute) และสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิคตอเรีย (Queen 
Victoria) แห่งอังกฤษ ที่ทรงสามารถเล่นเปียโนได้ (พูนพิศ อมาตยกุล, 2553: 168)  

ขณะที่ในสังคมไทยตั้งแต่สมัยอยุธยานั้น ชนช้ันสูงเป็นชนชั้นซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ดนตรีนั้น ได้แก่ 
กษัตริย์และผู้มีบรรดาศักดิ์สูง ซึ่งใช้ดนตรีเป็นเครื่องแสดงฐานะยศศักดิ์ของตน โดยมีการแห่ในเวลา
เดินทางไปราชการ (ศรีศักร วัลลิโภดม อ้างถึงใน กมลา ชิตช่าง, 2541: 60) เมื่อมีการติดต่อกับตะวันตก 
จึงเกิดการเรียนการสอนดนตรีตะวันตกในสังคมไทย เริ่มจากการตั้งวงเครื่องสายฝรั่งหลวงในราชส านัก
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ซึ่งมีพระเจนดุริยางค์เข้ามาควบคุม ท าให้
ดนตรีสากลในประเทศไทยเจริญมากขึ้น นอกจากนี้พระเจนดุริยางค์ได้ใช้เงินทุนส่วนตัวตั้งโรงเรียนดนตรี
สากลแห่งแรกในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2477 ชื่อว่า วิทยาสากลดนตรีสยาม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตนัก
ดนตรีอาชีพ และผู้ที่มีความชื่นชอบในการฟังดนตรี (กมลา ชิตช่าง, 2541: 72) ในช่วงที่พระเจนดุริยางค์
ยังมีชีวิตอยู่จนถึงปี พ.ศ. 2511 กิจกรรมดนตรีคลาสสิคที่เกิดขึ้นจ ากัดอยู่ในเขตของเมืองหลวงมาโดย
ตลอด ทั้งนี้จากวงดนตรีฝรั่งหลวงที่เคยมีนักดนตรีพลเรือนฝีมือดีและมีระเบียบวินัยในช่วงที่พระเจน
ดุริยางค์ควบคุมดูแลอยู่ ซึ่งถือเป็นวงดนตรีที่มีระดับความเจริญของวงดนตรีสูงสุดในสมัยรัชกาลที่ 7 เริ่มมี
ความถดถอยลง เนื่องจากวงดนตรีฝรั่งหลวงดังกล่าวได้ถูกย้ายสังกัดจากส านักพระราชวังมาอยู่ในความ
ควบคุมของกรมศิลปากร และเปลี่ยนชื่อมาเป็น วงดนตรีสากลกรมศิลปากร แทนชื่อวงดนตรีฝรั่งหลวง 
ฉะนั้นดนตรีคลาสสิคในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ. 2510 จึงเป็นช่วงที่ได้รับผลกระทบจาก
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ความถดถอยเสื่อมโทรมลงของวงดนตรีที่เคยเป็นวงดนตรีดุริยางค์สากลออร์เคสตร้าที่ดีที่สุดวงหนึ่งใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งวงดนตรีสากลกรมศิลปากรในช่วงนี้ก็เสื่อมโทรมอย่างหนัก มีสภาพที่มี
ข้อบกพร่องมากมาย ทั้งบทเพลงกระจัดกระจาย เครื่องดนตรีมีสภาพทรุดโทรม รวมไปถึงเครื่องอะไหล่
ต่างๆ เช่น สายซอ ลิ้นปี่ มีไม่พอจ่ายให้แก่นักดนตรี นักดนตรีจึงต้องอยู่เฉยๆ โดยที่ไม่ได้รับการฝึกฝน 

แต่หลังปี พ.ศ. 2510 นั้น เริ่มมีกระแสของความพยายามที่จะพัฒนาดนตรีคลาสสิคหรือ
ดนตรีที่เป็นศิลปะวิจิตรอื่นๆมากขึ้น นอกจากวงดนตรีสากลกรมศิลปากรที่ก าลังต้องการการพัฒนาแล้ว 
ยังมีวงดนตรีที่มีแนวคิดที่จะท าวงให้เป็นวงดนตรีคลาสสิคซึ่งก็คือ วงดุริยางค์ทหารของเหล่าทัพต่างๆ 
รวมทั้งต ารวจ นอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวในกลุ่มของลูกศิษย์ของพระเจนดุริยางค์รวมตัวกันจัดตั้งเป็น 
ชมรมศิษย์พระเจนฯ ขึ้น แต่ในระหว่างนี้มีวงดนตรีสากลที่เริ่มให้ความส าคัญและมีความเคลื่อนไหวที่
ต้องการเผยแพร่ความนิยมในดนตรีคลาสสิคนั้นก็คือวงดนตรีสากลของกองทัพเรือที่เรียกว่า “วงดุริยางค์
ราชนาวี” ได้มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนามาตามล าดับ จากเดิมที่เป็นวงดนตรีของทหารเรือ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2478 ซึ่งเดิมมีชื่อว่า “กองแตร” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “หมวดดุริยางค์ทหารเรือ” จากนั้นจึงมีการขยาย
อัตราก าลังพลเพิ่มและแบ่งออกเป็น 2 แผนก คือ แผนกแตรวง และแผนกซอวง ซึ่งแผนกซอวงนี้เองที่
ต่อมาได้พัฒนามาสู่วงดุริยางค์ราชนาวี  

วงดุริยางค์ราชนาวีจึงจัดว่าเป็นวงดนตรีที่มีผลงานการแสดงอย่างสม่ าเสมอ อาจกล่าวได้ว่า
เป็นวงดนตรีที่ส าคัญมากวงหนึ่ง มีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาดนตรีคลาสสิคในประเทศไทยขึ้น และมี
ส่วนอ านวยให้ประชาชนชาวไทยทั่วไปได้รู้จักความหมายของดนตรีคลาสสิค ก่อให้เกิดการปลุกเร้าความ
นิยมในดนตรีคลาสสิคในหมู่ประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากข่าวการเปิดการแสดงคอนเสิร์ตของวง
ดุริยางค์ราชนาวีแต่ละครั้งจะได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางไปในทุกๆสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น เหตุที่เป็นเช่นนั้นสืบเนื่องจากการแสดงคอนเสิร์ตของวงดุริยางค์ราชนาวีเป็น
กิจกรรมที่จัดร่วมไปกับงานการกุศล เพื่อหารายได้บ ารุงสภากาชาดไทย ซึ่งกิจกรรมการแสดงของวง
ดุริยางค์ราชนาวีไม่เพียงแต่การจัดคอนเสิร์ตประจ าปีเท่านั้น แต่ยังเป็นวงดนตรีที่บรรเลงในงานต่างๆ เช่น 
งานพระราชพิธี รัฐพิธีสถานฑูต การบรรเลงประกอบบัลเล่ต์ ประกอบละคร และงานการกุศลต่างๆ เป็น
ต้น ทั้งนี้บทประพันธ์ที่วงดุริยางค์ราชนาวีน ามาใช้เป็นบทเพลงในการแสดงแต่ละคอนเสิร์ตเป็นประจ าทุก
ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 เป็นต้นมานั้น ถือว่าเป็นตัวแทนหนึ่งของภาพสะท้อนความนิยมในการฟังดนตรี
คลาสสิคของคนไทย 
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กล่าวโดยสรุป แม้แต่ก่อนการแสดงดนตรีประเภทดนตรีคลาสสิคตะวันตกที่เด่นๆจะจ ากัด
อยู่เฉพาะกับวงดนตรีไม่กี่วงมาเป็นเวลากว่าทศวรรษ แต่ก็ได้มีความพยายามของคลื่นลูกใหม่ในวงการ
ดนตรีคลาสสิคในประเทศไทย ซึ่งแบ่งเป็นสองลักษณะคือ ลักษณะแรกนั้นเป็นการปรับปรุงจากวงซิมโฟนี
ออร์เคสตร้าเดิมที่เคยมีอยู่แล้วด้วยวิธีการต่างๆ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ วงดุริยางค์สากลกรมศิลปากร 
เมื่อมีคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และความสามารถทางดนตรีคลาสสิคได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้าท างานในกอง
การสังคีต ฝ่ายดุริยางค์สากล ก่อให้เกิดการซ้อมที่เป็นระบบ มีการก าหนดเพลงที่เหมาะสมต่อค่านิยมการ
ฟังของผู้ฟัง และมีการเชิญนักดนตรีในเครือข่ายของคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักดนตรีหรือคอนดักเตอร์ มาเป็นนัก
ดนตรีบรรเลงเดี่ยว ท าให้ในระยะหลังๆ ประสิทธิภาพการบรรเลงมีคุณภาพมากขึ้น แต่ทั้งนี้นักดนตรีก็ยัง
อยู่ในวงการและบรรยากาศของความเป็นข้าราชกาลอยู่ และลักษณะที่สองเป็นการสร้างว งซิมโฟนี
ออร์เคสตร้าขึ้นมาใหม่ทั้งวง บริหารจัดการด้วยวิธีการทางอาชีพ ซึ่งนักดนตรีที่อยู่ในสังกัดถือเป็นการท า
อาชีพนักดนตรีเต็มตัว มีการควบคุมคุณภาพของนักดนตรีด้วยการคัดเลือก เพื่อให้เข้าร่วมวงปีละครั้ง เมื่อ
สัญญาการท างานสิ้นสุดลง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกออร์เคสตร้าแห่งประเทศ
ไทย (Thailand Philharmonic Orchestra) หรือที่ เรียกว่า ทีพีโอ (TPO) เปิดการแสดงครั้งแรกที่
หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2548 โดยวงดนตรีนี้จัดตั้งขึ้นโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อมุ่งให้เป็นวงดนตรีที่เป็นอาชีพทางดนตรี นักดนตรีในวงถือเป็นผู้มีอาชีพนักดนตรี 
และได้รับเงินเดือนประจ า ฉะนั้น วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกออร์เคสตร้าแห่งประเทศไทยจึงกลายมาเป็น
เป้าหมายและความภาคภูมิใจของนักเรียนดนตรี ที่ได้ก้าวมาสู่อาชีพนักดนตรีอย่างแท้จริง (สุกรี เจริญสุข 
และคณะ, 2551: 167-185)  

จะเห็นได้ว่า ดนตรีคลาสสิคนั้นเข้ามาเป็นประเพณีหลวงก่อน เนื่องจากบุคคลกลุ่มแรกที่มี
โอกาสติดต่อและรับวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามา มักจะเป็นราชส านักและชนชั้นสูง และจ าเป็นที่จะต้องมี
ผู้อุปถัมภ์วงดนตรี เพื่อที่จะให้นักดนตรีสามารถที่จะฝึกซ้อมการบรรเลงเพลงได้โดยไม่ต้องกังวลกับการท า
มาหากิน ดนตรีคลาสสิคจึงดูเป็นเรื่องของความหรูหรา มีฐานะ แม้คนไทยโดยทั่วไปสามารถที่จะชื่นชม
ความไพเราะของดนตรีคลาสสิคได้ แต่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเรื่องของสภาพแวดล้อมของดนตรีคลาสสิค
ยังคงเป็นของชนชั้นสูง เช่น การจัดแสดงตามสถานที่หรูหรา ผู้ชมผู้ฟังต้องแต่งกายหรูหรา ซึ่งในความเป็น
จริงความนิยมดนตรีคลาสสิคในหมู่ชนชั้นสูงของสังคมไทยนั้นมีไม่มากนัก แต่ท าให้ผู้ที่สนใจดนตรีคลาสสิค
จริงๆ มีโอกาสน้อยที่จะได้ฟังดนตรีเพราะเข้าถึงยาก เนื่องจากต้องจ่ายเงินในราคาสูงเป็นค่าเข้าชมการ
แสดงในแต่ละครั้ง  
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ทั้งนี้ แม้ว่าดนตรีคลาสสิคตามทัศนคติของคนทั่วไปจะมองว่าเป็นของชนชั้นสูง หรือเป็น
กิจกรรมของคนที่มีทุนทั้งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสูง แต่ในปัจจุบันทัศนคติต่อดนตรีคลาสสิคกลับ
คลี่คลายลง คนชนชั้นกลางที่มีก าลังทรัพย์ก็สามารถเข้าสู่แวดวงดนตรีคลาสสิคได้ ดังเช่นการเกิดขึ้นของ
วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกออร์เคสตร้าแห่งประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เรียนมาทางสายดนตรี
คลาสสิค ได้เข้าสู่สายอาชีพนักดนตรีคลาสสิค หรือแม้กระทั่งคนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีแต่ขาด
เงินทุนก็เริ่มเข้าสู่แวดวงดนตรีคลาสสิคได้เช่นกัน โดยเริ่มตั้งแต่มีการก่อตั้งกลุ่ม Bangkok Music Society 
โดยร่วมมือกับวง Bangkok Symphony Orchestra เพื่อจัดหาทุนและเครื่องดนตรีให้แก่นักเรียนที่มี
ความสามารถทางด้านดนตรี ท าให้มีการแข่งขันเปียโนและการจัดแคมป์ดนตรีอาเซียนเพื่อเยาวชน ทั้งนี้ก็
เพราะในช่วงป ีพ.ศ. 2505 เป็นยุคที่มีการปฏิรูปบ้านเมืองให้ทันสมัยอย่างเป็นรูปธรรม รัฐบาลก าหนดให้มี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศทั้งเยอรมันและญี่ปุ่น และ
เนื่องจากการมีชาวต่างประเทศเข้ามาอยู่ในเมืองไทยมากขึ้น ย่อมต้องการความบันเทิงที่เป็นสากล จึงมี
การรวมกลุ่มกิจกรรมดังกล่าว ท าให้สามารถจัดหาทุนที่จะช่วยสนับสนุนนักดนตรีในเมืองไทยได้ (กมลา 
ชิตช่าง, 2541: 104)  

ดังนั้น แม้ในอดีตดนตรีคลาสสิคจะถูกผูกอยู่กับชนชั้นสูง เพราะถือว่าการที่จะเล่นดนตรีได้
จะต้องมีเงินทุนมากพอ รวมไปถึงจะต้องได้รับการอบรมสั่งสอนจากนักดนตรีมืออาชีพ แต่ปัจจุบันคน
ทั่วไปก็สามารถที่จะเล่นดนตรีคลาสสิคได้ เพราะได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากกลุ่มหรือองค์กร
ต่างๆ รวมไปถึงกลุ่มทางศาสนาโดยเฉพาะคริสต์ศาสนา จากงานการศึกษาชิ้นนี้ จึงเป็นการสะท้อนภาพ
ของการเข้าสู่แวดวงดนตรีคลาสสิคของเด็กและเยาวชนในชุมชนคลองเตย ซึ่งดูเหมือนว่าเป็นภาพที่ขัดแย้ง
กัน แต่ในความเป็นจริงเด็กและเยาวชนเหล่านั้นกลับมีการสร้างกระบวนการหล่อหลอมตัวตนขึ้นมาผ่าน
การเรียนดนตรีคลาสสิค โดยได้รับการช่วยเหลือจากคริสตจักรอิมมานูเอล ทั้งทางด้านเงินทุน สถานที่ 
และการเข้าสู่เวทีการแสดง 

 

แนวคิดอื่นๆของปิแอร์ บูร์ดิเยอ (ชนชั้นและรสนิยม) 

ในงานการศึกษาเรื่อง รสนิยม (taste) นั้น ผลงานชิ้นส าคัญที่บูร์ดิเยอได้ท าการศึกษาไว้ คือ
Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste (1979) โดยบูร์ดิ เยอได้ท าการ
ส ารวจว่าคนในสังคมฝรั่งเศสในแต่ละชนชั้นชอบดนตรี กีฬา อาหาร การแต่งกาย การพักผ่อน ฯลฯ 
อย่างไร บูร์ดิเยอเสนอกรอบการวิเคราะห์ที่ประกอบด้วย 2 มิติหลักคือ ทุนทางเศรษฐกิจ (economic 
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capital) ได้แก่ สถานะทางการเงิน การครอบครองบ้าน การเป็นเจ้าของรถต่างประเทศ เป็นต้น และทุน
ทางวัฒนธรรม (cultural capital) ได้แก่ การศึกษา พื้นฐานครอบครัว ความถี่ในการดูละคร การอ่าน
หนังสือ เป็นต้น หากใช้กรอบการวิเคราะห์ดังกล่าว ก็จะสามารถแบ่งคนออกเป็น 4 กลุ่ม โดยพิจารณา
จากการครอบครองทุนทั้งสอง ได้แก่ คนที่มีทุนทางเศรษฐกิจน้อย-ทุนทางวัฒนธรรมน้อย คนที่มีทุนทาง
เศรษฐกิจมาก-ทุนทางวัฒนธรรมน้อย คนที่มีทุนทางเศรษฐกิจน้อย-ทุนทางวัฒนธรรมมาก และคนที่มีทุน
ทางเศรษฐกิจมาก-ทุนทางวัฒนธรรมมาก ซึ่งคนทั้ง 4 กลุ่มนี้คือคนกลุ่มใดและมีรสนิยมอย่างไร น าไปสู่
การแบ่งชนชั้นในสังคม โดยบูร์ดิเยอแบ่งออกเป็น 3 ชนชั้น ได้แก่ กระฎุมพี หมายถึง ปัญญาชน นักธุรกิจ 
และอาชีพอิสระ ชนชั้นนี้มีอ านาจน า (dominant) ทั้งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม กระฎุมพีน้อย 
หมายถึง ช่างฝีมือ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก พนักงานบริษัทระดับกลาง ช่างเทคนิคและครู เป็นต้น ชนชั้นนี้
บางโอกาศก็มีอ านาจน า บางโอกาสก็ถูกครอบง า และชนชั้นแรงงาน หมายถึง คนงานในโรงงานที่ไม่มี
ทักษะ แรงงานภาคเกษตรกรรม และคนงานในอุตสาหกรรม ชนช้ันนี้เป็นชนชั้นที่ถูกช้ีน า (dominated)  

ในแต่ละชนช้ันก็จะมีการแยกกลุ่มย่อย มีการต่อสู้ขัดแย้งทางค่านิยม เช่น ในชนชั้นกระฎุมพี
ที่มีอ านาจน า ก็จะมีกลุ่มปัญญาชนที่นิยมความสันโดษ ไม่ชอบความหรูหราฟุ่มเฟือย ชอบไปพิพิธภัณฑ์ 
แต่ในขณะที่กลุ่มนักธุกิจอุตสาหกรรม และอาชีพอิสระ ซึ่งมีเงินมากจะชอบความหรูหรา สะดวกสบาย 
ชอบเครื่องประดับ ชอบเข้าสังคม เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละกลุ่มมีรากฐานต่างกัน มีความเป็นมาต่างกัน 
จึงต่อสู้แย่งชิงเพื่อให้ได้ครอบครองอ านาจทางโลกและทางจิตวิญญาณ ( temporal and spiritual 
powers) และเข้าควบคุมกระบวนการสร้างความชอบธรรมให้แก่สิ่งของและพฤติกรรม กล่าวคือ ระบบ
ของการรับรู้และชื่นชมหรือรสนิยมนั่นเอง น าไปสู่การผลิตงานและการกระท าที่มีผลต่อวิถีชีวิต (lifestyle) 
บูร์ดิเยอเสนอว่า การได้มาและการสะสมทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางเศรษฐกิจนั้นขึ้นอยู่กับสถานะและ
ต าแหน่งของชนชั้นทีป่ัจเจกนั้นสังกัดอยู่  

ฉะนั้น ประเด็นส าคัญของบูร์ดิเยอคือ การดิ้นรนต่อสู้นิยามความหมายของสิ่งของและโลก
สังคม เป็นลักษณะหนึ่งของการต่อสู้ทางชนชั้น ชนชั้นจะสามารถสร้างมาตรฐานที่ตนก าหนดให้ชอบธรรม
ได้อย่างมั่นคง โดยผ่านกระบวนการผลิตซ้ าทางสังคม ทางวัฒนธรรม และความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ เช่น 
การศึกษา สื่อต่างๆ เป็นต้น ความคิดของเขาจึงขัดแย้งกับนักคิดสายสุนทรียศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure 
aesthetic) ซึ่งเห็นว่าศิลปะเป็นสิ่งที่สูงส่งโดยตัวมันเอง ไม่จ าเป็นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางสังคม 
ในขณะที่บูร์ดิเยอเห็นว่า ยิ่งมีการยกย่องศิลปะให้สูงส่งก็ยิ่งเป็นการดูหมิ่นและเลือกปฏิบัติต่อรสนิยมที่คน
ทั่วไปชอบกัน (popular tastes) ฉะนั้น การตัดสินและยกย่องว่ามีศิลปะระดับสูง และกีดกันคนชั้นต่ า
ออกจากการเสพย์งานสูงส่งเหล่านี้เป็นการท าให้ระบบวรรณะยังคงด ารงอยู่ในสังคมปัจจุบัน ชนชั้นที่ถูก
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กีดกัน เช่น คนใช้แรงงาน ก็ไม่ได้ใส่ใจกับวัฒนธรรมสูงๆ พวกเขาสร้างแบบก าหนดของตนเองขึ้น เช่น 
ในขณะที่คนชั้นสูงยกย่องดนตรีคลาสสิค คนชั้นล่างกลับไม่ชอบ พวกเขากลับชอบดนตรีตามคาเฟ่ เป็นต้น  

Distinction จึงเป็นงานที่พยายามจะชี้ให้เห็นว่า การตีตราทางสุนทรียะ (aesthetically 
label) หรือในรูปของ “รสนิยม” ที่เกิดขึ้นภายในสังคมนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว วัตถุประสงค์ของการตีตราก็
เพื่อที่จะแสดงออกถึงสถานะความแตกต่างทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม งานวิเคราะห์ของบูร์ดิเยอจึงเป็นที่
น่าสนใจ เนื่องจากเขาได้เสนอว่า แนววิเคราะห์นี้สามารถน าไปใช้ในการศึกษาสังคมอุตสาหกรรมอื่นได้ 
ไม่ใช่เพียงแค่ฝรั่งเศสเท่านั้น โดยได้แบ่งระดับของการบริโภค (class consumption) ออกเป็น 3 ระดับ 
ระดับแรก รสนิยมที่ได้รับความชอบธรรมและยกย่อง ( legitimized taste) คือ รสนิยมของชนชั้น
กระฎุมพี ระดับที่สอง middle-brow taste คือ รสนิยมของพวกกระฎุมพีน้อย ซึ่งยอมรับและพยายาม
เรียนรู้และไฝ่หาสิ่งที่สังคมยอมรับว่าดี ถึงแม้ว่าบางอย่างจะไม่ท าตาม เพราะไม่เหมาะกับสภาพของตัวเอง 
ระดับที่สาม popular taste คือ รสนิยมที่แพร่หลายในหมู่คนจ านวนมากหรือชนชั้นแรงงาน (สมรักษ์ ชัย
สิงห์กานานนท์, 2544: 12-16)  

ดังที่ในงานการศึกษาของ อมต จันทรังษี (2552) เรื่อง “สวนในบ้าน : การบริโภค
เชิงสัญญะและการสร้างความโดดเด่นทางสังคม” ได้กล่าวถึงสวนในบ้าน ซึ่งถือเป็นพื้นที่การแสดงออก
ถึงรสนิยมของคนชนชั้นกลางถึงชนชั้นสูง เมื่อสวนอยู่ในบริบทของสังคมที่แตกต่างหลากหลายและ
เปลี่ยนแปลงไป สถานะของสวนก็เปลี่ยนแปลงเช่นกัน จากสวนที่เคยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความศรัทธาใน
ศาสนาคริสต์ กลายเป็นสวนที่ใช้แสดงอ านาจของกษัตริย์และชนชั้นขุนนาง กลายเป็นสวนที่แสดงถึงความ
ทันสมัยอย่างตะวันตก กลายเป็นสวนที่มีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น เป็นต้น ประเด็นที่น่าสนใจคือ เมื่อสวน
เข้ามาอยู่ในระบบของสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ สวนได้ท าหน้าที่แบบใหม่เช่นกัน สวนในฐานะที่เป็น
พื้นที่หรือเป็นวัตถุทางวัฒนธรรมที่แนบมากับสัญญะ ได้ท าหน้าที่สร้างความโดดเด่นทางสังคม ( social 
distinction) ให้กับเจ้าของบ้านที่มีสวนสวยงาม ดังนั้นในการศึกษาและท าความเข้าใจสวนในฐานะที่เป็น
สิ่งตกแต่งบ้านให้แตกต่างและโดดเด่น เพื่อแสดงถึงรสนิยมและสถานภาพทางสังคมของเจ้าของสวน ซึ่ง
ช่วยให้เข้าใจถึงการก่อตัวของชนชั้นกลางและการท าให้ชนชั้นของตัวเองปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนผ่านทุน
ทางวัฒนธรรม เช่นเดียวกันงานการศึกษาของ จริยา ทรัพย์ชาตอนันต์ (2548) เรื่อง “ความหมายและ
การสร้างร่างกายในการเรียนบัลเล่ย์ในสังคมไทย” กล่าวถึงการเรียนบัลเล่ต์ในสังคมไทย ซึ่งบัลเล่ต์ในยุค
แรกมีความหมายเป็นกิจกรรมของชนชั้นสูง เนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็กพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ 5) บัลเล่ต์ถูกชนชั้นสูงในสังคมไทยน ามาประยุกต์เข้ากับการแสดงละครและร าไทยกลายเป็น
ศิลปะแบบลูกผสม เช่น ละครดึกด าบรรพ์ และระบ าต่างๆ เป็นต้น คนทั่วไปจึงไม่สามารถเข้าเรียนได้ แต่
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ภายหลังจากที่มีครูและนักบัลเลต่์ชาวไทยไปศึกษาศิลปะประเภทนี้อย่างจริงจังในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) จึงได้กลับมาเผยแพร่ความสามารถด้านบัลเล่ต์สู่ชนชั้นอื่นๆ แต่
อย่างไรก็ตามภาพลักษณ์ของบัลเล่ต์ก็ยังผูกอยู่กับเรื่องของชนชั้นสูง แม้ว่าจะคลี่คลายลงไปบ้าง เพราะผู้ที่
เรียนบัลเล่ต์ในปัจจุบันเป็นเด็กจากครอบครัวชนชั้นกลาง นอกจากนี้ ภาพลักษณ์ที่เด่นชัดของบัลเล่ต์
เกี่ยวกับลักษณะร่างกายของผู้หญิง กลุ่มผู้ปกครองบางกลุ่มจึงมองว่าเป็นคุณลักษณะที่ดี จึงสนับสนุนให้
บุตรสาวเรียนบัลเล่ต์ ท าให้การเรียนบัลเล่ต์กลายเป็นกิจกรรมของผู้หญิงโดยเฉพาะ สะท้อนให้เห็นถึง
รสนิยมในการเลือกท ากิจกรรมในเวลาว่าง รวมไปถึงการสร้างหรือหล่อหลอมกิริยาท่าทางหรือบุคลิกภาพ
ที่มีลักษณะเฉพาะและโดดเด่น แต่ทั้งนี้ก็ต้องแลกมาด้วยเวลาและทุนทางเศรษฐกิจที่มากพอ นอกจากนั้น
ในงานการศึกษาของ ปรีชญา สุทธิรักษ์ (2557) เรื่อง “กระบวนการเข้าสู่กีฬาขี่ม้าและกลายเป็นนักกฬีา
ขี่ม้าในสังคมไทย” ที่พบว่ากีฬาขี่ม้าที่เริ่มเกิดขึ้นในสังคมไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) นั้นเป็นภาพแทนของการเป็นชนชั้นสูงและคนทั่วไปมีโอกาสที่จะเข้าถึงได้ยาก 
ประกอบกับในปัจจุบันภาพของกีฬาขี่ม้ายังถูกตอกย้ าผ่านการน าเสนอของสื่อ ซึ่งกีฬาดังกล่าวจึงกลายมา
เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ครอบครัวชนชั้นกลางพยายามสร้างความแตกต่างให้บุตรหลานผ่านการเข้าสู่ชั้น
เรียนการขี่ม้า เพื่อเป็นการผลิตซ้ าและแสดงออกถึงความสามารถในการเข้าถึงกิจกรรมที่เป็นภาพแทนของ
การเป็นกีฬาของชนชั้นสูง ทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงรสนิยมเฉพาะของแต่ละครอบครัว และมีการ
ถ่ายทอดหรือปลูกฝังรสนิยม ความชื่นชอบ ขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับกีฬาขี่ม้าให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานอีกด้วย 
ทั้งนี้ กีฬาขี่ม้ายังเป็นกีฬาที่เมื่อเข้าสู่สนามของการเรียนและการแข่งขันแล้ว จ าเป็นจะต้องมีการลงทุนทั้ง
เรื่องของทุนทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงเวลาที่จะต้องใช้ในการฝึกจนสามารถที่จะเข้าสู่การแข่งขันได้อย่าง
สมบูรณ์  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดอื่นๆของปิแอร์ บูร์ดิเยอ ก็เพื่อท าความ
เข้าใจกับกรอบแนวคิดอื่นๆที่มีความเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดหลักของบูร์ดิเยออย่างทฤษฎีการปฏิบัติ ที่
ประกอบไปด้วยแนวคิดเรื่องทุน ฮาบิทัส และแวดวง ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ศึกษาได้น ามาประยุกต์ใช้
กับงานช้ินนี้ด้วย  
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บทที่ 3 

ชุมชนคลองเตยและคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน  

 

การศึกษาเรื่อง“ดนตรีสร้างชีวิต: กระบวนการหล่อหลอมตัวตนของเยาวชนจากชุมชน
คลองเตยผ่านการเรียนรู้ดนตรีคลาสสิคในโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล” จ าเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลทั่วไป
ของพื้นที่ในการศึกษา ดังนั้นในบทนี้จึงเป็นการกล่าวข้อมูลพื้นฐานในการศึกษา โดยผู้ศึกษาแบ่งออกเป็น 
2 ส่วนใหญ่ กล่าวคือ ส่วนแรกเป็นการอธิบายสภาพทั่วไปของเขตคลองเตยโดยจะมีรายละเอียดตั้งแต่
ประวัติความเป็นมา ที่ตั้งและอาณาเขต จ านวนประชากรและความหนาแน่น และรายช่ือชุมชนภายในเขต
คลองเตย รวมไปถึงรายละเอียดของพื้นที่ส่วนที่เป็นชุมชนแออัดคลองเตยทั้งนี้ ขอบเขตของพื้นที่ที่
เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาชิ้นนี้จะอยู่ภายในพื้นที่ที่เรียกว่า ชุมชนแออัดคลองเตย (ชุมชนคลองเตย) โดย
ในพื้นที่ดังกล่าวจะมีชุมชนย่อยๆทั้ง 7 ชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องกับคริสตจักรส่วนที่สองจะเป็นข้อมูลของ
คริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน์ การให้รายละเอียดในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายถึงความเป็นมาเบื้องต้น
ของคริสตจักรนิกายลูเธอร์แรน จุดก าเนิดของคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย เป้าหมายและพันธกิจ 
การด าเนินงานของคริสตจักร และเจาะจงไปที่คริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน ที่ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย 
โดยจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการก่อตั้ง พันธกิจ การด าเนินงาน รวมไปถึงการเกิดขึ้นของโรงเรียนดนตรี
อิมมานูเอล ส าหรับข้อมูลเหล่านี้เกิดจากการรวบรวมเอกสารของส านักงานเขตคลองเตยและงานวิจัย7

และการสัมภาษณ์บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคริสตจักรอิมมานูเอลลูเธอร์แรน8 เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
การเกิดขึ้นและการด ารงอยู่ของคริสตจักรท่ามกลางชุมชนแออัด รวมไปถึงบทบาทที่คริสตจักรมีต่อชุมชน

                                                            
7วิชัย รูปข าดี, เฉลิม เกิดโมลี และสังคม คุณคณากรสกุล. (2550). “การบูรณาการ

เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษาเขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร.” คณะพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

8อาจารย์จันดา ไสโยธา. (2559). อาจารย์ประจ าคริสตจักร. สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน. 
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ข้อมูลทั่วไปของเขตคลองเตย 

ประวัติความเป็นมา  

 เขตคลองเตย ได้ชื่อตามคลองอันเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่น สันนิษฐานจากชื่อเรียก ต้น
เตย ที่ขึ้นมาก บริเวณริมคลองนั้น เพราะสมัยก่อนเป็นที่เปลี่ยว พื้นที่เป็นท้องนาและสวนผักอยู่โดยมาก 
ชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมใช้เรือเป็นพาหนะขึ้นล่องไปมาค้าขายตามล าคลอง ภายหลังเสร็จสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 เมื่อการคมนาคมคับคั่ง ความเจริญตามมา จ าต้องขยายถนนและถมคลอง เขตนี้จึงมีชื่อว่า คลองเตย
(บ้านปลายเนิน คลองเตย, 2537: 2-3) 

เขตคลองเตยนี้เดิมเป็นแขวงหนึ่งของเขตพระโขนงได้แยกเปิดที่ท าการแขวงให้บริการ
ประชาชน แขวงคลองเตย เมื่อปี พ.ศ.2521 ต่อมาเมื่อวันที่   27 เมษายน พ.ศ.2532 ได้มีประกาศ
กรุงเทพมหานคร จัดตั้งเป็นส านักงานเขตพระโขนงสาขา 1 รับผิดชอบในพื้นที่เขตปกครองแขวงคลองเตย 
แขวงคลองตันและแขวงพระโขน 

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2532 กรุงเทพมหานครได้ประกาศให้ส านักงานเขตพระโขนงสาขา 
1 เป็น ส านักงานเขตคลองเตย มีที่ท าการตั้งอยู่ อาคารเลขที่ 599 สามแยกกล้วยน้ าไท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 จนกระทั่ งวันที่  31  มีนาคม  พ.ศ .2538 มีประกาศ
กรุงเทพมหานครให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตคลองเตย เป็นเขตคลองเตยและเขตคลองเตยสาขา 1 แบ่งพื้นที่
เขตการปกครองออกเป็น 6 แขวง ใช้ถนนสุขุมวิทเป็นเส้นแบ่งเขต  ให้พื้นที่ที่อยู่แขวงทิศเหนือของถนน
สุขุมวิท ประกอบด้วยแขวงคลองเตยเหนือ แขวงคลองตันเหนือและแขวงพระโขนงเหนือ เป็นพื้นที่ของ
ส านักงานเขตคลองเตยสาขา ส่วนเขตการปกครองด้านทิศใต้ ประกอบด้วยแขวงคลองเตย แขวงคลองตัน 
และแขวงพระโขนง เป็นพื้นที่เขตการปกครองของเขตคลองเตยมาจนปัจจุบัน ต่อมาได้มีประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2540 เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตคลองเตยและตั้งเขตคลองเตย
สาขา 1 เป็นเขตวัฒนา ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2541เป็นต้นมา 

เขตคลองเตยจัดอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ซึ่งถือเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาตาม
แนววงแหวนอุตสาหกรรม (ส านักงานเขตคลองเตย, ม.ป.ป.: ออนไลน์)  
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ที่ตั้ง และอาณาเขต  

 เขตคลองเตยเดิมเป็นแขวงหนึ่งของพระโขนง เป็นเมืองปากน้ าพระประแดงโบราณ อยู่ทาง
ฝั่งตะวันออกของล าน้ าเจ้าพระยา ระหว่างคลองพระโขนงกับคลองช่องนนทรี ปัจจุบันเขตคลองเตยตั้งอยู่
ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกของฝั่งพระนคร เขตคลองเตยมีพื้นที่ทั้งสิ้น 
12,316 ตารางกิโลเมตร 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตวัฒนาตั้งแต่แนวเขตทางรถไฟสายช่องนนทรี มีถนนสุขุมวิทฝากเหนือ
เป็นเส้นแบ่งเขต ผ่านซอยสุขุมวิท 2 (ซอยนานาใต้) จนถึงบริเวณปากซอยสุขุมวิท 52 (ซอยศิริพร) 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตพระโขนง เริ่มจากบริเวณปากซอยสุขุมวิท 52 (ซอยศิริพร) ด้าน
เหนือไปทางทิศตะวันตกตามแนวขอบทางรถไฟ จนถึงบริเวณปลายซอยสวัสดี ตัดผ่านทางด่วนเฉลิมมหา
นคร ผ่านแนวทางรถไฟเก่าสายปากน้ า ผ่านชุมชนสวนอ้อยจดแม่น้ าเจ้าพระยา  

 ทิศใต้ ติดต่อกับเขตพระโขนงและอ าเภอพระประแดง (จังหวัดสมุทรปราการ) ตั้งแต่หลัง
ชุมชนสวนอ้อยจดแม่น้ าเจ้าพระยาไปทางทิศตะวันตก จนถึงแนวทางเขตทางรถไฟสายช่องนนทรีด้าน
ตะวันออก 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตยานนาวา เขตสาทร และเขตปทุมวัน มีแนวเขตทางรถไฟสายช่อง
นนทรีเป็นเส้นแบ่งเขต ด้านตะวันออกติดแม่น้ าเจ้าพระยาไปทางทิศเหนือตามแนวเขตทางรถไฟสายช่อง
นนทรีด้านตะวันออกบรรจบถนนสุขุมวิทด้านเหนือ 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3.1 แผนที่แสดงพื้นที่เขตคลองเตย 
ที่มา : Google 

แม่น ำ้เจ้ำพระยำ 
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การแบ่งเขตการปกครอง  

 เขตคลองเตยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 12.316 ตร.กม. โดยแบ่งเขตการปกครองเป็น 3 แขวง  

1. แขวงคลองเตย (7.069 ตร.กม.)  
2. แขวงคลองตัน (1.728 ตร.กม.)  
3. แขวงพระโขนง (3.519 ตร.กม.)  

ชุมชนในเขตคลองเตย 

 ภายในเขตคลองเตยที่ประกอบด้วย 3 แขวง ได้แก่ แขวงคลองเตย แขวงคลองตัน และแขวง
พระโขนง มีประชากรทั้งสิ้น 104,211 คน จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 66,481 ครัวเรือน และมีการก่อตั้ง
เป็นคณะกรรมการชุมชนของแต่ละชุมชนรวมทั้งสิ้นจ านวน 41 ชุมชน9 ซึ่งการรวมกลุ่มของคนในชุมชนก็
เพื่อร่วมกันคิด ร่วมกันท า และร่วมกันแก้ไขปัญหาให้คลี่คลายอย่างเป็นรูปธรรมในลักษณะกองทุนหรือ
องค์กรของชุมชนเอง โดยจ าแนกตามลักษณะทางกายภาพของชุมชน 4 ลักษณะ ดังนี้ 

ชุมชนแออัด  
มีลักษณะเป็นชุมชนที่สมาชิกของชุมชนเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่ของหน่วยงานราชการ เช่น 

พื้นที่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย มีลักษณะเป็นบ้านเรือนที่ปลูกติดกันอย่างไร้ระเบียบ ซึ่งขาดความ
มั่นคงในที่อยู่อาศัย เพราะมีปัญหาเรื่องไฟไหม้และการไล่รื้อบ่อยครั้ง โดยชุมชนแออัดในเขตคลองเตยมี
ทั้งสิ้น 22 ชุมชน ได้แก่  
1. ชุมชนข้างโรงเรียนวัดสะพาน  63 ครัวเรือน  ประชากร 566 คน 
2. ชุมชนล็อค 1-2-3   1,509 ครัวเรือน            ประชากร 5,353 คน      
3. ชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6  620 ครัวเรือน  ประชากร 4,000 คน 
4. ชุมชนตลาดปีนัง   72 ครัวเรือน  ประชากร 343 คน 
5. ชุมชนน้องใหม่   285 ครัวเรือน  ประชากร 1,345 คน 
6. ชุมชนบ้านกล้วย   178 ครัวเรือน  ประชากร 743 คน 
7. ชุมชนพัฒนาใหม่   474 ครัวเรือน  ประชากร 2,843 คน 
8. ชุมชนพัฒนาเอเชีย   50 ครัวเรือน  ประชากร 207 คน 
9. ชุมชนร่มเกล้า   352 ครัวเรือน  ประชากร 1,720 คน 

                                                            
9ข้อมูลประชากร ครัวเรือน และชุมชนเขตคลองเตย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
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10. ชุมชนร่วมใจสามัคคี   158 ครัวเรือน  ประชากร 460 คน 
11. ชุมชนริมคลองไผ่สิงโต  44 ครัวเรือน  ประชากร 315 คน 
12. ชุมชนริมคลองพระโขนง  224 ครัวเรือน  ประชากร 1,118 
13. ชุมชนริมคลองวัดสะพาน  286 ครัวเรือน  ประชากร 993 คน 
14. ชุมชนริมคลองสามัคคี  219 ครัวเรือน  ประชากร 845 คน 
15. ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ  518 ครัวเรือน  ประชากร 3,200 คน 
16. ชุมชนเริ่มเจริญ   50 ครัวเรือน  ประชากร 456 คน 
17. ชุมชนวัดคลองเตยใน 1  212 ครัวเรือน  ประชากร 365 คน 
18. ชุมชนวัดคลองเตยใน 2  425 ครัวเรือน  ประชากร 1,725 คน 
19. ชุมชนวัดคลองเตยใน 3   164 ครัวเรือน  ประชากร 820 คน 
20. ชุมชนสวนอ้อย   335 ครัวเรือน  ประชากร 1,077 คน  
21. ชุมชนหัวโค้ง    406 ครัวเรือน  ประชากร 2,750 คน 
22. ชุมชนโรงหม ู   449 ครัวเรือน  ประชากร 4,000 คน 

ชุมชนเมือง  

มีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ ซึ่งมีทั้งเก่าและใหม่ โดยอาคารพาณิชย์ที่อายุมากกว่า 30 ปี
มักจะเป็นอาคารพาณิชย์ 2 ชั้นครึ่ง และอาคารพาณิชย์ใหม่มักมี 4 ชั้นครึ่ง โดยอาคารพาณิชย์มักจะเกาะ
กลุ่มสร้างพร้อมๆกัน รูปทรงเดียวกัน ประมาณ 8-10 คูหาต่อการมีช่องว่างระหว่างคูหา ได้แก่  
1. ชุมชนเกาะกลาง   58 ครัวเรือน  ประชากร 237 คน 
2. ชุมชนซอยเจริญสุข   1,200 ครัวเรือน  ประชากร 6,000 คน 
3. ชุมชนตลาดท่าเรือคลองเตย  1,009 ครัวเรือน  ประชากร 5,000 คน 
4. ชุมชนตลาดปีนัง   155 ครัวเรือน  ประชากร 750 คน 
5. ชุมชนนภาศัพท์แยก 4   114 ครัวเรือน  ประชากร 780 คน 
6. ชุมชนปิยะวัชร   90 ครัวเรือน  ประชากร 600 คน 
7. ชุมชนภูมิจิตร   324 ครัวเรือน  ประชากร 2,017 คน 
8. ชุมชนทรัพย์มโนทัย   412 ครัวเรือน  ประชากร 1,950 คน  
9. ชุมชนสวนไทร   120 ครัวเรือน  ประชากร 247 คน 
10. ชุมชนสวัสด ี    43 ครัวเรือน  ประชากร 280 คน 
11. ชุมชนแสนสบาย-แสนสุข  980 ครัวเรือน  ประชากร 3,160 คน 
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เคหะชุมชน 
มีลักษณะเป็นอาคารแฟลตตั้งแต่ 5 ชั้นขึ้นไป โดยมีทั้งหมด 24 แฟลต แบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ 

แฟลต 1-10 แฟลต 11-18 แฟลต 19-22 และแฟลต 23-24 โดยแต่ละห้องจะมีขนาดเดียวกัน เช่น 32 
ตารางเมตร โดยอาคารแฟลตเป็นการออกแบบให้สมาชิกพักอาศัยเป็นหลัก และออกไปท างานนอกที่พัก 
แต่จะมีบางห้องดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านซักรีด และร้านเกมส์ เป็นต้น ได้แก่  
1. ชุมชนแฟลต 1-10  2,098 ครัวเรือน  ประชากร 9,500 คน 
2. ชุมชนแฟลต 11-18  1,397 ครัวเรือน  ประชากร 3,757 คน 
3. ชุมชนแฟลต 19-22  480 ครัวเรือน  ประชากร 2,000 คน 
4. ชุมชนแฟลต 23-24  430 ครัวเรือน  ประชากร 1,200 คน 
5. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ 1,120 ครัวเรือน  ประชากร 7,293 คน 

ชุมชนบ้านจัดสรร 

มีลักษณะเป็นบ้านที่ผู้ประกอบการสร้างขึ้น มีการจัดสาธารณูปโภคที่ดี ลักษณะบ้านเป็น
ระเบียบมีเพียง 1 ชุมชนคือ ชุมชนหมู่บ้านเปรมฤทัย 

 

ชุมชนแออัดคลองเตย 

แต่ในขณะที่พื้นที่ที่เรียกว่า ชุมชนคลองเตย เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นที่ดินของการ
ท่าเรือคลองเตย ที่มีพื้นที่ประมาณ 2,259 ไร่เศษ และเป็นพ้ืนที่ชุมชนแออัด 400 ไร่ ในระยะแรกมีจ านวน 
19 ชุมชนแต่ในปัจจุบันมีชุมชนทั้งสิ้นรวม 26 ชุมชน ประชาชนมากกว่า 60,000 คน มีครัวเรือนมากกว่า 
12,000 ครัวเรือน ชุมชนตั้งหนาแน่นอยู่ติดกันจึงเรียกรวมว่า “ชุมชนแออัดคลองเตย” ซึ่งเป็นชุมชน
แออัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในปัจจุบัน ตั้งอยู่ในที่ดินของการท่าเรือ และมีบางชุมชนที่กระจายตัวอยู่ใน
บริเวณโดยรอบ (สภาองค์กรชุมชน, 2554: ออนไลน์)  

บริบทของชุมชนแออัดคลองเตยจากอดีตสู่ปัจจุบัน 

เมื่อปีพ.ศ.2486 ราชการได้มีการเวนคืนที่ดินกว่า 2,000 ไร่ ตามนโยบายของรัฐ เพื่อสร้างที่
จอดเรือ และโกดังสินค้า แต่ในขณะนั้นได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อน โครงการดังกล่าวจึงต้องชะงัก ท า
ให้ชาวบ้านที่ไร้ที่อยู่ ซึ่งอาศัยอยู่ทั่วไปในกรุงเทพมหานคร อพยพเข้ามาอาศัยในที่ดินว่างเปล่านี้ จนมาถึง
ปี พ.ศ.2490 ได้มีการเปิดด าเนินการกิจการท่าเรือ โดยมีหลวงยุกตเสวีวิวัฒน์ เป็นผู้อ านวยการ และ
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คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางนโยบายและควบคุมกิจการส านักงานท่าเรือกรุงเทพ โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน หากแต่ความจ ากัดของงบประมาณ ท าให้การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทยใช้ที่ดินไปเพียง 400 ไร่ จึงเหลือพื้นที่ว่างเปล่าอีกจ านวนมาก และท้ายที่สุดในปี พ.ศ.2494 
รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 เพื่อจัดตั้งการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ขึ้น เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม พร้อมรับโอนกิจการท่าเรือจากส านักงานท่าเรือกรุงเทพมา
ด าเนินการ 

จากการมีท่าเรือดังกล่าวในเขตคลองเตย ท าให้คลองเตยกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
ของกรุงเทพมหานคร เมื่อการท่าเรือแห่งประเทศไทยเริ่มด าเนินกิจการ ก็จ าเป็นจะต้องจ้างแรงงาน
จ านวนมากขึ้น ประกอบกับบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของโรงงานต่างๆมากมาย รวมทั้งตลาดสดขนาดใหญ่ จึงมี
การหลั่งไหลของผู้ใช้แรงงานจากทุกสารทิศของประเทศไทยเข้ามาสู่เขตคลองเตย เพื่อขายแรงงานให้กับ
นายจ้าง และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าที่พักอาศัย ค่าเดินทาง เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นการ
สะดวกต่อการรับจ้างท างาน เนื่องจากการใช้แรงงานในเขตคลองเตย เป็นระบบอุปถัมภ์ กล่าวคือ จะมี
หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้แรงงาน เป็นผู้รับงานมาจากนายจ้างโดยตรง แล้วมาคัดเลือกหาแรงงานเพื่อเข้าร่วมใน
กลุ่มท างาน โดยคิดค่านายหน้าการหางานกับผู้ใช้แรงงานที่เข้าร่วมกลุ่ม ดังนั้น ถ้าหากอาศัยอยู่ไกลกับ
กลุ่มท างานดังกล่าว อาจท าให้พลาดงานได้ เนื่องจากเสียเวลาในการติดต่อสื่อสาร และการเดินทางที่ไม่
สะดวก จึงจ าเป็นต้องอาศัยอยู่ใกล้แหล่งท างาน  

คลองเตยจึงเป็นทั้งที่อาศัย แหล่งท างาน และชักน าให้ผู้คนจากชนบทจ านวนมากหันหน้ามุ่ง
สู่คลองเตย เพื่อหางานท ามากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากคลองเตยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยราคาถูก มีแหล่งงาน
รองรับจ านวนมาก ประชาชนที่หลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่จ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องบุกรุกพื้นที่การท่าเรือ ซึ่ง
เป็นที่รกร้างว่างเปล่า ไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาปรับเป็นที่อยู่อาศัยแบบถาวรของผู้ใช้แรงงาน พื้นที่ว่าง
ดังกล่าวจึงกลายเป็นที่พักพิงของคนไร้บ้านจากต่างจังหวัดที่เข้ามาหางานท า  

จากสาเหตุดังกล่าวจึงเป็นปัญหาอันเกิดจากการพัฒนาประเทศที่ขาดการวางแผน ขาดการ
บริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่ดี เช่น การคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น 
รวมถึงขาดการวางระบบผังเมืองที่ดี จึงท าให้คลองเตยกลายเป็นปัญหาชุมชนแออัดหรือสลัมที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในประเทศไทย ที่มีปัญหามากมายทั้งในด้านสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ที่อยู่อาศัย 
สิ่งแวดล้อม และยังเป็นต้นก าเนิดของปัญหาสังคมหลายอย่าง เช่น ยาเพสติด อาชญากรรม การค้า
ประเวณี ฯลฯปัญหาต่างๆท าให้เกิดนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนแออัด แต่ปัญหาก็
ยังเพิ่มขึ้น จนเมื่อมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-2406) จึงได้มีการก าหนด
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นโยบายการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรก เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคม โดยการจัดสรร
ทรัพยากรของสังคมให้กระจายไปสู่ทุกระดับมากที่สุด โดยเน้นความเป็นอยู่ในชุมชนแออัดให้ดีขึ้น 

จนกระทั่งรัฐบาลไทยได้พยายามให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนคลองเตยอพยพไปอยู่ที่อื่น 
เนื่องจากได้กู้เงินจากธนาคารมาเพื่อขยายท่าจอดเรือ แต่ท้ายที่สุดก็ไม่ส าเร็จ จนในปี พ.ศ.2516 ได้จัดตั้ง
การเคหะแห่งชาติ รัฐบาลจึงมอบนโยบายให้การเคหะฯ วางโครงการปรับปรุงคลองเตยขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็น
เพียงการพัฒนาจากส่วนบน โดยขาดความคิดเห็นและเสียงจากคนภายใน ซึ่งชุมชนแออัดก็คือชุมชน
รูปแบบหนึ่ง และคนในชุมชนก็คือคนปกติธรรมดา มีความผูกพันระหว่างคนกับบ้าน คนกับคน และคนกับ
งาน ที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีลักษณะพิเศษและเฉพาะของชุมชนขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชน เพื่อดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาซึ่งเกิดขึ้นในชุมชนเอง หรือองค์กรและ
เครือข่ายจากภายนอกที่พยายามเข้ามาร่วมมือแก้ไขปัญหาในชุมชนคลองเตย จนเกิดเป็นรูปแบบของ
มูลนิธิ กองทุน และสวัสดิการมากมายหลายรูปแบบ (วิชัย รูปข าดแีละคณะ, 2550: 5-10) 

 นอกจากการที่คนในชุมชนได้ร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาและดูแลรักษาชุมชน การได้รับการ
ช่วยเหลือจากภาคส่วนอื่นๆก็มีความส าคัญเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันทางศาสนา ที่ถือว่ามี
ความใกล้ชิดกับคนในชุมชนมากที่สุด ศาสนาได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือทางด้านความเป็นอยู่ การ
เป็นที่พึ่งทางจิตใจ รวมไปถึงการให้โอกาสคนในชุมชนได้พัฒนาทักษะอาชีพและการเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชนภายในและโดยรอบชุมชนคลองเตยมีความหลากหลายทางศาสนา โดยประชาชนส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ บางส่วนก็นับถือศาสนาอิสลาม แต่ก็มีประชาชนจ านวนหนึ่งที่นับถือศาสนาคริสต์ เนื่องจากมี
องค์กรไม่หวังผลก าไรของศาสนาคริสต์เข้าไปตั้งอยู่ในชุมชนหลายองค์กร อย่างเช่นการก่อตั้งคริสตจักร 
(โบสถ์) ของนิกายต่างๆ ทั้งโรมันคาทอลิคและโปรแตสแตนท์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการท างานช่วยเหลือผู้
ยากไร้ในชุมชนคลองเตย รวมไปถึงการเปิดเป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็ก ศูนย์อบรมพัฒนาผู้ใหญ่ควบคู่ไปด้วย 
การท างานเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนแออัดดังกล่าว จึงเป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากคนใน
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าในอดีต อีกทั้งคริสตจักรหลายๆแห่งในพื้นที่ชุมชนคลองเตยก็ได้เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างแยกออกจากกันไม่ได ้

 

ความเป็นมาของคริสตจักรลูเธอร์แรน 

มาร์ติน ลูเธอร์ เป็นหนึ่งในบุคคลส าคัญในประวัติศาสตร์คริสตจักร ท่านเกิดในครอบครัว
คนงานเหมืองถ่านหินในปี ค.ศ.1483 ที่เมืองไอส์เลนเบิร์น ประเทศเยอรมนี ท่านเติบโตอย่างลูกที่เชื่อฟัง 
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และจงรักภักดีต่อศาสนจักรเช่นเดียวกับหลายๆ คน ในเวลานั้นท่านได้พยายามเสาะหาสันติสุขจากพระ
เจ้าตามระบบค าสอนของคริสตจักร ในขณะนั้นต้องท าความดีให้มากที่สุดเพื่อพระเจ้าจะทรงพอพระทัย 
เช่น การบ าเพ็ญภาวนา การถวายเพื่อศาสนกิจ การรับพิธีศักดิ์สิทธิ์อย่ างสม่ าเสมอ การอดอาหาร การ
ทรมานร่างกายและการแสวงบุญต่างๆ แต่ท่านรู้สึกว่ายิ่งพยายามยิ่งรู้สึกว่า การกระท าเหล่านั้นยังไม่เพียง
พอที่จะให้พระเจ้าผู้บริสุทธิ์นั้นพอพระทัยเพื่อระงับพระพิโรธและการลงโทษได้ (สภาคริสตจักรลูเธอร์แรน
ในประเทศไทย, มปป.: ออนไลน์) 

อย่างไรก็ตาม หลังจากการศึกษาพระค าของพระเจ้าอย่างมุ่งมั่น ท่านได้ค้นพบข่าวประเสริฐ
แห่งความรักของพระเจ้าจากพระธรรมโรม 1:17 ที่ว่า “คนชอบธรรมจะมีชีวิตด ารงอยู่โดยความเชื่อ” 
และการอภัยโทษบาปผ่านทางพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์ และชื่อ “ลูเธอร์แรน” เดิมทีเป็นค า
ล้อเลียนของกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับค าสอนของท่านมาร์ติน ลูเธอร์ ต่อมาได้กลายเป็นที่ยอมรับ ซึ่งสิ่งที่บ่ง
บอกถึงเอกลักษณ์ (Identity) ของคริสตจักรลูเธอร์แรนว่าเป็นยังไง แล้วคริสตจักรลูเธอร์แรนแตกต่างจาก
คริสตจักรนิกายอ่ืนๆอย่างไร โดยยึดตามหลักค าสอนพื้นฐานสามประการที่เน้นในหลักที่ว่า  

1. ให้พระวจนะของพระเจ้ามีสิทธิอ านาจสูงสุด 
2. เราทั้งหลายรอดได้โดยพระคุณของพระเจ้าเท่าน้ัน 
3. เราทั้งหลายรับพระคุณของพระเจ้าผ่านทางความเช่ือเท่าน้ัน 

คริสตจักรลูเธอร์แรน “ไม่ได้” นมัสการมาร์ตินลูเธอร์ หรือถือว่าค าสอนของท่านถูกต้อง
ทั้งหมด แต่เราขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงใช้มาร์ติน ลูเธอร์ น าคริสตจักรกลับมาสู่การสอนพระกิตติคุณ
อย่างถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่การสอนเช่นนี้ได้หายไปนานนับศตวรรษ พระกิตติคุณเป็นรากฐานอัน
เดียวของคริสตจักรที่พระเยซูคริสต์ทรงสถิตอยู่ด้วยตลอดไป เราไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดพ้นบาปได้ 
(โรม 3:12, 23) (สภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย, มปป.: ออนไลน์) 

 

จุดก าเนิดของสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย 

สภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย (สลท.) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2537 บนฐานการ
ท างานของมิชช่ันลูเธอร์แรนแห่งประเทศไทย (The Lutheran Mission in Thailand ; LMT) ซึ่งได้ก่อตั้ง
ขึ้นในปี พ.ศ.2523 และได้เริ่มงานจริงๆ ในปี พ.ศ.2519 มิชชั่นลูเธอร์แรนแห่งประเทศไทย ได้ด าเนินการ
จดทะเบียนเป็นองค์กรต่างประเทศ โดยมีองค์กรภาคีต่างประเทศตกลงร่วมพันธกิจด้วยในขณะที่สภา
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คริสตจักรลูเธอร์แรนฯ เริ่มก่อตัวขึ้น สมาชิกของมิชชั่นลูเธอร์แรนแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย สมาคม
มิชชั่นนอร์เวย์ (The Norwegian Missionary Society ; NMS)สมาคมมิชชั่นลูเธอร์แรนแห่งประเทศ
ฟินแลนด์ (The Finnish Evangelical Lutheran Mission ; FELM)สภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศ
ฮ่ อ งก ง  (The Evangelical Lutheran Church Social Service-Hong Kong ; ELCHK)  แ ล ะ ส ภ า
คริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ (The Lutheran Church in Malaysia and 
Singapore ; LCMS) หลังจากนั้นมีสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนแห่งประเทศออสเตรเลีย (The Lutheran 
Church of Australia ; LCA) และสภาคริสตจักรลู เธอร์แรนคินคิ ในประเทศญี่ ปุ่ น  (The Kinki 
Evangelical Lutheran Church ; KELC) ได้เข้าร่วมเพิ่มเติม ดังนั้นประเทศไทยจึงกลายเป็นที่ตั้งของงาน
มิชชั่นลูเธอร์แรนที่รวมองค์กรมิชช่ันตะวันตกและคริสตจักรต่างๆ ในเอเชีย 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 เป็นต้นมา สมาชิกคริสตจักรลูเธอร์แรนและคณะผู้ร่วมงานได้จัด
กิจกรรมร่วมกัน เช่น การประชุมสามัคคีธรรม การนมัสการ การจัดค่ายประจ าปี เป็นต้น การพัฒนาก้าว
ส าคัญได้มีขึ้นในปี พ.ศ.2530 เมื่อคริสตจักรลูเธอร์แรนได้ก่อตั้งเป็นรูปเป็นร่างขึ้น และได้เตรียมโครงสร้าง
ที่จะสามารถน าไปใช้ได้ เพื่อพัฒนาการบริหารตนเอง มีการประชุมประจ าปีโดยคริสตจักรท้องถิ่นได้ส่ง
ตัวแทนเข้าร่วม ในวันที่ 21-24 เมษายน พ.ศ.2537 ได้มีการเฉลิมฉลองการก่อตั้งสภาคริสตจักรลูเธอร์
แรนในประเทศไทยขึ้นในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของคริสตจักร จุดส าคัญของการประชุมอยู่ในวัน
สุดท้าย เมื่อธรรมนูญของสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนฯ ได้ถูกสถาปนาขึ้น และศาสนาจารย์บรรจบ กุสาวดี 
ได้รับการสถาปนาให้เป็นบิชอปคนแรกของสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย(สภาคริสตจักรลูเธอร์
แรนในประเทศไทย, มปป.: ออนไลน์) 

ปัจจุบันสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย มีจ านวนสมาชิกทั้งสิ้นประมาณ 4,700 คน 
โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ คริสตจักรทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดรวมแล้ว 26 แห่ง แต่ละ
แห่งมีสมาชิก 30 คนขึ้นไป กลุ่มที่สอง คือ สถานประกาศ มี 8 แห่ง แต่ละแห่งจะมีสมาชิกประมาณ 15-
20 คนกลุ่มที่สาม คือ กลุ่มผู้เชื่อ หมายถึง จุดเริ่มต้นมีสมาขิกประมาณ 5-6 คนอย่างต่ าปัจจุบัน มี 5 แห่ง 
และกลุ่มที่สี่ คือ กลุ่มพระคริสตธรรม 1 แห่ง หมายถึง กลุ่มคนที่จะไปร่วมกันอธิฐานตามบ้าน รวมไปถึง
กลุ่มพันธกิจงานสงเคราะห์ และกลุ่มพันธกิจสื่อสารมวลชน (จันดา ไสโยธา, 2559: สัมภาษณ์) 
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เป้าหมายและพันธกิจ 

“จงปฏิบัติต่อผู้อื่น อย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน นั่นคือธรรมบัญญัติและค าสั่ง
สอนของบรรดาผู้เผยพระวจนะ” (มัทธิว 7:12)10 

แผนกคริสเตียนสงเคราะห์ลูเธอร์แรน หรือที่เรียกว่า พันธกิจสังคมสงเคราะห์ อยู่ภายใต้
มูลนิธิคริสตจักรลูเธอร์แรน (ก่อตั้งในปี พ.ศ.2530) เป็นส่วนหนึ่งของสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศ
ไทย (สลท.) มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยเหลือสังคม และมีเป้าหมายในการแบ่งปัน แสดงความรักของพระเจ้า
ต่อบุคคลที่เดือดร้อน ต้องการความช่วยเหลือ โดยด าเนินงานผ่านทางคริสตจักร และแผนกต่างๆ ในสภา
คริสตจักรลูเธอร์แรนฯ ซึ่งพันธกิจต่างๆ ของแผนกคริสเตียนสงเคราะห์ฯ ต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ
คริสตจักรต่างๆ นโยบายหนึ่งของแผนกคริสเตียนสงเคราะห์คือ ให้ความช่วยเหลือกับบุคคลที่เดือดร้อน 
โดยไม่ ค านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ฐานะ หรือต าแหน่งในสังคม(สภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย, 
มปป.: ออนไลน์) 

การด าเนินงาน 

1. สนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกคริสตจักรและแผนกต่างๆ ในสภาคริสตจักรลูเธอร์แรนฯ เข้ามามีส่วน
ช่วยเหลือสังคม และส าแดงความรักของพระเจ้าต่อเพื่อนมนุษย์ 

2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อค้นหาปัญหาสังคม และผู้ที่ต้องการ ความ
ช่วยเหลือ 

3. ให้ความช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนผ่านทางพันธกิจต่างๆ หรือแผนกคริสเตียนสงเคราะห์ โดยตรง 

 

 

 

 

                                                            
10พระคริสตธรรมคัมภีร์ (Bible) มีทั้งหมด 66 เล่ม แบ่งเป็น 2 ภาค ภาคพันธสัญญาเดิม

กับภาคพันธสัญญาใหม่ ภาคเดิมจะกล่าวถึงความเป็นมาของโลก มนุษยชาติ และจะเจาะจงเฉพาะชน
ชาติยิว ส่วนภาคพันธสัญญาใหม่ มี 27 เล่ม กล่าวถึงประวัติของศาสดา (พระเยซู) ซึ่งมัทธิวสาวกของพระ
เยซู เป็นผู้เขียนหนังสือเล่มแรกของภาคพันธสัญญาใหม่ (จันดา ไสโยธา, สัมภาษณ์ 4 ธันวาคม 2559) 
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คริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แลน  

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3.2 และ 3.3 บรรยากาศภายนอกคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน 
ภาพถ่ายโดย รัชดาภรณ์ เหมจนิดา บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 

 
คริสตจักรกล้วยน้ าไท ถือเป็นคริสตจักรของนิกายลูเธอร์แรนแห่งที่สองที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศ

ไทย โดยได้เริ่มท าการในปีเดียวกันกับคริสตจักรสินติธรรม11ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการก่อตั้งเป็นคริสตจักร ก็
ได้มีการท างานและมีการรวมกลุ่มของคณะมิชชันนารีและผู้ร่วมงานมาเป็นระยะเวลา 12ปี จนกระทั่งในปี 
พ.ศ. 2520 จึงก่อตั้งเป็นคริสตจักรถือเป็นสถานที่ท างานอย่างเป็นทางการ ซึ่งระยะเวลา 12 ปีก่อนหน้า
นั้น ถือว่าเป็นช่วงที่ก าลังเริ่มเข้าสู่วัยอนุชน เปรียบเสมือนการก้าวเข้าสู่วัยรุ่น พร้อมที่จะเริ่มท างานและ
ก่อตั้งสถานที่ท างานอย่างจริงจัง จึงนับว่าเป็นเวลาพอสมควรเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
ประกาศ (การเผยแผ่ศาสนา) การบริหาร การเจริญเติบโตของสมาชิก และการแก้ปัญหาต่างๆ คริสตจักร
กล้วยน้ าไทตั้งอยู่ในย่านชุมชนกล้วยน้ าไท ชุมชนแออัดคลองเตย (สลัมคลองเตย) ตั้งอยู่ที่ 1869-1875 
ซอยแสนสุขใต้ (อุทัยฟาร์ม) ถนนพระราม 4 คลองเตย พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110  โดยมี
ผู้ร่วมงาน (ผู้ร่วมก่อตั้ง) กลุ่มแรกที่เข้ามาบุกเบิกคริสตจักรแห่งนี้ น าโดยมิชชันนารีชาวฟินแลนด์ ชื่อว่า 

                                                            
11คริสตจักรสันติธรรมก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1977 ปีเดียวกับการก่อตั้งคริสตจักรกล้วยน้ าไท 

ภายใต้สภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประประเทศไทย สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย เป็นคริสตจักร
แรกของคณะลูเธอร์แรนที่ได้ถูกก่อตั้งขึ้น ก่อนนั้นตั้งอยู่เลขที่ 175/28-30 ซ.อมร ถ.นางลิ้นจี่ ยานนาวา 
กรุงเทพ 10120 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่33/1 ซ.ท่าข้าม 8 ถ.พระราม 2 แสมด า บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
เป้าหมายของคริสตจักรสันติธรรมคือ  การประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ว่า เป็นพระเจ้าเที่ยง
แท้แต่องค์เดียวและเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (สภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย, มปป.: ออนไลน์)  
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อาจารย์ตาริยา แซนวิรดา พร้อมกับทีมงานประกอบไปด้วย ศาสตราจารย์ คริสโตเฟอร์ โวเยอร์ ท าหน้าที่
เป็นศิษยภิบาลชาวนอร์เวย์ และ นางโชลวี โวเยอร์ ภรรยา รวมไปถึง นายบรรจบ กุสาวดี ท าหน้าที่เป็นผู้
ประกาศ (ผู้เผยแผ่ศาสนา) คนไทย และ นายสุนทร สร้อยวงศ์ ท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลสถานที่ (นักการภาร
โรง) ซึ่งข่าวการประเสริฐของพระเจ้าได้ไปสู่คนเหล่านี้แทบทุกครัวเรือน แม้ว่าพวกเขาจะปิดหูปิดตาปิดใจ
ไม่ยอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดก็ตาม แต่คนของพระเจ้าก็ยังคงท างานต่อไปไม่หยุดยั้ง จนถึง
ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังขยายงานรับผิดชอบไปยังต่างจังหวัดอีกด้วย ดังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อตั้ง
คริสตจักรและการท างานดังต่อไปน้ี  

ประวัติความเป็นมาของคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน (คริสตจักรกล้วยน้ าไท) 

ในปี พ.ศ. 2519 มีมิชชันนารีจากประเทศนอร์เวย์เข้ามาเผยแผ่ศาสนาก่อน โดยได้เริ่มท างาน
ที่ซอยอมรเป็นแห่งแรก แล้วจึงค่อยมาเปิดเป็นสถานที่เผยแผ่ศาสนาที่ซอยอุทัยฟาร์มเป็นแห่งที่สอง (ที่ตั้ง
ของคริสตจักรในปัจจุบัน) ซึ่งช่วงแรกคณะมิชชันนารีเริ่มต้นท างานกับคนจีน แต่การท างานกับคนจีนนั้น
ไม่ค่อยได้ผล จึงเปลี่ยนเป้าหมายไปท างานกับคนในชุมชน และก็เริ่มท างานอย่างจริงจังในปี พ.ศ.2520 ซึ่ง
ได้เริ่มสถาปนาที่นี่ขึ้น โดยเริ่มตั้งเป็นโรงเรียนและเนอร์สเซอรี่ รวมไปถึงศูนย์การศึกษาส าหรับผู้ใหญ่ เพื่อ
ส่งเสริมเยาวชนที่มีเวลาว่างให้เข้ามาท ากิจกรรม เพราะบริเวณชุมชนคลองเตยมีปัญหาเรื่องยาเสพติด
ระบาดหนัก จากนั้นก็ผ่านมาประมาณ 20-30 ปี ที่นี่ก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น ตั้งแต่ก่อตั้งคริสตจักรมามี
มิชชันนารีจากต่างประเทศเข้ามาท างานได้สิบกว่าคน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศนอร์เวย์ ฟินแลนด์ และ
ฮ่องกง และในเวลาต่อมาประมาณปี พ.ศ.2542 คริสตจักรกล้วยน้ าไท ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น คริสตจักรอิม
มานูเอล ลูเธอร์แรน โดยใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน ได้ก่อตั้ง
สถานที่ท างานร่วมกับชุมชนที่อยู่ภายและโดยรอบพื้นที่ของการท่าเรือคลองเตย โดยเปิดด าเนินการสอง
แห่ง ดังน้ี  

คริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน (โบสถ์)หากย้อนกลับไปเมื่อแรกก่อตั้งศูนย์แห่งครอบครัว
แรกของคริสตจักรลูเธอร์แรน สมาคมมิชชันนารีนอรเวย์ได้พบสถานที่ที่เหมาะสม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 
พ.ศ.2520 เพื่อที่จะก่อตั้งศูนย์ขึ้นท าการ โดยได้ติดต่อของซื้อตึกกับเจ้าของตึก ซึ่งเจ้าของตึกใช้เวลา
ตัดสินใจอยู่ 3 อาทิตย์ ซึ่งในระยะเริ่มต้นนั้นได้ก่อตั้งขึ้นมาในรูปของบริษัท เอ็น.เอ็ม.เอส จ ากัด โดยได้รับ
ความอนุเคราะห์จากคุณวิบูลย์ คุณวิศาล และคุณลิน ซึ่งเป็นนักกฎหมายเข้ามาช่วยเหลือเรื่องนี้ เนื่องจาก
ในสมัยก่อนกฎหมายของประเทศไทยไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติซื้อและครอบครองทรัพย์สิน เช่น 
อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ฉะนั้น ทางคริสตจักรจึงได้รับค าแนะน าจากทนายความทั้งสอง ว่าให้จดทะเบียน
เป็นบริษัทก่อน โดยเปิดเป็นบริษัทขายหนังสือซึ่งในระยะแรกนั้นสถานะของคริสตจักรจึงยังไม่ใช่โบสถ์เต็ม
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ตัว แต่เป็นเพียงแค่บริษัท ด้วยการท างานอย่างหนักของคณะมิชชันนารี พวกเขาก็ได้ภาวนาขอสถานที่
แห่งนี้ เพื่อที่จะก่อตั้งเป็นคริสตจักรได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคตโดยมีจุดมุ่งหมายก็คือพี่น้องมิชชันนารี
เหล่านี้ต้องการท าบางสิ่ง เพื่อผู้อาศัยอยู่ในสลัมคลองเตย แต่กลับมีความล าบากมากเพราะขาดสถานที่ที่
เป็นศูนย์กลางท างาน  

จนกระทั่ง หลังจากจัดเตรียมสถานที่เรียบร้อยแล้ว คริสตจักรแห่งนี้ก็ได้ท าพิธีเปิดอย่างเป็น
ทางการเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2520 ในวันพิธีเปิดนั้นห้องโถงใหญ่ชั้นล่างแน่นไปด้วยผู้คนที่มา
ร่วมงาน โดยฝ่ายมิชชันนารีที่มาร่วมในพิธี เช่น อาจารย์เฮลเก ไบรวิก และอาจารย์ยาน เฮลเก คริสเตียน
เซ็นร่วมอยู่ในพิธีด้วย เมื่อเริ่มนั้นมีมิชชันนารีท่านหนึ่งได้กล่าวถึงพระผู้เป็นเจ้าว่า “ท่านมีอะไรที่เรา
สามารถช่วยได้บ้าง...”(ข้อความที่ถูกยกมากล่าวจากพระคัมภีร์ใบเบิล)และได้เล่าถึงประวัติเกี่ยวกับโบสถ์
หลังนี้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน พร้อมกับอธิบายว่า ท าไมถึงก่อตั้งศูนย์นี้ขึ้นมา มีจุดประสงค์อะไร และยังอธิบาย
ถึงสัญลักษณ์ต่างๆภายในห้องโถงซึ่งเป็นที่นมัสการ เช่น หน้าต่างที่มีสีสรรสวยงาม และเส้นตรงที่สูงขึ้นไป 
(ไม้กางเขน) แสดงถึงการขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงสร้างความสว่างขึ้นมาให้แก่เหล่ามิชชันนารีและ
ผู้ร่วมงาน อันเป็นการแสดงออกถึงความช่ืนชมยินดี  

พระราชกิจหรืองานของพระเจ้าในคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน ที่บรรดาผู้รับใช้ของพระ
เจ้าได้ปรนนิบัติรับใช้ร่วมกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 จนถึงปัจจุบัน มีทั้งงานที่ท าตามปกติ หมายถึงงาน
บริหารทั่วไป งานที่ท าเป็นกรณีพิเศษหมายถึงงานช่วยเหลือสังคม รวมไปถึงงานที่ท าร่วมกับหน่วยงาน
อื่นๆ เช่น องค์กรคริสเตียนบริการชุมชน การประเมินผลและการเปลี่ยนแปลงบุคลากร เป็นต้น 

งานที่คริสตจักรท าในปี พ.ศ.2520 ในระยะแรกจะเป็นการออกไปแจกใบปลิว12 ตามแหล่ง
ชุมชนแออัดคลองเตย ไปเยี่ยมเยือนตามบ้าน เป็นเพื่อนพูดคุยปัญหาทุกข์สุขของพี่น้องในเขตนั้น โดย
กระท าอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะไม่ค่อยมีคนตอบสนองหรือเชื่อเท่าที่ควรแต่คณะมิชชันนารีและผู้ร่วมงานก็
ยังคงท างานเผยแผ่ศาสนาต่อไป เปรียบเสมือนการหว่านเมล็ดพืชออกไปก่อน ถ้าเจอดินดี พระเจ้าทรง
เป็นผู้ให้ออกดอกออกผล ถือเป็นค าสอนที่มีความหมายว่าถ้าเจอคนที่เชื่อหรือสนใจ นั่นเป็นสิ่งที่พระผู้เป็น
เจ้าทรงบันดาลให้พวกเขาเชื่อเอง ซึ่งในปีถัดมาคือปี พ.ศ.2521 ทางคริสตจักรได้เปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก
ก่อนวัยเรียนควบคู่ไปด้วย ถือเป็นงานด้านสังคมสงเคราะห์ซึ่งปีแรกก็มีไม่มาก แต่หลังจากนั้นอีกประมาณ 

                                                            
12การแจกใบปลิว หมายถึง การออกไปเผยแผ่ศาสนา โดยจะน าใบปลิวเล็กๆ ที่มีการ

อธิบายเรื่องราวของพระเยซู ไปแจกให้คนในชุมชนอ่าน ซึ่งถ้าหากใครสนใจก็จะติดต่อกลับมา (จันดา ไส
โยธา, สัมภาษณ์ 4 ธันวาคม 2559) 
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2-3 ปี มีผู้ปกครองน าบุตรหลานมาฝากเรียนมากขึ้น โดยทางคริสตจักรจึงมี เป้าหมายที่จะน าข่าว
ประเสริฐ13ไปสู่ผู้ปกครองของเด็กๆ และขณะเดียวกันครูก็มีโอกาสออกไปกับทีมงานของคริสตจักรเพื่อ
เยี่ยมเยือนผู้ปกครอง ซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้เผยแผ่ค าสอนของพระผู้เป็นเจ้า อันจะน ามาสู่ความรอดพ้นจาก
บาปแก่ผู้ปกครองและเด็กๆ เมื่อมีผู้คนสนใจมากขึ้น ทางคริสตจักรก็เตรียมแผนงานเพื่อท าการเผยแผ่ค า
สอน และก่อให้เกิดผู้ศรัทธาต่อไป 

สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสรรเสริญ โดยในช่วงประมาณปี พ.ศ.2543 ช่วงนั้นมีอาจารย์
มิชชันนารีจากนอร์เวย์ พร้อมกับครอบครัวเข้ามาอยู่ที่นี่ คืออาจารย์สุวัย (ภรรยา) กับอาจารย์ดาร์ก (สามี) 
โยฮันเนสเซ่น ซึ่งครอบครัวนี้มีความถนัดทางด้านดนตรี โดยอาจารย์ทั้งสองจึงมาดูและศึกษาว่าจะท างาน
อย่างไรกับที่แห่งน่ี เพราะเด็กในชุมชนคลองเตยมีจ านวนมาก ประกอบกับเรื่องปัญหายาเสพติดที่ก าลัง
ระบาดหนัก โดยในระยะแรกเริ่มอาจารย์สุวัยได้สอนเปียโนให้แก่เด็กในชุมชน และในปีเดียวกันนั้นเอง
อาจารย์ทั้งสองก็ไปเปิดอีกที่หนึ่งในภายชุมชนที่ชื่อว่า ชุมชนน้องใหม่ เป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็ก โดยตั้งชื่อว่า 
“สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสรรเสริญ” ซึ่งนอกจากจะรับเลี้ยงเด็กเล็กแล้ว ช่วงเวลา 16.00 น. ถึง 18.00 น.ก็
จะมีกิจกรรมเสริม เพราะท่านทั้งสองเห็นว่ามีปัญหายาเสพติดและวัยรุ่นเป็นจ านวนมากจึงเห็นว่าควรที่จะ
ดึงเวลาพวกเขามาท าประโยชน์มากกว่า จึงเปิดโครงการกิจกรรมหลังเลิกเรียน โดยจะมีการสอน
ภาษาอังกฤษ ศิลปะ ดนตรี คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์ จึงท าให้เด็กๆจากชุมชนคลองเตยเริ่ม
รู้จักที่นี่มากขึ้น 

เหตุผลของการก่อตั้งคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน 

คริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรนแห่งนี่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันมีอายุ 40 ปี 
คนในระแวกนี้มักจะรู้จักว่าเป็น “โบสถ์คริสต์” ซึ่งคนในชุมชนคลองเตยมีความรู้สึกว่าเมื่อเด็กๆเข้ามาที่นี่
มันจะปลอดภัยส าหรับพวกเขา ผู้ปกครองจึงสนับสนุนให้บุตรหลานมาอยู่ที่คริสตจักรมากกว่า เพราะหาก
ไปอยู่ในชุมชนเด็กก็จะไม่มีอนาคตเนื่องจากปัญหายาเสพติดปัญหาความยากจน ปัญหาครอบครัว รวมไป
ถึงการขาดโอกาสทางการศึกษา ฉะนั้นพันธกิจของคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน จะเน้นไปที่การ
ช่วยเหลือสังคมตามวิสัยทัศน์ของมิชชันนารโีดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งคริสตจักรดังนี้  

1. เพื่อด าเนินตามค าสอนของพระศาสดา เพราะการท างานของคริสตจักรจะยึดตามหลักเจตนาขององค์
ศาสดา ที่ว่าให้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และก็เป็นแสงสว่างให้พวกเขา 

                                                            
13ข่าวประเสริฐ หมายถึง ค าสอนของพระเยซู (Gospel) (จันดา ไสโยธา, สัมภาษณ์ 4 

ธันวาคม 2559) 
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2. เพื่อให้โอกาสผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
3. เพื่อส่งเสริมให้สังคมมีสันติสุขทั้งทางกายและใจ 

การท างานของคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน 

องค์กรลูเธอร์แรนหรือคณะลูเธอร์แรน หรืออาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สภาคริสตจักรลูเธอร์
แรนในประเทศไทย (สลท.) ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้คริสตจักรโปรแตสแตนท์ ทั้งนี้ คริสตจักรอิมมานูเอล 
ลูเธอร์แรนแห่งนี้ ก็เปรียบเสมือนองค์กรลูเธอร์แรนองค์กรหนึ่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของสภาคริสตจักรลู
เธอร์แรนในประเทศไทย (สลท.) นอกจากนั้นคริสตจักรอิมมานูเอลแห่งนี้ได้รับการช่วยเหลือจาก
คริสตจักรลูเธอร์แรนที่นอร์เวย์ ชื่อว่า “Church of Norway” โดยที่ประเทศนอร์เวย์ทั้งเมือง ผู้คนมักจะ
นับถือคริสต์ศาสนาโปรเตสแตนท์ นิกายลูเธอร์แรน ซึ่งคริสตจักรที่นั่นจะเป็นองค์กรใหญ่ที่จะส่งมิชชันนารี
มาประจ าโบสถ์ในประเทศที่เป็นเครือข่ายลูเธอร์แรน โดยระยะเวลาที่มิชชันนารีมาอาศัยอยู่และท างานที่
ประเทศไทยประมาณ 4-6 ปีนอกจากนั้นยังมีคณะผู้ร่วมงานที่เป็นคนไทย โดยในปัจจุบันประกอบด้วย  

อาจารย์จันดา ไสโยธา อาจารย์ประจ าคริสตจักร (ศิษยภิบาล) 
ครูสุกัญญา หงษ์จันทร์ ครูประจ าชั้นอนุบาล 1  
ครูสมศรี หม่องธรรม  ครูประจ าชั้นอนุบาล 2  
ครูนุชจรี ศักดิ์สินอุดม ครูประจ าชั้นอนุบาล 3  
คุณจินดา ก้อนบุปผา แม่บ้าน 
คุณมลชยา กงจักร  แม่ครัว 

โดยการท างานของคริสตจักร จะท างานร่วมกับชุมชนแออัดเป็นส่วนใหญ่ รวมไปถึงชุมชน
เมือง 1 ชุมชน และชุมชนการเคหะอีก 1 ชุมชน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของการท่าเรือคลองเตยและบริเวณ
โดยรอบทั้ง 7 ชุมชน ดังนี ้
1. ชุมชนร่วมใจสามัคคี เดิมเป็นชุมชนเดียวกับชุมชนบ้านกล้วย เขตพระโขนง ตั้งอยู่เป็นแนวยาวเลียบ

คลองหัวล าโพง ประมาณ 2 กิโลเมตร ขนาดไปกับทางรถไฟสายแรกของประเทศไทยที่ไปถึงปากน้ า 
มีจ านวน 158 ครัวเรือน จ านวนประชากร 460 คน  

2. ชุมชนบ้านกล้วย เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ตามแนวถนนริมทางรถไฟสายเก่า (ปากน้ า) ซึ่งอยู่ติดกับชุมชน
ร่วมใจสามัคคี ลักษณะบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้เล็กๆ มีทั้ง 2 ชั้นและชั้นเดียว บ้านแต่ละหลังจะ
อยู่ติดกัน (ไม่มีพื้นที่ว่างระหว่างแต่ละหลัง) และด้านหน้าของบ้านจะอยู่ติดริมถนน มีจ านวน 178 
ครัวเรือน จ านวนประชากร 743 คน 
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3. ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ เป็นชุมชนแออัดที่เช่าที่ดินจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย ลักษณะบ้าน
เป็นบ้านสองชั้นเกือบทุกหลัง ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านปูน มีจ านวน 1,120 ครัวเรือน จ านวนประชากร 
7,293 คน  

4. ชุมชนน้องใหม่ เป็นชุมชนเปิด มีการเคลื่อนไหวเข้าและออกตลอดเวลามีจ านวน 285 ครัวเรือน 
จ านวนประชากรประมาณ 1,345 คน  

5. ชุมชนร่มเกล้า เป็นชุมชนเปิดมีการเข้า-ออกของประชากรตลอดเวลา ชุมชนมีขนาดปานกลาง ตั้งอยู่
ริมทางด่วนอาจณรงค์ มีจ านวน 352 ครัวเรือน จ านวนประชากร 1,720 คน  

6. ชุมชนหัวโค้ง เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณใต้ทางด่วนบางนา-ท่าเรือ ถนนอาจณรงค์ เป็นชุมชนที่มี
ลักษณะเปิด มีการเคลื่อนไหวเข้า-ออก ของประชากรตลอดเวลา มีจ านวน 406 ครัวเรือน จ านวน
ประชากรประมาณ 2,750 คน 

7. ชุมชนทรัพย์มโนทัย เป็นชุมชนเมือง ประชากรส่วนใหญ่เป็นมีเชื้อสายจีนตั้งอยู่ตรงข้ามกับชุมชนร่วม
ใจสามัคคีและชุมชนบ้านกล้วย มีพื้นที่ประมาณ 200 -300 ไร่ ที่พักส่วนใหญ่ของคนในชุมชนมี
ลักษณะเป็นตึกแถว อาคารพาณิชย์ มีจ านวน 412 กว่าครัวเรือน จ านวนประชากร 1,950 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3.4 ภาพถ่ายดาวเทยีมแสดงชุมชนที่ทางคริสตจักรอิมมานูเอลลูเธอรแ์รนท างานด้วย 
ภาพถ่ายโดย Google earth บันทึกภาพเมือ่ 22 พฤศจิกายน 2559 

สมาชิกจากทั้ง 7 ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนร่วมใจสามัคคี ชุมชนบ้านกล้วย ชุมชนหมู่บ้าน
พัฒนา 70 ไร่ ชุมชนน้องใหม่ ชุมชนร่มเกล้า ชุมชนหัวโค้ ง ที่จัดว่าเป็นชุมชนแออัดที่อยู่ภายในและ
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โดยรอบพื้นที่ของการท่าเรือคลองเตย แต่ขณะที่ชุมชนทรัพย์มโนทัยนั้นจะเป็นเพียงแค่ที่พักอาศัยชั่วคราว 
(เช่าห้องพัก) ของเด็กและผู้ปกครอง จะเข้ามามีส่วนร่วมกับคริสตจักร ทั้งในส่วนของสถานรับเลี้ยงเด็ก
และกิจกรรมที่ทางคริสตจักรจัดขึ้น เด็กและเยาวชนจะถูกส่งเข้ามาที่สถานรับเลี้ยงเด็ก เพื่อที่จะเตรียม
ความพร้อมสู่การเรียนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาต่อไป ท าให้เด็กและผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ทั้งศาสนพิธีและกิจกรรมเสริมส าหรับเด็ก เช่น การเรียนดนตรีคลาสสิค และผู้ปกครองบางส่วนก็
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะการท างานของคริสตจักร เช่น แม่บ้าน แม่ครัว เป็นต้น ทั้งนี้ กิจกรรมทั้งหมด
จะอยู่ภายใต้การท างานของคริสตจักรโดยจะขอกล่าวในล าดับถัดไป 

โครงสร้างการท างานของครสิตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.5 โครงสร้างการท างานของคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน 
ภาพวาดโดย รชัดาภรณ์ เหมจนิดา วาดเมื่อ 5 ธันวาคม 2559 

จากแผนผังข้างต้นจะเห็นว่าภาระงานที่ทางคริสตจักรรับผิดชอบจะแบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วน
ของงานที่เป็นสังคมสงเคราะห์ ซึ่งกระท าร่วมกับมูลนิธิคริสตจักรลูเธอร์แรน เช่น งานช่วยเหลือผู้สูงอายุ 

สภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย (สลท.) 

มูลนิธิคริสตจักรลูเธอร์แรน คริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน 

งานด้านสังคมสงเคราะห์ (พันธกิจสังคมสงเคราะห์) งานโบสถ์ 

การเตรียมการ  
- ศาสนพิธี เช่น พิธีนมัสการเช้าวันอาทิตย์ (พิธีมิสซา) พิธีมหาสนิทคริสตจักร พิธีบัพติศมา  
- สอนพระคัมภีร ์
- กลุ่มอธิษฐาน  
- กลุ่มเซลล์ (การตั้งกลุ่มผู้เชื่อตามบ้าน เพื่ออธิษฐานและร้องเพลงร่วมกัน) 
- การร่วมศึกษาพระคัมภีร์ก่อนเริ่มงาน 
- เตรียมการสอนสมาชิกให้รับผิดชอบในคริสตจักร  

การออกไปประกาศ (เผยแผ่ศาสนา) 
- การเยี่ยมเยือนสมาชิกตามบ้าน 
- ออกไปแจกใบปลิวร่วมกัน 
- ติดตามผลผู้เชื่อ (ผู้ที่สนใจ) ที่มาติดต่อกับคริสตจักร  
- จัดค่ายคริสตจักรที่หัวหิน  
- ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ โดยมีการเล่าเรื่องราวของพระเยซูประกอบ  
- โครงการดนตรี (โรงเรียนอิมมานูเอล) 

 

 

สถานรับเลี้ยงเด็ก (Nursery) 
บ้านพักคนท้อง (Home of grace) 
ทุนการศึกษา 
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สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านพักส าหรับผู้หญิงท้องโดยไม่พึงประสงค์ เป็นต้น และส่วนของงานโบสถ์ เช่น งาน
พิธีกรรม งานเผยแผ่ศาสนา งานก่อต้ังโบสถ์ในต่างจังหวัด เป็นต้นซึ่งจะขอกล่าวในรายละเอียด ดังนี้ 

งานด้านสังคมสงเคราะห์ อาจกล่าวได้ว่าพันธกิจหลักด้านสังคมสงเคราะห์ของคริสตจักรคือ 
การเข้าไปช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัดคลองเตย โดยการมอบโอกาสให้พวก
เขาได้เรียน เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน พร้อมกับท ากิจกรรมเสริมควบคู่ไปด้วย เด็กส่วนใหญ่ก็จะมา
จากชุมชนย่อยๆที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนแออัดคลองเตย ซึ่งชุมชนที่ทางคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน
ท างานด้วย ถ้าเป็นในระแวกโบสถ์ก็จะมีชุมชนทั้ง 7 แห่งดังนี้ ชุมชนร่วมใจสามัคคี ชุมชนมโนทัย (ชุมชน
คนจีน) และชุมชนบ้านกล้วย ส่วนอีกที่หนึ่งที่เปิดเป็นเนอสเซอรี่บ้านสรรเสริญ ก็จะมีชุมชนหัวโค้ง ชุมชน
น้องใหม่ ชุมชมร่มเกล้า และชุมชนพัฒนา 70 ไร่ ซึ่งเด็กและเยาวชนที่มาเรียนดนตรีคลาสสิคก็จะมาจาก 
7 ชุมชนดังกล่าว โดยในปัจจุบันมี อาจารย์จันดา ไสโยธา ท าหน้าที่ ดูแลคริสตจักรแห่งนี้มา 11 ปี มี
ต าแหน่งเปน็ ศิษยาภิบาล (Pastor) หรือ บาทหลวงประจ าคริสตจักร 

ปัจจุบันพันธกิจด้านสังคมสงเคราะห์หลักๆของคริสตจักรคือเรื่องเนอสเซอรี่ โดยมี 2 แห่ง 
แห่งแรกคือที่คริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน จะเปิดรับเด็กตั้งแต่ 2 ขวบครึ่ง จนถึง 6 ขวบ แห่งที่สอง
คือ บ้านสรรเสริญ ตั้งอยู่ในชุมชนน้องใหม่ จะรับเด็กตั้งแต่อายุ 6 เดือน จนถึง 2 ขวบครึ่ง อยู่ภายใต้การ
ดูแลของคุณครูใหญ่ ชื่อนิตยา หมั่นดี เป็นครูใหญ่คนปัจจุบัน โดยจะท าหน้าที่ดูแลเนอสเซอรี่ทั้งสองที่ โดย
เด็กที่เข้ามาเรียนที่เนอสเซอรี่ในคริสตจักรจะมีทั้งหมด 60 คน ส่วนที่บ้านสรรเสริญในชุมชนน้องใหม่ จะมี
เด็กอยู่ในความรับผิดชอบอีกประมาณ 30 คน รวมแล้วทั้งสองแห่งมีเด็กประมาณเกือบๆร้อยคน โดยที่
คริสตจักรจะมีครูประจ า 4 คน แม่บ้านและแม่ครัว 2 คน รวมแล้ว 6 คน ส่วนที่บ้านสรรเสริญจะมีครู
ประจ า 5 คน รวมแม่บ้านด้วยก็มีทั้งหมด 10 คน เป้าหมายหลักของเนอสเซอรี่ที่คริสตจักรนั้น จะเน้นการ
พัฒนาเด็กโต (ช่วงอายุ 2 ขวบครึ่งถึง 6 ขวบ) เพื่อให้พวกเขาสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้ ช่วยเหลือ
ตัวเองได้ เช่น การเข้าห้องน้ า รับประทานอาหาร เป็นต้น ถือเป็นการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับ
ประถมศึกษาช้ันปีที่ 1 ในขณะที่เนอสเซอรี่บ้านสรรเสริญ จะเน้นการพัฒนาเด็กเล็ก (ช่วงอายุ 6 เดือน ถึง 
2 ขวบครึ่ง) โดยจะเป็นการพัฒนาตามวัย เช่น การฝึกกล้ามเนื้อผ่านการระบายสี เพื่อเตรียมตัวให้เด็ก
พร้อมที่จะเรียนต่อในระดับเตรียมอนุบาล โดยกิจกรรมที่ท าในส่วนของเนอสเซอรี่จะไม่เน้นวิชาการมาก 
เพราะต้องการที่จะให้เด็กๆพัฒนาไปตามวัยของพวกเขา จะเน้นให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
หลังจากนั้นก็จะมีการอบรมสั่งสอนด้านคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปด้วย 
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การเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในสถานรับเลี้ยงเด็กจะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ 
โดยผู้ปกครองจะมาส่งบุตรหลานเข้าเรียนเวลา 7.30 น. และจะมารับกลับเวลา 15.30 น.โดยจะมีกิจกรรม
ในแต่ละช่วงเวลาดังนี ้

เวลา กิจกรรม 
09.00 – 09.30 เข้าแถวเคารพธงชาต ิ
09.30 – 09.45 ดื่มนม 
09.45 – 10.00 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
10.00 – 10.30 กิจกรรมในวงกลม 
10.30 – 10.40 พักเข้าห้องน้ า 
10.40 – 11.15 กิจกรรมสร้างสรรค์และเล่นตามมุม 
11.15 – 12.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
12.00 – 13.30 นอนหลับพักผ่อน 
13.30 – 14.00 ตื่นนอน 
14.00 – 14.15 รับประทานอาหารว่าง 
14.15 – 15.00 กิจกรรมเสรีตามชั้นเรียน 
15.00 – 15.30 เตรียมตัวกลับบา้น 

ตารางที่ 3.1 การเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในสถานรับเลี้ยงเดก็ 

นอกจากมีโรงเรียนส าหรับเด็กหรือเนอสเซอรี่ เพื่อสอนการอ่านและเขียน รวมถึงการพัฒนา
กล้ามเนื้อ หลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมภาคบ่าย โดยมีโครงการดนตรี สอนดนตรีคลาสสิคเน้นที่
เครื่องสาย (ไวโอลิน)เป็นกิจกรรมของโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล และการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเด็กที่อยู่ที่
เนอสเซอรี่ก็จะผ่านกิจกรรมมาทั้งหมด ทั้งเรียนภาษาอังกฤษไปจนถึงเรียนดนตรีพื้นฐานโดยจะมีรุ่นพี่มา
ช่วยสอนน้อง เป็นระบบพ่ีสอนร้อง  

ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ปกครองจะไว้วางใจเนอสเซอรี่ทั้งสองที่ในเรื่องการอบรมและการสอน เพราะ
เขารู้ว่าหากเด็กออกไปจากที่นี่ เขาจะสามารถเข้าสังคมอยู่ร่วมกับเด็กคนอื่นๆได้ และสามารถอ่านออก
เขียนได้ โดยไม่จ าเป็นต้องไปเรียนเสริมที่อื่นอีก ในขณะที่ภายในชุมชนคลองเตยก็จะมีคริสตจักรอีกแห่ง
หนึ่งที่เปิดเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กเช่นกัน คือ คริสตจักรท่าเรือ แต่จะไม่ใช่นิกายลูเธอร์แรน แต่จะเป็นอีก
นิกายหนึ่งในโปรเตสแตนต์ โดยตั้งอยู่ในชุมชนพัฒนา 70 ไร่ นอกนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นศูนย์ช่วยเหลือ
มากกว่า เช่น กลุ่ม NGO เป็นต้น แต่จะไม่เป็นองค์กรคริสตจักร ซึ่งส าหรับที่คริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์
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แรนจะอยู่แบบครึ่งๆ กล่าวคือ จะมีเด็กและผู้ปกครองที่มาจากทั้งในชุมชนแออัดคลองเตย กับเด็กและ
ผู้ปกครองที่มาจากที่อื่นๆ ซึ่งจะมีก าลังทรัพย์มาก แต่ส่วนใหญ่แล้วอัตราส่วนของเด็กที่อยู่ภายใต้การดูแล
ของคริสตจักรจะมาจากชุมชนแออัดคลองเตยมากกว่า ซึ่งทางคริสตจักรจะได้รับเงินสนับสนุนจากประเทศ
นอร์เวย์เป็นส่วนใหญ่ แล้วก็ได้รับเงินจากรัฐบาลบางส่วนนอกจากนั้นก็จะมีผู้ร่วมงาน(เครือข่าย
มิชชันนารีลูเธอร์แรน) จากต่างประเทศเข้ามาประจ าทุกปี อย่างเช่นจะมีอาสาสมัครจากเยอรมัน 
นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ ฟินแลนด์ เพราะคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรนเป็นที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักใน
เครือข่ายมิชชันนารีลูเธอร์แรนในประเทศอื่นๆ โดยอาสาสมัครจะเข้ามาฝึกงานกับคริสตจักร เช่น ท า
หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็ก สอนดนตรี และสอนภาษาอังกฤษ เป็นต้น  

งานโบสถ์โดยแบ่งภาระงานออกเป็นสองส่วนคือ การเตรียมการและการออกไปประกาศ 
(เผยแผ่ศาสนา)การเตรียมการนั้นจะประกอบไปด้วย 

ประการแรก การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ศาสนพิธีที่ส าคัญ ได้แก่ การนมัสการวัน
อาทิตย์ หรือพิธีมิสซา มีผู้เข้าร่วมการประชุมนมัสการคิดเฉลี่ยประมาณ 40 คน แต่ละอาทิตย์มีคนใหม่
มาร่วมอยู่เรื่อยๆ เกือบทุกอาทิตย์พิธีมหาสนิทคริสตจักร (Holy communion) โดยทางคริสตจักรได้
ก าหนดเอาวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน เป็นวันประกอบพิธีมหาสนิท พร้อมทั้งมีการสามัคคีธรรม (การ
รวมตัว) โดยการรับประทานอาหารร่วมกัน และพิธีบัพติศมา หรือ พิธีศีลล้างบาป จะกระท าเมื่อมีคนที่จะ
เข้ามาเป็นคริสเตียน เป็นเสมือนพิธีแรกเริ่มของการเป็นคริสเตียน ปีหนึ่งจะกระท า 2 -3 ครั้ง ตั้งแต่เป็น
คริสตจักรมาจนถึงปัจจุบัน มีผู้รับบัพติศมาแล้ว 32 คน 

ประการที่สอง การสอนพระคัมภีร์ ทุกวันอาทิตย์จะมีการเรียนพระคัมภีร์ก่อนการนมัสการ
เดือนละครั้ง เรียนพระคัมภีร์เวียนไปตามบ้านของสมาชิก และมีการสอนเด็กรวีวารศึกษา(Sunday 
school) หมายถึง ในทุกวันอาทิตย์จะมีการแยกเด็กกับผู้ใหญ่ไปท ากิจกรรม โดยผู้ใหญ่จะเข้าร่วมพิธีมิสซา
ใหญ่ ส่วนเด็กจะถูกแยกไปอีกห้องหนึ่ง เพื่อสอนพระคัมภีร์โดยใช้สื่อการสอน เช่น รูปภาพเพื่อให้ง่ายต่อ
ความเข้าใจของเด็กแต่ก่อนหน้านั้นจะมีการร้องเพลงร่วมกันระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ เฉลี่ยแล้ว 40 คน ต่อ
อาทิตย์ ซึ่งเด็กๆเหล่านี้มาจากบริเวณใกล้ๆคริสตจักร 

ประการที่สาม การตั้งกลุ่มอธิษฐาน หรือ กลุ่มเซลล์ หมายถึง การรวมกลุ่มเล็กๆ ที่มีทั้ง
อนุชน (วัยรุ่น) ผู้ใหญ่ หรือครอบครัว เป็นประจ าสม่ าเสมอเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตซึ่งกันและกัน 
นอกจากการแบ่งปันนี้ สมาชิกในกลุ่มจะได้เรียนรู้จักพระค าของพระเจ้า แลกเปลี่ยนความคิดและสร้าง
สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยปกติกลุ่มเซลล์จะมีสมาชิกประมาณ 7-14 คน หัวหน้าเซลล์จะเป็นผู้ดูแลในแต่
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ละกลุ่มเซลล์ มีการนมัสการและแบ่งปันพระวจนะ เพื่อเสริมสร้างสมาชิกให้รู้จักพระเยซูองค์ พระผู้ช่วยให้
รอดมากยิ่งขึ้น กลุ่มเซลล์แต่ละกลุ่มจะใช้บ้านของสมาชิกคนใดคนหนึ่งเพื่อหนุนใจ แบ่งปันประสบการณ์
ส่วนตัวของแต่ละคน เหมือนกับเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน นอกจากนั้นในกลุ่มเซลล์ก็ยังเป็นที่ที่สมาชิก
แต่ละคน จะรับการอธิษฐานเผื่อ และสามารถอธิษฐานเผื่อผู้อื่นได้ด้วย  

ในส่วนของการออกไปประกาศ หรือ การเผยแผ่ศาสนานั้น มีกิจกรรมที่มีการด าเนินอย่าง
สม่ าเสมอ ดังนี้  

1. เยี่ยมเยือนสมาชิกตามบ้าน โดยจะท าอาทิตย์ละครั้ง และทางคริสตจักรกับสถานรับเลี้ยงเด็กได้
ออกไปเยี่ยมเยือนตามบ้านของผู้ปกครองเด็ก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยจะมีการถามตอบ
ปัญหาครอบครัว เรื่องอาชีพ การด ารงชีวิต ปัญหาสุขภาพ ความเจ็บป่วย ปัญหายาเสพติด และเชิญ
พวกเขามาเยี่ยมคริสตจักรในวันอาทิตย์จากการเป็นพยาน สอนเรื่องข่าวประเสริฐแก่เขาด้วยความ
เพียรพยายามหวังว่าพระเจ้าจะทรงให้เกิดผล  

2. อนุชนคริสตจักร (กลุ่มวัยรุ่น) อนุชนคริสตจักรนอกจากจะมีการนมัสการพระเจ้า และท ากิจกรรม
ตามปกติแล้ว คณะอนุชนยังช่วยร่วมท างานโดยแจกใบปลิวและช่วยงานอื่นๆ  

3. การจัดงานฟื้นฟูและการประกาศของคริสตจักร ถือเป็นการประกาศกลางแจ้ง (นอกสถานที่) ทาง
คริสตจักรได้จัดการฟื้นฟูและประกาศแก่คนภายนอกเป็นเวลา 3 คืน ซึ่งมีผู้มาร่วมทุกทุกคืน ส่วนใหญ่
จะเป็นคริสเตียนอยู่ในเครือลูเธอร์แรนที่มาร่วมประชุม ซึ่งท าให้มีผู้ศรัทธาเพิ่มมากขึ้น 

4. ค่ายคริสตจักรประจ าปีที่หัวหิน โดยจะจัดปีละ 1-2 ครั้ง 
5. การจัดฉลองคริสตมาส ส่วนใหญ่จะมีผู้มาร่วมด้วยมากทุกปีประมาณ 200 คน โดยทางคริสตจักรออก

บัตรเชิญไปตามบ้าน และแจกปฎิทินประจ าปีด้วย  
6. คริสตจักรได้ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต14 (โครงการช่วยเหลือด้านการศึกษาเด็กยากจน) โครงการแฟรต 1-

10 ทางคริสตจักรไปสอนเด็กที่นั่นทุกวันเสาร์ พร้อมกับนักศึกษาพระคริสตธรรม 4 คน มีเด็กเข้าร่วม
เรียนประมาณ 100 คน โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม และยังได้ออกเย่ียมเยือนผู้ปกครองของเด็กเหล่านั้น
ด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธีศภุนิมิตฯ  

                                                            
14มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand) เป็นองค์กรค

ริสเตียนเพ่ือการพัฒนาและสาธารณกุศล ที่ด าเนินพันธกิจด้านต่างๆ ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสในสังคม และผู้ที่ด าเนินชีวิตในภาวะยากล าบาก โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
เด็ก ครอบครัว ชุมชน และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ (มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย, มปป.: ออนไลน์)  
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7. การสอนภาษาอังกฤษ ทุกวันอาทิตย์เวลา 14.00-15.15 น. มีการสอนภาษาอังกฤษโดยแบ่งเป็นสาม
ชั้น คือ เริ่มจากท่อง A-Z พัฒนามาเป็นพอเขียนตัวอักษรได้ และพัฒนามาสู่การเรียนหลักไวยากรณ์
ทางภาษาอังกฤษหลังจากนั้นเรียนพระคัมภีร์ 15 นาที มีผู้สนใจเรียนพอสมควรแม้จะไม่เห็นผลทันที 
แต่ทางคริสตจักรก็หวังว่าในอนาคตจะมีคนสนใจมากขึ้น 

8. โครงการดนตรี (โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล) เป็นกิจกรรมเสริมส าหรับเด็กและเยาวชนที่ส าคัญ 
นอกจากทางคริสตจักรจะให้ความส าคัญในการสอนหนังสือและการใช้ชีวิตแก่เด็กแล้ว การเล่นดนตรี
คลาสสิคถือเป็นทักษะและความสามารถเฉพาะทาง ที่ทางคริสตจักรเล็งเห็นว่าเด็กจะสามารถน าไป
ต่อยอดได้ในอนาคต 

ดังนั้น จากการกล่าวถึงภาพรวมของเขตคลองเตย เพื่อเป็นการท าความเข้าใจถึงสภาพทั่วไป
ของพื้นที่ที่เรียกว่า ชุมชนแออัดคลองเตย หรือที่เข้าใจกันในชื่อของ ชุมชนคลองเตย เพราะหากจ าแนก
ออกเป็นลักษณะครัวเรือนในรูปแบบต่างๆที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขตคลองเตย ชุมชนคลองเตยถือเป็น
ชุมชนที่มีขนาดใหญ่ มีจ านวนประชากร รวมไปถึงจ านวนครัวเรือนอยู่มากที่สุด ซึ่งการเกิดขึ้นของชุมชน
แออัดคลองเตยท่ามกลางสังคมเมืองเป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสหกรรมในอดีต สะท้อนให้
เห็นภาพของความแตกต่างทั้งในเรื่องของสภาพความเป็นอยู่ สถานภาพทางเศรษฐกิจ และสถานภาพทาง
สังคม ความเหลื่อมล้ าดังกล่าวส่งผลให้ประชากรที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนแออัดประสบกับปัญหาทางด้านที่อยู่
อาศัยและการด ารงชีวิต น ามาสู่ปัญหาอื่นๆตามมาทั้งยาเสพติด และอาชญากรรมเป็นต้น ทั้งนี้ตามพันธ-
กิจและเป้าหมายของคริสตจักรก็เพื่อช่วยเหลือและมอบโอกาสให้แก่ผู้ทุกข์ยาก โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน เพราะเชื่อว่าเด็กจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ได้ จ าเป็นที่จะต้องได้รับการอบรมสั่งสอนใน
สภาพแวดล้อมที่ดีด้วย การเกิดขึ้นของโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล ภายใต้การดูแลของคริสตจักรอิมานูเอล 
ลูเธอร์แรน ถือเป็นการเกิดขึ้นของแวดวงดนตรีคลาสสิคท่ามกลางชุมชนแออัดคลองเตย ซึ่งดนตรีกับ
ศาสนาคริสต์เป็นสิ่งที่เกื้อหนุนระหว่างกัน เพราะดนตรีถูกใช้เป็นสิ่งที่ประกอบการเล่าเรื่องราวในพิธีกรรม 
ฉะนั้นด้วยความที่ดนตรีคลาสสิคได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรผ่านทางการเข้ามาของมิชชันนารี จึง
ท าให้ทางคริสตจักรจึงเล็งเห็นว่าดนตรีคลาสสิคอาจเป็นช่องทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
เยาวชน ซึ่งทักษะการเล่นดนตรีถือเป็นความสามารถเฉพาะบุคคล ที่จะต้องอาศัยการฝึกฝนและการสั่งสม
ประสบการณ์ จึงน าไปสู่กระบวนการเรียนดนตรีคลาสสิค ที่สะท้อนให้เห็นการหล่อหลอมตัวตนของเด็ก
และเยาวชนขึ้นมาใหม่ รวมไปถึงการสั่งสมทุนในรูปแบบต่างๆที่จะเอื้อให้พวกเขามุ่งสู่ แวดวงดนตรี
คลาสสิคภายนอก โดยจะขอกล่าวในบทถัดไป  
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บทที่ 4 

โรงเรียนดนตรอีิมมานูเอลจากอดีตสู่ปัจจุบัน 

 

ในบทนี้จะเป็นการกล่าวถึงภาพรวมของโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล ตั้งแต่จุดเริ่มต้นและ
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งโรงเรียนดนตรีแห่งนี้ขึ้น การด าเนินงานของโรงเรียนจากอดีตสู่ปัจจุบัน รวมไปถึง
บุคคลต้นแบบของโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของโรงเรียนดนตรีอิมมานู
เอลที่อยู่ภายใต้การดูแลของคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรนความส าคัญของกิจกรรมการเรียนการสอน
ดนตรีคลาสสิคต่อชุมชนแออัด พร้อมกันนั้นยังท าให้เห็นถึงกระบวนการท างานภายในโรงเรียนดนตรีอิม
มานูเอล และความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนในฐานะที่เป็นตัวแบบและเด็กที่เข้ามามีส่วนร่วมกับการเรียน
ดนตรี โดยผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลทั้งจากเอกสาร15และการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาและท าความเข้าใจกระบวนเรียนดนตรีและกระบวนการหล่อหลอมตัวตนของ
เด็กและเยาวชนจากชุมชนคลองเตยผ่านการเรียนดนตรีคลาสสิคที่จะกล่าวในบทถัดไป  

 

จุดเริ่มต้นของโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล  

โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล (Immanuel Music School) เริ่มต้นด้วยกลุ่มนักร้องประสาน
เสียงในโบสถ์และนักเรียนเปียโนจ านวนหนึ่งในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2542 ด าเนินการโดยสองสามีภรรยา
มิชชันนารีชาวนอร์เวย์ ชื่อว่าอาจารย์สุวัย และอาจารย์ดาร์ก โยฮันเนสเซ่น (Solveig and Dag 
Johannessen) และมิชชันนารีทั้งสองท่านนี้ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งการสอนศาสนาตามพันธกิจของ
คริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน ในระยะต่อมากิจกรรมต่างๆของโรงเรียนดนตรีเริ่มเกิดขึ้นอย่างจริงจังใน
เดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2543 เมื่อทางคริสตจักรนั้นได้เปิดเป็นโรงเรียนดนตรีภาคฤดูร้อน (Summer Music 

                                                            
15บันทึกการท างานของมิชชั่นนารีประจ าคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน โดยอาจารย์สุ

วัย โยฮันเนสเซ่น 
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School) ขึ้น ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในละแวกชุมชนคลองเตยได้เข้ามามีส่วนร่วม โดยมีศาสนา
จารย์ประจ าโบสถ์ (pastor) คือ อาจารย์อ านวย ยอดวงศ์ เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบกิจกรรมดังกล่าว ซึ่ง
อาจารย์ดาร์กและอาจารย์สุวัยได้ท าการศึกษาดนตรีไทยควบคู่ไปกับการศึกษาภาษาไทยด้วย และในช่วง
สองปีแรกไดม้ีเป้าหมายที่จะก่อต้ังวงดนตรีไทย 

ต่อมาในปี พ.ศ.2545 วงดนตรีไทยกลุ่มนี้ได้มีโอกาสไปแสดงฝีมือที่ประเทศนอร์เวย์ใน
ช่วงเวลา 14 วัน โดยเป็นการแสดงคอนเสิร์ต 16 ครั้ง ซึ่งหลังจากนั้นได้มีการบันทึกการแสดงในรูปแบบ
แผ่นซีดี โดยน าเพลงของ Grieg16มาผสมผสานกับดนตรีอีสาน แต่เน้นที่เสียงไวโอลินและดนตรีคลาสสิค 
จึงท าให้ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ฟังมากกว่าการเล่นดนตรีไทยเดิมแบบเพียวๆ  

และในช่วงปลายป ีพ.ศ.2545 นั่นเอง มีเด็กและเยาวชนจ านวน 120 คน ได้เข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของโรงเรียนดนตรี แต่มีเพียง 20 คนเท่านั้นที่เข้ามาฝึกซ้อมมากกว่า 10 ครั้ง และมีเพียง 7 -8 คน
เท่านั้นที่มาฝึกซ้อมอย่างสม่ าเสมอตลอดทั้งปี แม้ในช่วงนั้นเด็กๆจะไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการเรียน
ดนตรี แต่ในระยะต่อมาโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลได้เริ่มสร้างนักดนตรีจากเด็กในชุมชนคลองเตย ซึ่งเห็น
เป็นรูปธรรมมากขึ้น และกลายมาเป็นแบบอย่างให้กับเด็กคนอ่ืนๆ ดังที่อาจารย์จันดากล่าวว่า 

จากนั้นในปี พ.ศ.2546 อาจารย์สุวัยก็เริ่มเอาดนตรีเข้ามาสอนอย่างจริงจัง โดยเริ่มจาก
ไวโอลินก่อน ตอนแรกเขาก็สอนลูกของเขาก่อน แต่ลูกของเขาไม่ค่อยสนใจ เขาก็เลย
สอนเด็ก เด็กก็มาบ้างไม่มาบ้าง ก็สอนมาเรื่อยๆ พัฒนามาเรื่อยๆ ซึ่งน้องต้นหรือครู
กล้วยก็เข้ามาเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 ละ พอเขาเรียนก็ติดใจ เขารักมาก รักไวโอลิน
มาก เริ่มเรียนตั้งแต่อายุ 9 ขวบ พี่ต้นเป็นเด็กในชุมชน หลังจากนั้นปรากฏว่าดนตรีมัน
ได้ผลส าหรับเด็กๆ ซึ่งทีแรกผู้ปกครองไม่เข้าใจว่าท าไมเด็กต้องมาโบสถ์ ต้องมาเรียน

                                                            
16เอ็ดวาร์ด กริ๊ก (Edvard Grieg, 1843- 1907) นักดนตรีชาวนอร์เวย์ แนวชาตินิยม/ปิตุ

ภูมินิยม (nationalism)  โดยบทเพลงที่เขาแต่งจะมีการน าเรื่องราวของนอร์เวย์ผสมเข้าไปในบทเพลง
ด้วย  บทเพลงบรรยายเรื่องราวของป่าเขา ภูมิประเทศ ล าน้ า ธรรมชาติของนอร์เวย์ แสดงอัตลักษณ์ของ
ชาวนอร์เวย์ไว้ในบทเพลง เขาจึงได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของชาวนอร์เวย์ เขาได้เริ่มเขียนเพลงได้
เมื่ อ เข าอายุ  9  ปี  และได้ ศึ กษ าด้ าน ดนตรีที่ ส ถ าบั น สอนดน ตรีแห่ ง เมื อ งไลพ์ ซิ ก (Leipzig 
Conservatory) ประเทศเยอรมัน เขาได้มีโอกาสฟังวงดนตรีที่มีชื่อเสียงบรรเลงเพลง ได้เรียนวิธีการ
บรรเลงดนตรี ได้เรียนรู้วิธีการแต่งเพลง หลังจากนั้น 4 ปี เขาได้จบศึกษาด้านดนตรี   จึงได้มาเป็นนัก
เปียโนอาชีพและนักแต่งเพลงด้วย (Mr. Jirawat’s Classroom, มปป.: ออนไลน์) 
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ดนตรีที่โบสถ์ ท าไมเขาไม่กลับบ้าน เพราะส าหรับเด็กที่นี่เปรียบเสมือนบ้านของเขา แต่
ผู้ปกครองก็ไม่สนับสนุนแต่ทีแรก แต่พอเวลาผ่านไปมันเริ่มเห็นผล ผู้ปกครองก็ดึงเด็ก
เข้ามาเรียน บางทีเด็กมาเรียน ผู้ปกครองก็มานั่งดู เขาเริ่มสนับสนุนมากขึ้น แล้วจึงโด่ง
ดังมาจนถึงปัจจุบัน มันก็เลยกลายเป็นว่าโรงเรียนดนตรีกลายเป็นส่วนหนึ่งของโบสถ์ 
แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไปแล้ว (จันดา ไสโยธา, สัมภาษณ์ 13 พฤศจิกายน 2559)  

จนกระทั่งในปัจจุบัน พ.ศ.2560 เป็นเวลาทั้งสิ้น 17 ปีแล้วที่โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล
ด าเนินการสอนดนตรีคลาสสิคให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนคลองเตยมาอย่างต่อเนื่อง แม้เด็กและ
เยาวชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลจะมีจ านวน 100 กว่าคน แต่ในจ านวนดังกล่าว
กลับมีเด็กจ านวน 60 คนที่เข้ามาฝึกซ้อมอย่างเป็นประจ า และอีก 20 คนในจ านวนนั้น คือเด็กที่มีทักษะ
ทางด้านดนตรีและพร้อมที่จะก้าวสู่เส้นทางสายดนตรีคลาสสิคต่อไปในอนาคต ถือเป็นเวลาอย่างมาก 10-
15 ปี ที่โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเขา  

 

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล 

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประการหลักๆ 
ได้แก่ ประการแรกเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก (Personal development) ประการที่สอง เพื่อพัฒนา
สังคม (Social development) และประการที่สาม เพื่อพัฒนาองค์กรคริสตจักร (Organizational 
development) โดยจะขอกล่าวในรายละเอียด ดังนี้ 

การพัฒนาศักยภาพของเด็ก (Personal development)โดยที่ผ่านมามีการศึกษา
เกิดขึ้นมากมายที่พิสูจน์ให้เห็นว่าการเรียนดนตรีคลาสสิคนั้นส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์และ
พฤติกรรมของเด็ก17 หลังจากที่โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลได้ท าการสอนดนตรีมานานกว่า 15 ปี โดยเป็นที่

                                                            
17 จากผลงานศึกษาของ The University of Vermont College of Medicine ที่ได้ท า

การวิเคราะห์ผลการสแกนสมองของเด็กจ านวน 232 คน ช่วงอายุระหว่าง 6 ขวบ ถึง 18 ปี โดยเฉพาะ
การวิเคราะห์การพัฒนาสมองของเด็กที่เล่นเครื่องดนตรี พบว่าการที่เด็กเล่นเครื่องดนตรีมันจะเป็นการไป
กระตุ้นส่วนนอกของสมองใหญ่หรือเปลือกสมอง (Cerebral cortex) ซึ่งมีบทบาทส าคัญในระบบความจ า 
ความใส่ใจ ความตระหนัก (awareness) ความคิด ภาษา และการรับรู้ (consciousness) ท าให้เด็กมีการ
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ประจักษ์แล้วว่า การเรียนดนตรีเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่ท าให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสที่จะได้รับ
การศึกษาที่สูงขึ้น โดยโรงเรียนมีเป้าหมายว่าอย่างน้อยนักเรียนจ านวนครึ่งหนึ่งจะได้รับการศึกษาระดับที่
สูงขึ้น ซึ่งการที่เด็กและเยาวชนจะสามารถศึกษาต่อทางด้านดนตรีในระดับอุดมศึกษา ไม่ใช่แค่พิจารณา
จากการที่เด็กสามารถเข้าใจทฤษฎีและแนวคิดทางดนตรี แต่ขณะเดียวกันการที่เด็กสามารถใช้เครื่อง
ดนตรีได้ ถือเป็นผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทักษะและความสามารถของพวกเขาอย่างสมบูรณ ์

การพัฒนาสังคม (Social development) ทั้งโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล และ EL 
Sistema18เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าโครงการดนตรีสามารถที่จะช่วยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ โดย
ผลลัพธ์ที่ปรากฎออกมาให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมนั้นมาจากทั้งความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ และการเพิ่มขึ้นของความตระหนักรู้ทางสังคม (Socialawareness) ของเด็กที่มา
จากการเล่นดนตรีในวงออร์เคสตรา โดยความตระหนักรู้ทางสังคม หมายถึง ความสามารถของเด็กในการ
แสดงออกถึงการรับรู้เกี่ยวกับตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการแสดง
พฤติกรรมอย่างเหมาะสมในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

การพัฒนาองค์กรคริสตจักร (Organizational development) โครงการดนตรีเป็น
ปัจจัยส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการท างานของคริสตจักร ซึ่งคริสตจักรถือเป็นองค์กรทางศาสนาที่ไม่แสวงหา
ผลก าไรองค์กรหนึ่ง กล่าวคือ คณะผู้ร่วมงานของคริสตจักรจ าเป็นที่จะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมตั้งแต่ใน
ระดับเริ่มต้น แต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าโครงการดนตรีนี้จะไม่เป็นประโยชน์หรือส่งผลต่อ
เครือข่ายคริสตจักรของลูเธอร์แรนที่มีขนาดใหญ่และกว้างขวาง ตรงกันข้ามคณะผู้ร่วมงานในเครือข่าย
ของคริสตจักรจะต้องช่วยกันพิจารณาว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหน ไม่ใช่เพียงแค่
                                                                                                                                                                                 

ทักษะความใส่ใจมากขึ้น (attention skill) และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี (Amy Ellis Nutt, 2015: 
online) 

18 El Sistemaเป็นองค์กรเอกชนที่ เปิดโครงการสอนดนตรีในประเทศเวเนซุ เอลา 
(Venezuela) ก่อตั้งในปี ค.ศ.1975 โดยครูสอนดนตรีชาวเวเนซุเอลาชื่อว่า José Antonio Abreu 
ภายใต้อุดมการณ์ที่ว่า การสอนดนตรีคลาสสิคนั้นจะเป็นการให้โอกาสและพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
เยาวชน ซึ่งในปี ค.ศ.2015 ภายใต้โครงการดนตรีของEl Sistema ประกอบไปด้วยโรงเรียนสอนดนตรีถึง 
400 แห่ง และมีนักเรียนทั้งสิ้น 700,000 คน โดยในการเรียนแต่ละครั้งจะมีการสอนดนตรี 4 ชั่วโมง และ
มีการฝึกซ้อมดนตรีทุกสัปดาห์หลังเลิกเรียน (Elsistemausa, n.p.: online) 
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เป็นประโยชน์ต่อเด็กที่มาเรียนและชุมชน แต่จะต้องเป็นประโยชน์ต่อคริสตจักรด้วย ซึ่งโครงการดนตรีนี้
จะได้รับการชว่ยเหลือจากเครือข่ายคริสตจักรลูเธอร์แรนที่อื่นๆโดยจะมีการคัดเลือกและส่งครูสอนดนตรีที่
มีคุณภาพมาให้ 

 

การด าเนินงานของโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลจากอดีตสู่ปัจจุบัน 

อาจกล่าวได้ว่าการเกิดขึ้นของโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล มาจากจุดเริ่มต้นของกิจกรรมที่
เป็นส่วนหนึ่งของสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานรับเลี้ยงเด็กนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านสังคมสงเคราะห์ที่
ส าคัญของคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของคณะมิชช่ันนารีจากประเทศนอร์เวย์ 
โดยเล็งเห็นว่าเด็กถือเป็นทรัพยากรส าคัญที่สามารถน ามาพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และปลูกฝังค่านิยม 
ความนึกคิดที่ดีได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวของพวกเขาเองและเป็นประโยชน์ต่อสังคมภายนอกด้วยเหตุ
นี้กิจกรรมการเรียนดนตรีจึงถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญของคริสตจักรในการเข้าถึงเด็กและเยาวชน 
ขณะเดียวกันก็ท าให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขากับพื้นที่ของคริสตจักร 
และระหว่างพวกเขากับเพ่ือนๆ รวมไปถึงครูสอนและผู้ปกครอง 

โดยในระยะแรกก่อนที่จะมีการก่อตั้งเป็นโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลที่โบสถ์ใหญ่นั้น การ
เรียนดนตรีคลาสสิคของเด็กๆ จะอยู่ในรูปแบบของกิจกรรมในช่วงเย็นที่บ้านสรรเสริญ สถานรับเลี้ยงเด็ก
แห่งที่สองของคริสตจักรอิมมานูเอล โดยครูต้นได้ให้ข้อมูลว่า “ที่บ้านสรรเสริญจะสอนตั้งแต่เด็ก 6 เดือน 
จนถึงกี่ปีไม่รู้ แต่ที่นี้จะเริ่มสอนตั้งแต่อนุบาล 1 2 3 ที่บ้านสรรเสริญจะไม่มีสอนดนตรีนะ แต่จะเป็นแค่
กิจกรรมตอนเย็นเฉยๆ ก็คือเด็กใครก็ได้เข้ามา ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นเด็กที่นั่น เป็นเด็กรอบๆชุมชน ซึ่งตอน
นั้นอาจารย์สุวัยเป็นคนดูแล” (วรินทร์ อาจวิไล, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่งกิจกรรมการเรียน
ดนตรีนั้นเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้เปิดให้ส าหรับเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสรรเสริญ เนื่องจากยังเป็นเด็ก
อ่อน (อายุ 6 เดือนถึง 2 ปี) แต่เด็กที่เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมดนตรีส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่อยู่บริเวณ
รอบๆบ้านสรรเสริญ ในพื้นที่ชุมชนน้องใหม่ อาจกล่าวได้ว่าการเกิดขึ้นของกิจกรรมการเรียนดนตรีเป็น
กิจกรรมที่ใช้พื้นที่ของบ้านสรรเสริญเป็นสถานที่รวมตัวและดึงเด็กๆจากในชุมชนให้เข้ามาท ากิจกรรมใน
เวลาว่าง 
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ภาพที่ 4.1 สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสรรเสริญในชุมชนน้องใหม่ 

ภาพถ่ายโดย รัชดาภรณ์ เหมจนิดา บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 
เด็กรุ่นแรกที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนดนตรีที่บ้านสรรเสริญเริ่มต้นขึ้นเมื่อ 

16 ปีที่แล้ว ซึ่งครูต้นถือเป็นนักเรียนดนตรีรุ่นแรกเพียงคนเดียวจากชุมชนน้องใหม่ที่ยังคงเรียนดนตรี
ต่อเนื่องมา และน าไปสู่การเรียนต่อทางด้านดนตรีอย่างจริงจังในระดับมหาวิทยาลัย โดยคนที่มีส่วนส าคัญ
ในการผลักดันและสนับสนุนให้ครูต้นเรียนดนตรีต่อและไม่ทิ้งความสามารถทางดนตรีนี้ไปโดยเปล่า
ประโยชน์ก็คืออาจารย์สุวัย ครูต้นได้กล่าวสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของการเรียนดนตรีต่อตัวเด็ก
ในชุมชนคลองเตยว่า  

ที่อาจารย์อยากให้พี่กลับมาเรียนเพราะหนึ่งเลยเขาอยากให้โอกาสเด็กๆ
มากกว่า เขาไม่ได้เห็นแววหรอกว่าใครเก่งใครไม่เก่ง แต่หนึ่งเลยเขาอยากให้
เด็กรู้ว่าดนตรีเนี่ยมันสามารถพัฒนาอะไรได้หลายๆอย่าง เขาก็เลยเลือกทุกคน 
ไม่ได้จ าเป็นว่าจะต้องเป็นพี่ เพราะว่าพี่เห็นว่าอาจารย์เขาพยายามตามเด็กที่
ไม่เรียนแล้วกลับมาเรียน ซึ่งจริงๆแล้วเด็กพวกนั้นอาจจะไม่ได้มีแววอะไรเลย 
แต่เขาเหมือนอยากให้เด็กหลุดจากสิ่งที่เสี่ยงต่อชีวิตของเขา (วรินทร์ อาจวิไล, 
สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560) 

ไม่ใช่แค่ครูต้นเท่านั้นที่ได้รับโอกาสจากอาจารย์สุวัย แต่รวมไปถึงเด็กคนอื่นๆที่อยู่โดยรอบ
พื้นที่ชุมชนแออัดคลองเตยด้วย โดยอาจารย์สุวัยพยายามลดช่องว่างหรือเงื่อนไขต่างๆที่จะท าให้เด็กที่ด้อย
โอกาสจากชุมชนแออัดเข้าถึงกิจกรรมการเรียนดนตรี ถือเป็นการน าเด็กเข้าสู่กระบวนการพัฒนาด้าน



75 
 

สติปัญญา อุปนิสัย และความเป็นอยู่ ซึ่งครูต้นยังกล่าวเสริมอีกว่า “อาจารย์สุวัยเขาก็จะสอนเบสิค เพราะ
เขาไม่ได้เล่นไวโอลิน เขาก็จะไม่รู้เทคนิคหรืออะไรต่างๆ แต่เขาก็จะมีวิธีที่จะท าให้เด็กenjoy กับดนตรี”
(วรินทร์ อาจวิไล, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560) จะเห็นได้ว่าหน้าที่ที่ส าคัญของอาจารย์สุวัยไม่ใช่แค่
การสอนเด็กเล่นไวโอลินเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการพยายามที่จะโน้มน้าวใจเด็ก เพื่อท าให้พวกเขาเห็นว่า
ดนตรีไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อและยากจนเกินไป โดยอาจารย์ได้เอาความรู้ในการดูแลเด็กเล็กมาประยุกต์เข้ากับ
กิจกรรมดนตรี ซึ่งอาจารย์สุวัยเองก็เคยมีประสบการณ์ในการดูแลเด็กอนุบาลด้วย แม้ว่าอาจารย์สุวัยจะ
ไม่ได้เป็นนักดนตรีหรือมีความเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีมากนัก แต่อาจารย์กลับน าเอาดนตรีมาเป็น
เครื่องมือในการดึงดูดเด็กให้เข้ามาท ากิจกรรม มากกว่าที่จะใช้เวลาคลุกคลีกับสภาพแวดล้อมในชุมชน
แออัดที่อาจจะเป็นผลเสียต่อตัวเด็กในอนาคต โดยมีบางกรณีที่เด็กทิ้งการเรียนดนตรีไป อันเกิดจากทั้ง
ปัจจัยทางด้านครอบครัว กลุ่มเพื่อน และการเปลี่ยนแปลงความสนใจส่วนบุคคล แต่อาจารย์สุวัยก็
พยายามที่จะดึงเด็กกลับมาเรียน ซึ่งอย่างน้อยผลลัพธ์ที่ได้มันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กเองไม่มากก็น้อย
ในอนาคต โดยครูต้นยังกล่าวถึงสิ่งที่ท าให้เด็กๆอยากที่จะเรียนกับอาจารย์สุวัย “ข้อดีคืออาจารย์สุวัยจะ
เป็นคนใจเย็น เขาก็จะเป็นแบบโอ้ว ไม่ซ้อมมาไม่เป็นไร เพราะเหมือนเขาอยากให้เด็กได้เรียน” (วรินทร์ 
อาจวิไล, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560) ลักษณะเช่นนี้จึงท าให้เด็กเริ่มรู้สึกว่าการเรียนดนตรีไม่ได้ยาก 
เพราะอาจารย์สุวัยในฐานนะครูผู้สอนนั้นได้สร้างบรรยากาศที่ท าให้พวกเขารู้สึกว่าไม่ถูกกดดันจนเกินไป 
เหมือนได้มาท ากิจกรรมกับเพ่ือนและมีครูที่คอยให้โอกาส ฉะนั้น การท าให้เด็กรู้สึกว่าเขาสนุกกับการเรียน
และการท ากิจกรรมไปพร้อมกันนั้น ท าให้เด็กมีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตัวเอง
กระท าอยู่ ซึ่งท าให้การเรียนดนตรีของพวกเขาต่อเนื่องและมีการพัฒนามากขึ้น  

หลังจากที่อาจารย์สุวัยได้ท าหน้าที่ในฐานะครูใหญ่ประจ าโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล และ
เป็นมิชชั่นนารีท างานตามพันธะกิจของคริสตศาสนา คือการเผยแพร่ศาสนาและการท างานด้านสังคม
สงเคราะห์มาตลอด 16 ปีจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าในระยะหลังช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา อาจารย์สุวัยจ าเป็นที่
จะต้องเดินทางกลับไปประเทศนอร์เวย์ เนื่องจากปัญหาสุขภาพ แต่อาจารย์ก็ยังคงท าหน้าที่ครูดูแล
ติดตามผลส าเร็จของเด็กๆ และการด าเนินงานของในโรงเรียนอยู่เสมอ ซึ่งผู้ศึกษาได้มีโอกาสเจอและ
พูดคุยกับอาจารย์สุวัย ถือเป็นช่วงที่อาจารย์กลับมาเยี่ยมเด็กๆที่ไทยในช่วงพักร้อน อาจารย์สุวัยเป็นหญิง
สูงวัย ร่างใหญ่แต่ใจดี ยิ้มแย้มตลอดเวลาในขณะที่พูดคุยกัน ซึ่งอาจารย์สามารถพูดภาษาไทยได้ แต่หาก
ค าไหนที่ไม่สามารถพูดได้ก็จะให้ครูต้นช่วยแปล โดยอาจารย์สุวัยได้กล่าวว่าแม้ตนจะกลับไปอยู่นอร์เวย์ 
แต่ภาระงานต่างๆที่ตนเคยดูแลและรับผิดชอบก็ยังท าอยู่เสมอ อย่างเช่นการจดสถิติการเข้าเรียนของเด็ก 
เหมือนเป็นการเช็คว่าเด็กแต่ละคนเข้าเรียนบ่อยมากแค่ไหนใน 1 ปีการศึกษา โดยอาจารย์สุวัยจะเป็นคน
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ท าสถิติเพื่อจัดอันดับเด็กที่มาเรียนจ านวนครั้งมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด และครูต้นจะเป็นคนเช็คชื่อเด็ก
ที่เข้าเรียนในแต่ละครั้ง และส่งตารางการเช็คชื่อนี้กลับไปให้อาจารย์สุวัยเป็นผู้รวบรวม ซึ่งอาจารย์สุวัยจะ
อาศัยวิธีการติดต่อกับครูต้นผ่านทางออนไลน์ โดยพอจบแต่ละภาคการศึกษา (ใน 1 ปีการศึกษาจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ภาคการศึกษา) ก็จะมีการมอบรางวัลให้แก่เด็กที่มาเรียนอย่างต่อเนื่องและขาดน้อยที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.2 สถติเิด็กที่เรยีนดนตรีจ านวนครัง้มากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด บันทึกโดยอาจารย์สวุัย  
4.3 ตารางเช็คชื่อเด็กที่เข้าเรียนในแต่ละครั้ง บันทึกโดยครูต้น 

ภาพถ่ายโดย รัชดาภรณ์ เหมจนิดา บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 19 มกราคม 2560 

จากจ านวนเด็ก 20 กว่าคนในช่วงแรกที่มีกิจกรรมการเรียนดนตรีเกิดขึ้นที่บ้านสรรเสริญ 
ซึ่งถือเป็นจุดรวมตัวแห่งแรกของเด็กที่เข้ามาท ากิจกรรมของคริสตจักร เด็กที่เข้ามาร่วมกิจกรรมก็จะมีอายุ
ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 3 เนื่องด้วยผลตอบรับที่ดีท าให้มีเด็กเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก 
เด็กจ านวนหนึ่งจึงถูกส่งให้มาเรียนที่โบสถ์ใหญ่ (สถานรับเลี้ยงเด็กศูนย์แรก เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล 1-3) 
ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกซ้อมและรวมวงของเด็กๆ และมีเด็กอีกจ านวนหนึ่งที่เดิมทีได้เรียนอยู่ชั้นอนุบาล 3 ที่นี้
อยู่แล้ว ก็จะถูกจับให้เล่นไวโอลินเป็นกิจกรรมช่วงเย็นเหมือนเช่นที่บ้านสรรเสริญ โดยครูต้นได้กล่าวถึง
สถานการณ์ของโรงเรียนดนตรีในปัจจุบันว่า 

เด็กที่เรียนทั้งหมดประมาณ 100 คน แต่ถ้าที่มาประจ าจริงๆอ่ะ 30-45 คนได้
โดยประมาณ อายุน้อยที่สุดที่เข้ามาเรียนก็ 4 ขวบ ตอนนี้เราเพิ่งเริ่มรับ 4 
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ขวบนะ แต่ก่อนเราจะรับ 6 ขึ้นไป เพราะเด็ก 6 ขวบจะมีสมาธิมากกว่า 
เหมือนรู้มากกว่า เด็ก 4 ขวบจะเหมือนว่าแบบไม่ได้อะไรเลย แต่ว่าเราก็เริ่ม
เหมือนมีกิจกรรมมากขึ้น ให้เด็กเล่นสนุกด้วยกันมากกว่าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ
ดนตรี คือยังไม่ได้อัดเนื้อหาแน่นมาก ให้เขาเริ่มซึมซับก่อน ให้อยู่กับเพื่อน ท า
ให้เขาเริ่มอยากมา ถ้าโตสุดก็คืออายุ 22 (วรินทร์ อาจวิไล, สัมภาษณ์ 26 
กุมภาพันธ์ 2560) 

จะเห็นได้ว่าจากที่แต่ก่อนทางโรงเรียนจะเริ่มสอนดนตรีให้แก่เด็กอายุ 6 ขวบขึ้นไป แต่
ขณะนี้ได้เปิดรับเด็กอายุน้อยที่สุดคือ 4 ขวบ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่แค่เพื่อสอนดนตรีและพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้อย่างเข้มข้นเหมือนเด็กรุ่นพี่ แต่มันเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะเพื่อนในวัย
เดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญมากในการอยู่ร่วมกันภายในโรงเรียนและการรวมวงเพื่อเล่นดนตรี นอกจากนั้น
ในจ านวนเด็กทั้งหมด 100 คนที่เข้ามาเรียนดนตรีนั้นประกอบด้วยเด็กที่มาจากพื้นที่ชุมชนคลองเตย และ
มีเด็กจากพื้นที่อื่นๆเริ่มเข้ามาเรียนด้วย จากการสังเกตการณ์และสอบถามผู้ปกครองบางท่านพบว่าเพิ่งพา
บุตรสาวเข้ามาเรียนที่โรงเรียนดนตรีแห่งนี้ ซึ่งจะพาลูกมาเรียนและรับกลับพร้อมกันทุกวันอาทิตย์ โดย
เดินทางมาจากจังหวัดนนทบุรี สาเหตุหลักๆที่ผู้ปกครองหลายท่านเลือกจะพาบุตรหลานมาเรียนดนตรี
คลาสสิคที่นี้ก็เพราะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งค่าสอนและอุปกรณ์ หากไปเรียนที่อื่นก็จะเสียค่าใช้จ่ายแพง
มาก การที่โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลเปิดสอนดนตรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเด็ก
ที่ด้อยโอกาสในชุมชนคลองเตย รวมไปถึงเด็กจากพื้นที่อื่นๆ ดั่งที่ครูต้นกล่าวว่า “ที่นี่รับเด็กที่ไม่ได้มีเงิน 
ซึ่งเด็กที่เข้ามาเรียน ทางคริสตจักรก็ไม่ได้ก าหนดเง่ือนไขอะไร แต่แต่ก่อนอาจจะมีการประกาศ19 เรื่องราว
ของคริสเตียนอยู่แล้ว แต่หลังๆพอคนเยอะขึ้นมาก ก็ไม่ได้เน้นส่วนนี้เท่าไหร่ เราก็เหมือนจะเป็นการให้
ดนตรีซะมากกว่า” (วรินทร์ อาจวิไล, สัมภาษณ์ 19 มกราคม 2560) แม้ทางคริสตจักรเองไม่ได้มีเงื่อนไข
ว่าหากเรียนดนตรีแล้วจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ หรือจะต้องนับถือคริสต์ศาสนา แต่อาจจะมีบ้างใน
ช่วงแรกที่มีการประกาศศาสนาควบคู่ไปกับการท างานด้านพันธะกิจสังคมสงเคราะห์ด้วย ซึ่งในปัจจุบันแม้
เรื่องการเผยแพร่ศาสนาจะเป็นเรื่องรองลงมาจากการสอนดนตรี แต่การด าเนินงานของโรงเรียนยังคงต้อง
พึ่งพาการสนับสนุนจากทางคริสตจักรอยู่ จึงท าให้อาจจะมีบ้างที่เปิดโอกาสให้เด็กและผู้ปกครองเรียนรู้
เรื่องพระเจ้า ซึ่งเด็กจะซึมซับจากสภาพแวดล้อมภายในคริสตจักรเอง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของ
แต่ละคน ไม่ได้มีการบังคับแต่อย่างใด ตามที่ครูต้นกล่าวว่า “แต่เราก็ต้องร่วมมือกับที่นี้ด้วย ที่โบสถ์ด้วย
เช่นกัน เพราะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของที่นี้ เขาก็คอยถามเราเหมือนกันว่าแบบเด็กรู้จักพระเจ้าขึ้นมั้ย เพราะ

                                                            
19การประกาศ หมายถึง การเผยแพร่ศาสนา  
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งั้นเราก็เหมือนอยู่ตรงกลางระหว่างศาสนาและดนตรี ฉะนั้นเราต้องท าให้สองอย่างบาลานซ์กัน จะมากไป
ก็ไม่ได้ น้อยไปก็ไม่ได้” (วรินทร์ อาจวิไล, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560) 

นอกจากโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลจะมีบุคคลากรคนส าคัญอย่างอาจารย์สุวัย ท าหน้าที่
ด าเนินงานการสอนดนตรีควบคู่ไปกับการงานของคริสตจักรแล้ว ครูต้นยังได้เข้ามาเป็นครูประจ าคนแรก
ของโรงเรียนดนตรีแห่งนี้  โดยน าความรู้และประสบการณ์ทางดนตรีจากที่ตนเรียนมาในระดับ
มหาวิทยาลัยมาปรับใช้ในการสอนเด็กที่คริสตจักรซึ่งเด็กที่ครูต้นสอนนั้นจะมีทั้งเด็กเก่าที่เคยเรียนกับ
อาจารย์สุวัยมาก่อนหน้านั้น และเด็กใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาที่โบสถ์ เด็กใหม่ไม่จ าเป็นต้องผ่านการทดสอบใดๆ 
เพราะทุกคนต้องมาเริ่มต้นใหม่เหมือนกัน ตามที่ครูต้นกล่าวว่า “พี่จบมาก็จะมีความรู้เกี่ยวกับดนตรี 100 
เปอร์เซ็น สมัยก่อนอาจจะสอนดนตรีเพื่อให้รู้จักพระเจ้า แต่พอพี่เข้ามาเลยเอาระบบของดนตรีทั้งหมดเข้า
มาใช้ แล้วเด็กที่เข้ามาไม่จ าเป็นต้อง taste เพราะต้องมาเริ่มต้นใหม่เลย นอกจากดนตรีคลาสสิคแล้ว เด็ก
ยังสามารถเลือกเรียนกีตาร์ กลอง เปียโนได้ด้วย” (วรินทร์ อาจวิไล, สัมภาษณ์ 19 มกราคม 2560) โดย
การเรียนการสอนดนตรีที่โบสถ์ใหญ่นั้นจะมีการแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ ซึ่งจะดูจากพื้นฐานทางดนตรีที่เด็ก
มี รวมไปถึงพัฒนาการของการเล่นดนตรีของเด็กแต่ละคน ครูต้นได้ให้ข้อมูลว่า  

การเรียนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก และเดี่ยว และจะมี 2 
บทเรียน คือ ทฤษฎีดนตรี และ Ear training แบบเดี่ยวคือจะมีเรียนทุกวัน 
ส่วนแบบกลุ่มเล็ก แต่ละอาทิตย์มีไม่เหมือนกัน และแบบกลุ่มใหญ่ แบ่ง
ออกเป็น A B C A คือวงของเด็กที่มีฝีมือดี เป็นมาตรฐานแล้ว สามารถเล่น
เพลง standardข้างนอกได้ มีทั้งเด็กเล็กและเด็กโตB คือวงที่อ่านโน้ตได้
พอสมควร รวมวงกับเพื่อนได้C คือวงเริ่มต้นฝึกหัดใหม่ที่จะรวมวง ยังไม่รู้ว่า
การฟังเป็นยังไง หรือมองคอนดักเตอร์ยังไง เสียงตัวเองเป็นยังไง แล้วก็จะมี
กลุ่มร้องผสานเสียง และก็มีสอนเดี่ยวร้องเพลงด้วย(วรินทร์ อาจวิไล, 
สัมภาษณ์ 19 มกราคม 2560)  

บทเรียนที่ครูต้นน ามาประยุกต์ใช้ในการสอนดนตรีคือ ทฤษฎีดนตรีและการสอนโสตทักษะ
(Ear training) ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูต้นได้เรียนในระดับมหาวิทยาลัย การแบ่งเด็กออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มใหญ่
จะแบ่งออกเป็นอีก 3 วง ทั้งนี้ก็เพื่อจ าแนกเด็กแต่ละคนตามพัฒนาการและพื้นฐานทางดนตรีที่เขามี และ
เพื่อให้เด็กรู้จักรวมวงกับเพื่อน ซึ่งส าคัญมากต่อการเล่นดนตรีคลาสสิคในรูปแบบของวงออเคสตรา 
โดยเฉพาะการแบ่งออกเป็น 3 วง ไล่ระดับจาก A B และ C แต่ละวงนั้นจะประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี
ประเภทเครื่องสาย ได้แก่ ไวโอลิน วิโอลา เชลโล และดัมเบิลเบส วง A จัดว่าเป็นกลุ่มเด็กที่มีฝีมือดีใน
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ระดับมาตรฐาน สามารถที่จะเล่นเพลง standard ได้ ซึ่งครูต้นกล่าวว่า “เพลง standard อย่างเช่น เพลง
Symphony ของ Beethoven อะไรแบบนี้ ซึ่งทุกคนก็จะรู้จักหมด อย่างSymphony เบอร์ 5 แบบนี้ พูด
ไปปุ๊บคนรู้จักหมด นี่คือเพลง standard ที่ทุกคนรู้หมด ไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่เล่นดนตรี แต่คนนอกก็รู้”  
(วรินทร์ อาจวิไล, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560) วง B จะเป็นเด็กที่สามารถอ่านโน้ตได้และสามารถรวม
วงกับเพื่อนได้ ส่วนวง C จะเป็นกลุ่มของเด็กใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มรวมวง ยังไม่มีพื้นฐานทางด้านดนตรีมากนัก 
นอกจากนั้นครูต้นยังกล่าวอีกว่าตอนนี้มีการเพิ่มวง E ขึ้นมาใหม่ ซึ่งเป็นเด็กที่เพิ่งเข้ามาใหม่ ไม่มีพื้นฐาน
ทางดนตรีเลย ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จ าเป็นจะต้องมีการปูพื้นฐานทางดนตรี แต่ไม่ถึงกับให้เด็กเรียนเนื้อหาแน่น
จนเกินไป โดยจะให้เด็กท ากิจกรรมและได้อยู่ร่วมกับเพื่อนในวัยเดียวกันมากกว่า เพื่อท าให้พวกเขาเกิด
ความรู้สึกชอบและผูกพันธ์กับดนตรี โดยครูต้นกล่าวว่า 

วง A มีน้อย ประมาณ 12-13 คนเอง แต่ B มีประมาณ 25 คน วง C มี
ประมาณ 17 คน คือเป็นเด็กใหม่ แต่ไม่ได้ใหม่จ๋าเลยนะ ตอนนี้มีอีกวงเพิ่มมา
คือวง E คือวงเด็กใหม่เลยจริงๆ วง E คือเป็นการเริ่มต้นใหม่เลย ก็จะมีการ
รวมกันก่อน เรียนพื้นฐาน อยู่ร่วมกัน เหมือนละลายพฤติกรรม มี E1 E2 ด้วย 
E1 คือเด็กโตละ เข้าใจภาษาละ แต่ E2 ก็จะเป็นด็ก 4 ขวบ เหมือนปีนี้เราเริ่ม
เข้มงวดขึ้นด้วย เราอยากให้เด็กพัฒนาขึ้นเร็วๆ(วรินทร์ อาจวิไล , สัมภาษณ์ 
26 กุมภาพันธ์ 2560) 

ทั้งนี้ ครูต้นยังได้ให้ข้อมูลถึงความส าคัญของการแบ่งผู้เรียนออกเป็นการเรียนแบบเดี่ยว
และแบบกลุ่มเล็ก ออกจากกลุ่มใหญ่ ซึ่งเปรียบเหมือนกระบวนการแยกเด็กออกมาเรียนต่างหากก่อน แล้ว
ค่อยให้กลับไปรวมวง 

การที่จะต้องแยกเด็กก็เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีความพร้อมและความสนใจ
ต่างกัน พอจับมารวมเป็นกลุ่มเดียว มันอาจท าให้เด็กพัฒนาช้า อาจเกิด
ปัญหาว่าคนนี้เล่นไม่ได้ต้องรอคนนี้ เพราะ 1 วง จะต้องไปด้วยกัน การแบ่ง
ทั้งสามวงนี้คือการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก ให้เด็กที่เข้ามาใหม่ๆไม่รู้สึกว่า
มันยากเกินไป อาจท าให้เด็กท้อถอย เพราะถ้าเขารู้สึกว่าในกลุ่มนั้นมีคนที่
เข้าใจพอๆกับเขา รู้พอๆกับเขา เขาก็จะรู้สึกว่าเขาก็พร้อมจะเรียนรู้ไปด้วยกัน 
หลังจากนั้นก็จะเอาเด็กมารวมวงกัน คือหนึ่งเราจะไม่เอาวง C ไปอยู่กับ A 
เพราะเด็กไม่เก่งจะรู้สึกว่ามันยากเกินไป แต่เราจะเอาวงที่ใกล้กันมารวมกัน 
มาช่วยกัน เพื่อท าให้เขารู้สึกว่า สิ่งที่ถูกต้องมันเป็นแบบนี้ เพราะพี่ๆเขาเคย
เล่นมาแล้ว เขาก็จะเลียนแบบ แต่ที่นี่เราจะไม่มีการแบ่งตามอายุ เราจะไม่
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แบ่งตามอายุเด็ดขาด เพราะแต่ละคนเริ่มเรียนไม่พร้อมกัน บางคน 9 ขวบก็
มาเริ่มใหม่ แต่บางคน 9 ขวบก็เก่งแล้ว เด็กอายุที่น้อยสุดที่เข้ามาเรียนจะอายุ
น้อยสุด 3 ขวบ แต่ปัจจุบันเราเริ่มไม่แน่ใจว่าเด็กมาจากไหนบ้าง อาจจะไม่ได้
มาจากชุมชน (วรินทร์ อาจวิไล, สัมภาษณ์ 19 มกราคม 2560) 

การแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ทั้งการเรียนเดี่ยว กลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ถือเป็นการให้
ความส าคัญและใส่ใจกับเด็กทุกคนที่เข้ามาเรียนดนตรี เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีพัฒนาการและพื้นฐานทาง
ดนตรีแตกต่างกัน ครูต้นจึงจ าเป็นต้นเริ่มจากกระบวนการ “แยก” เด็ก เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงเด็กแต่ละ
คนได้อย่างเท่าเทียมกันและสอนได้อย่างเต็มที่ ท าให้เด็กบางคนมีพื้นฐานทางดนตรีเท่าๆกับเพื่อนหรือรุ่น
พี่ที่เรียนมาก่อน ซึ่งหลังจากที่ครูต้นได้สอนและประเมินเด็กเป็นรายบุคคลแล้ว ก็จะด าเนินต่อไปสู่
กระบวนการ “รวม” เพื่อให้เด็กแต่ละคนปรับตัวเข้ากับวงได้ และเพื่อให้เด็กแต่ละคนในวงช่วงกันสอน
และเป็นแบบอย่างให้กัน โดยพื้นฐานทางดนตรีของเด็กแต่ละคนที่ถูกรวมมาอยู่วงเดียวกันจะไม่ต่างกัน
มาก ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้เป็นการกดดันเด็กที่พื้นฐานทางดนตรียังไม่สมบูรณ์พอ ซึ่งเด็กบางคนอยู่ทั้งวง Bและ 
A และอาจจะเล่นเครื่องดนตรีมากกว่า 1 อย่าง ทั้งนี้แต่ละวงจะไม่สามารถแบ่งได้ชัดเจนว่าวงนี้ควรจะเป็น
เด็กตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ เพราะขึ้นอยู่กับพัฒนาการและความต่อเนื่องในการเรียนดนตรีของเด็ก
แต่ละคน อย่างเช่นในกรณีของวง A ที่ถือว่าเป็นวงที่รวมเด็กที่มีพื้นฐานและพัฒนาการทางดนตรีอย่าง
สมบูรณ์ เด็กที่จะอยู่วงนี้ได้ควรจะเป็นเด็กโตสุด แต่ในความเป็นจริงเด็กอายุน้อยสุดก็สามารถเข้าวงนี้ได้ 
นอกจากนั้นความส าคัญของการแยกเด็กออกมาเป็นเรียนแบบเด่ียวและแบบกลุ่มเล็กนั้นครูต้นได้กล่าวว่า 

คือวงใหญ่มันก็จะมีการฟังที่มันเนียนได้ เข้าใจค าว่าเนียนได้มะ เวลาอยู่วง
ใหญ่ปุ๊บเราเล่นเพี้ยนนิดนึงมันก็ไม่ได้ยินหรอก แต่พอเรารวมวงเล็กปุ๊บ ทีนี้เรา
เล่นคนเดียวละ อย่างละคนละ มันจะได้ยินมากกว่า มันจะได้ยินคอร์ด20ที่ชัด
ขึ้น พอเพี้ยนปุ๊บเรารู้ทันทีว่าเฮ้ยตรงนี้เราผิดนะ เพราะบางทีหูเราเข้าข้าง
ตัวเองมากเกินไป มันก็ไม่ได้ เพราะงั้นมันต้องมีครูที่คอยฟังว่าเฮ้ย ไม่ใช่ อะไร
แบบนี้ แล้วก็พอเรียนเดี่ยวก็จะได้อีกแบบนึง อันนี้ก็จะได้หูของจริง อันนี้ก็
ห้ามเพี้ยนเลย เดี่ยวพี่ก็จะสอนประมาณครึ่งชั่วโมง ก็จะเริ่มให้เล่นสเกล21

ก่อน เพราะสเกลเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดและเขาจะฟังได้มากที่สุด เพราะมัน

                                                            
20คอร์ด (chord) หมายถึง โน้ตต้ังแต่ 3 ตัวขึ้นไป เช่น คอร์ด C จะประกอบด้วย 3 ตัวโน้ต 

คือ โด (C) มี(E) และซอล(G) 
21สเกล หรือ บันใดเสียง หมายถึง 
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เหมือนกันหมดเลยสเกลอะไรก็ตาม แล้วก็จะเริ่มเล่นเพลง ซึ่งเพลงเขาก็ต้อง
ไปฟังมา ก็จะเหมือนกับปรับวงเลย ก็คือสไตล์ จังหวะ อารมณ์ ส าคัญที่สุดใน
การเล่นเดี่ยว (วรินทร์ อาจวิไล, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560) 

ครูต้นได้กล่าวถึงความส าคัญของการเรียนเดี่ยว ถือเป็นกระบวนการเรียนที่ส าคัญก่อนที่
เด็กจะเข้าเล่นเป็นวงรวมกับเพื่อน เพราะเด็กจะรู้ว่าตัวเองเล่นเสียงเพี้ยน ตรงตามคอร์ดหรือไม่ โดยจะมี
ครูต้นคอยบอกจุดที่บกพร่อง ซึ่งหากเล่นอยู่ในวงใหญ่เด็กจะไม่ได้ยินเสียงจากเครื่องดนตรีของตัวเอง แต่
จะเล่นตามเพื่อนร่วมวง ฉะนั้น การเรียนเดี่ยวถือเป็นการแก้ไขและให้เด็กปรับเทคนิคการเล่นดนตรีของ
เด็กทีละคน โดยสิ่งที่เด็กจะได้คือทักษะการฟังเสียงที่ดีขึ้น ไม่ผิดเพี้ยนไปจากเสียงมาตราฐาน ซึ่งครูต้นจะ
สอนโดยวิธีการให้เด็กฝึกการไล่สเกล เพื่อให้เด็กได้รู้จักบันใดเสียงแต่ละแบบ ถือเป็นการปฏิบัติขั้นพื้นฐาน
ก่อนที่เด็กจะสามารถเล่นเพลงหนึ่งๆได้ นอกจากนั้นเมื่อเด็กต้องเล่นเพลง เขาจ าเป็นที่จะต้องฟังเพลงนั่น
ก่อน เพื่อให้รู้จังหวะและอารมณ์ของเพลง ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญมากในการเล่นเพลงๆหนึ่ง เพราะผู้เล่นจ าเป็น
จะต้องถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงให้ผู้ฟังรู้สึกคล้อยตาม ครูต้นยังกล่าวเสริมอีกว่า 

แล้วทุกคนจะผ่านการเรียนเดี่ยวหมด ต้องเรียนจากเดี่ยวมาก่อนที่จะรวมวง 
อยู่ดีๆไปรวมวงไม่ได้เลยนะ ต้องเดี่ยวก่อนอันดับแรก ซึ่งแต่ละคนจะฝึกเดี่ยว
นานมั้ย มันก็แล้วแต่เด็กเลยนะ แรกๆเราจะไม่ให้เขาเอาไวโอลินกลับบ้าน อัน
นี้จะเป็นช่วงที่พัฒนาช้าที่สุด เพราะว่าเรากลัวเขาจะไม่จริงจัง คือเอาไวโอลิน
ไปเลย แล้วไม่เอากลับมาคืน อย่างน้อยต้องเรียน 10 ครั้งหรือ 20 ครั้งขึ้นไป
ถึงจะให้เอาไวโอลินกลับบ้านไปซ้อม ส่วนกลุ่มเล็กทุกคนจะไม่ได้เรียน มัน
แล้วแต่ว่าพี่จะเลือกใคร พี่จะเลือกคนที่อยู่ในวงใหญ่แล้ว พี่ก็จะแยกให้มา
เรียนเป็นกลุ่มเล็กด้วย ถ้ายังไม่รวมวงใหญ่ เขาก็ยั งเรียนกลุ่มเล็กไม่ได้ 
เพราะว่าวงเล็กยากว่าวงใหญ่ เหมือนจะเป็นการดูรายละเอียดมากขึ้น(วรินทร์ 
อาจวิไล, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560) 

เด็กที่เรียนในโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลทุกคนจ าเป็นที่จะต้องผ่านการเรียนเดี่ยวกับครูต้น 
ก่อนที่จะสามารถเข้ารวมวงกับเพื่อนๆได้ ซึ่งการเรียนเดี่ยวของเด็กแต่ละคนนั้นจะใช้เวลามากน้อยต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับการมาเรียนอย่างสม่ าเสมอและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน โดยครูต้นมีเงื่อนไขว่าจะไม่อนุญาต
ให้น าเครื่องดนตรีกลับบ้านไปซ้อมได้หากยังมาเรียนไม่ครบ 10 – 20 ครั้งขึ้นไป ซึ่งสิ่งนี้เองที่จะเป็นการ
พิสูจน์ให้เห็นว่าเด็กแต่ละคนมีความรับผิดชอบและการเอาใจใส่ต่อการเรียนดนตรีมากน้อยแค่ไหน 
นอกจากการเรียนแบบเดี่ยวแล้ว ครูต้นยังสอนเด็กเป็นกลุ่มเล็ก 4-5 คน ซึ่งเด็กทุกคนไม่จ าเป็นต้องเรียน 
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โดยครูต้นจะเป็นผู้คัดเลือกเด็กให้มาเรียนเองจากเด็กที่อยู่ในวง A ถึง C เนื่องจากเด็กที่จะได้เรียนเป็นกลุ่ม
เล็กจะต้องผ่านการเรียนแบบกลุ่มใหญ่มาก่อน การเรียนแบบกลุ่มเล็กจะยากกว่ากลุ่มใหญ่เพราะจะเป็น
การดูการเล่นรวมวงของเด็กแต่ละคนในรายละเอียดที่มากขึ้น เหมือนกับการเรียนเด่ียว  

กล่าวโดยสรุป นอกจากการแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 4 วงตามระดับ A B C และ E โดย
พิจารณาจากพัฒนาการและพื้นฐานทางดนตรีของเด็กแต่ละคนดังที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ก็ยังมีการแบ่ง
ออกเป็นการเรียนเดี่ยว และการเรียนแบบกลุ่มเล็ก 4-5 คน ฉะนั้นภาพรวมแล้วจ านวนเด็กที่มาเรียน
ดนตรีทั้งหมด จะประกอบไปด้วยการเรียนแบบ 3 กลุ่มใหญ่ คือ การเรียนแบบเดี่ยว การเรียนแบบกลุ่ม
เล็ก (4-5คน) และการเรียนแบบกลุ่มใหญ่ ซึ่งการเรียนแบบกลุ่มใหญ่ก็จะแบ่งออกเป็นอีก 4 วง เพื่อให้ง่าย
ต่อการท าความเข้าใจและเห็นภาพรวมทั้งหมด สามารถพิจารณาได้ตามแผนผังด้านล่างนี ้

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.4 รูปแบบการเรียนและการแบ่งกลุ่มผู้เรียน 
ภาพวาดโดย รชัดาภรณ์ เหมจนิดา วาดเมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2560 

นอกจากการแบ่งกลุ่มผู้เรียนดังที่กล่าวไปข้างต้น เพื่อให้ง่ายต่อการสอนและประเมินเด็ก
เป็นรายบุคคลท าได้อย่างทั่วถึงแล้ว ซึ่งถือเป็นบทบาทและหน้าที่หลักของครูต้นในฐานะที่เป็นครูผู้ให้
ความรู้และการดูแลเอาใจใส่เด็ก แต่มีอีกบทบาทหนึ่งของครูต้นคือการเป็นผู้ควบคุมวง หรือที่เรียกว่า 
วาทยากร ทั้งวาทยากรและวงออเคสตรานั้นเป็นสิ่งที่ต้องมีคู่กัน การท าหน้าที่เป็นวาทยากรของครูต้น จึง
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ไม่ใช่แค่การควบคุมวง แต่ยังเป็นแบบอย่างที่ท าให้เด็กได้เห็นนอกจากสิ่งที่มีอยู่ในบทเรียน ซึ่งทั้ง 2 
องค์ประกอบนี้คือปัจจัยส าคัญที่ท าให้เด็กแต่ละคนจะได้ทราบและเข้าใจธรรมเนียมในการเล่นดนตรี
คลาสสิคที่มีลักษณะเป็นสากล ทั้งการท าความเข้าใจว่าผู้ควบคุมวงมีหน้าที่เช่นไร รวมไปถึงต าแหน่งที่
ตัวเองเล่นคือต าแหน่งอะไรในวงดนตรี  

วาทยากร (conductor) หรือที่เด็กๆและครูต้นเรียกว่า คอนดักเตอร์ โดยคอนดักเตอร์
จะเป็นบุคคลที่ท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมวง เพราะในวงดนตรีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า วงออเคสตรา นั้นจะ
ประกอบไปด้วยนักดนตรีและเครื่องดนตรีที่หลากหลาย ซึ่งนักดนตรีแต่ละคนก็จะมีการนับจังหวะที่ไม่
เท่ากัน หากไม่มีคนน าหรือคนคอยควบคุมก็จะท าให้นักดนตรีในวงนั้นบรรเพลงบทเพลงไม่เป็นจังหวะ
เดียวกัน ซึ่งความส าคัญของการเล่นดนตรีเป็นวงใหญ่นั้นคือวงจะต้องมีความเป็นเอกภาพและนักดนตรีทุก
คนเป็นหนึ่งเดียวกัน ฉะนั้น คอนดักเตอร์จึงเข้ามามีส่วนส าคัญในการควบคุมจังหวะ และควบคุมความดัง
และเบาของเสียงของเครื่องดนตรีที่นักดนตรีในแต่ละ section22บรรเลงออกมา โดยครูต้นกล่าวว่า  

คอนดักเตอร์ก็จะเป็นคนที่คุมทั้งหมด ก็คือแต่ละคนมันมีจังหวะไม่เท่ากัน
หรอก นับยังไงก็นับไม่ตรงกันอยู่แล้ว แต่คอนดักเตอร์จะเป็นตัวกลางที่จะนับ
ให้ทุกคนเนี่ยตรงกัน แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่นั้น คอนดักเตอร์จะมีส่วนทุก
อย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเล่นให้ทุกคนบาลานซ์กัน คนนี้ดังกว่ามั้ย เฮ้ยไม่ได้ ตรง
นี้ใครดังกว่าจะมี ซึ่งบางคนอ่ะเราเล่นพาร์ทของเรา เราไม่รู้หรอกว่าพาร์ทอื่น
ต้องดังเท่าเรามั้ย หรือพาร์ทอื่นจะดังกว่าเรา เพราะงั้นคอนดักเตอร์จะมี
หน้าที่บอกทั้งหมด ควบคุมทั้งหมดว่าตรงนี้ต้องเบานะ ตรงนี้ต้องดังกว่า ตรงนี้
ต้องเบากว่า เขาจะเป็นตัวปรับบารานซ์ทั้งหมด (วรินทร์ อาจวิลัย, สัมภาษณ์ 
26 กุมภาพันธ์ 2560)  

นอกจากการที่คอนดักเตอร์จะท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมจังหวะของนักดนตรีในวงแล้ว อีกสิ่ง
หนึ่งคือการสื่อสารกับนักดนตรีในวง กล่าวคือ การให้สัญญาณเตือนนักดนตรีในแต่ละ section ว่าจะต้อง
เริ่มเล่นหรือต้องหยุดในช่วงไหน ซึ่งจะท าให้การเข้าเพลงและการจบเพลงพร้อมเพรียงกัน เพราะคอนดัก

                                                            
22section หมายถึง กลุ่มของเครื่องดนตรี เช่น section ไวโอลิน 1 ก็จะเป็นไวโอลิน 1 

ทั้งหมด ไวโอลิน 2ก็ไวโอลิน 2 ทั้งหมด วิโอลาก็วิโอลาทั้งหมด เขาจะเรียกว่าเป็น section (วรินทร์ อาจ

วิลัย, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560) 
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เตอร์จะมีสกอร์23ของเครื่องดนตรีทั้งหมดอยู่กับตัวเอง โดยจะท าให้เห็นภาพรวมของนักดนตรีทั้งหมดอยู่
ภายใน 1 บทเพลงที่บรรเลง สกอร์จะท าให้คอนดักเตอร์รู้ว่า section นี้ก าลังจะเข้าเพลง หรือจะต้องเพิ่ม
เสียงขึ้นและเบาเสียงลงท่อนไหน แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดยังเป็นการควบคุมจังหวะของแต่ละ section เพื่อให้
เสียงกลมกลืนกันหมด ซึ่งคอนดักเตอร์แต่ละคนก็จะมีสไลต์หรือท่าทางการสื่อสารของตัวเองด้วย เช่น การ
ยกมือขึ้นลง การผายมือออก รวมไปถึงการแสดงสีหน้า ดังที่ครูต้นกล่าวว่า “ถ้าเป็นวงใหญ่ๆเลย อย่างบาง
เครื่องมีอยู่ประมาณ 30-40 ห้อง ซึ่งบางคนไม่มีใครมานั่งนับ 1 2 3 4 2 2 3 4 บางคนมีอยู่เป็นร้อยห้องก็
มี แต่คอนดักเตอร์จะเป็นคนนึงที่เขาจะมีสกอร์ทั้งหมดของทุกเครื่อง เขาก็จะรู้ว่าคนนี้ใกล้เข้าแล้วนะ เขา
ก็จะเตือน เพื่อจะเข้าให้พร้อมกัน ก็จะมีคิว มีดัง มีเบา เขาจะท าหมดทุกอย่าง คือการสื่อสารระหว่างคอน
ดักเตอร์กับผู้เล่นมันจะมีสไลต์การสื่อสารของเขาเองด้วย แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือ บีทหรือจังหวะเนี่ย ต้อง
ให้ตรง ให้นักดนตรีเข้าใจ” (วรินทร์ อาจวิลัย, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560) 

หน้าที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ คอนดักเตอร์จะต้องถ่ายทอดอารมณ์หรือสไตล์ของเพลง
ให้แก่นักดนตรีในวงเข้าใจ ซึ่งอารมณ์หรือสไตล์ของเพลงนั้นส าคัญมากส าหรับดนตรีคลาสสิค เพราะแต่ละ
เพลงที่นักดนตรีคลาสสิคระดับโลกประพันธ์ออกมาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละคน บุคคลที่เป็นนัก
ดนตรีเมื่อฟังเพลงดังกล่าวจะทราบทันทีว่าเพลงนั้นเป็นของนักดนตรีท่านใด โดยจะรับรู้ได้จากอารมณ์
และสไตล์เพลง ฉะนั้น การรับรู้ถึงอารมณ์และสไตล์ของบทเพลงที่นักดนตรีก าลังบรรเลงนั้น จะท าให้นัก

                                                            
23 สกอร์ (score) หมายถึงรูปลักษณ์อักษรของงานดนตรีชิ้นหนึ่งๆ ที่แสดงโน้ตของเครื่อง

ดนตรีต่างๆในบทเพลงพร้อมๆกันแบ่งเป็นหลายๆบรรทัดโดยปกติจะมีขนาดใหญ่กว่าโน้ต part ที่หมายถึง
โน้ตส่วนของเครื่องดนตรีหนึ่งๆเพียงอย่างเดียวโดยในสกอร์ประกอบด้วย 1) ชื่อนักประพันธ์ และคนเรียบ
เรียง (ถ้ามี) 2) ตัวโน้ต 3) Time signature คือตัวก าหนดอัตราจังหวะของบทเพลง ซึ่งไม่ใช่ความช้าหรือ
เร็ว แต่หมายถึงค่าของโน้ตหนึ่งๆ และวิธีการนับจังหวะ โดยเลขด้านล่างนั้นจะก าหนดค่าของโน้ตในหนึ่ง
จังหวะ และเลขด้านบนจะก าหนดจ านวนจังหวะต่อห้อง เช่น 4/4 จะหมายถึงให้โน้ตตัวด ามีค่าเท่ากับหนึ่ง
จังหวะ และในหนึ่งห้องมี 4 จังหวะ ฉะนั้น ในหนึ่งห้องจะมีโน้ตตัวด า 4 ตัว 4) Tempo คือความเร็วช้า
ของบทเพลง 5) Dynamic คือความดังเบา และ 6) Program note คือข้อมูลอื่นๆที่เราสามารถศึกษาเพื่อ
ตีความบทเพลงได้ดีขึ้น อาจจะเป็นแนวคิด หรือไอเดียที่นักประพันธ์ใช้ หรือสิ่งที่นักประพันธ์ก าลังเผชิญ
อยู่ในเวลาเดียวกันกับตอนประพันธ์ ซึ่งมีผลกระทบในการตีความเช่นกัน (วรินทร์ อาจวิลัย, สัมภาษณ์ 26 
กุมภาพันธ์ 2560) 
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ดนตรีสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงตามแบบของต้นฉบับให้กับผู้ฟังได้โดยไม่ผิดเพี้ยน โดยครูต้น
กล่าวว่า “แล้วก็สไลต์เพลงที่คอนดักเตอร์ต้องรู้คือเล่นออกมาแล้วให้ความรู้สึกแบบนี้ถูกหรือเปล่า แต่ถ้า
เป็นคนฟังแล้วเขาไม่มีพื้นฐานทางดนตรี พอเขาฟังก็เออเหมือกันหมด แต่คนที่มีพื้นฐานดนตรีเขามาฟังเขา
ก็จะแยกออกว่า นี้นะโมสาร์จ นี้นะบีโทเฟน เพราะแต่ละนักประพันธ์จะมีสไตล์ของเขา เพราะงั้นคอนดัก
เตอร์จะเป็นคนนึงที่ถ่ายทอดเรื่องนี้ให้กับคนในวง ฉะนั้นมันเป็นเรื่องยากมากเหมือนกัน” (วรินทร์ อาจ
วิลัย, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560) 

บทบาทของคอนดักเตอร์จะชัดเจนอย่างมากเมื่ออยู่ในวงดนตรีที่เรียกว่า  วงดุริยางค์ 
(orchestra)คือวงดนตรีชนิดหนึ่งของชาวตะวันตกที่มีกลุ่มเครื่องสายในตระกูลไวโอลินเป็นเครื่องดนตรี
หลัก อันประกอบไปด้วยไวโอลิน วิโอล่า เชลโล และ ดับเบิลเบส กลุ่มเครื่องสายนี้มีความส าคัญและมี
จ านวนผู้บรรเลงมากกว่ากลุ่มอื่นเครื่องดนตรีประเภทอื่นๆ ซึ่งครูต้นกล่าวว่ า การรวมวงของเด็กๆใน
โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลจะเรียกว่า วงสตริงออเคสตรา หรือ วงเครื่องสาย หากเป็นวงออเคสตราทั่วไป 
จะประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าด้วย “วงเครื่องสายของที่นี่จึงเรียกว่า วง String 
orchestra แต่หากเป็นวงออเคสตราอย่างเดียวมันก็จะรวมเครื่องเป่าด้วย” (วรินทร์ อาจวิลัย, สัมภาษณ์ 
26 กุมภาพันธ์ 2560)ซึ่งวงออเคสตราจะแบ่งออกเป็น 3 ขนาดคือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
โดยขนาดของวงสตริงออเคสตราของที่นี้ครูต้นกล่าวว่าจะเป็นขนาดเล็ก กล่าวคือ section ไวโอลิน 1 มี
เด็กจ านวน 6-8 คน ไวโอลิน 2 มีจ านวน 6-7 คน วิโอลามีจ านวน 4-5 คน เชลโลมีจ านวน 4-5 คนเช่นกัน 
และเบสมีจ านวน 2-3 คน “วงออเคสตราจะแบ่งออกเป็น 3 วงใหญ่ ก็จะมีเล็ก กลาง ใหญ่ ของเรานี่อยู่ใน
ขนาดเล็กก็คือตั้งแต่ไวโอลิน 1 ก็จะอยู่ประมาณ 6-8 คน ไวโอลิน 2 จะน้อยกว่าไวโอลิน 1 ประมาณ 1 
คน ก็ 6-7 คน วิโอลาก็ 4-5 คน เชลโลก็ 4-5 คน เหมือนกัน แล้วก็เบสก็ประมาณ 2-3 คน ถ้าขนาดกลาง
ก็จะมากกว่านี้ประมาณ 4-5 คน ถ้าขนาดใหญ่แต่ละ section ก็จะมี 10 กว่าคนเลย” (วรินทร์ อาจวิลัย, 
สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560) 

นอกจากเรื่องประเภทและขนาดของวงออเคสตราแล้ว เครื่องดนตรีเป็นอีกหนึ่ ง
องค์ประกอบส าคัญของวง โดยแต่ละเครื่องดนตรีจะมีหน้าที่หรือการผลิตเสียงที่แตกต่างกัน ซึ่งครูต้น
กล่าวว่าในวงสตริงออเคสตราจะประกอบไปด้วย ไวโอลิน 1 และไวโอลิน 2 วิโอลา เชลโล และดับเบิลเบส 
การที่ไวโอลินแยกออกเป็น 1 กับ 2 นั้น เนื่องจากการผลิตเสียงที่ต่างกัน กล่าวคือ ไวโอลิน 1 จะให้เสียงที่



86 
 

เป็นเมโลดี้24 เป็นเสียงที่ทุกคนได้ยินและน าไปร้องได้ (ท านอง) เปรียบเสมือนตัวด าเนินเพลง หากเล่น
ไวโอลิน 2 และวิโอลาร่วมด้วย ก็จะท าให้เสียงที่ผสานกันออกมามีลักษณะนุ่มและกลมกล่อมมากยิ่งขึ้ น 
ฉะนั้น ทั้งไวโอลิน 2 และวิโอลาจะท าหน้าที่เป็นตัวประสานหรือส่งเสริมไวโอลิน 1 เพื่อก่อให้เกิดเสียงที่
ไพเราะมากยิ่งขึ้น ส่วนเชลโลและดับเบิลเบสนั้นจะอยู่แนวเดียวกัน คือให้เสียงทุ่ม แต่เบสจะเล่นโน้ตน้อย
กว่า กล่าวคือ ดับเบิลเบสจะเป็นให้เสียงหรือจังหวะที่คลุมทั้ งวง ซึ่ง หากเปรียบเทียบดับเบิลเบสจะเป็น
เหมือนโครงสร้างของทั้งวง ท าหน้าที่เป็นตัวเดินหลัก เพื่อให้เครื่องดนตรีๆอื่นสามารถเล่นประสานกันได้
อย่างมีทิศทาง และครูต้นยังกล่าวว่าแต่ละเพลงก็จะมีอารมณ์ของมันบางเพลงผู้แต่งอยากจะให้สื่ออารมณ์
ที่เศร้า เครื่องดนตรีก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยถ่ายถอดอารมณ์ออกมาผ่านเสียง และเครื่องดนตรีนั้นจะให้เสียง
แตกต่างกันด้วย ซึ่งเมื่อฟังแล้วคนจะรู้สึกตาม อย่างเช่น เชลโลที่มีเสียงต่ า ให้อารมณ์ที่เศร้า  

คือในวงสตริงออเคสตรา ใช้ค าว่า สตริง เพราะจะเป็นแค่เครื่องสายอย่างเดียว 
ก็จะมีไวโอลิน 1 ไวโอลิน 2 วิโอลา เชลโล เบส 5 อย่าง ไวโอลิน 1 เนี่ย
ส่วนมาก 80-90 เปอร์เซ็นจะเป็นเมโลดี้ คือสิ่งที่คนได้ยินกัน สิ่งที่คนน าไปร้อง 
เวลาได้ยินปุ๊บ อุ้ยน าไปร้องเพลงนี้ นี่แหละคือไวโอลิน 1 ที่จะเป็นตัวด าเนิน 
ส่วนไวโอลิน 2 จะเป็นตัวซับ ก็คือไวโอลิน 2 กับวิโอลามันจะเป็นตัวประสาน
ที่ท าให้ไวโอลิน 1 สมูทขึ้น ถ้าเกิดเราเล่นแห้งๆ เล่นเมโลดี้ แต่ถ้ามีไวโอลิน 2 
กับวิโอลาเข้ามามันก็จะท าให้กลมมากขึ้น แล้วเบสจะเป็นฐานทั้งหมด จะเป็น
คอร์ดที่จะบอกว่าจะเป็นคอร์ดอะไรต่อไป มันควรจะเป็นแบบนี้เพราะว่า
ดนตรีมันมี Structure ของมัน ไม่ใช่ว่าจะเล่นอะไรก็ได้ เขามีโครงสร้างของ
มัน เบสจะเป็นตัวเดินโครงสร้างทั้งหมด แล้วก็เบสกับเชลโลจะเป็นไลน์
เดียวกัน แต่เบสจะเล่นโน้ตน้อยกว่า จะค่อนข้างเหมือนแบบคลุมทั้งวง แต่เชล
โลก็จะมีบางทีที่เขาต้องการแบบเสียงที่เศร้ามาก เพราะเชลโลเขาก็จะมีเสียง
ที่เศร้ามาก ก็แล้วแต่ว่าคนแต่งอยากจะได้ colorแบบไหน หรืออยากจะได้
อารมณ์แบบไหน เหมือนแต่ละเพลงก็จะมีอารมณ์ของมัน ซึ่งแต่ละเครื่อง
ดนตรีก็จะมีอารมณ์ที่ แตกต่างด้วย (วรินทร์ อาจวิลัย, สัมภาษ ณ์  26 
กุมภาพันธ์ 2560) 

                                                            
24เมโลดี้ (Melody)หมายถึง ท านองเพลง หรือเสียงที่เปล่งออกมาโดยมีความต่อเนื่องกัน

เป็นระบบ หรืออาจเป็นการเคลื่อนที่ของตัวโน๊ตก็ได้ โดยปกติเมโลดี้จะเป็นตัวโน๊ตตัวที่มีเสียงสูงที่สุดใน
เพลง ส่วนฮาร์โมนี่(Harmony) คือ โน๊ตที่เล่นกับเมโลดี้แล้วเหมือนท าให้เสียงมันเพราะขึ้น 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjElY_ditPSAhUEt48KHXiJCA8QFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fdictionary.sanook.com%2Fsearch%2Fdict-en-th-sedthabut%2Fmelody&usg=AFQjCNGh2kX9KcBDsQgIZCb2e1Zi0Y-unQ&sig2=G0nbi3tZBc4-vRvHSceAzw
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixw4LNitPSAhVFMI8KHToCAwIQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fdictionary.sanook.com%2Fsearch%2Fdict-en-th-sedthabut%2Fharmony&usg=AFQjCNF49XPL2UoQDY7MmZNQ5VZY0BEt0g&sig2=JnUGR2-tkbgLv0Z1yNuciQ
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ต าแหน่งต่างๆในวงออเคสตรานั้นเป็นสิ่งส าคัญอีกเช่นกัน ที่ เด็กจะต้องรู้ว่าในวง
ประกอบด้วยกี่ section และแต่ละ section อยู่ต าแหน่งไหนบ้าง รวมไปถึงในแต่ละ section นั้นจะมี
ต าแหน่งผู้น าอยู่ด้วย ครูต้นได้กล่าวว่า นักดนตรีในทุก section จะนั่งเป็นลักษณะครึ่งวงกลม มีคอนดัก
เตอร์จะอยู่ตรงกลางด้านหน้า เพื่อคอยดูภาพรวมของวงและควบคุมแต่ละ section โดยในวงออเคสตรา
จะแบ่งออกเป็น 5 section ดังนี ้

1. ไวโอลิน 1(Violin 1) จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของคอนดักเตอร์ โดยคนแรกฝั่งขวามือของ section 
ไวโอลิน 1 จะเป็นต าแหน่งผู้น าของไวโอลิน 1 เรียกว่า Concert master 

2. ไวโอลิน 2 (Violin 2)จะอยู่ถัดจาก section ไวโอลิน 1 มาทางซ้ายมือ โดยคนแรกฝั่งขวามือของ
ไวโอลิน 2 จะเป็นต าแหน่งผู้น าของไวโอลิน 2 เรียกว่า Leader  

3. วิโอลา (Viola) จะอยู่ถัดจาก section ไวโอลิน 2 มาทางซ้ายมือ โดยคนแรกฝั่งขวามือของวิโอลา จะ
เป็นต าแหน่งผู้น าของวิโอลา เรียกว่า Leader  

4. เชลโล (Cello) จะอยู่ถัดจาก section วิโอลา มาทางซ้ายมือ และอยู่ทางด้านขวามือของคอนดัก
เตอร์ โดยคนแรกฝั่งขวามือของเชลโล จะเป็นต าแหน่งผู้น าของเชลโล เรียกว่า Leader  

5. ดับเบิลเบส (Double bass)อยู่แนวเดียวกับเชลโล แต่จะอยู่ด้านหลังเชลโล โดยคนแรกฝั่งขวามือ
ของดับเบิลเบส จะเป็นต าแหน่งผู้น าของดับเบิลเบส เรียกว่า Leader  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.5 วงString orchestra 
ภาพวาดโดย รัชดาภรณ์ เหมจินดา วาดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 
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เห็นได้ว่าการด าเนินงานของโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลในรูปแบบของการให้ความรู้และ
การฝึกปฏิบัติทางดนตรีนั้นเกิดขึ้นด้วยกันทั้งสองแห่งควบคู่กันไปคือสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสรรเสริญ และ
โบสถ์อิมมานูเอล โดยจะด าเนินงานที่สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสรรเสริญจะท าร่วมกับชุมชนน้องใหม่เป็นหลัก 
เป็นไปในรูปแบบของกิจกรรมการสอนดนตรีขั้นพื้นฐานก่อนที่เด็กจะเข้ามาเรียนดนตรีและรวมวงอย่าง
จริงจังที่โบสถ์ใหญ่ ซึ่งการด าเนินงานจะเน้นหลักการที่ว่าไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยอาจารย์สุวัยจะเป็นผู้ดูแล
และบริหารงานของโบสถ์ในส่วนที่เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางดนตรี รวมไปถึงผลักดันให้
เด็กๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนดนตรีที่โบสถ์ และคอยติดตามผลการเรียนของเด็กๆ ขณะที่ครูต้น
จะเป็นครูที่ดูแลเรื่องกระบวนการเรียนดนตรี ตั้งแต่การจัดกลุ่มผู้เรียนการประเมินพัฒนาการของเด็กเป็น
รายบุคคลผ่านการเรียนแบบเดี่ยวและรวมวง รวมไปถึงการเป็นคอนดักเตอร์รับผิดชอบเรื่องการสอนใน
รูปแบบของการรวมวง โดยน าความรู้และประสบการณ์ที่มีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับการเล่นดนตรีคลาสสิค ครูต้นจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลและเด็กๆจึง
ถือเป็นการสานต่องานจากอาจารย์สุวัย  

 

ครูต้น: จากเด็กคลองเตยสู่นักไวโอลินมืออาชีพ  

ครูต้น (นายวรินทร์ อาจวิไล อายุ 25 ปี) หรือที่เด็กๆมักจะเรียกว่า “พี่ต้น” เป็นผลผลิต
จากโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลรุ่นแรกที่ประสบความส าเร็จในเส้นทางสายดนตรีคลาสสิค ได้กลายมาเป็น
บุคคลต้นแบบหรือตัวแบบส าคัญส าหรับเด็กๆในรุ่นต่อๆมา จากชีวิตในวัยเด็กที่คลุกคลีและอาศัยอยู่ใน
พื้นที่ชุมชนแออัดคลองเตย สู่การเป็นนักไวโอลินมืออาชีพและครูสอนดนตรีวัยหนุ่ม แต่มากด้วย
ประสบการณ์ ซึ่งครูต้นเล่าให้ผู้ศึกษาฟังว่า เดิมทีนั้นตนและครอบครัวอาศัยอยู่ที่ชุมชนน้องใหม่ และตน
เกิดและโตที่นั่น มีคุณย่าเป็นผู้เข้าบุกเบิกจากการท าธุรกิจและตั้งรกรากอยู่ในชุมชนเป็นการถาวร โดยได้
เข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ตั้งแต่คุณพ่อของครูต้นยังเป็นวัยรุ่น แต่พื้นเพครอบครัวฝั่งคุณพ่อเป็นคน
อยุธยาซึ่งในครอบครัวนั้นครูต้นเป็นลูกคนเดียว ไม่มีพี่น้อง โดยปัจจุบันครูต้นยังคงอาศัยอยู่กับคุณพ่อและ
คุณแม่ ทั้งสองประกอบอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างและครูสอนเด็กอนุบาล และบ้านที่อยู่ปัจจุบันนั้นเป็น
บ้านที่คุณพ่อของครูต้นสร้างเอง ไม่ได้เช่าอยู่ “ปัจจุบันอยู่ที่ชุมชนน้องใหม่ บ้านที่พี่อยู่ก็อยู่กันมาตั้งแต่เกิด
เลย ตั้งแต่พ่อพี่ยังวัยรุ่นอยู่เลยประมาณอายุ 16 17 คือพ่อพี่เขาเป็นคนอยุธยาก่อนหน้านั้น แล้วก็คุณย่า
เป็นคนแรกที่มาบุกเบิกที่นี้ แต่ก่อนย่ามาเป็นลูกจ้างเขา แล้วก็อยู่ดีๆเหมือนบ้านนึงเขาก็รวยแล้ว เขาก็เลย
ยกธุระกิจให้ย่าพี่ ย่าก็เลยเป็นคนดูแลต่อ เพราะนั่นย่าก็เลยตั้งปักหลักที่นั่น ก็เลยมีธุระกิจอะไรหลายๆ
อย่างอยู่ในคลองเตย ก็เลยย้ายยากนิดนึงจึงอยู่ที่นั่นถาวรเลย พี่เป็นลูกคนเดียว ตอนนี้ก็อยู่กับพ่อแม่ พ่อพี่
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ท าอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง แล้วก็คุณแม่ก็เป็นครูอนุบาล เป็นครูของอีกศูนย์นึงไม่เกี่ยวกับที่นี้นะ บ้าน
ที่พี่อยู่ก็คือเป็นบ้านของพ่อแม่เอง สร้างเองไม่ได้เช่า” (วรินทร์ อาวิไล, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560) 

จุดเริ่มต้นของการเข้าสู่กระบวนการเรียนดนตรี 

เมื่อผู้ศึกษาถามถึงการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางคริสตจักรและการได้เข้าสู่กระบวนการ
เรียนดนตรีเริ่มต้นขึ้นได้อย่างไรนั้น ครูต้นได้กล่าวว่าตนได้รู้จักกับคริสตจักรครั้งแรกเมื่อได้เข้าไปท า
กิจกรรมที่บ้านสรรเสริญ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานรับเลี้ยงเด็กของคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน ตั้งอยู่ใน
ชุมชนน้องใหม่โดยมีอาจารย์สุวัยเป็นผู้ที่ชักชวนให้ครูต้นไปท ากิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดสอนไวโอลิน
พื้นฐานให้แก่เด็กๆในชุมชนน้องใหม่ แต่ก็จะมีการพาเด็กไปแสดงดนตรีที่โบสถ์ใหญ่ด้วย เป็นเหมือนการ
ทดสอบทักษะทางดนตรีขั้นพื้นฐานของเด็ก เพราะเมื่อเด็กสามารถเล่นเพลงนี้ได้ ก็จะต้องมีการทดสอบ
โดยการแสดงฝีมือให้คนทั่วไปได้ชม เพื่อเป็นการยืนยันว่าเด็กได้เล่นเพลงนี้ผ่านแล้ว ในตอนที่ครูต้นได้เข้า
ไปเรียนดนตรีที่บ้านสรรเสริญนั้นมีเด็กจ านวนมากเข้ามาเรียนด้วยกันเกือบ 20 คน แต่เพื่อนรุ่นเดียวกันใน
กลุ่มครูต้นจะมี 5 คน ซึ่งสุดท้ายแล้วเหลือเพียง 3 คนเท่านั้น ทั้งนี้ มีเพียงครูต้นคนเดียวในกลุ่มที่ยังเรียน
ดนตรีต่อเนื่องมาตลอด  

พี่รู้จักที่คริสตจักรได้ก็คือ คริสตจักรแห่งนี้ ไปเปิดอีกศูนย์นึงคือที่บ้าน
สรรเสริญ แล้วบ้านสรรเสริญเขาก็มีพันธะกิจเหมือนอาจารย์สุวัยนี่แหละเป็น
คนดึงพี่ไปเรียนที่นู้น เขาก็เปิดกิจกรรมไวโอลินขึ้นที่นู้นเหมือนกัน แล้วก็เราก็
ได้เข้าไปเรียนเหมือนกัน แล้วเวลาเขามีการแสดงเขาก็จะน าเด็กมาที่นี้ (โบสถ์) 
เพื่อจะน ามาแสดง เพื่อจะผ่านเล่ม ก็เหมือนการผ่านเพลงแต่ละเพลงแล้วก็
น ามาแสดง แต่ว่าถ้าเรียนพื้นฐานเด็กเขาจะได้เรียนจากที่บ้านสรรเสริญมา
ก่อนแล้ว ช่วงแรกเราไม่ได้เรียนที่นี้นะ เราเรียนที่บ้านสรรเสริญก่อน ตอนที่พี่
เรียน ณ ตอนนั้นคนเยอะนะ เกือบ 20 คน แต่ก็เหมือนหายๆไปเรียนไม่
จริงจังบ้าง แต่ถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนพี่ที่รุ่นเดียวกัน เรียนด้วยกันมาจะมีอยู่ 5 คน 
แต่ไปๆมาๆก็หายไปอีก 3 ก็เหลือพี่กับน้ าผึ้ง แล้วน้ าผึ้งพอเขาได้เข้ามหาลัย
เขาก็ไม่ได้เรียนไวโอลินต่อ เขาก็ไปเรียนเกี่ยวกับการบิน ส่วนพี่ก็เป็นคนเดียว
ที่เรียนดนตรีต่อ(วรินทร์ อาจวิไล, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560) 

และผู้ศึกษาได้ถามต่อว่าการเรียนดนตรีของครูต้นเริ่มขึ้นเมื่อใด ครูต้นได้กล่าวว่าตนนั้นเริ่ม
เรียนดนตรีเมื่อตอนอายุ 8 ขวบ ในช่วงที่ก าลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีอาจารย์สุวัยเป็นครูที่
สอนและเรียนด้วยกันมาตลอด จนกระทั้งหลังจากนั้นตนได้หยุดเรียนดนตรีไป ซึ่งท าให้ครูต้นหยุดคิดและ
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กลับมาเล่าต่อว่า ที่ตนหยุดเรียนไปเนื่องจากมีบางเรื่องที่ท าให้รู้สึกไม่โอเค เลยหยุดเรียนไป 1 ปี ช่วงนั้น
ตอนอายุ 9 ขวบ แต่ตนก็ได้กลับมาที่บ้านสรรเสิรญอีกครั้ง ซึ่งจริงๆแล้วการกลับมาท ากิจกรรมที่บ้าน
สรรเสริญในครั้งนั้น ครูต้นตั้งใจว่าอยากจะเรียนศิลปะมากกว่า ไม่ได้ตั้งใจที่จะกลับไปเรียนดนตรี เพราะ
ตอนนั้นมีกิจกรรมการประกวดวาดวาดภาพ ทั้งนี้ อาจารย์สุวัยก็พยายามดึงครูต้นให้กลับไปเรียนดนตรีอีก
ครั้ง เพราะยังเห็นความสามารถของครูต้นอยู่ ประกอบกับการที่ เพื่อนๆในกลุ่มเรียนดนตรีและมี
พัฒนาการน าหน้าไปก่อนแล้ว ซึ่งจากจุดนี้ครูต้นกล่าวอย่างมั่นใจและอารมณ์ขันว่า ด้วยความที่ตน
ต้องการจะเอาชนะเพ่ือนตามประสาเด็กๆทั่วไป จึงท าให้ตนตัดสินใจเรียนดนตรีต่อ  

พี่เริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่ 8 ขวบ ประมาณ ป.3 ตอนนั้นเป็นอาจารย์สุวัยที่
สอนพี่มา แต่ว่ามีช่วงนึงที่พี่หยุดไป เพราะเหมือนแบบเสียใจนิดนึง มีบาง
เรื่องที่เรารู้สึกแบบไม่โอเค เราก็เลยไม่เล่นปีนึงเลย ประมาณ 9 ขวบนี่
แหละ แล้วพอไปๆมาๆเขาก็เหมือนเริ่มมีเข้ามาอีกทีที่บ้านสรรเสริญ 
เพราะว่าที่บ้านสรรเสริญเขาจะมีศิลปะ จริงๆที่พี่เข้าไปเพราะอยากเรียน
ศิลปะมากกว่าดนตรี ก็คือเขามีประกวดวาดรูป พี่ชอบวาดรูปก็เลยเข้าไป
ไปแข่งวาดรูป ทีนี้อาจารย์สุวัยก็เห็นเราอีกเขาก็ดึงเรากลับไปเรียนอีก 
เพราะเห็นว่าพี่เรียนได้ แต่ทีนี้พอเราเห็นเพื่อนเราน าเรา ด้วยความอิจฉา
เราก็แบบเฮ้ยไม่ได้ ต้องชนะพวกนี้ มันก็เลยท าให้พี่เรียนดนตรีต่อ (วริ
นทร์ อาจวิไล, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560) 

จุดเปลี่ยนของชีวิตสู่เส้นทางสายดนตรีคลาสสิค 

ความสนใจและชื่นชอบของครูต้นไม่ได้มีแค่การเล่นไวโอลิน โดยครูต้นยังกล่าวว่านอกจาก
การเล่นไวโอลินแล้ว ตนยังเล่นดนตรีไทยด้วย เพราะกิจกรรมในที่บ้านสรรเสริญมีหลากหลาย นอกจาก
ไวโอลิน ยังมีทั้งดนตรีไทย ร าไทย ศิลปะ รวมไปถึงการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งครูต้นเข้าร่วมท ากิจกรรมทุก
อย่าง เนื่องจากตนเป็นเด็กที่ชอบท ากิจกรรมอยู่แล้ว แต่การที่ครูต้นชอบดนตรีนั้นส่วนหนึ่งมาจากคุณพ่อ
ด้วยเช่นกัน เพราะคุณพ่อมักจะเป็นนักร้องตามงานเทศกาลต่างๆ ซึ่งครูต้นจึงได้ซึมซับประสบการณ์ทาง
ดนตรีและเห็นตัวอย่างจากคุณพ่อด้วย ทั้งนี้ ไวโอลินคือส่วนหนึ่งในชีวิตครูต้น เพราะเรียนมาตลอดตั้งแต่
อายุ 8 ขวบ แม้จะขาดหายไป 1 ปี จนกระทั่งครูต้นมาค้นพบว่าตนอยากจะเรียนต่อทางด้านดนตรีตอน
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เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื่องจากได้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ เรื่อง Season Change25ท าให้ครู
ต้นเข้าใจว่าดนตรีไม่ได้มีอยู่แค่เฉพาะที่ตนได้เรียนมากับอาจารย์สุวัย ตนจึงตัดสินใจไปสอบเข้าในระดับ
เตรียมอุดมดนตรี (Pre-college of Music) ซึ่งก็คือการต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยมีอาจารย์สุวัยพาไป การที่ได้ไปสอบในครั้งนั้นแม้ว่าครูต้นจะสอบไม่ผ่าน แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือการได้
เห็นบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยแห่งดนตรี เป็นเหมือนการเปิดโลกทางดนตรีให้แก่เด็กคนหนึ่งรู้ว่า
ดนตรีมันมีอะไรมากกว่าที่เคยสัมผัสมา ซึ่งครูต้นกล่าวกับผู้ศึกษาอย่างตื่นเต้นและภาคภูมิใจ 

จริงๆตอน 8 ขวบพี่เล่นดนตรีไทยด้วยนะ แต่ก่อนเขามีจับเรียนดนตรีไทย มี
ร าไทยด้วย คือที่บ้านสรรเสริญมีอะไรหลายอย่างมาก ศิลปะ อังกฤษ ท าทุก
อย่าง คือเขามีกิจกรรมอะไรพี่ก็ชอบ เพราะพี่เป็นเด็กกิจกรรมอยู่แล้ว ก็เลย
เข้าร่วมทุกอย่างที่นั่น ที่พี่ชอบดนตรีหนึ่งเพราะพ่อพี่ชอบร้องเพลงอยู่แล้ว เรา
ก็เลยอยากเรียนดนตรดี้วย พ่อพี่ชอบร้องตามงานพระป่าไรเงี่ย เขาก็จะได้ร้อง
น าตลอด ตั้งแต่ 8 ขวบพี่ก็เล่นไวโอลินมาตลอด แต่อย่างที่บอกว่ามีช่วงหนึ่งที่
หยุดไป แล้วก็กลับมาเล่นไวโอลินเหมือนเดิม แล้วช่วงที่พี่เริ่มรู้สึกว่าอยากจะ
เรียนต่อทางด้านดนตรีจริงๆก็คือตอนม.3 ตอนนั้น Season Change ออก
เนี่ยแหละ เป็นหนัง มันก็เหมือน inspiration หนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยดนตรีมัน
ไม่ได้มีแค่นี้ ไม่ได้เรียนแค่นี้ ท าให้รู้ว่าข้างนอกเขาก็เรียนดนตรีกันอย่างจริงจัง
นะ พี่ก็เลยลองไปสอบ ก็เลยรู้สึกว่าโอ้วเหมือนเห็นโลกที่มันกว้างขึ้น ตอนที่พี่
ไปสอบเข้าคืออาจารย์พาไปครับ ก็คืออาจารย์สุวัยนี่แหละ เขาก็พาไปมหิดล 
ทั้งคู่ไม่มีใครรู้ทางเลย คือสุ่มไปแต่เราก็สมัครไปแล้วนะ แต่ว่าไม่เคยไปที่นั่น
เลย พอไปถึงก็ตื่นเต้น แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนในหนังเลย รู้สึกชอบ แต่
สุดท้ายสอบไม่ผ่าน อันนั่นสอบตอน ม.3 ไง เข้าม.4 pre-college (วรินทร์ 
อาจวิไล, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560) 

แม้ความผิดหวังจากการสอบในครั้งนั้น จะท าให้ครูต้นรู้สึกท้อและอยากที่จะหยุดจากการ
เรียนดนตรี ซึ่งการสอบในครั้งนั้นผลออกมาว่าการปฏิบัติผ่าน แต่ทฤษฎีไม่ผ่าน ด้วยความที่ครูต้นเป็นเด็ก

                                                            
25ซีซันส์ เชนจ์  เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย (Seasons Change เพราะอากาศ

เปลี่ยนแปลงบ่อย) เป็นภาพยนตร์ไทย เรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเด็กวัยรุ่น 3 คน ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งปีที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเปรียบเทียบกับฤดูกาลที่เปลี่ยนไป 
ก ากบัโดย นิธิวัฒน์ ธราธร และเข้าฉายเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549(Wikipedia, มปป.: ออนไลน์) 
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ที่มั่นใจในฝีมือของตัวเองอยู่แล้วจึงเกิดแรงผลักดันให้เดินหน้าต่อ โดยในขณะนั้นเองถือเป็นความโชคดีที่มี
มิชชั่นนารีหญิงชาวฟินแลนด์ชื่อว่า ซูซานนา ซึ่งเป็นนักไวโอลินอย่างแท้จริง เข้ามาเป็นครูประจ าที่
คริสตจักรอิมมานูเอล เมื่ออาจารย์ซูซานนารู้ว่าครูต้นสามารถเล่นไวโอลินได้ จึงเรียกครูต้นมาเรียนดนตรีที่
บ้านทุกอาทิตย์ อาทิตย์ละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง ซึ่งตอนนั้นครูต้นเพิ่งเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
โรงเรียนวัดธาตุทอง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ เพราะจากประสบการณ์สอบเข้าเรียนต่อทางดนตรีที่ผ่าน
มา ตนจึงเลือกเรียนการเรียนสายวิทย์ ซึ่งจะสามารถเรียนต่อได้หลายที่มากกว่า ส่วนดนตรีจึงกลายเป็นแค่
กิจกรรมเสริม  

หลังจากนั้นก็รู้สึกท้อเหมือนกันนะ เราก็เริ่มไม่อยากเรียน คือเราปฏิบัติผ่าน 
แต่ทฤษฎีไม่ผ่าน เพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกเข้าข้างตัวเองอีก ว่าเอ้ย เราไม่ได้
ฝีมือแย่นะ แต่แค่มีทฤษฎีที่เราไม่รู้แค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นเราก็เลยกลับมา ที
นี้โชคดีคือในปีนั้นมีมิชชั่นนารีเป็นคนฟินแลนด์ ที่เป็นนักไวโอลินจริงๆเข้ามา
พอดี ชื่อซูซานนา คือเขาโดนบังคับมาสอนที่เครือข่ายเดียวกัน แล้วเขาเห็น
เราเล่นไวโอลิน เขาก็เลยเรียกเราไปสอนทุกอาทิตย์เลยที่บ้านเขาวันละ 2 ชม. 
บางทีอาทิตย์นึงก็ 2 ครั้ง ช่วงนั้นพี่เรียนอยู่ม.4 เพิ่งเข้าม.4 เพราะตอนนั้นที่
เราสอบเข้าม.4ไม่ผ่านไง แล้วพี่ก็เลยเรียนม.4 ที่เดิมมัธยมวัดธาตุทอง พอเรา
อยู่ม.4 ก็เรียนสายวิทย์ไปเรื่อยๆ เพราะหนึ่งเราก็อยากได้วิชาอื่นด้วย ไม่คิดว่า
จะจริงจังกับดนตรีด้วย เหมือนเล่นดนตรีเป็นงานอดิเรก เพราะกลัวจะสอบไม่
ผ่านอีก เหมือนมันมีประสบการณ์มาแล้ว เพราะงั้นเราก็เลยเรียนสายวิทย์
ดีกว่า เพื่อมันจะสามารถไปได้หลายที่ (วรินทร์ อาจวิไล , สัมภาษณ์ 26 
กุมภาพันธ์ 2560) 

การเรียนไวโอลินกับอาจารย์ซูซานนามาตลอด 3 ปีของครูต้น ท้ายที่สุดท าให้ครูต้น
สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล คณะดุริยางคศาสตร์ได้ส าเร็จ ซึ่งครูต้น
เล่าว่าในช่วงใกล้สอบนั้นตนได้ไปเรียนและซ้อมไวโอลินที่บ้านของอาจารย์ซูซานนาทุกอาทิตย์หลังจากที่
เลิกเรียนก็จะรีบไปที่บ้านอาจารย์ โดยจะเรียนวันละ 2 ชั่วโมง การเรียนไวโอลินกับอาจารย์ซูซานนาเป็น
การเรียนที่ยากกว่าตอนที่เรียนกับอาจารย์สุวัย เพราะอาจารย์ซูซานนนาจะสอนอย่างจริงจังและเด็กต้อง
ซ้อมเป็นประจ า ซึ่งอาจารย์จะเน้นเรื่องของเทคนิคต่างๆที่ให้เด็กจ าได้ง่ายและให้เด็กได้รู้จักเพลงมากขึ้น  
นอกจากนั้นอาจารย์ซูซานนาก็มักจะแวะมาเล่นดนตรีร่วมกับเด็กๆที่โบสถ์ทุกวันศุกร์ โดยครูต้นถือเป็นเด็ก
เพียงคนเดียวที่ได้เรียนกับอาจารย์อย่างจริงจัง หลังจากที่ครูต้นสอบติดมหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ซูซาน
นาจึงได้เดินทางกลับประเทศฟินแลนด์ การมาของอาจารย์ซูซานนาครูต้นกล่าวว่าถือเป็นเรื่องบังเอิญที่
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อาจารย์ได้ถูกส่งมา โดยที่ไม่ทราบมาก่อนด้วยว่าโบสถ์แห่งนี้มีดนตรี อาจารย์ซูซานนาจึงเป็นอีกบุคคลหนึ่ง
ที่ผลักดันให้ครูต้นมุ่งสู่เส้นทางดนตรีได้โดยส าเร็จ 

แต่สุดท้ายก็สอบติดมหาลัยที่มหิดล แต่แบบช่วงที่ใกล้จะสอบเข้ามหาลัย 
ก็ไปบ้านของซูซานนาทุกอาทิตย์เลย พอเลิกเรียนก็ไป แล้วก็เรียนกับเขา
วันละ 2 ชม. แต่สมัยนู้นเราก็ยังไม่มั่นใจว่าการเรียนดนตรีเป็นแบบนี้ คือ
เขาสอนจริงจังมากเลย เราก็เลยรู้สึกว่ามันยากมันเหนื่อย มีขี้เกียจบ้าง ซู
ซานนาคือต้องซ้อม ต้องเล่นได้ เขาก็จะมีวิธีของเขาที่จะท าให้เราเข้าใจ
เรื่องเทคนิคได้ง่ายขึ้น แล้วก็จะมีเกี่ยวกับเพลงที่เราต้องรู้จักมากขึ้น ต่าง
จากอาจารย์สุวัยไม่ค่อยรู้เพลงอะไรเลย แต่อย่างอาจารย์ซูซานนาเขาอยู่
ในวงการดนตรีเลย อยู่ในวงที่แบบดังๆในอังกฤษเลยประมาณ 10 ปีเงี่ย 
เขาก็จะเก่งมาก นอกจากพี่ที่เรียนกับเขาที่บ้านแล้ว อาจารย์ซูซานนาเขา
ก็จะมาเยี่ยมที่นี้ด้วย (โบสถ์) เขาจะมาทุกวันศุกร์ เขาก็จะมาเล่นกับเรา 
มาร่วมกับเด็กๆเราด้วย พี่จะเป็นคนเดียวที่เรียนเยอะที่สุด แต่ตอนนี้
อาจารย์เขากลับไปแล้ว กลับไปตอนที่พี่สอบติดพอดี พอพี่สอบติดปุ๊บเขา
โดนส่งกลับไปเลย ซึ่งเขาเป็นมิชชั่นนารีเขาก็รับเงินเดือนจากฟินแลนด์
อยู่แล้ว คืออาจารย์เขาก็ไม่ได้เลือกเองด้วยนะว่าจะมาที่นี้ เขาถูกส่งมา 
แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าทีนี้มีดนตรีด้วย เหมือนเป็นความบังเอิญหรืออะไรซัก
อย่าง (วรนิทร์ อาจวิไล, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560) 

จากนักเรียนดนตรีสู่การเป็นนักไวโอลินและครูสอนดนตรี 

การเรียนในมหาวิทยาลัยของครูต้นเป็นสิ่งที่ยากและท้าทาย ซึ่งครูต้นกล่าวว่าตนจ าเป็น
จะต้องปรับตัวมากพอสมควร เพราะครูต้นเป็นเด็กรุ่นแรกที่ ได้ เรียนต่อทางสายดนตรีในระดับ
มหาวิทยาลัย จึงไม่ได้มีใครมาคอยแนะน าหรือเตรียมตัวให้ส าหรับการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยเหมือนเด็กๆ
รุ่นปัจจุบัน แต่สิ่งที่ท าให้ครูต้นสามารถเอาตัวรอดได้คือความกล้าที่จะเผชิญสิ่งใหม่ๆ ไม่เขินอาย และมี
ความมั่นใจว่าตนสามารถเรียนได้ โดยมีคนรอบข้างเป็นแรงผลักดัน ซึ่งผู้ศึกษาสัมผัสได้ผ่านแววตาและ
น้ าเสียงที่มีความมั่นใจขณะพูดคุย สะท้อนให้เห็นว่าครูต้นเป็นบุคคลที่มีไฟในตัวเอง มีความพยายาม และ
ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งหรือด้อยกว่าคนอื่น  
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พอพี่เข้าไปเรียนในมหาลัย ก็ต้องปรับตัวเยอะ เพราะเราไม่รู้อะไรเลย ไม่
เหมือนเด็กรุ่นนี้ที่มันรู้ทุกอย่าง เราเตรียมทุกอย่างให้เพราะเรารู้ว่าจะเกิด
อะไรขึ้นในรั้วมหาลัย ในรั้วโรงเรียนดนตรี แต่เราเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลย เรา
ต้องเข้าไปสุ่มถามตลอด เหมือนว่าเราเป็นคนเอาตัวรอดเป็นอ่ะ ซึ่งไม่เหมือน
บางคนที่แบบพอเจอสิ่งใหม่แล้วท าไม่ได้ก็จะท้อไปเลย แต่พี่เหมือนเป็นคนเอา
ตัวรอดเป็น เราไม่เหมือนคนอื่น อันนี้กล้าพูด เพราะเราไม่ได้ ต้องได้ ไม่งั้น
อาย เป็นคนไม่ชอบอายอยู่แล้ว ก็เลยต้องท าให้ได้ เข้าไปแล้วก็เก็บทุกอย่าง 
คือหนึ่งฝีมือเราก็ไม่ได้อายคนที่นั่นอยู่แล้ว เรามั่นใจ พอเห็นคนอื่นเขาเล่น เรา
ก็เหมือนต้องขยันขึ้นด้วย (วรินทร์ อาจวิไล, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560) 

ซึ่งกระบวนการเรียนและการปฏิบัติทางดนตรีในมหาวิทยาลัยนั้น ครูต้นกล่าวว่าในเอกดุริ
ยางคศาสตร์ โดยจะมี 4 สาขาคือ ธุรกิจดนตรี การแสดง (performance) การสอน (education) และ 
entertain เกี่ยวกับเพลงป๊อบและแจ๊ส ซึ่งแต่ละสาขาก็จะแตกแยกย่อยเป็นแขนงต่างๆอีก โดยครูต้นเรียน
อยู่แขนง violin performance จะเน้นหนักไปที่การเรียนและแสดงทักษะทางไวโอลิน “ในคือการเรียน
มันจะแบ่งออกเป็นธุรกิจดนตรี performance ก็คือการแสดง แล้วก็มี education ก็คือเกี่ยวกับการสอน 
entertain ก็คือเกี่ยวกับพวกป๊อบพวกแจ๊ส แจ๊สก็จะแยกไปอีก ก็จะมีหลายแขนง อันนี้เขาเรียกเป็นแขนง 
อย่างพี่ก็อยู่แขนงviolinperformance แต่ทั้งหมดนี้ก็คือเอกดุริยางคศาสตร์”(วรินทร์ อาจวิไล, สัมภาษณ์ 
26 กุมภาพันธ์ 2560) นอกจากจะเรียนเกี่ยวกับดนตรีแล้ว ยังมีเรียนวิชาพื้นฐานทั่วไปด้วย เช่น ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยคิดเป็น 30 เปอร์เซ็นของการเรียนทั้งหมด ส่วนอีก 70 เปอร์เซ็นจะ
เป็นการเรียนดนตรี ซึ่งไม่ได้มีแค่การเรียนดนตรีคลาสสิคเท่านั้น แต่ยังมีดนตรีไทย ร้องเพลง รวมไปถึงการ
เรียนทฤษฎีทางดนตรี การฝึกโสตทักษะ (Ear training) และเปียโนพื้นฐาน โดยครูต้นผ่านการเรียน
ทั้งหมดมาแล้ว ซึ่งการเรียนและชีวิตในมหาวิทยาลัยของครูต้นประสบความส าเร็จได้ เพราะได้เพื่อนที่ดี 
รวมไปถึงอาจารย์ชาวต่างชาติ ซึ่งครูต้นจะรู้จักเป็นพิเศษ เพราะอาจารย์ต่างชาติจะไม่เข้มงวด และมักจะ
ออกไปท ากิจกรรมร่วมกันเสมอ  

ซึ่งที่มหาลัยเขาจะมีให้เรียนทุกอย่างเกี่ยวกับดนตรี แล้วก็จะมีวิชาพื้นฐาน
ทั่วไปด้วย ภาษาไทย คณิต วิทย์อะไรแบบนี้ก็มี คือวิชาสามัญพวกนี้มี 30 
เปอร์เซ็น แล้วอีก 70 เปอร์เซ็นก็ดนตรีหมดเลย แล้วก็มีทั้งค้องวง ดนตรีไทยก็
ต้องเรียน ร้องเพลงก็ต้องเรียน ส่วนไวโอลินนี่เรียนหลัก แล้วก็พวกทฤษฎี
ดนตรี ear training เปียโนพื้นฐานก็ต้องเรียนหมด พี่ก็สนิทกับทุกอาจารย์นะ 
เพราะเราเฟรนลี่ เรารู้จักทุกอาจารย์ แล้วอีกอย่างพี่ได้เพื่อนดีด้วย แต่ส าหรับ
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อาจารย์พี่เขาจะค่อนข้างดุ พี่จะไม่ค่อยเข้าใกล้เท่าไหร่ แต่จะอยู่กับเพื่อน
มากกว่า คืออาจารย์เขาเป็นคนไทยแต่จะเข้มงวดมาก แต่พี่ก็จะไปสนิทกับ
อาจารย์อเมริกันมากกว่า ที่เป็นครูสอนร้องเพลงเรา พวกนี้เขาจะ Hang out 
กับเรา ไปกินข้าว ไปอะไรงี่ทุกเย็นกับเรา (วรินทร์ อาจวิไล, สัมภาษณ์ 26 
กุมภาพันธ์ 2560) 

ทั้งนี้ การเรียนในระดับมหาวิทยามีค่าใช้จ่ายสูงทั้งค่าเทอมและค่ากินอยู่ ซึ่งครูต้นกล่าวกับ
ผู้ศึกษาว่าเป็นความโชคดีและเป็นโอกาสที่ส าคัญที่ตนได้รับจากทางคริสตจักร เนื่องจากในตอนนั้นครูต้น
ได้รับทุนการศึกษา 1 ปี เป็นจ านวนเงิน 140,000 บาท ซึ่งค่าเทอมในแต่ละเทอมคิดเป็นเงิน 68,000 บาท 
และค่าเรียนซัมเมอร์อีก 9,000 บาท จากทุนที่ได้ก้อนแรกเมื่อหักค่าใช้จ่ายของปีการศึกษาที่หนึ่งไป
ทั้งหมดจึงเหลือเงินเพียง 30,000 บาท ตนจึงจ าเป็นต้องหาเงินจากที่อื่นเพื่อเป็นทุนการศึกษาในอีก 3 ปี 
ซึ่งคุณพ่อและคุณแม่ของครูต้นก็มีส่วนช่วยเหลือด้วยส่วนหนึ่ง รวมไปถึงการกู้เงินค่าเล่าเรียนจากกยศ. แต่
ก็ยังไม่เพียงพอ ครูต้นกล่าวว่าในระหว่างที่เรียนก็ได้ออกไปหารายได้เสริมโดยเฉพาะการสอนดนตรีด้วย 
ซึ่งอาจารย์สุวัยได้ให้ครูต้นกลับมาช่วยสอนที่โบสถ์ และให้ค่าตอบแทนชัว่โมงละ 150 บาท  

ค่าเทอมที่นู้นแพงมาก คือหนึ่งพี่โชคดีเพราะพี่ได้ทุนทางทีนี้ 1 ปี จ านวนเงิน 
140,000 บาท แต่ว่าค่าเรียนที่นู้น 68,000 รวมค่าซัมเมอร์อีก 9,000 ค่าหอ
อีก เหลือเงินอยู่ประมาณจ่ายไปก้อนแรกนะ เหลือประมาณ 30,000 บาท ซึ่ง
ไม่พอปีที่สองแน่นอน พี่ก็ต้องให้พ่อแม่ช่วย พ่อแม่พี่ก็ไม่ได้รวย แต่ว่าพอ
หลังจาก second year พอรู้ว่าที่นี้เขาไม่ให้ทุนต่อให้เรา เราก็ต้องหาเอง คือ
ทางบ้านพี่เขาก็ช่วยนะ แต่พี่ก็ต้องกู้กยศ.ด้วย แต่กู้กยศ.มันได้แค่นิดเดียวมัน
ไม่ได้เต็ม เพราะงั้นเราก็ต้องออกเงินของตัวเองด้วย พี่ก็หารายได้เสริมด้วย ก็
ต้องออกไปสอน แล้วอาจารย์สุวัยก็ให้ช่วยกลับมาช่วยบ้าง เขาก็จะให้เงินด้วย 
ในตอนนั้นพอเข้ามหาลัยเขาให้ชม.ละ 150 แต่แต่ก่อนยังไม่เข้ามหาลัยเขาให้
ชั่วโมงละ 50 บาท (วรินทร์ อาจวิไล, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560) 

ในระหว่างที่ครูต้นเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้กลับมาช่วยสอนดนตรีที่โบสถ์ โดย
จะมาสอนน้องๆเฉพาะวันวันเสาร์และอาทิตย์ แต่ก็ยังไม่ได้เข้ามาเป็นครูประจ า ซึ่งเมื่อส าเร็จการศึกษาครู
ต้นจึ งได้มี โอกาสเข้ าร่วม วงดุ ริยางค์ฟี ลฮาร์ โมนิ กแห่ งประเทศไทย  (Thailand Philharmonic 
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Orchestra)26ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเสมือนการท างานเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเล่นไวโอลิน
หนึ่งปี หลังจากนั้นครูต้นกล่าวว่าตนได้ลาออกจากวง และด้วยความที่มีประสบการณ์ทางด้านดนตรีจาก
การได้ร่วมวงดุริยางค์ ครูต้นจึงได้กลับมาสอนที่โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลตามค าเชิญชวนของอาจารย์สุวัย 
ซึ่งเป็นเวลา 2 ปีแล้วที่ครูต้นกลายมาเป็นครูประจ าของโรงเรียน ซึ่งถือเป็นงานหลักโดยได้ค่าตอบแทนต่อ
เดือนเป็นเงินประมาณ 25,000 บาท นอกจากจะสอนดนตรีประจ าอยู่ที่โบสถ์แล้ว ครูต้นยังมีงานเสริมที่
จะต้องออกไปสอนดนตรีข้างนอกที่ซอยสุขุมวิท 50 ซึ่งค่าตอบแทนจะได้ชั่วโมงละ 300 บาท เดือนหนึ่งก็
จะได้รวมๆแล้ว 4,000 – 5,000 บาท (วรินทร์ อาจวิไล, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560) 

วิธีการสอนและการอบรมเด็กของครูต้นนั้นจะแตกต่างจากอาจารย์สุวัย ครูต้นกล่าวว่าตน
จะเป็นคนที่เข้มงวดและจะต้องให้เด็กท าให้ได้ ในขณะที่อาจารย์สุวัยจะเป็นคนใจเย็นและไม่กดดันเด็ก ซึ่ง
ในทัศนะของครูต้นมองว่าหากปล่อยให้เด็กเรียนไปเรื่อยๆ เด็กจะมีพัฒนาการทางดนตรีที่ช้า โดยที่ผ่านมา
มีบางกรณีที่เด็กบางคนไม่ฟังและไม่ปฏิบัติตาม แต่ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เด็กกลับมาเรียนคือเพื่อนและความ
ชื่นชอบในดนตรี ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจากประสบการณ์สอนดนตรีของครูต้นที่โบสถ์พบว่าเด็กของที่นี้ส่วนใหญ่
จะมีความอดทนสูง แม้จะเจออุปสรรคหรือความกดดันเด็กก็ยังสามารถเรียนต่อได้ เหมือนว่าดนตรีเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตเขา ทั้งนี้ครูต้นยืนยันว่าการเรียนดนตรีของที่นี้เด็กทุกคนจะต้องปฏิบัติและเรียนมา
เหมือนๆกัน การมาเรียนและความสม่ าเสมอในการเรียนของเด็กแต่ละคนจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสอนหรือ
ความกดดันจากครูต้น แต่ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบและเอาใจใส่ของเด็กแต่ละคนมากกว่า 

คือพี่จะไม่สอนเหมือนอาจารย์สุวัยเลย ตรงข้ามเลยสิ้นเชิง อาจารย์สุวัยก็จะ
อ่อนมาก พี่ก็จะแข็งมาก ถ้าเกิดอยู่ด้วยกันก็จะบาลานซ์แล้ว แต่พี่ก็จะเหมือน
ต้องได้ เด็กก็จะท า ถ้าเกิดเราปล่อยเรื่อยเฉื่อยเด็กเขาก็จะพัฒนาช้ามาก แต่
มันก็จะมีกรณีที่ว่าเขาไม่ฟัง เขาไม่รับแล้ว แต่ว่าหนึ่งด้วยเพื่อนของเขาที่ดึงมา 
เขาก็ยังมาอยู่ บางคนเขาชอบดนตรีอยู่แล้วเขาก็ยงัมาอยู ่อันนี้เราก็งงนะว่าถ้า
เป็นเราเราไม่อยู่แล้ว แต่เด็กที่นี้คือเขามีความอดทนแล้วก็เก่ง เจอดุขนาดนี้ 

                                                            
26วงดุริยางค์ฟี ลฮาร์โมนิกแห่ งประเทศไทยได้จัดตั้ งขึ้นที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้บรรเลงรับในงานศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและในกิจกรรมระดับนานาชาติ 
ประกอบด้วยอาจารย์ นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลัก 
ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้นักดนตรีที่มีความสามารถจากภายนอกเข้าร่วมด้วย วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิ
กแห่งประเทศไทย บริหารจัดการ ดูแลรับผิดชอบ และด าเนินงาน โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โดยมี รศ.ดร.
สุกรี เจริญสุข เป็นผู้อ านวยการวงดนตร ี(Wikipedia, ม.ป.ป.: ออนไลน์) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
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แต่ก็ยังอยู่ได้ พี่รู้สึกว่าเขาคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาไปแล้ว แต่บางคน
จะมีแบบขี้เกียจก็จะเอาข้ออ้างนี้แหละว่าพี่ดุ หรือว่าข้ออ้างว่าเฮ้ยมันยาก
เกินไป มาอ้าง แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ คือทุกคนก็ท าเหมือนกัน ทุกคนท ายาก
เหมือนกัน แต่บางคนขี้เกียจไง ก็จะเอาอันนี้มาเป็นข้ออ้าง (วรินทร์ อาจวิไล, 
สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560) 

ในบรรดาลูกศิษย์ของครูต้นมีจ านวนหนึ่งที่หายไปจากการเรียนดนตรี ทั้งนี้ไม่ได้ เกิดจาก
ความกดดันในการเรียน ซึ่งครูต้นกล่าวว่าปัจจัยที่ท าให้เด็กต้องทิ้งดนตรีไปคือครอบครัว เนื่องจากการมา
เรียนดนตรีที่โบสถ์ผู้ปกครองของเด็กบางคนอาจจะไม่เห็นด้วย เพราะการมาที่โบสถ์ของเด็กไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์และยังเสียเวลา โดยครูต้นพยายามที่จะท าให้ผู้ปกครองเข้าใจว่าจริงๆแล้วการที่เด็กมาที่โบสถ์
เด็กจะได้อะไร และเด็กได้ท ากิจกรรมอะไรบ้าง รวมไปถึงเรื่องการเงิน ผ่านการจัดการประชุมผู้ปกครอง 
ซึ่งจะมีผู้ปกครอง 2 กลุ่มคือกลุ่มที่มาใหม่ และกลุ่มที่รู้จักกับที่โบสถ์มานานแล้ว ผู้ปกครองกลุ่มแรกมี
แนวโน้มที่จะไม่เห็นด้วยและไม่สนับสนุนให้ลูกมาเรียนดนตรี เพราะบางทีเด็กมาเรียนเองก่อน แล้วจึง
กลับไปบอกผู้ปกครอง ท าให้ผู้ปกครองเองก็ไม่ทราบว่าลูกไปเรียนท าไม และที่โบสถ์มีอะไร ซึ่งครูต้นก็
เข้าใจ เพราะครอบครัวของครูต้นเองในตอนแรกก็ไม่ได้เห็นด้วยที่ครูต้นมาเรียนดนตรีที่โบสถ์คริสต์ แต่
ด้วยความที่ตนเป็นคนจริงจังกับการเรียน จึงพยายามพิสูจน์ให้ครอบครัวเห็นว่าตนสามารถเรียนได้และ
จะต้องประสบความส าเร็จทางด้านนี้ นอกจากนั้นครูต้นยังสะท้อนให้ผู้ศึกษาเข้าใจพื้นฐานของครอบครัว
เด็กในชุมชนคลองเตย ซึ่งเด็กจะโดนปลูกฝังมาว่าจะต้องอยู่บ้านช่วยท างาน และห้ามออกไปไหน เมื่อรู้ว่า
บุตรหลานออกไปท ากิจกรรมข้างนอกก็พยายามที่จะดึงเด็กกลับมา แต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็จะมานั่งดูบุตร
หลานซ้อมดนตรีประจ าที่โบสถ์ ซึ่งผู้ปกครองกลุ่มนี้จะให้ความร่วมมือ เพราะได้เข้ามารับรู้การเรียนและ
การท ากิจกรรมของเด็กๆอยู่เสมอส่วนผู้ปกครองที่ไม่ค่อยได้มาที่โบสถ์ครูต้นได้พยายามเข้าไปอธิบาย รวม
ไปถึงหาช่องทางติดต่อ เช่น การตั้งกลุ่มใน Line เพื่อรายงานว่าจะมีซ้อมดนตรีวันไหน หรือมีการจัด
กิจกรรมที่ไหน เพื่อลดความกังวนของผู้ปกครอง (วรินทร์ อาจวิไล, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560) 

บทบาทของครูต้นจากการเป็นนักเรียนดนตรีในโบสถ์ สู่เส้นทางของนักเรียนดนตรีในระดับ
มหาวิทยาลัยและนักไวโอลินมืออาชีพ และกลับมาเป็นครูสอนดนตรีประจ าโรงเรียนอิมมานูเอลที่ใช้
ประสบการณ์และความช านาญทั้งหมดกลับมาถ่ายทอดให้แก่เด็กๆรุ่นหลัง เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 18 ปี ที่
ดนตรีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครูต้น ดนตรีท าให้ครูต้นได้ออกไปสัมผัสประสบการณ์จริงในแวดวง
ดนตรีคลาสสิค และเป็นโอกาสให้ตนได้กลับมาบ่มเพาะเด็กๆรุ่นต่อมาให้ก้าวสู่เส้นทางดนตรีดังเช่นที่ตนได้
ผ่านมาก่อน นอกจากนั้นครูต้นยังกล่าวว่ากับผู้ศึกษาว่าความผูกพันกับดนตรีและคริสตจักรมาตั้งแต่ในวัย
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เด็ก ท าให้ตนตัดสินใจเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ในช่วงที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5แม้ว่าในช่วงแรก
ครอบครัวครูต้นจะไม่เห็นด้วย แต่ก็ต้องใช้เวลาและพยายามอธิบายด้วยเหตุและผล ทั้งนี้การตัดสินใจ
ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ครูต้นเลือกเอง แม้อาจารย์สุวัยจะเป็นบุคคลที่พาให้ครูต้นมารู้จักกับโบสถ์ แต่ดนตรีท าให้
ครูต้นได้ซึมซับและกล่อมเกลาท าให้ครูต้นเชื่อและศัทธาในศาสนามากกว่าโบสถ์เป็นเสมือนครอบครัวที่มี
การมารวมตัวท าพิธีกรรมหรือการท ากิจกรรมอื่นๆร่วมกัน ซึ่งทุกคนในโบสถ์ก็จะรู้จักและเห็นครูต้นตั้งแต่
ยังเป็นเด็กที่เข้ามาเรียนดนตรี ซึ่งท้ายที่สุดแล้วครอบครัวของครูต้นเองนั้นก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมของโบสถ์ด้วย  

พี่นับถือคริสต์นะ แต่ว่าพี่มานับถือช่วงหลังๆแล้ว ประมาณม.5 ม.6 คือตอน
แรกพี่ก็นับถือพุทธนี่แหละ ที่บ้านก็นับถือพุทธอยู่ การเปลี่ยนมานับถือคริสต์
เขาก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรนะ ใช้ชีวิตปกติ มันก็แล้วแต่เราเลือกมากกว่า เขาก็
ไม่ได้บังคับเราเลย สาเหตุที่พี่เปลี่ยนเนื่องจากหนึ่งพี่อยู่ที่นี้มาตั้งแต่เด็กเลย 
เราก็ซึมซับ เหมือนดนตรีก็กล่อมเกลาเราให้ผูกพนัมากกว่า ไม่ได้เป็นค าสอนที่
เขาสอน เพราะเราก็ไม่ได้เก่งเกี่ยวกับศาสนาทั้งหมด แต่ว่าดนตรีเป็นเหมือน
สิ่งที่น าเราให้ผูกพันกับตรงนี้ ซึ่งตอนนั้นที่บ้านพี่เขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ 
แต่ว่าตอนหลังเราก็อธิบายเหตุผล อธิบายหลายๆอย่างให้เขาฟังด้วยเหตุผล 
เขาก็เข้าใจ ตอนเปลี่ยนมานับถือคริสต์พี่ก็ต้องผ่านพิธีมหาสนิท ที่เรียกว่าบัพ
ติสมา ก็คือการรับเชื่อพระเจ้า อาจารย์สุวัยเขาก็เป็นคนพาพี่มาสู่จุดนี้ แต่ว่าก็
เหมือนพี่เล่นดนตรีที่นี้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว เขาก็รู้จักเราอยู่แล้ว เพราะว่าที่นี้
เวลานมัสการเขาก็จะเป็นเหมือนครอบครัวเลย ก็จะมีสมาชิก 30-40 คน ไม่
เยอะ พ่อแม่พี่เขาก็เคยมาที่โบสถ์นะ มาประจ า ไปค่ายไปอะไรด้วย มาร่วมทุก
อย่าง คือเขารู้หมดว่าเราท าอะไร (วรินทร์ อาจวิไล, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 
2560) 

กล่าวโดยสรุป การเกิดขึ้นของโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล เริ่มต้นจากความตั้งใจและ
พยายามของมิชช่ันนารีสองสามีภรรยาชาวนอร์เวย์ที่จะหยิบยื่นโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชน
แออัดคลองเตย ได้เข้าถึงการศึกษาและการท ากิจกรรมทางดนตรีที่จะสามารถน าไปต่อยอดได้ในอนาคต 
รวมไปถึงความพยายามที่จะดึงเด็กจากในชุมชนให้ห่างไกลจากสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด นอกจากนั้นการด าเนินงานจากอดีตจนถึงปัจจุบันของโรงเรียนดนตรีอิมมานู
เอลนั้นได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น เนื่องจากมีเยาวชนที่ประสบความส าเร็จและกลับมาสาน
ต่องานด้านการสอนดนตรีอย่างครูต้นครูต้นจึงเป็นบุคคลต้นแบบ รวมไปถึงครูผู้ท าหน้าที่บ่มเพาะและ
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ปลูกฝังเด็กและเยาวชนจากชุมชนคลองเตยสู่การเป็นนักดนตรีคลาสสิคมือสมัครเล่นในรุ่นต่อๆมา ซึ่ง
จ าเป็นจะต้องมีการเอาใจใส่และติดตามผลจากครูผู้สอน ควบคู่ ไปกับการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ทางดนตรีให้แก่เด็ก ทั้งนี้ การที่เด็กแต่ละคนเข้าจะสามารถสู่กระบวนการเรียนดนตรี
คลาสสิคได้นั้น นอกจากจะมาจากปัจจัยภายนอก เช่น ครูผู้สอน โรงเรียน สภาพแวดล้อมแล้ว ยังรวมไป
ถึงปัจจัยทางด้านครอบครัว ทั้งฐานะทางเศรษฐกิจและทางสังคม พร้อมกันนั้นยังต้องมาจากปัจจัยภายใน
อีกด้วย ทั้งความชื่นชอบและความสม่ าเสมอ โดยเด็กแต่ละคนมีที่มาและปัจจัยที่ต่างกัน ซึ่งรายละเอียด
ต่างๆเหล่านี้จะน าเสนอในบทถัดไป 
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บทที่ 5 

การเข้าสู่กระบวนการเรียนและฝึกปฏิบัตทิางดนตรีคลาสสคิ 

 

การน าเสนอข้อมูลในบทที่ 5 นี้ ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เด็กและ
เยาวชนที่อาศัยอยู่ในระแวกคริสตจักรอิมมานูเอล ภายในพื้นที่ที่เรียกโดยรวมว่า ชุมชนแออัดคลองเตย 
จ านวนทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ผู้ศึกษาท าการศึกษานั้น จะต้องมีอายุระหว่าง 10-20 ปี 
และจะต้องมีประสบการณ์ทางดนตรี ทั้งการเรียนและการฝึกซ้อม มาไม่ต่ ากว่า 5 ปี หรือมากกว่า 10 ปี
ซึ่งจะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นและทัศนคติของตนเองต่อการเรียนดนตรี สะท้อนให้เห็นเส้นทาง
ของเด็กแต่ละคนในการมุ่งสู่กระบวนการเรียนดนตรีคลาสสิค รวมไปถึงการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในแวด
วงดนตรีคลาสสิค ในขณะเดียวกันก็ได้สัมภาษณ์ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนเหล่านั้นประกอบ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว ความเป็นอยู่ และทัศนคติของผู้ปกครองต่อการเล่นดนตรีของบุตรหลาน รวมถึง
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมเพื่อน าข้อมูลมาสังเคราะห์และเรียบเรียงเพื่อให้ได้
รายละเอียดและความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยภายในบทนี้ผู้ศึกษาได้แบ่งประเด็นที่จะน าเสนอ ออกเป็น 
4 ประเด็น ได้แก่ 1) ภูมิหลังและสภาพแวดล้อมในวัยเด็ก 2) กระบวนการเรียนดนตรีคลาสสิค 3) จาก
ดนตรีในโบสถ์สู่วงดนตรีอิมมานูเอล และ 4) ความหมายในการเรียนดนตรีคลาสสิค 

 

ภูมิหลังและสภาพแวดล้อมในวัยเด็ก 

ภูมิหลังและสภาพแวดล้อมในวัยเด็กถือเป็นประเด็นที่ส าคัญที่จะท าให้เห็นวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ ครอบครัว การศึกษา รวมไปถึงการนับถือศาสนาของเด็กแต่ละคน ซึ่งเป็นประสบการณ์ชีวิตของ
เด็กในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเรียนดนตรี หรือเป็นช่วงประสบการณ์ชีวิตที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับการ
เข้าสู่กระบวนการเรียนดนตรี โดยผู้ศึกษาจะขอน าเสนอในประเด็นดังนี้ประการแรกคือ ครอบครัวและ
สภาพความเป็นอยู่ (ฐานะทางเศรษฐกิจ) ประการที่สองคือ การศึกษาและโรงเรียน และประการสุดท้าย
คือ คริสตจักรและสถานรับเลี้ยงเด็กอิมมานูเอล ซึ่งจะเป็นการเล่าเรื่องราวของเด็กทั้งหมด 10 คน จาก 8 
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ครอบครัว ทั้งนี้ ในการบรรยายและเล่าเรื่องราวของทั้งเด็กและผู้ปกครอง ผู้ศึกษาจะไม่ขอกล่าวถึงชื่อจริง 
โดยจะใช้นามสมมุติเป็นการกล่าวถึงช่ือแต่ละคนแทน  

โดยทั้ง 8 ครอบครัวนี้มาจากชุมชนย่อยๆที่อยู่ภายในเขตคลองเตย แบ่งออกเป็น 4 ชุมชน
ได้แก่ ชุมชนทรัพย์มโนทัย พื้นที่ของชุมชนอยู่ทางด้านหน้าของคริสตจักร เป็นชุมชนต้ังอยู่ติดริมถนนใหญ่
คือ ถนนพระราม 4 ตรงข้ามกับอาคารมาลีนนท์ (ช่อง3) ซึ่งเป็นชุมชนที่คนจีนอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ 
ประกอบไปด้วยตึกแถว 5 ชั้นเรียงติดกัน โดยบางตึกจะเปิดเป็นห้องให้เช่า นอกจากนั้นยังมีร้านค้า (ขาย
ของช า) ร้านอาหาร บริษัทเอกชน รวมถึงศาลเจ้าอีกสองแห่ง เมื่อเดินย้อนลงมาทางด้านหลังคริสตจักรจะ
เป็นที่ตั้งของ ชุมชนร่วมใจสามัคคีซึ่งพ้ืนที่ของชุมชนจะอยู่ด้านหลังคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรนเรียง
ตัวอยู่เป็นแนวยาวตามแนวทางรถไฟสายเก่า กรุงเทพ-ปากน้ า ซึ่งปัจจุบันทางรถไฟนั้นกลายเป็นถนนชื่อ
ว่า “ถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ า” ส่วนด้านหลังชุมชนจะอยู่ติดคลองที่เรียกว่า “คลองเตย” ลักษณะ
บ้านเรือนส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้ผสมปูน มีทั้งสองชั้นและชั้นเดียว โดยส่วนมากบ้านแต่ละหลังจะเปิดเป็น
ห้องไว้ส าหรับเช่า มีขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรียงติดกัน ซึ่งบ้านแต่ละหลังหันหน้าเข้าสู่ถนน ท าให้มีคนพลุ
พล่าน มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ขับผ่านตลอดเวลา และเมื่อข้ามคลองเตยมาอีกฝั่งก็จะเป็น ชุมชน
แฟลต 1-10 หรือที่เรียกว่า แฟลตการเคหะ 1-10 เป็นชุมชนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับชุมชนร่วมใจสามัคคี ห่าง
จากคริสตจักรราว 800 เมตร มีประชากรอาศัยอย่างหนาแน่น และมีแฟลตกว่า 20 อาคาร โดยส่วนใหญ่
แล้วครอบครัวที่อาศัยอยู่ในแฟลตดังกล่าวจะเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ถือเป็นการได้รับ
สวัสดิการด้านที่พักอาศัยโดยไม่เสียค่าเช่า และถัดจากชุมชนแฟลต 1-10 คือ ชุมชนน้องใหม่ เป็นชุมชน
แออัดขนาดใหญ่ อยู่ห่างจากคริสตจักรราว 1.5 กิโลเมตร มีประชากรตั้งรกรากอยู่อย่างหนาแน่นใน
บริเวณใต้ทางด่วนพิเศษเฉลิมมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ของกรมศุลกากรด้านหน้าชุมชนจะอยู่ติดริมถนนอาจ
ณรงค์ เป็นชุมชนที่มีลักษณะคล้ายชุมชนร่วมใจสามัคคี แต่จะมีขนาดใหญ่กว่า โดยบ้านเรือนภายในจะ
เป็นบ้านไม้ผสมปูนและเรียงติดกัน แบ่งออกเป็นหลายซอกซอย แต่มีถนนหลักตัดเข้ากลางชุมชน ทั้งนี้ยังมี
พื้นที่ที่ใช้ร่วมกันในชุมชน เช่น สนามเด็กเล่น และมีสถานรับเลี้ยงเด็กหนึ่งแห่งคือ บ้านสรรเสริญ ตั้งอยู่ ใจ
กลางชุมชน  

ทั้ง 4 ชุมชนที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นสถานที่พักอาศัยของทั้ง 8 ครอบครัว โดยเด็กๆทั้ง 10 
คนเติบโตและคลุกคลีอยู่ในชุมชนดังกล่าวซึ่งมีจ านวน 2 ครอบครัวที่อยู่ในชุมชนทรัพย์มโนทัย ได้แก่ 
ครอบครัวน้องปุ๊กและครอบครัวน้องมะลิจ านวน 4 ครอบครัวที่อยู่ในชุมชนร่วมใจสามัคคี  ได้แก่ 
ครอบครัวน้องกิ่งและน้องแก้วครอบครัวน้องปริมครอบครัวน้องฝ้าย และครอบครัวน้องใยไหม จ านวน 1 
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ครอบครัวอยู่ในแฟลตการเคหะ 1-10 ได้แก่ ครอบครัวน้องทับทิมและน้องเพชร และจ านวน 1 ครอบครัว
ที่อยู่ในชุมชนน้องใหม่ได้แก่ครอบครัวน้องอาร์ต 

ทั้งนี้ การน าเสนอและเล่าเรื่องราวของทั้ง 8 ครอบครัว ผู้ศึกษาจะล าดับและแบ่งกลุ่ม
ครอบครัวเป็น 4 กลุ่มตามแต่ละชุมชน เพื่อท าให้เห็นต าแหน่งที่ตั้งของแต่ละครอบครัว ซึ่งอยู่ภายในพื้นที่
ที่คริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรนด าเนินงานและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยในเรื่องระยะห่างหรือ
ความใกล้และไกลของชุมชนทั้ง 4 กับคริสตจักรนั้น ไม่ได้มีผลต่อการเข้าสู่กระบวนการเรียนดนตรีของเด็ก
ทั้ง 10 คน เพราะเมื่อเด็กแต่ละคนเข้าสู่กระบวนการเรียนแล้วก็จะต้องเริ่มต้นและปฏิบัติเหมือนกัน และ
ยังขึ้นอยู่กับความสม่ าเสมอของเด็กแต่ละคนด้วยเช่นกันแต่จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงนัยยะส าคัญใน
ประเด็นของความสัมพันธ์ระหว่าง 8 ครอบครัวกับคริสตจักร ทั้งจุดเริ่มต้นและการด าเนินความสัมพันธ์ใน
รูปแบบของการให้ความช่วยเหลือและพึ่งพา ที่ถือเป็นพันธะกิจด้านสังคมสงเคราะห์ของคริสตจักรต่อ
ครอบครัวยากไร้ประกอบกับรายละเอียดทางด้านเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม การศึกษาของบุตรหลาน รวม
ไปถึงการนับถือศาสนา ซึ่งแต่ละครอบครัวมีความเหมือนและแตกต่างกันออกไป โดยจะขอบรรยาย
ตามล าดับ  

1. ครอบครัวน้องกิ่งและน้องแก้ว (นามสมมุติ) 

น้องกิ่ง (นามสมมุติ)เด็กหญิงอายุ 16 ปี และน้องแก้ว (นามสมมุติ)พี่สาวของน้องกิ่ง อายุ 
17 ปี ทั้งคู่เกิดและโตที่ชุมชนร่วมใจสามัคคี ปัจจุบันอาศัยอยู่กับคุณพ่อ รวมเป็นสมาชิกในครอบครัว
ทั้งหมด 3 คน ซึ่งจริงๆแล้วน้องทั้งสองมีพี่สาว (ต่างบิดา) อีกหนึ่งคน อายุห่างกันเกือบ 20 ปี โดยปัจจุบัน
ได้ท างานและย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้ว ทั้งน้องกิ่ง น้องแก้ว และคุณพ่ออาศัยอยู่ในห้องเช่า โดยห้องเช่าที่น้องกิ่ง
และน้องแก้วอาศัยอยู่เป็นห้องเช่าที่อยู่ชั้นล่าง มีสามห้องติดกัน โดยห้องที่น้องทั้งสองและคุณพ่ออาศัยอยู่
จะอยู่ด้านในสุดมีลักษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆภายในห้องจะแบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่เป็นที่นอน
ของน้องกิ่งกับน้องแก้ว และที่นอนของคุณพ่อ และด้านหลังห้องจะเป็นห้องน้ า มีประตูเข้าออกทางเดียว 
ซึ่งคุณพ่อท าอาชีพเป็นพนักงานเดินรถของขสมก. (ต าแหน่งนายตรวจรถ) รายได้โดยประมาณ 15,000 
บาทก่อนที่คุณแม่ของน้องทั้งสองจะย้ายออกไปอยู่ที่อื่นนั้น คุณแม่ได้อยู่ที่ชุมชนแห่งนี้มานานแล้ว ก่อนที่
น้องทั้งสองจะเกิด โดยกล่าวว่า “มาอยู่ที่ด้านหลัง (ชุมชนร่วมใจสามัคคี) มา 20 ปีแล้วค่ะ แต่จริงๆเป็นคน
จังหวัดกาญจนบุรี แล้วเข้ากรุงเทพมาก็ท างานอยู่บริษัท แล้วน้องเขาก็เกิดที่นี้ โตที่นี้” (คุณแม่น้องกิ่งและ
น้องแก้ว, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) แต่ปัจจุบันเมื่อคุณแม่ย้ายออก ห้องที่เช่าอยู่จึงเป็นหน้าที่ที่คุณ
พ่อที่จะต้องดูแล แม้ว่าน้องทั้งสองจะอาศัยอยู่กับคุณพ่อ แต่หากถามว่าสนิทและคุยกับใครมากที่สุดกลับ
เป็นคุณแม่ เพราะเนื่องจากเวลาการท างาน ท าให้น้องและคุณพ่อไม่ค่อยได้เจอกัน โดยน้องกิ่งกล่าวว่า 
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บ้านเช่านี้เช่าเดือนละ 1,500 พ่อจะเป็นคนดูแลทั้งหมด ซึ่งปกติแล้วจะสนิท
กับแม่มากกว่า แล้วเขาก็เพิ่งเลิกเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ แต่ตอนนี้หนูอยู่กับพ่อ แต่
หนูก็ไม่ค่อยได้เจอพ่อเท่าไหร่ เพราะพอหนูกลับมาเขาก็หลับ พออีกซักพักหนู
ก็กลับ พอหนูตื่นมาเขาก็ไปท างานแล้ว เพราะพ่อเป็นนายตรวจ เขาต้องไป
ตรวจรถแต่เช้า ตั้งแต่ตีสาม แล้วพอบ่ายโมงเขาก็กลับ คือกิจวัตรมันเลยไม่
ตรงกัน พอบ่ายโมงพ่อกลับมาเขาก็หลับ หนูก็ไปเรียน แล้วหนูก็เข้าบ้านทุ่ม
สองทุ่ม แล้วแม่ก็จะมาหาหนูวันเสาร์อาทิตย์ ตอนนี้พ่ออายุ 52 ส่วนแม่อายุ 
40 (น้องกิ่ง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

ซึ่งตามปกติแล้วคุณแม่ของน้องทั้งสองจะอยู่ที่โบสถ์ตลอด แต่หลังจากที่ต้องแยกทางกับ
คุณพ่อ จึงต้องย้ายไปอยู่ข้างนอก และจะกลับมาเยี่ยมน้องๆทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ซึ่งช่วงหลังก็จะมาหา
น้องๆทุกเย็นหลังจากเลิกงาน แต่บางวันก็จะแวะมาที่โบสถ์ก่อน แล้วค่อยกลับไปท างาน ซึ่งคุณแม่ของ
น้องทั้งสองท าอาชีพเป็นแม่บ้านประจ าโรงแรม โดยคุณแม่เล่าว่า “เมื่อก่อนก็มาอยู่ที่นี้ตลอด (โบสถ์) แต่
พักหลังไม่กี่เดือนนี้ตั้งแต่แยกกับพ่อเขาไป ก็ไปอยู่ข้างนอก แต่ก็มีมาพักหลังก็จะมาเกือบทุกอาทิตย์ จะมา
หาลูกช่วงนี้ก็จะมาทุกวันตอนเย็นค่ะ เลิกงานแล้วก็จะมาพร้อมกับน้องแก้ว พอมาอยู่ที่คริสตจักรก็มา
นั่งเล่นกับแบบนี้ แล้วเดี๋ยวก็ไปท างานต่อ ปกติแม่ท าห้อง รับลูกค้า”(คุณแม่น้องกิ่งและน้องแก้ว, 
สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่งในแต่ละวันน้องกิ่งจะเป็นคนช่วยคุณพ่อท าความสะอาดบ้าน และคุณ
พ่อมักจะก าชับเรื่องเวลากลับบ้าน ไม่อยากให้น้องกลับดึก เพราะบางวันน้องมีซ้อมดนตรีดึกประมาณทุ่ม
ถึงสองทุ่ม  

จากการได้พูดคุยกับน้องทั้งสองคน น้องกิ่งนั้นเป็นเด็กร่าเริง พูดเก่ง และมีความสามารถใน
การเล่าเรื่องได้เป็นอย่างดี จ ารายละเอียดในเรื่องต่างๆได้ สิ่งนี้เองที่ท าให้น้องกิ่งเข้ากับทุกคนได้ซึ่งน้องยัง
บอกด้วยว่าตนเองนั้นเป็นเด็กกิจกรรม เพราะชอบการท ากิจกรรมทุกอย่าง ทั้งร้อง เต้น เล่นดนตรี หรือ
แม้กระทั่งเล่นกีฬา โดยตนจะเป็นตัวแทนโรงเรียนไปประกวดและแข่งขันตามงานต่างๆการที่น้องกิ่งชอบ
ท ากิจกรรมและเป็นคนกล้าแสดงออกท าให้น้องกิ่งเป็นเด็กที่ค่อนข้างกระตือรือร้น active อยู่ตลอดเวลา 
และเวลาพูดจาก็จะตรงไปตรงมา ใช้ค าเป็นกันเอง ซึ่งน้องกิ่งเองเป็นคนที่พาผู้ศึกษาไปคุยกับเพื่อนที่อยู่ใน
กลุ่มที่เล่นดนตรีด้วยกัน โดยน้องจะชอบไปนั่งฟังและช่วยเล่าเรื่องประกอบขณะที่ผู้ศึกษาก าลังคุยกับ
เพื่อนของน้องกิ่ง จึงท าให้เห็นว่าน้องกิ่งค่อนข้างจะติดเพื่อนและมีเพื่อนรู้จักมากพอสมควร และตามปกติ
ของเด็กผู้หญิงก็จะชอบแต่งตัวและหัดแต่งหน้า ซึ่งทุกครั้งที่ผู้ศึกษาพบเจอน้องกิ่ง น้องกิ่งก็จะทาปากสี
แดง และแต่งตัวตามแบบวัยรุ่นทั่วๆไป ในขณะที่น้องแก้วพี่สาวของน้องกิ่งเป็นเด็กที่ร่าเริง กล้าแสดงออก
เช่นกัน แต่จะมีบุคคลิกที่นิ่งและเงียบกว่าน้องกิ่ง เนื่องจากโตกว่าและมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากกว่า
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และเมื่อผู้ศึกษาถามถึงกลุ่มเพื่อนสนิทที่เรียนดนตรีด้วยกันและที่พักอยู่ใกล้กัน น้องกิ่งและน้องแก้วจึงเล่า
ว่า  

เพื่อนที่เล่นด้วยกันแล้วสนิทๆกัน ก็จะมีหนู ปริม ปุ๊ก มะลิ พี่บาส กิ่ง อาร์ต 
และพลอย คือจะไปไหนด้วยกันตลอด ที่เราไปด้วยกันเพราะว่าเราอายุใกล้
กัน แล้วเราก็โตพอที่แบบว่า สมมุติว่าเด็กๆเงี่ย ปลา ฟาง ยังเด็กเกิน พวก
ป้าๆเขาจะบอกว่า พวกพี่เขาไปไหน ไปกินข้าวก็จะให้ไปด้วยกัน แบบซ้อม
เสร็จเออไปนี่กัน ไปกินข้าวกัน คือเขาก็เชื่อใจ แล้วก็คือหนูจะเป็นเหมือนพี่
คนโตสุด ส่วนพี่บาสซ้อมเสร็จเขาต้องกลับบ้าน เพราะบ้านเขาอยู่อีกฝั่งนึง 
แล้วหนูก็แบบขับรถพาน้องไปกินข้าวกัน แล้วก็กินเสร็จถึงจะดึกแต่ก็ขี่รถ
ไปส่งถึงหน้าบ้านเลย พอกับแม่เขาก็จะเห็น น้องๆพวกนี้พวกหนูก็ดูแล ก็
คือบ้านก็อยู่กันแถวนี้ ถ้าไม่ไปซ้อมหรือวันไหนโรงเรียนหยุด 10 โมงคือทุก
คนจะเข้ามาปลุกกิ่ง เด็กพวกนี้จะติดกิ่ง เด็กจะเข้ามาปลุกหนู มานั่งรอ พอ
หนูตื่นแล้ว ก็จะไปเล่นที่โบสถ์กัน ส่วนมากจะใช้ชีวิตอยู่กับโบสถ์อ่ะ เพราะ
มันมีพื้นที่และทุกคนก็เล่นด้วยกันได้ (น้องกิ่งและน้องแก้ว (นามสมมุติ), 
สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560)27 

ทั้งน้องกิ่งและน้องแก้วเป็นเด็กที่มีเพื่อนเยอะและรู้จักเด็กๆที่มาเรียนดนตรีเกือบทุกคน แต่
จะมีเพื่อนประมาณ 5-6 คนที่สนิทกันที่สุด เพราะอายุใกล้เคียงกัน โดยน้องแก้วนั้นถือเป็นพี่โตสุดในกลุ่ม
และมีความรับผิดชอบมากกว่า จึงมีหน้าที่ดูแลน้องๆ ซึ่งน้องแก้วจะเป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครอง ในขณะ
ที่น้องกิ่งจะเป็นขวัญใจเด็กเล็ก เพราะด้วยความที่น้องกิ่งสามารถเข้ากับทุกคนได้ ทั้งที่เพิ่งจะรู้จักหรือรู้จัก
กันมานานแล้ว และน้องกิ่งยังเป็นเด็กที่ชอบเล่นชอบแซวทั้งเพื่อนๆและน้องๆอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นความ
ตลกและอารมณ์ขันของน้องกิ่งจึงท าให้เป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆ  

น้องทั้งสองเริ่มเข้าเรียนที่เนอสเซอรี่ของคริสตจักรอิมมานูเอล ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง 3 
และเรียนต่อชั้นประธมศึกษาที่โรงเรียนสายน้ าทิพย์ และชั้นมัธยมที่โรงเรียนสายน้ าผึ้ง โดยขณะนี้น้องกิ่ง
ก าลังศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส่วนน้องแก้วเรียนไม่จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่ก็ได้ย้ายไปเรียนกศน. 
ซึ่งตอนนี้น้องแก้วเรียนจบแล้ว และก าลังท างานอยู่ที่เดียวกับคุณแม่ โดยน้องแก้วเล่าว่า  

                                                            
27เป็นการสัมภาษณ์พร้อมกัน 2 บุคคล โดยอักษรตัวหนา หมายถึง น้องแก้ว (นามสมมุติ) 

และอักษรธรรมดา หมายถึง น้องกิ่ง (นามสมมุติ) 
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หนูท างานอยู่แถวพระประแดง เวลาไปหนูก็นั่งรถเมล์ไป แป๊ปเดียวเอง 15 
นาที แถวๆราชบูรณะ สุขสวัสดิ์ หนูท างานกับแม่แต่คนละแผนก แม่เป็น
แม่บ้าน ส่วนหนูท าเกี่ยวกับจองห้องพักต่างประเทศ คือทุกอย่างเป็น
ภาษาอังกฤษหมดเลย คือมันเป็นห้องพักออนไลน์ต่างประเทศ แล้วเรามี 
member เราก็ต้องจองห้องให้ลูกค้า แล้วก็มีลูกค้าในไทยด้วย คือคนไทยเรา
ก็ยังพอเข้าใจ แต่ในต่างประเทศหนูก็ไม่ค่อยเข้าใจ คือมีพี่อยู่คนนึงจบปริญญา
โท จบปริญญาเอก แบบเยอะมากในออฟฟิต คือไม่มีใครท าได้เลย แล้วเราไป
ท าท าไม หนูก็เลยท าคนเดียวในออฟฟิต ก็ท ามาเป็นปีแล้ว หนูก็ท าเป็นงาน
ประจ าเลย ก็ได้แบบหมื่น หมื่นสองต่อเดือน ค่าคอมอีกต่างหาก ก็หนูจะแบ่ง
ให้แม่กับพ่ออยู่แล้ว แล้วเมื่อมกราก็เพิ่งซื้อรถให้พ่อ(น้องแก้ว (นามสมมุติ), 
สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

งานที่น้องแก้วรับผิดชอบจะเป็นการจองห้องพักให้กับแขกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยน้องจ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในบางกรณี ท าให้น้องมีทักษะทางด้านภาษาอยู่
พอสมควร แต่ตนเองก็ยังไม่เข้าใจว่าเหตุใดถึงถูกเลือกให้ท าหน้าที่นี้ ซึ่งตนก็ท าหน้าที่นี้ได้เป็นอย่างดี และ
กลายมาเป็นงานประจ าท าต่อเนื่องมาในระยะประมาณ 1 ปีแล้ว โดยจะท างานทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ ตั้งแต่ 
10 โมงจนถึงเย็น ซึ่งเงินเดือนที่น้องได้ต่อเดือนนั้นประมาณ 10,000 - 12,000 บาท แต่หากมีค่า
คอมมิชชั่นก็จะได้เพิ่มอีกต่างหาก โดยน้องแก้วกล่าวอย่างภูมิใจกับผู้ศึกษาว่าตนเองได้เงินมาก็จะมาแบ่ง
พ่อและแม่อยู่เสมอ ที่ผ่านมาตนได้ซื้อรถจักรยานยนต์ให้คุณพ่อใช้ โดยผ่อนครบแล้ว และยังจ่ายเป็นค่า
ขนมให้น้องอีกด้วย ตนจึงเปรียบเสมือนพี่สาวใจดีส าหรับน้องกิ่ง และยังเป็นคนช่วยแบ่งเบาภาระให้กับ
ครอบครัว  

เมื่อถามถึงการนับถือศาสนาของครอบครัว น้องกิ่งกล่าวว่าในครอบครัวของน้องกิ่งและ
น้องแก้วนั้นมีเพียงคุณพ่อที่นับถือศาสนาพุทธ ส่วนน้องกิ่ง น้องแก้ว และคุณแม่ได้เปลี่ยนมานับถือศาสนา
คริสต์ โดยคุณแม่น้องทั้งสองเล่าว่า “รู้จักกับคริสตจักรมานานแล้วค่ะ ก็คือลูกมาเล่นก่อนก็พาลูกเขาเข้า
มากัน แต่ก่อนตอนอยู่ที่นี่ก็เป็นแม่ครัวที่โรงเรียนนี้ แล้วน้องก็เริ่มเรียนเนอสเซอรี่ของที่นี่ด้วย ตอนนี้ไม่ได้
อยู่ที่นี้แล้ว แต่จะมาหาลูกทุกอาทิตย์ เดิมนับถือศาสนาพุทธแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาศาสนาคริสต์ รับเชื่อมาก็
ประมาณสิบกว่าปีแล้ว” (คุณแม่น้องกิ่งและน้องแก้ว, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) จากค าบอกเล่า
ของคุณแม่ของน้องทั้งสองท าให้ทราบได้ว่าคุณแม่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับคริสตจักรก่อนที่น้องกิ่งและ
น้องแก้วจะเกิด ซึ่งคุณแม่ได้เข้ามาเป็นแม่ครัวประจ าโรงเรียนที่นี้ เมื่อน้องกิ่งและน้องแก้วเกิดก็ได้พาน้อง
ทั้งสองเข้ามาเรียนอนุบาล โดยลูกสาวคนโตที่ปัจจุบันท างานและย้ายออกไปอยู่ที่อื่นนั้นก็ได้เรียนอนุบาล
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ที่นี้ด้วย ความผูกพันธ์และใกล้ชิดกันระหว่างครอบครัวของน้องกิ่งและน้องแก้วกับคริสตจักร ซึ่งอยู่ใกล้
บ้าน และคุณแม่ยังได้เข้ามามีส่วนช่วยงานของโบสถ์ ท าให้คุณแม่ตัดสินใจเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ 
โดยคุณแม่ได้รับเชื่อ ซึ่งหมายถึงการเข้าพิธีรับเข้าเป็นคริสต์ศาสนิกชน หรือที่เรียกว่า พิธีบัพติศมาเป็นพิธี
ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาคริสต์ท าขึ้นเพื่อรับ “ผู้ที่เพิ่งรับเชื่อ” เข้าเป็นสมาชิกใหม่ของคริสตจักร หลังจากนั้น
น้องกิ่งและน้องแก้วจึงเข้ารับเชื่อตามคุณแม่ โดยน้องกิ่งเล่าถึงการเข้าเป็นคริสเตียนของตนว่า “หนูรับบัพ
ติศมาตั้งแต่อายุหกเดือน บัพติศมาคือการรับเชื่อว่าจะเป็นลูกพระเจ้า แล้วเราก็อยู่ในศาสนาเขาแล้ว แล้ว
เขาก็ต้องล้างบาปให้” (น้องกิ่ง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) ทั้งน้องกิ่งและน้องแก้วต่าง
เข้าพิธีบัพติศมาและล้างบาปตั้งแต่ยังเป็นวัยแรกเกิด จากการผ่านพิธีกรรมทางศาสนาและการใช้ชีวิตส่วน
ใหญ่ที่เติบโตมากับโบสถ์จึงท าให้น้องทั้งสองนั้นยิ่งผูกพันธ์กับคริสตจักรแห่งที่นี้มาก คริสตจักรจึงเป็น
เหมือนบ้านหลังที่สองที่ทั้งสองพี่น้องจะมาทุกวัน และมักจะเข้ามาช่วยงานที่โบสถ์เป็นประจ า โดยน้องกิ่ง
ยังกล่าวเสริมว่า “เวลานมัสการก็จะเข้าไปช่วย จะมีการเล่นเพลงสรรเสริฐพระเจ้า หนูก็เป็นทีมร้องเพลงก็
จะมีพี่แก้ว กับพีป่ริมก็ร้องเพลงด้วย”(น้องกิง่ (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

เมื่อถามกับคุณแม่ถึงความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของตนกับคริสตจักร คุณแม่กล่าวว่า 
“ลูกเขาก็เหมือนเดิมนะ ปกติเขาก็ไม่ค่อยไปยุ่งกับเด็กข้างนอก เขาก็จะอยู่คลุกคลีกันในโบสถ์แบบนี้ 
คริสตจักรเลยเหมือนบ้านหลังหนึ่ง แม่ก็รู้จักกับผู้ปกครองน้องคนอื่นๆด้วย ก็สนิทกันอยู่ด้วยกันมานาน
มากตั้งแต่ยังไม่มีน้องกิ่งกับแก้ว คือเราท างานด้วยกันมาก่อน” (คุณแม่น้องกิ่งและน้องแก้ว, สัมภาษณ์ 11 
กุมภาพันธ์ 2560) จากค ากล่าวของคุณแม่ท าให้ยิ่งชัดเจนขึ้นว่าคริสตจักรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัว โดยคริสตจักรเปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งที่ตนและน้องๆทั้งสองเข้ามาใช้เวลาร่วมกัน ซึ่ง
นอกจากครอบครัวของน้องกิ่งและน้องแก้วแล้ว ครอบครัวอื่นๆในระแวกนั้นก็เข้ามามีส่วนร่วมกับ
คริสตจักรเช่นกัน เมื่อมีเวลาว่างก็จะมานั่งคุย ท าอาหารกินกัน และพาเด็กๆมาใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ที่ โบสถ์ดีกว่าการที่จะปล่อยบุตรหลานออกไปเล่นข้างนอก โดยคุณแม่กล่าวเสริมอีกว่า 
“คริสตจักรถือเป็นศูนย์กลางของชุมชน น้องเขาก็มาร่วมกิจกรรมตั้งแต่เล่นดนตรี เรียนภาษาอังกฤษ เล่น
กีฬาบ้าง ชุมชนด้านหลังเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครนับถือคริสต์เท่าไหร่นะ ส่วนใหญ่มีบ้านน้องปริม น้องข้าวหอม 
น้องแก้ม แล้วก็แม่ที่นับถือ นอกนั้นก็ไม่มีใครนับถือ” (คุณแม่น้องกิ่งและน้องแก้ว, สัมภาษณ์ 11 
กุมภาพันธ์ 2560) อาจกล่าวได้ว่าคริสตจักรถือเป็นศูนย์กลางของชุมชนร่วมใจสามัคคี ซึ่งคนในชุมชน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ในทุกๆกิจกรรม ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม เพราะทางคริสตจักรเองไม่ได้มี
เงื่อนไขหรือการบังคับให้นับถือและเชื่อตาม แต่จะมีเพียง 3 ครอบครัวเท่านั้นที่เปลี่ยนมานับถือศาสนา
คริสต์ คือครอบครัวของน้อง กิ่งและน้องแก้ว ครอบครัวน้องปริม และครอบครัวของน้องข้าวหอมและ
น้องแก้ม 
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2. ครอบครัวน้องปริม(นามสมมุติ)  

น้องปริม (นามสมมุติ) เด็กหญิงอายุ 15 ปี ในครอบครัวของน้องปริมมีเพียงคุณยาย โดยใน
อดีตนั้นคุณยายได้เข้ามาท างานรับจ้างทั่วไป จึงได้เช่าห้องในชุมชนอยู่โดยอยู่มานานกว่า 30 ปีแล้ว 
ประกอบกับลูกสาวคนเล็กของคุณยายคือแม่ของน้องปราย (หลานสาวอายุ 4 ขวบ) และเป็นน้าของน้อง
ปริมก็ได้เคยเรียนอยู่ที่คริสตจักรแห่งนี้ด้วย ซึ่งคุณยายของน้องปริมกล่าวว่าคุณพ่อและคุณแม่ของน้อง
ปริมเสียชีวิตแล้ว รวมไปถึงคุณตาก็เสียชีวิตเช่นกัน ฉะนั้นในครอบครัวจึงมีแค่น้องปริม คุณยาย และ
ครอบครัวของน้องปราย ก่อนหน้านั้นคุณแม่ของน้องปริมได้ท าอาชีพเป็นแม่บ้านให้กับคริสตจักร และคุณ
พ่อเป็นคนขับรถ ในปัจจุบันผู้ที่ท าหน้าที่ดูแลครอบครัวของน้องปริมก็คือน้าสาว แม่ของน้องปราย โดยจะ
ให้เงินเดือนละ 5,000 บาท ส าหรับค่าเช่าห้องเดือนละ 1,500 บาท หากรวมค่าน้ าค่าไฟจะตกเดือนละ 
1,900 บาท และค่าไปโรงเรียนของน้องปริมวันละ 100 บาท ในส่วนของค่าเทอมของน้องปริมนั้น คุณยาย
กล่าวว่าน้องปริมจะได้ทุนเด็กยากจนจากคริสตจักรเป็นทุนการศึกษา และทุนส าหรับซื้อเสื้อผ้าและ
อุปกรณ์การเรียน นอกจากจะได้เงินทุนการศึกษาแล้ว เมื่อน้องปริมออกไปแสดงดนตรีข้างนอกก็จะได้
ค่าจ้างพิเศษ ซึ่งเงินส่วนนี้น้องปริมจะเก็บไว้ใช้เอง โดยไม่รบกวนครอบครัว  

ป้ามาอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะป้ามาท างานรับจ้างทั่วไป แล้วลูกสาวก็เรียนอยู่ตรงนี้
ด้วย เรียนตั้งแต่เล็กๆก็คือแม่ของคนนี้ (น้องปราย) ก็เรียนที่ เดียวกันที่
คริสตจักรนี่แหละ เขาก็ช่วยให้ทุนเด็กยากจน ป้าอยู่ที่นี้มาก็ 30 ปีแล้วนะ พ่อ
แม่ปริมเขาก็เสียไปแล้ว ตาแฟนป้าเขาก็เสีย ก่อนหน้านั้นแม่น้องปริมเขาก็
รับจ้างเป็นแม่บ้านนี้แหละ พ่อเขาก็รับจ้างขับรถ ส่วนเงินที่เอามาดูแลน้องๆก็
คือแม่น้องเขาให้ (น้องปราย) เดือนละ 5,000 เป็นค่าโรงเรียนปริมวันละร้อย 
แล้วก็ค่าเช่าบ้าน เขาก็ซื้อกับข้าวกับปลาให้กิน 5,000นี้ก็รวมค่าห้องด้วย ก็
เกือบ 2,000 บางทีน้องปริมถ้าเขาไปแสดงมา เขาก็จะไม่เอาเงิน เขาก็จะเอา
เงินที่เขาไปแสดงมา (คุณยายน้องปริม, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

ห้องเช่าที่คุณยายอาศัยอยู่กับน้องปริมนั้นมีลักษณะเป็นห้องขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ภายใน
ห้องจะเป็นห้องส าหรับนอน นั่งเล่น และรับประทานอาหารอยู่ภายในห้องเดียว มีเฟอร์นิเจอร์ไม่กี่ชิ้น และ
มีโทรทัศน์หนึ่งเครื่อง ด้านหลังจะเป็นห้องน้ า โดยทางเข้าห้องหันหน้าเข้าสู่ถนนและห้องตั้งอยู่ติดริมถนน 
ซึ่งห้องเช่าที่คุณยายและน้องปริมอาศัยอยู่ อยู่ห่างจากห้องเช่าของครอบครัวน้องกิ่งและน้องแก้วมาสอง
หลัง โดยสองครอบครัวนี้ก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะอยู่ใกล้กันและเด็กๆก็จะแวะไปนั่งเล่นห้องเพื่อน
บ้าน คุณยายกล่าวกับผู้ศึกษาว่าห้องเช่านี้เป็นของเจ้าของที่อยู่อีกห้องหนึ่ง ซึ่งคุณยายเช่าต่อจากเขาอีกที 
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ไม่ได้เป็นห้องเช่าของการท่าเรือ แต่สร้างอยู่ในพื้นที่ของการท่าเรือ โดยคุณยายยังเล่าให้ฟังอีกว่าชุมชนนี้
เกิดขึ้นตามแนวทางรถไฟเก่าสายกรุงเทพ-ปากน้ า ซึ่งมีอายุประมาณ 50 ปีมาแล้ว “ที่ตรงนี้เป็นของท่าเรือ
นะ แต่ยายไม่ได้เช่าท่าเรือ ยายเช่าคนที่เป็นเจ้าของบ้าน แต่คนที่เป็นเจ้าของบ้านก็เช่าจากท่าเรืออีกทีนึง 
ตรงนี้เรียกว่าชุมชนร่วมใจสามัคคี เรียกง่ายๆว่า ถนนทางรถไฟเก่า ชุมชนนี้ก็ตั้งมานานละนะเกือบ 50 ได้
ละมั้ง แต่ก่อนเส้นนี้เป็นทางรถไฟ (กรุงเทพ-ปากน้ า) ก็เลยเกิดชุมชนขึ้น”(คุณยายน้องปริม, สัมภาษณ์ 11 
กุมภาพันธ์ 2560) ห้องเช่าห้องข้างๆนั้นเป็นห้องที่ของแม่น้องปรายเช่าอยู่ โดยน้องปรายเป็นหลานคนเล็ก 
ซึ่งทุกวันเสาร์และอาทิตย์แม่ของน้องปรายก็จะฝากคุณยายเลี้ยงน้องปราย “หลานตัวเล็กเขาก็จะอยู่กับ
พ่อแม่เขา เช่าอยู่อีกห้องนึง อยู่ใกล้ๆกันค่ะ แล้ววันเสาร์อาทิตย์เขาก็จะมาฝากยายเลี้ยง ยายก็จะเลี้ยงเขา
ประจ าเลย เพราะแม่เขาท างานไม่มีวันหยุด” (คุณยายน้องปริม, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) โดย
หน้าที่ของคุณยายหลักๆคือการดูแลหลานทั้งสองคือน้องปริมและน้องปราย คุณยายเล่าว่าตนไม่ได้ท างาน
แล้ว เพราะมีปัญหาเรื่องสุขภาพ โดยเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดต้อหิน จึงท าให้คุณยายไม่สามารถออกนอกบ้าน
ได้เพราะแพทย์สั่งห้ามไม่ให้ดวงตาโดนแสงแดด ซึ่งน้องปริมเองก็ได้ช่วยแบ่งเบาภาระภายในบ้านให้คุณ
ยายด้วยส่วนหนึ่ง หากวันไหนน้องปริมไม่มีเรียนหรือซ้อมดนตรี ก็จะช่วยท างานบ้านและดูแลน้องปราย 
หรือในบางครั้งน้องปริมได้ออกไปรับจ้างดูแลเด็กที่คริสตจักร โดยได้ค่าจ้างเป็นเงินวันละ 200 บาท ซึ่ง
น้องปริมก็จะเก็บไว้ใช้เป็นเงินส่วนตัว โดยคุณยายกล่าวไว้ว่า “ปกติถ้าเขาไม่มีซ้อมก็จะช่วยเลี้ยงน้อง แล้ว
ก็ท างานบ้าน แล้วก็ช่วงปิดเทอมก็จะมีลูกของอาจารย์ที่คริสตจักรเขาให้รับจ้างไปดูเด็กได้วันละ 200 
ตั้งแต่ 8 โมงถึง 5 โมงเย็น แต่ถ้าบางวันแม่เขาเลิกงานดึกก็อาจจะถึงทุ่มสองทุ่ม พอได้ค่ากับข้าว ค่าขนม
เขานั่นแหละ”(คุณยายน้องปริม, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

น้องปริมได้เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง 3 ที่คริสตจักร และเรียนต่อในระดับประธมศึกษาชั้น
ปีที่ 1 ที่โรงเรียนสายน้ าทิพย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสหคือมีทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง ในปัจจุบันน้องปริมก าลัง
ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสายน้ าผึ้งชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจะเป็นโรงเรียนหญิงล้วน โดยน้องปริมกล่าวว่า
ตนเองต้ังใจที่จะศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนสายน้ าผึ้งเช่นเดิม เพราะตนนั้นชอบวิชา
คณิตศาสตร์ จึงอยากจะเรียนต่อแผนการเรียนศิลป์-ค านวน จากการได้พูดคุยกับน้องปริมท าให้ผู้ศึกษา
เห็นว่าน้องปริมเป็นเด็กที่ค่อนข้างเงียบและพูดน้อย แต่จะสามารถพูดคุยกับคนทั่วไปได้เป็นอย่างดี บางที
อาจจะมีอาการเขินอายบ้าง สีหน้านิ่งเฉยแต่ก็แอบยิ้มเล็กๆเวลาพูดคุย นอกจากนั้นจากการสังเกตกิริยา
ท่าทางประกอบท าให้เห็นได้ว่าน้องปริมเป็นเด็กเรียบร้อยดูจากการแต่งตัว โดยจะใส่เสื้อยืดกับกางเกงขา
ยาวตลอดที่ผู้ศึกษาพบเห็น และค าพูดจาที่ค่อนข้างเรียบๆไม่โผงผาง รวมไปถึงการเชื่อฟังผู้ใหญ่ หากเวลา
คุณยายพูดก็จะนั่งเงียบและรับฟัง แต่น้องปริมก็จะร่าเริงเมื่อได้อยู่กับเด็กๆและเพื่อนรุ่นเดียวกัน น้องปริม
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ได้เล่าให้ผู้ศึกษาว่าตอนอยู่ที่โรงเรียนตนก็จะท าการบ้านส่งครูและใช้เวลาอยู่กับเพื่อน ซึ่งปกติแล้วตนจะ
เลิกเรียนประมาณ 4 โมงเย็น ยกเว้นบางวันที่มีเรียน 9 คาบ ก็จะเลิก 5 โมง พอเลิกเรียนน้องปริมจะรีบ
กลับมาที่โบสถ์เพื่อมาซ้อมดนตรี “ตอนหนูอยู่โรงเรียนก็จะท าพวกการบ้านที่ครูสั่ง แล้วพอเลิกเรียน
กลับมาหนูก็จะมาที่โบสถ์ วันที่มีเรียนปกติก็เลิก 4 โมง ยกเว้นวันไหนมีคาบ 9 ก็จะเลิก 5 โมง เลิก 5 โมง 
หนูก็ยังมาซ้อมที่โบสถ์ต่อ ยกเว้นวันอังคารเพราะไม่มีคนอยู่ เขาจะไปสอนกันที่บ้านสรรเสริญ”(น้องปริม 
(นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) คุณยายยืนยันว่าน้องปริมนั้นจะไม่ค่อยเถลไถลไปที่อื่น 
เพราะหากวันไหนมีซ้อมดนตรีน้องปริมจะรีบกลับมาให้ทันเวลาซึ่งปกติน้องปริมจะมีซ้อมดนตรีทุกวันช่วง
เย็น โดยในแต่ละวันก็จะให้เงินน้องปริมไว้โรงเรียนวันละ 100 บาท น้องปริมจะเดินทางไปโรงเรียนเอง
และกลับมาที่โบสถ์เอง เงินที่เหลือแต่ละวันน้องปริมจะซื้อแวะซื้อของกินมาฝากน้องปรายและคุณยาย
เสมอ “เวลาไปเรียนเขาก็จะนั่งมอไซต์ไป ค่ารถแพง อย่างขาไปก็ 30 บาท ขากลับก็ 40 บาท เราให้เขาไป 
100 นึง เขาก็เหลือแค่ 30 บาท บางวันก็นั่งสองแถวกลับ 8 บาท แต่ถ้ามันมีซ้อมก็ต้องนั่งมอไซต์เพราะมัน
เร็ว บางวันเขาก็เดินมาเหลือเงินพอซื้อน้ าเต้าหู้มาฝากยาย ซื้อลูกชิ้นมาให้หลาน ยายก็บอกเขาว่าอย่าเดิน
นะลูกนะมันอันตราย ให้นั่งสองแถวมา” (คุณยายน้องปริม, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) แสดงให้เห็น
ว่าน้องปริมนั้นเป็นเด็กที่ตรงต่อเวลาและรู้หน้าที่ที่ตนเองต้องรับผิดชอบบทบาทของน้องจึงเป็นทั้งนักเรียน 
นักเรียนดนตรี และขณะเดียวกันก็ยังท าหน้าทีดู่แลคุณยายและหลาน 

ทั้งคุณยายและน้องปริมนั้นนับถือศาสนาคริสต์ โดยคุณยายเล่าว่าตนเองได้เปลี่ยนมานับ
ถือศาสนาคริสต์เมื่อ 5 ปีที่แล้ว ซึ่งก่อนหน้านั้นก็นับถือศาสนาพุทธ แต่หลังจากที่ตนได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับ
คริสตจักรกล่าวคือ คุณยายได้ท าอาชีพรับจ้างเลี้ยงเด็กที่โบสถ์ โดยจะได้รับค่าจ้างรายวัน ซึ่งเหตุผลที่คุณ
ยายเปลี่ยนศาสนาก็เพราะครอบครัวของตนนั้นยากจน โดยคุณยายได้รับโอกาสจากทางคริสตจักรไม่ว่าจะ
เป็นการได้งานท า ประกอบกับน้องปริมยังได้ทุนการศึกษาและได้เรียนดนตรี แม้ว่าทางคริสตจักรเองจะ
ไม่ได้บังคับหรือมีเงื่อนไขให้บุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคริสตจักรจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนา
คริสต์ก็ตาม แต่ด้วยความที่ครอบครัวของน้องปริมต้องพึ่งพิงคริสตจักรและยังผูกพันธ์กับสถานที่แห่งนี้มา
เป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว คุณยายจึงตัดสินใจเปลี่ยนมานับถือคริสต์ด้วยความศรัทธา นอกจากคุณยายแล้ว
น้องปริมเองก็ได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์เช่นกัน โดยคุณยายและน้องปริมได้รับเชื่อพร้อมกัน ซึ่งคุณ
ยายกล่าวว่า“รู้จักคริสตจักรก็เพราะได้ไปท างานรับเลี้ยงเด็ก เป็นลูกจ้างเขา เขาจ้างรายวัน ยายก็เลยรับ
เชื่อพระเจ้าเป็นคริสเตียน ตอนแรกก็นับถือพุทธ แต่เมื่อ 5 ปีนี้ก็เลยเปลี่ยนมารับถือคริสต์ น้องปริมก็เป็น
พุทธมาก่อน ปัจจุบันก็นับถือคริสต์เช่นกัน รับเชื่อพร้อมกัน น้องปริมสนใจดนตรีตั้งแต่อยู่อนุบาล เขาเรียน
คริสตจักรเขาได้ทุน เขามีคนให้ทุน เพราะเขายากจนไม่มีพ่อแม่ไง”(คุณยายน้องปริม, สัมภาษณ์ 11 
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กุมภาพันธ์ 2560)นอกจากที่น้องปริมจะเข้าเรียนอนุบาลที่คริสตจักร ลูกสาวของคุณยายคือแม่ของน้อง
ปรายก็ได้เรียนที่คริสตจักรแห่งนี้ด้วย โดยคุณยายเล่าว่า “ส่วนคริสตจักรก่อตั้งขึ้นก็คงจะประมาณเกือบ 
40 ปีแล้วนะ เพราะว่าลูกสาวยาย (แม่น้องปราย) เขาก็เรียนที่นี้ตั้งแต่ 3 ขวบ ตอนนี้เขาก็อายุ 32 ปีละ 
คริสตจักรก็เป็นสภาพแบบนี้มาตั้งแต่แรกเลย” (คุณยายน้องปริม, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของน้องปริมกับคริสตจักรมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่รุ่นลูก
จนถึงรุ่นหลาน ในส่วนของการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางคริสตจักรนั้นทั้งคุณยายและน้องปริมมักจะเข้าไป
ร่วมพิธีกรรมที่โบสถ์ทุกสัปดาห์ โดยคุณยายกล่าวว่า  

วันอาทิตย์ยายก็จะไปนมัสการพระเจ้า มีทุกวันอาทิตย์ เด็กที่ไปที่คริสตจักรก็
จะดีมากเลย เขาจะมีเด็กเล็กๆหน่อยก็เรียนรวี สอนแบบว่าให้ท านู่นท านี้ ท า
กิจกรรมร่วมกัน สอนให้รักสามัคคีกัน แบ่งปัน รักเพื่อนบ้าน มีอะไรก็
ช่วยเหลือกัน น้องปริมเขาก็จะไปเล่นเพลงในคริสตจักรตอนนมัสการด้วย 
เดือนละครั้ง บางทีเขาก็เป็นผู้น านมัสการ มีแค่ร้องเพลงและอ่านพระคัมภีร์ 
ที่นี้เขาก็ไม่บังคับให้ใครมานับถือนะ ใครอยากเรียนรู้หรือสนใจก็มาได้ตลอด 
แล้วน้องเขาก็จะไปช่วยพวกกลุ่มสตรีขายของมือสองด้วย ไปเข้าค่าย แจกของ
เด็กวันคริสมาส เขาเสื้อผ้า เอาเสื้อกันหนาวไปฝาก (คุณยายน้องปริม , 
สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

ทุกวันอาทิตย์จะมีพิธีสวดนมัสการพระผู้เป็นเจ้า เพื่อเป็นการขอพรและเป็นการพบปะกัน
ระหว่างคริสตชน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมส าหรับเด็กเล็กซึ่งเรียกว่า เรียนรวี หรือ โรงเรียนวันอาทิตย์ 
(Sunday school) หมายถึง การสอนเรื่องพระเจ้าและการสอนพระคัมภีร์ พร้อมกันนั้นยังมีการสอน
ภาษาอังกฤษประกอบด้วย โดยจะใช้สื่อต่างๆเพื่อที่จะท าให้เด็กเล็กเข้าใจได้ง่ายกิจกรรมต่างๆของ
คริสตจักรคุณยายก็จะไปเข้าร่วมทุกครั้ง และน้องปริมยังเข้าไปมีส่วนร่วมโดยการเป็นทีมร้องเพลงประสาน
เสียงและเล่นดนตรี หรือบางทีก็จะเป็นผู้น าสวดนมัสการ รวมไปถึงเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสตรี (กลุ่ม
ผู้หญิง) ที่จะมีการน าของมือสองมาขาย และไปเข้าค่ายที่ทางคริสตจักรจัดขึ้น ถือเป็นงานจิตอาสาที่
สมาชิกของคริสตจักรจะเดินทางไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดที่ขาดแคลนของอุปโภคและบริโภค น้องปริมจึงถือ
เป็นหนึ่งในกลุ่มอนุชน ซึ่งหมายถึงกลุ่มวัยรุ่นที่บ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่คริสตจักรและผู้ทุกข์ยาก โดยน้อง
ปริมยังกล่าวอีกว่า“ที่นี้บางทีหนูก็มาร่วมกิจกรรมวันคริสมาส อีสเตอร์ หรือบางทีเขาจะมีแข่งกีฬาสีของ
คริสตจักรมารวมกัน ก็จะมีคริสตจักรอื่นๆมาร่วมด้วยที่อยู่ในเขต 1 ก็จะแบ่งว่าคริสตจักรนี้กับคริสตจักรนี้
อยู่สีเดียวกัน ก็จะไปแข่งที่สภาใหญ่ คือทุกกิจกรรมหนูก็เข้าร่วมหมด แล้วก็มีเข้าค่ายด้วยค่ะเดือนมีนา”
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(น้องปริม (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) นอกจากกิจกรรมทางศาสนาแล้ว ยังมีกิจกรรม
ในวันส าคัญต่างๆทั้งคริสมาส อีสเตอร์ โดยจะมีการจัดงานเลี้ยงเด็กๆในระแวกชุมชนรวมไปถึงงานกีฬาสี
ของคริสตจักรด้วยโดยจะเป็นการรวมตัวของคริสตจักรลูเธอร์แรนจากเขต 1 ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
น้องปริมก็จะเข้าร่วมในทุกกิจกรรม 

เมื่อถามถึงความส าคัญของคริสตจักรต่อครอบครัวของน้องปริมแล้ว สิ่งที่คุณยายกล่าวได้
สะท้อนต่อผู้ศึกษาว่า คริสตจักรจะคอยช่วยเหลือทุกครอบครัว เช่นบางครอบครัวไม่สบายทั้งที่เป็นคริส
เตียนและไม่เป็นคริสเตียนทางคริสตจักรก็จะเข้าไปเยี่ยมเพื่อสวดอธิฐาน อวยพรขอให้พ้นจากโรคภัย 
พร้อมกันนั้นยังมีการจัดกิจกรรมในวันส าคัญ เช่น สงกานต์ วันพ่อ วันแม่ ซึ่งคนที่อยู่อาศัยในระแวก
คริสตจักรก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ทุกงาน คุณยายกล่าวอย่างมีน้ าเสียงที่แจ่มใสว่าคริสตจักรเป็น
เหมือน “ครอบครัว” โดยทางคริสตจักรจะเปิดรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่เป็นคริสเตียนและไม่ได้เป็นคริสเตียน
ซึ่งเด็กจะได้เรียนหนังสือ เรียนพระคัมภีร์และเรียนดนตรี ส่วนผู้ใหญ่ก็จะมีการนั่งพูดคุย ท าอาหาร และ
ดูแลเด็กๆ ถือเป็นการแบ่งปันสิ่งของและความห่วงใยเล็กๆน้อยๆระหว่างกัน ฉะนั้น พื้นที่ของคริสตจักรจึง
เป็นพื้นที่แห่งการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับเด็ก เด็กกับผู้ใหญ่ และผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ ดังที่คุณยายได้กล่าว
ไว้ว่า 

ครอบครัวไหนมีปัญหาทางคริสตจักรเขาก็ช่วยหมดนะ ถ้าคนไหนไม่สบายเขา
ก็จะไปเยี่ยมแล้วก็อธิฐาน แล้วก็มีกิจกรรมวันพ่อวันแม่ด้วย สงกานต์ก็มีรดน้ า
ด าหัวด้วย เหมือนที่นี้เป็นเหมือนครอบครัว มีอะไรก็จะแบ่งปันกันตลอด มี
อะไรก็ท ากินด้วยกัน เหงาๆก็ไปนั่งที่คริสตจักร ก็จะมีคนคุยด้วย บางคนถ้าไม่
เป็นคริสเตียนเราก็ไปเยี่ยมนะ แถวนี้ก็มี 4-5 ครอบครัวนะที่เป็นคริสเตียน แต่
ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนเขาก็จะมาที่นี้กันเยอะ เพราะลูกๆเขาเรียนที่นี้
กัน ทั้งเรียนดนตรี เรียนรวี รวีคือการสอนเรื่องพระเจ้า จะมีครูข้างนอก
หมุนเวียนมาสอน แล้วก็มีสอนภาษาอังกฤษด้วยจากมิชชั่นนารีจากสิงคโปร์มา 
แต่ถ้าวัดพุทธแถวนี้ก็มีนะ แต่ไกลหน่อยนู้นเลย วัดสะพานแล้วก็วัดคลองเตย 
(คุณยายน้องปริม, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

3. ครอบครัวน้องฝ้าย (นามสมมุติ) 

น้องฝ้าย (นามสมมุติ) หญิงสาวอายุ 17 ปี ปัจจุบันอาศัยอยู่กับคุณแม่และน้องชายชื่อ น้อง
ฟาง (นามสมมุติ) อายุ 10 ปี ทั้งน้องฝ้ายและน้องฟางเกิดและเติบโตในชุมชนร่วมใจสามัคคี ซึ่งคุณแม่ของ
น้องฝ้ายประกอบอาชีพเป็นพี่เลี้ยงอาสาดูแลเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนน้องใหม่โดยจะท างานทุกวันส่วน
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จันทร์ถึงศุกร์ ซึ่งได้เงินเดือน 10,000 กว่าบาท โดยคุณแม่กล่าวว่า “แม่ท าอาชีพเป็นพี่เลี้ยงดูแลเด็กจะท า
ที่เดียวคือที่ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนน้องใหม่ เขตคลองเตย อยู่แถวบ้านสรรเสริญ ไปที่นู่นแม่ก็จะดูแลเด็ก ก็
มีสอนเด็กบ้าง ค่าตอบแทนก็จะได้ตามวุฒิของแม่ก็ 10,000 กว่าบาท เพราะแม่จบปริญญาตรี รามค าแหง 
แล้วก็จะท าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ออกจากบ้านก็ 7 โมงเช้า เลิกงานก็ประมาณบ่ายสามค่ะ ส่วนวันเสาร์ 
อาทิตย์ก็จะหยุด” (คุณแม่น้องฝ้ายและน้องฟาง, สัมภาษณ์ 17 มีนาคม 2560) โดยรายได้หลักก็จะมาจาก
คุณแม่แต่น้องฝ้ายจะได้ทุนการศึกษาจากคริสตจักร ซึ่งคุณแม่กล่าวว่า คริสจักรจะออกทุนให้ 60 
เปอร์เซ็น เพื่อเป็นค่าเทอม “รายได้หลักก็จะมาจากแม่ แล้วน้องเขาก็จะได้ทุน 60 เปอร์เซ็น ก็คือคนโตนะ
ที่ได้ แต่คนเล็กยังไม่ได้ 60 เปอร์เซ็นหมายถึงว่าเรียนโรงเรียนเอกชนงี่ใช่มั้ยคะ เขาช่วยเรา 60 เปอร์เซ็น 
จาก 10,000เขาก็จ่ายให้ 6,000 เราก็จ่ายแค่ 4,000” (คุณแม่น้องฝ้ายและน้องฟาง, สัมภาษณ์ 17 
มีนาคม 2560) 

เดิมทีนั้นคุณแม่เป็นคนจังหวัดนครนายก ซึ่งได้ย้ายมาอยู่กับคุณพ่อที่ชุมชนแห่งนี้มาเป็น
เวลา 20 ปีแล้วก่อนที่จะมีลูกทั้งสองคน ปัจจุบันคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้ว ในครอบครัวจึงมีคุณแม่ น้องฝ้าย 
และน้องฟางอาศัยอยู่ด้วยกัน โดยคุณแม่กล่าวว่า “แม่ก็อยู่ในชุมชนมา 20 กว่าปีแล้ว คือแม่เป็นคน
จังหวัดนครนายก ส่วนคุณพ่อเขามาท างานอยู่แถวนี้ก็เลยมาอยู่กับพ่อเขา มาอยู่ตั้งแต่ก่อนจะมีน้องละ ค่า
เช่าห้องก็เดือนละประมาณ 2,200 บาท รวมค่าน้ า ค่าไฟแล้ว” (คุณแม่น้องฝ้ายและน้องฟาง, สัมภาษณ์ 
11 กุมภาพันธ์ 2560) ทั้งน้องฝ้าย น้องฟาง และคุณแม่อาศัยอยู่ในห้องเช่า ซึ่งเสียค่าเช่าห้องต่อเดือน 
2,200 บาท รวมค่าน้ าและค่าไฟแล้ว โดยจะเป็นห้องเช่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็ก ตั้งอยู่ติดริมถนนทาง
รถไฟเก่าแนวเดียวกับห้องเช่าของครอบครัวน้องกิ่งและน้องแก้ว และครอบครัวน้องปริม และทางเข้าห้อง
หันออกสู่ถนน 

ทั้งน้องฝ้ายและน้องฟางได้เข้าเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ที่คริสตจักร เนื่องจากอยู่ใกล้บ้าน 
ปัจจุบันน้องฝ้ายเรียนอยู่ที่เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ (B.T.Ad) สาขาบัญชี แถวพระโขนง แต่ก่อนหน้า
นั้นน้องฝ้ายเข้าเรียนในระดับประถามศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ที่โรงเรียนสายน้ าทิพย์ และในระดับมัธยมต้นชั้นปี
ที่ 1-3 ที่โรงเรียนสายน้ าผึ้ง ส่วนน้องฟางเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนสายน้ าทิพย์ จากการ
พูดคุยและสังเกตการณ์กับน้องฝ้ายนั้น ท าให้ผู้ศึกษาเห็นว่าน้องฝ้ายค่อนข้างที่จะเป็นเด็กนิ่งๆและเงียบ 
เวลาพูดคุยกับบุคคลคนอื่นน้องจะมีความเขินอาย สามารถให้ข้อมูลได้เล็กน้อย (ถามค าตอบค า) แต่น้อง
ฝ้ายจะชอบอยู่กับเด็กเล็ก ซึ่งบางทีน้องฝ้ายจะเป็นพี่เลี้ยงเด็กอ่อน โดยผู้ศึกษาจะไม่ค่อยเห็นน้องฝ้ายคุย
เล่นกับเพื่อนเท่าไหร่ อาจเพราะน้องฝ้ายเป็นรุ่นพี่โตสุด แต่ส่วนใหญ่จะคุยกับน้องแก้วเพราะเป็นรุ่น
เดียวกัน ลักษณะบุคคลิกภายนอกน้องฝ้ายเป็นเด็กค่อนข้างที่จะเรียบร้อยสังเกตได้จากการแต่งตัว โดยจะ
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ใส่เสื้อยืดกับกางเกงขายาวดูสะอาดสะอ้าน โดยภาพรวมแล้วน้องฝ้ายเป็นหญิงสาวที่รูปร่างหน้าตาดี รวม
ไปถึงการแสดงออกทางกิริยาจะไม่ค่อยแสดงออกมาชัดเจนมากนัก ซึ่งบางทีน้องจะแอบไปนั่ งท างานอยู่
คนเดียว ในขณะที่น้องฟางน้องชายคนเล็กของน้องฝ้าย จะเป็นเด็กที่มีนิสัยซุกซน ชอบวิ่งเล่นกับเพื่อนใน
วัยเดียวกัน แต่หากผู้ใหญ่ตักเตือนน้องก็จะนิ่งและรับฟัง แต่จากการพูดคุยกับคุณแม่ของน้องทั้งสองนั้น
น้องฟางจะเป็นเด็กที่ขี้เล่น โดยจะชอบแหย่พี่สาวอยู่เสมอท าให้มีการทะเลาะกันบ้าง แต่เมื่อถูกพี่สาวดุ
น้องฟางก็จะร้องไห้ แม้น้องฟางจะชอบเล่นและซน แต่อีกมุมหนึ่งก็เป็นเด็กที่อ่อนไหว หากอยู่ในบ้านน้อง
ทั้งสองก็จะอยู่มุมใครมุมมัน “ตอนอยู่บ้านเขาชอบแหย่กันบางที แต่น้องเขาชอบเล่นชอบแหย่ ซน
ตามปกติ ส่วนน้องฝ้ายเขาก็ไม่ค่อยเชิงเรียบร้อยนะ เพียงแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยชอบยุ่ง บางทีเขาก็ชอบฟัง
เพลง ท าอะไรคนเดียว ก็มีบ้าง คือเราอยู่ในห้องเดียวกันไงค่ะ น้องมุมนึง พี่มุมนึง ฝ้ายเขาก็ไม่ค่อยได้ฝึก
น้องฟางนะ ส่วนใหญ่ก็จะมาฝึกที่โบสถ์เองมากกว่า แต่มีบางครั้งแม่ก็จะบอกว่าฝ้ายสอนน้องหน่อยนะ เขา
ก็จะสอน พอสอนน้องปุ๊บน้องจะน้ าตาไหลเลย เพราะพี่จะดุเขา ถ้าน้องท าไม่ได้” (คุณแม่น้องฝ้ายและ
น้องฟาง, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) ส่วนคุณแม่ก็จะตามดูแลน้องทั้งสองอยู่ไม่ห่าง ทั้งตอนที่น้องอยู่
บ้านและตอนมาที่โบสถ์ โดยผู้ศึกษาจะเห็นแม่ของน้องฝ้ายและน้องฟางมานั่งอยู่ที่โบสถ์อยู่เสมอ โดยจะ
มานั่งพูดคุยกับบรรดาผู้ปกครอง ท าอาหารกินกัน และยังนั่งดูน้องทั้งสองขณะซ้อมดนตร ี

แม้ครอบครัวของน้องฝ้ายนับถือศาสนาพุทธ แต่ก็จะคลุกคลีอยู่กับคริสตจักรมากกว่า ซึ่ง
เวลาส่วนใหญ่ทั้งคุณแม่และน้องๆจะไปอยู่ที่โบสถ์มากกว่าที่บ้าน เนื่องจากมีพื้นที่มากกว่าและน้องฟางยัง
ได้เล่นกับเพื่อนในโบสถ์อีกด้วย ซึ่งคุณแม่ก็จะไว้ใจคนที่โบสถ์มากเพราะมีแต่บรรดาผู้ปกครองที่รู้จักและ
สนิทกัน โบสถ์จึงเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยส าหรับเด็กๆ เพราะภายในจะอยู่กันแบบครอบครัว โดยคุณแม่
กล่าวว่า“ตั้งแต่ที่แม่ได้มารู้จักกับโบสถ์ เราก็ได้พูดคุยกันปรึกษากันนะ คือบางทีคุณแม่ไม่อยู่ก็เอาเด็กๆมา
เล่นอยู่ที่นี่นะ คือเราก็จะได้ไม่ต้องห่วง แม่ไว้ใจให้เขาอยู่ที่นี้ อย่างน้องฟางเขาก็จะมาของเขาเอง แม่ก็จะรู้
ว่าถ้าไม่เจอเขาอยู่ที่บ้าน เขาก็จะอยู่ที่นี”้ (คุณแมน่้องฝ้ายและน้องฟาง, สัมภาษณ์ 17 มีนาคม 2560) 

4. ครอบครัวน้องใยไหม (นามสมมุติ) 

น้องใยไหม (นามสมมุติ) เด็กหญิงอายุ 10 ปี ปัจจุบันอาศัยอยู่กับคุณย่าและคุณปู่ รวมเป็น
สมาชิก 3 คนในครอบครัว โดยคุณย่าเล่าว่าตนและคุณปู่อยู่ที่ชุมชนร่วมใจสามัคคีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 
เป็นระยะเวลาทั้งสิ้นนานกว่า 30 ปี “ย่าอยู่ที่นี้มาตั้งแต่พ.ศ.30อ่ะ ตอนนี้ก็ 60 ละ ก็ประมาณ 30 ปีได้ ย่า
มาเช่าบ้านอยู่ เดือนละ 1,500 รวมน้ าไฟด้วยก็ 2,000 กว่า รายได้ส่วนใหญ่ที่ได้มาก็ได้มาจากการค้าขาย
ค่ะ ส่วนปู่เขาก็วิ่งวิน”(คุณย่าน้องใยไหม, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) แต่ทั้งคุณย่าและคุณปู่ไม่ใช่คน
กรุงเทพ ซึ่งคุณย่าเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์ และคุณปู่  ซึ่งเป็นสามีใหม่ของคุณย่า เป็นคนจังหวัด
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ก าแพงเพชร โดยคุณย่ากล่าวว่า คุณย่าเข้ามาอยู่ในกรุงเทพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ซึ่งสามีเก่าของคุณย่า
ท างานและอยู่ที่นี้ ตนจึงได้มาอยู่ด้วย และหลังจากนั้นเมื่อได้เลิกกัน คุณย่าจึงเลี้ยงคุณพ่อน้องใยไหมมาคน
เดียว“นี่ไม่ใช่ปู่แท้ เป็นแฟนใหม่ย่า เขาเป็นคนก าแพงค่ะ เขามาวิ่งวิน ย่าอยู่กรุงเทพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 
ละ ก็เมื่อก่อนนี้ปู่ของเขาเลยอ่ะท างานแล้วเขาก็มาอยู่ที่นี้ พออยู่ได้ 2 ปี เขาก็มีแฟนใหม่ ป้าก็เลยเลี้ยงลูก
คนเดียวมาได้ 17 ปี ป้าก็เลี้ยงพ่อน้องใยไหมเขามาคนเดียว ป้ามีลูก 3 คน แต่เสียไปคนนึงเหลือ 2” (คุณ
ย่าน้องใยไหม, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

โดยรายได้ส่วนใหญ่นั้นจะได้มาจากการค้าขาย คุณย่าเล่าให้ผู้ศึกษาฟังว่าคุณย่านั้นขายโจ๊ก
อยู่หน้าเซเว่น ปากซอยอุทัยฟาร์มในช่วงเช้าของทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ยกเว้นอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ซึ่งรายได้ต่อวันจะได้ประมาณ 400 – 500 บาท ส่วนคุณปู่ขับจักรยานยนตร์รับจ้าง โดยจะช่วยเรื่องค่าเช่า
บ้านด้วย“รายได้หลักก็คือมาจากการค้าขายค่ะ ป้าก็จะขายวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะ วันนักขัตฤกษ์ก็จะไม่ได้
ขาย ต่อวันนึงถ้าเราขายได้ มันก็ได้ 400-500 นะ ส่วนปู่เขาก็หาของเขาเอง ใช้ของเขาเอง ค่าเช่าบ้านเขา
ก็ช่วยบ้าง” (คุณย่าน้องใยไหม, สัมภาษณ์ 17 มีนาคม 2560) ซึ่งบ้านที่ครอบครัวน้องใยไหมอาศัยอยู่
ปัจจุบันเป็นลักษณะห้องเช่าขนาดเล็ก มีสองชั้น โดยด้านล่างจะอาศัยกันอยู่ 3 คนคือ คุณย่า คุณปู่ และ
น้องใยไหมส่วนด้านบนคุณย่าได้เช่าไว้ให้คุณพ่อน้องใยไหม ซึ่งจะกลับมาหาน้องใยไหมเดือนละครั้งคุณย่า
กล่าวว่า ห้องที่เช่าอยู่เป็นห้องเช่าเดือนละ 1,500 บาท รวมค่าน้ าและค่าไฟด้วยตกเดือนละ 2,000 บาท 
โดยห้องเช่าที่ครอบครัวน้องใยไหมอาศัยอยู่จะอยู่ติดกับห้องเช่าของครอบครัวน้องฝ้าย น้องปริม และน้อง
กิ่ง ซึ่งอยู่ในแนวเดียวกัน ตั้งอยู่ติดริมถนนทางรถไฟสายเก่า ห่างจากคริสตจักร 500 เมตร  

เมื่อผู้ศึกษาสอบถามเรื่องการเรียนของน้องใยไหม น้องได้เล่าว่าตอนนี้ตนเรียนอยู่ในระดับ
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนสายน้ าทิพย์ ซึ่งก่อนหน้านั้นน้องเคยเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ที่คริสตจักรมา
ก่อน เพราะอยู่ใกล้บ้าน โดยในแต่ละวันที่น้องใยไหมต้องไปโรงเรียน คุณย่าจะเป็นคนปลุกและดูแลเรื่อง
อาหารในตอนเช้า ส่วนคุณปู่จะมีหน้าที่ไปรับและไปส่งน้องใยไหมไปโรงเรียน “ตอนตี 5 ย่าก็จะปลุกหนู 
แล้วก็ให้หนูไปอาบน้ าแล้วก็ใส่ชุดนอนก่อน แล้วก็ปู่ก็จะโทรมา หนูก็จะเปลี่ยนชุด แล้วปู่ก็จะมารับค่ะ ส่วน
ตอนเย็นปู่ก็จะมารับค่ะ” (น้องใยไหม (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) ส่วนในเวลาว่างนั้น 
เมื่อน้องไม่มีเรียน น้องใยไหมกล่าวว่าตนจะชอบไปที่โบสถ์เพื่อไปซ้อมดนตรีเป็นหลัก โดยน้องจะขอ
อนุญาติคุณย่าทุกครั้ง “เวลาว่างๆหนูชอบมาโบสถ์ค่ะ ถ้าหนูไม่มีเรียน หนูก็จะมาซ้อมอยู่คนเดียวค่ะบาง
วัน หนูก็ขอย่าตลอด ย่าก็ให้มา” (น้องใยไหม (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) จากการ
พูดคุยกับน้องใยไหมท าให้ผู้ศึกษาเห็นว่าน้องใยไหมเป็นเด็กช่างพูดและสามารถจดจ ารายละเอียดต่างๆได้
เป็นอย่างดี แม้จะอายุยังน้อย โดยน้องใยไหมพยายามที่จะสื่อสารและเล่าเรื่องราวในชีวิตประจ าวันของ
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น้องจากสิ่งที่ท าเป็นประจ า ทั้งกิจวัตรประจ าวัน การเรียนดนตรี รวมไปถึงเรื่องของคุณย่าและคุณปู่ ซึ่งถือ
เป็นบุคคลที่น้องใกล้ชิดมาตั้งแต่เกิด โดยเวลาพูดคุยกับน้องใยไหมน้องจะเป็นเด็กที่พูดจาไพเราะ ซึ่งจะพูด
มีหางเสียง คะ ค่ะ กับผู้ศึกษารวมไปถึงคุณย่าและคนรอบข้างน้องเสมอ และจะมีสมาธิตั้งใจฟังผู้พูด โดย
น้องจะนั่งฟังไม่วอกแวกหรืออยู่ไม่นิ่ง นอกจากนั้นบุคคลิกลักษณะภายนอกนั้นน้องใยไหมเป็นเด็กตัวเล็ก
และผอม แต่ก็จะชอบวิ่งซนและร่าเริงมากซึ่งหากมีผู้ใหญ่ตักเตือนน้องก็จะเงียบและฟัง และน้องใยไหม
มักจะเป็นหัวหน้าเพื่อนๆเวลารวมตัวกันวิ่งเล่นในโบสถ์ โดยในกลุ่มเพื่อนที่น้องใยไหมจะสนิทมากที่สุดจะ
เป็นเด็กรุ่นเดียวกัน ทั้งน้องฟาง น้องทับทิม น้องปลา และน้องปุ้ม เด็กกลุ่มนี้จะอยู่ด้วยกันตลอดทั้งเวลา
ซ้อมดนตรีและเล่น ซึ่งคุณย่ายังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าน้องเป็นเด็กที่ซน หากวันไหนน้องไม่ได้ไปที่โบสถ์ เวลา
อยู่ในห้องน้องจะชอบเล่นบทบาทเป็นครู ชอบคิดเลข และอ่านหนังสือเอง รวมไปถึงน้องจะชอบร้องเพลง 
ฉะนั้นจะเห็นว่าน้องจะไม่ค่อยอยู่นิ่ง เป็นเด็กที่ค่อนข้าง active หากิจกรรมท าตลอด “น้องใยไหมเขาจะ
ซน พอเวลาเขาอยู่ในบ้านเขา เขาไม่มีเรียนดนตรี เขาก็จะมีเป็นครู คิดเลขอะไรตามประสาเขานะ พวก
เลข อ่านหนังสืออะไรของเขาไป ร้องเพลงอะไรของเขาไปเรื่อย” (คุณย่าน้องใยไหม, สัมภาษณ์ 11 
กุมภาพันธ์ 2560) 

โดยคุณย่าและคุณปู่เป็นคนเลี้ยงน้องใยไหมมาตั้งแต่เกิด เพราะคุณพ่อและคุณแม่ของน้อง
ใยไหมแยกทางกัน แต่คุณพ่อน้องใยไหมก็จะแวะมาเยี่ยมคุณย่าและน้องใยไหมทุกเดือน “ตอนนี้พ่อกับแม่
เขาเลิกกัน พ่อเขาไปอยู่จันทร์ แม่เขายังอยู่ในกรุงเทพ แต่พ่อน้องใยไหมเขาก็จะมาหาเดือนละครั้ง แต่แม่
เขาไม่ค่อยมานะ แต่ก็จะมีโทรมาหา เพราะเขาก็มีครอบครัวของเขาแล้ว ย่าเนี่ยเลี้ยงเขามาเลย” (คุณย่า
น้องใยไหม, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่งคุณย่าจะดูแลน้องเฉพาะเรื่องที่บ้าน ทั้งเรื่องกินอยู่ หลับ
นอน ส่วนเรื่องการเรียนดนตรีและเรื่องการท ากิจกรรมที่โบสถ์นั้นน้องใยไหมจะรับผิดชอบเอง “เขาจะมา
เองเพราะเขารู้เวลาซ้อมเขา ว่าเขาจะต้องมาวันไหนเวลาไหน แต่ย่าก็ไว้ใจที่นี้นะ เพราะที่นี้เขาก็เรียนมา
ตั้งแต่รุ่นพ่อน้องใยไหมละ คือพ่อเขาเรียนอนุบาลที่นี้” (คุณย่าน้องใยไหม, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 
2560) จากที่คุณย่ากล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่า คุณย่าค่อนข้างไว้วางใจที่โบสถ์ เนื่องจากคุณพ่อของน้องใย
ไหมก็เคยเรียนอยู่ชั้นอนุบาลที่นี้ คุณย่าและครอบครัวจึงค่อนข้างที่จะผูกพันธ์กับคริสตจักรมาเป็น
เวลานาน ตั้งแต่รุ่นลูกจนถึงรุ่นหลานก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรเหมือนครอบครัวของน้องปริม 
แม้ว่าครอบครัวของน้องใยไหมจะนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งก็เหมือนกับอีกหลายๆครอบครัวที่นับถือศาสนา
พุทธ แต่ก็ยังสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรได้เสมือนเป็นครอบครัวใหญ่ โดยปกติคุณย่าเล่าว่า
จะมาที่โบสถ์เพื่อมาดูแลน้องใยไหม และมาพูดคุยกับบรรดาผู้ปกครองในเวลาว่าง โบสถ์จึงเป็นเหมือน
บ้านหลังที่สองของทั้งคุณย่าและน้องใยไหม  



116 
 

ในทุกๆวันน้องจะไปซ้อมดนตรีที่โบสถ์และหากมีเวลาว่างน้องใยไหมจะไปเล่นกับเพื่อนที่
โบสถ์เช่นกัน ซึ่งน้องจะไม่ค่อยใช้เวลาอยู่ที่บ้านเท่าไหร่ตามที่คุณย่ากล่าวว่า “เวลาอยู่บ้านนี้จะเลี้ยงทั่วไป
นะ จะไม่ค่อยมีเวลาอบรมเขาเท่าไหร่ เพราะพอเขาเลิกเรียนหรือว่างๆก็จะวิ่งเข้าโบสถ์ตลอด เขาจะไม่มี
เวลาอยู่บ้านเลยอ่ะ เวลาส่วนใหญ่น้องเขาจะอยู่ที่โบสถ์เป็นหลักเลย” (คุณย่าน้องใยไหม, สัมภาษณ์ 11 
กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่งคุณย่ายังเล่าให้ผู้ศึกษาฟังอีกว่าน้องใยไหมเป็นเด็กรักเรียนมาก โดยเขาจะชอบเรียน
ดนตรีเป็นพิเศษ เพราะได้เจอเพื่อนและได้เล่นเครื่องดนตรี น้องจะมาที่โบสถ์เองโดยที่คุณย่าไม่จ าเป็นต้อง
บอกหรือบังคับ ซึ่งมีบางครั้งที่คุณย่าแกล้งพูดกับน้องใยไหมว่าจะไม่ให้เรียนดนตรีอีกแล้ว แต่สิ่งที่น้อง
โต้ตอบกลับมาคือการต่อต้านและงองแง โดยน้องมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะเป็นนักดนตรี สิ่งนี้เองที่
ท าให้คุณย่าประหลาดใจและกล่าวกับผู้ศึกษาอย่างอารมณ์ขัน พร้อมๆกับมีสีหน้าที่ภูมิใจในตัวหลานสาว
ว่า  

พอมาอยู่ที่โบสถ์นี้นอกจากเรียนดนตรีแล้วก็จะมีเรียนภาษาอังกฤษ ทุกวัน
เสาร์ แต่ย่าก็ไม่ค่อยเข้ามาหรอก เลยไม่รู้ว่าเขามาท าอะไรบ้าง คือเขาจะวิ่งมา
เอง จะอาศัยอยู่ที่บ้านแค่กลางคืนละมั้ง (หัวเราะ) พอเช้าขึ้นมาเขาก็จะพูดว่า
วันนี้มีเรียน พอเลิกจากโรงเรียนเขาก็จะพูดว่าวันนี้มีซ้อม เราไม่ต้องบอกเขา
เลย แต่เคยพูดกับเขาว่า ใยไหมวันนี้หนูไม่ต้องไปเรียนแล้ว เดี๋ยวย่าจะพาไป
ต่างจังหวัด เขาก็พูดว่า ไม่ ! หนูจะเป็นนักดนตรี หนูจะเรียนมหิดล แบบ
ร้องไห้เลยนะใยไหม ไม่ไปไหน แบบไม่อยากกลับต่างจังหวัดกับย่า ย่าไปเยี่ยม
ต่างจังหวัดเงี่ย หนูมีซ้อม ไม่ไป บางทีย่าไปท าธุระก็จะฝากลุงเขาไว้ เขาไม่เคย
แบบหยุดเล่นหรือทิ้ งดนตรีเลยนะ (คุณย่าน้องใยไหม , สัมภาษณ์  11 
กุมภาพันธ์ 2560) 

5. ครอบครัวน้องปุ๊ก (นามสมมุติ) 

น้องปุ๊ก (นามสมมุติ) เด็กหญิงอายุ 16 ปี ปัจจุบันน้องปุ๊กอาศัยอยู่กับคุณพ่อและคุณแม่ 
โดยน้องปุ๊กเล่าว่าตนนั้นไม่ได้เกิดที่นี้ แต่เกิดที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งพออายุได้ 3 ขวบจึงย้ายมาอยู่กรุงเทพ
พร้อมกับคุณพ่อและคุณแม่ เพราะคุณแม่อยากเข้ามาหางานท าที่กรุงเทพ จึงได้เข้ามาเช่าห้องพักอยู่ที่นี้ 
“หนูโตที่นี้ แต่ไม่ได้เกิดที่นี้ ตอนหนูอายุ 3 ขวบ แม่อยากมาท างานที่กรุงเทพ หนูก็เลยได้มาอยู่ที่นี้ตั้งแต่ 3 
ขวบเลย บ้านที่หนูอยู่เป็นบ้านเช่าค่ะ หนูมีพี่คนนึงห่างจากหนู 11 ปี พ่อกับแม่ท าอาชีพรับจ้าง”(น้องปุ๊ก 
(นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่งน้องปุ๊กยังมีพี่สาวอีกหนึ่งคนอายุห่างจากตน 11 ปี แต่ก็
ไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะพี่สาวย้ายออกไปอยู่ข้างนอก ท างานอยู่ที่จังหวัดระยองแต่ก็ยังส่งเงินมาเป็นค่าเทอม
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ให้แก่น้องปุ๊กอยู่ ตามค ากล่าวของคุณแม่ “พี่คนโตเขาไม่ได้เล่นดนตรี ตอนนี้เขาขายกาแฟ อายุห่างจาก
น้องปุ๊ก 11 ปี คือเขาเคยอยู่ด้วยกันที่นี้มาก่อน แต่ตอนนี้ไปอยู่ระยองแล้ว ก็มีบ้างที่เขาช่วยค่าเทอมน้อง”
(คุณแม่น้องปุ๊ก, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) โดยคุณแม่ของน้องปุ๊กประกอบอาชีพเป็นแม่บ้านประจ า
ตึกมโนรมณ์ ติดกับห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาพระราม 4 ซึ่ งอยู่ห่างจากห้องเช่าที่อาศัยอยู่ไม่กี่
เมตร ได้เงินเดือน 13,000 ต่อเดือน แต่หากวันไหนมีงานพิเศษจากที่อื่นจ้างมาตนก็จะไปท า ถือเป็นการ
หารายได้เสริมเล็กๆน้อยๆ ส่วนคุณพ่อรับจ้างเป็นพนังงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) อยู่ที่โรงเรียนศรีวิ
กรม์ เดิมทีคุณแม่น้องปุ๊กเป็นคนจังหวัดอุดรธานี บ้านอยู่ในอ าเภอเมือง แต่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่นี้เป็นเวลา 
10 กว่าปีมาแล้ว ซึ่งเหตุที่เลือกเช่าห้องอยู่แถวนี้ก็เพราะอยู่ใกล้ที่ท างานของตน โดยแม่น้องปุ๊กเล่าว่า  

แม่ก็มาอยู่ที่นี้ได้สิบกว่าปีแล้ว แล้วก็มาเช่าที่นี้อยู่เพราะว่าอยู่ใกล้ทื่ท างาน 
เช่าเดือนละ 3,000 มีห้องเล็กๆสองห้องติดกัน แล้วก็จะแบ่งเป็นสัดส่วน มี
ครัว ห้องนอน ห้องน้ า มีทั้งหมด 5 ชั้น แบบเมื่อก่อนก็เช่าอยู่แค่ห้องเดียว 
แล้วก็มีคนอื่นมาเช่าด้วย ห้องก็อยู่ติดกัน ยังไงไม่รู้ บางทีเขาเดินมาหาเราเงี่ย 
พอเขาย้ายไป เราก็เลยเช่าต่อเลย คือแม่กับพ่อก็มาจากต่างจังหวัดค่ะ แล้วก็
เข้ามาท างานที่นี้ แม่เป็นคนอุดร บ้านอยู่อ าเภอเมือง ตรงค่ายหนอกส าโรง 
(คุณแม่น้องปุ๊ก, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

ห้องพักที่ครอบครัวน้องปุ๊กอาศัยอยู่ตั้งอยู่ในอาคารพาณิชย์ที่มีทั้งหมด 5 ชั้น ซึ่งอาคารนี้
ตั้งอยู่ในชุมชนทรัพย์มโนทัย (พื้นที่ของชุมชนตั้งอยู่ทางด้านหน้าของคริสตจักร) โดยห้องของน้องปุ๊กและ
ครอบครัวตั้งอยู่ชั้นบนสุด (ชั้น 5) ท าให้ค่อนข้างเงียบและมีอากาศถ่ายเทตลอดเวลา แต่ในอาคารดังกล่าว
มีอีกหลายห้องที่เปิดเป็นห้องเช่า โดยมีหลายครอบครัวอาศัยอยู่ สภาพภายในตึกที่ผู้ศึกษาพบเห็น
ค่อนข้างจะมืดและทึบ ไม่มีทางระบายอากาศเท่าไหร่ เมื่อเข้าไปในห้องที่น้องปุ๊กอยู่ภายในมีลักษณะเป็น
ห้องพักขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดกันสองห้อง ซึ่งเป็นห้องนอนของน้องปุ๊กและคุณพ่อคุณแม่ ก่อนหน้านี้มีอีก
ครอบครัวหนึ่งมาอาศัยร่วมด้วยโดยอยู่ห้องข้างๆติดกัน แต่เพื่อความปลอดภัยคุณแม่จึงตัดสินใจเช่าห้องนี้
ต่อหลังจากที่ครอบครัวนั้นได้ย้ายออกไปแล้ว นอกจากนั้นยังมีบริเวณไว้ส าหรับตากผ้า เป็นครัวท าอาหาร 
และมีห้องน้ าแบ่งออกเป็นอีก 2 ห้อง  

ในทุกๆวันคุณแม่ของน้องปุ๊กจะเป็นคนดูแลเรื่องภายในบ้าน โดยเฉพาะกับน้องปุ๊ก ซึ่งคุณ
แม่กล่าวว่า “แม่จะดูแลน้องปุ๊กหมดทุกอย่าง อย่างเวลาเขาต้องไปเรียนแม่ก็มีปลุกเตือนให้ตื่น กินข้าว 
แล้วก็เสื้อผ้า แต่เวลาเขาไปเรียนดนตรีเขาก็จะไปเอง คือรู้เวลา แม่ก็จะไม่ตามเขานะ เพราะจะโทรเช็คเอา 
เขาก็จะบอก บางทีก็ครูต้นนั่นแหละค่ะ ก็จะตามกับพี่ต้นด้วย แล้วเดี๋ยวนี้เขามีไลน์กลุ่มของผู้ปกครองก็
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สะดวกเลย คือแบบใครท าอะไรรู้หมด ลูกคนนี้ไปที่นั้น ที่นี้ รู้หมด” (คุณแม่น้องปุ๊ก, สัมภาษณ์ 11 
กุมภาพันธ์ 2560) จะเห็นได้ว่าคุณแม่จะไม่ค่อยเป็นห่วงน้องปุ๊กเท่าไหร่ เพราะเวลาน้องปุ๊กออกไปข้าง
นอกก็จะไปอยู่แค่ที่โบสถ์ เพื่อซ้อมดนตรี โดยน้องจะรู้เวลาไปและกลับเอง คุณแม่จะใช้วิธีโทรตามหรือไม่ก็
เช็คในไลน์กลุ่มผู้ปกครองที่ครูต้นสร้างขึ้น ซึ่งจะเป็นวิธีการติดตามบุตรหลานของแต่ละครอบครัว 
นอกจากนั้นคุณแม่น้องปุ๊กยังเล่าว่าตนกับน้องปุ๊กจะสนิทกันมาก คุยกับทุกเรื่อง เพราะคุณแม่กับน้องปุ๊ก
จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ เพราะคุณพ่อต้องท างานทั้งครึ่งวัน (12 ชม.) หากเข้าเวรเช้าก็จะไป
ตั้งแต่ 6 โมงเช้าจนถึง 6 โมงเย็น หากเข้าเวรดึกก็จะไปตั้งแต่เวลา 6 โมงเย็นจนถึง 6 โมงเช้าของอีกวัน 
และยังไม่มีวันหยุด จึงท าให้ไม่ค่อยได้เจอคนที่บ้าน ส่วนคุณแม่จะเข้างาน 7 โมงเช้าและกลับมาช่วงเย็น 
และมีวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ โดยในวันปกติคุณแม่ก็จะให้เงินน้องปุ๊กไปเรียนวันละ 100 กว่าบาท เพราะ
ต้องเดินทางไปเรียนเอง แต่หากวันไหนน้องปุ๊กหยุดและไปที่โบสถ์ก็จะให้เงินวันละ 100 บาท ตามที่คุณ
แม่กล่าวว่า 

เวลาอยู่บ้านเขาชอบเจ๊าะแจ๊ะแม่ คือก็ไม่ได้ห่างกับแม่เท่าไหร่ คุยกันทุกเรื่อง
เลย ส่วนพ่อเขาไปท างานทุกวัน เพราะงานรปภ.ไม่มีวันหยุดเลยค่ะ นอกจาก
ว่าเราจะลาหยุดเอง แต่เราก็จะไม่ได้เงิน พ่อเขาจะท างาน 12 ชม. ต่อวัน ถ้า
เข้า 6 โมงเช้า ก็เลิก 6 โมงเย็น ถ้าเข้า 6 โมงเย็น ก็เลิก 6 โมงเช้าแบบนี้ค่ะ 
สลับเวรกัน มีกะเช้า กะเย็น 15วันจะเวียนทีนึง ส่วนแม่เข้างาน 7 โมง แม่ก็
จะให้น้องปุ๊ก 100 เดียวถ้าไปที่โบสถ์ เพราะเขากินข้าวอยู่ตรงนี้แล้ว เขาก็ไป 
ถ้าออกไปไกลก็เพิ่มให้เขาหน่อย ถ้าไปเรียนก็ร้อยกว่าบาท เขาไปเองนั่งมอ
ไซต์ไป (คุณแม่น้องปุ๊ก, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

น้องปุ๊กนั้นไม่ได้เรียนชั้นอนุบาลที่คริสตจักร แต่เรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 -3 ไปจนถึง
ประถมศึกษาช้ันปีที่ 1- 6 ที่โรงเรียนศูนย์รวมน้ าใจ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับชุมชนน้องใหม่ และเรียนต่อในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนสายน้ าผึ้ง โดยในขณะนี้น้องปุ๊กก าลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาชั้น
ปีที่ 4 น้องปุ๊กตั้งใจว่าจะเรียนต่อทางด้านดนตรี เพราะตนมีพื้นฐานในการเล่นไวโอลินอยู่พอสมควรและ
ชอบดนตรีมาก ซึ่งตอนนี้เองก็ได้สอบติดที่วิทยาลัยนาฏศิลป์แล้วแต่อยู่ไกลพอสมควร เพราะตนต้อง
เดินทางไปถึงศาลายา เลยตั้งใจว่าจะเตรียมตัวสอบเข้าที่สาธิตศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร อีกแห่งหนึ่ง 
เพราะอยู่ ใกล้บ้านกว่า ซึ่ งตอนนี้น้องปุ๊กได้ดรอปเรียน 1 ปี  เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโดยใช้ทักษะ
ความสามารถทางด้านดนตรี จากการสอบถามเรื่องบุคคลิกและนิสัยของน้องปุ๊กกับคุณแม่ ท าให้ทราบว่า
น้องปุ๊กเป็นเด็กที่กล้าแสดงออก แต่ก็จะมีนิสัยที่ห้าวขึ้น ซึ่งคุณแม่ก็เข้าใจเพราะน้องปุ๊กเริ่มโตเป็นสาว 
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และไม่ค่อยเจ๊าะแจ๊ะหรือติดคุณแม่ เหมือนตอนยังเป็นเด็ก และอาจเป็นเพราะสังคมเพื่อนและ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งพอน้องปุ๊กเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา น้องปุ๊กจึง
รู้สึกว่าตัวเองเริ่มโตขึ้น และอาจท าให้ความอ่อนหวานในวัยเด็กหายไปบ้าง โดยคุณแม่กล่าวว่า “ก็คือ
เมื่อก่อนเขาจะเป็นเด็กที่แบบว่ากล้าแสดงออกอยู่นะ แม่ก็เห็นเขาเป็นแบบนี้มาตลอดไม่ค่อยเปลี่ยน
เท่าไหร่ แต่ก็มีห้าวขึ้น อะไรแบบนี้นิดนึง เมื่อก่อนจะคะขา แม่จ๋า แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมี อาจเพราะเขาโตขึ้น
ด้วยแหละมั้ง ยิ่งไปเข้าสายน้ าผึ้ง อาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวลูกก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น แต่โหวไม่ใช่เลยค่ะ 
แบบแม่จ๋าตอนป.5 ป.6 พอไปสายน้ าผึ้งไม่มีจ๋าเลยค่ะ หายหมดเลย" (คุณแม่น้องปุ๊ก, สัมภาษณ์ 11 
กุมภาพันธ์ 2560) พร้อมกันนั้นในมุมมองของผู้ศึกษาเองจากการได้พูดคุยและสังเกตลักษณะภายนอกของ
น้องปุ๊ก ผู้ศึกษาเห็นด้วยตามที่คุณแม่กล่าว เพราะน้องปุ๊กค่อนข้างจะเป็นเด็กกล้าแสดงออก และดูเข้ากับ
ทุกคนได้เป็นอย่างดี โดยน้องปุ๊กจะเป็นผู้น าเพื่อนๆและน้องๆเวลาซ้อมหรือมีงานการแสดงดนตรี 
อย่างเช่นการเป็นหัวหน้าวงดนตรี (concert master)  ซึ่งผู้ศึกษายังเห็นว่าน้องปุ๊กเป็นเด็กที่มีความเป็น
ผู้ใหญ่ กล่าวคือ วางตัวดีและมีมารยาท โดยเวลาพูดคุยกับผู้ศึกษาน้องจะนั่งฟังและตอบอย่างสุภาพ แต่
อาจมีบางเวลาที่น้องปุ๊กแสดงอาการเขินอาย อาจเพราะยังไม่คุ้นชินกับการคุยกับคนที่ เพิ่ งรู้จัก 
นอกจากนั้นน้องปุ๊กเองดูเป็นเด็กที่มีความตั้งใจสูง โดยผู้ศึกษาสังเกตเวลาน้องปุ๊กซ้อมดนตรี น้องปุ๊กจะจด
จ่ออยู่กับสิ่งที่ท าอยู่และตั้งใจฟังครูสอน และน้องปุ๊กยังเป็นรุ่นพี่ที่คอยดูแลน้องๆในโบสถ์ หากน้องคนไหน
ยังฝึกเล่นไวโอลินไม่คล่องตนก็จะเข้าไปช่วยสอน ซึ่งสิ่งที่ส าคัญคือน้องปุ๊กจะเป็นคนใจเย็น โดยน้องปุ๊กจะ
ค่อยๆสอนและไม่ดุน้อง ฉะนั้น น้องปุ๊กจึงเป็นที่ไว้วางใจของครูและผู้ปกครอง รวมไปถึงเพื่อนๆรุ่นเดียวกัน 
เพราะเวลาน้องปุ๊กไปไหน หรืออยู่ที่ไหนก็จะมีเพื่อนๆน้องๆถามถึงตลอดโดยเฉพาะน้องกิ่ง  

เมื่อถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของน้องปุ๊กและคริสตจักร คุณแม่น้องปุ๊กกล่าว
ว่า ที่ครอบครัวของตนรู้จักคริสตจักรได้นั้นเป็นเพราะคริสตจักรอยู่ใกล้บ้าน และน้องปุ๊กกับคุณพ่อขับรถ
ผ่านเป็นประจ า โดยน้องปุ๊กเห็นว่าที่โบสถ์มีการสอนดนตรีส าหรับเด็ก ซึ่งตนนั้นก็ชอบดนตรีด้วย เมื่อคุณ
พ่อเห็นว่าน้องชอบประกอบกับไม่อยากให้น้องปุ๊กอยู่บ้านโดยเปล่าประโยชน์ คุณพ่อจึงพาน้องเข้าไปเรียน 
และหลังจากนั้นครอบครัวและน้องปุ๊กก็เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักร ซึ่งแม้แม่น้องปุ๊กเองจะไม่ค่อยมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับคริสตจักรเท่าไหร่ แต่ก็กล่าวอย่างอารมณ์ดีว่าก็เพราะคุณพ่อน้องปุ๊กนี่เองที่เป็นผู้ชักน า
ลูกให้ท ากิจกรรม อาจกล่าวได้ว่าคุณพ่อก็ถือเป็นบุคคลส าคัญของครอบครัว ซึ่งท่านก็ได้รับรางวัลพ่อดีเด่น
จากการที่ไปรับไปส่งน้องปุ๊กที่โรงเรียนเสมอ “ก่อนหน้าที่จะพาน้องปุ๊กไปเรียนดนตรี ก็เห็นๆกันอยู่ค่ะว่า
เขาท าไรกัน แม่ก็เดินผ่านๆเงี่ย เห็นแต่พ่อเขานั่นแหละที่พาไปฝาก กลายเป็นว่าพ่อเขาสนใจ เขาได้รับ
รางวัลพ่อดีเด่นด้วยนะ เพราะว่าไปรับส่งลูกประจ า (หัวเราะ) ตอนเขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนเก่าชั้นประธม” 
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(คุณแม่น้องปุ๊ก, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) แม้ครอบครัวของน้องปุ๊กจะนับถือศาสนาพุทธ แต่การ
เข้าไปมีส่วนร่วมกับทางคริสตจักรก็ยังด าเนินได้ตามปกติ ซึ่งคุณแม่กล่าวว่าคริสตจักรไม่ได้บังคับหรือชวน
ให้ครอบครัวของตนเปลี่ยนไปนับถือคริสต์ ตนยังคงเข้าร่วมกิจกรรมของคริสตจักรอยู่เสมอ เช่น การเข้า
ร่วมประชุมผู้ปกครอง โดยในแต่ละปีจะมีการจัดประชุมเพื่อจะได้ทราบการด าเนินงานของคริสตจักร และ
การเรียนดนตรีของบุตรหลาน แต่หากเป็นกิจกรรมอื่นๆ เช่น เป็นแม่บ้าน ดูแลเด็ก คุณแม่จะไม่ค่อยได้ไป
เพราะติดงานประจ าที่ท าอยู่  

คริสตจักรอ่ะเขาก็ไม่ได้บังคับ ไม่ได้ชวนไปเข้าด้วย แต่ถ้ามีประชุมผู้ปกครอง 
เรียกให้ไปรวมกันแม่ก็ไป แต่ถ้าไปช่วยเป็นแม่บ้าน ดูเด็ก ตรงนั้นไม่ได้ไปเลย
ค่ะ เพราะเราท างานด้วย มีหยุดแค่วันเสาร์ อาทิตย์ แม่ก็เห็นว่าการรู้จัก
คริสตจักรมันก็เป็นประโยชน์ค่ะ คือน้องเขาจะได้ทุนเรียนด้วยนะ ถ้าเกิดน้อง
สอบได้มศว. เห็นบอกว่ามีนาจะไปอยู่ แต่ตอนนี้ก็ไปสมัครสอบนาฎศิลป์ได้
แล้ว เขาใช้ความสามารถด้านดนตรีเข้า ครูต้นเขาก็บอกว่าจะช่วยค่าเทอม
อย่างเดียว เนี่ยวันที่ 18 ต้องไปมอบตัวแล้วค่ะ คือต้องไปมอบตัวก่อน แต่
วันที่ 30 มีนา ก็จะไปสมัครที่ประสานมิตรอีก ถ้าเกิดว่าติดก็จะเลือกที่นี่ 
เพราะมันใกล้กว่า คืออาจารย์เขาก็อยากให้อยู่ตรงนี้  (คุณแม่น้องปุ๊ก , 
สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

ซึ่งการที่ครอบครัวของน้องปุ๊กเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคริสตจักร คุณแม่น้องปุ๊กเล็งเห็นว่า
มันเป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ประการแรกคือเรื่องของทุนการศึกษา เพราะน้องปุ๊กนั้นจะได้รับ
ทุนการศึกษาเมื่อน้องสามารถเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ ประการที่สอง
คือเรื่องของการได้รับโอกาสเรียนดนตรี ซึ่งน้องปุ๊กเป็นเด็กที่มีทักษะความสามารถทางด้านดนตรีมาก
พอสมควร ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งที่จะสามารถพาน้องปุ๊กเข้าไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ และ
ประการสุดท้ายคือการได้รับค าแนะน าทางครูต้น ซึ่งเป็นบุคคลที่ช่วยดูแลน้องปุ๊กและให้ค าแนะน ากับ
ครอบครัวน้องปุ๊กมาโดยตลอด โดยครูต้นเห็นว่าน้องปุ๊กเป็นเด็กที่เก่งและมีความสามารถทางด้านดนตรี 
จึงอยากให้น้องได้เรียนต่อในที่ที่เหมาะสมกับน้องและไม่เป็นภาระให้แก่ครอบครัว  

6. ครอบครัวน้องมะลิ (นามสมมุติ) 

น้องมะลิ (นามสมมุติ) เด็กหญิงอายุ 15 ปี ซึ่งในครอบครัวของน้องมะลินั้นมีสมาชิก
ทั้งหมด 4 คนคือ คุณพ่อ คุณแม่ และน้องชายชื่อ น้องไม้ (นามสมมุติ) อายุ 13 ปี โดยน้องทั้งสองเกิดและ
โตที่นี้ แต่คุณแม่ของน้องมะลินั้นเดิมทีเป็นคนเวียงจันทร์ โดยอยู่ที่นี้มาเป็นเวลากว่า 13 ปีแล้ว คุณแม่น้อง
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มะลิกล่าวว่า “แม่ก็อยู่ตรงนี้มา 13 ปี แม่เป็นคนเวียงจันทร์ค่ะ แม่ไม่ได้โยกย้ายมาจากทางอื่น คือมาอยู่
ที่นี้เลย แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้สิทธิเป็นคนไทย ท าอาชีพเป็นแม่ค้าขายส้มต า ส่วนพ่อเขาเป็นคนไทย ท างาน
รับจ้างทั่วไป” (แม่น้องมะลิ, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) โดยคุณแม่ของน้องมะลิปัจจุบันประกอบ
อาชีพเป็นแม่ค้า ส่วนคุณพ่อท าอาชีพรับจ้างทั่วไป โดยรายได้หลักจะมาจากคุณแม่ โดยจะขายอาหารได้
ประมาณวันละ 1,000-2,000 บาท ซึ่งห้องเช่าที่ครอบครัวน้องมะลิอาศัยอยู่มีลักษณะเป็นตึกแถว โดยจะ
อาศัยกันอยู่ชั้นล่างสุดและเปิดร้านขายส้มต าอยู่หน้าห้องเช่า น้องมะลิกล่าวว่าได้เช่าอยู่เดือนละ 4,000 
กว่าบาท รวมค่าน้ าค่าไฟแล้ว ห้องเช่ามีลักษณะเป็นห้องขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในห้องแบ่งออกเป็นสาม
ส่วนคือ ด้านหน้าเป็นทางเข้ามีร้านตั้งอยู่ ส่วนกลางของห้องเป็นที่นอนและเป็นที่ส าหรับนั่งเล่น โดยจะมีตู้
คั่นระหว่างด้านหน้าและกลางห้อง และด้านหลังห้องจะเป็นห้องน้ าและครัว ซึ่งตึกที่ครอบครัวของน้อง
มะลิอาศัยอยู่จะอยู่หลังบริษัททีโอที (TOT) สาขาคลองเตย โดยต้องเดินเข้าซอยวรรโณทัย ประมาณ 500 
เมตร และยังจัดว่าบริเวณดังกล่าวยังอยู่ในพื้นที่ชุมชนทรัพย์มโนทัย  

ปัจจุบันน้องมะลิเรียนอยู่โรงเรียนสายน้ าผึ้ง ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 แต่ก่อนหน้านั้น
น้องมะลิกล่าวว่าตนเองเรียนอนุบาลอยู่แถวแฟลต 23-24 เรียกว่าโรงเรียนโรงหมู แล้วจึงเรียนต่อในระดับ
ประถมศึกษาที่โรงเรียนสายน้ าทิพย์ โดยตอนนี้น้องมะลิตั้งใจว่าจะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
โรงเรียนสายน้ าผึ้งเช่นเดิม และก็ได้เรียนต่อที่นี้แล้ว โดยเลือกแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน ซึ่งช่วงนี้ตน
ท างานที่โรงเรียนหนักมาก เพราะเป็นช่วงใกล้ปิดภาคเรียน จึงท าให้น้องมะลินั้นไม่ค่อยได้ไปซ้อมดนตรี 
และเมื่อผู้ศึกษาถามถึงวิชาที่น้องชื่นชอบและการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย น้องมะลิตอบกับผู้ศึกษา
ว่าจริงๆแล้วตนชอบเรียนวิชาประวัติศาสตร์มาก และอยากจะท าอาชีพเป็นไกด์ โดยตั้งใจว่าอยากจะเข้า
ศึกษาต่อที่คณะอักษรศาสตร์ ส่วนการเล่นดนตรีนั้นเป็นเพียงความชื่นชอบรองลงมา ท าให้เห็นว่าน้องมะลิ
เล่นดนตรีเป็นเพียงงานอดิเรกและเป็นกิจกรรมที่ท าให้น้องได้อยู่กับเพื่อน 

หนูจะไปคริสตจักรก็บางวันนะ แบบบางวันหนูไม่ว่างต้องท างานที่โรงเรียน
ด้วย เพราะจะจบม.3 แล้ว แบบงานที่โรงเรียนก็เยอะอยู่แล้ว ท ารายงานอะไร
พวกนี้ ถ้าไม่ว่างจริงๆหนูก็จะขอลามาท างาน ถ้าต่อม.4 หนูก็ต่อที่เดิม แต่ถ้า
เข้ามหาลัยถ้าเข้าสายดนตรีก็ 50 50 ค่ะ เพราะว่าหนูอยากเข้าอักษรศาสตร์ 
หนูอยากเป็นไกด์ เป็นแบบพวกจัดทัวร์ หนูชอบเรียนประวัติศาสตร์ ส่วน
ดนตรีก็คือความชอบที่สองรองลงมา (น้องมะลิ (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 
กุมภาพันธ์ 2560) 
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โดยปกติแล้วหากน้องมะลิว่างจากการเรียนและท ากิจกรรม น้องก็จะช่วยคุณแม่ขายของ
ในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ซึ่งน้องจะไม่ค่อยได้ไปที่โบสถ์บ่อยเหมือนแต่ก่อน แต่จะไปเฉพาะวันที่มีซ้อมดนตรี
และวันที่มีพิธีกรรมที่โบสถ์ เช่น พิธีนมัสการ โดยผู้ศึกษาได้เจอน้องมะลิในพิธีนมัสการ ซึ่งน้องจะมาเล่น
ดนตรีเป็นมือกลองของวงประกอบการร้องเพลงนมัสการ น้องมะลิกล่าวว่าตนจะใช้เวลากับที่บ้านและ
คริสตจักรพอกัน เพราะมีอยู่บางช่วงที่ตนห่างหายไปจากการซ้อมดนตรี เนื่องจากการเรียนที่โรงเรียนและ
งานที่ต้องรับผิดชอบนั้นมีจ านวนมาก “อย่างวันเสาร์อาทิตย์ หนูก็จะช่วยแม่ขายของ ถ้าไม่มีซ้อม หนูไม่
ค่อยได้ไปช่วยที่โบสถ์มากเท่าไหร่ แบบถ้าเขามีงานแล้วเขาต้องการคนช่วย หนูถึงจะไป ที่บ้านที่โบสถ์หนูก็
จะใช้เวลาอยู่กับสองที่นี้พอกัน เฉพาะช่วงนี้ แต่เมื่อก่อนก็จะไปที่โบสถ์มากกว่า เคยมีช่วงที่หนูหายจาก
การซ้อมไวโอลินอยู่พักนึง แบบหนูก็อยู่บ้านท างาน เพราะงานมันเยอะมาก”(น้องมะลิ (นามสมมุติ), 
สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) จากการได้พูดคุยกับน้องมะลินั้นน้องค่อนข้างเป็นเด็กที่พูดจา
ตรงไปตรงมา ซึ่งบางเวลาก็จะนิ่งเงียบและพูดด้วยน้ าเสียงเรียบๆ แต่หากน้องมะลิอยู่กับเพื่อนก็จะพูดคุย
อย่างสนุกสนาน เป็นเด็กอารมณ์ดี โดยบุคคลิกลักษณะภายนอกของน้องมะลินั้นเป็นเด็กห้าวๆ ดูเป็นผู้น า
ให้กับน้องๆและเพื่อนๆโดยน้องมะลิจะสนิทกับน้องปริมและน้องปุ๊ก เพราะอยู่ในช่วงวัยเดียวกันและเรียน
ที่เดียวกัน  

เมื่อผู้ศึกษาถามถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องของครอบครัวน้องมะลิกับคริสตจักร คุณแม่ของน้อง
มะลิกล่าวว่าส่วนใหญ่แล้วตนจะไม่ค่อยได้ไปท ากิจกรรมที่โบสถ์ แต่จะเป็นหน้าที่ของคุณพ่อที่จะไปประชุม
ผู้ปกครอง และมีบางครั้งที่คุณแม่ไปดูน้องมะลิแสดงดนตรีที่โบสถ์ใหญ่ ซอยสุขุมวิท 50 ซึ่งทั้งครอบครัว
ของน้องมะลินั้นนับถือศาสนาพุทธ แต่การที่น้องมะลิเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของคริสตจักรนั้น ทาง
คริสตจักรเองก็ไม่ได้ชักชวนหรือชักจูงคนในครอบครัวให้เปลี่ยนไปนับถือคริสต์แต่อย่างใด โดยคนในระแว
กบ้านน้องมะลิก็เคยมีมาถามถึงการเรียนดนตรีที่โบสถ์ ซึ่งคุณแม่น้องมะลิก็ยืนยันว่าฟรีและทุกคนสามารถ
เข้าร่วมได้“ทางคริสตจักรเขาก็ไม่ได้มีการชักชวนให้แม่ไปเข้าโบสถ์ ไปท ากิจกรรมอะไรนะ แต่อย่างพี่ต้น
เขาก็จะมาเยี่ยมที่บ้านด้วย คนแถวนี้เขาก็ไม่ได้มีมาถามนะว่าเข้าโบสถ์นี่ต้องนับถือมั้ย มีแต่มาถามว่าที่ไป
เรียนนี้เสียตังเท่าไหร่ เราก็บอกว่าฟรีนะ” (คุณแม่น้องมะลิ, สัมภาษณ ์11 กุมภาพันธ์ 2560) 

7. ครอบครัวน้องทับทิมและน้องเพชร (นามสมมุติ)  

น้องทับทิม (นามสมมุติ) เด็กหญิงอายุ 12 ปี ปัจจุบันน้องทับทิมอาศัยอยู่กับคุณพ่อ คุณแม่ 
และพี่สาวช่ือ น้องเพชร (นามสมมุติ) อายุ 14 ปี โดยคุณแม่กล่าวว่าตนนั้นเป็นแม่บ้าน ไม่ได้ท างานประจ า 
ซึ่งเวลาส่วนใหญ่คุณแม่จะอยู่กับน้องทับทิมและน้องเพชร คอยดูแลน้องทั้งสองในเรื่องการกินอยู่ การ
เรียน และการท ากิจกรรม ไม่ว่าจะไปที่ไหนคุณแม่จะไปกับน้องทั้งสองตลอด ซึ่งเดิมทีคุณแม่เป็นคน
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กรุงเทพมหานคร อาศัยอยู่แถวราชบูรณะ แต่พอได้เจอกับคุณพ่อจึงย้ายมาอยู่ที่แฟลตคลองเตยแห่งนี้ โดย
อยู่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ในขณะที่คุณพ่อท าอาชีพเป็นพนักงานการท่าเรือ ของรัฐวิสาหกิจ โดยได้รายได้
ประมาณเดือนละ 20,000 บาทต่อเดือนซึ่งถือเป็นรายได้หลักที่น ามาดูแลครอบครัว โดยคุณแม่กล่าวว่า 
“คุณพ่อเขาท ามา 30 40 ปีแล้วแหละ เงินเดือนที่ได้ปกติก็ 20,000 กว่า แล้วก็จะได้ค่าล่วงเวลาที่เป็น 
week อ่ะ แล้วก็ของท่าเรือก็จะมีให้แบบเบิกโบนัส รายได้หลักก็จะมาจากคุณพ่อเขาเนี่ยแหละ ส่วนแม่ก็
จะเป็นแม่บ้าน ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยท าอะไรมาก่อนเลย พ่อเขาเป็นคนนครปฐม แต่แม่เป็นคนกรุงเทพ อยู่
ราชบูรณะ ฝั่งทุ่งครุ ฝั่งประชาอุทิศอ่ะ แล้วก็พอมีแฟนก็ย้ายมาอยู่ที่แฟลตคลองเตยนี่แหละ อยู่ที่แฟลตมา
ก็ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ก็ 16 ปีแล้วนะ มาอยู่ที่แฟลตนี่เป็นสวัสดิการของการท่าเรือ เราไม่ต้องเสียค่าเช่านะ 
เสียแค่ค่าน้ าค่าไฟ”(คุณแม่น้องทับทิมและน้องเพชร, สัมภาษณ์ 17 มีนาคม 2560) 

บ้านที่ครอบครัวน้องทับทิมและน้องเพชรอาศัยอยู่ ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นห้องอยู่ใน
แฟลต ซึ่งไม่ต้องเสียค่าเช่า เพราะเป็นสวัสดิการของพนักงานการท่าเรือ แต่จะเสียแค่ค่าน้ าและค่าไฟ โดย
คุณแม่น้องทับทิมและน้องเพชรกล่าวว่าที่ต้องอยู่ที่แฟลต เพราะใกล้ที่ท างานของคุณพ่อ ซึ่งแฟลตตรงนั้น
เรียกว่า ชุมชนแฟลต 1-10 หรือ แฟลตการเคหะ 1-10 “พ่อเขาท าอาชีพเป็นพนักงานการท่าเรือ 
รัฐวิสาหกิจ ก็เลยอยู่แฟลตแถวนั้น แถวนั้นก็จะเป็นแบบแฟลตคลองเตย 10 แฟลต ตรงชุมชนศูนย์รวม
น้ าใจ เขาเรียกว่าแฟลตการเคหะ 1- 10 คนก็อยู่เยอะนะ แต่ไม่ได้แออัดขนาดนั้น เพราะว่ามันเป็นห้อง
ใครห้องมัน มันไม่เหมือนบ้านตรงเนี่ย คือมันเป็นบ้านหลังๆ แล้วทางมันแคบ แต่คืออันนั้นจะเป็นห้องใคร
ห้องมันเลยมันจะโล่งๆ แต่ข้างล่างก็จะมีพวกวัยรุ่น ถึงไม่ค่อยอยากจะให้อยู่เท่าไหร่ อย่างพอเลิกซ้อมสอง
ทุ่มเงี่ย กลับบ้านก็ขึ้นข้างบนอย่างเดียว ทั้งวันก็จะไม่ลงมา” (คุณแม่น้องทับทิมและน้องเพชร, สัมภาษณ์ 
11 กุมภาพันธ์ 2560) จากค ากล่าวของคุณแม่ท าให้เห็นว่าคุณแม่ค่อนข้างที่จะห่วงความปลอดภัยของน้อง
ทั้งสอง เพราะในบริเวณแฟลตนั้นมีวัยรุ่นอยู่จ านวนมาก ซึ่งพอน้องเลิกซ้อมดนตรีก็จะเป็นเวลาประมาณ 
20.00 น. คุณแม่ก็จะเป็นคนไปรับกลับ และรีบพาน้องทั้งสองขึ้นห้อง และโดยปกติก็จะไม่ปล่อยให้น้อง
ออกมาเล่นนอกแฟลต น้องทั้งสองกับคุณแม่จึงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องพัก  

โดยปกตินั้นในเวลาว่างหากน้องทับทิมไม่ได้ไปซ้อมดนตรี น้องก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ใน
ห้องพัก น้องทับทิมเล่าว่าปกติตนก็จะอ่านหนังสือ กินข้าว แล้วก็นอน ซึ่งคุณแม่จะดูแลไม่ให้น้องเล่น
โทรศัพท์และดูทีวี เพราะต้องการให้น้องได้อ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ หากน้องทับทิมต้องการจะท า
อย่างอื่น ตนจ าเป็นจะต้องท าผลการเรียนให้ได้ดี เพื่อที่จะได้เอามาต่อรองกับคุณแม่ สิ่งนี้ท าให้น้องทับทิม
จะสนิทกับคุณแม่มากเพราะคุณแม่จะอยู่กับน้องตลอด ส่วนคุณพ่อมีภาระกิจทั้งการท างานและการเรียน
ปริญญาโทท าให้น้องไม่ค่อยได้เจอคุณพ่อ “เวลาอยู่บ้านแม่ก็จะไม่ค่อยให้หนูเล่นโทรศัพท์ ไม่ให้แตะเลย 
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ทีวีก็ไม่เคยดู แบบหนูอยู่บ้านก็แค่อ่านหนังสือ กินข้าว แล้วก็นอนเลย ถ้าจะท าอย่างอื่นนอกนั้นต้องเอา
คะแนนมาแลก เอาคะแนนสอบมาแลก ถ้าคะแนนดี อยากได้อะไรก็บอกแม่ หนูจะสนิทกับแม่มากกว่า แต่
พ่อไม่ค่อยสนิทเลยค่ะ เพราะเขาไม่ค่อยได้กลับบ้าน พ่อหนูท างานอยู่ตรงท่าเรือค่ะ แล้วพ่อเขาก็เรียนด้วย 
เรียนปริญญาโทค่ะ” (น้องทับทิม (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) นอกจากนั้นน้องทับทิม
ยังกล่าวว่าในวันเสาร์ อาทิตย์ น้องต้องไปเรียนกวดวิชา ซึ่งคุณแม่จะเป็นคนเตรียมทุกอย่างให้น้องทั้งหาที่
เรียนให้ ไปรับไปส่งน้อง ควบคุมการอ่านหนังสือ และการท าข้อสอบ “แบบแม่ก็มีแนะน าหนูให้เข้าที่นี่ ก็
คือแม่เต็มที่เรื่องสอบเข้า ก็คือให้ท าข้อสอบ ให้อ่านหนังสือ พาไปเรียนที่นู้นที่นั่น เมื่อเช้าหนูก็เพิ่งไปเรียน
มา หนูเรียนประมาณ 3 ที่ค่ะ แถวเอ็มโพเรียม เรียนวิชาวิทย์ คณิต อังกฤษ เพื่อใช้สอบเข้า” (น้องทับทิม 
(นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) สะท้อนให้เห็นว่าคุณแม่ของน้องทับทิมใส่ใจและดูแลน้อง
อย่างใกล้ชิด โดยทุกครั้งที่ผู้ศึกษาเจอคุณแม่กับน้องทับทิมที่โบสถ์ คุณแม่จะเป็นคนจัดการทุกอย่างให้น้อง
ทับทิมรวมไปถึงเพื่อนๆของน้องที่มาซ้อมดนตรีด้วยกัน ซึ่งน้องทับทิมกล่าวว่า “แม่เขาจะเป็นเหมือนเลขา
ของพี่ต้นค่ะ จะจดงาน แล้วก็จะเตรียมของพวกดินสอ ที่หนีบกระดาษ เรียกเด็กลงมาบ้าง” (น้องทับทิม 
(นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560)โดยจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการเรียนและการท ากิจกรรม
ของน้องทับทิม คุณแม่จะดูแลและสนับสนุนอยู่เสมอ  

ปัจจุบันน้องทับทิมก าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสายน้ าทิพย์ และก าลังจะ
เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งคุณแม่กล่าวว่าน้องไม่ได้เรียนอนุบาลที่คริสตจักรมาก่อน แต่น้อง
เพิ่งจะเข้ามาเรียนดนตรีที่คริสตจักรตอนเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่ งในขณะนี้น้องทับทิมก าลัง
เตรียมสอบเข้า ม.1 ที่สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยใช้ความสามารถทางด้าน
ดนตรี น้องทับทิมกล่าวว่า “หนูเพิ่งเข้ามาเรียนดนตรีที่นี่ตอนป.3 แบบหนูมาเรียนก่อน แล้วพี่เพชรก็
ตามมา ตอนนี้หนูเรียนอยู่ ป.6 แต่ตอนนี้หนูก าลังไม่มั่นใจ เพราะจะสอบเข้าวันพรุ่งนี้แล้ว หนูก็ไม่มั่นใจว่า
จะสอบเข้าได้หรือเปล่า เพราะว่าเป็นสาธิตประสานมิตร แบบหนูใช้ความสามารถด้านดนตรีเป็นโค้วต้า
สอบเข้า คือหนูต้องเตรียมเพลงเอาไว้ เพราะสอบวันที่  19 กุมภา แต่จะสอบพวกข้อเขียน ข้อฝน 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทยวันพรุ่งนี้ค่ะ” (น้องทับทิม (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) จากการ
ได้พูดคุยกับน้องทับทิมท าให้ผู้ศึกษาเห็นว่าน้องทับทิมเป็นเด็กอัธยาศัยดี และสามารถพูดคุยให้ข้อมูลกับผู้
ศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยน้องจะมีน้ าเสียงที่อ่อนหวาน พูดจาไพเราะ และจะมีอารมณ์ขันทุกครั้งหากน้อง
เล่าเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนหรือการเรียนดนตรี โดยน้องทับทิมจะสนิทกับน้องใยไหมมาก เพราะด้วยความที่
อายุใกล้เคียงกัน และน้องทั้งสองเล่นเครื่องดนตรีชนิดเดียวกัน ซึ่งเวลาซ้อมรวมวงทั้งน้องทับทิมและน้อง
ใยไหมจะนั่งข้างกัน โดยบางครั้งน้องทับทิมจะเป็นพี่สาวใจดีคอยดูแลและนั่งเล่นกับน้องใยไหมเสมอ 
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นอกจากนั้นผู้ศึกษายังสังเกตว่าแม้ว่าน้องทับทิมจะมีรูปร่างสูงและโตกว่าน้องใยไหม แต่หาก
บุคคลิกลักษณะภายนอกนั้นทั้งคู่จะเหมือนกัน กล่าวคือ ร่าเริงและค่อนข้างจะเป็นเด็ก active แต่เวลา
ซ้อมดนตรีหรือต้องจริงจังกับเรื่องใด น้องก็จะนิ่งและมีสมาธิ ตั้งใจฟังครูเสมอ 

ในขณะที่น้องเพชร เด็กหญิงอายุ 14 ปี พี่สาวของน้องทับทิม ซึ่งน้องเพชรเรียนอยู่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามและก าลังจะขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยคุณแม่น้อง
เพชรกล่าวว่าน้องมีชื่อที่โรงเรียนเดิมอยู่แล้ว แต่ก็อยากให้น้องเพชรลองสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เช่นเดียวกับน้องทับทิม โดยใช้ความสามารถพิเศษทางดนตรี
น้องเพชรเป็นเด็กรูปร่างผอม สูง และมีท่าทางเขินอายขณะที่ได้เจอผู้ศึกษาครั้งแรก แต่เมื่อได้พูดคุยกับ
น้องเพชร น้องเพชรเป็นเด็กอัธยาศัยดีและพูดจาไพเราะเหมือนกับน้องทับทิม แต่จะพูดน้อยและนิ่งกว่า
น้องทับทิม นอกจากนั้นผู้ศึกษายังสังเกตว่าน้องเพชรจะเป็นจะเป็นเด็กที่เงียบๆ เวลาซ้อมดนตรีกับเพื่อน 
บางครั้งก็อาจจะขาดความมั่นใจ ซึ่งน้องเพชรเล่าให้ผู้ศึกษาว่าตนมักจะมีปัญหาเรื่องการเล่นไวโอลิน 
โดยเฉพาะเรื่องการลงน้ าหนักเวลาสีไม้ ท าให้เสียงที่ออกมาไม่ดัง และบางครั้งเสียงที่ออกมาอาจจะเพี้ยน 
ซึ่งน้องเพชรก็พยายามเล่นให้กลมกลืนไปกับเพ่ือน 

ครอบครัวของน้องทับทิมและน้องเพชรนั้นนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งเมื่อผู้ศึกษาถามถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของน้องทับทิมและน้องเพชรกับคริสตจักร คุณแม่ของน้องกล่าวว่าตนได้
รู้จักกับคริสตจักรผ่านทางแม่ของน้องปาล์ม (นามสมมุติ) เมื่อคุณแม่รู้ว่าที่โบสถ์มีการสอนดนตรีคลาสสิค
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จึงได้พาน้องทั้งสองมาเรียนดนตรี ซึ่งคุณแม่เห็นว่าน้องมีพื้นฐานทางดนตรีอยู่แล้ว เลย
อยากให้ลูกได้พัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้นไปอีก โดยส่วนใหญ่แล้วพอมาที่โบสถ์น้องก็จะมาซ้อมดนตรีเป็นหลัก 
แม้ครอบครัวของน้องทับทิมและน้องเพชรจะไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ แต่การมาเข้ามามีส่วนร่วมกับ
คริสตจักรก็เหมือนเป็นการพาน้องมาเจอเพื่อนและมาท ากิจกรรม ดีกว่าใช้เวลาว่างอยู่ที่แฟลต สิ่งนี้เองท า
ให้ผู้ศึกษาเข้าใจว่าการเข้ามามีส่วนร่วมระหว่างบรรดาผู้ปกครองและบุตรหลานในคริสตจักรนั้น ไม่ใช่
วัตถุประสงค์เพื่อกิจกรรมทางศาสนา แต่เป็นการใช้เวลาร่วมกัน ทั้งพูดคุยและแบ่งบันสิ่งของ อาหาร รวม
ไปถึงความห่วงใย  

8. ครอบครัวน้องอาร์ต (นามสมมุติ)  

น้องอาร์ต (นามสมมุติ) เด็กชายอายุ 15 ปี โดยปัจจุบันน้องอาร์ตอาศัยอยู่กับคุณย่า คุณอา
และคุณพ่อ ซึ่งน้องอาร์ตเป็นลูกคนเดียว ไม่มีพี่หรือน้อง คุณย่าของน้องอาร์ตท าอาชีพเป็นแม่ค้า เปิดร้าน
ขายของช าในบ้าน ส่วนคุณพ่อท างานที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) อยู่ในแผนก shipping ซึ่งคุณ
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อากล่าวว่า “shipping เป็นคนเอาเอกสารที่ต่อมาจากลูกค้า แล้วก็มาด าเนินการตรวจปล่อย ตรวจของ
ตรวจกับนายตรวจอะไรพวกนี้ค่ะ เหมือนเป็นคนประสานงานแทนเจ้าของ ฐานเงินเดือนก็ประมาณ 
20,000 บาท ไม่ใช่ข้าราชการนะ เป็นเอกชน แต่ท างานเหมือนกับราชการ เพราะว่าต้องท าข้างในเกี่ยวกับ
ท่าเรือ ก็เลยต้องท าตรงกับเขา แต่เป็นบริษัทเอกชน ถ้ามีท าโอก็จะได้เพิ่มเป็น 23,000 – 22,000 บ้าง”
(คุณอาน้องอาร์ต, สัมภาษณ์ 17 มีนาคม 2560)ซึ่งรายได้หลักที่น ามาเลี้ยงดูครอบครัวนั้น คุณย่าและคุณ
อากล่าวกับผู้ศึกษาว่าจะมาจากคุณพ่อน้องอาร์ตเป็นหลักการเปิดร้านค้าขายของคุณย่าเป็นเพียงรายได้
เสริม โดยคุณพ่อจะให้เงินคุณย่าเพื่อซื้อของเข้าร้าน เมื่อขายของได้ในแต่ละวัน เงินจากค้าขายส่วนนี้จะ
เป็นเงินที่ลูกหลานสามารถหยิบไปใช้ได้ โดยคุณย่ากล่าวว่า “ในครอบครัวรายได้หลักก็จะมาจากพ่อเขา
คนเดียว ส่วนย่าก็นั่งอยู่ตรงนี้ อาก็ไม่มีงาน พ่อเขามีงานเยอะอาก็ออกไปช่วย อย่างวันนี้อาไม่ได้ไป ไม่มี
งาน ส่วนร้านขายของนี่ก็เหมือนเป็นรายได้เสริมมากกว่าค่ะ ขายได้ก็หยิบไปใช้กันไป แล้วเวลาพ่อเขาให้
เงินเดือนย่า ย่าก็จะเก็บไว้ ย่าก็จะเอาไปซื้อของเข้าร้านทุกวัน วันนึงสองพัน พันกว่า แล้วก็ลูกๆหลานๆก็
หยิบในกระปุ๊กย่าใช้” (คุณย่าน้องอาร์ต, สัมภาษณ์ 17 มีนาคม 2560) ฉะนั้น การดูแลเรื่องรายได้และค่า
ใช่จ่ายในครอบครัวน้องอาร์ตคุณย่ากล่าวว่าจะมีลักษณะเหมือนกงสี ซึ่งคุณย่าจะเป็นคนดูแลเงินกองกลาง
ของบ้าน ทั้งที่ได้มาจากคุณพ่อน้องอาร์ตและจากการค้าขาย 

จากการได้เข้าไปสัมภาษณ์ครอบครัวของน้องอาร์ต ท าให้ผู้ศึกษาได้เห็นสภาพความเป็นอยู่
ในชุมชนน้องใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนแออัดที่ตั้งอยู่ใต้ทางด่วน โดยบ้านที่ครอบครัวน้องอาร์ตอาศัยอยู่ในปัจจุบัน 
ตั้งอยู่ห่างจากเนอสเซอรี่บ้านสรรเสริญประมาณ 200 เมตร ลักษณะเป็นบ้านปูนสองชั้น ภายในบ้านเปิด
เป็นร้านขายของช าโดยมีคุณย่าและคุณอาของน้องอาร์ตเป็นคนดูแล เมื่อผู้ศึกษาถามถึงความเป็นมาและ
การต้ังรกรากของครอบครัว คุณย่าได้เล่าว่าน้องชายของคุณย่าได้เข้ามาสร้างกระต๊อบอยู่ในชุมชนน้องใหม่
ก่อน หลังจากนั้นคุณย่า ซึ่งเป็นคนกรุงเทพโดยก าเนิดและเกิดที่ชุมชนคลองเตย แต่ได้ออกไปอยู่ที่อื่นและ
ได้สามีเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง จึงได้กลับมาอาศัยอยู่กับน้องชายในชุมชนน้องใหม่ เนื่องจากมาช่วยดูแลลูก
ของน้องชาย และขณะเดียวกันลูกชายของคุณย่า ซึ่งเป็นพ่อน้องอาร์ตก็ก าลังจะเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ที่วัดช่องลม ซึ่งใกล้กับชุมชนน้องใหม่ ตนจึงย้ายมาอยู่ที่ชุมชนนี้เป็นการถาวร และเมื่อมีการ
ประกาศขายที่ดินในบริเวณใกล้เคียงบ้านน้องชาย คุณย่าจึงซื้อไว้แล้วปลูกบ้านขึ้นใหม่โดยคุณปู่เป็นคน
สร้างให้ บ้านหลังนี้จึงเป็นบ้านที่ตนและหลานๆอยู่ด้วยกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสร้างอยู่ในที่ดินของกรม
ศุลกากร ในระยะแรกมีเพียงไม่กี่หลัง จนกระทั่งมีคนเข้ามาอาศัยอยู่กันหนาแน่น เลยจัดตั้งขึ้นเป็นชุมชน
ขึ้นและมีการออกทะเบียนบ้านให้ทุกหลัง โดยรวมแล้วคุณย่ากล่าวว่าตนและครอบครัวอยู่ที่นี้มา 31 ปี
แล้ว  
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คือตอนเริ่มแรกเป็นบ้านของน้องชาย หลังนู้นหลังที่พ่อเขาอยู่ แล้วบ้าน
น้องชายเป็นกระต๊อบ ยังไม่มีทะเบียนอะไร นี่ท างานก่อสร้างอยู่ข้างนอกก็เลย
เข้ามาอยู่ เพราะพ่อเขาเข้าเรียน ป.1 วัดช่องลมก็เลยย้ายเข้ามาอยู่ตรงนี้ ก็
เลยอยู่มาตลอด ทีนี้พอมีตังหน่อยตรงนี้เขาขายที่ตรงนี้ก็เลยซื้อ แล้วก็ปลูก
ใหม่ ปู่เขาเป็นคนก่อสร้างไง ก็เลยปลูกเป็นบ้านหลังนี้ก็เลยอยู่ตรงนี้มาตลอด 
ย่าก็อยู่ในนี้แหละเกิดตรงล็อค 1 คือเกิดที่คลองเตยแหละ แต่ไปอยู่ที่อื่นก่อน
แถวสวนพลู ทุ่งมหาเมฆไปท างานไง แล้วก็ไปได้แฟนก่อสร้าง แล้วจนกลับมา
อยู่นี้ เพราะเป็นบ้านน้องชาย น้องชายเขาเกิดตรงนี้ มาได้แฟนอยู่ตรงนี้ แล้ว
ก็เลิกกับแฟน แต่เขาก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่ เลยให้ย่ามาอยู่ด้วย เพราะว่าเราดูแลลูก
เขา เอาลูกเขาไปเลี้ยงคนนึง เป็นผู้หญิง ก็เลยมาตั้งรกรากกันอยู่ตรงนี้ ตรงนี้ก็
เหมือนเราบุกรุกที่กรมศุลฯ กรมศุลฯ เขาเช่าท่าเรือ แล้วเวิ้งตรงนี้มันว่างอยู่ 
คนก็เข้ามาอยู่กันหลังสองหลัง ก็กลายเป็นเต็มไปหมดเลย แล้วเขาก็เลยออก
ทะเบียนให้ เมื่อก่อนนี้ท าทะเบียนเสียค่าจ้าง 100 บาทให้เขาไปท าให้ รวม
แล้วมาอยู่ที่นี้ได้เกือบๆ 31 ปีละนะ (คุณย่าน้องอาร์ต, สัมภาษณ์ 17 มีนาคม 
2560) 

บ้านที่คุณย่าอยู่นั้นจะมีเพียงน้องอาร์ตและคุณอาอาศัยอยู่ด้วยเท่านั้น ส่วนคุณพ่อของน้อง
อาร์ตจะอาศัยอยู่อีกหลังหนึ่ง เป็นบ้านของน้องชายคุณย่า จึงท าให้คนที่คอยดูแลและใกล้ชิดกับน้องอาร์ต
มากที่สุดคือคุณย่าและอารวมไปถึงคุณป้าที่อาศัยอยู่หลังเดียวกันกับพ่อของน้องอาร์ต โดยคุณย่าและคุณ
อาจะดูแลเรื่องการกินอยู่ หลับนอน และการเรียน ส่วนคุณป้าจะดูแลเรื่องเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ซึ่งน้อง
อาร์ตจะเรียกทั้งคุณย่าและป้าว่า “แม่”ในขณะที่คุณพ่อจ าเป็นที่จะต้องออกไปท างานทุกวันและอยู่บ้าน
คนละหลัง แต่ก็ได้เจอกันทุกวัน ซึ่งคุณย่าและคุณอากล่าวว่า คุณพ่อของน้องอาร์ตจะยกเรื่องทุกอย่างให้
แม่ๆดูแลและจัดการกันเอง ซึ่งก็หมายถึงจะเป็นหน้าที่ของย่า ป้า และอาในการดูแลน้องอาร์ต แต่ก็จะมี
บ้างบางวันที่คุณพ่อจะเป็นคนไปส่งน้องอาร์ตที่โรงเรียน“ในครอบครัวเขาจะสนิทกับย่า กับอานี่ไง เวลาจะ
เอาอะไร จะไปไหนจะมาคุยกับย่า แต่ว่าป้าเขาจะดูแลเรื่องเสื้อผ้า จะเอาชุดไหน จะไปโรงเรียน เขาก็จะ
โทรหาป้า เขาเรียกแม่ คือป้าเขาอยู่หลังนู้น แต่เขาจะเป็นคนซักรีดให้ ป้าเขาเป็นพี่สาวของพ่อไง คือป้า
เขาพูดดี แต่อาจะพูดแรง ส่วนพ่อเขาก็ไม่ด่า แต่จะไม่ค่อยพูด พ่อบอกว่าแม่คุยกันเอง ให้ย่าคุย พ่อจะไม่
ค่อยคุย แต่เขาจะเจอพ่อทุกวันนะ เพราะแต่เช้าพ่อเขาจะเป็นคนไปส่งที่โรงเรียน แต่ถ้าเขาตื่นสายก็จะให้
ไปเอง ย่าก็จะคอยถามเขาว่าอาร์ตมีซ้อมเปล่า อาร์ตไม่ไปละ สายแล้ว สายกี่โมงก็ไปสิ ย่าก็จะคอยพูด” 
(คุณย่าน้องอาร์ต, สัมภาษณ์ 17 มีนาคม 2560)จะเห็นได้ว่าครอบครัวมีความส าคัญในฐานะบุคคลใกล้ชิด



128 
 

ที่ให้การเลี้ยงดูและการอบรมสั่งสอน โดยคุณย่าจะเป็นเสาหลักของครอบครัว คอยดูแลและตักเตือน
หลานๆโดยเฉพาะน้องอาร์ต ซึ่งคุณย่ามักจะคอยเตือนน้องอาร์ตให้ไปซ้อมดนตรีและเข้าร่วมกิจกรรมอยู่
เสมอ ส่วนคุณแม่นั้นน้องอาร์ตกล่าวว่าได้แยกทางกับคุณพ่อนานแล้ว และย้ายไปอยู่จังหวัดนนทบุรี ซึ่ง
คุณแม่ก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกลับมา  

 ปัจจุบันน้องอาร์ตก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย และ
ก าลังจะเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งตอนนี้ได้เรียนต่อที่โรงเรียนเดิมแล้ว และน้องอาร์ตได้
เลือกเรียนแผนการเรียนภาษาจีนก่อนหน้านั้นคุณย่ากล่าวว่าน้องอาร์ตเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาล
กระโปรงลาย ตั้งอยู่แถวแฟลต 12 ใกล้กับชุมชนน้องใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนคริสต์ และเมื่อน้องขึ้นชั้น
ประถมศึกษาได้ย้ายมาเรียนที่โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ แถววัดคลองเตยนอก โดยน้องอาร์ตไม่ได้เรียน
ชั้นอนุบาลที่คริสตจักร แต่ตนได้เข้าไปเรียนดนตรี รวมไปถึงร่วมท ากิจกรรมที่โบสถ์เฉยๆ โดยปกติแล้วใน
วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ น้องอาร์ตกล่าวว่าตนก็จะอยู่บ้านกับคุณย่า ช่วยคุณย่าขายของแต่หากมีซ้อมดนตรี
ตนก็จะไปที่โบสถ์“ถ้าปกติอยู่บ้านก็จะฟังเพลง แล้วก็ช่วยแม่ขายของ อยู่เป็นเพื่อนแม่ แล้วพอถึงเวลาซ้อม
ก็ไปซ้อม” (น้องอาร์ต (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) และคุณย่ากับคุณอายังเล่าให้ผู้
ศึกษาฟังว่า ปกติแล้วถ้าอยู่บ้านน้องอาร์ตจะชอบอยู่คนเดียว ทั้งฟังเพลงและถ่ายรูปเล่น ซึ่งก่อนหน้าที่
น้องยังไม่ได้เข้าไปเรียนดนตรีที่คริสตจักร น้องอาร์ตจะชอบออกไปวิ่งเล่นข้างนอกกับเพื่อน ซึ่งพอน้องได้
เริ่มเข้าไปที่โบสถ์เพื่อเรียนดนตรี น้องอาร์ตก็เริ่มจริงจังกับการเรียนมากขึ้น การออกไปข้างนอกและอยู่กับ
เพื่อนตามประสาเด็กทั่วไปจึงน้อยลง  

ตอนอยู่บ้านเขาจะนั่งเงียบอยู่คนเดียว เล่นโทรศัพท์ ถ่ายรูป ซื้อกล้องเนี่ยให้
อาซื้อให้ เอาไปถ่ายที่งาน เพราะเวลาไปงานเขาชอบถ่ายรูป เวลาเขาไป
แสดงที่ไหนเงี่ย แต่เมื่อก่อนตอนยังไม่ได้เรียนดนตรีก็ออกไปวิ่งข้างนอก ไป
ปั่นจักรยาน แต่พอเล่นดนตรีแล้วจักรยงจักรยานทิ้งหมดเลย ไม่เอาไรเลย ก็
เลยปล่อยเขาไปตรงนี้ ถ้าพูดตามตรงก็คือก็ดีกว่าเพื่อนๆเขาที่แยกออกจาก
กัน อย่างเพื่อนกลุ่มเขาบางคนก็ไม่จบม.3เลย ตอนแรกกลุ่มเขาสามสี่คนก็
ไปสีไวโอลินด้วยกันแหละแล้วก็ค่อยๆหายไปทีละคนทีละคน แล้วเขาก็แบบ
เนี่ยไม่มีเพื่อนไปเล่นเลย เราก็บอกไม่เป็นไร ไม่มีเพื่อนตรงนี้ เดี๋ยวก็ไปมี
เพื่อนตรงนู้นในวง เขาก็เคยพูดว่าอยากเรียนต่อที่นี้นะพูดไปทั่วเลย เพื่อน
คนไหนจะไปเรียนอะไร พอฟังเพื่อนเขาก็จะไปตามเพื่อน เดี๋ยวเพื่อนคนนั้น
จะไปเรียนตรงนี้ เดี๋ยวพอคุยกับอีกคนจะไปเรียนตรงนี้ ก็จะไปอีก (คุณย่า
และคุณอาของน้องอาร์ต, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 
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จากค าบอกเล่าของคุณย่าและคุณอาท าให้เห็นได้ว่าน้องอาร์ตเป็นเด็กที่ค่อนข้างติดเพื่อน
เพราะจากการสังเกตการณ์ของผู้ศึกษาในบริเวณชุมชนน้องใหม่ที่น้องอาศัยอยู่นั้นเป็นชุมชนที่มีเด็กและ
วัยรุ่นเป็นจ านวนมาก ตอนที่ผู้ศึกษาพบเจอน้องอาร์ต น้องอาร์ตจะชอบอยู่กับเพื่อน แต่จะไม่ใช่เพื่อนกลุ่ม
ใหญ่ ซึ่งพอน้องได้เข้าไปเรียนดนตรีและท ากิจกรรมที่โบสถ์ เพื่อนที่อยู่ในระแวกบ้านของน้องก็ลดน้อยลง 
มีเพียงน้องมิ้ง (นามสมมุติ) เท่านั้นที่เป็นเพื่อนสนิทและไปเล่นดนตรีด้วยกัน บางคนเรียนไม่จบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และบางคนก็ย้ายบ้านออกไป โดยคุณย่าและคุณอาก็พยายามให้ก าลังใจน้องและ
พยายามกระตุ้นให้น้องไปท ากิจกรรมและไปเรียนดนตรีที่โบสถ์ ซึ่งคุณย่ากล่าวว่า “เราก็พยายามถามเขา
ว่าน้องอาร์ตมีซ้อมเปล่า วันนี้มีสอนน้องเปล่า เป็นการกระตุ้นเตือนเขาด้วย” (คุณย่าและคุณอาของน้อง
อาร์ต, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) สิ่งนี้เองจึงเป็นสิ่งที่ประคับประคองน้องอาร์ตให้ไม่ทิ้งการเรียน
และอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว มากกว่าที่จะไปคลุกคลีกับเพื่อนในชุมชน จากการที่ผู้ศึกษาได้พูดคุยกับน้อง
อาร์ต น้องอาร์ตจะเป็นคนนิ่งๆและเงียบเมื่อคุยกับคนที่เพิ่งจะรู้จัก แต่หากอยู่กับเพื่อนแล้วน้องอาร์ตจะ
กล้าแสดงออก มีอารมณ์ขัน และช่างพูด โดยเวลาพูดน้องอาร์ตจะมีน้ าเสียงที่อ่อนหวาน ค่อยๆพูด จะไม่
ค่อยพูดจาโผงผางตรงไปตรงมาเหมือนเด็กผู้ชายทั่วไป นอกจากนั้นบุคคลิกลักษณะภายนอกน้องอาร์ตเป็น
เด็กรูปร่างใหญ่ โดยจะแต่งตัวเรียบร้อย สุภาพกับผู้ใหญ่และบุคคลโดยรอบ และจะค่อนข้างเอาใจคนใน
บ้าน  

แม้ครอบครัวของน้องอาร์ตจะนับถือศาสนาพุทธ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวน้อง
อาร์ตกับคริสตจักรนั้น เริ่มต้นขึ้นเมื่อน้องอาร์ตได้เข้าไปท ากิจกรรมและเรียนดนตรีที่บ้านสรรเสิรญซึ่งคุณ
ย่ากล่าวว่า คุณย่าและครอบครัวรู้จักกับคริสตจักรพร้อมน้องอาร์ต ซึ่งแต่ก่อนตอนที่อาจารย์สุวัยยังอยู่ ทุก
วันอังคารเมื่ออาจารย์สุวัยมาสอนดนตรีที่บ้านสรรเสริญก็มักจะแวะมาเยี่ยมคุณย่าที่บ้าน และมาตามน้อง
อาร์ตให้ไปเรียน “ครอบครัวเรานี่รู้จักกับคริสตจักรพร้อมน้องเลยค่ะ รู้จักกับอาจารย์สุวัย อาจารย์สุวัยก็
จะมาที่บ้าน ก้มมาก็จะสวัสดีก่อน แต่ก่อนเขาจะมาบ่อยนะ เพราะวันอังคารเขาจะมาสอนที่นี้ เขาก็จะ
มาตามหาอาร์ตที่บ้าน มาตามหามิ้ง เรียกลูกศิษย์ให้ไปเรียน” (คุณย่าน้องอาร์ต, สัมภาษณ์ 17 มีนาคม 
2560) การที่ครอบครัวของน้องอาร์ตเข้าไปมีส่วนร่วมกับคริสตจักร คุณย่าและคุณอาเล็งเห็นว่ามันเป็น
ประโยชน์ต่อครอบครัว โดยเฉพาะต่อตัวน้องอาร์ต รวมไปถึงเด็กคนอื่นๆด้วย ซึ่งคุณย่ากล่าววว่า ปกติแล้ว
น้องอาร์ตจะไปซ้อมดนตรีที่โบสถ์ คุณย่าก็จะเข้าใจและไม่ค่อยเป็นห่วงน้องเมื่อรู้ว่าน้องไม่ได้เถลไถลไป
ไหน หรือนั่งจับกลุ่มอยู่กับเพื่อนในชุมชนและคุณอายังกล่าวว่าในบริเวณชุมชนค่อนข้างจะมีความเสี่ยง 
โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นกับเพื่อนรุ่นเดียวกันกับน้องอาร์ต โดยเป็นเพื่อนที่เข้าไป
เรียนดนตรีพร้อมกันและยังได้ทุนจากทางคริสตจักร แต่สุดท้ายกลับเรียนไม่จบเนื่องจากปัญหายาเสพติด  
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คือเราคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะ เขาก็จะไม่ไถลไปไหน ไปอยู่ตรงนี้กัน เรียน
แล้วพอ 6 โมง ถ้าเอ๊ะท าไมมืดแล้วยังไม่กลับ อ่อยังอยู่กันที่ โบสถ์ ยังซ้อมกัน
ไม่เสร็จ คือดีที่เขาจะไม่ไปติดเพื่อนเกเร ไปนั่งจับกลุ่มกันที่นู้นสนามใหญ่ 
เพราะแถวนี้เสี่ยง อย่างในซอยบ้านมีแฝดที่เป็นรุ่นเดียวกันกับอาร์ต พอ
เข้าม.ต้นก็เริ่มหัดดมหัดอะไร แต่ว่าพ่อแม่เขาก็ห้ามไม่ได้ บางทีก็ต้องคอย
เรียกเข้าบ้าน ไม่ก็ให้เขาอยู่ในบ้าน แต่เราก็รู้จักเขานะ พูดจาเพราะดี แต่
เขาไม่เรียนนะ พอเห็นเราก็จะยกมือไหว้ แต่เราไม่อยากให้น้องไปมั่วสุม 
เมื่อก่อนเขาก็ไปบ้านสรรเสริญ รุ่นเดียวกับอาร์ตเนี่ยแหละ คือไปด้วยกัน 
ไปพร้อมกัน แล้วเขายังได้ทุนเรียนนะ(คุณอาของน้องอาร์ต, สัมภาษณ์ 17 
มีนาคม 2560)เรายังนึกอิจฉาเลย แต่เขาไม่เรียนกันเอง เขามานะฝรั่งอ่ะมา
บ้านแฝด เขาเอาเสื้อผ้ามาให้ เอาของมาให้ มาถ่ายรูป เพราะว่าเขาพี่น้อง
หลายคน แล้วบ้านเขาก็พ่อเขาท างานคนเดียวไง แต่อย่างอาร์ตนี่ไม่มีคนมา 
เพราะว่าเขาเป็นหลานคนเดียวในครอบครัว เป็นเด็กคนเดียว (คุณย่าของน้อง
อาร์ต, สัมภาษณ์ 17 มีนาคม 2560) 

นอกจากการที่น้องอาร์ตเข้าไปเรียนดนตรีและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอื่นๆของคริสตจักร
แล้ว คนในครอบครัวก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับคริสตจักรด้วย โดยเฉพาะคุณอา ซึ่งคุณอาเล่าว่าตนได้เข้าไป
เรียนภาษาอังกฤษที่บ้านสรรเสริญด้วย เพราะจากการที่ได้ไปบ้านสรรเสริญกับน้องอาร์ตเป็นประจ า ท าให้
ได้รู้จักกับคนที่บ้านสรรเสริญ จึงไปร่วมท ากิจกรรมและได้เรียนภาษาเพิ่มด้วย ซึ่งที่บ้านสรรเสริญจะมี
เงื่อนไขว่าหากใครจะเข้ามาเรียนภาษา จะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆด้วย เพราะไม่เช่นนั้นจะมีแค่
คนที่เข้ามาเรียนภาษา แต่ไม่ได้สนใจที่จะท ากิจกรรมอื่นๆ ซึ่งจะผิดวัตถุประสงค์ของบ้านสรรเสริญที่
อยากจะเปิดโอกาสให้เด็กและคนในชุมชนท ากิจกรรมร่วมกัน มากกว่าต่างคนต่างเรียน โดยคุณอากล่าวว่า 

เด็กอ่ะเขาจะไปบ้านสรรเสริญ ถ้าเกิดพี่แมนอยู่เขาจะไปเล่นกัน เด็กวัยรุ่นเงี่ย
ถ้าพี่แมนจัดไปเที่ยวอะไรงี่อ่ะไป แต่ถ้าไปซ้อมจะไม่ไป พี่แมนเขาจะบอกปาก
ต่อปาก เด็กๆก็จะแบบไปด้วยๆไปลงชื่อ พี่แมนเขาเป็นคนดูแลบ้านสรรเสริญ
กับครูโรมัน ครูโรมันเพิ่งจะมาเมื่อเดือนนี้มากับแฟนครูไอวี่ เป็นคนสิงคโปร์ 
มาสอนภาษาอังกฤษ อาเขาก็ชอบไปเรียนภาษากับครูไอวี่ เขาจะสอนฟรีทุก
วันพุธค่ะ แต่เขาจะไม่เอาคนนอกนะ แต่เพราะว่าอาร์ตไปท ากิจกรรมบ่อยอยู่
ละ อาก็เลยไปกับอาร์ตด้วย คือพี่แมนบอกว่าต้องให้เขามาท ากิจกรรมกับที่นี้
ก่อน เพราะถ้าเขารู้ว่ามีสอนภาษาอังกฤษฟรี เขาก็จะมาแค่เรียน ไม่ท า
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กิจกรรมด้วย ครูเขาก็จะถามเลยว่ามีอะไรที่ข้องใจมั้ย อยากรู้ก็ถามเลย แล้ว
ครูเขาก็จะอธิบายให้ฟัง แล้วก็ให้หัดพูดประโยค แล้วก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับที่
ท างาน เพราะก่อนหน้านี้ท างานเสิร์ฟที่ร้านราเมง เราก็จะเล่าให้ครูฟังว่าต้อง
เจอลูกค้าต่างชาติ (คุณอาน้องอาร์ต, สัมภาษณ์ 17 มีนาคม 2560) 

จะเห็นได้ว่าความใกล้ชิดระหว่างครอบครัวของน้องอาร์ตและคริสตจักรจะเป็นไปใน
ลักษณะการพึ่งพาและช่วยเหลือระหว่างกัน การครอบครัวของน้องอาร์ตให้ความร่วมมือกับคริสตจักร ท า
ให้การท างานของคริสตจักร โดยเฉพาะที่บ้านสรรเสริญ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งศูนย์ของคริสตจักรอิมมานูเอล 
สามารถด าเนินงานตามพันธะกิจได้อย่างประสบความส าเร็จ นอกจากนั้นทั้งตัวน้องอาร์ตเอง รวมไปถึงคน
ในครอบครัวก็ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมท ากิจกรรมและเรียนรู้กับคริสตจักรอีกด้วย ฉะนั้น 
ครอบครัวของน้องอาร์ตจึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นผลผลิตของความส าเร็จจากการด าเนิน งานของ
คริสตจักรในพื้นที่ชุมชนแออัด  

เห็นได้ว่า จากข้อมูลและบทสัมภาษณ์ทั้งหมดสะท้อนเห็นประเด็นส าคัญ 2 ประเด็น 
ประการแรกคือเรื่องของพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งการประกอบอาชีพ รายได้ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายของแต่
ละครอบครัว ซึ่งสัมพันธ์กับเรื่องฐานะหรือต าแหน่งทางสังคมของครอบครัวนั้นๆด้วย ประการที่สองคือ
เรื่องความสัมพันธ์และบทบาทของคริสตจักรต่อครอบครัวทั้ง 8 ครอบครัวโดยพบว่า 4 ครอบครัวคือ 
ครอบครัวน้องกิ่งและน้องแก้ว ครอบครัวน้องปริม ครอบครัวน้องฝ้าย และครอบครัวน้องใยไหม ที่อยู่ใน
ชุมชนร่วมใจสามัคคีค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กับคริสตจักรอย่างแน่นแฟ้น เนื่องมาจากการอาศัยอยู่ใกล้
กับพื้นที่ของคริสตจักรและการมีความเกี่ยวข้องกับคริสตจักรมาตั้งแต่รุ่นพ่อและแม่มาจนถึงสู่รุ่นลูกอาจ
กล่าวได้ว่าส าหรับทั้ง 4 ครอบครัวคริสตจักรมีฐานะเสมือน “ครอบครัวที่สอง” เพราะได้รับการช่วยเหลือ
จากคริสตจักรทั้งเรื่องทุนการศึกษา และเป็นสถานที่ที่เด็กเติบโตและได้ร่วมท ากิจกรรมต่างๆสะท้อนให้
เห็นกระบวนการบ่มเพาะและหล่อหลอมตัวตนของเด็กๆเกิดขึ้นทั้งในชุมชนและคริสตจักรพร้อมกัน 
ในขณะที่อีก 4 ครอบครัว จาก 3 ชุมชน คือ ครอบครัวน้องปุ๊ก ครอบครัวน้องมะลิ จากชุมชนทรัพย์
มโนทัย ครอบครัวน้องทับทิมและน้องเพชรจากชุมชนแฟลต 1-10 และครอบครัวน้องอาร์ตจากชุมชนน้อง
ใหม่ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคริสตจักรในระยะหลังแต่โอกาสในการได้เข้าสู่กระบวนการเรียนดนตรีนั้น
คือสิ่งที่เด็กทุกคนไดร้ับเหมือนกัน แต่จะมีจุดเริ่มต้นแตกต่างกัน โดยจะกล่าวในรายละเอียดถัดไป 
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กระบวนการเรียนดนตรีคลาสสิค 

1. จุดเริ่มต้นของการเข้าสู่กระบวนการเรียนดนตรี 

กระบวนการเรียนดนตรีของเด็กทั้ง 10 คนนั้น นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างครอบครัวของเด็กกับคริสตจักร ในแง่ของการเข้าร่วมท ากิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะ
ความสามารถของเด็กและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มากกว่าเรื่องของการเผยแพร่และเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาแล้ว อีกสิ่งหนึ่งคือยังแสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่กระบวนการเรียนดนตรี 
อันจะน าไปสู่ความต่อเนื่องในการเรียนดนตรีและการน าทักษะทางดนตรีไปใช้ต่อยอดในอนาคตของเด็ก
แต่ละคน สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันธ์และใกล้ชิดกับดนตรีหรือแวดวงดนตรีคลาสสิคทั้งนี้ เด็กจ านวน
10 คน สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มแรกคือเด็กที่เรียนดนตรีระยะเวลามากกว่า 10 ปี โดย
เด็กกลุ่มนี้เข้าสู่กระบวนการเรียนดนตรีตั้งแต่ในระดับชั้นอนุบาล ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนดนตรี
และการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักร กลุ่มที่สองคือเด็กที่เรียนดนตรีระยะเวลาตั้งแต่ 5-10 ปี โดยเด็ก
กลุ่มนี้ไม่ได้เรียนช้ันอนุบาลที่คริสตจักร แต่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับกจิกรรมและการเรียนดนตรีในระยะหลัง  

1.1 เริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  
การเรียนดนตรีคลาสสิคนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส าหรับเด็กชั้นอนุบาล 3 ที่

คริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน โดยจะเริ่มจากการสอนการเล่นดนตรีพื้นฐาน เช่น การฝึกจับเครื่อง
ดนตรี เป็นต้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่กระบวนการเรียนดนตรี ซึ่งเด็กแต่ละคนจะมีพัฒนาการและ
ความต่อเนื่องในการเรียนดนตรีต่างกัน ทั้งนี้ จากการที่ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์เด็ก
จ านวน 10 คน พบว่ามีเด็กจ านวน 5 คน ที่เริ่มเข้ามาเรียนดนตรีตั้งแต่ชั้นอนุบาลและมีความเกี่ยวข้องกับ
คริสตจักรมาไม่ต่ ากว่า 10 ปี ประกอบด้วย น้องก่ิง น้องแก้ว น้องฝ้าย น้องปริม และน้องใยไหม  

น้องกิ่ง(นามสมมุติ) อายุ 14 เล่าให้ผู้ศึกษาฟังว่าตนนั้นเริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่เรียนอยู่ชั้น
อนุบาล 3 (อายุ 6 ปี) แต่จริงๆแล้วการเรียนดนตรีจะมีเริ่มสอนตั้งแต่อนุบาล 1 ด้วย ซึ่งครูผู้สอนนั้นจะ
เป็นอาจารย์สุวัย โดยจะเป็นการสอนดนตรีไทยควบคู่ไปกับการสอนดนตรีคลาสสิค อาจารย์สุวัยจะสอน
ดนตรีขั้นพื้นฐาน เช่น การเขย่าเครื่องดนตรี การปรบมือ เพื่อให้เด็กรู้จังหวะ รวมไปถึงการฝึกจับเครื่อง
ดนตรี เพื่อให้เด็กคุ้นชินกับเครื่องดนตรี ซึ่งการเรียนดนตรีของน้องกิ่งได้รับการสนับสนุนจากคุณแม่ 
เพราะคุณแม่ของน้องเคยท างานที่โบสถ์มาก่อนก่อนที่น้องกิ่งและน้องแก้วจะเกิด ท าให้คุณแม่และ
ครอบครัวรู้จะกับที่คริสตจักรเป็นอย่างดี โดยรวมแล้วน้องกิ่งเข้าสู่กระบวนการเรียนดนตรีมาแล้วใน
ระยะเวลา 10 ปี  
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หนูเริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่อายุ 3 ขวบ ประมาณอนุบาล 3 แต่ว่าตอนอนุบาล 1 
เขาก็แบบสอนเขย่าอังกลุง เพราะว่าให้รู้จังหวะด้วย แล้วก็สอนตบมือ สอนจับ
ไวโอลิน ตอนแรกที่อาจารย์สุวัยสอนเขาก็เริ่มสอนดนตรีไทยก่อน ก็เริ่มจาก
อังกลุง เหมือนการเขย่าอังกลุงหนึ่งครั้ง เราก็จะได้รู้จังหวะว่ามันเป็นยังไง ซึ่ง
คนที่สนับสนุนให้หนูเรียนดนตรีก็คือแม่ เพราะตอนนั้นแม่หนูท างานที่นั่น(ที่
โบสถ์) เขาเป็นแม่ครัวมาก่อน ก็จะท ากับข้าวกินกัน คือแม่หนูรู้จักกับที่
คริสตจักรมาก่อนที่หนูจะเกิด ก็ประมาณ 10 กว่าปีแล้ว แบบในครอบครัวก็
ไม่มีใครชอบดนตรีเลย หมายถึงไม่ได้คลุกคลีกับดนตรีเท่าไหร่ ที่หนูเล่นดนตรี
เนี่ยก็เพราะแม่ เขาก็ไม่บังคับเรานะ มันก็แล้วแต่เรา หนูเล่นมาก็ประมาณไม่ 
9 ก็ 10 ปี (น้องกิ่ง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560)  

ในขณะที่พี่สาวของน้องกิ่ง น้องแก้ว(นามสมมุติ) อายุ 17 ปีนั้นเริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่เรียน
อยู่ช้ันอนุบาล 3 เช่นกัน รวมเป็นระยะเวลากว่า 14 ปี แต่ก็มีช่วงที่น้องแก้วขาดหายจากการเรียนและซ้อม
ดนตรีไป 2 ปี แล้วจึงกลับมาเล่นใหม่ และน้องกิ่งก็ขาดหายไปจากการเรียนและซ้อมดนตรีด้วย 1 ปี 
เพราะติดงานและกิจกรรมที่โรงเรียน แต่น้องทั้งสองยืนยันว่าหลังจากที่ตนหายจากการเรียนดนตรีไป พอ
กลับมาเรียนใหม่ก็ยังคงจ าวิธีการเล่นและโน้ตเพลงได้เหมือนเดิม ประกอบกับห้องเช่าที่น้องทั้งสองอาศัย
อยู่ก็อยู่ในบริเวณคริสตจักร ถึงแม้ว่าทั้งสองจะไม่ได้ซ้อมดนตรี แต่ก็ยังได้ยินและพบเจอน้องๆใน
ระแวกโบสถ์และที่อยู่ใกล้ๆกันเอาเครื่องดนตรีมาซ้อมทุกวัน  

ส่วนหนูก็เล่นมาตั้งแต่ 6 ขวบ อนุบาล 3 ก็ประมาณ 14 ปี แล้วก็มีหายไป
ประมาณ 2 ปี แล้วก็กลับมา (น้องแก้ว (นามสมมุติ),สัมภาษณ์  11 
กุมภาพันธ์ 2560) หนูก็มีหายไป 1 ปี เพราะว่าแบบช่วงนั้นมีไปแข่งวอลเล่ 
แข่งแชร์บอลที่โรงเรียน แต่พอตอนเราหายไป แล้วเรากลับมาเนี่ยคือมันยังจ า
โน้ตได้อยู่ คือมันเข้าไปในส่วนลึกของสมองแล้ว เพราะว่าเราอยู่ตรงนี้ เราก็ได้
ยินทุกวันอยู่แล้ว ถึงแบบว่าหนูเลิกซ้อมมาดึกงี่ใช่มะ แต่ว่าบางทีน้องก็เอา
ไวโอลินมาซ้อม เราก็เห็น เราก็ยังจ าได้ว่าวันนี้ฝึกยังไง อ่านโน้ตได้ ที่โบสถ์ก็ให้
เรายืมไวโอลินกลับมาซ้อมที่บ้านได้ (น้องกิ่ง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 
กุมภาพันธ์ 2560) 

ทั้งน้องกิ่งและน้องแก้วต่างก็เริ่มต้นเรียนไวโอลินด้วยกันทั้งคู่ ซึ่งน้องกิ่งไม่เคยเปลี่ยนไป
เล่นเครื่องดนตรีประเภทอื่น โดยอาจารย์สุวัยไม่ได้เป็นคนเลือกว่าเด็กคนนี้จะเหมาะกับเครื่องดนตรี
ประเภทไหน เพราะทุกคนจะต้องเริ่มจากการเล่นไวโอลินเหมือนกันหมด ในขณะที่วิโอลาก็เพิ่งจะมีเมื่อ 4-
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5 ปีที่ผ่านมา แต่น้องแก้วนั้นแม้ในตอนแรกตนจะเริ่มเรียนจากไวโอลิน แต่ก็ได้เปลี่ยนมาเล่นเชลโลตอน
อายุ 9 ขวบ ซึ่งน้องแก้วถือเป็นเด็กที่เล่นเชลโลคนแรกของวง โดยน้องทั้งสองกล่าวว่า “ก็ครั้งแรกหนูได้
จับไวโอลิน หนูก็สามารถอ่านโน้ตอันนี้ได้แล้ว จับได้แล้ว จ าเทคนิคการใช้ไวโอลินได้แล้ว หนูก็ไม่เปลี่ยนไป
เล่นเครื่องอื่น ซึ่งตอนแรกอาจารย์เขาก็ไม่ได้เป็นคนเลือกว่าเด็กคนนี้เหมาะกับเครื่องดนตรีไหน(น้องกิ่ง 
(นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) เพราะแบบเหมือนตอนนั้นมันก็มีแค่ไวโอลิน มีแค่
ไวโอลินเข้ามา ก็ทุกคนจะเริ่มจากไวโอลินก่อน ส่วนวิโอลาก็เพิ่งจะเข้ามาได้ประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมา 
ส่วนเชลโลหนูก็เลน่มาตั้งแต่ตอน 9 ขวบ ก็แบบเป็นหนูคนแรกของวงเลย ตอนนั้นอาจารย์สุวัยเป็นคน
สอน”(น้องแก้ว (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

บุคคลที่ถือว่ามีอิทธิพลต่อการเรียนดนตรีของน้องทั้งสอง รวมไปถึงเด็กคนอื่นๆก็คือ 
อาจารย์สุวัย โดยคุณแม่ของน้องกิ่งและน้องแก้วเล่าว่าอาจารย์สุวัยเป็นผู้บุกเบิกการสอนและกิจกรรมทาง
ดนตรี ซึ่งนอกจากรุ่นของน้องกิ่งและน้องแก้วแล้ว พี่สาวคนโตของน้องทั้งสองก็เป็นเด็กรุ่นแรกที่ได้ เข้ามา
เรียนดนตรีที่นี้ โดยเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับครูต้น ซึ่งคุณแม่เห็นว่าการเรียนดนตรีของที่นี้เป็นประโยชน์อย่าง
มาก เพราะนอกจากจะไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว เด็กๆยังมีกิจกรรมท าดีกว่าการไปอยู่กับเพื่อนในชุมชน แม้
ตอนนี้พี่สาวคนโตจะไม่ได้เรียนต่อทางด้านดนตรี แต่ก็ยังกลับมาสอนน้องๆที่โบสถ์อยู่ ซึ่งอาจารย์สุวัยก็จะ
ให้ค่าจ้างด้วย 

อาจารย์สุวัยเป็นคนบุกเบิกค่ะ ตั้งแต่รุ่นพี่สาวคนโตของเขา เด็กแค่ไม่กี่คนกับ
ต้น ก็เกือบ 20 ปีละนะ อาจารย์อยู่นานมาก ก็เราท างานอยู่ตรงนี้ ถ้าลูกไป
เรียนที่อื่นมันเสียเงินแพงอ่ะ ก็ดีกว่าเขาไปมั่วสุมกับเด็กที่อื่นข้างนอก แล้วที่นี้
เขาก็มีทุนให้เด็ก อย่างคนโตก็ได้ทุนจากที่นี้ ก็เรียนจนจบมหาลัย เพราะพี่เขา
คนโตจะเรียนดนตรีก่อน เรียนไวโอลิน แล้วก็มาเรียนเชลโล แต่น้องแก้วเขา
เป็นคนแรกที่เรียนเชลโล แต่คนโตเขาก็ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับดนตรีนะ เขาเรียน
ธุรกิจการบิน ทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้มา เพราะเขาท างานข้างนอก ก็มีแบบนานๆ
เขาก็มาช่วยเล่นบ้าง แต่เขาก็ยังไม่ลืมนะ ยังเล่นได้อยู่ เพราะเขาก็เคยสอนรุ่น
น้องๆหลังๆช่วยอาจารย์สุวัยสอน อาจารย์สุวัยก็มีให้ค่าจ้างบ้างอะไรเงี่ย 
รายได้ที่เขาได้มา เขาก็เอาไปใช้ของเขานะ (คุณแม่น้องกิ่งและน้องแก้ว, 
สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

นอกจากการที่อาจารย์สุวัยจะเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรมและการสอนดนตรี และเปิดโอกาสให้
เด็กๆในชุมชนร่วมใจสามัคคีและพื้นที่โดยรอบได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลแล้ว 
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อาจารย์สุวัยยังเป็นบุคคลที่คอยให้ก าลังใจและสนับสนุนให้เด็กๆให้ไม่ทิ้งการเรียนดนตรี ซึ่งคุณแม่ยังกล่าว
ว่า แม้จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่น้องแก้วห่างหายไปจากการเล่นดนตรี แต่ก็มีอาจารย์สุวัยที่คอยติดตามน้องแก้ว
ให้กลับมาเล่นดนตรีเหมือนเดิม “แก้วเขาก็ชอบดนตรีมากกว่า ถ้าเขาไปเรียนด้านอื่น เขาก็ไม่ไหว ขนาด
เขาห่างไปซักพักเลยนะ มีอยู่ช่วงหนึ่งไปแบบไม่กลับเลยอะ อาจารย์สุวัยก็พยายามมากตามตลอดอยากให้
กลับมาเล่นๆ เขาก็ตามใจ อยากได้เชลโลใหม่ เขาก็ซื้อให้ใหม่ เป็นของเขาเอง เพราะว่าแบบช่วงนั้นเขา
เรียนอยู่ช่วงม.2 เหมือนเขาติดเพื่อนข้างนอกเขาก็ไปมีมาก็เดือนนึงจะโผล่มาซักทีนึง แต่พอเขากลับมาเขา
ก็เล่นได้”(คุณแม่น้องกิ่งและน้องแก้ว, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) โดยเด็กทุกคนตั้งแต่รุ่นแรกในช่วง
ที่เพิ่งจะก่อตั้งโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลเมื่อ 16 ปีที่แล้ว จนกระทั่งเด็กรุ่นปัจจุบัน อายุระหว่าง 9 – 20 ปี 
ที่เรียนดนตรีมาไม่ต่ ากว่า 5 ปีนั้น ทุกคนนั้นได้ผ่านการเรียนกับอาจารย์สุวัยมาแล้วทั้งสิ้น ซึ่งอย่างน้อยเด็ก
ทุกคนจะมีพื้นฐานทางดนตรี ทั้งการจับเครื่องดนตรีที่ถูกวิธีและการรู้จังหวะของเพลง น้องกิ่งและน้องแก้ว
เล่าว่าในครอบครัวของตน ทั้งพี่สาวคนโต น้องแก้ว และน้องกิ่งต่างก็เคยเรียนกับอาจารย์สุวัยมาทุกคน ซึ่ง
เด็กๆที่อาศัยอยู่ใกล้กับโบสถ์โดยเฉพาะในชุมชนร่วมใจสามัคคี อาจารย์สุวัยจะชอบไปเยี่ยมและมักจะมา
ตามให้ไปเรียนอยู่เสมอ 

ตอนแรกเลยหนูเห็นพี่หนูเล่นเงี่ย บ้านหนูมีพี่น้องสามคน เล่นไวโอลินทุกคน 
ตอนนี้เขาท างานแล้ว เขาก็ไม่ค่อยได้กลับมาเล่นเขารุ่นเดียวกบัพี่ต้นเนี่ยแหละ 
เขาเป็นรุ่นแรกของที่นี่เลยที่ได้เรียน กลุ่มพี่ต้นจะมีประมาณ 6-7 คน ที่เป็น
เด็กรุ่นแรกที่เรียนดนตรี แล้วทุกคนก็ผ่านมืออาจารย์สุวัยมาทุกคน อาจารย์สุ
วัยปูพื้นฐานหมดเลย (น้องกิ่ง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560)
อาจารย์เป็นคนเริ่มต้นนักเรียนทุกคนที่นี่ คือเมื่อก่อนก็แบบตอนประถม 
อารมณ์แบบเลิกเรียนกลับมาบ้านมาดูการ์ตูน อาจารย์สุวัยก็จะเดินมาละ 
แก้ว! ไปเรียน เขามาตามทุกคนเลยถึงบ้าน แบบทุกคนก็จะแบบอาจารย์
มาแล้วหลบๆ (หัวเราะ) อาจารย์เขาใจดี แล้วคือแบบเด็กทุกคนก็อยู่บ้าน
ใกล้กัน(น้องแก้ว (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) พอ
อาจารย์มาก็จะแบบรวมตัวกันนั่งเฉยๆ อาจารย์สวัสดีค่ะ อาจารย์ก็จะแบบ
เร็วไปเรียนก่อน แม่ก็จะบอกว่าอ่ะรีบไป (น้องกิ่ง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 
กุมภาพันธ์ 2560) 

การเอาใจใส่และติดตามเด็กทุกคนของอาจารย์สุวัย เริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
เพราะยังไม่มีกรณีไหนที่เด็กทิ้งการเรียนดนตรีไปกลางคันโดยที่ไม่ได้กลับมาเรียนอีกเลย แม้จะมีบางช่วงที่
เด็กรู้สึกเหนื่อยหรือเบื่อหน่ายกับการเรียน หรืออาจจะอยากใช้เวลาอยู่กับเพื่อนตามประสาเด็กวัยรุ่น
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ทั่วๆไป ซึ่งอาจารย์สุวัยจะพยามใช้วิธีการ “ดึงดูดหรือสร้างแรงจูงใจ” แก่เด็กมากกว่า การ “บังคับหรือ
ลงโทษ” ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมเด็กตามบ้านและตามเด็กให้มาเรียน รวมไปถึงการจัดหาอุปกรณ์การเรียน
ให้และพาเด็กๆออกท ากิจกรรมนอกสถานที่ ท าให้เด็กรู้สึกว่าการเรียนดนตรีมันสนุกและเด็กจะได้อะไรดีๆ
กลับไปมากกว่าทักษะทางดนตรี น้องกิ่งยังเล่าให้ผู้ศึกษาฟังอีกว่า มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตนก็เคยเหนื่อยกับการ
ซ้อมดนตรี แต่เมื่อได้หยุดซ้อมไป 2 สัปดาห์หลังจากที่เพิ่งออกงานแสดง น้องกิ่งกลับรู้สึกทันทีเลยว่ามันน่า
เบื่อ ซึ่งมันเป็นวิธีที่ท าให้เด็กได้ค้นพบและทบทวนกับตัวเองว่าดนตรีมันส าคัญต่อเขาอย่างไร และเด็กจะ
รู้สึกอย่างไรหากวันหนึ่งหยุดเล่นดนตรีไป แม้การกลับมาซ้อมดนตรีจะท าให้รู้สึกเหนื่อยและท้อแท้อีกเช่น
เคย แต่พวกเขาก็มีความมุ่งมั่นและผ่านอุปสรรคมาได้ โดยที่ยังคงซ้อมดนตรีมาอย่างต่อเนื่อง มันจึงเป็น
เหมือนการพิสูจน์ให้เห็นว่าเด็กแต่ละคนรักและผูกพันธ์กับดนตรีมากน้อยแค่ไหน “แต่ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่ง
พี่หนูค้นพบตัวเองเลยว่าตอนแรกๆเราซ้อม เราก็ไม่อยากซ้อมเหมือนจะเหนื่อยๆ แต่พอเราไม่ได้ซ้อม
ไวโอลินตอนปิดเทอมสองอาทิตย์เงี่ย ไม่ได้เรียนไวโอลินเลยอ่ะ นอกจากเราไปซ้อมเอง แบบหูยพี่มันน่า
เบื่อมากเลยอ่ะ ไม่ได้ซ้อมวง ไม่ได้เล่นไวโอลินอ่ะ ตอนนั้นเราก็คิดว่าเราไม่ชอบ แต่พอเราพักอ่ะ เขาให้เรา
พักหลังคอนเสิร์ตใหญ่ สองอาทิตย์อ่ะ แค่สองอาทิตย์ ทุกคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อไหร่จะซ้อม (น้อง
กิ่ง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560)แต่พอได้ซ้อมทุกคนก็จะบอกว่า เลิกเถอะ (หัวเราะ)”
(น้องแก้ว (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

น้องฝ้าย(นามสมมุติ) อายุ 17 ปี เริ่มเข้าสู่กระบวนการเรียนดนตรีต้ังแต่เรียนอยู่ช้ันอนุบาล 
2 (อายุ 5 ปี) ที่คริสตจักร ตั้งแต่เริ่มเรียนจนถึงตอนนี้รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 13 ปี ซึ่งน้องฝ้ายเล่าว่าที่ตน
เข้ามาเรียนดนตรีเพราะบ้านอยู่ใกล้ พอเห็นเพื่อนในระแวกบ้านมาเรียนดนตรี ตนจึงสนใจและเข้ามาเรียน
ด้วย โดยเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่น้องฝ้ายเล่นคือไวโอลิน ซึ่งอาจารย์สุวัยจะเป็นคนสอนไวโอลินพื้นฐานให้ 
จากนั้นน้องจึงเปลี่ยนมาเล่นวิโอลา  

หนูเริ่มเล่นไวโอลินตอนอนุบาล 2 ตอนเรียนอยู่เนอสเซอรี่เขาก็ให้เราเรียน
ดนตรีด้วย หนูเรียนดนตรีมาทั้งหมดก็ประมาณ 13 ปีค่ะ แบบบ้านหนูอยู่ข้าง
หลัง พอเห็นเพื่อนมาหนูก็เลยมาเรียนด้วย เพราะมันอยู่ใกล้บ้าน แม่เขาก็จะ
ฟังเพลงกับหนูด้วย เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่หนูเล่นคือไวโอลิน คือที่นี้เขาให้ยืม 
ตอนที่หนูเล่นไวโอลินก็เปลี่ยนมาแล้ว 3 เครื่อง เพราะว่ามันต้องเปลี่ยนไป
ตามวัย แล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นวิโอลา (น้องฝ้าย (นามสมมุติ), 
สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 



137 
 

คุณแม่น้องฝ้ายกล่าวว่าสาเหตุที่ส่งน้องฝ้ายมาเรียนดนตรีก็เพราะ น้องฝ้ายเคยเรียน
อนุบาลที่นี้อยู่แล้ว ซึ่งในช่วงที่น้องเรียนอยู่ชั้นอนุบาล 2 อาจารย์สุวัยเป็นครูสอนดนตรีให้แก่น้องฝ้ายใน
ตอนนั้น ประกอบกับบ้านอยู่ใกล้กับโบสถ์ ซึ่งพอน้องฝ้ายเลิกเรียนเมื่อไหร่ ก็จะมาที่โบสถ์ทันที และน้อง
ฟาง น้องชายของน้องฝ้ายก็เรียนดนตรีเช่นกัน“ที่แม่ส่งน้องเขามาเรียนดนตรีก็คือว่าปกติน้องเขาเรียน
อนุบาลที่นี้ แล้วอาจารย์สุวัยเขาก็สอนตั้งแต่อนุบาล 2 อยู่แล้ว น้องเขาก็ได้เรียนดนตรีตั้งแต่อนุบาล 2 
แล้วน้องเขาก็บ้านอยู่ใกล้ไงคะ พอเลิกเรียนปุ๊บน้องก็จะมาที่นี้เรียนมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ น้องฟอนคนเล็ก
เขาก็เรียนดนตรีมาได้ 6 ปีละนะ”(คุณแม่น้องฝ้ายและน้องฟาง, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) และคุณ
แม่ยังกล่าวอีกว่าทั้งน้องฝ้ายและน้องฟางเริ่มต้นเรียนดนตรีจากไวโอลินมาก่อนทั้งคู่ แต่น้องฝ้ายเปลี่ยนมา
เล่นวิโอลา ส่วนน้องฟางยังคงเล่นไวโอลินเหมือนเดิม ซึ่งน้องฟางเรียนดนตรีมาประมาณ 6 ปีแล้ว  

โดยปกติแล้วน้องฝ้ายจะมาซ้อมดนตรีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ หลังจากเลิกเรียน ส่วนวันเสาร์
อาทิตย์น้องฝ้ายก็จะมาอยู่ที่โบสถ์ ซึ่งเวลาส่วนใหญ่ที่น้องอยู่ที่โบสถ์ก็จะซ้อมดนตรีเป็นหลัก คุณแม่น้อง
ฝ้ายกล่าวว่านอกจากที่น้องจะมาซ้อมดนตรีทุกวันแล้ว น้องฝ้ายจะมีเรียนดนตรีอาทิตย์ละ 2 ครั้ง และ
ซ้อมแบบรวมวงอีก 2 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งใช้เวลาเรียนและซ้อมประมาณชั่วโมงครึ่ ง หรือบางทีอาจจะถึง 2 
ชั่วโมง ส่วนวันเสาร์อาทิตย์น้องฝ้ายจะมาที่โบสถ์ตั้งแต่ 10.00 น. แล้วใช้เวลาที่โบสถ์ทั้งวัน ทั้งซ้อมดนตรี
และท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ แล้วจึงกลับเข้าบ้านตอน 20.00 น. “เด็กที่นี้ปกติจะมาเกือบทุกวันนะคะ 
เขาก็จะมีเรียนอาทิตย์ละ 2 ครั้ง แล้วก็รวมวงอีก 2 ครั้ง แต่ละครั้งก็จะเรียนประมาณครึ่งชม. ถ้านานๆ
หน่อยก็ 2 ชั่วโมงอันนี้คือซ้อมจริงๆ แต่ถ้าเป็นวันเสาร์เขาก็จะมาที่นี้กันตั้งแต่ 10 โมง แล้วก็กลับบ้าน
ประมาณ 2 ทุ่ม เขาก็จะมาวิ่งเล่นที่นี้ มีกิจกรรมอะไรเขาก็จะมาท าที่นี้เลย เขาก็จะข้ามถนนกันมาเอง แม่
ก็ปล่อยอิสระ ถ้าอยู่บ้านแม่ก็ดูแลเขาตามปกติ แต่ถ้าเขามีซ้อมวันอาทิตย์ แม่ก็จะมานั่งดูด้วย แล้วก็กลับ
บ้านพร้อมกัน” (คุณแม่น้องฝ้าย, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

น้องปริม (นามสมมุติ) อายุ 15 ปี เริ่มเข้าสู่กระบวนการเรียนดนตรีตั้งแต่เรียนอยู่ชั้น
อนุบาล 2 (อายุ 4 ขวบ) ซึ่งตอนนั้นน้องเรียนกับอาจารย์สุวัย โดยคุณยายกล่าวว่าตนเป็นคนสนับสนุนให้
น้องปริมเรียนดนตรี เพราะคุณยายชอบที่จะส่งเสริมให้น้องได้เรียนและท ากิจกรรม ซึ่งในทุกครั้งที่น้องปริ
มเล่นดนตรีที่โบสถ์หรือออกไปแสดงดนตรีนอกสถานที่ คุณยายก็จะตามไปดูด้วยตลอด “น้องปริมเรียน
ดนตรีตั้งแต่อนุบาล 2 ก็ประมาณ 3 ขวบ 4 ขวบ ตอนนั้นเรียนกับอาจารย์สุวัย ยายเป็นคนสนับสนุนเขานี่
แหละค่ะ เพราะว่ายายรักที่จะส่งเสริมเขาเอง พอยายไปที่โบสถ์ยายก็จะไปฟังที่เขาเล่นมั่ง แล้วก็เพลง
นมัสการพระเจ้ามั่ง แล้วก็เพลงคลาสสิคมั่ง เวลาเขาแสดงยายก็ไปด้วย พอมีคอนเสิร์ตยายก็จะไปกับเขา 
ตอนนั้นเขายังเด็กๆอยู่ แต่ตอนนี้ยายก็ไม่ได้ไปแล้ว เพราะว่าเลี้ยงตัวเล็ก” (คุณยายน้องปริม, สัมภาษณ์ 
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11 กุมภาพันธ์ 2560) ตั้งแต่อายุ 4 ปีจนถึงปัจจุบัน น้องปริมเรียนดนตรีมาเป็นเวลา 11 ปี และเรียนมา
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งน้องปริมได้กล่าวว่าตนยังไม่เคยมีช่วงหยุดพักจากการเรียนและซ้อม แต่ส่วนมากเพื่อนๆ
ที่เรียนดนตรีด้วยกันจะหยุดพักก่อนแล้วกลับไปเล่นใหม่ โดยเริ่มแรกนั้นอาจารย์สุวัยเป็นครูคนแรกที่สอน
ดนตรีให้น้องปริม เริ่มจากการเรียนไวโอลิน อาจารย์สุวัยจะสอนให้จับไวโอลิน และฝึกวางไวโอลินไว้ที่คอ
เพื่อให้น้องประคองไว้ไม่ให้หล่น เป็นการช่วยให้น้องได้คุ้นชินกับเครื่องดนตรี ซึ่งหลังจากนั้นน้องปริมได้
เปลี่ยนมาเล่นเชลโลเมื่อเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เนื่องจากในช่วงนั้นไม่มีใครในวงเล่นเชลโลเลย 
น้องแก้วที่เล่นเชลโลเป็นคนแรกของวงก็หยุดพักจากการเล่นไป 2 ปี จึงมีเพียงน้องปริมและน้องปุ๊กเท่านั้น
ที่เรียนเชลโลมาด้วยกันช่วงหนึ่ง แต่ปัจจุบันในมีสมาชิก 4 คนที่ยังคงเล่นเชลโลคือน้องปริมน้องแก้ว พี่นัท
น้องใยไหม และน้องทับทิม 

เริ่มแรกคือาจารย์สุวัยเป็นคนสอนดนตรีหนู ตอนนั้นเรียนไวโอลินก่อนค่ะ 
ตอนเรียนกับอาจารย์สุวัยเขาก็จะเริ่มให้จับไวโอลิน เอาไวโอลินมาไว้ที่คอ 
แล้วก็เดินไปในห้องนี้ห้ามให้ไวโอลินหล่น แบบให้เราประคองไว้บทไหล่ให้ได้ 
เอาคอหนีบไว้ ตอนแรกๆหนูก็เกร็งอยู่นะ เพราะเล่นไม่เป็น หนูเรียนไวโอลิน
ตั้งแต่อนุบาล เพราะหนูเรียนอนุบาลที่นี้ แล้วก็รับเชื่อเป็นคริสเตียน แล้วหนูก็
มาเปลี่ยนเล่นเชลโลตอนป.4 ที่หนูเปลี่ยนมาเล่นเชลโลเพราะว่าไม่มีคนเล่น 
จริงๆปุ๊กก็เล่นค่ะ แต่เขาก็เล่นเฉยๆหนูก็มาเล่นเป็นเพื่อนปุ๊ก อาจารย์ก็เลยให้
หนูเล่นเชลโลต่อเพราะไม่มีคนเล่น ตอนนั้นพี่แก้วไม่รู้หายไปไหน เขาหายไป
สองปีได้ แล้วก็กลับมาใหม่ เลยตอนนั้นมีหนู พี่นัท แล้วก็น้องทับทิมที่เล่นเชล
โล (น้องปริม (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

น้องใยไหม(นามสมมุติ) อายุ 10 ปี ซึ่งคุณย่าของน้องใยไหมเล่าให้ผู้ศึกษาฟังว่า น้องใย
ไหมนั้นเป็นเด็กที่ชอบการเรียนดนตรีมาก การเรียนดนตรีท าให้น้องมีความสามารถและผลการเรียนดีขึ้น
จากแต่ก่อน ส่วนใหญ่แล้วในเวลาว่างน้องใยไหมก็จะชอบเล่นดนตรี โดยจะไปซ้อมดนตรีที่โบสถ์เสมอ 
หากอยู่บ้านก็จะชอบร้องเพลง ซึ่งที่ผ่านมาน้องใยไหมได้ออกแสดงดนตรีเกือบทุกงาน และน้องก็จะเป็น
สมาชิกของทุกวงทั้ง A B และ C เพราะนอกจากน้องใยไหมจะซ้อมดนตรีเองแล้ว การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของวงต่างๆ ก็เพื่อให้น้องใยไหมได้สอนดนตรีให้แก่รุ่นน้องหรือเด็กรุ่นเดียวกันด้วย ซึ่งเด็กในรุ่นเดียวกัน
กับน้องใยไหมก็จะมีน้องปลา น้องปาล์ม และน้องฟาง เด็กทั้ง 4 คนนี้จะสนิทกันและมีพัฒนาการทาง
ดนตรีที่เร็วมาก โดยน้องใยไหมเริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 (อายุ 6 ปี) ตั้งแต่น้องเริ่มเรียนดนตรี
จนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา 5-6 ปีแล้ว  
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ใยไหมเขาอยากเรียนดนตรีเต็มๆเลย การเรียนที่โรงเรียนเขาก็ใช้ได้นะ เห็น
เกรดเขาออกมา การเรียนดนตรีนี้มันท าให้น้องเขาเก่งขึ้นนะ เขาท าได้หลาย
อย่าง แต่เขาก็ทุ่มเทอยู่กับดนตรี เวลาว่างเขาก็เล่นดนตรี เวลาเลิกเรียนเขาก็
มาเล่นดนตรีอีก อยู่ในบ้านเขายังเล่นดนตรีเลย (หัวเราะ) ก็คือว่าในบ้านเขา
จะท าเสียงเพลง เสียงอะไรเอง เขาชอบ เขาเป็นคนไม่อยู่เฉยนะ บางทีเขาก็
จะเล่นร้องเพลงอะไรของเขา แล้วน้องใยไหมเขาจะออกแทบทุกงานเลย แล้ว
น้องใยไหมนี่อยู่ทั้ง 3 กลุ่มเลย A B C เพราะเขาจะให้ช่วยสอนน้องด้วย เพื่อน
น้องใยไหมที่เขาสนิทๆด้วยกันก็จะมีเนี่ยบุ๋ม บีม ฟาง แล้วก็ใยไหม แบบอายุ
ใล่เลี่ยกัน สี่คนนี้เรียนด้วยกันมาหมด เพราะเขาเรียนกันมาตั้งแต่อนุบาล 3 ก็
ถ้าตั้งแต่ตอนนั้นจนตอนนี้เขาก็เรียนดนตรีมาได้ 5-6 ปีแล้วนะ (คุณยายน้อง
ใยไหม, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

การที่น้องใยไหมเลือกที่จะเรียนดนตรีนั้น คุณย่าได้กล่าวว่าไม่มีใครบังคับน้อง มีแต่น้องใย
ไหมที่อยากเรียนเอง ซึ่งคุณยายก็สนับสนุนน้องและก็ชอบฟังดนตรีเหมือนกัน “ที่น้องเขามาเรียนดนตรี
ที่นี้เพราะเขาอยากมา เขาชอบเอง ยายก็ไม่ได้บังคับอะไร ยายก็ชอบฟังดนตรีเหมือนกัน” (คุณยายน้องใย
ไหม, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) โดยครูคนแรกที่สอนน้องใยไหมคืออาจารย์สุวัย น้องใยไหมกล่าวว่า
ตนเริ่มเรียนไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรก แล้วจึงเรียนเชลโลและเปียโนเพิ่มเติมด้วยตอนน้องเรียนอยู่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งท าให้น้องสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้ 3 อย่างคือไวโอลิน เชลโล และเปียโน 
หากอยู่วง A และได้รวมวงกับวง B น้องใยไหมจะเล่นเชลโล ส่วนวง C นั้นน้องใยไหมจะเล่นไวโอลิน 
สาเหตุที่น้องเลือกเรียนเชลโลด้วยก็เพราะว่าในวงมีคนเล่นน้อย และโน้ตของเชลโลจะดูง่ายกว่า ซึ่งเครื่อง
ดนตรีต่างๆน้องกล่าวว่าทางคริสตจักรจะให้ยืม สามารถเอากลับบ้านได้  

หนูเรียนเนอสเซอรี่ที่นี้มา ตอนนี้อยู่ป.4 เล่นดนตรีตั้งแต่อนุบาล อาจารย์สุวัย
เป็นคนสอน ตอนแรกเล่นไวโอลินค่ะ ตอนนี้มาเล่นเชลโลกับเปียโน ตอนนี้อยู่
กลุ่ม A แล้วก็ A B แล้วก็ C ค่ะ A หนูเล่นเชลโล A B ก็เชลโล แต่วง C เล่น
ไวโอลินค่ะหนูเล่นไวโอลินก่อนตั้งแต่อนุบาล แล้วค่อยมาเล่นเชลโล เชลโลเล่น
ตั้งแต่ป.1 ที่หนูเลือกเล่นเชลโลเพราะว่าคนมันน้อยด้วย ดูโน้ตง่ายๆ หนูเป็น
คนเลือกเรียนเองค่ะ หนูไม่มีเชลโล ไวโอลินก็ไม่มีเป็นของตัวเองค่ะ แต่ที่นี้จะ
ให้ยืม แล้วเอากลับบ้านได้ แต่หนูไม่เอากลับค่ะกลัวพัง (น้องใยไหม (นาม
สมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 
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1.2 เริ่มเรียนดนตรีในระยะหลัง 

ในจ านวนเด็กที่เรียนดนตรีในโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล นอกจากจะเป็นเด็กที่เรียนพื้นฐาน
ทางดนตรีมาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลที่คริสตจักรแล้ว เด็กอีกจ านวนหนึ่งเป็นกลุ่มที่เพิ่งเข้ามาเรียนดนตรีใน
ระยะหลัง โดยเข้าสู่กระบวนการเรียนดนตรีเป็นระยะเวลาระหว่าง 5 -10 ปี ซึ่งเด็กกลุ่มนี้เริ่มต้นเรียน
ดนตรีในช่วงประถมศึกษา และส่วนใหญ่จะรู้ว่าที่คริสตจักรมีการสอนดนตรีจากค าแนะน าของเพื่อนที่เล่น
ดนตรีที่คริสตจักรมาก่อน จากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลพบว่ามีเด็กจ านวน 5 คนที่เพิ่งจะเข้ามาเรียนใน
ระยะหลัง โดยเด็กทั้ง 5 คนนี้แม้บางคนจะไม่มีพื้นฐานทางดนตรีเหมือนกับเด็กกลุ่มแรกที่เริ่มเรียนดนตรี
มาตั้งแต่ชั้นอนุบาล แต่ก็มีพัฒนาการและความต่อเนื่องในการเรียนดนตรีเทียบเท่ากับเด็กกลุ่มแรก 
ประกอบด้วย น้องปุ๊ก น้องมะลิ น้องทับทิม น้องกก และน้องอาร์ต  

น้องปุ๊ก (นามสมมุติ) อายุ 16 ปี กล่าวว่าตนรู้จักที่นี้ได้ก็เพราะมีเพื่อนสองคนชวนให้ไป
เรียนด้วย คือน้องฟ้ากับน้องตาล (นามสมมุติ) แต่ตอนนี้น้องทั้งสองไม่ได้เรียนต่อแล้ว เพราะย้ายบ้านไป
อยู่ที่อื่น โดยน้องปุ๊กเริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อายุ 11 รวมเป็นระยะเวลา
ทั้งหมด 6 ปีแล้วที่น้องได้เรียนดนตรีและเข้าร่วมกิจกรรมกับที่โบสถ์ ตอนเริ่มเข้าสู่กระบวนการเรียนดนตรี
นั้นน้องปุ๊กเล่าว่า อาจารย์สุวัยเป็นคนสอนให้เริ่มจากการเรียนไวโอลิน ทั้งการฝึกจับไม้โบว์ และการฝึกจับ
ไวโอลิน ซึ่งจะเป็นการเรียนเดี่ยวและหลังจากนั้นก็มีการเล่นแบบรวมวงในโบสถ์ โดยน้องปุ๊กเรียนกับ
อาจารย์สุวัยเพียงแค่ 2-3 ปี แล้วหลังจากนั้นจึงได้มาเรียนกับครูต้น “เรียนดนตรีตั้งแต่อายุ 11 ปี หนูเพิ่ง
รู้จักที่นี้ได้ไม่นาน 6 ปีเอง ตอนแรกหนูเริ่มเรียนกับอาจารย์สุวัย เป็นเรียนเดี่ยว แล้วก็รวมวงกันด้วยที่แบบ
ตรงหน้าโบสถ์ ตอนเรียนกับอาจารย์สุวัยเขาก็สอนจับไม้ จับไวโอลิน เพิ่งมาเรียนกับพี่ต้นได้ไม่กี่ปีค่ะหนูได้
เรียนกับอาจารย์สุวัยไม่นาน น่าจะสองสามปี แล้วก็มาเรียนกับพี่ต้น”(น้องปุ๊ก (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 
กุมภาพันธ์ 2560) 

นอกจากการที่น้องปุ๊กได้รู้จักกับคริสตจักรผ่านทางเพื่อนที่ชวนไปเรียนดนตรีด้วย คุณแม่
น้องปุ๊กยังกล่าวว่าจริงๆคนที่สนับสนุนให้น้องปุ๊กเรียนดนตรีก็คือคุณพ่อของน้อง เนื่องจากในช่วงแรก
ก่อนที่น้องปุ๊กจะรู้จักกับคริสตจักร คุณพ่อได้ไปรับไปส่งน้องที่โรงเรียนประจ า จึงท าให้ต้องผ่านหน้าโบสถ์
ทุกวัน ท าให้เห็นว่าในโบสถ์นั้นมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ท าโดยเฉพาะการเล่นดนตรี คุณพ่อจึงพาน้องเข้าไป
สมัครเรียน ซึ่งคุณพ่อและคุณแม่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อตัวน้องปุ๊ก เพราะหากอยู่บ้านวันเสาร์อาทิตย์
น้องก็ไม่ได้ท าอะไร “พอดีพ่อเขารับส่งน้องประจ า จากโรงเรียนนึงไปโรงเรียนนึงก็ต้องผ่านตรงนั้น พอผ่าน
ทุกวันๆก็เลยมองเห็นมั้งว่าเออเห็นเด็กเขามาเรียนกันอะไรแบบนี้ ดีกว่าวันเสาร์อาทิตย์ลูกหยุดก็อยู่บ้าน
เฉยๆ น้องเขาก็ชอบด้วยค่ะ ก็ไปยืนดูเขาเล่นด้วย เลยจับเขาเข้าไปเล่นในนั้นเลยค่ะ เข้าไปสมัคร ตอนนั้น
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น้องก็เรียนอยู่ประมาณ ป.4 ป.5 เนี่ยแหละค่ะ อายุ 10 11 ปีได้ คือก่อนหน้านั้นน้องเขาไม่มีพื้นฐานทาง
ดนตรีเลย ก็คือมาเริ่มต้นใหม่ที่นี้” (คุณแม่น้องปุ๊ก, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) แม้น้องปุ๊กจะไม่ได้มี
พื้นฐานทางดนตรีมาก่อนหน้านี้เลย แต่ด้วยความขยันซ้อมและความต่อเนื่องในการเรียนดนตรีของน้อง 
ท าให้ภายในระยะเวลา 6 ปี น้องปุ๊กสามารถไล่ระดับไปสู่วงเอได้ ซึ่งหากไม่ได้ไปซ้อมที่โบสถ์แล้ว น้องปุ๊ก
จะขอยืมเครื่องดนตรีมาซ้อมที่บ้าน โดยคุณแม่กล่าวว่าน้องปุ๊กจะเอาไวโอลินมาซ้อมที่บ้าน ซึ่งคุณแม่ก็
ชอบดูน้องปุ๊กเล่นดนตรี และก็ยังตามไปดูน้องปุ๊กออกแสดงดนตรีนอกสถานที่อยู่เสมอ “เครื่องดนตรีที่
โบสถ์เขาก็จะให้ยืม แล้วน้องเขาก็เคยเอามาซ้อมที่บ้านเสียงลั่นเลยคะ (หัวเราะ) แม่ก็ชอบดูเขาเล่นนะ ไป
ดูบ่อยอยู่ค่ะ ตอนนั้นที่ตลาดหลักทรัพย์แม่ก็ไป ก็ไปหลายที่อยู่ ส่วนพ่อเขาไม่ค่อยแสดงออกหรอก จะ
เงียบๆ คือมองก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ แต่ว่าคงชอบอ่ะแหละ” (คุณแม่น้องปุ๊ก, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 
2560) 

นอกจากความชื่นชอบในการเล่นดนตรีแล้ว น้องปุ๊กยังชอบร้องเพลง หากอยู่บ้านนั้นก็จะ
ชอบร้องเพลงกับคุณแม่ โดยคุณแม่ก็เป็นคนที่ชื่นชอบดนตรีอยู่แล้ว และน้องปุ๊กยังได้เรียนร้องเพลงกับ
เปียโนที่คริสตจักรมาด้วย ซึ่งคุณแม่กล่าวเสริมว่า “แม่ก็ชอบดนตรีนะ มันฟังแล้วเพลิดเพลินดี แม่ฟังเพลง
ได้ทุกแบบนะ นี่พาเขาร้องเพลงทุกวันเลยนะเนี่ย มันจะมีเครื่องใส่แผ่นเสียงอยู่ในห้อง เขาก็ร้องกับแม่ได้ 
แม่ร้องเพลงโบราณเขาก็ร้องได้ อย่างสุนทราพรเขาก็ร้องได้นะ ที่โบสถ์เขาก็เรียนร้องเพลงมาด้วย เปียโน
เขาก็เรียน เขาเรียนหลายอย่าง”(คุณแม่น้องปุ๊ก , สัมภาษณ์  11 กุมภาพันธ์ 2560) น้องปุ๊กจึงมี
ความสามารถทั้งร้องและเล่นดนตรี ซึ่งส่วนหนึ่งน้องจะได้มาจากการเรียนดนตรีที่คริสตจักร และอีกส่วน
หนึ่งก็ได้มาจากการซึมซับจากคนในครอบครัว  

น้องมะลิ (นามสมมุติ) อายุ 15 ปีเริ่มเรียนดนตรีในขณะที่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
อายุ 11 ปี โดยในตอนนั้นมีเพื่อนชื่อน้องมะปราง (นามสมมุติ) มาแนะน าให้ตนไปเรียนดนตรีด้วย และ
บอกว่าเสียค่าใช้จ่ายแค่ 50 บาทเท่านั้น ซึ่งเมื่อน้องมะลิกลับมาปรึกษาคุณแม่ที่บ้าน คุณแม่จึงอนุญาตให้
น้องเรียนทันที น้องมะลิกล่าวกับผู้ศึกษาว่า “หนูรู้จักที่โบสถ์ตั้งแต่อยู่ป.5 มีเพื่อนมาแนะน าบอกว่าค่า
เรียนแค่ 50 บาทเอง หนูก็เลยมาลองถามแม่ก่อน แม่ก็บอกโอเค หนูก็เลยรีบไปวันนั้นเลย เพื่อนคนที่พา
หนูไปเขาชื่อมะปรางค่ะ เขายังอยู่แถวนี้อยู่นะ แต่เขาออกไปแล้ว เขาเลิกเล่นดนตรีแล้ว”(น้องมะลิ (นาม
สมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560)ในขณะที่คุณแม่ก็กล่าวเช่นเดียวกับน้องมะลิว่าจริงๆแล้วในตอน
แรกตนไม่รู้ว่าที่คริสตจักรมีการสอนดนตรี โดยมีน้องมะปรางเพื่อนของน้องมะลิมาชวนให้ไปเรียนด้วย ซึ่ง
คุณแม่ก็ไม่ได้ติดขัดอะไร แต่กลับยินดีที่จะให้น้องมะลิได้เรียน เพราะดีกว่าที่น้องจะเอาเวลาว่างไปท า
อย่างอ่ืน  
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เริ่มแรกแม่ยังไม่รู้ค่ะว่าที่คริสตจักรนี้เขามีสอนดนตรี ก็มีเพื่อนลูกสาวเขาไป
เรียน ชื่อมะปรางก็เลยมาชวนให้ไปเรียนด้วยกัน น้องมะลิเขาก็เรียนดนตรี
ตั้งแต่ ป.5เลย ตอนนี้น้องเรียนอยู่ ม.3 เรียนดนตรีมาก็ประมาณ 4-5 ปีได้ละ 
เริ่มแรกคือเพื่อนเขาชวนไปเรียนไง แม่ก็ยังไม่รู้ พอหลังๆเขามาบอกว่าแม่หนู
ไปเรียนดนตรี แม่ก็เลยโอเค เรียนก็เรียน แม่ก็โอเคนะดีกว่าเขาไปท าอย่างอื่น 
ดนตรีมันก็ดีพูดถึงนะเพราะแม่ก็ชอบดนตรีอยู่แล้ว แม่ก็ฟังได้ทุกแนวเลย พอ
ตอนน้องเขาเปิดเพลงคลาสสิคแม่ก็ฟังนะ ฟังได้หมดแหละ (คุณแม่น้องมะลิ, 
สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

จะเห็นได้ว่าน้องมะลิมีคุณแม่คอยสนับสนุนตั้งแต่ในช่วงแรกที่น้องเริ่มเรียนดนตรีทั้งการที่
อยากให้น้องได้มีกิจกรรมท า และคุณแม่เองก็ชอบดนตรีเหมือนกัน หากน้องฟังเพลงคลาสสิค คุณแม่ก็จะ
ฟังด้วย ซึ่งน้องมะลินั้นเรียนดนตรีมา 4 ปีครึ่งแล้ว โดยเริ่มจากการเรียนไวโอลิน มีทั้งรุ่นพี่ที่ชื่อพี่อิง (นาม
สมมุติ) ครูต้น และอาจารย์สุวัยที่สอนดนตรีให้ สาเหตุที่ตนเลือกเล่นไวโอลินนั้นเพราะเล่นตามเพื่อน หาก
จะเปลี่ยนไปเล่นเครื่องดนตรีอื่นมันจะยากส าหรับน้อง เพราะจะต้องเริ่มใหม่หมด แต่โดยพื้นฐานแล้ว
เครื่องดนตรีทุกประเภทจะมีโน้ตเหมือนกัน แต่แค่จะแตกต่างกันในเรื่องของเทคนิคการเล่น ดังที่น้องมะลิ
กล่าวว่า  

ประมาณ 4 ปีครึ่งแล้วที่หนูเรียน ตอนนี้หนูเล่นไวโอลินอยู่ คือตั้งแต่เริ่มแรก
หนูก็เริ่มจากไวโอลินเลย มีรุ่นพี่ชื่อพี่อิงค่ะเป็นคนฝึกให้ เสาร์อาทิตย์เขาก็จะ
มาสอนน้อง นอกจากนั้นก็มีพี่ต้น อาจารย์สุวัยด้วยที่สอนหนู ที่หนูเล่น
ไวโอลินเพราะเล่นตามเพื่อน เพราะแบบว่าเล่นสิ่งนี้ก็ไม่อยากจะเปลี่ยนไปเล่น
อย่างอื่นแล้ว เพราะมันต้องเริ่มใหม่หมดเลย แต่ว่าแบบทุกเครื่องดนตรีจะมี
โน้ตเหมือนกัน แต่ว่าจะมีเทคนิคแตกต่างกันออกไป อันนี้ก็แล้วแต่ (น้องมะลิ 
(นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

น้องทับทิม (นามสมมุติ) อายุ 12 และพี่สาวของน้องทับทิมคือ น้องเพชร (นามสมมุติ) 
อายุ 14 ปี โดยคุณแม่ของน้องทั้งสองกล่าวว่า การที่คุณแม่รู้จักที่นี้ได้ก็เพราะแม่ของน้องปาล์ม (นาม
สมมุติ) แนะน ามา ซึ่งพอรู้ว่าที่คริสตจักรเปิดสอนดนตรี คุณแม่จึงรีบมาน้องทั้งมาสมัครเรียน โดยทั้งน้อง
ทับทิมและน้องเพชรต่างมีพื้นฐานทางดนตรีไทยมาอยู่แล้ว จึงไม่เป็นอุปสรรคหรือปัญหาต่อการเรียน
ดนตรีที่นี้ นอกจากนั้นที่นี้ยังเปิดสอนดนตรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย คุณแม่จึงเห็นว่ามันจะเป็นโอกาสดีๆ
ส าหรับน้องทั้งสอง “รู้จักที่นี้มาจากแม่ของน้องปาล์ม คือพอรู้แล้วก็มาเองเลย คือน้องสองคนนี้เขามี
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พื้นฐานของดนตรีไทยอยู่แล้ว นั่นแหละก็เลยมาเรียนดนตรีที่นี้ด้วย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันฟรีด้วย”(คุณ
แมน่้องทับทิมและน้องเพชร, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

ก่อนหน้าที่น้องทั้งสองจะเข้ามาเรียนดนตรีคลาสสิคที่คริสตจักร ทั้งคู่ต่างมีพื้นฐานทางด้าน
ดนตรีไทยมาก่อนแล้ว ซึ่งน้องเพชรกล่าวว่าตนเคยเรียนซอด้วงตอนเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่
โรงเรียนสายน้ าทิพย์ จนถึงช่วงมัธยมศึกษาปีที่ 1 จึงหยุดเรียนไป เนื่องจากครูที่สอนดนตรีไทยให้น้องได้
ย้ายออกไป “ก่อนหน้านี้หนูก็เรียนดนตรีไทยมา หนูเรียนซอด้วงค่ะ คือหนูเรียนที่โรงเรียนมาไม่ได้เรียนที่นี้ 
หนูเรียนมาตั้งแต่ ป.4 จนถึงม. 1 เทอมต้นๆ แล้วครูเขาเปลี่ยนโรงเรียนไปอยู่ไกลกว่าเดิม ก็เลยตามครูเขา
ไปไม่ไหว ตอนนั้นหนูเรียนสายน้ าทิพย์ค่ะ แต่ตอนนี้เรียนที่สตรีวัดมหาพฤธาราม อนุบาลหนูก็เรียนสายน้ า
ทิพย์ค่ะ ทับทิมก็เรียนที่เดียวกัน” (น้องเพชร (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 17 มีนาคม 2560) ส่วนน้องทับทิม 
คุณแม่กล่าวว่าน้องทับทิมเริ่มเรียนดนตรีไทยด้วยเช่นกัน โดยน้องทับทิมเรียนขิมมาตั้งแต่เรียนอยู่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และหลังจากนั้นจึงเปลี่ยนมาเรียนดนตรีคลาสสิคที่
คริสตจักร ซึ่งน้องทับทิมเริ่มเรียนดนตรีคลาสสิคมาตั้งแต่ประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 จนถึงปัจจุบันรวมเป็น
เวลา 5 ปี โดยน้องเรียนเชลโลมาตั้งแต่แรก แต่ความตั้งใจจริงๆของน้องทับทิมคือการเรียนอูคูเลเล่ แต่
เนื่องจากไม่มีครูสอน“หนูเริ่มเรียนเชลโลตอนประมาณ ป.3 น่าจะ 7 ขวบ ก็ประมาณ 4-5 ปีแล้วค่ะที่หนู
เรียน ความจริงตอนแรกหนูจะเรียนอูคูเลเล่ แต่เหมือนกับว่าครูเขาไม่มานาน หนูก็จะไปเรียนเชลโลแทน 
แต่ของพี่ต้นเขาจะสอนเกี่ยวกับไวโอลินค่ะ ไวโอลินกับเปียโนหนูเล่นไม่เป็น เล่นแต่เชลโลค่ะ” (น้องทับทิม 
(นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 17 มีนาคม 2560) ในขณะที่น้องเพชรนั้นเริ่มเรียนดนตรีคลาสสิคตั้งแต่เรียนอยู่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แต่น้องทับทิมเข้ามาเรียนก่อน จากนั้นน้องเพชรจึงตามมา โดยในช่วงแรกน้องเพชร
ได้เรียนเปียโนมา 3 ปี หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนมาเรียนไวโอลิน เพราะได้เข้าวงรวมกับเพื่อนๆ ซึ่งรวมเวลา
ทั้งหมดตั้งแต่น้องเรียนเปียโนจนถึงปัจจุบันที่เปลี่ยนมาเรียนไวโอลินประมาณ 4 ปี “หนูเริ่มเรียนดนตรี
ตั้งแต่ ม.1 ค่ะ แต่ว่าตอนแรกหนูเรียนเปียโนประมาณ 3 ปีค่ะ แล้วก็เปลี่ยนมาเรียนไวโอลินเพราะว่ามันได้
เข้าวงด้วย” (น้องเพชร (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 17 มีนาคม 2560)ซึ่งคุณแม่กล่าวว่าตอนแรกนั้นจะให้
น้องทับทิมเรียนอูคูเลเล่ แต่เนื่องจากไม่มีครูสอน เลยปรึกษากับอาจารย์สุวัย โดยอาจารย์สุวัยได้แนะน า
ให้น้องเรียนเชลโลแทน  

คนเล็กเรียนมานานแล้วเชลโลตั้งแต่เริ่มแรกเลย ตอนแรกก่อนเขาเรียนอุคูเร
เร่ แล้วแบบว่าเด็กมันเต็ม เครื่องดนตรีก็ไม่มี แล้วพอซักพักนึงคนที่สอนอูคูเร
เร่เขาไม่มาละ พี่แนนไม่มาละ ก็เลยไปถามอาจารย์สุวัยว่าอย่างหนูอ่ะเรียน
อะไรได้บ้าง อาจารย์ก็บอกว่าเอองั้นเรียนเชลโลแล้วกัน เขาก็เรียนเชลโล
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ตั้งแต่นั้นมาเลย แต่ว่าคนโตเนี่ยมาถึงก็เริ่มเรียนเปียโนก่อน แล้วพอหลังๆก็
เริ่มไม่ค่อยว่างละ ก็เลยเปลี่ยนมาขอเรียนไวโอลิน (คุณแม่น้องทับทิมและน้อง
เพชร, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

โดยคุณแม่ยังกล่าวว่า เด็กที่เพิ่งจะเข้ามาเรียนดนตรีในระยะหลัง ซึ่งไม่ได้เรียนมาตั้งแต่ชั้น
อนุบาล ทุกคนจะไม่ได้เริ่มเรียนจากไวโอลิน โดยอาจารย์สุวัยจะเป็นผู้ที่คอยแนะน าโดยจะดูว่าเด็กแต่ละ
คนเหมาะกับเครื่องดนตรีชิ้นไหน อาจารย์จะให้เด็กลองเล่นดู หากไม่เหมาะก็จะให้ เปลี่ยนไปเล่นเครื่อง
ดนตรีอื่น ซึ่งในกรณีของน้องทับทิมและน้องเพชรนั้นที่คุณแม่ตั้งใจว่าจะให้น้องทับทิมเรียนอุคูเลเล่ แต่
สุดท้ายก็ได้เรียนเชลโล ส่วนน้องเพชรก็ได้เรียนเปียโน เนื่องจากครูสอนและเครื่องดนตรีไม่พอ คุณแม่จึง
ให้น้องทั้งสองเรียนตามที่อาจารย์สุวัยแนะน า “คือตอนที่เด็กเข้ามาใหม่ๆ เหมือนว่าเขาจะมองเด็กก่อน
มากกว่า ดูแวว แล้วก็ให้ลองเล่นดู ถ้าเล่นแล้วมันดูไม่โอเค ดูไม่เข้ากับเขาก็ให้เปลี่ยน บางทีเหมาะแต่ก็เล่น
ไม่ได้ แต่ตอนนั้นคนโตที่ว่าได้เรียนเปียโนคือเหมือนกันกับคนเล็กอ่ะที่ว่าไม่มีเครื่อง ไม่มีครู เด็กเยอะแล้ว 
เขาก็เลยไปลงเรียนเปียโนแทน” (คุณแม่น้องทับทิมและน้องเพชร, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 
นอกจากนั้นคุณแม่ยังกล่าวอีกว่าในช่วงที่อาจารย์สุวัยยังสอนดนตรีอยู่ มีเด็กจ านวนมากที่เข้ามาเรียน แต่
มักจะเป็นเด็กเล็กช่วงอนุบาลมากกว่า แต่หากเป็นเด็กโตจะได้เรียนกับครูต้น ซึ่งครูต้นจะสอนเนื้อหาที่
เข้มข้นกว่า “ช่วงตอนที่อาจารย์สุวัยอยู่เด็กมาเรียนเยอะนะ แต่ส่วนมากจะเป็นเด็กเล็กๆ แต่พอเด็กขึ้นป.1 
เขาก็จะไม่ค่อยมาละ คือจะเรียนแค่ช่วงอนุบาล แล้วพอเขากลับมาเริ่มเรียนอีกทีก็เจอพี่ต้น พี่ต้นเขาจะคุม
เด็กโตได้ดีกว่า แบบเด็กโตแบบเขาจะมีพัฒนาที่ไม่เหมือนเด็กเล็กที่เรียนแบบเบสิกๆ แต่ของพี่ต้นเขาจะ
แบบว่าโตขึ้นไปอีก เพราะพี่ต้นเขาจะอัดเนื้อหาแน่น”(คุณแม่น้องทับทิมและน้องเพชร, สัมภาษณ์ 11 
กุมภาพันธ์ 2560) 

น้องทับทิมเล่าให้ผู้ศึกษาฟังว่า ครูที่สอนน้องเล่นเชลโลก็คืออาจารย์สุวัย โดยอาจารย์จะ
สอนจากการจับไม้โบว์และจับเครื่อง รวมไปถึงการฝึกอ่านโน้ต ซึ่งนอกจากอาจารย์สุวัยที่สอนน้องทับทิม
แล้ว ยังมีรุ่นพี่อีกคนคือ พี่อาร์ม (นามสมมุติ) ช่วยสอนน้องเล่นเชลโลด้วย โดยในตอนแรกน้องทับทิมไม่มี
เพื่อนรุ่นเดียวกันที่เล่นเชลโล แต่จะมีแค่รุ่นพี่คือน้องแก้วและน้องปริม และรุ่นน้องคือน้องใยไหมเท่านั้น 
“หนูเล่นเชลโลค่ะ อาจารย์สุวัยเป็นคนสอนให้ เขาจะสอนให้จับไม้ จับเครื่อง และให้ค่อยๆอ่านโน้ต เขาจะ
เป็นเหมือนคนใจดี แต่พี่อาร์มเขาจะเป็นคนเคร่งครัดนิดนึงแต่เขาก็ใจดีเหมือนกัน เขาจะแบบจับไม้แบบนี้
น้า เขาจะจับตัวให้เราท าแบบนี้เลย ตอนแรกหนูไม่มีเพื่อนที่เล่นเชลโลด้วยกันเลย มีแต่รุ่นน้องกับรุ่นพี่ รุ่น
พี่ก็จะมีพี่แก้วกับพี่ปริมค่ะ ส่วนรุ่นน้องก็มีน้องใยไหม แล้วก็มีพี่อาร์มที่สอนหนูอีกคนด้วย”(น้องทับทิม 
(นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) โดยผู้ที่สนับสนุนให้น้องทับทิมมาเรียนดนตรีก็คือคุณแม่ 
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รวมไปถึงเพื่อนๆ ซึ่งน้องทับทิมได้แนะน าเพื่อนมาเรียนดนตรีด้วยกัน ตามปกติแล้วน้องทับทิมและมาที่
โบสถ์กับคุณแม่ โดยจะมาเฉพาะวันที่มีซ้อมหรือมีงานที่โบสถ์ ใน 1 สัปดาห์น้องจะมีซ้อม 4 วัน และแต่ละ
วันจะซ้อมประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยน้องทับทิมกล่าวว่า“หนูจะมาที่นี่กับแม่ ก็จะมาเฉพาะวันที่มีซ้อมหรือ
มีงาน อาทิตย์นึงหนูซ้อมทุกวันพุธ ศุกร์ เสาร์แล้วก็อาทิตย์ หรือบางครั้งเขาอาจจะเพิ่มวันมา บางครั้งไรงี่ 
แล้วแต่ละครั้งหนูก็ซ้อมน่าจะประมาณ 2-3 ชั่วโมง”(น้องทับทิมและน้องเพชร, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 
2560) และน้องทับทิมยังกล่าวว่าตนจะไม่เอาเครื่องดนตรีกลับบ้าน เนื่องจากเชลโลมีขนาดใหญ่ จึงไม่
สะดวกในการเดินทางไปกลับ 

ในขณะที่น้องเพชรกล่าวกับผู้ศึกษาว่าจริงๆแล้วตนชอบเปียโน แต่เพราะการเล่นไวโอลิน
จะได้เข้าวงกับเพื่อน น้องเพชรจึงเปลี่ยนมาเรียนไวโอลินแทน ตอนที่น้องเพชรเริ่มเรียนเปียโนนั้น พี่อาร์ม 
(นามสมมุติ) ที่สอนเชลโลให้น้องทับทิมก็ได้สอนเปียโนน้องเพชรเช่นกัน โดยจะสอนเปียโนเบื้องต้นเพื่อให้
น้องรู้ว่ามีตัวโน้ตอะไรและจึงหัดเล่นเพลง เมื่อน้องเพชรเปลี่ยนมาเรียนไวโอลินจึงได้เรียนกับอาจารย์สุวัย 
ซึ่งน้องเพชรไม่มีพื้นฐานในการเล่นไวโอลินมาก่อน โดยอาจารย์สุวัยจะสอนจับเครื่อง จับไม้ และเสียง
ต่างๆของไวโอลิน ถือเป็นการปูพื้นฐานให้แก่น้องก่อนที่จะได้เข้าวงร่วมกับเพื่อน โดยครูต้นจะสอนใน
รายละเอียดที่ยากขึ้น เพราะจะมีเรื่องทฤษฏีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้อง 

ตอนแรกหนูชอบเปียโน แต่ว่ามันไม่ได้เข้าวงหนูก็เลยเปลี่ยนมาเล่นไวโอลิน ก็
ได้เข้าวงกับคนอื่นเวลาแสดงค่ะ ตอนที่หนูเรียนเปียโนหนูเรียนกับพี่ฟิลด์ 
ตอนนี้เขาเป็นนักเรียนทุน เขาสอบเข้าด้วยเปียโน แต่เขาไม่ติด ก็เลยสอบเข้า
ด้วยเชลโล เขาก็เลยเรียนเอกเชลโลแทน เขาก็สอนให้หนูรู้ว่าตรงนี้ โน้ตตัว
อะไร แล้วเขาก็สอนให้เล่นเพลง ส่วนไวโอลินตอนแรกที่ยังไม่ได้เข้าวงเลย หนู
เรียนกับอาจารย์สุวัยค่ะ เขาก็จะสอนเบื้องต้นว่าเส้นนี้เสียงอะไร แล้วก็จับ
ไวโอลินยังไง เพราะตอนนั้นหนูไม่เป็นอะไรเลย แล้วพอเข้าวง พี่ต้นก็จะเป็น
คนสอน เขาก็จะสอนเล่นเพลงวง แล้วก็การอ่านโน้ต แล้วก็ฟังเสียง แล้วก็
พวกทฤษฎีดนตรีค่ะ ทฤษฎีเขาก็จะสอนเกี่ยวกับคีย์ต่างๆ ในการไล่สเกล
เพราะว่าแต่ละคีย์มันจะมีชาป แฟรตไม่เหมือนกัน เขาก็สอนการค านวนมา 
คีย์มันก็จะมีคีย์ฟา คีย์ซอล มันก็คือกุญแจค่ะ  (น้องเพชร (นามสมมุติ), 
สัมภาษณ์ 17 มีนาคม 2560) 

น้องอาร์ต (นามสมมุติ) อายุ 15 ปี โดยน้องอาร์ตเริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่อายุ 9 ปี ตอนนั้น
น้องอาร์ตเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระยะเวลาในการเรียนดนตรีของน้องอาร์ตตั้งแต่เริ่มเรียนใหม่ๆ
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จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 8 ปี ซึ่งคุณย่าของน้องอาร์ตกล่าวว่าการเรียนดนตรีของน้องอาร์ตเริ่มจากที่
บ้านสรรเสริญก่อน โดยน้องอาร์ตมักจะออกไปเล่นกับเพื่อนข้างนอก และมักจะไปท ากิจกรรมกันที่ บ้าน
สรรเสริญ เมื่อน้องอาร์ตเลือกที่จะเรียนไวโอลิน จึงกลับมาบอกคุณย่า ซึ่งคุณย่าก็อนุญาต 

น้องเริ่มเรียนที่โรงเรียนอิมมานูเอลตอนอายุ 9 ปี ประมาณ ป.3 ตอนนี้เขา
เรียนอยู่ม.3 แล้ว ก็ที่ เรียนดนตรีก็ 8 ปีได้แล้วนะ แต่พอเขาเริ่มโตและก็
เหมือนออกไปเล่นที่นู้น (โบสถ์อิม) ตอนแรกเขาก็เล่นใต้ทางด่วนนี้แหละ ไปที่
บ้านสรรเสริญไปเรียนรู้ไปอะไรกับพวกเขานั่นแหละ แบบรู้จักกับอาจารย์สุวัย
ด้วย ก็คือเขาก็ออกไปเล่นข้างนอก แล้วก็ไปบ้านสรรเสริญกัน เขาก็ไปท า
กิจกรรมตรงนั้นกันก่อน แล้วตอนหลังก็เลือกเรียน บอกเราว่าหนูไปสีไวโอลิน
อะไรของเขาไม่รู้นะ ย่าก็ปล่อยเขาไปเล่น ไม่ได้ห้ามกันนะ (คุณย่าและคุณอา
ของน้องอาร์ต, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 
หลังจากที่น้องอาร์ตเรียนดนตรีที่บ้านสรรเสริญในระยะแรกแล้ว เมื่อน้องอาร์ตเริ่มโตขึ้น

ประมาณอายุ 12 ปีก็ได้ย้ายไปเรียนที่โบสถ์ใหญ่ โดยจะเป็นการเล่นแบบรวมวง ซึ่งน้องอาร์ตจะมีเพื่อนที่
เรียนดนตรีที่โบสถ์เป็นประจ าอยู่แล้ว พอขาดสมาชิกในวงจึงได้ชวนน้องอาร์ตมาเล่นด้วย โดยตอนนี้เพื่อน
ของน้องอาร์ตก็ไม่ได้เรียนดนตรีต่อ เพราะได้ย้ายไปเรียนที่อื่น ในตอนแรกน้องอาร์ตเริ่มเรียนไวโอลินก่อน 
แต่อาจารย์สุวัยเลือกให้น้องอาร์ตมาเรียนวิโอลาแทน เนื่องจากยังขาดคนเล่นวิโอลา ซึ่งปัจจุบันในวงเอก็
จะมีน้องอาร์ต น้องฝ้าย และพี่ธง เล่นวิโอลา “ประมาณอายุ 12 ก็เริ่มไปซ้อมที่นู้น (คริสตจักร) ตอนแรก
ซ้อมอยู่ที่บ้านสรรเสริญ แต่ตอนนี้เขาให้ไปซ้อมรวมวงที่โบสถ์ ตอนแรกแบบมีเพื่อนไปเรียนประจ าอยู่แล้ว
ที่โบสถ์ แล้วทีนี้เหมือนคนมันขาดเขาก็เลยดึงหนูไปเรียนด้วย หนูก็เลยไปเรียนพร้อมเพื่อน แล้วทีนี้เพื่อน
คนนี้เขาก็ไม่ได้เรียนแล้ว เขาก็ย้ายไปเรียนที่อื่นแล้ว ตอนแรกหนูเรียนไวโอลิน แล้วพอซักพักอาจารย์เขาก็
ให้เปลี่ยนมาเล่นวิโอลาเพราะว่าคนไม่พอ ก็เลยให้หนูไปเล่นวิโอลาแทน ในวงก็จะมีพี่ฝ้าย แล้วก็พี่ธงที่มา
เล่นด้วยกัน”(น้องอาร์ต (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่งน้องอาร์ตยังกล่าวอีกว่าตนเพิ่ง
เริ่มเล่นและซ้อมแบบรวมวงมาได้ 2 ปี แต่ก่อนหน้านั้นได้เรียนเดี่ยวและเล่นรวมวงกับเด็กเล็ก โดยมี
อาจารย์สุวัยเป็นคนสอน 

โดยผู้ศึกษาได้สอบถามน้องอาร์ตถึงการใช้เวลาว่างทั้งที่บ้านและโบสถ์ ซึ่งน้องอาร์ตกล่าว
ว่า “ระหว่างโบสถ์กับบ้านหนูจะใช้เวลาที่โบสถ์มากกว่า เพราะว่าบางวันหนูก็มีสอนน้องก่อนด้วย แล้ว
ค่อยซ้อมของตัวเอง อย่างวันที่มีซ้อมพอเลิกเรียนหนูจะกลับมาบ้านก่อน แล้วค่อยไปที่โบสถ์” (น้องอาร์ต 
(นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560)โดยใน 1 สัปดาห์น้องอาร์ตจะไปซ้อมดนตรีที่โบสถ์ 4-5 วัน 
ซึ่งพอเลิกเรียนก็จะรีบไปที่โบสถ์ทันที หรือบางวันอาจจะแวะที่บ้านก่อนแล้วจึงค่อยไปที่โบสถ์ โดยจะมี
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การรวมตัวและซ้อมตั้งแต่เวลา 17.00 น. จนถึง 20.00 น. เป็นเวลา 2 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งน้องอาร์ตจะใช้
เวลาอยู่ที่โบสถ์มากกว่า เพราะนอกจากการทีต่นต้องซ้อมดนตรีเกือบทุกวันแล้ว น้องอาร์ตยังสอนดนตรีให้
น้องๆด้วย 

ในหนึ่งอาทิตย์หนูจะไปซ้อมที่โบสถ์ 4 – 5 วัน ก็จะมีวันพุธ ศุกร์ เสาร์ แล้วก็
อาทิตย์ ก็จะมีตารางของเราที่เขาลงวันเวลาไว้ให้ ส่วนมากหนูจะไปซ้อมวง 
ซักประมาณ 5 โมง ซ้อมวันละ 2 ชม. แล้วก็เลิกประมาณ 2 ทุ่ม แต่พอ
กลับมาบ้านส่วนใหญ่หนูก็ไม่ค่อยได้ซ้อมนะ ส่วนใหญ่ก็จะซ้อมแค่ที่โบสถ์ 
หรือมีบางครั้งก็เอากลับมาด้วย ระหว่างโบสถ์กับบ้านหนูจะใช้เวลาที่โบสถ์
มากกว่า เพราะว่าบางวันหนูก็มีสอนน้องก่อนด้วย แล้วค่อยซ้อมของตัวเอง 
อย่างวันที่มีซ้อมพอเลิกเรียนหนูจะกลับมาบ้านก่อน แล้วค่อยไปที่โบสถ์ (น้อง
อาร์ต (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

ซึ่งก็มีบางโอกาสที่น้องอาร์ตได้ไปช่วยเล่นดนตรีที่โบสถ์ในพิธีนมัสการทุกวันอาทิตย์ “แล้ว
ก็มีบางช่วงที่หนูไปเล่นที่โบสถ์วันอาทิตย์ด้วย ถ้าสมมุติพวกพี่ๆเขาน านมัสการ พวกหนูก็จะไปช่วยพี่เขา
เล่นเพลง คือในพิธีนมัสการก็จะมีการร้องเพลง แล้วก็การเล่นดนตรีประกอบด้วย”(คุณย่าและคุณอาของ
น้องอาร์ต, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) การที่น้องอาร์ตเข้าไปร่วมกิจกรรมและเรียนดนตรีที่
คริสตจักรนั้นท าให้คนในครอบครัวน้องอาร์ตเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรด้วย โดยคุณย่ากล่าวว่า 
แม้ว่าตนจะไม่ค่อยได้ไปที่โบสถ์ แต่หากมีงานการแสดงดนตรีตนก็จะตามไปดูน้องอาร์ตเกือบทุกครั้ง และ
คุณย่าจะรู้จักกับครูต้นเป็นพิเศษ เพราะบ้านอยู่ใกล้กัน โดยคุณย่ากล่าวว่าครูต้นเป็นผู้ที่มีส่วนในการ
ส่งเสริมให้น้องอาร์ตเล่นดนตรี ซึ่งครูต้นจะเป็นครูสอนน้องอาร์ตช่วงที่น้องอาร์ตเข้ามาเล่นแบบรวมวง 
และนอกจากนั้นยังเป็นคนที่คอยช่วยตามน้องอาร์ตให้ไปซ้อมดนตรี “พี่ต้นเขาก็มีส่วนส่งเสริมให้เขาเล่น
ดนตรีนะ ก็เขาก็อยู่แถวนี้เพราะว่าตอนหลังครูสุวัยหัดเขา แล้วพอเขาได้เข้าเป็นวงอ่ะที่ไปซ้อมที่โบสถ์ก็จะ
เป็นพ่ีต้น คอยดูแลและคอยมาตามน้องๆว่ากี่โมงมีนัดซ้อม ก่อนหน้านั้นก็รู้จักพี่ต้นมาก่อนอยู่แล้วเพราะว่า
บ้านเขาอยู่ใกล้ๆเราเลย เขาเกิดอยู่ตรงนี้ แล้วลูกอาร์ตเขาเกิดทีหลัง ก็อยู่ด้วยกันตรงนี้มาตั้งนานแล้ว เรา
ก็รู้จักพ่อแม่เขา”(คุณย่าน้องอาร์ต, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

จะเห็นได้ว่าน้องอาร์ตได้รับการสนับสนุนจากทั้งคนในครอบครัว โดยเฉพาะคุณย่า รวมไป
ถึงการเอาใจใส่ดูแลจากครูต้น น้องอาร์ตจึงเป็นเพียงแค่เด็กคนเดียวในชุมชนน้องใหม่ ที่ยังคงเรียนและ
เล่นดนตรีมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แต่ก็มีเพื่อนรุ่นเดียวกับน้องอาร์ตที่เรียนดนตรีมาด้วยกันคือ น้อง
มาย (นามสมมุติ) แต่ตอนนี้น้องมายไม่ค่อยได้ไปเรียนแล้ว ดังที่คุณย่ากล่าวว่า “ในระแวกนี้ก็มีน้องอาร์ต
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คนเดียวที่ไปเล่นดนตรี แล้วก็จะมีเพื่อนเขาอีกคนนึงช่ือ น้องมาย อยู่ปากทางที่บ้านเขาขายน้ า แต่มายเขา
ไม่ค่อยไป เขาอยู่วงบี รองลงมาจากอาร์ต”(คุณย่าน้องอาร์ต, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

จากที่กล่าวไปข้างต้น ในเด็กจ านวนทั้ง 10 คน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่มี
คนครอบครัวเรียนชั้นอนุบาลที่คริสตจักรมาก่อน รวมไปถึงที่อยู่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับคริสตจักร 
และเข้าสู่กระบวนการเรียนดนตรีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 และกลุ่มที่รู้กจักกับคริสตจักรโดยผ่านทางการ
แนะน าจากผู้ปกครองหรือเพื่อน และเข้าสู่กระบวนการเรียนดนตรีในเรียนอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาโดย
เด็กทั้ง 10 คนจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง ซึ่งครอบครัวส่วนใหญ่หากส่งพี่มาเรียนแล้ว ก็จะให้
น้องมาเรียนด้วย จุดประสงค์หลักๆก็เพื่อให้พวกเขาได้เอาเวลามาท ากิจกรรม มากกว่าที่จะใช้เวลาคลุกคลี
อยู่ในชุมชน แม้จุดเริ่มต้นในการเรียนดนตรีของเด็กทั้งสองกลุ่มจะแตกต่างกันที่ระยะเวลา แต่ทุกคนก็ได้
ผ่านการเรียนพื้นฐานทางดนตรีจากอาจารย์สุวัยมาเหมือนกันซึ่งสิ่งที่อาจารย์สุวัยสอนนั้นจะเป็นการท าให้
เด็กได้คุ้นชินกับเครื่องดนตรีและรู้จักวิธีการใช้เครื่องดนตรีที่ถูกวิธี จึงเป็นเหมือนการปฏิบัติทางดนตรีใน
ระยะแรก ซึ่งเด็กจะต้องฝึกปฏิบัติทางดนตรีในขั้นตอนต่างๆ โดยจะขอกล่าวในประเด็นถัดไป 

 
2. การปฏิบัติทางดนตรี 

ในขั้นตอนของกระบวนการเรียนดนตรีหรือการปฏิบัติทางดนตรีนั้นผู้ศึกษาจะแบ่งออกเป็น 
3 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการปฏิบัติและการฝึกฝนทางดนตรีเบื้องต้นทั้งการฝึกทักษะการฟัง การร้อง และ
การเรียนทฤษฎีทางดนตรี โดยเด็กทุกคนจะต้องท าความเข้าใจและผ่านการฝึกในกระบวนการนี้ ส่วนที่
สองจะเป็นการปฏิบัติและฝึกฝนร่วมกับเครื่องดนตรี โดยจะแบ่งออกเป็น ไวโอลินกับวิโอลา และเชลโล 
และส่วนที่สามคือการปฏิบัติและฝึกฝนในรูปแบบของการรวมวง ซึ่งถือเป็นการทดสอบและวัดผลว่าเด็ก
แต่ละคนน าพ้ืนฐานความรู้ทางดนตรีที่มีมาใช้ได้มากน้อยแค่ไหน  

2.1  การฝึกโสตทักษะ (Ear training)  

การฝึก Ear trainingหรือ การฝึกโสตทักษะหมายถึง การพัฒนาทางด้านการฟังในเรื่อง
คุณสมบัติของเสียง เช่น จังหวะ ท านอง เสียงประสาน ขั้นคู่เสียง อัตราจังหวะ เป็นต้น ซึ่งเมื่อผู้เรียนมีการ
ฟังที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีด้านอื่นๆด้วย ทั้งทักษะการร้องเพลง การเล่น
ดนตรี การเคลื่อนไหว และการอ่าน เพราะการฟังถือเป็นสิ่งที่จ าเป็นและเป็นทักษะเบื้องต้นในการฝึก
ทักษะทางดนตรี และต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการจะเป็นนักดนตรีที่ดีได้จะต้องมีการฟังที่ดีก่อน 
โดยครูต้นกล่าวว่าในขั้นแรกจะฝึกให้เด็กๆร้องตามตัวโน้ต ซึ่งจะเริ่มจากร้องโน้ต 2 ตัว สลับกัน เพื่อท าให้
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เด็กเกิดความคุ้นชินและไม่เขินอาย “Ear training คือการฝึกหู คือการฝึกการร้อง เพราะก่อนที่จะมีหูที่ดี 
เราก็ต้องร้องได้ก่อน ร้องตามโน้ต เริ่มต้นมีโน้ต 2 ตัว โด เร เร โด ตัวล่าง (โด) กับ ตัวบน (เร) ไม่ทับเส้น
คือ โด ทับเส้นคือเร จะร้องโน้ตสองตัวนี้สลับกันไป แต่พอหลังๆจะมีโน้ตเพิ่มมากขึ้น ขั้นแรกคือต้องฝึก
ปากให้ชินก่อน พีจ่ะสอนแค่เบื้องต้น” (วรินทร์ อาจวิไล, สัมภาษณ์ 19 มกราคม 2560) ซึ่งแบบฝึกหัดที่ใช้
สอนเด็กเบื้องต้นนั้น ครูต้นกล่าวว่าจะเป็นแแบบฝึกหัดเพื่อฝึกร้องโน้ตโดยเฉพาะของZoltan Kodaly นัก
แต่งเพลงชาว ฮังการี่ ชื่อแบบฝึกหัดว่าKodaly Exercise K 333 เป็นที่นิยมแพร่หลายมาก ใช้เรียนกันใน
ทุกประเทศจนถึงทุกวันนี ้โดยครูต้นจะช้ีโน้ตต่างๆในแต่ละห้อง แล้วจะให้เด็กฝึกร้องและออกเสียงตาม 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 5.1 และภาพที่ 5.2 แบบฝึกหัดKodaly Exercise K 333 
ภาพถ่ายโดย รัชดาภรณ์ เหมจนิดา บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 19 มกราคม 2560 

น้องปริม น้องใยไหม และน้องเพชร ได้กล่าวถึงการฝึกทักษะการฟังและการร้อง โดยน้อง
ปริมและน้องใยไหมต่างก็เรียนร้องเพลงมาทั้งคู่ และก็มีประสบการณ์การร้องเพลงตามงานต่างๆ โดยน้อง
ปริมจะเป็นทีมร้องเพลงประสานเสียงที่โบสถ์ในพิธีมมัสการทุกวันอาทิตย์ ส่วนน้องใยไหมเคยร่วมแสดง
ละครเวทีกับอาจารย์สมเถา สุจริตกุล น้องปริมกล่าวว่าตนได้เรียนร้องเพลงกับอาจารย์สุวัยในช่วงแรก 
โดยอาจารย์จะสอนร้องเพลงโอเปร่า และก็ยังได้เรียนear trainingกับครูต้นด้วย โดยจะฝึกกับแบบฝึกหัด
ซึ่งจะมีโน้ตมาให้ ครูต้นจะกดโน้ตในเปียโน แล้วให้น้องฝึกร้องและท าเสียงตาม นอกจากการฝึกกับครูต้น
แล้ว ยังมีการสอบท่องโน้ตด้วย โดยน้องจะต้องจับฉลาก เมื่อได้โน้ตชุดไหน ก็จะต้องร้องและออกเสียงเอง 
ซึ่งน้องปริมยังกล่าวว่าทุกคนจะต้องผ่านการฝึกear training แต่จะมีบางคนที่มีพื้นฐานมาแล้ว“ตอนแรก
เรียนกับอาจารย์สุวัย อาจารย์ก็จะให้ร้องเพลงพวกโอเปร่า แล้วหนูก็ต้องฝึก ear training ด้วยหนูเรียน
กับพี่ต้น มันก็จะมีเล่มนึงเอาไว้อ่านเป็นเล่ม ear training เลย จะมีโน้ตให้โดเรมี พี่ต้นก็จะกดเปียโนให้
แล้วก็ร้องให้ตรง แล้วก็ร้องเองโดยไม่มีเปียโนด้วยค่ะ แล้วก็จะมีสอบท่องด้วย เขาก็จะกดตัวเริ่มให้ตัวแรก 
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แล้วเราก็ต้องอ่านเอง เขาจะให้จับฉลากว่าจะได้ข้อไหน ถ้าเราจับได้อันไหนก็ร้องอันนั้นเอง ear training 
ต้องฝึกทุกคน แต่ว่าบางคนเขาก็ไม่ได้เรียนเพราะเขาไปเรียนจากข้างนอกมาแล้ว”(น้องปริม (นามสมมุติ), 
สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560)  

ส่วนน้องใยไหมนั้น ได้กล่าวว่าครูต้นจะเป็นคนสอนร้องเพลงและการฟัง โดยจะเป็นการฝึก
การร้องแบบไล่โน้ต ซึ่งน้องใยไหมจะอ่านจากตัวหลังสือแล้วจึงออกเสียงตามเป็นเสียงตัวโน้ตต่างๆ “พี่ต้น
จะเป็นคนสอนให้ค่ะ แต่ก่อนมันจะมีร้องเพลงตอนวันเสาร์บ่ายสอง เป็นแค่ฝึกโดเรมีฟาซอล หนูก็ฝึกไล่
โน้ตไป มันจะมีเป็นโน้ตสมุดเล่มนึง แล้วมันจะมีอยู่หน้านึงก็จะมี ด เด็ก ร เรือ ม ม้า ไรแบบนี้ แล้วก็ร้อง
โดเรมี หนูก็ต้องออกเสียงด้วย เป็นเพลงให้ตรงตามโน้ต”(น้องใยไหม (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 
กุมภาพันธ์ 2560) 

ในขณะที่น้องเพชรกล่าวกับผู้ศึกษาว่าการฝึก ear training ของน้องจะฝึกจากการร้องตาม
ตัวโน้ตที่เล่นจากเปียโน และนอกจากการฝึกแบบเดี่ยวแล้ว ยังมีการทดสอบโดยจะต้องร้องเพลง ซึ่งจะถูก
สุ่มจับฉลากขึ้นมา แล้วน้องจะต้องร้องให้เสียงตรงกับโน้ตในเพลง ซึ่งแต่ละเพลงจะมีโน้ตแค่ 3-4 ตัวซ้ ากัน 
โดยจะเป็นเพลงที่ร้องง่ายเหมาะส าหรับเด็ก“การฝึก ear training เขาจะมีเป็นสมุดโน้ตมา แล้วเขาก็จะ
กดโน้ตว่าอันนี้ร้องแบบนี้นะ แล้วก็ร้องตาม แล้วเขาก็จะมีสอบด้วยค่ะ เนี่ยสมมุติว่าวันนี้จะสอบหน้าเพลง
ที่ 70 จนถึงเพลงที่ 100 เงี่ยก็ต้องไปดูมาแล้วก็จับฉลากสุ่ม เราก็ต้องร้องให้ได้ คือร้องตามโน้ตให้ได้ แต่
เพลงนึงมันก็มีประมาณ 3-4 โน้ตซ้ าๆกันค่ะ หนูเรียน ear training ปีที่แล้วค่ะ แล้วตอนนี้หนูเรียนทฤษฎี 
คือตอนแรกสุดหนูเรียน ear ก่อน แล้วเปลี่ยนมาเรียนทฤษฎี แบบคงสลับเป็นปีค่ะ”(น้องเพชร (นาม
สมมุติ), สัมภาษณ์ 17 มีนาคม 2560) จากที่น้องเพชรกล่าวว่าการเรียน ear training กับการเรียนทฤษฎี
ดนตรีของตนนั้นจะเรียนสลับกันในแต่ละปี โดยในกรณีของน้องเพชรจะได้ฝึกการฟังก่อน หลังจากนั้นเมื่อ
สามารถฟังและออกเสียงตามตัวโน้ตได้แล้ว จึงเริ่มเรียนทฤษฎีดนตรี เพื่อท าความเข้าใจเทคนิคเฉพาะใน
การเล่นดนตรีและสัญลักษณ์ต่างๆ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าทักษะการร้องและการฟังจะสนับสนุนกัน เนื่องจากการ
ร้องคือการเปร่งเสียงจากตัวบุคคล ซึ่งบุคคลจะรู้ลักษณะเสียงของตัวเอง โดยจะสามารถปรับให้ดีขึ้นได้
ผ่านการฝึกร้องเพลงและการออกเสียงที่มีจังหวะ นอกจากนั้นผลที่ได้จากการฝึกโสตทักษะหรือการฝึกการ
ใช้หู จะท าให้เด็กจะมีการฟังที่ดีขึ้น การฟังถือเป็นพื้นฐานส าคัญของการเรียนดนตรี เพราะการฟังจะ
สามารถจ าแนกและระบุได้ว่าเสียงแต่ละเสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีมีลักษณะเช่นไร สูงหรือต่ า ฉะนั้น การ
ฝึกโสตทักษะจึงเป็นกระบวนการเรียนดนตรีขั้นพื้นฐานที่เด็กทุกคนจะต้องฝึกก่อนที่จะมุ่งสู่การเรียนดนตรี
ในภาคทฤษฎีและการปฏิบัติกับเครื่องดนตรีที่เฉพาะทางมากขึ้น 
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2.2  การปฏิบัติและฝึกฝนร่วมกับเครื่องดนตรี (เดี่ยว)  

การปฏิบัติและฝึกฝนร่วมกับเครื่องดนตรี เป็นกระบวนการที่เด็กแต่ละคนจะต้องใช้ทักษะ
ทั้งการฟังเสียง การใช้กล้ามเนื้อในการประคองและจับเครื่องดนตรี รวมไปถึงการอ่านและการจดจ าตัว
โน้ต และเทคนิคเฉพาะของการเล่นแต่ละเครื่องดนตรี โดยผู้ศึกษาจะแบ่งออกเป็นไวโอลิน วิโอลา และเชล
โล ซึ่งเด็กแต่ละคนจะผ่านกระบวนการฝึกตั้งแต่การจับไม้โบว์ การจับเครื่องดนตรี การเรียนทฤษฏีดนตรี
ขั้นพื้นฐานการเล่น รวมไปถึงการเรียนรู้เรื่องกิริยาท่าทางและมารยาทในการเล่น 

2.2.1  ไวโอลิน (Violin)  

จากการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากน้องกิ่ง (นามสมมุติ) และน้องปุ๊ก (นามสมมุติ) ท าให้
ทราบได้ว่าการเรียนและการฝึกเล่นไวโอลินนั้น สิ่งส าคัญจะต้องเริ่มจากการฝึกจับไม้ โบว์และจับเครื่อง
ดนตรี ซึ่งจะท าให้เกิดความคุ้นชินกับเครื่องดนตรีนั้นๆ โดยน้องกิ่งกล่าวว่า การจับไม้โบว์ จะต้องใช้มือขวา
จับ นิ้วโป้งจะอยู่ต าแหน่งด้านล่างของไม้ และนิ้วชี้จะเป็นนิ้วที่ส าคัญที่สุด เพราะนิ้วชี้จะท าหน้าที่พา
น้ าหนักของแขนและข้อมือลงไปบนไม้โบว์ และถ่ายลงไปบนสาย ไม้โบว์ก็จะมีลักษณะขึ้นและลงเวลาสีกับ
ตัวเครื่อง ส่วนนิ้วกลางกับนิ้วนางจะอยู่ใกล้กัน และนิ้วก้อยจะวางอยู่ต าแหน่งบนของไม้ ซึ่งทั้ง 5 นิ้วนี้
จะต้องอยู่ในลักษณะที่เป็นธรรมชาติ คือห้ามเกร็ง โดยน้องกิ่งยังกล่าวอีกว่าข้อห้ามส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ 
เวลาจับไม้ ต้องห้ามโดนหางม้าสีขาว เพราะถ้าโดนบ่อยๆอาจท าให้หางม้าลื่นและมีสีด าซึ่งเวลาสีกับสาย
ไวโอลินจะท าให้เสียงไม่แน่นและเพี้ยนได้ “เวลาเราจับไม้ใช่มั้ยคะ มือขวาจะจับไม้ ส่วนมือซ้ายจะจับ
เครื่อง เราก็จะเอานิ้วโป้งไว้ข้างล่างไม้ แล้วก็เอานิ้วช้ีเราจะออกแรงที่นิ้วช้ีนิ้วเดียว แล้วนิ้วอื่นเราจะไม่ออก
แรง นิ้วชี้จะเป็นตัวดันไม้ เวลาเล่นเราก็จะใช้ข้อมือและแขน ส่วนนิ้วกลางจะติดกับนิ้วนาง แล้วนิ้วก้อยจะ
วางอยู่ด้านบนไม้ แบบนี้ แล้วก็มีข้อห้ามเวลาจับไม้คือ ห้ามโดนหางม้าคือเส้นสีขาว เพราะถ้าโดนมันก็จะ
ลื่น เสียงมันจะเพี้ยน เสียงไม่แน่น เราก็ต้องมานั่งสียางสน แล้วมันก็จะท าให้ด าได้ เส้นมันก็จะเสียไปเลย”
(น้องกิ่ง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ 2560)  
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ภาพที่ 5.3 การจับไม้โบว์ 
ภาพถ่ายโดย รัชดาภรณ์ เหมจนิดา บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 

ขั้นตอนต่อมาคือ การฝึกจับไวโอลิน ซึ่งน้องกิ่งได้สาธิตให้ผู้ศึกษาดูและอธิบายว่าตัวเครื่อง
ไวโอลินนั้นจะต้องวางอยู่บนไหปลาร้า และจะต้องวางในแนวทแยง (เฉียงลง) ประมาณ 45 องศา ซึ่งไม่
ควรวางไว้ด้านหน้า (ชี้มาทางด้านหน้า) หรือวางด้านข้างในระดับ 90 องศา แล้วใช้คอท าหน้าที่หนีบและ
ประคองตัวเครื่องไว้ไม่ให้หล่น ซึ่งจะต้องไม่เกร็งจนเกินไป ให้วางแบบสบายๆ และด้านบนของเครื่องจะมี
ที่พักคาง โดยผู้เล่นสามารถวางคางได้ และด้านล่างของเครื่องจะมีหมอนรองคอ เพื่อไม่ให้เกิดอาการเมื่อย
หรือเจ็บเพราะไวโอลินจะกดทับบริเวณไหปลาร้าขณะเล่นในระยะเวลานาน  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.4 การจับไวโอลิน 
ภาพถ่ายโดย รัชดาภรณ์ เหมจนิดา บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 

นอกจากการฝึกจับไม้โบว์และการฝึกจับไวโอลินแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญคือการกดนิ้วลงบน
ต าแหน่งต่างๆของสายไวโอลิน โดยน้องกิ่งกล่าวว่าสายไวโอลินจะมีทั้งหมด 4 สายเรียงล าดับจากสายล่าง
ไปจนถึงสายบน ได้แก่ E A D และ G ซึ่งแต่ละสายจะให้เสียงที่แตกต่างกัน “เส้นล่างสุดคือสายบางที่สุด
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คือเส้น E เส้นที่ 2 คือเส้น A เส้นที่ 3 คือเส้น D เส้นที่ 4 คือเส้น G เส้น ซึ่ง E เส้นบางสุดจะให้เสียงที่
สูงสุด ส่วนเส้น G คือเส้นที่หนาที่สุดจะให้เสียงต่ าสุด” (น้องกิ่ง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ 
2560) การวางและกดนิ้วลงบนสายต่างๆ น้องกิ่งกล่าวว่า แต่ละนิ้วจะมีตัวเลขแทน คือ นิ้วชี้ (1) นิ้วกลาง 
(2) นิ้วนาง (3) และนิ้วก้อย (4) ส่วนนิ้วโป้งจะอยู่ด้านบนสุด และต าแหน่งการวางนิ้วนั้น นิ้วโป้งกับนิ้วช้ีจะ
อยู่ตรงข้ามกัน นิ้วช้ีกับนิ้วกลางจะอยู่ห่างกัน นิ้วกลางกับนิ้วนางอยู่ติดกัน แต่ในบางกรณีหากโน้ตมีการติด 
ชาร์ป หรือ แฟล็ต28น้ิวชี้กับน้ิวกลางจะเลื่อนมาติดกัน หรือนิ้วชี้กับน้ิวกลางห่างกัน 

เวลาเราเริ่มเล่นไวโอลิน แล้วก็ต้องวางนิ้ว เพราะว่าเครื่องดนตรีเครื่องสาย
ของวงออเคสตร้ามันไม่มีต าแหน่งบอกว่าเราควรกดตรงไหน เราต้องจ าให้ได้
ว่านิ้วอันนี้ เราต้องกดตรงนี้ ถ้าเรากดผิดเสียงก็เพี้ยน แล้วโน้ตพวกนี้ เขามี
ก ากับมาให้แล้วว่าเราต้องกดยังไง ถ้ามาตราฐานนิ้ว 4 นิ้วจะต้องกดแบบ นิ้ว 
1 คือนิ้วชี้ แล้วก็นิ้ว 2 คือนิ้วกลาง ห่างจากนิ้ว 1นิ้ว 3 คือนิ้วนางอยู่ติดนิ้ว 2 
แล้วก็นิ้ว 4 คือนิ้วก้อยโดยเราจะเอานิ้วโป้งไว้ข้างบนสุด ส่วนนิ้วชี้คือนิ้ว 1 จะ
อยู่ตรงกับนิ้วโป้ง แล้วนิ้ว 2 ก็ห่างกับ 1 นิ้ว 3 ติดนิ้ว 2 อันนี้ก็ส่วนใหญ่เป็น
มาตราฐานนะ แต่ถ้ามีติดชาปติดแฟตก็บางทีจะเป็นนิ้ว 1 กับ 2ติดกันนิ้ว 1 
กับ 3 ห่างกัน หรือแบบอาจจะเป็น 1 23ติดอะไรแบบนี้ (น้องกิ่ง (นามสมมุติ), 
สัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ 2560) 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 5.5 การวางและกดนิ้วลงบนสายไวโอลิน 
ภาพถ่ายโดย รัชดาภรณ์ เหมจนิดา บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 

                                                            
28ชาร์ป (shap, #)เป็นเครื่องหมายแปลงเสียงที่ท าให้ตัวโน้ตมีระดับเสียงสูงขึ้นครึ่งเสียง 

และ แฟล็ต (flat, b) เป็นเครื่องหมายแปลงเสียงที่ท าให้ตัวโน้ตมีระดับเสียงต่ าลงครึ่งเสียง  
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หลังจากการฝึกจับไม้โบว์ การฝึกจับไวโอลิน และการวางนิ้วในลักษณะที่ถูกต้องขั้นต่อไป
คือการฝึกอ่านโน้ต รวมไปถึงการท าความเข้าใจสัญลักษณ์พื้นฐานต่างๆ โดยถือเป็นส่วนของทฤษฎีดนตรี
เบื้องต้นที่เด็กทุกคนจะต้องทราบและจ าให้ได้ ซึ่งจะท าให้การเล่นไวโอลินสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยน้องกิ่ง
กล่าวว่า การเรียนเรื่องโน้ตในขั้นพื้นฐานนั้น เด็กทุกคนจะต้องได้เรียนผ่านแบบฝึกหัดเล่มที่ชื่อว่า “Fiddle 
Time Jogger : A first book of very easy pieces for violin” ของ Kathy and David Blackwell 
ซึ่งภายในหนังสือเล่มนี้จะประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ของตัวโน้ตและสัญลักษณ์เฉพาะของการเล่นไวโลอิน
ต่างๆที่ควรทราบ รวมไปถึงแบบฝึกหัดพื้นฐานโดยจะมีเนื้อเพลงที่ประกอบด้วยตัวโน้ตและสัญลักษณ์ต่างๆ
ที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งจะท าให้เด็กสามารถฝึกได้ด้วยตัวเองและท าความเข้าใจได้โดยง่าย  

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 5.6 หนงัสือแบบฝึกหัดการเล่นไวโอลินเบื้องต้น 

ภาพถ่ายโดย รัชดาภรณ์ เหมจนิดา บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 
 

น้องกิ่งได้อธิบายให้ผู้ศึกษาฟังในวิธีที่สามารถเข้าใจได้โดยง่าย กล่าวคือ สิ่งแรกที่จะต้องท า
ความเข้าใจคือตัวโน้ตที่อยู่ประจ าในแต่ละสาย สายบนไวโอลินมีทั้งหมด 4 สาย แต่ละสายจะมีโน้ตประจ า
สาย และจะให้เสียงต่างกัน โดยจะไล่เสียงจากสูงสุดไปจนถึงต่ าสุดประกอบด้วย  

สายที่ 1 คือสาย Eให้เสียง “มี (mi)” ตัวโนต้จะอยู่บนเส้นที่ 4  
สายที่ 2 คือสาย A ให้เสียง “ลา (La)” ตัวโนต้จะอยู่บนเส้นที่ 2  
สายที่ 3 คือสาย D ให้เสียง “เร (Re)” ตัวโนต้จะอยู่ใต้เส้นที่ 5  
สายที่ 4 คือสาย G ให้เสียง “ซอล (Sol)” ตัวโนต้จะอยู่ใต้เส้นที่ 7  
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E 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 5.7 ตวัโน้ตประจ าสายของไวโอลิน 
ภาพวาดโดย รชัดาภรณ์ เหมจนิดา ภาพวาดเมื่อ วันที่ 14 มนีาคม 2560 

โดยต าแหน่งของโน้ตแต่ละตัวบนสายไวโอลินทั้ง 4 สาย จะสิ่งที่บอกต าแหน่งให้ผู้เล่นรู้ว่า
จะต้องวางและกดนิ้วลงในต าแหน่งไหน ซึ่งต าแหน่งการวางนิ้วโดยพื้นฐานคือ นิ้ว 1 (ชี้) จะอยู่ในต าแหน่ง
เส้น G นิ้ว 2 (กลาง) จะอยู่ในต าแหน่งเส้น D นิ้ว 3 (นาง) จะอยู่ในต าแหน่งเส้น A และนิ้ว 4 (ก้อย) จะอยู่
ในต าแหน่งเส้น E นอกจากการท าความเข้าใจกับโน้ตประจ าสายแต่ละสายและการวางต าแหน่งนิ้วแล้ว 
อีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญคือค่าของตัวโน้ตและสัญลักษณะอื่นๆ โดยโน้ตแต่ละตัวจะมีค่าโดยจะนับเป็นจังหวะ 
ดังนี ้

ตัวโนต้ 
(สัญลักษณ์) 

ความหมายและค่าของตัวโน้ต 

 โน้ตตัวกลม จะมีค่าเป็น 1 เท่าของโน้ตตัวขาว และ 2 เท่าของโน้ตตัวด า เช่น ถ้าโน้ตตัว
ขาวมีค่าเท่ากับ 2 จังหวะ โน้ตตัวกลมก็จะมีค่า 4 จังหวะ ถ้าโน้ตตัวด ามีค่า 1 จังหวะ 

 โน้ตตัวด า คือ 1 จังหวะ 
 โน้ตตัวขาว คือ 2 จังหวะ 
 โน้ตตัวขาวที่มีจุด  คือ 3 จังหวะ 
 หยุด 1จังหวะ 
 หยุด 2 จังหวะ  
 หยุด 4 จังหวะ  

ตารางที่ 5.1 โนต้ไวโอลินพื้นฐาน 

โดยโน้ตข้างต้นนี้เป็นโน้ตพื้นฐานเหมาะส าหรับเด็กที่เริ่มต้นฝึกไวโอลิน นอกจากการรู้จัก
สัญลักษณ์หรือค่าของตัวโน้ตต่างๆแล้ว ยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่จะต้องท าความเข้าใจเพื่อที่จะท าให้การ
อ่านโน้ตสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยน้องกิ่งกล่าวว่าโดยปกติแล้วใน 1 แถวจะมีบรรทัดทั้งหมด 5 เส้น และจะแบ่ง

 

 

 

 

. 

Sol Re La Mi 

G D 

A 

1 
2 
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5 

A 
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ออกเป็น 4 ห้อง โดยในแต่แถวจะมีกุญแจประจ าหลัก29ซึ่งไวโอลินน้ันจะเป็น กุญแจซอล30 นอกจากกุญแจ
ประจ าหลักแล้ว ยังมีอัตราจังหวะ31เพื่อบอกว่าในแต่ละห้องมีกี่ตัวโน้ตแล้วตัวโน้ตมีกี่จังหวะ ซึ่งน้องกิ่ง
กล่าวว่ากับผู้ศึกษาว่าจุดนี้คือความยากของการอ่านโน้ตไวโอลิน เพราะในแต่ละห้องก็จะมีตัวโน้ตมากกว่า 
2 ตัว และแต่ละตัวโน้ตจะต้องบวกหรือลบ รวมไปถึงคูณหรือหาร เพ่ือให้ได้ค่าของจังหวะในแต่ละห้อง  

นอกจากนั้นความยากของการเล่นไวโอลินจากประสบการณ์ของน้องกิ่งคือการเล่นเพลงใน
ระดับที่ยากขึ้น ทั้งความซับซ้อนของตัวโน้ตที่มีจ านวนเยอะขึ้น ไม่ใช่แค่โน้ตพื้นฐานที่กล่าวไปข้างต้น รวม
ไปถึงการค านวนค่าจังหวะของตัวโน้ตที่จะต้องน ามาบวกและคูณขึ้นไปเรื่อยๆ หรือลบและหารลงไปเรือ่ยๆ
เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น จากโน้ตตัวกลมที่มีค่าเท่ากับ 4 จังหวะ เมื่อแตกออกเป็นโน้ตตัวขาวจะมีค่าเป็น 2 
และเมื่อแตกออกเป็นโน้ตตัวด าจะมีค่าเป็น 1 จังหวะ นอกจากนั้นยังมีโน้ตขเบ็ด ซึ่งจะเป็นโน้ตที่มีจังหวะ
เร็วกว่าโน้ตตัวด า สิ่งนี้เรียนกว่า ต้นไม้โน้ต ซึ่งน้องกิ่งยังกล่าวว่ากว่าจะเรียนรู้มาจนถึงในระดับนี้ได้จะต้อง
ผ่านอะไรมาเยอะมาก และต้องใช้เวลาพอสมควร เพราะยิ่งเรียนก็จะยิ่งต้องลงลึกถึงทฤษฎีดนตรีในระดับ
ที่สามารถน าไปสอบเข้าได ้

ความยากของไวโอลินก็จะเป็นการเล่นเพลงระดับโลก แล้วเราต้องเปลี่ยน
เพลงไปเรื่อยๆ ถ้าจบคอนเสิร์ตแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเพลงอีก แล้วแต่ละเพลงก็
ยากขึ้น อย่างเช่นเพลงที่ต้องเล่นใหม่คือเพลงซิมโฟนี่เบอร์ 5 ของบีโทเฟน อัน
นี้พี่ต้นบอกว่าเป็นไงเมื่อก่อนเราได้แค่ฟัง วันนี้พวกหนูได้เล่นแล้ว ก็จะได้รู้ว่า
มันเล่นยังไง ซึ่งหลายๆคนก็ตกใจเหมือนกันว่าได้เล่นเพลงนี้เลยหรอ เพลงนี้
กว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้อ่ะมันก็ต้องผ่านอะไรที่มันยากๆมาเยอะมาก กว่าเรา
จะจับโน้ต จะอ่านตัวโน้ตได้แต่ละตัวอ่ะ แล้วตัวโน้ตมันไม่ได้มีตัวเดิมๆนะพี่ 
มันมียากขึ้น สูงขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็พวกทฤษฎีดนตรีแรกๆเลยเขาก็สอนต้นไม้
โน้ต ที่เริ่มจากตัวกลม ถ้ามาตราฐานแล้วเขาจะนับเป็น 4 จังหวะ ตัวกลมก็

                                                            
29กุญแจประจ าหลัก คือ เครื่องหมายที่ใช้ก าหนดชื่อระดับเสียงลงในบรรทัดห้าเส้นรวมทั้ง

เส้นน้อย เพ่ือให้สามารถบอกเป็นช่ือระดับเสียงได ้
30กุญแจซอล (          ) คือ กุญแจที่ใช้ในระดับเสียงปานกลางถึงระดับเสียงสูงมากที่สุด 
31อัตราจังหวะ คือ ตัวเลขสองตัวมีลักษณะเหมือนเศษส่วน เลขตัวบนจะบอกว่าในแต่ละ

ห้องนั้นมีกี่ตัวโน้ต ส่วนเลขตัวล่างจะบอกว่าตัวโน้ตเหล่านั้นมีค่ากี่จังหวะ โดยจะค่าของโน้ตตัวกลม หากใน

แต่ละห้องเป็นโน้ตตัวด า ค่าของโน้ตตัวด าจะลดลง 3 จังหวะ เช่น 
2

4
 หมายถึง ตัวโน้ตในห้องนั้นมีโน้ต 2 

ตัว และค่าของโน้ตตัวด าคือ 1 จังหวะ (4 คือค่าของโน้ตตัวกลม ลดลงไป 3 จังหวะจึงเหลือ 1 จังหวะ)  
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เท่ากับ 4 จังหวะ แล้วก็แบ่งออกมาเป็นสองฝั่ง ก็คือตัวขาว อันนั้นก็คือ 2 
จังหวะ สองตัวก็รวมกันเป็น 4 จังหวะ แล้วตัวขาวก็แยกออกมาเป็นตัวด า ตัว
ด า 1 ตัวเท่ากับ 1 จังหวะ ตัวด าสองตัวก็เท่ากับตัวขาว 1 ตัว ตัวด า 4 ตัวก็
เท่ากับตัวขาว 2 ตัว แล้วก็ตัวด า 4 ตัว ก็เท่ากับตัวกลม 1 ตัว แล้วก็ตัวด าก็
แยกออกเป็นขเบ็ด 2 ชั้น ขเบ็ดก็คือจะเร็วกว่าตัวด า  (น้องกิ่ง (นามสมมุติ), 
สัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ 2560) 

ซึ่งน้องกิ่งกล่าวว่าทั้งหมดนี้คริสตจักรสอนมาตั้งแต่น้องเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาล 3 
จนถึงประถมศึกษาปีที่ 1 ในขณะที่ตอนเรียนอยู่โรงเรียนน้องเพิ่งจะได้เรียนตอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย
น้องกิ่งถือว่ามีพื้นฐานทางดนตรีอยู่พอสมควร หากเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเรียนดนตรีก็จะได้เรียนพร้อม
กันกับน้องกิ่งด้วย “อันนี้หนูเรียนของที่นี้ตั้งแต่อนุบาล 3 ถึง ป.1 แต่ที่สายน้ าผึ้งอ่ะเขาเพิ่งมาสอนตอนหนู
อยู่ม.2 คือแบบเราก็จะได้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีไปด้วยเลย บางทีดนตรีเป็นไรที่ยากมากนะ ตอนแรกหนู
คิดว่าแค่จ าโน้ตได้ก็เล่นได้ แต่พี่รู้ปะว่าโน้ตมันมีการเอามาหาร เอามาคูณกันอ่ะ แบบคูณออกมามันจะได้
ตัวไหน แต่น้องๆป.2 ป.3 เขาก็เรียนพร้อมเรานะ”(น้องกิ่ง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ 2560) 

ในขณะที่น้องปุ๊ก (นามสมมุติ) เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความสามารถทางด้านดนตรีและผ่าน
ประสบการณ์ในแวดวงดนตรีมาพอสมควร แม้จะเพิ่งเข้ามาเรียนในระยะหลัง ซึ่งน้องปุ๊กกว่าว่าตนเพิ่งเข้า
มาเรียนไวโอลินตอนอายุ 11 ปี แต่สิ่งที่น้องจะต้องเรียนและฝึกเพื่อให้ทันตามเพื่อนที่เรียนมาก่อนหน้านั้น
อย่างแรกคือการฝึกอ่านโน้ต โดยน้องปุ๊กจะเริ่มฝึกจากเล่มแบบฝึกหัด Fiddle Time Jogger : A first 
book of very easy pieces for violin เช่นกันโดยอาจารย์สุวัยและครูต้นจะนัดเด็กใหม่มาฝึกการอ่าน
ตัวโน้ต รวมไปถึงการหาค่าจังหวะของตัวโน้ต ซึ่งยังถือว่าเป็นการเรียนขั้นพื้นฐานและง่ายที่สุด หากยาก
ขึ้นมาอีกจะเป็นการเรียนทฤษฎี ทั้งการนับจังหวะ คีย์ เป็นต้น  

หนูมาเรียนช้ากว่าเพื่อนก็ตอนอายุ 11 ปีแล้ว (ป.5) หนูก็เลยต้องตามเพื่อนให้
ได้ อย่างแรกก็จะต้องอ่านโน้ตซะส่วนใหญ ่เพราะแบบเพื่อนในวงเขาก็อ่านกัน
เป็นแล้ว ก็เลยต้องฝึกอ่านใช้เล่มนี้แหละ (Fiddle TimeJogger) ตอนนั้น
อาจารย์เขาก็จะนัดเด็กมาที่เป็นเด็กใหม่ เขาก็จะให้ดูเป็นตัวโน้ต แล้วก็เนี่ยให้
อ่านตัวโน้ต คือเขาชี้ปุ๊บต้องรู้เลยว่าตัวนี้คือตัวอะไร โน้ตก็จะมีหลายตัวมาก 
แล้วต้องมีชาป มีแฟตด้วย ก็ต้องฝึกเรื่องจังหวะด้วย เพราะในโน้ตแต่ละตัวก็
จะมีตัวด า ตัวขาว แล้วก็มีโน้ตตัวกลม จังหวะมันก็จะต่างกันมันต้องดูในห้อง
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ว่ามีกี่จังหวะ คืออันนี้ยังง่ายอยู่นะ (น้องปุ๊ก (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 19 
กุมภาพันธ์ 2560) 

พอหลังจากเรียนเล่มแบบฝึกหัดดังกล่าวแล้ว น้องปุ๊กกล่าวว่าตนได้ฝึกเล่นเพลงของซูซูกิ32 
ซึ่งจะเป็นแบบฝึกหัดเพลงในระดับที่ง่ายเหมาะส าหรับเด็กเล็ก แต่ส่วนใหญ่แล้วน้องปุ๊กจะฝึกเล่นเพลงวง
และเพลงเดี่ยวของวิวัลดี33 โมสาร์ท และบีโธเฟน มากกว่า โดยเพลงพวกนี้จะมีระดับความยากขึ้นอีก 
“แล้วพอจบเล่ม Fiddle แล้วก็จะต่อเล่มซูซูกิ มันมีหลายเล่มมากนะของซูซูกิ แต่ตอนนี้หนูเล่นมาถึงเล่ม 4 
กับ 5 แล้ว แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เรียน จะเล่นเพลงวงกับเพลงเดี่ยวมากกว่าที่พี่ต้นเอามาให้เล่น  ซูซูกิไร
พวกนี้จะเป็นแค่แบบฝึกหัดเฉยๆ เพลงวงที่หนูเล่นกันก็จะมีของวิวาวดี้ บีโทเฟน โมสาร์จ แต่ละเพลงมันก็
จะยาวประมาณ 20 นาทีเลย แล้วก็มีเล่นย้อนมาอีกนะ มันมีหลาย movement movement ก็คือท่อน
เพลง มนัก็จะมีหลายท่อนใน 1 เพลง”(น้องปุ๊ก (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ 2560) 

หากยากขึ้นมาอีกจะเป็นการเรียนทฤษฎีดนตรี โดยน้องปุ๊กกล่าวว่า ทฤษฎีดนตรีหลักๆ
จะต้องเรียนเรื่องคีย์ และเรื่องคอร์ด และขั้นคู่34 รวมไปถึงการฟังและการท่องตัวโน้ต และการไล่สเกล 
หรือบันใดเสียง คือการฝึกไล่เสียงจากสูงไปต่ า “ทฤษฎีดนตรีก็จะมีเรื่องคีย์ คีย์เยอะมากเลย คอร์ดอะไร
แบบนี้อีก มีขั้นคู่ ฝึกฟังด้วยค่ะว่าโน้ตตัวนี้คืออะไร มันคือการฝึก ear training ด้วยค่ะ จะต้องท่องโดเรมี
ไปเรื่อยๆ ของแต่ละไมเนอร์ เมเจอร์ แล้วเขาก็ให้ร้องเพลง แล้วการไล่สเกลส่วนใหญ่ก็จะฝึกไมเนอร์กับ
เมเจอร์สเกล ส่วนใหญ่พวกเมโลดิกจะยากกว่า ก็มันจะมีตัวที่ 5กับ6 ที่มันติดชาป แล้วพอเวลาไล่กลับมัน

                                                            
32ดอกเตอร์ ชินอิจิ ซูซูกิ (Dr Shinichi Suzuki) ผู้คิดค้นการสอบแบบซูซูกิที่เน้นให้เด็ก

เรียนรู้ดนตรีอย่างเต็มความสามารถของเด็กด้วยความสนุกสนาน โดยปรัชญาของการเรียนดนตรีส าหรับ
เด็กแบบซูซูกิคือควรจะเริ่มให้เด็กเรียนดนตรีตั้งแต่อายุน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยอายุที่เหมาะที่สุด
คือตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และเริ่มสอนให้เล่นเครื่องดนตรีจากความทรงจ าของเด็กที่ได้เล่นซ้ าไปซ้ ามา 

33อันโตนีโอ ลูซิโอ วีวัลดี (Antonio Lucio Vivaldi) เขาเป็นเป็นนักแต่งเพลงและนักเล่น
ไวโอลินชื่อดังชาวอิตาลีในสมัยบาโรก วิวัลดีได้รับการยอมรับว่าเป็นนักแต่งเพลงในยุคบาโรกที่ดีที่สุด 
อิทธิพลของเขาในขณะที่มีชีวิตอยู่ครอบคลุมไปทั่วทั้งยุโรป คนส่วนใหญ่รู้จักเขาจากการที่เขาแต่งเพลง
ให้กับเครื่องดนตรีประสานเสียง ส าหรับไวโอลินและเครื่องดนตรีอื่นๆอีกมากมาย ตลอดจนแต่งเพลงที่ใช้
ในการบูชาทางด้านศาสนา และละครเพลงกว่าสี่สิบองก์ ผลงานที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของเขาคือซีรีย์ของ
เพลงประสานเสียงไวโอลิน ที่รู้จักในชื่อ “The Four Seasons” 

34ขั้นคู่เสียง หมายถึง ระยะห่างระหว่างโน้ต 2 ตัว ที่บ่งบอกทั้งระยะและลักษณะเสียง  
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ก็ต้องกลายเป็น natural (เสียงปกติ) คือมันก็จะงงนิดนึงค่ะ เราต้องแยกให้ถูก”(น้องปุ๊ก (นามสมมุติ), 
สัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ 2560)การเรียนเจาะลึกไปถึงทฤษฎีดนตรีเป็นสิ่งที่ยากพอสมควร ซึ่งผู้ศึกษาใน
ฐานะคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเล่นดนตรีมาก่อน รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากและซับซ้อนอย่างยิ่ง ท า
ให้ผู้ศึกษาเข้าใจได้ว่าคนที่เรียนดนตรีจะต้องมีพยายามและอดทน พร้อมกันนั้นจะต้องมีทั้งทักษะการฟัง 
การอ่าน การร้อง และการเล่น ที่สามารถท างานร่วมกันได้ในระดับดีเยี่ยม 

นอกจากความรู้ทางด้านทฤษฎีแล้ว น้องปุ๊กยังมีความช านาญทางด้านการปฏิบัติทั้งการจับ
ไม้โบว์และการจับไวโอลิน โดยน้องปุ๊กกล่าวว่าการจับไม้และไวโอลินจะได้เรียนกับครูต้นเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง
เวลาที่จะจับไม้โบว์จะไม่แบะนิ้วลงไป โดยจะต้องจับในลักษณะที่นิ้วมือโก่งขึ้น (เหมือนรูปถ้วยคว่ าลง) 
และการสีไม้โบว์กับไวโอลินนั้น ไม้โบว์จะต้องตั้งตรง ซึ่งนิ้วชี้และนิ้วโป้งจะท าหน้าที่ส าคัญที่สุด เพราะจะ
ช่วยถ่ายน้ าหนักจากไม้ลงไปที่สายของไวโอลิน รวมไปถึงกิริยาท่าทางต่างๆก็เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การ
เล่นไวโอลินราบลื่น โดยจะต้องนั่งครึ่งเก้าอี้ และหลังจะต้องตั้งตรง เพราะจะท าให้บุคคลิกดีและดูสง่า“พี่
ต้นจะสอนเรื่องการจับมากกว่า เพราะว่าหนูเล่นได้ดีแล้ว แต่ว่าการจับไม่ถูก จับนี้ก็คือการวางนิ้วว่าจะอยู่
ในต าแหน่งไหน เวลาขึ้น position ขึ้นมาแบบนี้ เวลาวางนิ้วก็ห้ามแบะลงไป ให้โก่งขึ้นมาแบบนี้ ส่วนการ
สีก็ต้องสีให้ตรง ไม่ให้เอียง แล้วนิ้วชี้กับนิ้วโป้งจะส าคัญที่สุดเพราะมันจะช่วยในการกดน้ าหนักเวลาสีค่ะ 
คือเราเล่นแค่สองนิ้วนี้ก็ได้ เพราะนิ้วอื่นมันไม่ได้ส าคัญอยู่แล้ว แล้วท่าทางเวลานั่งก็จะนั่งครึ่งตัว แล้วก็
ต้องยืดตัวขึ้นมา”(น้องปุ๊ก (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ 2560) 

โดยความยากและง่ายของการเล่นไวโอลินนั้น น้องปุ๊กยังกล่าวกับผู้ศึกษาจากประสบการณ์
ของตัวเองว่า “เล่นไวโอลินมา 6 ปี ไวโอลินมีทั้งยากและง่าย อย่างถ้ายากคือเวลาเราเล่นโน้ตตัวสูงๆ ก็
ต้องค่อยๆฟังเอา แล้วก็ไล่เสียง มันก็จะยากนิดนึงเวลาเล่นเร็วๆค่ะ แล้วตอนนี้หนูก็ฝึกเล่นเปียโนอยู่ด้วย 
เพราะเราจะได้ฟังเสียงไปด้วย ถ้าเราเล่นเปียโนได้ เราก็จะสามารถเล่นเครื่องดนตรีอื่นๆได้ มันเหมือนเป็น
พื้นฐาน เพราะว่าโน้ตเปียโนครอบคลุมโน้ตทั้งหมด อย่างเช่นเด็กที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยถ้าไปเล่นเปียโน
ก่อนก็จะได้เปรียบ” (น้องปุ๊ก (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ 2560) จะเห็นได้ว่าความยากของ
ไวโอลินคือการเล่นเสียงสูงและการเล่นจังหวะที่เร็วขึ้น ซึ่งน้องปุ๊กจะต้องใช้ทักษะการฟังเป็นหลัก โดย
ทักษะการฟังนี้จะได้จากการฝึกเล่นเปียโนด้วย เพราะเปียโนจะมี โน้ตที่ครอบคลุมทุกเครื่องดนตรี การ
เรียนเปียโนจึงเป็นพื้นฐานส าคัญที่จะท าให้เด็กมีทักษะการฟังที่ดีและสามารถแยกเสียงของโน้ตได้อย่าง
ถูกต้อง 

 



160 
 

2.2.2  วิโอลา (Viola)  

ความแตกต่างระหว่างวิโอลากับไวโอลิน จะเป็นแค่ลักษณะของเครื่องดนตรีและเสียง ซึ่งวิ
โอลาจะมีขนาดของตัวเครื่องที่ใหญ่กว่าและจะมีเสียงที่ต่ ากว่าไวโอลิน ส่วนองค์ประกอบอื่นๆจะมีเหมือน
ไวโอลินทั้งหมด ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์น้องอาร์ต ซึ่งเล่นต าแหน่งวิโอลา โดยน้องอาร์ตกล่าวว่า  

วิโอลาเสียงมันเพราะ เวลาฟังแล้วสบายหู แต่หนูว่าสิ่งที่ยากของการเล่นวิโอ
ลาคือการอ่านโน้ต เพราะว่ากุญแจมันจะเปลี่ยนจากไวโอลิน มาเป็นกุญแจ
ของวิโอลา คือโน้ตของสองอันนี้จะไม่เหมือนกัน และวิโอลาจะตั้งสายเป็น 
CGD และ A ต่ ากว่าไวโอลินที่เป็น GDA และ E เสียงของวิโอลาจะไม่สดใส
เหมือนไวโอลิน แต่จะทุ้มและหนักแน่นกว่า ตอนหนูเปลี่ยนมาเล่นวิโอลา จาก
ไวโอลิน หนูก็ต้องฝึกอ่านโน้ตเพิ่มมากขึ้น แล้วก็ฝึกฟังด้วย (น้องอาร์ต (นาม
สมมุติ), สัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ 2560)  

จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนมาเล่นวิโอลาของน้องอาร์ตนั้น น้องอาร์ตจะต้องฝึกการอ่านโน้ตที่
เป็นของวิโอลา เพราะวิโอลานั้นจะมีโน้ตประจ าสายที่แตกต่างจากไวโอลิน โดยจะไล่เป็น C G D และ A 
นอกจากนั้นกุญแจประจ าหลักของวิโอลาจะเป็นกุญแจอัลโต35 ซึ่งจะให้เสียงที่ต่ าและทุ้มกว่าไวโอลิน โดย
คนที่จะเล่นวิโอล่าได้ ส่วนใหญ่ก็จะต้องมีพื้นฐานเล่นไวโอลินมาก่อน เพราะหนังสือเทคนิคหรือแบบฝึกหัด
ส าหรับวิโอล่าโดยตรงจะไม่ค่อยมี จึงต้องเรียนจากต าราไวโอลินเป็นพื้นฐานก่อน 

ซึ่งน้องอาร์ตยังกล่าวอีกว่า ในตอนเริ่มแรกที่ตนได้เรียนไวโอลินนั้น อาจารย์สุวัยจะเป็นคน
สอนให้ตั้งแต่การจับไม้โบว์ การจับไวโอลิน การอ่านโน้ต และการสีไม้โบว์ รวมไปถึงการสอนเรื่องมารยาท
และบุคคลิกของนักดนตรีในขณะที่เล่นดนตรีด้วย โดยเฉพาะการโค้งค านับก่อนเล่นและการนั่งหลังตรง
ในขณะเล่น ส่วนครูต้นนั้นจะเน้นสอนในลักษณะการรวมวงมากกว่า โดยสิ่งที่ส าคัญในการเล่นแบบรวมวง
คือการสื่อสารระหว่างคอนดักเตอร์และนักดนตรี ซึ่งครูต้นจะเป็นคนให้สัญญาณมือ ทั้งการเอามือลง 
หมายถึงหยุดเล่น รวมไปถึงตัวอักษรต่างๆที่จะบอกขณะที่ต้องการให้นักดนตรีเล่นช้าๆ หรือเล่นเร็วขึ้น 

เริ่มแรกเลยอาจารย์สุวัยเขาจะสอนจับไม้ ต้องจับไม้ให้ถูก ไม่ให้มันเกร็งให้มัน
ผ่อนคลาย แล้วจากนั้นก็จะสอนจับไวโอลินว่าควรจับยังไง หลังจากนั้นเขาก็
จะเริ่มสอนอ่านโน้ต การสอนอ่านโน้ตเขาก็จะให้เราท่องตัวโน้ต แล้วก็ปรบมือ

                                                            
35กุญแจอัลโต (           ) ระดับเสียงบนบรรทัด 5 เส้นที่บนัทึกด้วยกุญแจอัลโต จะเป็น

ระดับที่เหมาะกับเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงกลาง – สูง เช่น วิโอลา  
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ตามจังหวะ แล้วก็เริ่มสีไวโอลิน แล้วก็สอนเรื่องการโค้งค านับด้วย แบบก่อน
เล่นก็จะต้องโค้งค านับ เป็นเหมือนการสอนมารยาทด้วย หลังจากนั้นก็จะฝึก
การนั่ง ให้นั่งหลังตรง ให้ดูดี แล้วก็พี่ต้นเขาจะช่วยดูอีกทีนึงว่าต้องนั่งแบบนี้ 
แต่ส่วนมากอย่างพี่ต้นเขาจะสอนวงมากกว่า เวลาซ้อมวงกับพี่ต้นเขาก็จะมี
สัญลักษณ์มือบอก อย่างถ้าจะหยุดเล่น เขาก็จะเอามือลง แล้วให้เอาเครื่อง
ดนตรีวางไว้ที่หน้าตัก แล้วพี่ต้นเขาก็จะถามด้วยว่า F คืออะไร เด็กๆก็จะบอก
ว่าฟอร์เต้ P ก็เปียโน คือมีหลายตัวมาก มีเคชเชนโด้ หมายถึงแบบให้เล่นช้าๆ 
แต่อะเลโต้คือให้ เล่น เร็วขึ้น  (น้องอาร์ต (นามสมมุติ ) , สัมภาษณ์  19 
กุมภาพันธ์ 2560) 

2.2.3  เชลโล (Cello) 

ในกลุ่มของเด็กที่เล่นเชลโลที่เห็นพัฒนาการและความต่อเนื่องนั้นมีน้องใยไหมและน้อง
ทับทิม โดยน้องใยไหม (นามสมมุติ) สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้ 3 ชนิดคือ ไวโอลิน เชลโล และเปียโน ซึ่ง
ไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่น้องใยไหมได้เรียน แต่ปัจจุบันได้เล่นเชลโลเป็นหลัก ซึ่งน้องใยไหมได้
สาธิตการเล่นเชลโลให้ผู้ศึกษาดู โดยผู้ศึกษาสังเกตว่ามีการท าเส้นขีดบนตัวเครื่อง การท าเส้นขีดนั้นน้องใย
ไหมกล่าวว่าเพื่อเป็นการบอกต าแหน่งการวางนิ้ว เพราะในระยะแรกนั้นตนจะยังไม่ชิน ยังจ าไม่ได้ว่า
จะต้องวางนิ้วในต าแหน่งใด พอน้องเริ่มเล่นจนชิน จึงจะเอาเส้นที่ขีดไว้ออก การฝึกวางนิ้วลงบนสายจึง
เป็นสิ่งที่ส าคัญมากและเป็นสิ่งที่ควรฝึกในขั้นแรกของการเล่นเชลโล เพราะจะท าให้รู้ว่าโน้ตของเชลโลแต่
ละตัวอยู่ต าแหน่งไหน และจะให้เสียงเช่นไร โดยน้องใยไหมสามารถอธิบายได้ว่า เส้นของเชลโลจะมี 4 
เส้น โดยแต่ละเส้นจะให้เสียงต่างกัน ประกอบไปด้วย เส้นหรือโน้ต A จะให้เสียงสูงสุด และจะเป็นเส้น D 
G และ C ตามล าดับ โดยเส้น C จะให้เสียงต่ าสุด  

มันจะเป็นที่วางนิ้วค่ะจะได้รู้ว่าควรวางนิ้วตรงไหน พอเวลาโตไปเราจะได้ชิน 
แล้วเราก็เอาเส้นออก เหมือนท าให้เราชินก่อน นิ้วโป้งจะอยู่ตรงนิ้วนางค่ะ แต่
ละช่องระหว่างเส้นก็จะเป็นการบอกต าแหน่งค่ะ เป็นต าแหน่งที่หนึ่ง พอเวลา
เล่นโน้ตสูงเราก็มาตรงนี้ แล้วแต่ละสายก็มีชื่อเรียกค่ะ อันนี้เส้น A ก็จะเป็น
โน้ต A เสียงก็จะสูงสุดค่ะ แต่ถ้าเป็นไวโอลิน E จะสูงสุด เส้นต่อไปก็ D ก็จะ
เสียงแบบกลางๆ เส้นต่อไปก็ G ค่ะ แล้วก็เส้นสุดท้ายคือ C เสียงก็จะต่ าๆ 
แล้วก็จะมีสองต าแหน่ง สองจุดค่ะที่เป็นชาปกับแฟต (น้องใยไหม (นาม
สมมุติ), สัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ 2560) 
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ก่อนที่น้องจะสามารถเล่นแบบรวมวงกับเพื่อนๆได้นั้น น้องใยไหมกล่าวว่าตนจ าเป็นจะต้อง
ฝึกการไล่สเกลก่อน เพื่อจะได้รู้ว่าโน้ตแต่ละตัวจะต้องใช้นิ้วไหนเล่นและต้องวางต าแหน่งไหน ซึ่งพอ
สามารถเล่นสเกลได้ก็จะได้เริ่มเล่นเพลง และโน้ตเพลงของเชลโลนั้นจะมีทั้งยากและง่าย ถ้าเป็นเพลงง่าย
จะเป็นโน้ตตัวด า (1 จังหวะ) โดยจะมีจังหวะเหมือนการเดินย่ าเท้าไปเรื่อย ไม่มีความซับซ้อนอะไร “คือ
ก่อนที่จะเล่นวงก็ต้องซ้อมสเกลก่อน จะได้รู้ว่าโน้ตนั้นเป็นนิ้วอะไร พอซ้อมสเกลเสร็จก็เล่นเพลงเลย แต่
โน้ตเชลโลบางเพลงจะยาก บางเพลงจะง่ายค่ะ เพลงง่ายจะเป็นโน้ตเดินหมดเลย โน้ตนอนก็จะเป็นตัว
กลมๆแล้วก็ลากเส้นขึ้น (ตัวขาว) แต่ถ้าเป็นตัวเดินก็จะเป็นกลมๆแล้วก็ด าข้างในแล้วก็ลากเส้น (ตัวด า)” 
(น้องใยไหม (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ 2560) นอกจากนั้นน้องใยไหมยังอธิบายและสาธิตวิธีการ
นั่งเล่นเชลโลให้ผู้ศึกษาดู โดยตัวเครื่องของเชลโลนั้นจะมีขาตั้ง ซึ่งจะต้องปรับให้ตัวเครื่องสูงอยู่ในระดับ
อก และวางเครื่องไว้ระหว่างขาทั้งสองข้าง โดยเวลาน่ังบนเก้าอี้จะต้องนั่งครึ่งเก้าอี้ เพราะท าให้เล่นได้ถนัด
และหลังตรง ดูมีบุคลิกดี  

เช่นเดียวกับ น้องทับทิม (นามสมมุติ) เป็นเด็กรุ่นราวคราวเดียวกับน้องใยไหม แต่น้อง
ทับทิมเริ่มเรียนเชลโลมาตั้งแต่แรก โดยน้องทับทิมกล่าวว่าการเรียนเชลโลของน้องนั้นจะเริ่มจากการฝึก
จับไม้โบว์และการจับเชลโล แล้วจึงค่อยเริ่มเล่นเพลง รวมไปถึงการร้องเพลงและฝึกนับจังหวะ ซึ่งทฤษฏี
ดนตรีน้องทับทิมจะได้เรียนกับครูต้น โดยเฉพาะการอ่านและท าความรู้จักกับโน้ตต่างๆ “ขั้นแรกหนูต้อง
ฝึกจับไม้ จับเชลโลก่อนค่ะ แล้วก็ค่อยเริ่มเกี่ยวกับเรื่องสาย เรื่องเสียง แล้วก็ค่อยๆเริ่มสีเป็นเพลง แล้วก็
เล่นเป็นเพลงเลย ส่วนทฤษฎีดนตรีก็มีเรียนเกี่ยวกับร้องเพลงบ้าง เกี่ยวกับการนับจังหวะ พวกนี้พี่ต้นจะ
เป็นคนสอน แล้วพวกโน้ตก็ต้องจ า พวกโน้ตตัวกลม ขเบ็ดสองชั้น ขเบ็ดหนึ่งชั้น คือพื้นฐานแล้วก็มีแค่โน้ต
ตัวกลม ตัวด า ตัวขาว แล้วก็ขเบ็ด แค่ 4 ตัวค่ะ”(น้องทับทิม (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ 
2560) 

น้องทับทิมกล่าวกับผู้ศึกษาว่านอกจากการจับเครื่องและการอ่านโน้ตได้แล้ว สิ่งที่ส าคัญ
ที่สุดในการเล่นเชลโลนั้นในความคิดของน้องทับทิมคือการจับไม้โบว์ ซึ่งการที่จะสามารถเล่นโน้ตตัวที่มี
เสียงสูงได้ จ าเป็นจะต้องมีทักษะในการจับไม้โบว์ เพราะผู้เล่นจะต้องสีไม้โบว์ขึ้นให้สุดและกลับลงมาให้ทัน
โน้ตเพลง โดยน้องทับทิมได้สาธิตวิธีการจับไม้ให้ผู้ศึกษาดูและอธิบายว่าการจับไม้โบว์นั้นจะต้องใช้นิ้วโป้ง
และนิ้วชี้ถ่ายน้ าหนักจากไม้ลงบนเส้นของตัวเครื่อง และเวลาสีจะต้องเกร็งพอสมควร เพราะไม่งั้นไม้จะ
หลุดจากมือ แต่สิ่งที่ถูกต้องคือต้องจับแบบสบายๆ ไม่เกร็ง แต่ก็ต้องไม่ให้ไม้หลุดมือ  

คนที่จะเล่นเชลโลได้ดีเขาต้องมีทักษะการจับไม้ มีเคล็ดลับเวลาเลื่อนไม้ขึ้นไป
เพราะมันจะมีโน้ตที่เป็นตัวสูงๆ เราต้องเลื่อนสไลต์ขึ้นไปให้เร็วที่สุดเวลาเพลง
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เร็วๆอ่ะค่ะ แบบต้องให้ทันโน้ตเพลง แล้วสไลด์กลับลงมา เวลาหนูฝึกจับไม้มัน
จะมีรูตรงไม้เป็นโค้งๆให้เราเอานิ้วโป้งมาดันไว้ตรงนั้น แล้วเราก็จับไม้ แล้วมัน
จะมีฟองกับเหล็ก แล้วทีนี้มันจะเป็นฟองก่อน แล้วค่อยเป็นเหล็กลงมา แล้ว
ตรงนี้ก็จะเป็นไม้ตรงจับ ให้เราเอานิ้วโป้งไว้ตรงโค้งๆ แล้วก็เอานิ้วชี้วางไว้ตรง
เหล็ก คือเวลาหนูสีมันต้องเกร็ง เพราะไม่งั้นไม้หลุด เราต้องจับไว้ แต่ที่เขา
สอนมาคือให้เราปล่อยสบายๆแต่ก็ต้องจับไม้ไว้ (น้องทับทิม (นามสมมุติ), 
สัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ 2560) 

นอกจากนั้นน้องทับทิมยังกล่าวว่าอุปสรรคของการเชลโลจะเป็นเรื่องของขนาดของ
ตัวเครื่อง ซึ่งน้องจะเจอปัญหาในการขนย้าย เพราะตัวเครื่องมีขนาดใหญ่และมีน้ าหนักมาก แต่หากเทียบ
กับเครื่องดนตรีอื่นๆ อย่างเช่นไวโอลิน เชลโลจะมีข้อดีคือไม่ต้องวางหรือยกไว้บนไหล่ท าให้ไม่เจ็บ และ
เครื่องดนตรีทั้งเชลโล ไวโอลิน และวิโอลาจะเปลี่ยนไปตามขนาดตัวของผู้เล่นอีกด้วย “ความยากของเชล
โลคือเวลาขนเครื่อง เวลายกเครื่องค่ะ เวลาจับเครื่องมันหนักแล้วมันต้องดันเอาไว้ แต่ความง่ายก็คือมันจะ
สบายกว่าถ้าเราวางไว้เฉยๆ เราไม่ต้องเมื่อยแบบไวโอลินที่ต้องถือยกเอาไว้ แบบหนูเพิ่งเปลี่ยนเครื่องใหม่
มาเมื่อเดือนที่แล้ว เพราะเหมือนกับว่าเครื่องก่อนมันเล็กเกินไป เครื่องมันจะเปลี่ยนไปตามไซต์ของเรา”
(น้องทับทิม (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ 2560) 

ในขณะที่ น้องปริม (นามสมมุติ) ได้เล่าให้ผู้ศึกษาฟังว่า เริ่มต้นนั้นน้องปริมเรียนไวโอลิน
ก่อน ซึ่งน้องได้เรียนกับอาจารย์สุวัย ถือเป็นการปูพื้นฐานทางดนตรีเบื้องต้น ตั้งแต่การอ่านโน้ต ไปจนถึง
การเล่นเพลง โดยน้องปริมจะเริ่มเรียนจากแบบฝึกหัด Fiddle Time Joggers เหมือนเพื่อนๆคนอื่น เพื่อ
ฝึกการอ่านโน้ตขั้นพื้นฐาน และหลังจากนั้นจึงเริ่มเล่นเพลงจากแบบฝึกหัดของซูซูกิ “หนูเริ่มเรียนจากเล่ม
นี้เลย (Fiddle Time Joggers) อันนี้เป็นเล่มอ่านโน้ต แล้วก็มีอีกเล่มนึงที่มันเป็นของ ซูซูกิ เล่มนั้นจะรวม
เพลง เล่ม Fiddle จะเป็นเล่มที่ท าให้รู้ว่าโน้ตมีตัวอะไรบ้าง เป็นพื้นฐาน” (น้องปริม (นามสมมุติ), 
สัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ 2560) หลังจากนั้นน้องปริมจึงได้เปลี่ยนมาเรียนเชลโล เนื่องจากในตอนนั้น
สมาชิกในวงยังไม่ค่อยมีใครเล่นเชลโล นอกจากน้องแก้ว เมื่อน้องปริมเปลี่ยนมาเล่นเชลโลนั้น น้องปริมก
ล่าวว่าตนได้เรียนและฝึกเล่นเชลโลเอง เนื่องจากได้มีพื้นฐานทางดนตรีมาจากการเรียนไวโอลินแล้ว จึงท า
ให้สามารถอ่านโน้ตได้ โดยน้องปริมจะใช้วิธีการเทียบเสียงตัวโน้ตของไวโอลินและเชลโล เพราะไวโอลิน
และเชลโลมีท านองเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันที่เสียงของตัวโน้ต โดยดูจากกุญแจประจ าหลัก ซึ่งกุญแจ
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ประจ าหลักของเชลโลคือกุญแจฟา36 จึงท าให้เสียงของเชลโลจะมีลักษณะทุ่มและต่ า โดยจะทุ่มและต่ ากว่า
วิโอลาและไวโอลิน“หนูฝึกเรียนเชลโลเอง อ่านโน้ตเอง เพราะหนูเคยเรียนไวโอลินมา มันก็จะมีเล่มที่ใช้ฝึก
เหมือนกัน แล้วก็เป็นท านองเดียวกัน หนูก็ลองเอาท านองนั้นมาเล่นดู แล้วมันตรงกับเสียงไหนก็ดูในโน้ตว่า
มันคือเสียงไหน เหมือนเทียบเสียงกัน โน้ตมันจะคล้ายๆกัน แต่ว่ามันอยู่คนละกุญแจกันค่ะ เสียงเชลโลมัน
จะต่ ากว่า กุญแจของเชลโลจะเป็นกุญแจฟา แต่ถ้าไวโอลินมันจะเป็นซอล” (น้องปริม (นามสมมุติ), 
สัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ 2560)  

หากเป็นการเรียนทฤษฎีดนตรีจะเป็นหน้าที่ของครูต้น โดยน้องปริมกล่าวว่าครูต้นจะเน้น
สอนทฤษฎี โดยเฉพาะการฝึกไล่สเกล (จากเสียงต่ าไปสูง) นอกจากการสอนทฤษฎีแล้วครูต้นยังมีการให้
ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ดนตรี ซึ่งน้องปริมจะชอบดูภาพยนตร์เกี่ยวกับประวัติโมสาร์ทเป็นอย่างมาก 
รวมไปถึงการฝึกบุคคลิกท่าทางว่าควรนั่งอย่างไร ควรจับและตั้งเชลโลในลักษณะไหน โดยจะต้องตั้งเชลโล
ไว้ตรงกลางระหว่างขาสองข้าง การจับไม้โบว์ของเชลโลจะต้องจับแบบไม่เกร็ง และการวางนิ้วในต าแหน่ง
ต่างๆ ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องใช้นิ้ว 3 (นาง) แทนนิ้ว 2 (กลาง)  

พี่ต้นก็จะสอนทฤษฎี เช่น พวกสเกล สเกลเป็นบันใดเสียงเหมือนโดเรมี (ไล่
เสียงต่ าไปสูง) แล้วเวลาเล่นก็จะเปลี่ยนสเกลไปเรื่อยๆ แล้วแต่เพลง ให้รู้จัก
ประวัตินักดนตรี พี่ต้นเขาจะมาเล่าให้พวกหนูฟังค่ะ แต่บางทีก็จะดูหนังด้วย 
เรื่องที่หนูชอบดูคือเป็นเรื่องของโมสาร์ท นอกจากนั้นเขาจะฝึกว่าเวลาเล่น
เชลโลต้องนั่งยังไง ควรจะเอาเชลโลไปไว้ประมาณไหน ก็ต้องนั่งครึ่งเก้าอี้ แล้ว
ก็เอาขาไว้ระหว่างร่องกลางของเชลโล ส่วนการจับไม้เขาก็จะให้จับแบบ
สบายๆไม่ต้องเกร็ง แล้วเชลโลจะไม่เหมือนไวโอลินตรงที่ต้องใช้นิ้วสามแทน
นิ้วสอง ยกเว้นบางคีย์ที่จะต้องเปลี่ยน (น้องปริม (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 19 
กุมภาพันธ์ 2560) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เด็กทุกคนจะต้องมีเป็นพื้นฐานของการเรียนดนตรี
คลาสสิค ประการแรกคือความสามารถในการอ่านโน้ต โดยต้องรู้ว่าโน้ตพื้นฐานมีตัวไหนบ้าง มีการใช้
สัญลักษณ์แทนรูปแบบไหน รวมไปถึงค่าจังหวะของตัวโน้ต ประการที่สองคือการรู้ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น 
ซึ่งเด็กจะต้องท าความเข้าใจเทคนิคต่างๆในการเล่นที่ซับซ้อนและมีรายละเอียดมากขึ้น โดยเฉพาะการไล่

                                                            
36 กุญแจฟา (           ) ระดับเสียงบนบรรทัด 5 เส้นที่บันทึกด้วยกุญแจฟา จะเป็นระดับ

ที่เหมาะกับเครื่องดนตรีที่มีระดับเสียงต่ า เช่น เชลโล บาริโทน ยูโฟเนียม บาสซูน ทรอมโบน เบส เป็นต้น 
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บันใดเสียง การไล่บันใดเสียงจะเป็นการฟังที่ง่ายที่สุดส าหรับครูสอนดนตรี ซึ่งท าให้ทราบได้ว่ าเด็กแต่ละ
คนเล่นเพี้ยนจุดไหน ประการที่สามคือการฟัง เด็กยังต้องมีทักษะการฟังที่ดีด้วย ซึ่งมาจากการฝึกร้องเพลง 
และฟังเสียงจากการเล่นเครื่องดนตรี ซึ่งจะท าให้เด็กสามารถจ าแนกเสียงของโน้ตได้ จากองค์ประกอบ
พื้นฐานของการเรียนดนตรีทั้งสามประการนี้คือสิ่งที่เด็กทุกคนต้องท าความเข้าใจและฝึกฝนมาเหมือนกัน 
แต่เด็กแต่ละคนจะใช้เวลาในกระบวนการไหนมากน้อยกว่ากันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคคล ทั้งนี้ นอกจากการ
ฝึกซ้อมแบบเดี่ยวกับเครื่องดนตรีแล้ว การซ้อมร่วมกับเพื่อนๆในลักษณะการรวมวงถือเป็นกระบวนการ
เรียนดนตรีขั้นสุดท้ายที่เด็กจะได้แสดงทักษะทางดนตรีได้อย่างเต็มที่ เป็นการวัดผลว่าเด็กมีความเข้าใจใน
สิ่งที่ได้เรียนและฝึกฝนมา และสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนๆในกลุ่มได้มากน้อยแค่ไหน 

2.3  การปฏิบัติและฝึกฝนในรูปแบบการรวมวง 

2.3.1 การเข้าเรียนและการเช็คชื่อ 
นอกจากการเรียนและฝึกการเล่นดนตรีด้วยตัวเองแล้ว การซ้อมดนตรีในรูปแบบของการ

รวมวงยังเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสม่ าเสมอและความต่อเนื่องในการปฏิบัติทาง
ดนตรีของเด็กแต่ละคน โดยการซ้อมแบบรวมวงนั้นจะเกิดขึ้นทุกวันที่โบสถ์ใหญ่ หากเป็นวันธรรมดา 
(จันทร์-ศุกร์) จะมีการซ้อมแบบรวมตั้งแต่เวลา 17.00 น. ไปจนถึง 20.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ จะเริ่ม
ซ้อมตั้งแต่ 13.00 น. ไปจนถึง 16.00 น. โดยประมาณ ทั้งนี้ ในบางวันอาจมีการเพิ่มเวลาซ้อมหรือการ
เปลี่ยนแปลงวันและเวลาซ้อม โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของครูต้นซึ่งเด็กทุกคนจะต้องมาซ้อมแบบรวมวง
ทุกครั้ง เพราะมีการเช็คชื่อและหักคะแนนทุกครั้ง หากมาสายหรือขาด ท าให้เด็กต้องมาเข้าร่วมอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่องโดยน้องปริมและน้องทับทิมกล่าวว่าครูต้นจะจริงจังเรื่องการเข้าเรียนของเด็ก โดย
ครูต้นจะเช็คชื่อทุกครั้ง หากเด็กมาตรงเวลาและมาสายก็จะท าสัญลักษณ์คนละแบบ แต่หากเด็กคนไหน
มาสายมากจะถูกคิดเป็นจ านวนเงินตามเวลา 1 นาที เท่ากับ 5 บาท ซึ่งจะมีผลต่อค่าจ้างที่เด็กจะได้จาก
การออกไปเล่นตามงานนอกสถานที่ เงินที่เด็กโดนหักไปก็จะเก็บไว้เป็นของโบสถ์ “พี่ต้นเขาจะแบบว่าถ้า
เรามาไม่ตรงเวลา เขาจะคิดเป็นนาทีแล้วก็หักเงินจากนั้นเวลาไปแสดง ก็เคยโดนหักบ้าง แล้วพี่ต้นก็จะ
เตือนว่าห้ามมีอีก จากนั้นก็ไม่โดน”(น้องปริม (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ 2560) โดยน้องปริ
มกล่าวกับผู้ศึกษาว่าตนก็เคยโดนตัดเงินครั้งหนึ่ง เนื่องจากไปเรียนสาย แต่เมื่อโดนครูต้นตักเตือนตนจึงไม่
ท าอีก เช่นเดียวกับน้องทับทิมที่กล่าวว่า “เขาก็ซีเลียดเรื่องการมาตรงต่อเวลา เพราะมีเช็คชื่อ ถ้ามาสาย
เขาก็จะขีดเป็นอีกแบบนึง ถ้ามาตรงเวลาก็อีกแบบนึง บางครั้งถ้ามาสายมากๆเขาจะนับเป็นนาที นาทีละ 
5 บาท แล้วเขาก็จะเก็บเป็นของอิมมานูเอลไปเลย เหมือนเป็นการหักตังเราเลยเวลาเราออกไปแสดงงาน
ข้างนอก ก็ถือว่าชดใช้กับงานไปเลย” (น้องทับทิม (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ 2560) 
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โดยครูต้นยังกล่าวอีกว่าการที่ต้องเช็คชื่อและให้คะแนนเด็กในการเข้าเรียนในแต่ละครั้งนั้น 
จะมีการให้รางวัลแก่เด็กที่มาบ่อยครั้งและมีคะแนนสูงสุด และยังท าเป็นสถิติของแต่ละปีด้วย ทั้งนี้ ก็เพื่อ
เป็นการตรวจสอบว่าครูสอน ทั้งครูต้นเองและครูจากข้างนอกมาสอนประจ าแค่ไหน รวมไปถึงเด็กแต่ละ
คนมาเรียนสม่ าเสมอหรือไม่ เป็นเสมือนการประเมินรายบุคคล สะท้อนให้เห็นพัฒนาการและความขยัน
ของเด็ก เพื่อที่ เด็กคนนั้นจะได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียนและคริสตจักรโดยเฉพาะเรื่อง
ทุนการศึกษา ซึ่งทุนที่เป็นจ านวนเงินในที่นี้ครูต้นกล่าวว่าส่วนใหญ่จะมาจากการออกไปแสดงงานของเด็ก
เอง โดยจะได้รับการบริจาคและการระดมทุนจากหน่วยงานหรือบุคคลในแวดวงต่างๆ  

แต่ทั้งนี้ก็มีการเช็คชื่อเป็นการให้รางวัลตอนสิ้นปี ใครมาเยอะที่สุดเราก็จะเก็บ
คะแนน โดยเราจะท าสถิติของแต่ละปีด้วย เหมือนเป็นการเช็คว่าครูมาสอน
ประจ ามั้ย นักเรียนมาเรียนประจ ามั้ย เพื่อให้เห็นพัฒนาการของเด็ก มีความ
ขยันมากน้อยแค่ไหน เพื่อที่ว่าต่อไปเราจะสนับสนุนเขาต่อ คือเป็นเหมือนการ
ประเมินรายคน และถ้าเด็กอยากเรียนดนตรีต่อเราก็มีทุนให้ แต่ว่าทุนอ่ะ ก็
ไม่ได้รับการสนับสนุนมาจากที่ไหนเยอะแยะขนาดนั้น ส่วนใหญ่จะมาจากการ
เลี้ยงตัวเอง ต้องไปหาสปอนเซอร์สมมุติว่าเราออกไปเล่นข้างนอก เขาก็จะ
บริจาคมาละ ถือเป็นรายได้จากการพาเด็กไปแสดงมากกว่า(วรินทร์ อาจวิไล, 
สัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ 2560) 

การที่มีการเช็คชื่อก่อนเข้าเรียนเพื่อให้กับเด็กที่มาตรงต่อเวลา และหักคะแนนเด็กที่มาสาย
นั้น ผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นการฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบและรู้ว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไร ซึ่งเด็กแต่ละคน
จะรู้เวลาเรียนและซ้อมทั้งแบบเดี่ยวและแบบรวมวง โดยผู้ศึกษาแทบจะไม่เห็นกรณีไหนที่ครูต้นจะไปตาม
ถึงบ้าน ยกเว้นกรณีที่เด็กขาดหายไปจากการเรียนและซ้อมในระยะเวลานาน นอกจากเด็กจะรู้เวลาและ
มาด้วยตัวเองแล้ว บางคนก็จะได้รับการกระตุ้นเตือนจากผู้ปกครองอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งในระหว่างเรียน
และซ้อมรวมวงนั้น ยังมีการวางกฎระเบียบและข้อห้ามในการเรียนและซ้อมดนตรีเพิ่มเติมจากครูต้น 
เพื่อให้เด็กได้ปรับตัวและละทิ้งพฤติกรรมที่เคยกระท าอยู่เป็นประจ าเมื่อต้องเรียนและซ้อมร่วมกับคนหมู่
มาก โดยจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป   

2.3.2  กฎระเบียบและข้อห้ามทั่วไป 

กฎระเบียบและข้อห้ามที่ครูต้นมักจะบอกกล่าวเด็กๆเสมอจะเป็นเรื่องของการห้ามเอา
อาหารหรือขนมมากิน และห้ามเล่นโทรศัพท์มือถือระหว่างเรียน โดยการห้ามเล่นโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้
ศึกษามักจะเห็นว่าก่อนเวลาที่จะเรียนและซ้อมรวมวงนั้น ครูต้นจะเรียกเก็บมือถือของเด็กทุกคน เพื่อให้
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เด็กมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการเรียนและซ้อมดนตรีมากกว่า และสาเหตุที่ห้ามเอาอาหารหรือขนมเข้ามากิน
นั้นก็เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องดนตรีเสียหายจากการโดนน้ า หรือมีกลิ่นติดตัวเครื่อง รวมไปถึงหากมีเศษ
อาหารตกหล่น อาจท าให้หนูเข้ามากัดแทะเครื่องดนตรีได้ โดยน้องกิ่งกล่าวว่า “กฎระเบียบอะไรต่างๆ
แบบนี้พี่ต้นเขาก็จะเข้มงวดเรื่องของกิน เพราะว่าเครื่องดนตรีพวกนี้ถ้าแบบว่าโดนน้ าแล้วก็พัง ถ้ามีของมี
กลิ่นก็ติดเครื่องได้ และถ้าเราหมักหมมอาหารงี่ เราไม่ทิ้ง หนูมาก็แทะกล่องแทะเครื่องไวโอลิน” (น้องกิ่ง 
(นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ 2560)  

นอกจากนั้นการกลับไปฝึกซ้อมก่อนที่จะเข้าเรียนยังเป็นกฎระเบียบส าคัญที่ครูต้นจะ
ก าชับและตักเตือนเด็กๆอยู่เสมอ การกลับไปซ้อมก่อนเข้าเรียนจึงเป็นเหมือนการบ้านที่ให้เด็กกลับไป
ทบทวนและซ้อมก่อนที่จะรวมวงกับเพื่อน เพราะการขยันซ้อมเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการเล่นดนตรี ทั้งนี้ก็
เพื่อให้เด็กสามารถตามเพื่อนในวงได้ โดยน้องปริมและน้องทับทิมต่างกล่าวเช่นเดียวกันว่าครูต้นจะจริงจัง
เรื่องการซ้อมของเด็กแต่ละคน ซึ่งครูต้นจะตักเตือนให้ซ้อมมาทุกครั้ง และหากครั้งไหนมีเด็กไม่ซ้อมมา ครู
ต้นจะให้ซ้อมเดี๋ยวนั้น “แล้วก็เขาจะซีเลียดว่าเรื่องการซ้อม เพราะบางคนไม่ซ้อมมาก่อน ให้โน้ตไปแล้วก็
ไม่ซ้อม เขาก็จะบอกว่าท าไมไม่ซ้อม มีเวลาตั้งเยอะแยะ แล้วเวลาเด็กคนไหนไม่ไปซ้อม เขาก็จะมาตามถึง
บ้าน หรือแบบเวลาเขาอารมณ์เสียมากๆแล้วพวกหนูเล่นไม่ได้กันเลยเขาก็จะบอกว่าซ้อมเดี๋ยวนี้เลย”(น้อง
ปริม (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ 2560) และขณะเดียวกันครูต้นยังห้ามไม่ให้เด็กพูดคุยหรือ
หยอกล้อกับเพื่อนในระหว่างเรียน เพราะเด็กจะเสียสมาธิและเสียงพูดคุยจะเป็นอุปสรรคต่อการเล่นดนตรี 
โดยน้องใยไหมกล่าวว่าหากหันไปคุยกับน้องทับทิม ซึ่งปกติแล้วน้องทั้งสองจะนั่งข้างกันเวลาเรียนและ
ซ้อมดนตรีเสมอ ตนเองจะโดนครูต้นดุ แต่ถ้าคุยในเรื่องของตัวโน้ตหรือบทเรียนก็จะไม่โดยดุ (น้องใยไหม 
(นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่งจากการสังเกตการณ์ของผู้ศึกษาเองนั้น ในขณะซ้อม
เด็กๆจะนั่งเงียบ ไม่วอกแวก และสายตาจะจับจ้องไปที่ครูต้นตลอด แม้จะมีผู้ปกครองหรือคนนอกเข้ามาดู
เด็กๆขณะซ้อม ก็ไม่ท าให้พวกเขาเสียสมาธิหรือหันความสนใจมาที่ผู้ชม ซึ่งครูต้นเคยกล่าวกับเด็กๆว่าการ
มีสมาธิและจดจ่ออยู่กับการเล่นดนตรีเป็นสิ่งส าคัญส าหรับนักดนตรี ไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเต็มไปด้วย
ผู้คนที่มาชม แต่สายตาจะต้องอยู่เพียงแค่คอนดักเตอร์และหูต้องฟังเครื่องดนตรีที่ตนเองเล่นเท่านั้น  

2.3.3  พัฒนาการและการปรับตัวสู่การรวมวง 

จากที่กล่าวไปในประเด็นของการแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 4 กลุ่ม (วง) ในบทที่ 4 ได้แก่ วง 
A วง B วง C และ วง E โดยวง A จัดว่าเป็นกลุ่มเด็กที่มีฝีมือดีในระดับมาตราฐาน สามารถที่จะเล่นเพลง 
standard ได้ วง B จะเป็นเด็กที่สามารถอ่านโน้ตได้และสามารถรวมวงกับเพื่อนได้ ส่วนวง C จะเป็นกลุ่ม
ของเด็กใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มรวมวง ยังไม่มีพื้นฐานทางด้านดนตรีมากนัก และวง E เป็นวงของเด็กที่เพิ่งเข้ามา
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ใหม่ ไม่มีพื้นฐานทางดนตรี ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จ าเป็นจะต้องมีการปูพื้นฐานทางดนตรี โดยจะให้เด็กท ากิจกรรม
และได้อยู่ร่วมกับเพื่อนในวัยเดียวกัน จะเห็นได้ว่าทั้ง 4 วงนี้ถูกแบ่งออกตามพัฒนาการและทักษะทาง
ดนตรีที่เด็กแต่ละคนได้ฝึกและเรียนรู้มา ซึ่งครูต้นกล่าวว่าทั้ง 4 วงสิ่งที่เหมือนกันคือการที่เด็กได้รวมกลุ่ม
กับเพื่อน และได้ท าความรู้จักกับการเล่นดนตรีแบบรวมในรูปแบบของวงออเคสตรา แต่สิ่งที่ต่างกันคือ
ความยากง่ายของเพลงที่เด็กจะต้องเรียนและฝึก รวมไปถึงเทคนิคการเล่นเพลงที่จะมีรายละเอียดที่เยอะ
ขึ้นตามระดับของวง (วรินทร์ อาจวิไล, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560)  

โดยเด็กทั้ง 10 คน ที่ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเรียน
และซ้อมดนตรีในรูปแบบของการรวมวงพบเด็กส่วนใหญ่ทั้งหมด 8 คนจะอยู่วง A เป็นวงหลัก ได้แก่ น้อง
แก้ว น้องฝ้าย น้องปุ๊ก น้องกิ่ง น้องปริม น้องอาร์ต น้องมะลิ และน้องเพชร ส่วนอีก 2 คนคือน้องทับทิม
จะอยู่ทั้ง 2 วงคือ A และ B และน้องใยไหมจะอยู่ทั้ง 3 วงคือ A AB และ C  

ชื่อเลน่ 
(นามสมมุติ) 

อายุ วง ต าแหน่ง 

น้องแก้ว 17 A เชลโล 
น้องฝ้าย 17 A วิโอลา 
น้องปุ๊ก 16 A ไวโอลิน 1 
น้องกิ่ง 16 A ไวโอลิน 1 
น้องปริม 15 A เชลโล 
น้องอาร์ต 15 A วิโอลา 
น้องมะลิ 15 A ไวโอลิน 2 
น้องเพชร 14 A ไวโอลิน 2 
น้องทับทิม 12 A,B เชลโล 
น้องใยไหม 10 A,AB,C เชลโล, ไวโอลิน 1 

 
ตารางที่ 5.2รายชื่อเด็กในวงและต าแหน่ง 

ซึ่งจริงๆแล้วทั้งน้องทับทิมและน้องใยไหมเป็นเด็กที่เพิ่งขึ้นมาจากวง C มาอยู่วง B แต่มี
พัฒนาการที่ไปเร็วและมีความสม่ าเสมอในการซ้อม ครูต้นเลยดึงให้มาอยู่วง A ด้วย ผู้ศึกษาได้พูดคุยกับ
น้องทับทิม โดยน้องทับทิมได้กล่าวว่า เมื่อตอนที่ได้เข้ามาเรียนดนตรีครั้งแรกตนได้อยู่วง D ซึ่งเป็นวงของ
เด็กใหม่ในขณะนั้น แต่ตอนนี้วง D ไม่มีแล้ว โดยครูต้นจะคอยดูพัฒนาการของเด็กแต่ละคนในการเรียน
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ดนตรี หลังจากนั้นจึงได้ขึ้นมาอยู่วง C และ B ตามล าดับภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเมื่อขึ้นมาอยู่วง B และ
มีการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีที่ดียิ่งขึ้นไปอีก ก็จะได้อยู่ทั้งวง B และวง A ด้วย แต่หากไม่สามารถเล่น
เพลงของวง A ได้ ก็จะต้องถอยกลับมาอยู่วง B เช่นเดิม (น้องทับทิม (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 19 
กุมภาพันธ์ 2560)  

ในขณะที่น้องใยไหมกล่าวว่าตนนั้นอยู่ทั้ง 3 วงคือ วง A AB และ C โดยเมื่ออยู่วง A และ 
AB นั้น น้องใยไหมจะเล่นเชลโล แต่เมื่ออยู่วง C ก็จะเล่นไวโอลิน ซึ่งครูต้นกล่าวถึงน้องใยไหมว่า น้องใย
ไหมเป็นเด็กที่เล่นเครื่องดนตรีหลายอย่าง และมีพัฒนาการที่เร็ว การที่ครูต้นให้น้องใยไหมขึ้นไปอยู่วง A 
ได้นั้นจะเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่า “ฝึกงาน” หรือ “pre” ซึ่งเวลาซ้อมรวมกับพี่ๆเพื่อนๆวง A นั้นครูต้น
ก็จะให้น้องใยไหมซ้อมด้วย แต่ถ้าน้องไม่สามารถเล่นได้ ก็จะไม่ให้รวมวงร่วมกับคนอื่น ทั้งนี้ การที่น้องใย
ไหมสามารถเล่นได้ทั้งเชลโลและไวโอลินนั้น ครูต้นเล็งเห็นว่าน้องใยไหมน่าจะไปได้ดีกับการเล่นเชลโลมา
กกว่าไวโอลิน แต่ในขณะเดียวกันอาจารย์สุวัยกลับเห็นต่าง ซึ่งอาจารย์อยากให้น้องเล่นไวโอลินด้วย เมื่อ
เป็นเช่นนี้ครูต้นจึงให้โอกาสน้องใยไหมยังได้เล่นไวโอลินควบคู่ไปกับเชลโล  

คือใยไหมเขาเล่นหลายเครื่อง และมีพัฒนาการที่ไว อย่างวง A เขากระโดดขึ้น
ไป พี่ใช้ค าว่าpre คือฝึกงานในวง A ก่อน ยังไม่อยากให้อยู่จริงจัง เพราะว่า
เวลาซ้อมเราก็ให้ซ้อม แต่ถ้าเล่นไม่ได้เราก็จะไม่ให้เล่น แล้วก็อย่างใยไหมเขา
เล่นไวโอลินด้วย เราก็ไม่อยากให้เขาทิ้งไวโอลิน เพราะอาจารย์อยากให้เขา
เล่นไวโอลิน แต่จริงๆพี่อยากให้เขาเล่นเชลโล อาจารย์เห็นว่าเขาเก่งไวโอลิน 
แต่พี่มองว่าเราน่าจะไปกับเชลโลได้ดีกว่า เหมือนมองคนละมุม ก็เลยแบบให้
ใยไหมเล่นวง C ด้วยเพื่อเขาจะได้เล่นไวโอลิน เพราะอยู่วงอื่นเขาเล่นเชลโลห
มด (วรินทร์ อาจวิไล, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560) 

จะเห็นได้ว่าในกรณีของน้องทับทิมและน้องใยไหมนั้นเป็นกระบวนการที่ให้เด็กค่อยๆ
เรียนรู้และสร้างความคุ้นเคยร่วมกับคนอื่นในวง A ซึ่งก็จะมีเงื่อนไขว่าหากเด็กไม่สามารถปรับตัวและ
พัฒนาฝีมือให้เข้ากับคนในวงได้นั้น ก็จะต้องถูกดึงกลับมาที่วง B เหมือนเดิม ถือเป็นการทดสอบว่าเด็กจะ
ปรับตัวให้เข้ากับเด็กคนอื่นๆในวงและซึมซับกระบวนการเรียนและการฝึกปฏิบัติจากรุ่นพี่และครูสอน
ได้มากน้อยแค่ไหน ทั้งนี้ในกรณีของน้องใยไหมโดยรุ่นพี่ในวง A รวมไปถึงครูต้นได้กล่าวกับผู้ศึกษาว่า 
นอกจากการที่น้องใยไหมสามารถเล่นเชลโลและไวโอลินแล้ว น้องยังสามารถเล่นเปียโนและร้องเพลงได้
ด้วย โดยในกลุ่มเด็กรุ่นเดียวกันทั้ง น้องฟาง น้องบีม น้องบุ๋ม และน้องใยไหม ต่างมีพัฒนาการทางดนตรีที่
เร็วและมีความสามารถที่หลากหลายสะท้อนให้เห็นว่าเด็กในช่วงอายุดังกล่าว (10 ปี) จะค่อนข้างมีความ
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ยืดหยุ่น กล่าวคือ เด็กจะสามารถเรียนรู้อะไรได้หลายๆอย่าง รวมไปถึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
กระบวนการเรียนและสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน ในช่วงนี้จึ งเป็นการเริ่มต้นปลูกฝังและหล่อหลอม
กระบวนการคิด การปฏิบัติ และการแสดงออกทางอุปนิสัยที่ส าคัญซึ่งครูต้นก็ให้โอกาสและทางเลือกแก่
เด็ก แต่ทั้งน้ีเด็กแต่ละคนจะต้องจริงจังในด้านใดด้านหนึ่งด้วย 

ในขณะที่เด็กคนอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันได้ขึ้นมาสู่วง A เป็นวงหลัก แต่ก่อนหน้าที่จะได้ขึ้นมาวง B 
และ A ได้นั้น จะมีการทดสอบเพื่อวัดว่าเด็กแต่ละคนมีความพร้อมและทักษะทางดนตรีมากน้อยแค่ไหน 
โดยน้องอาร์ตและน้องเพชรกล่าวเหมือนกันว่าจะมีการทดสอบที่เรียกว่า “ออดิชั่น” ซึ่งเป็นการสอบเพื่อ
ขึ้นไปสู่วง B และ A โดยน้องอาร์ตนั้นเล่าว่าตนได้ฝึกเดี่ยวมาเป็นเวลา 2 ปี หลังจากนั้นจึงได้เริ่มเข้าวง
จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งน้องอาร์ตได้ผ่านทั้ง 3 วงมาแล้ว การที่จะเลื่อนวงจาก C ไป B และ A นั้น 
จะต้องผ่านการออดิชั่นกับครูต้น การออดิชั่นในแต่ละครั้งเด็กจะต้องเล่นสเกลตามที่ครูต้นก าหนดมา และ
ยังต้องเตรียมเพลงเด่ียวไปหนึ่งเพลงเพ่ือเล่นให้ครูต้นดู แต่ในกรณีของน้องอาร์ตไม่ได้ผ่านการสอบออดิชั่น 
แต่จะเป็นการไปเล่นรวมวงกับโรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา โดยน้องอาร์ตได้ร่วมเล่นกับโรงเรียน
นานาชาติ 2 ครั้ง จึงได้เลื่อนจากวง C มาวง B และจากวง B มาวง A  

หนูฝึกเดี่ยวมาก็ประมาณ 2 ปี ตอนนั้นเรียนกับอาจารย์สุวัย แล้วก็มา
รวมวงก็ 3 ปีแล้ว หนูอยู่มา 3 วงแล้ว ABC คือการที่จะเลื่อนวงขึ้นไป 
เขาจะให้ไปออดิชั่น ออดิชั่นคือแบบเขาจะให้เล่นสเกล เขาจะก าหนด
สเกลมาให้เราเล่น แล้วก็ให้เราเตรียมเพลงเดี่ยวไป เขาก็จะดูอีกทีว่าใคร
จะได้เข้าวง Aวง B พี่ต้นเขาจะเป็นคนตัดสิน ก็จะมีเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่มา
ออดิชั่นพร้อมกัน ตอนแรกอาจารย์เขาบอกว่าให้หนูไปเล่นที่นานาชาติ 
แล้วเขาจะให้หนูอยู่วง B หนูก็เลยได้อยู่วง B แล้วตอนนั้นเขาเปิดออดิชั่น
วง A กับวง B แต่หนูไม่ได้ออวง B เพราะว่าหนูไปเล่นที่นานาชาติ แล้ว
พอได้ไปออดิช่ันเข้าวง A พี่ต้นเลยบอกว่าให้เล่นใหม่ หนูก็ได้เข้าวง A คือ
แบบบางคนไม่ต้องไปออดิชั่น อย่างแบบอาจารย์ให้ไปเล่นที่นานาชาติ ก็
ได้เลื่อนวงเลย (น้องอาร์ต (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 17 มีนามคม 2560)  

เช่นเดียวกันกับน้องเพชร โดยน้องเพชรเล่าให้ผู้ศึกษาฟังว่าตอนแรกที่ตนเพิ่งจะฝึกเล่น
ไวโอลินนั้น ได้มีการเปิดออดิชั่นเข้าวง B แต่น้องเพชรยังไม่มีพื้นฐานทางไวโอลินเลย ตนจึงต้องเรียนแบบ
เร่งด่วน ซึ่งน้องเพชรมีพื้นฐานทางดนตรีจากการเล่นเปียโนมาแล้ว จึงไม่มีปัญหาเรื่องการอ่านโน้ต โดย
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น้องเพชรจะเรียนเพลงที่ใช้ออกงาน เมื่อน้องผ่านการออกงานแสดงแล้วก็ได้เข้าไปอยู่วง B ซึ่งน้องเพชร
เพิ่งจะได้ขึ้นมาวง A โดยจะต้องเล่นเพลงของวง A ให้ได้ และพอผ่านการออกงานก็ได้ขึ้นมาวง A 

นอกจากที่อาจารย์สุวัยสอนจับไม้ จับเครื่อง เขาก็จะสอนเพลง เพราะว่า
ที่หนูไปเรียนกับอาจารย์สุวัยเลย คือหนูยังไม่รู้เรื่องอะไร แล้วเขาเปิด
ออดิชั่นเข้าวง B แล้วหนูจะเข้า แต่หนูยังไม่เคยเรียนเลย หนูก็เลยเรียน
เร่งด่วน แต่หนูมีพื้นฐานจากเปียโนมาแล้ว แล้วก็เรียนเพลงให้เขาสอน
เพลงที่จะออกงาน แล้วก็ได้เข้าเลย ตอนนี้หนูเพิ่งเข้าวง A ค่ะ คือหนูเข้า
มาก็วง B เลย ไม่ได้อยู่ C ออดิชั่นคือเขาจะดูความสามารถของเราค่ะ แต่
ว่าที่เขาให้หนูอยู่วง B แล้วขึ้นมา A เนี่ยเขาบอกว่าให้หนูลองเล่นวง A ดู 
ถ้าเล่นได้ก็จะได้ไป A ที่เพิ่งไปเล่นมางานนึง เขาก็เลยโอเคให้เข้าวง A 
เลยแล้วกัน คือหนูต้องเล่นเพลงของเขาให้ได้ค่ะเพราะเพลงวง A ยาก
มาก วง ABC ต่างกันที่ความยากของเพลงค่ะ แล้วก็มีที่ว่าออดิชั่นเขาก็
จะให้จ าเพลง แล้วก็มาเล่นให้เขาดู แบบพี่ต้นก็จะนั่งดูเราเล่น ส่วนของ
ทับทิมนี่ก็ขึ้นมาจากวงC มา B ค่ะ ไม่ได้ออดิชั่น โดยรวมแล้วการที่จะได้
เลื่อนวงคือเราต้องมีพื้นฐานมาก่อน แล้วก็การเล่นเพลงของเราด้วยว่ามี
พัฒนาการมั้ย จริงๆมันแล้วแต่พี่ต้นด้วยค่ะ ถ้าเกิดว่าเขาเห็น ใครมี
พัฒนาการสามารถที่จะเล่นวง A ได้ เขาก็จะดึงขึ้น บางคนก็ไม่ได้ขึ้น
พร้อมเพื่อน อย่างน้องฟางที่ตัวเล็กๆก็อยู่วง A ค่ะ (น้องเพชร (นาม
สมมุติ), สัมภาษณ์ 17 มีนามคม 2560)  

จากที่น้องเพชรได้กล่าวมานั้นสะท้อนให้เห็นว่าการที่จะสามารถเลื่อนวงได้นั้นสิ่งส าคัญคือ
เด็กทุกคนจะต้องมีพื้นฐานทางดนตรีมาก่อน รวมไปถึงการเล่นเพลงที่จะต้องมีการพัฒนาฝีมือและระดับ
ความยากของเพลง ฉะนั้น การที่จะได้เลื่อนวงนั้นจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของครูต้นเป็นรายบุคคล โดย
ผ่านสามวิธีคือการออดิชั่นหรือการทดสอบเฉพาะบุคคล การออกงานแสดงหรือการร่วมเล่นกับวงดนตรี
ภายนอก รวมไปถึงการมีพัฒนาการและความสม่ าเสมอในการเข้าเรียนและซ้อมดนตรี หากใครมี
พัฒนาการและทักษะที่โดดเด่นครูต้นก็จะดึงขึ้นมาวง A เพื่อให้โอกาสเด็กได้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอีก 
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2.3.4  บรรยากาศและกระบวนการเรียน 

การเรียนและซ้อมดนตรีในรูปแบบวงออเคสตราหรือที่เด็กๆและครูต้นเรียกว่า “รวมวง
หรือซ้อมวง” นั้นในการรวมวงแต่ละครั้งจะมีเด็กมากกว่า 10 คนเข้าร่วม ซึ่งบรรยากาศในการเรียนและ
ซ้อมแบบรวมวงจะเหมือนบรรยากาศในห้องเรียนทั่วไป กล่าวคือ มีครูสอน เด็กนักเรียน และอุปกรณ์การ
เรียน ผู้ศึกษาได้สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมโดยพบว่าก่อนการรวมวงทุกครั้งเด็กๆจะรีบมาก่อนเวลา 
ประมาณ 10-20 นาที ทั้งนี้ก็เพื่อมาจัดสถานที่เรียนในโบสถ์ใหญ่ตั้งแต่การเตรียมเก้าอี้นั่ง ที่ตั้งกระดาษ
โน้ตเพลง และเครื่องดนตรี ซึ่งเด็กทุกคนจะรู้หน้าที่และรู้ต าแหน่งที่ตัวเองนั่ง ครูต้นจะมีหน้าที่แค่คอย
เตือนเมื่อใกล้ถึงเวลาเรียนและซ้อม เด็กๆก็จะรีบเข้ามาประจ าต าแหน่งของตัวเองอย่างกระตือรือร้น โดยที่
ครูต้นไม่จ าเป็นต้องตามเป็นรายบุคคล หลังจากนั้นจะมีการเช็คชื่อและกล่าวถึงเพลงที่จะได้เรียนและซ้อม
ในวันนั้น หากเป็นช่วงที่เพิ่งผ่านพ้นมาจากการออกงานแสดงข้างนอก ครูต้นน าข้อบกพร่องจากงานที่
เด็กๆไปแสดงมาบอกกล่าวตักเตือนเด็กๆ เพื่อที่จะแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้น การที่ครูต้นได้พูดคุยกับเด็ก
นักเรียนก่อนการเรียนและซ้อมนั้นจึงเป็นเหมือนการปรับทัศนคติและการสร้างความคุ้นเคยระหว่างครูต้น
กับเด็กๆ ซึ่งตัวเด็กเองจะได้เรียนรู้และน าค าบอกกล่าวของครูต้นไปพัฒนาตนเองต่อไป  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.8 บรรยากาศการซ้อมแบบรวมวง 
 ภาพถ่ายโดย รัชดาภรณ์ เหมจนิดา บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 19กุมภาพันธ์ 2560 

นอกจากการพูดคุยและสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนจะเริ่มเรียนแล้ว หากเพลงที่จะต้องเรียน
และซ้อมในวันดังกล่าวเป็นเพลงใหม่ที่ทุกคนยังไม่เคยเล่น ครูต้นจะแนะน าให้เด็กรู้จักในเบื้องต้นว่าเป็นเพลงของ
ใคร มีที่มาอย่างไร และจะน าเพลงดังกล่าวไปใช้เล่นในงานไหน ซึ่งเพลงที่น ามาให้เด็กเรียนและฝึกซ้อมนั้นโดย
ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่จะน าไปแสดงออกงาน ทั้งนี้ก็แล้วแต่ว่างานที่เด็กไปแสดงต้องการเพลงแนวไหน โดย
ในช่วงสิ้นปีที่แล้วจนถึงต้นปี 2560 ครูต้นจะสอนเพลงพระราชนิพนธ์เป็นหลัก และล่าสุดได้ให้เด็กเริ่มเรียนและ
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ฝึกเพลงของ Beethoven ชื่อเพลง Symphony No.5เพื่อใช้ออกงานในเดือนเมษายน เมื่อท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องของบทเพลงในเบื้องต้นแล้ว ครูต้นก็จะเริ่มสอนเพลง โดยครูต้นจะท าหน้าที่เป็นคอนดักเตอร์ให้แก่
วง ทั้งควบคุมการเข้าเพลงและการจบเพลง ควบคุมจังหวะ รวมไปถึงควบคุมเสียงดังและเบาในแต่ละ section 

ในขณะที่เรียนและซ้อมรวมวงนั้น สิ่งส าคัญที่ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติและปรับให้เข้ากับเพื่อน
ร่วมวงคือการฟังเสียงของทุกคนในวง เสียงในทีนี้หมายถึงเสียงที่มาจากเครื่องดนตรีในแต่ละ section ทั้ง 
5 section ได้แก่ ไวโอลิน 1 ไวโอลิน 2 วิโอลา เชลโล และดับเบิลเบส จะให้เสียงที่แตกต่างกัน  แต่ทุก
เสียงจะต้องฟังกันและผสานเป็นเนื้อเดียวกัน โดยน้องมะลิต าแหน่งไวโอลิน 2 ของวง A ได้กล่าวว่า 
ไวโอลิน 1 และ 2 จะให้เสียงที่ต่างกัน ไวโอลิน 1 จะมีเสียงสูงกว่าและเป็นท านอง (melody) ของเพลง 
แต่จะมีเชลโลจะให้เสียงที่เป็นจังหวะให้แก่ทุก section ทั้งไวโอลิน 1 และ 2 รวมไปถึงวิโอลา ฉะนั้น ทุก 
section จะต้องฟังเสียงกันละกัน “เป็น section นี่คือเรียนเป็น part ค่ะเสียง 1 เสียง 2 วิโอลา เชลโล 
เบส ไวโอลิน1กับ2เครื่องเหมือนกัน แต่ต่างตรงที่เล่นโน้ตจะสูงกว่า ไวโอลิน1 จะสูงกว่า แล้วก็เป็นเมโลดี้
ของเพลงนั้นๆ อย่างเชลโลเขาก็จะมีท่อน solo ของเขาด้วยนะ แล้วเขาจะต้องเป็นจังหวะให้กับไวโอลิน1
ด้วย คือทุกเสียงต้องฟังกัน ไม่ใช่แค่ฟังของไวโอลิน 1 เราต้องฟังทุกเสียง ยิ่งเมโลดี้เราก็ยิ่งจะต้องฟังเชลโล 
เพราะว่าเชลโลเขาจะเล่นจังหวะให้แบบ ตึก ตึก ตึก”(น้องมะลิ (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ 
2560)  

นอกจากการฟังเสียงของแต่ละ section แล้ว การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมวงยัง
เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท าให้การเล่นดนตรีแบบวงใหญ่ประสบความส าเร็จ ซึ่งน้องปุ๊กกล่าวว่าตนเองรู้จักกับเพื่อน
ในวง A ทุกคน รวมไปถึงน้องๆวงอื่น การสร้างความรู้จักและสนิทสนมจะท าให้เวลาเล่นดนตรีด้วยกันไม่
รู้สึกอึดอัด “เราต้องพยายามสนิทกับเพื่อนให้มากขึ้น เพราะเวลาเล่นจะได้ไม่อึดอัด” (น้องปุ๊ก (นาม
สมมุติ), สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560) และครูต้นยังกล่าวว่าแม้ในตอนนี้เด็กๆในเกือบทุกวงจะรู้จักกัน
หมดแล้ว เพราะผ่านการออกงานแสดงมาด้วยกัน แต่จะมีกลุ่มเด็กที่เพิ่งเข้าวงมาใหม่อย่างเช่นเด็กวง C ที่
จะไม่ค่อยสนิทกับวง A ซึ่งครูต้นจะให้เด็กทั้ง 2 วงนี้ได้รวมวงด้วยกันในงานแสดงดนตรีต่างๆ รวมไปถึงจะ
จัดกิจกรรมเข้าค่ายทุกปี โดยจะพาเด็กทั้งหมดไปท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างความรู้จักกันมากขึ้น “คือ
ตอนนี้วงค่อยข้างจะโอเค คือรู้จักกันหมดแล้ว เพราะเล่นด้วยกันมาทุกงาน หลายคอนเสิร์ต คือเป็นยิ่งกว่า
มิตรกันแล้วทุกวันนี้ ส่วนเด็กที่มาใหม่เลย เขาก็จะไม่ได้อยู่วงนี้ อย่างเช่นวง C กับวง A เขาก็จะไม่ค่อย
สนิทกัน เพราะงั้นเราก็จะมี event นึงที่แบบให้เล่นรวมกัน คือ combine กัน ให้เล่นด้วยกัน ทีนี้เราก็จะ
มีค่ายด้วยที่จะท าให้เด็กอยู่ร่วมกัน ค่ายนี้ฟรี แต่ก็มีเก็บค่าลงทะเบียน 100 นึง จัดปีละครั้ง”(วรินทร์ อาจ
วิไล, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560) 
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สิ่งที่เด็กๆจะได้จากการเรียนและซ้อมรวมวงในแต่ละครั้ง นอกจากการได้ฝึกซ้อมเพื่อ
พัฒนาทักษะในการเล่นดนตรีในต าแหน่งของตนเอง รวมไปถึงการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนในวงแล้ว เด็กๆ
ยังได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารกับครูต้น ผ่านการฟังและการดูท่าทางต่างๆที่ครูต้นสื่อสารในระหว่างการรวมวง 
โดยน้องกิ่งและน้องแก้วกล่าวว่า ในระหว่างการเรียนและการซ้อมรวมวงกับครูต้นจะมีการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นศัพท์เฉพาะทางดนตรี  (Musical terms)และเมื่อปีที่ผ่านมามีคอนดักเตอร์
ชาวต่างชาติมาร่วมซ้อมดนตรีด้วย เด็กๆก็จะได้เรียนภาษาไปในตัว แต่สิ่งที่น้องแก้วกล่าวนั้นท าให้ผู้ศึกษา
เข้าใจได้ว่าจริงๆแล้วสื่อกลางระหว่างคอนดักเตอร์และนักดนตรี หรือระหว่างนักดนตรีด้วยกันเองนั้นไม่ใช่
แค่ภาษาพูด แต่คือกระบวนการเล่นและการถ่ายทอดอารมณ์ทางดนตรี ดนตรีจึงเปรียบเสมือน 
“ภาษากลาง” ที่นักดนตรีทุกคนเข้าใจร่วมกัน เนื่องจากความเป็นสากลของดนตรีคลาสสิคที่มี
กระบวนการเรียนและการปฏิบัติเหมือนกันทั่วโลก  

สิ่งที่หนูได้จากการซ้อมวงคือได้จากพี่ต้นด้วย มันเป็นค าศัทพ์หลายๆค าที่ว่า
เป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับดนตรี แล้วก็ได้ภาษาอังกฤษด้วย เช่น จะมีค าว่า 
cut ก็คือให้หยุดเพราะว่าบางทีคนอื่นมาอย่างโจนาธานเงี่ย ที่เขาเป็นคอนดัก 
เขาพูดภาษาอังกฤษหมดเลย เราก็ได้ค าศัทพ์ไปด้วย ดนตรีเหมือนเป็น
ภาษากลางอ่ะพี่ ทั้งๆที่ทุกคนก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเลย ฟังไม่ออก แต่
เวลาเราเล่นดนตรี เขาพูดเราก็จะเข้าใจ (น้องแก้ว(นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 
19 กุมภาพันธ์ 2560) มันมีศัทพ์ที่แบบว่าเฉพาะ เช่น from beginny 
หมายถึงให้เริ่มมาตั้งแต่แรก แล้วก็ตัวหยุดเงี่ย FFก็คือดังมาก MFคือดังพอดี 
MPคือเบาปานกลาง Pคือเบา PPคือเบามาก แล้วตัวพวกนี้มันจะมีค ามา
อีกอ่ ะ  แบบ เป็ นชื่ อ เต็ ม  อย่ าง P ก็คื อ  PianoPP ก็คื อ  Presto แล้ วก็
Crescendoก็คือดังขึ้น ถ้าเราเห็นตัวนั้น เราต้องเล่นให้ดังขึ้นกว่าเดิม (น้อง
กิ่ง(นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ 2560) 

เช่นเดียวกับน้องเพชร (นามสมมุติ) ได้กล่าวว่าการเรียนและซ้อมรวมวงกับครูต้น ครูต้นจะ
เป็นคนที่คอยให้จังหวะ โดยให้สัญญาณด้วยมือขึ้น-ลง ซึ่งจะช่วยในเวลาที่น้องหลงจังหวะ และการใช้การ
หายใจ โดยจะสูดลมหายใจเข้า 1 ครั้ง เพื่อเป็นสัญญาณสื่อให้ทุกคนในวงเข้าเพลงพร้อมกัน รวมไปถึงใน
เรื่องของการเข้าถึงอารมณ์ของเพลง ครูต้นจะคอยบอกให้เด็กรู้ว่าสไตล์หรืออารมณ์ของเพลงจะต้องสื่อ
แบบไหน โดยจะสื่อสารออกมาทางเสียงดนตรี ซึ่งจะต้องสนุกสนาน โศกเศร้า หรืออลังการขึ้นอยู่กับสไตล์
ของผู้แต่งเพลงน้ันๆ 
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ตอนรวมวงพี่ต้นเขาก็จะเป็นคนให้จังหวะ แบบว่าให้สัญญาณมืออันนี้คือ 1 
อันนี้คือ 2 อันนี้คือ 3 อันนี้คือ 4 อันนี้คือ 1 เพราะไม่งั้นมันถ้าเกิดว่าดูไม่ออก 
สมมุติว่าเราหลงห้องหลงจังหวะ เราก็ต้องมองเขา ส่วนมากพี่ต้นเขาจะบ่น
เรื่องเข้าไม่พร้อมกันค่ะ เขาจะบอกว่าให้หายใจ หายใจสิ คือแบบหายใจเข้าฮึ
บนึงแล้วก็เข้าพร้อมกัน แล้วพี่ต้นเขาสอนดีนะ คือว่าเขาจะเอาอะไรมา
เปรียบเทียบอ่ะค่ะ ให้มันเข้าถึงอารมณ์เพลง อย่างเช่นเพลงของวง A บีโธเฟน
มันต้องอลัง เขาก็จะบอกว่าเนี่ยมันต้องอลังหน่อย ตอนเปิดเขาบอกว่ามันต้อ
งอลัง แต่ข้างในจะเละยังไงก็ได้ แต่ตอนเปิดกับตอนจบมันต้องดีที่สุด แบบบิ้ว
ให้เรามีอารมณ์กับเพลง (น้องเพชร (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 17 มีนาคม 
2560)  

นอกจากการเรียนและการฝึกซ้อมที่เน้นการปฏิบัติในห้องเรียนแล้ว ยังมีการสร้างกิจกรรม
ให้เด็กได้เรียนรู้และกลับไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ก็เพื่อสอดแทรกความรู้ที่ไม่ใช่แค่ความรู้ใน
เรื่องของการฝึกปฏิบัติทางดนตรี แต่ยังเป็นความรู้เกี่ยวกับประวัตินักดนตรี รวมไปถึงความเป็นมาของบท
เพลง ซึ่งน้องทับทิมได้กล่าวกับผู้ศึกษาว่า ครูต้นจะให้การบ้านโดยการกลับไปหาประวัตินักดนตรี แล้วจด
ลงข้อมูลกระดาษหรือวาดรูปประกอบเพื่อน ามาส่งครูต้นและที่ส าคัญเด็กทุกคนจะต้องจ ารายละเอียด
ต่างๆให้ได้ เพราะจะมีการทดสอบในห้องเรียน หากเด็กคนไหนไม่สามารถตอบได้หรือตอบผิดก็จะมี
บทลงโทษ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสร้างความสนุกสนานให้แก่เด็กควบคู่ไปกับการให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์
ของนักดนตรีด้วย “พี่ต้นเขาก็เคยบอกให้หนูไปหาประวัตินักดนตรี ก็ต้องไปหาในเน็ต เราต้องจ าให้ได้ เขา
ก็จะมีสอบแกล้งเราอะไรพวกนี้ด้วย เป็นเกมส์ บางครั้งถ้าตอบไม่ได้เขาจะมีแป้งทาหน้า ส่วนใหญ่หนูจะ
ค้นคว้าจากในเว็บมากกว่า แล้วก็เอามาท่องๆ เขียนด้วย แล้วก็เอามาส่งพ่ีต้น แล้วบางครั้งเขาก็มีให้วาดรูป
ด้วย วาดรูปว่าคนนี้หน้าตาเป็นยังไง แบบเวลาคลาสนี้เราเรียนเพลงของคนนี้ เราก็ต้องไปหาข้อมูลมา” 
(น้องทับทิม (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ 2560) เช่นเดียวกับน้องกิ่งและน้องแก้ว โดยน้องทั้ง
สองได้กล่าวว่า ครูต้นจะให้กลับไปค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ดนตรี โดยเฉพาะประวัตินักดนตรีที่น้องๆ
ได้เรียนและฝึกซ้อมเพลงของนักดนตรีท่านนั้นอยู่ ซึ่งน้องกิ่งกล่าวว่าปกติตนจะชอบดูภาพยนตร์เกี่ยวกับ
ไวโอลินอยู่แล้ว โดยเฉพาะเรื่องของโมสาร์ท วิวัลดี และบีโธเฟน ซึ่งถือเป็นนักดนตรีคลาสสิคในต านาน 
ภาพยนตร์ที่น้องกิ่งชอบดูคือเรื่อง Red Violin37และน้องกิ่งยังสามารถเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของโม

                                                            
37The Red Violin หรือ ไวโอลินเลือด (1998) ก ากับโดยFrancois Girard เป็นหนังที่ได้

รางวัล Best Music by John Corigliano ในการชิง Academy awardมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการเดินทาง
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สาร์ทให้ผู้ศึกษาฟังได้อย่างครบถ้วน ดังนั้น การที่น้องกิ่งและน้องแก้วซึมซับเรื่องราวและประวัตินักดนตรี
ผ่านทางการดูสื่อภาพยนตร์ ท าให้น้องทั้งสองชื่นชอบวิถีแบบตะวันตกมากกว่า ซึ่งส่งผลต่อการรับชมสื่อ
ต่างๆ เช่น การฟังเพลง เป็นต้น  

แล้วก็มีประวัติศาสตร์ดนตรีว่าคนแต่งคนนี้เป็นยังไง เขาจะให้เป็นการบ้าน 
ให้เรากลับไปหา แล้วเขาจะถาม (น้องแก้ว (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 19 
กุมภาพันธ์ 2560) ส่วนใหญ่พวกหนูก็จะกลับไปดูหนังเลย ดูหนังเกี่ยวกับ
ไวโอลิน ดูหนังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของโมสาร์ท ประวัติศาสตร์วิวัลดี 
ประวัติศาสตร์บีโธเฟน แล้วก็เรื่อง Red Violin มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ
ไวโอลินที่เราฟังกัน แล้วแบบเราดูหนังที่เราชอบเพราะเหมือนแบบว่าเรา
อยากรู้ว่าคนที่เราเล่นเพลงเขาอ่ะเขาเป็นยังไง เหมือนโมสาร์ทเขาแต่งเพลง
อันแรกเลย เบอร์ 1 ของเขาตอน 4 ขวบ แล้วเขาก็มาสร้างซิมโฟนี่ตอน 7 
ขวบ ซึ่งเราเล่นมาตั้งนาน เราท าไม่ได้ เขาเก่งมากจริงๆ แต่โมสาร์ทก็ตาย
เพราะนอนไม่พอ ออกงานเยอะมาก แล้วก็มีคนมาโกงเขาอีก แบบเขาไม่รู้ว่า
คนนี้มาประจบเป็นหลวงในวัง แล้วพอในหนังอ่ะเหมือนโมสาร์ทเขาไม่ไหว
แล้ว เขาเหมือนจะอาสาพาโมสาร์ทไปหาหมอ เขาก็พาไปแต่เขาไม่ได้พาโม
สาร์ทไปหาหมอ เขาก็ทรมานโมสาร์ทจนตาย คือให้โมสาร์ทแต่งเพลงให้เขา 
แล้วเขาก็เขียนเอง เพื่อจะได้รู้ว่าโมสาร์ทแต่งเพลงยังไง แต่เขาก็ไม่โด่งดัง 
เพราะเขาคิดว่าเขาจะไปรู้ความลับของโมสาร์ทแล้ว เขาก็จะเอามาแต่งเป็น
เพลง แต่เขาก็ไม่สามารถท าเหมือนโมสาร์ทได้ แล้วพี่ต้นก็เล่าให้ฟังด้วยว่าคน
นี้เกิดที่ไหน คนนี้มีฉายาว่าอะไร แบบหนูชอบสไลต์ฝรั่งนะ ถ้าให้เลือกระหว่าง
ฝรั่งกับเกาหลี หนูชอบฝรั่งมากกว่า (น้องแก้ว (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 19 
กุมภาพันธ์ 2560) หนูก็ชอบฝรั่งมากกว่า แบบเวลาฟังเพลงก็จะฟังเพลงไทย
กับฝรั่งมากกว่า (น้องกิ่ง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 19 กุมภาพันธ์ 2560) 

จากที่ได้กล่าวมาในหัวข้อการปฏิบัติและการฝึกซ้อมในรูปแบบการรวมวง ซึ่งถือเป็น
กระบวนการเรียนและปฏิบัติการทางดนตรีขั้นสุดท้ายที่สะท้อนให้เห็นว่าเด็กแต่ละคนมีพัฒนาการและ
สามารถน าทักษะทางด้านดนตรีมาปฏิบัติร่วมกับคนอื่นได้เต็มที่มากน้อยแค่ไหน ทั้งนี้ ผู้ศึกษาเห็นว่าการ
                                                                                                                                                                                 

ของไวโอลินตัวหนึ่ง ซึ่งผ่านการใช้งานจากนักดนตรีหลายคน แต่ทุกคนมีจุดจบเหมือนกันคือความตาย 
ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากไวโอลินของ Stradivarius ที่ชื่อ The Red Mendelssohn สร้าง
ในปี ค.ศ.1721 (Singing Blue Jay's Blog, 2553: ออนไลน์)  

http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Stradivarius
http://en.wikipedia.org/wiki/Stradivarius#Stradivari_instruments
http://en.wikipedia.org/wiki/Stradivarius#Stradivari_instruments
http://singingbluejay.blogspot.com/
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เรียนและซ้อมรวมวงนั้นเปรียบเสมือนการเรียนในห้องเรียนทั่วไปที่ประกอบไปด้วยครูสอน เด็กนักเรียน 
และอุปกรณ์การเรียน แต่ส าหรับห้องเรียนดนตรีแห่งนี้ ซึ่งประกอบไปด้วยเด็กที่มีความแตกต่างทั้งอายุ
และประสบการณ์ การที่จะท าให้เด็กๆสามารถอยู่ร่วมกันได้ รู้จักปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนในวง รวมไปถึงซึม
ซับความรู้และการปฏิบัติที่ถ่ายทอดมาจากครูสอน จ าเป็นที่จะต้องมีการวางกฎระเบียบที่จะท าให้เด็กรู้ว่า
อะไรควรท า หรืออะไรไม่ควรท า การประเมินรายบุคคลเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีความรับผิดชอบและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเอง รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ผ่านการจัด
กิจกรรมให้ความรู้ในระหว่างเรียน ซึ่งผลที่ตามมาคือเด็กทุกคนรวมไปถึงครูผู้สอนจะเป็นหนึ่งเดียวกัน มี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน เป็นนัยยะส าคัญที่จะน าไปสู่การหล่อหลอมอุปนิสัยและความชื่นชอบของเด็ก
แต่ละคน  

 

จากดนตรีในโบสถ์สู่วงดนตรีอิมมานูเอล  

กระบวนการเรียนและปฏิบัติทางดนตรีของเด็กๆนั้นไม่ได้สิ้นสุดอยู่เพียงแค่ที่พื้นที่ของ
โบสถ์ แต่การได้ออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ภายนอกควบคู่ไปกับการเรียนรู้และการปฏิบัติทางดนตรี 
เป็นจุดหมายส าคัญที่เด็กๆควรจะได้สัมผัสและเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง จากการได้สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจาก
น้องๆทั้ง 10 คน รวมไปถึงครูต้น ท าให้ผู้ศึกษาเห็นว่าในช่วงระยะเวลา 2-3 ปี ที่ผ่านมา โรงเรียนดนตรีอิม
มานูเอลเริ่มเติบโตและพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการได้รับความช่วยเหลือทั้งจากบุคคล สถาบัน หรือ
องค์กรต่างๆภายนอก โดยจะมาในรูปแบบของการส่งเสริมทางด้านการเรียนดนตรี เช่น มีนักดนตรี
คลาสสิคทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเป็นอาสาสมัครมาเข้าช่วยสอนดนตรีและเป็นคอนดักเตอร์ให้กับวง 
รวมไปถึงการบริจาคเครื่องดนตร ีหรือทุนทรัพย์ให้แก่โรงเรียน เพื่อน าไปเป็นทุนการศึกษาหรือจัดกิจกรรม
ทางดนตรีให้แก่เด็กๆ นอกจากนั้นยังมอบโอกาสให้แก่เด็กๆได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี เช่น ให้
เด็กๆได้เข้าชมการแสดงดนตรีคลาสสิคของนักดนตรีระดับประเทศ และให้เด็กๆได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของวง
ออเคสตรา เพื่อเรียนรู้และพัฒนาฝีมือร่วมกับนักดนตรีมืออาชีพ ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีและมีคุณค่าที่
เด็กกลุ่มนี้ควรได้สัมผัส ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นย่อยได้แก่  

1. การได้ร่วมงานกับนักดนตรีคลาสสิคมืออาชีพและวงออเคสตราต่างประเทศ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบันในทุกๆปีจะมีการจัดคอนเสิร์ตในรูปแบบของการรวมวง
ออเคสตรา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้มีโอกาสเล่นดนตรีร่วมกับนักดนตรี รวมไป
ถึงคอนดักเตอร์มืออาชีพ โดยใน 1 ปีจะมีการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ 1-2 ครั้ง ภายใต้ชื่อโครงการว่า Music for 
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Life จัดโดยโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล ที่สถาบันคึกฤทธิ์ ปราโมช และตึกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาซึ่งคอนเสิร์ตดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อการกุศล คนนอกสามารถเข้าชมฟรี แต่หากจะ
มีการบริจาคหรือสมทบทุนเพิ่มเติมก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ที่ผ่านมามีนักดนตรีและคอนดักเตอร์จากทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศมาเข้าร่วมกับวงดนตรีของโรงเรียนอิมมานูเอล และช่วยสอนดนตรีให้แก่เด็กๆใน
วง ซึ่งครูต้นกล่าวว่าในทุกๆคอนเสิร์ตจะมีคอนดักเตอร์จากต่างประเทศ โดยเฉพาะ Jonathan Mann
คอนดักเตอร์ชาวอังกฤษมาช่วยก ากับและควบคุมวง รวมไปถึงฝึกซ้อมดนตรีร่วมกับเด็กๆเป็นประจ าทุกปี
(วรินทร์ อาจวิไล, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560) 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 5.9 และ 5.10บรรยากาศคอนเสิร์ต Music for Life ที่สถาบันคึกฤทธิ์และตลาดหลักทรัพย ์

ที่มา : Facebook Immanuel Music School 
นอกจากนั้นยังมีนักไวโอลินและคอนดักเตอร์คนไทยที่มีชื่อเสียงในแวดวงดนตรีคลาสสิค 

ทั้งอาจารย์สิทธิชัย เพ็งเจริญ ซึ่งได้มาร่วมแสดงเดี่ยวไวโอลินร่วมกับวงดนตรีของโรงเรียนอิมมานูเอลใน
คอนเสิร์ต Music for Life เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558 และอาจารย์สมเถา สุจริตกุล38โดยอาจารย์สมเถา
ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนดนตรีอยู่เป็นประจ า ทั้งการที่ ได้เข้ามาช่วยเป็นคอนดักเตอร์ให้วงใน
งานประจ าปี เช่น งานคริสต์มาสที่จัดขึ้นที่โบสถ์อิมมานูเอล สุขุมวิท 50 ซอยเริ่มเจริญและเปิดโอกาสให้
เด็กๆได้มีเข้าชมงานการแสดงดนตรีและประสานเสียงที่อาจารย์จัดขึ้น รวมไปถึงน าตัวแทนของเด็กๆมา
เข้าร่วมงานการแสดงร้องเพลงประสานเสียงและคอนเสิร์ตวงออเคสตรา โดยครูต้นกล่าวว่า การที่โรงเรียน

                                                            
38อาจารย์สมเถา สุจริตกุล วาทยากร คีตกร นกัประพันธ์เพลงคลาสสิก ผู้ก ากับภาพยนตร์ 

รวมไปถึงนักเขียนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของเมืองไทย และเปน็ผู้ก่อตั้งมูลนิธิอุปรากรกรุงเทพฯ 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_vaTC0-_SAhXCvY8KHTcnCU4QFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.set.or.th%2Fth%2Fabout%2Fmap%2Fmap_p1.html&usg=AFQjCNFMqFAiScHU--0bLvX0XMqkMzUABg&sig2=0ghS86hD3olh0N0cQ8mw2g
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_vaTC0-_SAhXCvY8KHTcnCU4QFggbMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.set.or.th%2Fth%2Fabout%2Fmap%2Fmap_p1.html&usg=AFQjCNFMqFAiScHU--0bLvX0XMqkMzUABg&sig2=0ghS86hD3olh0N0cQ8mw2g
https://www.facebook.com/Immanuelmusicschool/?ref=page_internal
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ได้รู้จักกับอาจารย์สมเถานั้น เนื่องจากอาจารย์ดาร์ก สามีของอาจารย์สุวัยเคยได้เป็น choir39ให้กับวงของ
อาจารย์สมเถา อาจารย์ดาร์กจึงได้แนะน าให้รู้จักกับโครงการดนตรีที่ด าเนินการอยู่ (โรงดนตรีเรียนอิม
มานูเอล) เมื่อทราบเช่นนั้น อาจารย์สมเถาจึงมีความประสงค์ที่จะเข้ามาช่วยเหลือเด็กที่มีทักษะ
ความสามารถทางด้านดนตรี แต่ขาดโอกาสอย่างเด็กจากชุมชนคลองเตย 

เดือนเมษาก็จะเป็นคอนเสิร์ตทีไ่ปร่วมกับอาจารย์สมเถา เป็นเยาวชนของที่นู้น
ด้วย ซึ่งจริงๆเราก็คอนเทคกับเขามานานแล้ว เราก็เคยไปดูคอนเสิร์ต เด็กๆ
เราก็จะปลื้มคนในวงนั้น แต่ตอนนี้เราก็จะได้เล่นร่วมกันแล้ว ที่เรารู้จักกับ
อาจารย์สมเถาได้ก็คือสามีของอาจาร์ยสุวัยเขาเคยร้องเพลงเป็น choir ให้กับ
ที่นู้น เพราะงั้นเขาก็เลยไปอธิบายโปรเจคดนตรีของเราให้อาจารย์สมเถาฟัง 
แล้วอาจารย์สมเถาเขาก็แบบเขามีทุกอย่างในวงดนตรีแล้ว แต่หนึ่งสิ่งที่เขายัง
ไม่ได้ท าคือการช่วยเหลือสังคม เขามีพร้อมแล้ว มีทั้งวงผู้ใหญ่ วงเด็ก แต่เขา
ยังไม่มีวงที่ช่วยเหลือสังคม วงเด็กที่ด้อยโอกาส เขาก็เลยอยากสนับสนุน เราก็
พาเด็กไปดูคอนเสิร์ต ไปเล่นละครเวทีกับเขา พี่ก็ไปเล่นดนตรีกับเขาด้วย
บางครั้ง (วรินทร์ อาจวิไล, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560) 

เด็กๆจากวง A เกือบทุกคนรู้จักและต่างก็เคยร่วมงานกับอาจารย์สมเถามาแล้ว ซึ่งน้องกิ่ง
และน้องแก้วกล่าวกับผู้ศึกษาว่า กลุ่มเด็กๆรุ่นน้องในวง A ได้แก่ น้องใยไหม น้องทับทิม น้องฟาง น้อง
ปลา และน้องปาล์ม (นามสมมุติ) เป็นกลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการทางดนตรีรวดเร็ว และมีความสามารถที่
หลากหลายทั้งเล่นดนตรีและร้องเพลง ซึ่งเด็กทั้ง 5 คนนี้จะได้รับโอกาสให้ไปเข้าร่วมแสดงตามงานต่างๆ 
โดยเฉพาะงานของอาจารย์สมเถา โดยเมื่อปลายปีที่แล้วน้องๆได้ไปร้องเพลงประสานเสียงในวันที่มีการ
ถ่ายท าการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีที่สนามหลวง ซึ่งมีอาจารย์สมเถาเป็นคอนดักเตอร์ รวมไปถึง
ละครเวทีเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยอาจารย์สมเถาจัดขึ้นและให้น้องๆไปร่วมแสดงด้วย เด็กทั้ง 5 คน
นี้จึงเรียกได้ว่าเป็น “เด็กของอาจารย์สมเถา” 

พวกหนูออกงานทุกคน วง A นี่เป็นตัวหลักเลย วง A คือสามารถอ่านโน้ตได้
แล้ว ที่เห็นตัวเล็กๆอย่างน้องใยไหม เขาก็อยู่วง A เล่นเพลงระดับโลกได้แล้ว 
ใยไหมนี่ เล่นซูซูกีน าหนูไปแล้วนะ (น้องกิ่ง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 
กุมภาพันธ์ 2560) ใยไหมนี่เขาเล่นได้สองอย่างพร้อมกันเลยนะ เขาเล่นเชล

                                                            
39นักร้องประจ าโบสถ์ เรียกว่า “ไควร์” (Choir) ขับร้องประสานเสียง โดยประกอบด้วย

ชายล้วนหญิงล้วนหรือทั้งชายหญิงก็ได้ 
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โลได้อยู่แล้วใช่มะ แต่พอมาอยู่วง C อีกวงนึงใยไหมจะเล่นไวโอลินหนึ่ง 
แล้วยังเล่นเปียโนได้อีก ร้องเพลงอีก เสียงเพราะมาก(น้องแก้ว (นาม
สมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) แล้วเด็กรุ่นนั้นอ่ะเขามีโอกาส
เยอะกว่ารุ่นหนูมาก เพราะตอนเขามาเรียนปั๊บ เขาได้เรียนพร้อมพวกหนูเลย 
แล้วโอกาสเขาคืออายุเขายังเด็กอยู่อ่ะเขาได้ออกงานเยอะกว่า (น้องกิ่ง (นาม
สมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) แล้วคือตอนงานที่สนามหลวงวันที่ 
22 เมื่อปีที่แล้วนั่นก็คือเด็กเราก็ไปเป็นคอรัส คืออาจารย์สมเถาเขาก็จะ
เชิญไปร้องให้ แล้วก็มีงานไปเล่นละครเวทีของเขาเมื่อเดือนมกรา ก็จะเป็น
เด็ก 5 คน คือ ใยไหม ฟาง ปลา ปาล์ม ทับทิม 5 คนนี้ก็คือเป็นเด็กของ
อาจารย์สมเถาเลย คือเขาก็มีอะไรก็จะให้เด็ก 5 คนนี้ไปร้องไปเล่นดนตรี
(น้องแก้ว (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

นอกจากการที่มีทั้งนักดนตรีและคอนดักเตอร์จากทั้งในและต่างประเทศเข้ามามีส่วนช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนและท ากิจกรรมทางดนตรีแล้ว ยังมีวงดนตรีออเคสตราจากต่างประเทศเข้า
มาเพื่อมาร่วมเล่นดนตรีกับน้องๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยน้องกิ่งและน้องแก้วกล่าวว่าที่
ผ่านมามีนักดนตรีชาวนอร์เวย์ 5 คน40มาร่วมเล่นคอนเสิร์ต และมาช่วยสอนดนตรีให้แก่เด็กๆโดยจะมีการ
ไปเข้าค่ายซ้อมดนตรีนอกสถานที่ร่วมกัน ซึ่งน้องกิ่งกล่าวว่าท าให้ตนสามารถเล่นเพลงที่ยากได้ในเวลา 2 
อาทิตย์ “นอกจากนี้มันยังมีวงระดับโลกเลยพี่ เมื่อคอนเสิร์ตที่แล้วมีคนนอร์เวย์มา 5 คนเลยคือเขาบิน
มาเพื่อมาเล่นคอนเสิร์ตกับเรา เขามาช่วยสอนเราสองอาทิตย์อ่ะ แค่สองอาทิตย์อ่ะพี่คือแบบเขาสอนดี
มาก หนูเรียนกับเขาครั้งเดียวหนูสามารถเล่นเพลงที่ยากๆได้เลยคือเขาก็มาเข้าค่ายกับเรา เป็นค่ายที่จะ
ไปซ้อมดนตรีนอกสถานที่”(น้องกิ่งและน้องแก้ว (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

เช่นเดียวกับวงออเคสตราของประเทศญี่ปุ่น41 น้องกิ่งและน้องแก้วกล่าวว่า วงดนตรีนี้ได้
เดินทางมาร่วมเล่นดนตรีกับน้องๆถึง 2 รอบแล้ว โดยได้เดินทางเพื่อไปแสดงดนตรีมาแล้วทั่วโลก เหมือน

                                                            
40นักดนตรีจากวง Kristiansand Symphony Orchestra ประเทศนอร์เวย์ เดินทางมา

ประเทศไทยเพื่อมาร่วมเล่นดนตรีในงาน Music for Life เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ที่สถาบันคึกฤทธิ์ 
ปราโมช (วรินทร์ อาจวิไล, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560)  

41งานแสดงดนตรี “คลาสสิกในชุมชน (Classic visit Community)”โดยโรงเรียนดนตรีอิม

มานูเอลได้ร่วมแสดงกับวงดนตรีออเคสตราจากประเทศญี่ปุ่นชื่อว่า Worldship Orchestraซึ่งได้เดินทาง



181 
 

เป็นการสร้างความสัมพันธ์และเผยแพร่วัฒนธรรมดนตรีระหว่างประเทศ แม้จะแตกต่างกันทางด้านเชื้อ
ชาติและภาษา แต่การที่จะสามารถสื่อสารระหว่างกันได้นั้น น้องกิ่งกล่าวว่าจะมีภาษาที่เข้าใจเหมือนกัน
คือ ภาษาดนตรี ซึ่งน้องกิ่งจะรู้จักกับพี่ๆที่เล่นไวโอลิน 1 เพราะอยู่เสียงเดียวกัน ท าให้สามารถใช้ดนตรี
เป็นสื่อกลางในการสื่อสารได้ “แล้วก็มีแบบว่ามีกลุ่มไวโอลิน กลุ่มออเคสตราจากประเทศญี่ปุ่นเขาก็มาเล่น 
ก็เดี๋ยววันพุธนี้เขาก็จะมาอีกที่บ้านสรรเสริญ อันนี้คือเขามารอบสองแล้ว คือเขาแบบหอบเครื่องดนตรี
มาเล่นให้เด็กๆดู วงนี้เขาไปทั่วโลกเลยเพื่อที่จะไปเล่นดนตรีให้น้องๆฟัง เหมือนอยากเผยแพร่ เราก็จะร่วม
เล่นวงด้วยกันกับเขา พี่คิดเอาหนูคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเลย เขาพูดคนละภาษาเลยแต่แบบว่าเราคุยกันทาง
ดนตรีไง ภาษาดนตรีอ่ะพี่ แค่เขาชี้แล้วฟัง แล้วก็เล่นอันนี้ เขาก็รู้ แบบหนูสนิทกับพี่ทุกคนที่เล่นไวโอลิน
หนึ่ง เพราะว่าเราอยู่เสียงเดียวกัน”(น้องกิ่งและน้องแก้ว (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

โดยครูต้นยังกล่าวว่าจุดประสงค์ของการมาร่วมเล่นดนตรีของวงออเคสตราจากประเทศ
ญี่ปุ่นคือการมาร่วมแสดงกับวงดนตรีออเคสตราที่เกิดขึ้นจากชุมชน เมื่อมีโอกาสครูต้นจึงอยากน าวงดนตรี
ของโรงเรียนมาร่วมแสดงด้วย ถึงแม้ว่าจะมีภาษาพูดที่ใช้ในการสื่อสารต่างกัน แต่ดนตรีคือภาษาเดียวกัน 
ซึ่งทางโรงเรียนนั้นไม่ได้ติดต่อหรือส่งค าขอไปโดยตรง แต่มาจากการประสานงานร่วมกับอาจารย์จากคณะ
ดุริยางค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท าให้วงดนตรีออเคสตราจากญี่ปุ่นเลือกที่จะเข้ามาที่นี้ เพื่อมาเยี่ยมและดู
งานกับโรงเรียนด้วย “วงดนตรีญี่ปุ่นคือเขามาเพราะหนึ่งเขาอยากมาเล่นดนตรีในชุมชนอยู่แล้ว ซึ่งเราก็
อ้าวชุมชนเราก็มีวงออเคสตราท าไมเราไม่จอยกันละ บางทีมาคนละประเทศคนละภาษาแต่ดนตรีมันท าให้
คนเห็นว่าเราสื่อสารกันได้ ดนตรีคือภาษาเดียวกัน ต่อให้อยู่มุมโลกไหนก็ตาม คืออย่างพอเขาจะมา เขาก็
จะเป็นคนเลือกเองเลยว่าจะมาที่ไหน คือเราไม่ได้ส่งค าขอไปนะ คือมีครูจากศิลปากรนี่แหละจากดุริยางค์ 
เป็นconnection เขาก็มาหาเราเลย ตอนนั้นวงคนญี่ปุ่นมาเยี่ยมก่อน มาดูก่อนว่าวงเราเป็นแบบนี้ เขามา
ทุกปีนะ”(วรินทร์ อาจวิไล, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560) 

พร้อมกันนั้นครูต้นยังกล่าวสะท้อนให้ผู้ศึกษาเห็นว่าสิ่งที่เด็กๆจะได้จากการร่วมเล่นดนตรี
กับวงออเคสตราประเทศญี่ปุ่นนอกเหนือจากการได้ร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมทางดนตรีแล้ว 
สิ่งที่เด็กจะได้กลับมามากกว่านั้นคือการได้เห็นแบบอย่างจากนักดนตรีญี่ปุ่น ซึ่งคนที่จะเก่งดนตรีได้ไม่
จ าเป็นจะต้องเป็นแค่นักดนตรี เพราะส าหรับการเล่นดนตรีคลาสสิคของคนญี่ปุ่นนั้นไม่ว่าจะประกอบ

                                                                                                                                                                                 

มาแสดงดนตรีคลาสสิคร่วมกับเด็กจากโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 

และ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ชุมชนน้องใหม่ (วรินทร์ อาจวิไล, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560) 
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อาชีพใดก็ตามก็สามารถเรียนและฝึกได้ทุกเมื่อ จนกระทั่งสามารถเล่นดนตรีได้อย่างมืออาชีพ ทั้งนีเ้กิดจาก
การทุ่มเทและเต็มที่กับสิ่งที่ท า 

สิ่งที่เด็กเขาจะได้จากการไปร่วมกับวงญี่ปุ่นคือหนึ่งวัฒนธรรมดนตรี ดนตรี
สากลเรายังไม่ได้บูมเท่าคนญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นเขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เพราะ
งั้นจะเรียนอะไรก็ได้ คือบางคนถ้าเล่นดนตรีก็สุดไปเลย ซึ่งบางคนเรียนเป็น
อดิเรกยังเล่นเก่งกวา่คนไทยทีเ่ป็นมืออาชีพอีก คือส่วนใหญ่ที่เขามาก็ไม่ได้เป็น
นักดนตรี 100 เปอร์เซ็นนะ เป็นหมอเป็นอะไรหลายๆอย่าง แต่เขาสามารถ
เล่นดนตรีได้ อันนี้ก็เหมือนกันให้เปรยีบเทยีบกับเด็กเราวา่เราไม่จ าเป็นจะตอ้ง
เป็นนักดนตรี แต่เราสามารถใช้ดนตรีไปช่วยเหลือที่อื่นได้ด้วย คือให้เด็กเขา
เห็นเป็นแบบอย่าง เหมือนแบบเด็กเขาก็ไม่เคยได้ร่วมวงกับอินเตอร์ เนชชั่น
เนลขนาดนี้ ให้เขาได้สัมผัสว่าเขาได้เล่นกับคนญี่ปุ่น ไม่ใช่คนไทยเลย เหมือน
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วย (วรินทร์ อาจวิไล, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 
2560) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.11บรรยากาศงานแสดงดนตรี คลาสสิคในชุมชน (Classic visit Community) 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 

ที่มา : Facebook Immanuel Music School 
2. การได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาและบุคคลภายนอก 

ในอดีตที่ผ่านมาโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลได้รับการสนับสนุนทั้งทุนทรัพย์และเครื่องดนตรี 
แต่ที่ส าคัญที่สุดคือการได้รับโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนและเล่นดนตรีร่วมกับวง
ดนตรีจากสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดขึ้นของวงดนตรีอิมมานูเอล โดยครูต้นได้กล่าวว่า

https://www.facebook.com/Immanuelmusicschool/?ref=page_internal
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การเกิดขึ้นของวงดนตรีออเคสตราของโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลนั้น มาจากการได้เข้าร่วมเล่นดนตรีกับ
โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา เนื่องด้วยบุตรของอาจารย์สุวัยได้เข้าเรียนที่นั่นและยังเป็นนักดนตรีใน
วงออเคสตราของโรงเรียน อาจารย์สุวัยจึงได้ติดต่อกับทางโรงเรียนว่ายังขาดนักดนตรีหรือไม่ หากเป็นไป
ได้ตนอยากจะน าเด็กๆที่เรียนดนตรีที่โบสถ์มาร่วมเล่นด้วย ซึ่งในตอนนั้นครูต้นถือเป็นเด็กรุ่นแรกที่มี
โอกาสได้เข้าไปร่วมเล่นดนตรีกับวงออเคสตราของโรงเรียนนานาชาติ นับตั้งแต่การที่มีเด็กรุ่นแรก 6-7 คน
จากโบสถ์ได้เข้าร่วมเล่นดนตรีกับโรงเรียนนานาชาติ ท าให้การรวมวงออสเคสตราของเด็กๆที่โบสถ์เกิดขึ้น
อย่างจริงจัง เกิดการกลับมาพัฒนาเป็นวงออเคสตราของโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลขึ้น จนถึงปัจจุบันยังคง
มีการน าเด็กจากที่โบสถ์ไปเข้าร่วมเล่นดนตรีกับโรงเรียนนานาชาติทุกปี แต่ทั้งนี้มีการก าหนดอายุของเด็ก
ที่จะได้ร่วมเล่นดนตรี ซึ่งจะต้องเป็นเด็กอายุ 14 ปีขึ้นไป  

อาจารย์สุวัยเป็นคนนึงที่เขามาแล้วลูกเขาก็ต้องไปเรียนนานาชาติโดยปริยาย 
คือเขาย้ายมาทั้งครอบครัว ลูกเขาก็ต้องได้เรียนที่นานาชาติอยู่แล้ว แล้วลูก
ของอาจารย์สุวัยเขาเล่นดนตรีอยู่แล้วตั้งแต่เด็ก เพราะงั้นลูกเขาเลยเลือก
กิจกรรมดนตรีเป็นหลัก ลูกเขาก็ได้อยู่วงออเคสตราที่นู้น ทีนี้อาจารย์สุวัยรู้เขา
ก็น าเด็กที่นี้ พี่เป็นเด็กรุ่นแรกที่ได้ไปนานาชาติ ก็ไปร่วมเล่นกับเขา นี่เลยเป็น
จุดเริ่มต้นที่อาจารย์สุวัยน าเราไปร่วมกับโรงเรียนนานาชาติ อาจารย์สุวัยเขาก็
ถามว่าอยากได้นักดนตรีอีกมั้ย มันจะพอมีโอกาสให้เด็กเราไปรวมวงออเคสต
รามั้ย อันนี้เป็นจุดแรกเลยนะ เหมือนเป็นจุดประกายของวง คือการไปเล่นกับ
นานาชาติ ตอนนั้นรุ่นพี่ที่ไปเล่นมีประมาณ 6-7 คน ปัจจุบันก็ยังมีไปร่วมเล่น
กับนานาชาตินะ แต่ปีที่แล้วติดกรณีของในหลวงก็เลยไม่ได้ไป ตอนแรกพี่ต้อง
ไปคอนดักด้วยในคอนเสิร์จนั้น พอติดกรณีนั้นก็เลยต้องยกเลิก ส่วนเด็กของ
ที่นี้ก็จะไปกันหมด แต่เขาจะแบ่งชั้นนะไปหมดไม่ได้ เขาจะแบ่งเป็นช่วงอายุ 
อายุที่เขาต้องการคือ 14 ปีขึ้นไป บางคนเด็กเราเก่งแล้ว แต่อายุไม่ถึง ก็มีบาง
คนก็อายุถึงแต่ก็ยังไม่เก่งมาก (วรินทร์ อาจวิไล, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 
2560) 

เช่นเดียวกันน้องแก้วกล่าวกับผู้ศึกษาว่าที่ผ่านมาเด็กๆจากที่โบสถ์ได้ร่วมเล่นดนตรีกับ
โรงเรียนนานาชาติเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี นับตั้งแต่เด็กรุ่นครูต้นที่เป็นเด็กรุ่นแรกที่ได้ไป ซึ่งน้องทั้งสอง
ก็เคยได้ไปร่วมเล่นมาแล้วด้วยและน้องกิ่งยังกล่าวว่าการได้ไปร่วมเล่นดนตรีกับโรงเรียนนานาชาติถือเป็น
ความโชคดีของเด็กๆ เพราะครูชาวต่างชาติของที่นั่นใจดีและปฏิบัติต่อเด็กๆเหมือนเป็นเด็กนักเรียนของ
เขา และยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ รวมไปถึงยังจะมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆอีกด้วย“การรวมวงที่
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นานาชาติ แบบโชคดีมาก เพราะเมื่อก่อนรวมวงกับโรงเรียนนานาชาติประจ า โรงเรียนนานาชาติ
บางกอกพัฒนา ตอนที่ไปรวมวงที่นู่นก็ประมาณ 8-9 ปีที่แล้ว เกือบๆ 10 ปี ตอนนั้นพี่ต้นก็ยังเด็กอยู่ 
ก็ไปรวมวงกับพวกหนูนี่แหละ(น้องแก้ว (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) แต่ว่าที่
โรงเรียนนานาชาติเขาจะเอาเด็กประมาณอายุไม่เกิน 14 ปี แต่ตอนนี้เราอายุเกินไปแล้ว เราก็ไม่ค่อยได้ไป 
แต่ว่าน้องๆเด็กๆก็ยังไป ซึ่งอาจารย์ที่นานาชาติเขาก็ดีกับเรามาก อาจารย์เขาก็จะเป็นฝรั่งหมดเลย เราไป
อยู่ที่นั่นเราก็เหมือนนักเรียนของเขาเลย แต่เราไม่ต้องเสียค่าเรียนอะไรเลย หนูรู้สึกว่าอาจารย์ที่นั่นเขา
ชอบน้องๆมาก เขาแบบว่าจะให้ทุนให้น้องๆไปเรียนที่โรงเรียนเขา”(น้องกิ่ง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 
กุมภาพันธ์ 2560) 

ทั้งนี้ ครูต้นยังกล่าวว่าการที่ได้ไปร่วมเล่นดนตรีกับโรงเรียนนานาชาติแม้ว่าเด็กๆจะไม่ได้
เงินค่าตอบแทน แต่สิ่งที่เด็กๆจะได้คือการได้รู้จักเพื่อนใหม่ และได้สัมผัสกับวงดนตรีออเคสตราของจริง 
เพราะปกติการเล่นรวมวงกับเด็กคนอื่นๆที่โบสถ์นั้น เด็กทุกคนจะสามารถฟังเสียงของเพื่อนๆในแต่ละ 
section ได้ดีอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นวงขนาดเล็ก แต่เมื่อต้องไปร่วมเล่นกับคนจ านวนมาก เด็กๆจะต้อง
แยกแยะให้ได้ว่าเพื่อนร่วมวงคนอื่นๆเล่นเป็นยังไง เสียงที่ออกมาเป็นยังไง ถือเป็นการฝึกฟังไปในตัวด้วย 
นอกจากนั้นสิ่งที่เด็กๆจะได้เสริมเข้ามาคือเรื่องของภาษา ซึ่งจะได้จากการพูดคุยและสื่อสารร่วมกับครูและ
เพื่อนชาวต่างชาติ  

การไปเล่นที่นานาชาติเขาไม่ได้ให้เงินนะ แต่ว่าสิ่งที่เด็กจะได้คือหนึ่งการรู้จัก
เพื่อนใหม่ เหมือนได้รวมวงจริงๆกับคนเยอะๆ เวลาฟังคนของเรามันน้อยอยู่
แล้ว ก็จะฟังง่ายกว่า แต่พอไปรวมกับโหว sectionไวโอลินลินมี 30 คนเงี่ย 
ไม่รู้จะฟังใคร มันไม่เหมือนกันบางคนเล่นได้ บางคนเล่นไม่ได้ แต่วงเราต้อง
เล่นได้ทุกคนไง เพราะงั้นเด็กก็จะสามารถฟังกันเองได ้แต่พอไปอยู่ที่ใหม่ๆ อุ้ย 
นี้เล่นไม่ได้หนิ คนนี้เล่นได้หนิ เราจะฟังใคร เขาก็จะมีวิธีแยกแยะละว่า อ๋อ 
อันนี้ได้ ไม่ได้ ครูที่สอนที่นู้นก็จะเป็นชาวต่างชาติเลย เด็กเราบางคนก็เริ่ม
เข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้น แต่ถ้าพูดเร็วๆเขาไม่เข้าใจแน่นอน แต่บางทีเราไป
นั่งข้างๆ เราก็จะแปลให้เขาฟัง ซึ่งบางทีนานาชาติก็มีคนไทยนะ แต่ถ้าเขา 
make friend กันได้เขาก็จะช่วยอธิบายให้ฟัง (วรินทร์ อาจวิไล, สัมภาษณ์ 
26 กุมภาพันธ์ 2560) 
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ภาพที่ 5.12 บรรยากาศงานแสดงดนตรีร่วมกับโรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 
ที่มา : Facebook Immanuel Music School 

นอกจากโอกาสที่ เด็กๆได้เข้าร่วมเล่นดนตรีกับโรงเรียนนานาชาติแล้ว ยังได้รับการ
สนับสนุนเรื่องทุนทรัพย์และเครื่องดนตรี จากทั้งโรงเรียนนานาชาติด้วยส่วนหนึ่ง รวมไปถึงผู้สนับสนุน
หรือสปอนเซอร์คนส าคัญ ซึ่งรู้จักและติดตามงานแสดงออกเด็กๆผ่านคอนเสิร์ตต่างๆ น้องกิ่งและน้องแก้ว
กล่าวว่าแต่แรกนั้นไวโอลินของโบสถ์จะเป็นของอาจารย์สุวัยและบุตรของอาจารย์ แต่หลักจากนั้นเมื่อได้
ออกงานแสดงข้างนอกจึงได้รับการบริจาคมา ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะได้มาจากโรงเรียนนานาชาติ รวมไปถึง
ผู้ใหญ่ใจดีที่เด็กๆเรียกว่า คุณวูดดี้42 โดยที่ผ่านมาเด็กๆที่โบสถ์ได้มีโอกาสไปเข้าค่ายซ้อมดนตรีที่บ้านพัก
ตากอากาศของคุณวูดด้ีครั้งหนึ่งซึ่งการเข้าค่ายจะจัดเป็นประจ าทุกปีก่อนจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ แต่จะจัดตาม
สถานที่ไหนแล้วแต่ผู้สนับสนุนหรือครูต้นที่เป็นคนจัด  

แบบตอนแรกๆนะไวโอลินก็เป็นของเขาแล้วก็ลูกๆเขา (อาจารย์สุวัย) แล้วทีนี้
ก็มีคนอื่นๆบริจาคมาให้ พอเราเริ่มไปเล่นที่อื่นบ้าง เขาก็มีสปอนเซอร์มาจ้าง 
เราก็ไปเล่น ได้ตังมาเราก็ไปซื้อเครื่องดนตรี บางที่เป็นร้านไวโอลินอ่ะ เราก็ไป
ซ่อมกับเขาบ่อย หรือที่อื่นเขาดูคอนเสิร์ตเรา เขาก็บริจาคมาให้เรา 4 -5 
เครื่อง(น้องกิ่ง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) แต่ส่วนมากจะ
เป็นที่โรงเรียนนานาชาติที่บริจาคมาให้เราเยอะมาก แล้วก็มีผู้ใหญ่ที่คอย
สนับสนุนเราอย่างเช่น คุณวูดดี้ เขาเป็นพลทหารเก่าที่เขาจะมาที่นี่บ่อยๆ 
เหมือนเวลาเราปิดเทอม เราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของเรา เราจะต้องไปเข้า

                                                            
42คุณฐิระวุฒิ คอมันตร ์บุตรชายของพันเอกถนัด คอมันตร์ และภรรยา คณุสิริลักษณา คอ

มันตร์  
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ค่าย เราก็จะไปเข้าค่ายที่บ้านเขาที่บ้านพักตากอากาศที่ชะอ า ใหญ่มาก 
เขาก็จะสนับสนุนเราหลายๆอย่าง (น้องแก้ว (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 
กุมภาพันธ์ 2560) 

และน้องกิ่งยังกล่าวว่าน้องๆในวงรู้จักคุณวูดดี้ครั้งแรกเมื่อตอนไปกินเลี้ยงและแสดงดนตรี
ที่บ้านคุณวูดดี้ ซึ่งเด็กๆชอบมาก และคุณวูดดี้มักจะสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและมักจะมาดูคอนเสิร์ตที่
น้องๆแสดงเป็นประจ า “ครั้งแรกที่เรารู้จักเขาก็คือ เขามีงานกินเลี้ยง กินข้าวเย็นที่บ้านเขา แล้วน้องๆก็ไป
เล่น น้องๆก็มาเล่าให้ฟังว่าแบบดีมาก อยากได้อะไร อยากกินอะไรเอาไปให้หมดเลยนะ แล้วทีนี้เขาก็แบบ
เหมือนชอบเด็กๆเรา เพราะว่าเด็กตัวเล็กๆมันก็น่ารักกันอ่ะ เขาก็ชอบทีนี้เขาก็มาดูเลยเวลาเราซ้อม เขา
บริจาคกล้องให้เราสองตัว โน้ตบุ๊คอีก 5 เครื่อง เขาก็ชอบมาดูเราซ้อม เวลาดูคอนเสิร์ต เขาก็ไปดูเราทุก
ครั้ง” (น้องกิ่ง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) โดยงานเลี้ยงที่เด็กๆได้ไปแสดงที่บ้านของ
ผู้สนับสนุน ครูต้นกล่าวว่าเป็นงานที่เรียกว่า Home concert ซึ่งเด็กจะได้มีโอกาสไปแสดงคอนเสิร์ตเล็กๆ
นอกสถานที่ (วรินทร์ อาจวิไล, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560) 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 5.13 บรรยากาศงานแสดงดนตรี Home concert เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 

ที่มา : Facebook Immanuel Music School 
3. การหารายได้จากการออกแสดงดนตรีตามสถานที่ต่างๆ  

การได้รับการสนับสนุนทั้งทางทุนทรัพย์ เครื่องดนตรี รวมไปถึงโอกาสในการได้ร่วมเล่น
ดนตรีกับวงออเคสตราและนักดนตรีคลาสสิคมืออาชีพ เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยพัฒนาให้วงดนตรีอิมมานูเอ
ลของเด็กๆจากชุมชนคลองเตยเติบโตขึ้นและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และในขณะเดียวกันภาพแทนของโบสถ์
อิมมานูเอลจึงกลายเป็นเรื่องของดนตรีคลาสสิค โดยน้องกิ่งกล่าวว่าในระยะเวลา 2 -3 ปีที่ผ่านมาตนได้

https://www.facebook.com/Immanuelmusicschool/?ref=page_internal
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เห็นพัฒนาการของโบสถ์มากขึ้น คริสตจักรอื่นๆภายในเครือของลูเธอร์แรนจะรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าโบสถ์
อิมมานูเอล หรือ โบสถ์อิมฯ ขึ้นชื่อเรื่องของดนตรี ซึ่งเด็กๆของที่นี้มีความสามารถทางด้านดนตรีโดดเด่น 
เมื่อเกิดการรวมวงและร่วมกันฝึกซ้อมอย่างจริงจัง ก็ยิ่งท าให้เด็กพัฒนาความสามารถขึ้นไปอีก จนกระทั่งมี
โอกาสได้ออกงานแสดงดนตรี และมีสื่อโทรทัศน์ติดต่อเข้ามาเรื่อยๆ ซึ่งจากประสบการณ์ของน้องแก้วนั้น
ตนได้เคยร่วมรายการฉันรักเมืองไทยที่มาถ่ายท าเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ในขณะนั้นตนยังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้ออกโทรทัศน์ และในช่วงปลายปี 2559 ได้มีรายการเข้ามาถ่ายท าอีกอย่าง
ต่อเนื่อง 

ยิ่งสองสามปีมานี่เราเห็นพัฒนาการของโบสถ์มากขึ้น มีคนรู้จัก เริ่มโด่งดัง 
แบบเมื่อก่อนเราก็แค่มีแค่โบสถ์อย่างเดียว พอทีนี้โบสถ์ของเราก็มีดนตรีเข้า
มาด้วย เวลารวมคริสตจักรกันในเขตจากทั่วกรุงเทพ เขาก็จะรู้ว่าแบบเนี่ย
โบสถ์อิมอ่ะ มีดนตรีด้วย เวลาไปที่อื่นงี่เด็กๆจะเอาไวโอลินไปเล่น เขาก็จะให้
โบสถ์เราเป็นคนเตรียมด้านดนตรี เพราะว่าแบบไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีที่
แบบถ้าเราเรียนจริงๆมันจะแพงมาก เป็นเครื่องดนตรีที่แบบว่าหาโอกาสยาก
ที่เราจะได้ยิน เขาก็แบบโหสุดยอด เด็กๆน้องๆก็เล่นได้หมดเลย แล้วพอมา
หลังๆเรารวมตัวกันได้เยอะละ เราซ้อมกัน เราเก่งขึ้นกว่าเดิม เราก็ออกงาน 
แล้วก็มีรายการทีวีมาถ่ายเยอะมาก ทุกคนรู้จัก หนูว่ารายการแรกคือรายการ
ฉันรักเมืองไทย ปี 55 คือตอนนั้นหนูอยู่ ป.6 เขาก็มาถ่าย อันนั้นคือ
รายการแรกที่ได้ออกทีวีเลย คือแบบตั้งแต่ช่วงสิ้นปีที่แล้วมีรายการมา
ติดๆกัน(น้องแก้ว (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

จากค าบอกเล่าของทั้งน้องกิ่งและน้องแก้วท าให้ผู้ศึกษาเห็นว่าโบสถ์อิมมานูเอลเริ่มเติบโต
และเป็นที่รู้จักก็เพราะเรื่องของดนตรี ซึ่งดนตรีไม่ได้แค่ช่วยพัฒนาโบสถ์เท่านั้น แต่ดนตรียังเข้าไปมี
บทบาทต่อชีวิตของเด็กๆ ทั้งเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ รวมไปถึงท าให้
พวกเขาเป็นที่ยอมรับจากบุคคลและแวดวงดนตรีภายนอก ทั้งนี้ สิ่งที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าดนตรีมีคุณค่าต่อ
ชีวิตพวกเขาอย่างไรนั้น ล้วนมาจากการได้ออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางดนตรีผ่านการแสดงดนตรีใน
งานต่างๆ นอกเหนือจากงานที่ทางโบสถ์หรือผู้สนับสนุนจัดเตรียมให้ เสมือนเข้าสู่โลกของการท างาน ซึ่ง
เด็กๆสามารถใช้ความสามารถทางดนตรขีองตัวเองไปแสดงเพื่อหารายได้  

โดยเมื่อปลายปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันน้องๆได้ออกไปเล่นดนตรีตามศูนย์การค้าต่างๆ ทั้ง 
Siam Discovery Central World และThe common ซึ่งเด็กที่สามารถออกไปรับงานแสดงดนตรีได้นั้น
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ส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นเด็กที่ครูต้นคัดเลือกเอง โดยจะมีทั้งเด็กวง A และ B ครูต้นจะดูว่าเด็กคนไหนมา
ซ้อมเป็นประจ า และมีความรับผิดชอบก็จะให้โอกาสเด็กคนนั้น (วรินทร์ อาจวิไล, สัมภาษณ์ 26 
กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่งเด็กทั้ง 10 คนที่ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลนั้นจะเป็นกลุ่มเด็กที่ได้ออกงาน
เป็นประจ า และเป็นตัวหลักของวง โดยน้องทับทิม (นามสมมุติ) เด็กรุ่นเล็กของวงเอได้กล่าวว่า ครูต้นจะ
เป็นคนรับงานและคัดงานที่จะให้น้องๆแสดงด้วย หากเป็นงานที่หนักก็จะให้รุ่นพี่ไปแทน แต่หากเป็นงาน
แสดงที่เด็กเล็กเล่นได้ก็จะให้โอกาสไปเล่นด้วย โดยจะสลับกันไป ไม่ได้ก าหนดว่าเด็กคนนี้ต้องไปทุกงาน 
ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เด็กที่ออกงานประจ าเหนื่อยจนเกินไป (น้องทับทิม (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 
2560)  

ในขณะที่น้องปริม (นามสมมุติ) เด็กรุ่นพี่วงเอได้กล่าวว่า ตนนั้นเป็นตัวหลักของวงที่จะได้
ออกทุกงาน ซึ่งการออกงานแต่ละครั้งก็จะได้ค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินน้อยสุด 100 บาท และมากสุด 
500 บาท โดยน้องปริมมักจะได้ไปเล่นดนตรี 3 ที่ด้วยกันคือ The common Central World และ Siam 
Discovery บางเดือนอาจจะไม่มีงาน หรือบางเดือนอาจมีออกแสดงถึง 3 งาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นงาน
แสดงวันเสาร์และอาทิตย์“หนูออกงานทุกงานเลยค่ะ เหมือนเป็นตัวหลักของวงด้วย บางทีออกงานได้เงิน
มาน้อยสุดก็100 แต่ถ้ามากสุดก็ 500 ก็จะไปที่ The common Central World Siam Discovery แต่
จะไม่ได้ออกทุกเดือนค่ะพี่ต้นก็จะเลือกคนไปด้วย บางเดือนก็สามงานซ้อนเลย ก็จะไปแสดงวันเสาร์
อาทิตย์ส่วนใหญ่ค่ะ เพราะมีเรียนวันธรรมดา” (น้องปริม (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 
นอกจากนั้นน้องกิ่ง (นามสมมุติ) ยังกล่าวเช่นเดียวกันว่างานที่ได้ไปเล่นดนตรีที่ Siam Discovery เล่นครั้ง
หนึ่ง 1 ชั่วโมงหรืออาจจะไม่ถึง 1 ชั่วโมงก็จะได้ค่าตอบแทน 500 บาท โดยเด็กแต่ละคนจะได้ค่าตอบแทน
เท่ากัน ซึ่งการที่ได้ไปเล่นดนตรีที่ Siam Discovery นั้นเนื่องจากมีคนติดต่อมาผ่านครูต้น ซึ่งได้ไปชม
คอนเสิร์ตที่เด็กๆเล่นและมักจะมาดูเด็กๆตอนซ้อมดนตรี จึงเกิดความสนใจและอยากจะสนับสนุน 
นอกจากจะให้ค่าตอบแทนแก่เด็กๆแล้ว ยังมีการท าเสื้อของวงดนตรีอิมมานูเอลให้เด็กๆทุกคนใส่เล่นดนตรี
อีกด้วย 

อย่างถ้าเราไปเล่นงานข้างนอกครึ่งชม.เราก็ได้ 500 เช่นงานที่สยาม เราก็
จะไปทุกอาทิตย์เลย อาทิตย์ละ 500 ชั่วโมงนึงบางทีไม่ถึงชั่วโมงเราก็ได้
ละ 500 แล้วเพลงอ่ะเขาให้เราเล่นเพลงพระราชนิพนธ์ แล้วเพลงพระ
ราชนิพนธ์ก็มีประมาณ 20-30 เพลง เราจ าได้ทุกเพลงละ เราเล่นได้ทุก
เพลง เราก็แค่อ่านโน้ตอ่ะ เราแค่ไปนั่งเล่นเราก็เล่นได้เลย คือเงินที่ได้มา
ทุกคนได้เท่ากันหมด จะอายุเท่าไหร่ก็ได้เท่ากัน เนี่ยพี่คิดดูดิเด็ก 8 ขวบ
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อย่างปาล์มได้ 500 เล่นแค่ครึ่งชม. แบบเด็กได้เยอะมาก ที่เราได้ไปเล่นที่
สยามเพราะว่าเขามาดูคอนเสิร์ตเราเขาชอบมาก เขาบอกว่าเขาจะให้วง
เราไปเล่น แล้วเขามาดูเราซ้อมด้วย เขาชอบมากเลย หนูไม่รู้ว่าเขาคือ
ใครแต่เขามาคุยกับพี่ต้น แล้วแบบว่าเขามีอาหารให้เราทุกวันเลยนะ มี
ห้องเก็บตัว แล้วปกติเวลาเราออกงานก็จะใส่ชุดด าชุดเดียว แล้วก็มีเสื้อ
วงของเราเองด้วย คือมีสปอนเซอร์ท ามาให้ ทั้งจากงานที่สยาม 80 ตัว
เป็นเสื้อยืด จากโรงเรียนนานาชาติเป็นเสื้อโปโลร้อยกว่าตัว คือเด็กที่
โรงเรียนเขาก็ใส่ เสื้อเหมือนกันกับเราเลย (น้องกิ่ ง (นามสมมุติ ), 
สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

และน้องกิ่งยังกล่าวกับผู้ศึกษาอย่างภาคภูมิใจเกี่ยวกับการที่วงดนตรีอิมมานูเอลได้มีบท
เพลงที่เป็นของวงตัวเอง ซึ่งเกิดจากการที่ได้ไปร่วมโปรโมทภาพยนตร์เรื่องพรจากฟ้า เมื่อต้นปีที่ผ่านมา 
โดยในช่วงนั้นมีการน าบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาบรรเลง เพื่อร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ต่อวงการดนตรีคลาสสิคไทย โดยบทเพลงน้ีเป็นเพลงที่ทางบริษัทจีเอ็ม
เอ็ม แกรมมี่ (GMM Grammy) จ ากัด (มหาชน) ให้ลิขสิทธิ์แก่วงดนตรีอิมมานูเอล เช่น เพลงอเล็กซานด
ร้า แผ่นดินของเรา และพระราชาในนิทาน ซึ่งวงสามารถน าไปเล่นตามงานต่างๆได้ “ถ้าช่วงที่ในหลวงเสีย
ก็จะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ แล้วอย่างเพลงพระราชนิพนธ์ที่เราเล่น มันเป็นเพลงเฉพาะอ่ะพี่ เพราะแบบ
แกรมมี่เขาให้ลิขสิทธิ์เพลงเรา ให้เพลงนี้เราเล่นเท่านั้น เขาแต่งมาให้เราอ่ะ เช่นเพลง อเล็กซานดร้า 
แผ่นดินของเรา พระราชาในนิทาน เพลงพวกนี้เล่นได้แค่วงเราเท่านั้น คือเอาเพลงนี้ไปเล่นออกงานที่อื่นได้ 
แต่แค่เพลงนี้เขาแต่งให้วงเรา หรือถ้าจะเอาไปเล่นเปิดหมวกก็ได้ เพราะว่าวงเราอ่ะไปเล่นโปรโมทหนังให้
เขา เรื่องพรจากฟ้าอ่ะ ดนตรีเลยพาเราให้มีโอกาสในการท ามาหากิน มีอนาคต”(น้องกิ่ง (นามสมมุติ), 
สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

ทั้งนี้ ยังมีกรณีที่เด็กๆสามารถสอนดนตรีให้แก่บุคคลทั่วไปได้ ซึ่งน้องกิ่งและน้องแก้วกล่าว
ว่าโดยทั่วไปแล้วเด็กโตหากออกไปสอนดนตรีข้างนอกก็จะได้ค่าตอบแทนครั้งละ 500 บาท ซึ่งการออกไป
สอนดนตรีแม้ว่าจะได้ค่าตอบแทน แต่การที่น้องทั้งสองรวมไปถึงเด็กคนอื่นๆเรียนมาฟรี ก็อยากจะสอนให้
ฟรีเช่นกัน และครูต้นเองก็มักจะกล่าวเตือนตนและน้องๆว่าการหารายได้เสริมจากการสอนดนตรีเป็นสิ่งที่
ใครจะท าก็ท าได้ แต่ห้ามใช้พื้นที่ของโบสถ์ เพราะโบสถ์ถือเป็นพื้นที่ที่ทุกคนจะต้องได้เรียนฟรี สะท้อนให้
เห็นว่าพื้นที่ของโบสถ์ไม่ใช่พื้นที่ของการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อคนใดคนหนึ่ง การเรียนดนตรีเป็นสิ่งที่
ทางโบสถ์ยินดีจะมอบให้แก่เด็กทุกคน ฉะนั้น เด็กๆจึงถูกปลูกฝังจากครูต้นด้วยว่าแม้ตามหลักปฏิบัติแล้ว
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การเรียนดนตรีของที่นี้จะไม่เสียค่าใช้จ่าย ใครจะเรียนก็ได้ แต่ในความคิดของเด็กทุกคนดนตรีคือสิ่งที่มี
คุณค่า ไม่ได้มาฟรีๆแต่ต้องแลกกับความทุ่มเทและรับผิดชอบ  

อย่างพี่ต้นไปสอนข้างนอกชั่วโมงนึงเขาได้ 800 เอง พี่เบสไปสอนข้าง
นอกได้ 500 หนูไปสอนข้างนอกหนูก็ได้ 500 เหมือนกัน คือเราไปสอน
คนอื่นเขาก็ให้ตังเรา แต่เราเรียนมาฟรี บางทีเราก็อยากถ่ายทอดให้
เขาฟรีเหมือนกัน (น้องแก้ว (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 
2560)พี่ต้นบอกว่าพวกหนูเงี่ยไปหารายได้เสริมไปสอนใครก็เอาไปสอน
ได้เลยพี่ไม่ว่า แต่ว่าพี่จะไม่ให้ใช้พื้นที่ของโบสถ์ เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เรา
ต้องใช้ในการสอนฟรีเท่านั้น ใครที่ เรียนในนี้ต้องเรียนฟรีเท่านั้น 
เพราะว่าถ้าเราจะรับเงิน เราต้องไปสอนข้างนอกและพี่ต้นก็จะบอกว่า
เราอย่าคิดว่ามันเป็นของฟรี ถ้าเราคิดว่ามันเป็นของฟรี เราจะไม่เห็นค่า
ของมัน เพราะว่าถ้าไปเรียนข้างนอกมันแพง (น้องกิ่ง (นามสมมุติ), 
สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

 

ความหมายในการเรียนดนตรีคลาสสิค 

จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองของเด็กทั้งหมด 10 คน สะท้อนให้เห็นถึงความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองต่อคุณค่าและความหมายในการเรียนดนตรีคลาสสิคของบุตร กล่าวคือ สิ่งที่ผู้ปกครองคาดหวัง
จากการเรียนดนตรีของบุตรหลาน ดนตรีเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กอย่างไร หรือเด็กมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมอย่างไร ซึ่งในที่นี้ผู้ศึกษาพบว่าจากค าสัมภาษณ์ของผู้ปกครองสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น
ได้แก่ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การมีสังคมที่ดี  และการที่ดนตรีเข้ามาช่วยพัฒนาสติปัญญาและ
อุปนิสัยของเด็ก ในขณะเดียวกันในมุมของเด็กที่เล่นดนตรีได้สะท้อนให้เห็นว่าดนตรีเป็นเหมือนการเปิด
โอกาสและช่องทางในการเรียนต่อได้ในอนาคตกล่าวคือ ดนตรีท าให้มีทางเลือกส าหรับศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

เด็กที่เข้ามาเรียนดนตรีและท ากิจกรรมที่โบสถ์นั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเด็กที่เรียนอยู่
ระหว่างช่วงชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ท าให้นอกจากการเรียนด้านวิชาการที่โรงเรียน
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ประจ าแล้ว เด็กๆยังมีตัวเลือกที่จะเข้าร่วมท ากิจรกรรมต่างๆนอกเวลาเรียน ซึ่งผู้ปกครองหลายท่านเห็นว่า
เมื่อเด็กมีเวลาว่าง และสามารถเลือกที่จะท ากิจกรรมอื่นๆได้ การเรียนดนตรีจึงเป็นสิ่งที่เข้ามาทดแทนและ
เติมเต็มเวลาว่างของเด็กๆ โดยคุณแม่น้องทับทิมและน้องเพชรได้กล่าวว่า ปกติแล้วในเวลาว่างตนจะให้
น้องทั้งสองมาเรียนและซ้อมดนตรีที่โบสถ์ดีกว่าให้อยู่ที่แฟลต เพราะหากใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่ห้องพักนั้น
น้องก็จะหมดเวลาไปกับคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และเล่นกับเพื่อนในบริเวณแฟลต คุณแม่จะเป็นคน
พาน้องทั้งสองมาเรียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ จะเห็นได้ว่าเวลาว่างหลังเลิกเรียนหรือวันเสาร์อาทิตย์ของน้อง
ทั้งสองจะใช้กับการเรียนดนตรีและท ากิจกรรมที่โบสถ์เป็นหลัก “แล้วก็เรื่องเวลาว่างด้วย เอาเวลาว่างมา
ตรงนี้ดีกว่า เพราะว่าถ้าปล่อยให้เล่นเขาก็จะอยู่กับหน้าคอม หน้ามือถือ เล่นกับเพื่อนแถวแฟรตเงี่ย เราก็
จะเอาเขามาที่นี้เลย ก็อยู่กันแต่ในนี้ ถ้าวันไหนน้องเขามีเรียนแม่ก็จะพามา แต่ถ้าวันไหนไม่มี แม่ก็ไม่พามา 
จริงๆ ณ ตอนนี้เลยนะมีเรียนทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ เสาร์อาทิตย์เขาจะมีสอนทฤษฎีดนตรี แล้วก็มีรวมวง
ด้วยค่ะ แม่ก็จะมาเฝ้าน้องทุกวัน แล้วตอนกลับก็กลับพร้อมกัน วันไหนพี่ต้นไม่อยู่ ก็ไม่ได้พามา” (คุณแม่
น้องทับทิมน้องเพชร, สัมภาษณ์ 10 กุมภาพันธ์ 2560) 

เช่นกันกับคุณแม่ของน้องปุ๊กที่เห็นถึงความส าคัญของการใช้เวลาว่างของน้องปุ๊กกับการ
เรียนดนตรี โดยคุณแม่ได้กล่าวว่า การใช้เวลาว่างกับการเรียนดนตรีนั้นถือเป็นประโยชน์ต่อตัวของน้องปุ๊ก
เอง ซึ่งคุณแม่เห็นมาตลอดว่าเมื่อเลิกเรียนน้องปุ๊กจะรีบไปที่โบสถ์เลยทันที ไม่เคยเถรไถลไปไหน นอกจาก
ที่เวลาว่างของน้องปุ๊กจะทุ่มเทให้กับการเรียนดนตรีแล้ว น้องปุ๊กเองยังเป็นจิตอาสาสอนดนตรีให้น้องๆอีก
ด้วย โดยในสายตาคุณแม่นั้นน้องปุ๊กเป็นเด็กที่เรียนดีอีกด้วย ซึ่งน้องปุ๊กชอบเรียน จึงเป็นข้อดีที่คุณแม่ไม่
ต้องเคี่ยวเข็ญมากเหมือนเด็กคนอ่ืนๆ  

แม่เห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะ ก็คือประโยชน์แรกก็เพื่อตัวเขาเองนั่นแหละ 
คือเขาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พอเลิกเรียนมาก็เข้าตรงนั้นตลอด ไม่ไป
ไหน ก็แบบมาบ้านปั๊บเขาก็เปลี่ยนเสื้อผ้าไปเลย เพราะเขาเป็นจิตอาสาด้วย
แบบช่วยสอนน้องเล็กๆ คือน้องปุ๊กเป็นคนตั้งใจเรียนนะ แบบผลการเรียนเขา
จะไม่เคยตกจาก 3 เลยคะ มีแต่ 3 ขึ้นตลอด แม่จะมีเรื่องที่ต้องเขี้ยวเข็นเขา
อย่างเดียวคือเรื่องกินข้าว เพราะว่าเขาไม่ค่อยกินข้าว ตอนเด็กกว่านี้ยิ่งตี
เลยอ่ะ แบบนั่งจ้องทีวี นอกนั้นก็ไม่มีเลย คือเขาเป็นคนชอบเรียนมากอ่ะ 
แบบถ้าขาดเรียนเขาจะร้องไห้เลย สถานที่ที่น้องเขาจะไปก็มีบ้าน คริสตจักร 
แล้วก็โรงเรียนเขาเอง (แม่น้องปุ๊ก, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 
ในขณะที่คุณแม่น้องกิ่งและน้องแก้ว กล่าวกับผู้ศึกษาว่าแม้ตนจะเห็นว่าการเข้ามาเรียน

ดนตรีและใช้เวลาว่างท ากิจกรรมกับที่โบสถ์นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อน้องทั้งสอง แต่กลับกันคุณพ่อของน้อง
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กลับไม่ค่อยสนับสนุนเท่าที่ควร ทั้งนี้ผู้ศึกษาไม่ทราบแน่ชัดว่าเหตุใดคุณพ่อถึงไม่อยากให้น้องทั้งสองมาท า
กิจกรรมที่โบสถ์ แต่ในระยะหลังคุณแม่กล่าวว่าคุณพ่อเริ่มเห็นด้วย เมื่อน้องได้ไปออกแสดงงานก็ได้ท าให้
คุณพ่อเห็นว่าน้องๆมีความสามารถและมีโอกาสได้ไปสู่จุดนั้น การเรียนดนตรีจึงไม่ใช่เรื่องที่ไร้ประโยชน์ 
ซึ่งดนตรีได้เข้ามาเปลี่ยนทัศนคติของคุณพ่อ และยังเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของน้องทั้งสอง 

บางทีพ่อเขาไม่ชอบให้มาที่โบสถ์ เขาก็ตามมาตี ลูกเขาก็แบบจะตีก็ตี หนูไม่ไป 
หนูจะเล่นดนตรี พอเขาร้องไห้เสร็จก็ซ้อมต่อเหมือนเดิม ทั้งพี่ทั้งน้องเขา เราก็
ภูมิใจกับเขาว่าบางคนเจอแบบนี้ก็ไปแล้ว แต่ลูกเราไม่เป็น พ่อเขาตีพ่อเขา
ห้ามสารพัดแต่เขาก็จะมา พ่อเขาก็จะแบบบางครั้งก็เห็นด้วย บางครั้งก็ไม่เห็น
ด้วย ถ้าเขาอารมณ์ดี เขาก็รับฟัง แต่วันนั้นที่ไปเล่นสนามหลวงเขาก็ภูมิใจ 
แบบลูกได้อยู่จุดตรงนั้น ทุกคนเข้าไม่ถึงอะไรแบบนี้ ขนาดพ่อจะเข้าไปหาลูก
ยังเข้าไม่ได้ แต่ก่อนเขาไม่ค่อยสนับสนุนนะ แต่พักหลังเขาดีขึ้น ลูกมาซ้อมเขา
ก็ไม่ว่า ก็ถามว่าพ่อด่ามั้ย ลูกก็บอกเขาไม่ด่า อาจารย์เขาก็รู้ บางทีก็ต้องขอว่า
ถ้าซ้อมดึก แม่ก็จะบอกต้นว่าอย่าดึกมากนะ ดึกมากจะโดนตี ก็ไม่ให้เกิน 3 
ทุ่ม แต่เดี๋ยวนี้โอเคดึกเขาก็ไม่ว่า ถือว่าดนตรีเปลี่ยนชีวิตเยอะมาก สิ่งแวดล้อม
ที่โบสถ์ด้วย (คุณแม่น้องกิ่งน้องแก้ว, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

2. การมีสังคมที่ดี 

การที่เด็กแต่ละคนเติบโตมาในชุมชนแออัดคลองเตย สิ่งที่ผู้ปกครองหลายๆท่านเป็นห่วง
คือเรื่องความปลอดภัย และความสุ่มเสี่ยงที่ เด็กจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดและ
อาชญากรรม ซึ่งประโยชน์อีกประการหนึ่งที่ผู้ปกครองมักจะกล่าวถึงการที่บุตรหลานเข้าไปเรียนดนตรี คือ
การน าเด็กเข้ามาสู่สังคมที่ดี เพราะการเรียนดนตรีและท ากิจกรรมที่โบสถ์นั้นไม่เพียงแต่จะท าให้เด็กใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองเท่านั้น แต่ยังเป็นการกีดกันหรือป้องกันเด็กจาก
สภาพแวดล้อมที่ไม่พึงปรารถนาในเวลาเดียวกันด้วย กล่าวคือ การเรียนดนตรีและร่วมท ากิจกรรมที่
โรงเรียนอิมมานูเอลจัดขึ้นนั้นเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กหันเหไปท ากิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่เป็นประโยชน์หรือ
ออกนอกลู่นอกทาง โดยเฉพาะสังคมชุมชนแออัด ซึ่งคุณแม่ของน้องกิ่งและน้องแก้วกล่าวว่า ตนภูมิใจที่
น้องทั้งสองไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หากเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นๆในละแวกใกล้เคียง คุณแม่ก็จะเป็น
ห่วงน้องทั้งสองน้อยลง เพราะไม่ต้องมากังวนว่าน้องๆจะออกไปเที่ยว หรือขี่จักรยานยนตร์ที่ไหน ซึ่งน้อง
กิ่งและน้องแก้วมักจะอยู่แค่ที่บ้านและโบสถ์เท่านั้น นอกจากนั้นคุณแม่ยังกล่าวว่าแต่ก่อนในชุมชนร่วมใจ
สามัคคีเป็นแหล่งของยาเสพติด ซึ่งลูกสาวคนโต (พี่สาวต่างบิดาของน้องกิ่งและน้องแก้ว) ก็เป็นเด็กรุ่น
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แรกๆที่ได้ไปเรียนดนตรีที่โบสถ์ และก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ถือว่าสามารถรอดพ้นจาก
สภาพแวดล้อมเช่นนี้มาได้  

ก็ภูมิใจนะ ที่เขาไม่ไปติดยา ไปมั่วสุม คือไปแล้วก็กลับมาที่โบสถ์ เราไม่ต้อง
ห่วงไง ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่น พอกลับมาก็ห่วงไง จะออกไปเที่ยว
มั้ย จะออกไปแว้นมั้ย แต่ลูกเราเราก็ภูมิใจที่แบบไม่ต้องไปคิดแบบนั้น อยู่
ตรงไหนก็ช่าง พอเย็นมาเขาก็มาโบสถ์ละ แม่ถามอยู่ไหนอยู่โบสถ์ตลอด คือ
สภาพแวดล้อมเมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นดงยา ยาเสพติดเยอะมาก แต่เราก็
ภูมิใจที่ลูกเราไม่เข้าไปยุ่งเลย ลูกเราจะอยู่แต่กับโบสถ์ อยู่แต่กับดนตรี ไปเข้า
ค่ายบ้างอะไรบ้าง คนโตเขาก็หลุดมาได้จากดงยา เขาไม่เคยเข้าไปยุ่ง
เหมือนกัน(คุณแม่น้องกิ่งและน้องแก้ว, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
นอกจากปัญหาเรื่องยาเสพติดแล้ว การที่เด็กโดยเฉพาะช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงที่ก าลังติด

เพื่อนและอยากรู้อยากลองถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเช่นกันส าหรับผู้ปกครอง โดยคุณย่าของน้องอาร์ต
กล่าวว่า การที่น้องอาร์ตได้เข้าไปท ากิจกรรมและเรียนดนตรีที่โบสถ์ ท าให้คุณย่าเป็นห่วงน้องน้อยลง 
เนื่องจากไม่ต้องกังวลว่าน้องอาร์ตจะไปมั่วสุมหรือติดเพื่อนในชุมชน โดยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่น้องไม่ไปซ้อม
ดนตรี เพราะเริ่มที่จะติดเพื่อนโดยจะเป็นกลุ่มเด็กที่เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกัน ซึ่งคุณย่าได้กล่าวตักเตือน
น้องว่า หากไม่ไปเรียนอนาคตของน้องก็จะอยู่แค่นี้ ความฝันของน้องอาร์ตที่อยากจะร่วมวงใหญ่เหมือนรุ่น
พี่ก็จะไม่เกิดขึ้น โดยหลังจากนั้นน้องอาร๋ตจึงกลับมาเรียนดนตรี และมีครูต้นคอยดูแลติดตามให้น้องอยู่ใน
ลู่ทางมากขึ้น  

ดนตรีช่วยให้เราเป็นห่วงเขาน้อยลงนะ เพราะว่าเราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไปอยู่
กับเพื่อนคนอื่น เพราะก่อนหน้านี้คือเขาก็อยู่ในวัยติดเพื่อน คือมีเพื่อนในกลุ่ม
โรงเรียนตัวเองแหละจะชอบชวนเขาไปนู้นไปนี้ น้องเขาก็ไป แล้วมีช่วงนึงที่
เขาไม่ไปซ้อม แล้วก็โกหกว่าไม่มีซ้อม คือแล้วมันนานเกินไง เป็นเดือนเราก็
เลยถามพี่ต้น แล้วพี่ต้นก็บอกว่ามีซ้อม แล้วเหมือนแบบว่าเขาก็เริ่มเกกันละ
แบบไม่ไปซ้อม เราก็เลยบอกเขาว่าถ้าไม่ไปก็คืออนาคตตัวเองอยู่ตรงนี้ แล้วที่
บอกว่าอยากจะอยู่วงใหญ่กว่านี้ อยากจะขึ้นเหมือนเห็นรุ่นพี่เขาออกไปอยู่วง
อะไรแบบนี้ ได้ออกงานด้วย ถ้าตัวเองอยากออก ก็เลยบอกว่าให้กลับมาเล่น
เหมือนเดิม เพราะถ้าอยู่กับเพื่อนก็จะอยู่กับเพื่อนแบบนั้นอ่ะ เขาก็เลยกลับมา
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ซ้อมเหมือนเดิม พี่ต้นก็คอยตามให้ เหมือนดนตรีท าให้เขาอยู่ ในลู่ในทางมาก
ขึ้น (ย่าน้องอาร์ต, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) 

3. การพัฒนาสติปัญญาและเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของเด็ก 
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ปกครองทุกคนต่างสังเกตเห็นได้หลังจากที่บุตรหลาน

เข้าเรียนดนตรีและท ากิจกรรมร่วมกับคริสตจักร กล่าวคือ ดนตรีสามาช่วยพัฒนาสมาธิ และท าให้เด็กมี
ความรับผิดชอบมากขึ้น โดยคุณแม่น้องทับทิมและน้องเพชรกล่าวว่า ดนตรีช่วยพัฒนาสมาธิโดยเฉพาะกับ
น้องทับทิม ลูกสาวคนเล็ก ซึ่งยังเป็นช่วงที่น้องค่อยข้างติดเล่นและซน แต่พอเวลาที่จะต้องเล่นเพลงรวมวง
กับเพื่อนๆและพี่ๆ น้องก็จะมีบุคลิกอีกแบบคือจะนิ่งและจดจ่ออยู่กับเพลงที่เล่น “ดนตรีคลาสสิคมันช่วย
พัฒนาสมาธิน้องๆเขา เพราะว่าอย่างคนเล็กอ่ะเขาจะเป็นคนที่ติดเล่น แต่พอเวลาเขามาเรียนเงี่ยเขาจะนิ่ง
เล่นได้เป็นเพลงๆอะไรแบบนี้ แต่พอเวลาหยุด เขาก็จะเล่นปกติทั่วไป ส่วนคนโตเขาจะเป็นคนที่นิ่งอยู่แล้ว 
ไม่ค่อยมีปัญหา”(แม่น้องทับทิมและน้องเพชร, สัมภาษณ์ 10 กุมภาพันธ์ 2560) 

นอกจากนั้นในเรื่องของความรับผิดชอบและความตรงต่อเวลา เป็นความเปลี่ยนแปลงที่
เห็นได้ชัดเจน เพราะการเรียนดนตรีเด็กๆจะต้องรู้เวลาซ้อมและเวลาเรียนของตนเอง โดยจะไม่มีใครคอย
ติดตามให้ ซึ่งคุณแม่ของน้องฝ้ายกล่าวว่า น้องฝ้ายจะรู้เวลาเรียนและซ้อมดนตรีของตนเอง และแบ่งเวลา
เป็นว่าเวลาไหนเล่นได้ เวลาไหนควรจริงจังกับการเรียน โดยปกติน้องฝ้ายจะต้องมาซ้อมให้ทันเวลา 16.00 
น. ซึ่งน้องก็จะไม่เถลไถลไปไหน “เขาจะรู้เวลา ไม่ใช่แบบเย็นเลิกเรียนมาก็จะมาเล่นอย่างเดียว คือคุณมา
เล่นด้วย คุณก็สามารถมาเรียนได้ด้วย แล้วก็มาเจอเพื่อนๆ คือน้องเขาจะรู้ว่าเวลานี้ซ้อม 4 โมงเย็น ก็คือ
ต้องรีบมาให้ทัน ถ้าพี่นัดกี่โมงก็ต้องมาให้ทัน เขาต้องรู้จักเวลาไม่ไปทางอื่น” (คุณแม่น้องฝ้าย, สัมภาษณ์ 
11 กุมภาพันธ์ 2560) เช่นเดียวกับน้องปริม ซึ่งคุณย่าน้องปริมกล่าวว่า แต่ก่อนน้องปริมจะไม่ค่อยกลับ
บ้านตรงเวลา แต่เมื่อเริ่มเรียนดนตรีท าให้น้องต้องรู้ว่าจะมีซ้อมเมื่อไหร่ ก็จะรีบกลับจากโรงเรียนมาที่
โบสถ์ ซึ่งน้องปริมก็จะไม่ไปที่อ่ืนและไม่ติดเพ่ือน  

แต่ก่อนเขาก็เลิกเรียนเขาก็จะไม่ค่อยจะกลับมาตรงเวลา แต่ตอนนี้พอรู้ว่ามี
ซ้อมมีอะไรเขาก็จะกลับตรง พอเสาร์อาทิตย์เขาก็จะไปเรียนที่คริสตจักร เขาก็
จะอยู่แต่นั่น เขาก็ไม่ไปที่อื่น ไม่ไปกับเพื่อน แต่ก่อนเพื่อนก็ไม่มีคริสต์นะ แต่
เป็นพุทธ เขาก็จะพามาเล่นดนตรีด้วยกันหลายคนอยู่ เขาก็แนะน ามาจาก
โรงเรียนเขา เขาก็จะอยู่แค่สองที่นี้ค่ะบ้านกับคริสตจักร ไม่ไปที่ไหน นอกจาก
ไปโรงเรียน เขาก็จะเชื่อฟัง ไม่ไปไหน ไม่เกเร บอกตรงๆเถอะเขารักดนตรี 
แล้วก็รักเรียน ชอบเรียนมาก ถ้าวันไหนเขามีเรียนหรือไปเยี่ยมญาติเขาก็จะ
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รีบกลับมาบอกว่า แม่วันนี้เขามีซ้อมนะ ครูต้นเขาเรียกพี่ต้น นัดเรียนนัดสอบ
อะไรเขาจะตรงเวลา (คุณย่าน้องปริม, สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560)  
รวมไปถึงกรณีของน้องอาร์ต ซึ่งคุณย่าได้กล่าวว่า เมื่อน้องอาร์ตเรียนดนตรีท าให้น้องมี

ความรับผิดชอบมากขึ้น รู้เวลาซ้อมและจะไปตรงตามเวลา ซึ่งแตกต่างจากก่อนหน้าที่น้องจะเข้าไปเรียน
ดนตรีที่บ้านสรรเสริญ น้องอาร์ตก็จะติดเพื่อนและคลุกคลีอยู่กับเด็กในชุมชน แม้ในช่วงแรกที่น้องอาร์ต
เข้าไปเรียนดนตรีจะมีเพื่อนรุ่นเดียวกันเรียนมาด้วยกัน แต่สุดท้ายเหลือน้องอาร์ตเพียงคนเดียวที่ยังเรียน
ดนตรีต่อ นอกจากการรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองแล้ว คุณย่ายังกล่าวอีกว่า น้องอาร์ตยังรับผิดชอบ
สอนดนตรีให้แก่รุ่นน้อง ซึ่งน้องอาร์ตจะต้องแบ่งเวลาให้ในส่วนนี้ด้วย  

พอเขาไปเรียนดนตรีเขาก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นเลยนะ ซึ่งก่อนที่เขาจะ
เล่นที่บ้านสรรเสริญ ก็คือเขาจะวิ่งเล่นอยู่กับเด็กแถวนี้ ก็จะไปเล่นที่สนามฝั่ง
นู้นบ้าง แต่พอครูพาเขาสอนดนตรีแล้วอ่ะ เขาก็รู้เวลานัดซ้อมของเขา เขาก็
จะไปตามเวลา บางทีไปก่อนหรือซ้อมเสร็จแล้วเขาก็จะอยู่ตรงนั้น เล่นอยู่กับ
เพื่อนในกลุ่มดนตรี ตอนแรกเขาก็ยังเล่นอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่อยู่ใต้ทางด่วนนะ 
แต่ตอนนี้เขาก็แยกกับเพื่อนแถวนี้หมดแล้ว ก็มีแต่เขาที่ยังคงไปเล่นดนตรีอยู่ 
แล้วมันจะมีอยู่วันนึงที่เขาต้องไปสอนน้อง น้องคนไหนไม่รู้ เขาก็ไม่เคยมาบ่น
ให้ฟังเลยนะเรื่องสอนน้อง บางทีไปนัดน้อง แล้วพ่อน้องไม่ว่าง โทรมาเปลี่ยน
นัด 5 โมง 6 โมงงี่เขาก็ต้องมีเวลาไป แบบความรับผิดชอบเขามีมากขึ้น แบบ
วันนั้นอาร์ตไปท าไร พ่อน้องโทรมาว่าให้ไปสอนน้อง ซึ่งก็สอนฟรีนะ ก็เหมือน
เป็นการสอนรุ่นน้องอีกทีนึ ง เหมือนการถ่ายทอด (คุณย่าน้องอาร์ต , 
สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560)  

 
4. การมีทางเลือกส าหรับศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคต 

ในเด็กจ านวน 10 คน ผู้ศึกษาพบว่าเด็กที่เริ่มจะเห็นแนวทางในการศึกษาต่อในอนาคตจะ
อยู่ในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) โดยมีน้องกิ่ง น้องปริม และน้องปุ๊ก ที่ตั้งใจว่าจะศึกษาต่อทางด้าน
ดนตรี โดยได้เห็นแบบอย่างมาจากรุ่นพี่ที่เพิ่งสอบเข้าสถาบันกัลยาณิวัฒนา43 2 คน โดยน้องกิ่งขณะนี้

                                                            
43สถาบันดนตรีกัลยาณิ วัฒนา ก่อตั้ งขึ้น เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2555เป็น

มหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางดนตรีคลาสสิกให้มีมาตรฐานระดับ
สากล รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านดนตรีคลาสสิกที่ดีให้กับ
สังคมไทย การเรียนการสอนจะเป็นหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้น เป็นไป
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ก าลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กล่าวว่า ตนนั้นอยากเรียนต่อทางด้านดนตรีที่สถาบันกัลยาณิวัฒนา
เหมือนกับพี่บาส (นามสมมุติ) ซึ่งเมื่อจบมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วก็จะเรียนต่อปวช. (ม.4) ที่ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ (B.T.Ad.) หลังจากนั้นก็จะพักการเรียน 1 ปี เพื่อฝึกซ้อมดนตรี
เพิ่มเติม เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยทางดนตรี “หนูอ่ะอยากเข้ามหาลัยน่าจะเป็นที่เดียวกับพวกพี่บาส 
เพราะหลายคนก็เรียนที่นั่นนะ คือหนูจะไปต่อB.T. Ad. ก่อน แล้วพอจบม.6 เรียนทางพาณิยช์งี่ช้ะ หนูก็
จะดร็อปปีนึง แล้วก็เข้าทางดนตรี ส่วนใหญ่ที่เข้างี่เขาก็ดร็อปปีนึงกันอ่ะ ก็เพื่อฝึกอย่างเต็มที่ เพราะตอน
สอบเข้ามันยาก แค่เราเรียนทฤษฎีกับพี่ต้นอ่ะ ดนตรีมันมีเอามาหักมาคูณมาหารกันอ่ะ มันไม่ใช่ง่ายๆนะ”
(น้องกิ่ง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) เช่นเดียวกันกับน้องปริม โดยน้องปริมกล่าวว่า
ตอนนี้ตนเพิ่งขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งหลังจากจบชั้นมัธยมก็ตั้งใจว่าจะต้องทางด้านดนตรีเหมือนพี่บาส 
(นามสมมุติ) เช่นกัน เพราะเนื่องจากทางคริสตจักรมีทุนการศึกษาให้เด็กด้วย “ตอนนี้เรียนอยู่ม.3 ตั้งใจว่า
จะต่อม.ปลายที่สายน้ าผึ้งค่ะ อยากเรียนแผนศิลป์ค านวน ก็ในอนาคตถ้ามีโอกาสไปเรียนต่อ หนูก็อยาก
เรียนทางด้านดนตรีแบบพี่ฟิลด์ ที่นี้เขาก็จะมีทุนให้เด็กค่ะ” (น้องปริม (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 
กุมภาพันธ์ 2560)  

ในขณะที่น้องปุ๊กก าลังจะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยน้องปุ๊กกล่าวว่าตนได้สอบเข้าที่
วิทยาลัยนาฎศิลป์ เหตุที่เลือกเรียนต่อที่นี้เนื่องจากน้องปุ๊กมีอาจารย์สิทธิชัย เพ็งเจริญเป็นแรงบันดาลใจ 
ซึ่งอาจารย์เป็นศิษย์เก่าอยู่ที่นั่น และตนยังเคยได้ร่วมวงกับอาจารย์ โดยอาจารย์เล่นเดี่ยวไวโอลิน ท าให้
น้องปุ๊กจึงชื่นชอบสไลต์และอารมณ์ในการเล่นดนตรีของอาจารย์สิทธิชัยเป็นพิเศษ และน้องปุ๊กยังได้บอก
เล่าถึงกระบวนการสอบเข้าของที่นี้ น้องจะต้องผ่านการสอบข้อเขียน และการปฎิบัติ โดยจะต้องเตรียม
เพลงไปเล่นให้กรรมการสอบดู ซึ่งล่าสุดที่ผู้ศึกษาได้พบน้องปุ๊กนั้นน้องกล่าวว่าตนได้สอบติดที่ วิทยาลัย
นาฎศิลป์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเพิ่งไปสอบสัมภาษณ์มา  

ที่หนูอยากเข้าวิทยาลัยนาฏศิลป์เพราะว่ามีอาจารย์สิทธิชัย เขาเรียนที่นั่น เขา
เป็นครูของพี่ต้นนี่แหละค่ะ ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้หนู ที่หนูชอบเขาเพราะ
เขามีเทคนิคในการเล่นดี เขาจะใช้อารมณ์ความรู้สึกในเพลง หนูก็เคยร่วมงาน
กับเขาก็ตอนคอนเสิร์จน่าจะปีที่แล้ว เขามาโซโลเพลงให้ตอนที่หนูไปสอบที่
นาฏศิลป์เขาก็บอกว่าเขาชอบคนที่กล้าแสดงออก อันนี้ครูที่นู้นเขาบอกหนูมา 

                                                                                                                                                                                 

เพื่อสนองพระปณิธานในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
ในการพัฒนาดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าและมีคุณภาพเทียบเท่านานาชาติ 
(Wikipedia, ม.ป.ป.: ออนไลน์)  
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คือเขาเป็นเพื่อนกับอาจารย์สิทธิ เขาก็บอกว่าเออเด็กที่นี้เขามีความกล้า
แสดงออกนะ เออเวลาเล่นอ่ะก็อยากให้แสดงให้เต็มที่ กระบวนการสอบก็จะ
มีการสอบทฤษฎีก็คือข้อเขียน แล้วก็ปฏิบัติคือต้องเล่นเพลงให้เขาดู เพลงที่
เล่นเราก็จะเป็นคนเลือกเอง เอาเพลงที่เราถนัดที่สุด ก็จะมีเพลงเดียว ถ้าเขา
ให้คะแนนก็จะแบ่งเป็นวิชาสามัญซัก 30 เปอร์เซ็น วิชาเอกจะเยอะสุดก็
ประมาณ 70 เปอร์เซ็น(น้องปุ๊ก (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 
2560) 
 
สรุปได้ว่า การเข้าสู่กระบวนการเรียนและปฏิบัติทางดนตรีของเด็กทั้ง 10 คน สะท้อนให้

เห็นถึงประสบการณ์ชีวิตสองด้านคือด้านที่ เป็นอยู่ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเรียน และด้านที่
เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเข้าสู่กระบวนการเรียนแล้ว ความเป็นอยู่และผลจากกการลงส ารวจพื้นที่ภาคสนาม
พบว่า ทุกกล่มตัวอย่างที่น ามาเสนอนั้น โดยพื้นที่ฐานแล้วมีปัญหาเรื่องการเงินและการด ารงชีพ ดังนั้นเมื่อ
คริสตจักรเริ่มเข้ามามีบทบาทในชุมชนบริเวณนี้แล้ว ครอบครัวใดที่ยากจนก็จะเข้ามาเรียนกับสถานรับ
เลี้ยงเด็กของคริสตจักรและเข้ามาเรียนดนตรีเพื่อหล่อหลอมและสร้างเกราะป้องกันที่ดีให้แก่เด็กไม่ให้ยุ่ง
เกี่ยวกับสิ่งเสพติดหรือการกระท าที่ผิดกฏหมาย แม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่บุคคลภายนอกมองว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่
ในภาวะเสี่ยงต่อเด็กและเยาวชนก็ตาม ผลที่ตามมาคือเด็กเหล่านี้ถูกฝึกให้เล่นดนตรีตั้งแต่ปฐมวัย และเมื่อ
เติบโตขึ้น เด็กๆคนไหนที่ยังมีความสนใจอยู่ก็มีการต่อยอดเรื่อยมา โดยจะต้องผ่านการฝึกปฏิบัติเฉพาะ
บุคคลทั้งจากการฟังและการใช้ร่างกายผ่านการฝึกจับเครื่องดนตรี รวมไปถึงปรับตัวเข้าสู่การรวมวงใหญ่ 
โดยจุดประสงค์หลักของคริสตจักรคือการที่ เด็กสามารถน าดนตรีไปต่อยอดและพัฒนาไปสู่ทั กษะ
ความสามารถทางดนตรีเฉพาะบุคคลที่ดีเยี่ยม ทั้งนี้ คริสตจักรเองก็ได้มอบโอกาสให้กับเด็กๆได้ออกแสดง
ดนตรีและสร้างความสัมพันธ์กับนักดนตรีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงท าให้มีการสร้างเครือข่าย
ในแวดวงดนตรีคลาสสิคออกไปเป็นวงกว้าง โดยมีดนตรีเป็นสื่อกลาง เหล่านี้ก่อให้เกิดการสั่งสมทุนใน
รูปแบบอื่นๆผ่านการเรียนและฝึกปฏิบัติทางดนตรี ได้แก่ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทาง
สังคม และทุนทางสัญลักษณ์  
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บทที่ 6 

บทวิเคราะห์และสรุปผล 

 

ภูมิหลังทางครอบครัว และประสบการณ์ชีวิตในพื้นที่ของชุมชนแออัดคลองเตยของเด็ก
และเยาวชนทั้ง 10 คน ก่อนหน้าที่จะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล สะท้อนให้เห็น
ภาพของการเติบโต การได้รับเลี้ยงดู และการด าเนินชีวิตของเด็กแต่ละคน เป็นเสมือนกระบวนการ “หล่อ
หลอม” ตัวตนของเด็กแต่ละคนในขั้นพื้นฐาน จากการที่เด็กเข้าสู่กระบวนการเรียนดนตรี ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล พบว่าสาเหตุส าคัญบางประการที่ผู้ปกครองอนุญาต
ให้บุตรหลานได้เรียนและท ากิจกรรมเสริมนั้น คือความคาดหวังว่าการเรียนดนตรีจะช่วยพัฒนาชีวิตความ
เป็นอยู่และการศึกษาของบุตรหลานให้ดีขึ้น สะท้อนให้เห็นต าแหน่งทางสังคมของครัวครัวเด็กและเยาวชน
กลุ่มดังกล่าว ทั้งทางด้านฐานะทางเศรษฐกิจ (รายได้และทุนที่เป็นทรัพยากร) ของผู้ปกครองที่มีจ านวน
จ ากัด ประกอบกับการขาดทุนทางวัฒนธรรมที่จะช่วยสนับสนุนการด ารงชีวิตของเด็ก ดังนั้นกระบวนการ
เรียนและการปฏิบัติทางดนตรีภายในพื้นที่ของโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลและคริสตจักร จึงถือเป็น
กระบวนการหล่อหลอมตัวตนของเด็กที่เกิดขึ้นอีกครั้ง ภายใต้การปฏิบัติในสภาพแวดล้อมใหม่ อันจะ
น าไปสู่การสั่งสมและต่อยอดทุนในรูปแบบต่างๆผ่านการเรียนและการปฏิบัติทางดนตรีในอนาคต 

ฉะนั้น ในบทนี้ผู้ศึกษาจึงมุ่งน าเสนอให้เห็นถึงกระบวนการหล่อหลอมตัวตัวของเด็กและ
เยาวชนผ่านการเรียนดนตรีคลาสสิค กล่าวคือ เป็นเด็กและเยาวชนเป็นเด็กที่มาจากพื้นที่ชุมชนแออัด
คลองเตย ซึ่งได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการเรียนดนตรีและการท ากิจกรรมในโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล 
ภายใต้การดูแลและจัดการของคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน โดยผู้ศึกษาใช้กรอบแนวคิด ใหญ่เรื่อง 
การปฏิบัติ (Practice) ของปิแอร์ บูร์ดิเยอ ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดย่อยอีก 3 แนวคิดคือ ฮาบิทัส 
(Habitus) ทุน (Capital) และ แวดวง (Field) มาเป็นกรอบการวิเคราะห์ เพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับ
งานการศึกษาชิ้นนี้ได้อย่างชัดเจน  
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ปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu, 1930-2002) ได้ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติหรือการ
กระท าของปัจเจกบุคคลภายใต้โครงสร้างหรือสังคมใดสังคมหนึ่ง ซึ่งโครงสร้างหรือสังคมไม่ได้เป็ นแค่
ตัวก าหนดการปฏิบัติและการกระท าของปัจเจกบุคคลเท่านั้น แต่ปัจเจกบุคคลยังสามารถปรับเปลี่ยนหรือ
ก าหนดโครงสร้างได้เช่นกัน บูร์ดิเยอมองว่าปัจเจกบุคคลเองก็คือโครงสร้างหนึ่ง เป็นโครงสร้างที่ เรียกว่า 
ฮาบิทัส (Habitus) โดยฮาบิทัสเป็นโครงสร้างหนึ่งที่เป็นทั้งตัวก าหนดและถูกก าหนดในเวลาเดียวกัน จึง
กล่าวได้ว่าฮาบิทัสเป็นโครงสร้างที่ยืดหยุ่นมากกว่าโครงสร้างอื่น ซึ่งสิ่งที่ซึมซับเข้าในไปตัวของปัจเจก
บุคคลไม่ได้เป็นฝ่ายที่ก าหนดปัจเจกบุคคลเพียงฝ่ายเดียว แต่จะกลายไปเป็นทุนให้ปัจเจกบุคคลน าไปใช้ใน
การด ารงชีวิตได้เช่นกัน ฉะนั้น ฮาบิทัสยังจัดว่าเป็นทุนประเภทหนึ่ง (ทุนทางวัฒนธรรม) ที่ปัจเจกบุคคล
สามารถน าไปต่อยอดเป็นทุนอ่ืนๆได้ ทั้งนี้ การเกิดขึ้นของโครงสร้างฮาบิทัสในตัวปัจเจกบุคคลมีความเกี่ยว
โยงกับสถาบัน เนื่องจากสถาบันที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการปลูกสร้างฮาบิทัสของปัจเจกบุคคลแต่ละกลุ่มแต่
ละชนชั้นนั้น เริ่มตั้งแต่สถาบันที่ใกล้ตัวปัจเจกบุคคลมากที่สุดคือ ครอบครัว โรงเรียน สถานที่ท างาน รวม
ไปถึงสื่อสารมวลชนประเภทต่างๆที่ท าการบ่มเพาะฮาบิทัสของปัจเจกบุคคลในแต่ละชนชั้นขึ้นมา ตาม
ทัศนะของบูร์ดิเยอ สถาบันที่หล่อหลอมหรือปลูกสร้างฮาบิทัสของปัจเจกบุคคลขึ้นมาก็คือโครงสร้างทาง
สังคม (Field) ซึ่งเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมระหว่างปัจเจกบุคคลที่อยู่ในต าแหน่งต่างๆ ซึ่ง
ต าแหน่งดังกล่าวจะเป็นตัวก าหนดฮาบิทัสของปัจเจกบุคคล และภายในโครงสร้างทางสังคมนี้ยังมีการ
กระจายตัวของทุนประเภทต่างๆ (Capitals) ได้แก่ ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสัญลักษณ์ และทุนทางสังคม
โดยปัจเจกบุคคลจะมีวิธีการสั่งสมหรือเข้าถึงทุนแต่ละประเภทต่างกัน (กาญจนา และสมสุข, 2551: 558-
574) กล่าวโดยสรุป การปฏิบัติของปัจเจกบุคคลเกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างทางสังคมหนึ่งๆ โดยโครงสร้าง
ทางสังคมและการปฏิบัตินั้นยังสัมพันธ์กับเรื่องของชนชั้นและต าแหน่งทางสังคม (Social location) ของ
ปัจเจกบุคคล และการปฏิบัติสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการหล่อหลอมโครงสร้างฮาบิทัสภายในปัจเจก
บุคคล รวมไปถึงการสั่งสมทุนประเภทต่างๆของปัจเจกบุคคลอีกด้วย  

โดยผู้ศึกษาน ากรอบแนวคิดดังกล่าวมา มาใช้ในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงในประเด็นเรื่อง 
ดนตรีสร้างชีวิต: กระบวนการหล่อหลอมตัวตนของเยาวชนจากชุมชนคลองเตยผ่านการเรียนรู้ดนตรี
คลาสสิค ในพื้นที่ของโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล ผ่านกรอบแนวคิดการปฏิบัติ ฮาบิทัส ทุน และแวดวง โดย
สรุปเป็นแผนภาพได้ ดังนี ้
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แผนภูมิที่ 6.1 การวเิคราะห์เชือ่มโยงร่วมกับแนวคิด 
จากแผนภูมิ พบว่ามีการปรากฏขึ้นของแวดวงหรือโครงสร้างทางสังคมที่เด็กแต่ละคนเข้าเป็น

ส่วนหนึ่ง 3 แวดวง แวดวงแรกคือชุมชนแออัดคลองเตย โดยเด็กจะถูกเลี้ยงดูในเบื้องต้นมาจากครอบครัว 
และมีทุนที่ติดตัวหรือทุนที่มีมาก่อน เช่น ที่อยู่อาศัย ทรัพย์สิน รายได้ เป็นต้น ซึ่งเป็นทุนทางเศรษฐกิจที่มี
จ ากัด และขณะเดียวกันก็พบว่าทั้งครอบครัวและเด็กยังขาดทุนทางวัฒนธรรม เช่น การถ่ายทอดภูมิ
ความรู้ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม แวดวงที่สองคือ คริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน ภายในแวดวงนี้เด็ก
และครอบครัวได้เข้าไปมีส่วนร่วมในแง่ของการเข้าร่วมพิธีกรรม (ในกรณีของเด็กและครอบครัวที่นับถือ
ศาสนาคริสต์) และในแง่ของการเข้าไปร่วมท ากิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่แค่กิจกรรมทางศาสนา (ในกรณีของ
เด็กและครอบครัวที่นับถือศาสนาอื่นๆนอกจากศาสนาคริสต์) เช่น การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงเทศกาล 
การเรียนภาษาอังกฤษ รวมไปถึงกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีคลาสสิค ซึ่งการเข้าสู่การท ากิจกรรม
และการเรียนดนตรีคลาสสิคที่เกิดขึ้นในโบสถ์ได้น าเด็กไปสู่แวดวงที่สามคือ โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล 
โดยในแวดวงของโรงเรียนดนตรีนี้ มีการเกิดขึ้นของ การปฏิบัติทางดนตรี ทั้งการเรียนจากบทเรียน 
(ภาคทฤษฎี) และการฝึกปฏิบัติ รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มนักดนตรีภายนอก ซึ่งการเข้าสู่ทั้ง
แวดวงศาสนาและดนตรีของเด็กแต่ละคนนั้น ก่อให้เกิดการสร้างหรือหล่อหลอมฮาบิทัสขึ้นมาใหม่ รวม
ไปถึงเกิดการสั่งสมทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทุนทางสัญลักษณ์ ในระยะ
ต่อมาอีกด้วย  

ชุมชนแออัดคลองเตย 

• พิธีกรรมและกิจกรรม
ทางศาสนาอื่นๆ 

• การฝึกปฏิบตัิทางดนตรี 
• การสร้างสมัพนัธ์กบั
กลุม่นกัดนตรี และการ
เข้าไปเป็นสว่นหนึง่ของ
วงออร์เคสตรา 

“ครอบครัว” 
สถาบันพื้นฐานในการหล่อหลอม 

ถ่ายทอดค่านิยม พฤติกรรม 

ทุนที่มีมาก่อน 

ทนุทางเศรษฐกิจมีจ านวน
จ ากดั  

(รายได้และทรัพย์สิน) 
ขาดทนุทางวฒันรรม 

ทุนที่ส่ังสมในระยะต่อมา 

ทนุทางเศรษฐกิจ  
ทนุทางวฒันธรรม 

ทนุทางสงัคม  
ทนุทางสญัลกัษณ์ 

โรงเรียนดนตรี 
อิมมานูเอล  

คริสตจักรอิมมานูเอล  
ลูเธอร์แรน  

• พิธีกรรมและกิจกรรมทาง
ศาสนาอื่นๆ 

• การฝึกปฏิบัติทางดนตรี 

• การสร้างสัมพันธ์กับกลุ่มนัก
ดนตรี และการเข้าไปเป็นส่วน
หนึ่งของวงออร์เคสตรา 

ทุนท่ีมีมาก่อน 
ทุนทางเศรษฐกิจมีจ านวนจ ากัด  

(รายได้และทรัพย์สิน) 
ขาดทุนทางวัฒนรรม 

ทุนท่ีส่ังสมในระยะต่อมา 
ทุนทางเศรษฐกิจ  
ทุนทางวัฒนธรรม 
ทุนทางสังคม  
ทุนทางสัญลักษณ์ 
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อาจกล่าวได้ว่าเด็กทั้ง 10 คนผ่านกระบวนการหล่อหลอมมาจากสภาพแวดล้อมและทุนที่
แตกต่างกัน 2 แห่ง ได้แก่ ชุมชนแออัดคลองเตย และ คริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน (โรงเรียนดนตรี
อิมมานูเอล) ฉะนั้น ทั้งชุมชนแออัดคลองเตยและคริสตจักรเป็นเสมือน “แวดวง” ที่เด็กเข้าไปเป็นส่วน
หนึ่ง ซึ่งผู้ศึกษามองว่าแวดวงเดิมของเด็กแต่ละคนหมายถึง ขอบเขตพื้นที่ภายในชุมชนแออัดคลองเตย 
และเมื่อเด็กได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับคริสตจักรและโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล จึงได้น าไปสู่แวดวงใหม่ ทั้ง
แวดวงศาสนาและดนตรี ทั้งนี้ ผู้ศึกษาจะขอกล่าวถึงรายละเอียดในเรื่องของการปฏิบัติ ที่จะน ามาสู่การ
หล่อหลอมหรือสร้างฮาบิทัส และการสั่งสมทุนของเด็กทั้ง 10 คน รวมไปถึงครอบครัวของเด็กด้วย ภายใน
ขอบเขตพื้นที่ของแวดวงทั้ง 3 แวดวง ได้แก่ ชุมชนแออัดคลองเตย ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นภาพครอบครัว
และทุนที่มีมาก่อนของเด็กทั้ง 10 คน ต่อมาจึงเป็นคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน และโรงเรียนดนตรี
อิมมานูเอล ซึ่งจะท าให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นของการหล่อหลอมฮาบิทัสและการสั่งสมทุนผ่านการเรียนและฝึก
ปฏิบัติทางดนตรีในระยะหลัง  

1. ชุมชนแออัดคลองเตยกับกระบวนการหลอ่หลอมขั้นพื้นฐาน  

ก่อนที่เด็กทั้ง 10 คนจะเข้าสู่กระบวนการเรียนดนตรีคลาสสิคในโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล 
ภูมิหลังทั้งเรื่องของครอบครัวและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ได้สะท้อนให้เห็นกระบวนการหล่อหลอมเด็กคน
หนึ่งขึ้นมาจากสภาพแวดล้อมที่เป็นชุมชนแออัด โดยถือเป็นการหล่อหลอมและบ่มเพาะตัวตนของเด็กใน
ระยะแรกหรือขั้นพื้นฐานผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดและบริเวณที่อยู่อาศัย ดังนั้น ภายในขอบเขต
ของแวดวงชุมชนแออัดคลองเตย จะสะท้อนให้เห็นถึง ประการแรกคือความเป็นอยู่และทุนที่ครอบครัว
ของเด็กแต่ละคนมีมาก่อน ประการที่สองคือปัจจัยที่ท าให้แต่ละครอบครัวเลือกที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับ
คริสตจักรและให้บุตรหลานเข้าสู่กระบวนการเรียนดนตรี 

1.1 ครอบครัวและทุนที่มีมาก่อน  

จากกลุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชน 10 คน ที่ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลได้สะท้อน
ให้เห็นการหล่อหลอมตัวตนของเด็ก เกิดขึ้นมาพร้อมกับการเกิดและเติบโต โดยโครงสร้างทางสังคมขั้น
พื้นฐานที่เด็กมีปฎิสัมพันธ์มาตั้งแต่เกิดคือ “ครอบครัว” ครอบครัวจึงเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของบ่มเพาะ
และหล่อหลอมเด็กคนหนึ่งขึ้นมาจากการเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน ไปจนถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
กัน ซึ่งเด็กทั้ง 10 จาก 8 ครอบครัว กระจายตัวอยู่ใน 4 ชุมชนย่อยที่อยู่ภายในขอบเขตพื้นที่ที่เรียกว่า 
ชุมชนแออัดคลองเตย ได้แก่ ชุมชนร่วมใจสามัคคี ชุมชนทรัพย์มโนทัย ชุมชนแฟลต 1-10 และชุมชนน้อง
ใหม่ ได้แก่ ครอบครัวน้องกิ่งและน้องแก้ว ครอบครัวน้องฝ้าย ครอบครัวน้องปริม ครอบครัวน้องใยไหม 
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ครอบครัวน้องปุ๊ก ครอบครัวน้องมะลิ ครอบครัวน้องทับทิมและน้องเพชร และครอบครัวน้องอาร์ต โดย
จาก 8 ครอบครัว หากพิจารณาเรื่องของรายได้ รวมไปถึงค่าใช้จ่าย และทรัพย์สินที่มีติดตัวประกอบด้วย 
ผู้ศึกษาพบว่าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ  

กลุ่มแรก (ครอบครัวน้องกิ่งและน้องแก้ว ครอบครัวน้องฝ้าย ครอบครัวน้องปริม 
ครอบครัวน้องใยไหม ครอบครัวน้องปุ๊ก และครอบครัวน้องมะลิ) คือครอบครัวที่มีรายได้ระหว่าง 10,000 
– 15,000 บาท โดยส่วนใหญ่ผู้ปกครองจะประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างรายวัน และพนักงานรายเดือน 
เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานท าความสะอาด พนักงานตรวจรถ รวมไปถึงอาสาสมัครเลี้ยง
เด็ก อาจกล่าวได้ว่าครอบครัวกลุ่มนี้ไม่มีทุนหรือทรัพยากรที่เป็นของตัวเองมาก่อนหน้า เป็นเหมือนการ
เข้ามาสร้างทุนและทรัพยากรขึ้นมาใหม่ ซึ่งการย้ายเข้ามาอยู่อาศัยในชุมชนร่วมใจสามัคคีและชุมชนทรัพย์
มโนทัยโดยเช่าห้องพักอยู่นั้น แต่ละครอบครัวให้ข้อมูลไปในทางเดียวกันว่าเนื่องจากอยู่ใกล้ที่ท างาน จึง
สะดวกในการเดินทางไปกลับระหว่างที่ท างานและที่พัก รวมไปถึงค่าเช่าห้องมีราคาถูก และส่วนใหญ่แต่
ละครอบครัวอยู่ในชุมชนมาไม่ต่ ากว่า 10 ปี โดยในระยะเวลาดังกล่าวบางครอบครัวมีการขยับขยายและ
สั่งสมทุนมาอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นในกรณีของครอบครัวน้องปุ๊ก ซึ่งคุณแม่ของน้องปุ๊กได้กล่าวว่าตอนแรก
ตนและครอบครัวอาศัยอยู่ในห้องเช่า 1 ห้องโดยอยู่ร่วมกับอีกครอบครัว แต่ด้วยความที่ต้องการความเป็น
ส่วนตัวและความปลอดภัย จึงตัดสินใจเช่าห้องต่อจากครอบครัวดังกล่าวที่ได้ย้ายออกไป ซึ่งท าให้มีพื้นที่
ใช้สอยเพิ่มขึ้น รวมไปถึงกรณีครอบครัวของน้องฝ้าย ซึ่งคุณแม่น้องฝ้ายกล่าวว่าตนจบปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยรามค าแหง หลังจากที่ย้ายเข้ามาเรียนต่อและท างานในกรุงเทพ วุฒิการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีนั้นมีผลต่อการได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นอาสาสมัครเลี้ยงเด็ก สะท้อนให้เห็นถึงการสั่งสม
ทุนทางความรู้และทักษะในการท างานในระยะหลัง  

กลุ่มที่สอง (ครอบครัวน้องทับทิมและน้องเพชร และครอบครัวน้องอาร์ต) คือครอบครัวที่
มีรายได้ระหว่าง 20,000 – 25,000 บาท ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานรายเดือนของรัฐวิสาหกิจ 
(เอกชน) แต่จะได้รับสวัสดิการเพิ่มเติมด้วย เช่น ค่ารักษาพยาบาล ที่พักอาศัย รวมไปถึงค่าเล่าเรียนของ
บุตรหลาน ครอบครัวกลุ่มนี้จะมีทุนและทรัพยากรที่มีมาตั้งแต่แรก เช่น บ้านและที่ดิน ดังเช่นในกรณีของ
ครอบครัวน้องอาร์ตที่ได้ซื้อที่ดินอยู่ในชุมชนน้องใหม่เมื่อ 31 ปีที่แล้ว เพื่อมาสร้างเป็นบ้านพักของตนเอง
อยู่อย่างถาวรในชุมชนน้องใหม่ และสวัสดิการที่ได้จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย ดังเช่นครอบครัวของ
น้องทับทิมและน้องเพชรที่ได้รับสวัสดิการเรื่องที่อยู่อาศัยในแฟลตของการท่าเรือ โดยไม่ต้องเสียค่าเช่า
รายเดือน รวมไปถึงเรื่องระดับการศึกษาขั้นสูงของผู้ปกครอง ซึ่งคุณพ่อของน้องทับทิมและน้องเพชรนั้น
ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท  
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จากที่กล่าวไปข้างต้น ทุนที่แต่ละครอบครัวครอบครองและสั่งสมสะท้อนให้ เห็นถึง 
ต าแหน่งทางสังคม (social location) ซึ่งหมายถึง สิ่งแวดล้อมทางวัตถุต่างๆในชีวิตประจ าวัน เช่น รายได้ 
หรือปัจจัยในเรื่องของทรัพยากร หรือทุนทางเศรษฐกิจที่จะน าไปสู่การต่อยอดเป็นทุนอื่นๆ  โดยทั้ง 8 
ครอบครัว ผู้ศึกษามองว่ามีฐานะเป็นชนชั้นกลางระดับหนึ่ง โดยพิจารณาจากทั้งรายของผู้ปกครองที่
มากกว่า 10,000 บาทต่อเดือน มีงานประจ า และมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งถาวร แต่อาจจะมีความ
แตกต่างกันในแง่ของการถือครองทรัพย์สิน หรือระดับการศึกษาของผู้ปกครอง ทั้งนี้ ผู้ศึกษายังพบว่าทั้ง 8 
ครอบครัวนั้นขาดทุนทางวัฒนธรรม กล่าวคือ ไม่มีการถ่ายทอดภูมิความรู้ แบบแผน หรือขนบธรรมเนียม
ของครอบครัวให้แก่รุ่นลูกและรุ่นหลาน ที่จะท าให้แต่ละครอบครัวแตกต่างจากครอบครัวอื่นๆที่อยู่ใน
ชุมชนเดียวกัน หรือที่เรียกว่าการสร้างความแตกต่างทางชนชั้นและรสนิยม ซึ่งทุนทางวัฒนธรรมนั้นจะถูก
สร้างหรือสั่งสมต่อมาในระยะหลัง จากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคริสตจักรและการสู่กระบวนการเรียน
ดนตรีของตัวเด็กเอง รวมไปถึงสมาชิกในครอบครัวด้วย 

1.2  การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับคริสตจักร 

ชุมชนแออัดคลองเตย เป็นอาณาบริเวณที่ประกอบไปด้วยชุมชนขนาดเล็กหลายๆชุมชนมา
รวมกัน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นภาพสะท้อนของความเหลื่อมล้ าและไม่เท่าเทียมกันในสังคมเมือง ทั้งในแง่
ของสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย เศรษฐกิจ รวมไปถึงการได้รับการศึกษา และยังส่งผลต่อภาพลักษณ์
ของชุมชนแออัดคลองเตยที่คนทั่วไปมองว่าเสื่อมโทรมและเต็มไปด้วยปัญหาต่างๆ เช่น ความแออัดของ
พื้นที่ ความหลากหลายของผู้คน และปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม เป็นต้น แต่ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้มอง
จากมุมของคนในพื้นที่โดยพบว่าวิถีชีวิตและการเป็นอยู่ของพวกเขาไม่ได้แตกต่างจากชุมชนหรือสังคม
ภายนอกมากนัก กล่าวคือ สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณูปโภค และการศึกษาจากรัฐและเอกชน รวม
ไปถึงการเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกและกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจได้อย่างสะดวก เช่น สวนสาธารณะ 
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น เนื่องจากพื้นที่ของชุมชนแออัดตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางเมือง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าคนใน
พื้นที่ดังกล่าวมีวิถีชีวิตเหมือนคนเมืองทั่วไป อีกทั้งหลายๆครอบครัวยังมีทางเลือกและมีโอกาสพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับความช่วยเหลือจาก
คริสตจักร ซึ่งคริสตจักรเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก าไรองค์กรหนึ่งเหมือนกับองค์กรของภาครัฐหรือเอกชน
อื่นๆที่เกิดขึ้นท่ามกลางชุมชนแออัดที่จ าเป็นจะต้องช่วยพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่
ดังกล่าวให้ดีขึ้น ฉะนั้น การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวทั้ง 8 ครอบครัว กับคริสตจักร 
สะท้อนให้เห็นภาพของการพยายามยกระดับความเป็นอยู่ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะรุ่นลูก
และรุ่นหลานมีโอกาสเข้าสู่สังคมที่ดีขึ้น รวมไปถึงยังสะท้อนให้เห็นกระบวนการหรือการปฏิบัติภายใน
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ครอบครัวที่สอดคล้องกับรสนิยมในการเลือกเข้ามาเรียนดนตรีคลาสสิค ซึ่งผู้ศึกษาพบว่ามีปัจจัยหรือตัว
แปรส าคัญที่ผลักดันให้หลายๆครอบครัวเลือกที่จะน าบุตรหลาน รวมไปถึงตัวผู้ปกครองเอง เข้าไปเป็นส่วน
หน่ึงของคริสตจักร ดังนี ้

ปัญหาจากโครงสร้างของชุมชน โดยผู้ศึกษาพบว่าโครงสร้างของชุมชนแออัดคลองเตยที่
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็กทั้ง 10 คนและครอบครัวหลักๆนั้นมาจาก ประการแรก
คือปัญหายาเสพติด และประการที่สองคือสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ไม่เอื้อต่อการให้เด็กเติบโตและเรียนรู้ 
เนื่องจากเป็นพื้นที่แออัด และมีผู้คนมากหน้าหลายตา จากปัญหาทั้งสองประการท าให้ผู้ปกครองหลาย
ท่านเล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อการเข้าไปใช้พื้นที่ของคริสตจักรในการท ากิจกรรม และการได้สร้าง
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆในโบสถ์ของบุตรหลาน เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงจากสภาพแวดล้อมที่สุ่มเสี่ยง
ต่างๆในชุมชน ซึ่งจะท าให้เด็กๆได้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่โบสถ์ ซึ่งการไปโบสถ์และใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ใน
พื้นที่ของโบสถ์ เด็กและผู้ปกครองทุกคนจะทราบเหมือนกันว่าเป็นการไปเรียนและซ้อมดนตรีเป็นหลัก 
โดยการที่ผู้ปกครองอนุญาตและส่งเสริมให้บุตรหลานไปเรียนและท ากิจกรรมดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้
เป็นสองลักษณะคือ ประการแรก ครอบครัวส่วนใหญ่เล็งเห็นว่าการเข้าเรียนดนตรีคลาสสิคเป็นโอกาสและ
เป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ เนื่องมาจากการเรียนดนตรีคลาสสิคภายในคริสตจักรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และยัง
มีอุปกรณ์การเรียนให้เด็กทุกคน นอกจากนั้นภายในคริสตจักรยังมีพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม
ส าหรับเด็กกว่าในชุมชน ดังจะเห็นได้จากครอบครัวของน้องมะลิและน้องปุ๊กที่ทั้งสองสนใจเรียนดนตรีที่นี้ 
และผู้ปกครองเห็นว่าไม่ต้องลงทุนหรือเสียค่าใช้จ่ายมาก หากเทียบกับการเรียนดนตรีข้างนอก และให้น้อง
ทั้งสองออกไปท ากิจกรรมกับเพื่อนดีกว่าใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ภายในห้อง 

ประการที่สอง บางครอบครัวเล็งถึงประโยชน์ในการเรียนดนตรีคลาสสิคของบุตรหลานที่
จะสามารถน าไปต่อยอดได้ เช่น การใช้ทักษะทางดนตรีในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมและ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ศึกษายังพบว่าทัศนคติของผู้ปกครองต่อการเรียนดนตรีของบุตรหลาน
ดังกล่าวสอดคล้องกับกระบวนการทางครอบครัวด้วย กล่าวคือ ผู้ปกครองชื่นชอบและสนับสนุนให้บุตร
หลานท ากิจกรรมเสริม นอกจากการเรียนในโรงเรียนประจ า และผู้ปกครองยังชื่นชอบในดนตรี โดยได้รับ
ฟังและชมการแสดงดนตรีคลาสสิคร่วมกับบุตรหลาน ดังเช่นในกรณีของครอบครัวน้องทับทิมกับน้องเพชร 
โดยคุณแม่ของน้องทั้งสองจะเข้าไปจัดการและควบคุมเรื่องของการเรียน รวมไปถึงการท ากิจกรรมในเวลา
ว่าง ซึ่งคุณแม่กล่าวว่าตนไม่ได้ท างานประจ า แต่ได้ออกมาท าหน้าที่ดูแลน้องทั้งสองอย่างสมบูรณ์ คอย
ติดตามการมาซ้อมดนตรีของน้องทั้งสอง รวมไปถึงเข้าร่วมชมการแสดงดนตรีทุกครั้ง เช่นเดียวกันกับกรณี
ของครอบครัวน้องอาร์ต ซึ่งคุณย่าและคุณอาจะเข้ามามีบทบาทในการดูและผลักดันเรื่องการเรียนและ
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การท ากิจกรรมของน้อง โดยคุณย่าจะคอยตักเตือนให้น้องอาร์ตรู้เวลาไปเรียนและซ้อมดนตรีที่โบสถ์ 
นอกจากนั้นทั้งคุณย่าและคุณอายังชื่นชอบการฟังเพลง และเริ่มซึมซับการฟังดนตรีคลาสสิคร่วมกับหลาน
ผ่านการรับชมการแสดงนอกสถานที่ โดยเฉพาะหากเป็นเพลงไทยที่คุ้นหูดีอยู่แล้ว แต่ถูกน ามาบรรเลงโดย
เครื่องดนตรีคลาสสิค เช่น เพลงค้างคาวกินกล้วย เป็นต้น สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของรสนิยมการ
ฟังเพลงและการชื่นชมดนตรีคลาสสิคในระดับครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับการเข้าสู่กระบวนการเรียน
ดนตรีของบุตรหลาน  

อาจกล่าวได้ว่าเป้าหมายหลักที่ผู้ปกครองอนุญาตให้บุตรหลานมาท ากิจกรรมที่โบสถ์ ก็เพื่อ
เด็กจะได้มีทักษะความสามารถทางดนตรี ได้ทั้งเพื่อน ได้พบปะนักดนตรีและอาจารย์จากภายนอก รวมไป
ถึงเป็นพื้นที่ที่เด็กจะได้ทั้งแสดงทักษะความสามารถทางดนตรีอีกด้วย ดนตรีคลาสสิคที่เกิดขึ้นภายใน
บริบทของชุมชนแออัด จึงเป็นสิ่งที่แปลกใหม่และน่าสนใจส าหรับผู้ปกครองและเด็ก โดยทุกครอบครัวเห็น
ว่าดนตรีคลาสสิคเข้ามาเติมเต็มชีวิตของบุตรหลานและท าให้บุตรหลานสามารถบรรลุผลส าเร็จจากการ
ฝึกซ้อมและลงมือปฏิบัติที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแตกต่างจากเด็กคนอื่นๆในชุมชน สะท้อนให้เห็นถึง
ความพยายามของเด็กพร้อมกับครอบครัวในการก้าวผ่านเส้นแบ่งระหว่างชุมชนแออัดกับสังคมภายนอก 
โดยมีดนตรีคลาสสิคและคริสตจักรเป็นสื่อกลาง 

ปัญหาภายในครอบครัว นอกจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงสร้างของชุมชนแออัดคลองเตย
แล้ว ผู้ศึกษายังพบว่ามีปัญหาภายในครอบครัวร่วมด้วย ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 4 ครอบครัว (ครอบครัวน้องกิ่ง
และน้องแก้ว ครอบครัวน้องฝ้าย ครอบครัวน้องปริม ครอบครัวน้องใยไหม) ที่มีสถานะเป็น ครอบครัวไม่
สมบูรณ์ กล่าวคือ มีทั้งครอบครัวที่เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว (อาศัยอยู่กับแม่หรือพ่อ คนใดคนหนึ่ง) และ
ครอบครัวที่เด็กได้รับการดูแลและเลี้ยงดูโดยคุณย่าหรือคุณยาย ซึ่งครอบครัวทั้งสองลักษณะนี้เกิดขึ้น
เนื่องจากพ่อและแม่ของเด็กแยกทางกันหรือเสียชีวิต ประกอบกับผู้ปกครองมีรายได้จ านวนหนึ่ง ซึ่งอาจไม่
เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของบุตรหลานในแต่ละเดือน และยังพบว่าภาระหน้าที่ต่างๆภายในบ้านต้องตกอยู่ใน
ความรับผิดชอบของคนใดคนหนึ่ง ดังเช่นในกรณีของครอบครัวน้องฝ้าย ที่คุณแม่ต้องกลายเป็นหั วหน้า
ครอบครัว หลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิต และกรณีของน้องปริม ที่คุณยายจะเป็นเสาหลักของบ้าน ดูแลเรื่อง
ค่าใช้จ่ายและการกินอยู่ของหลาน เนื่องจากคุณพ่อและคุณแม่ของน้องเสียชีวิต 

จากสภาพความเป็นอยู่และปัญหาดังกล่าว จึงท าให้ผู้ปกครองเลือกที่จะน าบุตรหลานเข้า
มาอยู่ที่คริสตจักร เด็กส่วนใหญ่จึงเกิดและโตมากับคริสตจักร โดยเข้าเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1-3 ซึ่งการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กแต่ละคนส่วนหนึ่งจะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ประจ าโบสถ์ และยังได้ท ากิจกรรม โดยเฉพาะ
การเข้าสู่กระบวนการเรียนดนตรีคลาสสิค ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กจึงมีความคุ้นเคยทั้งกับสถานที่และ
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บุคคลในโบสถ์เป็นพิเศษ เด็กๆรวมไปถึงผู้ปกครองหลายท่านจึงกล่าวว่าโบสถ์เปรียบเสมือน “บ้านอีก
หลัง” หรือ “เป็นครอบครัวหนึ่ง” นอกจากนั้นผู้ปกครองหลายท่านยังไว้ใจสถานที่แห่งนี้ เนื่องจากมี
ความสัมพันธ์และใกล้ชิดกับคริสตจักรมาตั้งแต่รุ่นของคุณพ่อคุณแม่ของเด็ก ซึ่งโดยรวมแล้วบางครอบครัว
รู้จักและเข้าไปมีส่วนร่วมกับคริสตจักรมามากกว่า 10 ปี และยังพบว่ามี 2 ครอบครัว ที่เปลี่ยนมานับถือ
ศาสนาคริสต์ ได้แก่ ครอบครัวของน้องกิ่งและน้องแก้ว และครอบครัวของน้องปริม (นามสมมุติ) ซึ่ง
ผู้ปกครองทั้งสองครอบครัวกล่าวไปในทางเดียวกันว่า ตนได้รับประโยชน์จากคริสตจักร ทั้งการเข้าไป
รับจ้างท างานเป็นแม่บ้าน พ่ีเลี้ยงเด็ก และการได้รับเงินทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลาน รวมไปถึงการที่ได้
เข้าร่วมพิธีกรรมและเรียนพระคัมภีร์ พร้อมกับการซึมซับสภาพแวดล้อมและบุคคลในโบสถ์ จึงตัดสินใจ
เปลี่ยนศาสนา ซึ่งการเปลี่ยนมานับถือคริสต์นั้นเป็นเพราะความเชื่อและศรัทธาเฉพาะบุคคล โดยทาง
คริสตจักรไม่ได้บังคับแต่อย่างใด  

เห็นได้ว่า การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับคริสตจักรเป็นไปในสอง
ลักษณะคือ การท ากิจกรรมและการเข้าสู่กระบวนการเรียนและฝึกปฏิบัติดนตรีคลาสสิคของบุตรหลาน 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ไม่เอื้อต่อการเติบโตของเด็ก รวมไปถึงป้องกันบุตรหลานให้ห่างจาก
ปัญหายาเสพติด และการพึ่งพาหรือได้รับความช่วยเหลือจากคริสตจักร ในกรณีที่มีปัญหาภายใน
ครอบครัว สะท้อนให้เห็นบทบาทของคริสตจักรที่มีต่อเด็กและครอบครัวทั้ง 8 ครอบครัว ทั้งบทบาท
ทางด้านศาสนา เช่น หลักค าสอนหรือพิธีกรรมทางศาสนากลายมาเป็นที่พึ่งทางใจของบางครอบครัว และ
บทบาททางด้านสังคมสงเคราะห์หรืองานพัฒนาชุมชน เช่น การเปิดสถารับเลี้ยงเด็กอ่อน การสนับสนุน
เรื่องทุนการศึกษาส าหรับเด็กที่ครอบครัวมีปัญหา รวมไปถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ให้แก่เด็กในชุมชน โดยเฉพาะการเปิดสอนดนตรีคลาสสิค อาจกล่าวได้ว่าการสร้างความสัมพันธ์กับ
คริสตจักร แต่ละครอบครัวได้กระท าการสั่งสมทุนต่างๆร่วมกับบุตรหลานด้วย เช่น รายได้ ทุนการศึกษา
ของบุตรหลาน รวมไปถึงการซึมซับการฟังหรือการรับชมดนตรีคลาสสิค 

ฉะนั้น เด็ก 10 คน จาก 8 ครอบครัวต่างมีทุนที่ติดตัวมาหลากหลายรูปแบบ และมีภูมิหลัง
ทั้งเรื่องครอบครัวและความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน แต่ปรากฏให้เห็นเป้าหมายและผลลัพธ์ที่มีร่วมกัน คือ
การที่บุตรหลานได้เข้าสู่กระบวนการเรียนดนตรีคลาสสิค มีทักษะความสามารถทางดนตรีที่โดดเด่น และ
เป็นที่ยอมรับในกลุ่มของนักดนตรีหรือบุคคลภายนอก โดยท าให้เห็นได้ว่าฮาบิทัสทางดนตรีคลาสสิคของ
เด็กทั้ง 10 คน ไม่ได้เกิดขึ้นในระดับครอบครัว แต่เกิดขึ้นหลังจากที่เด็กเข้าสู่กระบวนการเรียนและการฝึก
ปฏิบัติดนตรีภายในคริสตจักร เป็นฮาบิทัสที่ถูกสร้างหรือหล่อหลอมขึ้นมาในระยะหลัง โดยคริสตจักรอิม
มานูเอล ลูเธอร์แรน เปรียบเสมือนโครงสร้างหนึ่งตามที่บูร์ดิเยอกล่าวว่าเป็น “โครงสร้างที่เอื้ออ านวย” 
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ให้แก่ผู้ที่เสียเปรียบ ผู้ที่เสียเปรียบในที่นี้หมายถึง เด็กจากชุมชนแออัดคลองเตยที่ไม่เคยมีประสบการณ์
ร่วมหรือสัมผัสกับดนตรีคลาสสิคมาก่อน โดยได้เข้าสู่กระบวนการเรียนดนตรีคลาสสิคและสั่งสมทุนใน
ระยะต่อมา จนสามารถปฏิบัติหรือแสดงออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ หรือธรรมชาติที่สอง (พรสวรรค์) 
จากกรณีนี้ถือว่าเป็นการต่อสู้ทางสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับกรณีเด็กจากครอบครัวที่มี
ฐานะดี มีทุนต่างๆที่เอื้อให้เด็กได้สามารถฝึกและซึมซับดนตรีคลาสสิค จนกระทั่งสามารถแสดงออกมาได้
อย่างเป็นธรรมชาตเิช่นเดียวกัน (สุนีย์ ประสงค์บัณฑิต, 2549: 3)  

2. คริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรนและโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล กับการเข้าสู่กระบวนการเรียน
และการฝึกปฏิบัติทางดนตรี 

ทั้งคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน และโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล ถือเป็นอีกสองแวดวง
ที่เด็กทั้ง 10 คน รวมไปถึงครอบครัว เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในระยะต่อมา จากการเข้าไปมีส่วนร่วมทั้ง
พิธีกรรมหรือกิจกรรมต่างๆที่คริสตจักรจัดขึ้น รวมไปถึงการเข้าสู่กระบวนการเรียนและฝึกปฏิบัติทาง
ดนตรี ซึ่งสะท้อนให้เห็นการปฏิบัติ ที่จะน าไปสู่การเกิดขึ้นของฮาบิทัส และทุนอีกด้วย  

2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแวดวงศาสนาและแวดวงดนตรี 

อาจกล่าวได้ว่าโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลเป็นองค์ประกอบส าคัญของคริสตจักรอิมมานูเอล 
ลูเธอร์แรน ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีถือเป็นพันธะกิจหรืองานทางด้านศาสนารูปแบบหนึ่ง ริเริ่ม
ขึ้นเพื่อดึงเด็กจากในพื้นที่ชุมชนแออัดมีกิจกรรมท า โดยอยู่ภายในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อ
การเรียนรู้ ดังนั้น ทั้งสองพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นส่วนที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพราะนอกจากการที่โรงเรียน
ดนตรีจ าเป็นจะต้องใช้พื้นที่ของคริสตจักรในการด าเนินกิจกรรมและการสอนดนตรีแล้ว ผู้ศึกษายังพบว่า
การเกิดขึ้นของการปฏิบัติทางศาสนา รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆที่คริสตจักรจัดขึ้น จะมีการน าดนตรีเข้ามา
เป็นองค์ประกอบส าคัญ สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง “แวดวงศาสนา” กับ “แวดวงดนตรี
คลาสสิค” ซึ่งการปฏิบัติของสองแวดวงนี้จะมีลักษณะหรือการกระท าที่แตกต่างกัน โดยพบว่าเด็กทั้ง 10 
คนต่างก็เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับทั้งสองแวดวงดังกล่าว สอดคล้องกับค าอธิบายของบูร์ดิเยอร์ที่ว่า ปัจเจก
บุคคลสามารถเป็นสมาชิกในหลากหลายแวดวงได้ในเวลาเดียวกัน แวดวงจึงเป็นเหมือนโครงสร้างทาง
สังคม ซึ่งภายในมีการปฏิบัติและการเรียนรู้ของปัจเจกบุคคล 

ภายในแวดวงศาสนา (คริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน) จะมีการปฏิบัติในทางศาสนา ซึ่ง
หมายถึง การประกอบพิธีกรรม เช่น พิธีนมัสการวันอาทิตย์ เป็นต้น การจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็ก
และผู้ใหญ่ภายในโบสถ์ เช่น เรียนพระคัมภีร์ เรียนภาษาอังกฤษ เป็นต้น การจัดงานเฉลิมฉลองตาม
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เทศกาลส าคัญ เช่น คริสต์มาส เป็นต้น รวมไปถึงการจัดงานต้อนรับและสังสรรค์ระหว่างคณะคริสตชน
ชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาจากเครือข่ายคริสตจักรนิกายลูเธอร์แรน ซึ่งการปฏิบัติในทางศาสนาภายใน
พื้นที่ของคริสตจักรดังกล่าวไม่ได้มีการจ ากัดไว้เฉพาะแค่เด็กหรือผู้ปกครองที่นับถือศาสนาคริสต์ เท่านั้น 
แต่ยังพบว่าเด็กและครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธก็เข้ามามีส่วนร่วมได้ในทุกๆกิจกรรมเช่นกัน ทั้งนี้ ในทุก
พิธีกรรมและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในคริสตจักรจะมีการน าเอาดนตรี ทั้งการร้องเพลงและการแสดงดนตรีมา
ประกอบด้วย อาจกล่าวได้ว่าดนตรีคลาสสิคได้เข้ามาตอบสนองต่อพิธีกรรมและผู้คนที่มาเข้าร่วม รวมไป
ถึงการสร้างบรรยากาศภายในโบสถ์ เนื่องจากพิธีกรรม เช่น การนมัสการพระเจ้าจะมีการร้องเพลงเป็นบท
สวดและมีดนตรีประกอบสร้างจังหวะ หรือในงานเลี้ยงตามเทศกาลส าคัญ และในกรณีที่มีแขกจากข้าง
นอกมาเยี่ยมเยือนที่โบสถ์ก็จะมีการแสดงร้องเพลงประสานเสียง พร้อมกับการบรรเลงดนตรีด้วย ซึ่งเด็กๆ
หลายคนทั้งที่นับถือคริสต์และพุทธ ต่างก็ได้สัมผัสและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและบรรยากาศดังกล่าวผ่าน
พิธีกรรมและกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้น โดยมีดนตรีเป็นสื่อกลาง  

ดังเช่นกรณีของน้องกิ่ง (นามสมมุติ) ซึ่งตนนั้นนับถือศาสนาคริสต์และเป็นหนึ่งในสมาชิก
ของกลุ่มอนุชนของคริสตจักรได้กล่าวว่า “จะมีการซ้อมก่อนวันพิธี ก็แล้วแต่ว่าเราจะมีการนัดมาซ้อมกัน 
บางทีอาจารย์ที่โบสถ์เขาก็จะบอกว่า อาทิตย์นี้ให้อนุชนกลุ่มของพวกหนูน า ก็จะเลือกเพลงกันมา แล้วก็จะ
มาซ้อมกันตอนเย็น อนุชนเป็นเด็กวัยรุ่นของคริสตจักร ซึ่งเขาก็ไม่ได้บังคับนะคะว่าจะต้องเรียนรู้เรื่อง
เกี่ยวกับพระเจ้าหากเราจะเล่นดนตรี อย่างปุ๊กก็ไม่ได้เป็นคริสเตียน มะลิก็ไม่ได้เป็น คือมันเป็นความอยาก
รู้เอง ว่ามันเป็นยังไง” (น้องกิ่ง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) จากค ากล่าวของน้องกิ่ง
สะท้อนให้เห็นว่า การปฏิบัติและการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนากับการเล่นดนตรีนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ยึดโยงกัน
อย่างถาวร เด็กแต่ละคนสามารถเลือกปฏิบัติและเรียนรู้ได้เอง กล่าวคือ เด็กที่เข้ามาร่วมเล่นดนตรีใน
พิธีกรรมหรือกิจกรรมทางศาสนาอื่นๆ ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะต้องเรียนรู้เรื่องของพระเจ้าควบคู่ไป
ด้วย ซึ่งทั้งน้องปุ๊กและน้องมะลิที่นับถือศาสนาพุทธ แต่ก็เลือกที่จะมาร่วมเล่นดนตรีในพิธีกรรม ทั้งนี้ การ
ที่เด็กจะสนใจเรื่องของศาสนาเพิ่มเติมด้วยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการและความสนใจของแต่ละคน สะท้อน
ให้เห็นว่าแม้การปฏิบัติทางศาสนาจะมีการปฏิบัติทางดนตรีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง แต่เด็กที่อยู่ในฐานะ
ผู้กระท าการ (Agency) ก็สามารถเลือกปฏิบัติและเรียนรู้เองได้  

2.2  การปฏิบัติทางดนตรีกับการหล่อหลอมฮาบิทัสของนักดนตรี 

การฝึกปฏิบัติทางร่างกายและการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและขนบหรือธรรมเนียมก่อให้เกิด
ลักษณะของการแสดงออกทางร่างกาย รวมไปถึงการรับรู้และชื่นชมสุนทรียะทางดนตรีของเด็กทั้ง 10 คน 
ซึ่งถือเป็นการเกิดขึ้นของโครงสร้างภายในตัวเด็ก หรือ ฮาบิทัส (Habitus) ซึ่งเป็นโครงสร้างหนึ่งที่มีอยู่ใน
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ตัวคน มีการท างานเป็นระบบเกิดขึ้นจากการที่คนมีปฎิสัมพันธ์กับคนอื่นหรือสิ่งที่อยู่รอบตัว สอดคล้องกับ
กรณีนี้ เนื่องจากเด็กที่เข้าสู่กระบวนการเรียนและการฝึกปฏิบัติทางดนตรี จะได้รับการฝึกสอนและการ
ถ่ายทอดทักษะความรู้และค่านิยมหรือแนวคิดบางอย่าง จากครูสอน รวมไปถึงกลุ่มเพื่อนร่วมวงและกลุ่ม
นักดนตรีในแวดวงเดียวกันภายในพื้นที่หนึ่ง ทั้งการสร้างบรรยากาศของห้องเรียนดนตรีภายในโบสถ์ มี
การจัดที่นั่งแบบวงออเคสตร้า รวมไปถึงเครื่องดนตรีที่จะมีประจ าให้ในแต่ละต าแหน่ง รวมไปถึง
บรรยากาศของเวทีหรือพื้นที่แสดงดนตรีภายนอกด้วยเช่นกัน อาจกล่าวได้ว่า ฮาบิทัสมีจุดก าเนิดมาจาก
โครงสร้างทางสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวคน แต่ฮาบิทัสไม่ได้เกิดจากสังคมเพียงฝ่ายเดียว เพราะ
การปฎิสัมพันธ์กับคนในสังคมจะเกิดขึ้นโดยผ่านการกระท าหรือการปฏิบัติซึ่งแสดงออกโดยมีร่างกายเป็น
สื่อกลาง ฉะนั้น ฮาบิทัสจึงเกิดจากการผสมผสานระหว่างสังคมซึ่งอยู่ภายนอกกับการปฏิบัติทางร่างกาย
ของคน  

บูร์ดิเยอจึงให้ความส าคัญกับร่างกายของคนในฐานะที่มีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้การ
กระท า อันได้แก่ การเลียนแบบอากัปกิริยาของผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย เมื่อกระท าพฤติกรรม
เหล่านี้ซ้ าๆเป็นประจ า อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานจะท าให้โครงสร้างจากการปฏิบัติภายนอก (ความรู้ 
และประสบการณ์ทางสังคม) เข้าไปอยู่ในร่างกายหรือสิ่งที่บูร์ดิเยอเรียกว่า การรับวัฒนธรรมเข้ามาในตัว
เรา (Embodiment) ซึ่งถือเป็นขั้นตอนส าคัญของการเกิดฮาบิทัส ดังนั้น ฮาบิทัสเปรียบเสมือนทุนทาง
ร่างกายซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละคน ทั้งรูปร่าง หน้าตา อากัปกิริยา ฯลฯ  ล้วนเป็นสิ่งที่ทุกคนได้มาโดย
ก าเนิด เป็นโครงสร้างที่อยู่คงทนในร่างกาย เหมือนสิ่งที่ถูกจารึกหรือสลักเอาไว้ในตัวคน ซึ่ งจะแสดง
ออกมาด้วยอากัปกิริยาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการยืน เดิน นั่ง วิธีการพูด สีหน้า การแสดงอารมณ์ ฯลฯ 
กลายเป็นความโน้มเอียงทางอุปนิสัย (Disposition) ฉะนั้น หลักส าคัญของการเกิดขึ้นของฮาบิทัสที่จะ
น าไปสู่ความโน้มเอียงทางอุปนิสัยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลา กล่าวคือ ต้องมีการปฏิบัติทาง
ร่างกายที่กระท าซ้ าอย่างสม่ าเสมอ เป็นระยะเวลานาน โดยมาจากการเลียนแบบ ซึมซับ หรือเรียนรู้จาก
บุคคลหรือสภาพแวดล้อมรอบตัว  

จากการศึกษาพบว่าฮาบิทัส (ความรู้ ความช านาญและทักษะความสามารถ) ที่เกิดขึ้นจาก
การเรียนและฝึกปฏิบัติทางดนตรีของเด็กทั้ง 10 คนภายใต้ระยะเวลาระหว่าง 5 -10 ปี หรือมากกว่า 10 
ปี เด็กจะใช้วิธีการเลียนแบบ การสังเกตการณ์ การจดจ า และการฝึกหัดด้วยตนเอง โดยมีต้นแบบหรือตัว
แบบคือ ครูสอน รวมไปถึงรุ่นพี่และเพื่อนร่วมวง ซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวของเด็กจะเกิดขึ้นและเห็นได้ชัดเจน
ที่สุดในสองกรณี กรณีแรกคือ การที่เด็กได้รวมวงเพื่อฝึกซ้อมเพลงร่วมกันในแต่ละครั้ง โดยมีองค์ประกอบ
ของวงและกติกาที่เด็กจะต้องรับทราบร่วมกัน กล่าวคือ การที่ในหนึ่งวงประกอบไปด้วยหลาย section 
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(ไวโอลิน1 ไวโอลิน2 วิโอลา เชลโล และดับเบิลเบส) และแต่ละ section ให้เสียงที่ต่างกัน เด็กแต่ละคนจะ
ปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นดนตรีของตนให้เข้ากับเพื่อน เนื่องจากเสียงที่ผลิตออกมาไม่ควรโดดหรือต่ ากว่า
เพื่อน แต่จะต้องผสานและกลมกลืนภายใน section เดียวกัน รวมไปถึง section อื่นๆด้วย ดังเช่นในกรณี
ของน้องมะลิ (นามสมมุติ) ที่แม้ตนจะเล่นอยู่ใน section ของไวโอลิน2 แต่ก็ต้องฟังเสียงของเพื่อนไวโอลิน
1และเชลโล “คือทุกเสียงต้องฟังกัน ไม่ใช่แค่ฟังของไวโอลิน1 เราต้องฟังทุกเสียง ยิ่งเมโลดี้เราก็ยิ่งจะต้อง
ฟังเชลโล เพราะว่าเชลโลเขาจะเล่นจังหวะให้” นอกจากนั้นภายในหนึ่ง section จะมีต าแหน่งของผู้น าใน
แต่ละ section ที่เรียกว่า “Concert master” หรือ “Leader” ซึ่งจะเป็นต้นเสียงให้กับเพื่อนและ
ควบคุมท านอง ถือเป็นต าแหน่งที่รองลงมาจากผู้ควบคุมวง (conductor) ซึ่งผู้ควบคุมวงหรือคอนดักเตอร์
ในที่นี้หมายถึง ครูต้น ถือเป็นตัวแบบส าคัญที่คอยควบคุมและก ากับบทบาทและการเล่นดนตรีของเด็ก 
โดยเด็กแต่ละคนจะรู้ว่าตนจะต้องเริ่มและสิ้นสุดการบรรเลงเพลงเมื่อไหร่ หรือจะต้องเร่งความเร็วและเพิ่ม
ระดับของเสียงช่วงไหน ซึ่งจะใช้การสื่อสารกันผ่านทางท่าทางหรือวลี เช่น การผายมือลง หมายถึง การ
หยุดเล่น เป็นต้น ซึ่งท่าทางหรือวลีต่างๆ เด็กจะต้องอาศัยการจดจ าและตีความหมายเองด้วยเช่นกัน  

กรณีที่สองคือ การที่ เด็กแต่ละคนถูกจัดให้อยู่ ในวง 3 ระดับ (A B C) เหมือนเป็น
กระบวนการหนึ่งที่ท าให้เด็กแต่ละคนเห็นถึงระดับความสามารถของตนเอง และเป็นการกระตุ้นให้เด็กแต่
ละคนมีพัฒนาการ โดยวัดจากระดับฝีมือมาตรฐานของเด็กวง A การแบ่งออกเป็น 3 วงหลักเป็นเหมือน
การไล่ล าดับขั้น โดยแต่ละล าดับจะมีความยากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งเรื่องของเพลงที่ใช้เล่น รวมไปถึงทฤษฎีหรื อ
เทคนิคต่างๆที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น เด็กส่วนใหญ่ในวง C จะเริ่มเล่นเพลงของวิวาลดี้และซูซูกิ เป็น
แบบฝึกหัดพื้นฐาน แต่ในขณะที่เมื่อเข้าสู่วง A เด็กจะได้เล่นเพลงของบีโธเฟน ซึ่งจะให้อารมณ์เพลงที่
ยิ่งใหญ่และมีหลายท่อน (movement) และการที่เด็กแต่ละคนจะมุ่งสู่ล าดับสูงสุดของวงได้นั้นจะต้องผ่าน
การทดสอบและฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังให้ครูผู้สอนดูและพิจารณาเป็นรายบุคคล หากเด็กไม่สามารถผ่าน
การทดสอบหรือไม่สามารถร่วมวงเล่นกับเพื่อนและรุ่นพี่ได้ ก็จะถูกดึงกลับมาสู่วงเดิม จากเงื่อนไขดังกล่าว
จึงท าให้เกิดกระบวนการที่ว่า “ฝึกงาน หรือ pre” โดยจะเปิดโอกาสให้เด็กจากวง C และ B ได้เข้ามาร่วม
เล่นและฝึกซ้อมกับรุ่นพ่ีวง A ซึ่งเด็กจะต้องปรับตัวและเรียนรู้ผ่านสิ่งที่รุ่นพี่ปฏิบัติหรือแสดงให้เห็น ดังเช่น
กรณีของน้องใยไหม (นามสมมุติ) ที่เข้าร่วมทั้ง 3 วง โดยได้รับโอกาสจากครูต้น ให้ฝึกซ้อมร่วมกับรุ่นพี่วง 
A ซึ่งท าให้เห็นว่าแม้น้องใยไหมจะมีอายุเพียงแค่ 10 ปี แต่มีทักษะทางดนตรีเทียบเท่ากับรุ่นพี่ในวง ดังนั้น
กระบวนการเรียนและปฏิบัติทั้งหมดที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากระบบที่ทั้งครูต้นและเด็กกล่าวว่าเป็น 
“ระบบพี่สอนน้อง” กล่าวคือ รุ่นน้องจะได้เห็นการเล่นดนตรีของรุ่นพี่ แล้วจึงน าไปปรับตาม และ
ขณะเดียวกันรุ่นพี่ก็จะเข้ามาช่วยสอนและช่วยน้องเล่น ดังเช่นที่น้องปริม (นามสมมุติ) รุ่นพี่วง A กล่าวว่า
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“ควอเต็ตก็คือกลุ่ม 5-6 คนนี้ หนูก็เป็นกลุ่มควอเต็ตโตสุดก็จะได้ออกงานกับน้องๆเป็นคู่กัน แบบไปเล่น
ช่วยน้อง” มันจึงท าให้เห็นการเกิดขึ้นของฮาบิทัสทางดนตรีที่มีร่วมกัน  

2.3  ฮาบิทัสทางดนตรีกับการครอบง า 

โครงสร้างฮาบิทัสภายในตัวเด็กที่เกิดขึ้นจากการเรียนและการปฏิบัติทางดนตรี รวมไปถึง
การเรียนรู้ขนบหรือวัฒนธรรมของชนชั้นสูง อาจถือว่าเป็นการครอบง า (Dominant) รูปแบบหนึ่งตาม
ทัศนะของบูร์ดิเยอ ซึ่งในสังคมปัจจุบันการครอบง าไม่ได้มีลักษณะเปิดเผย ไม่มีลักษณะบังคับ และไม่มี
ลักษณะสมคบกันหลอกลวง แต่เป็นการครอบง าที่แฝงตัวอยู่ในทุนที่มีรูปแบบหลากหลาย เช่น ทุนทาง
วัฒนธรรม ทุนทางสัญลักษณ์ เป็นต้น ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการใช้ความรุนแรงในการครอบง า 
บูร์ดิเยอกล่าวถึงปรากฏการณ์นี้ว่า “ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์” และได้สรุปว่ากระบวนการเรียนการสอน
ระหว่างครูและผู้เรียน เป็นกลไกในการครอบง าและตกเป็นเครื่องมือในการสะสมทุนทางวัฒนธรรมและ
ทุนทางสัญลักษณ์ด้วย  

 ซึ่งจากการศึกษานี้พบว่า การที่เด็กทั้ง 10 คนเข้าสู่กระบวนการเรียนและฝึกปฏิบัติทาง
ดนตรี ก่อให้เกิดการรับเอาและซึมซับวัฒนธรรมของอีกลุ่มหรืออีกชนชั้น ซึ่งผู้ศึกษามองว่าเป็นการ
ครอบง ารูปแบบหนึ่ง เป็นไปในลักษณะของการถูกครอบง าในทางปฏิบัติเฉพาะภายในพื้นที่หนึ่งเท่านั้น 
แม้ผลจากการถูกครอบง าตัวเด็กทั้ง 10 คนเองไม่ได้ “กลายเป็น” หรือ “เปลี่ยนวิถีชีวิต” ไปสู่หรือเป็นชน
ชั้นสูงโดยสมบูรณ์ทั้งหมด แต่ก็พบว่าเด็กมีฮาบิทัสหรือความโน้มเอียงทางอุปนิสัยบางอย่างที่เกิดขึ้นใหม่ 
กล่าวคือ มีการเกิดขึ้นของฮาบิทัสหรือโครงสร้างแบบใหม่ที่เป็นผลมาจากการเข้าสู่กระบวนการเรียนและ
ฝึกปฏิบัติทางดนตรีคลาสสิค ซึ่งน ามาสู่ความโน้มเอียงทางอุปนิสัยอีกลักษณะหนึ่ง ประการแรกคือการมี
จริตหรือกิริยาที่แสดงออกผ่านทางร่างกาย ค าพูด และอารมณ์ โดยเด็กจะมีการแสดงออกในพื้นที่ที่เฉพาะ 
แบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ในทางกายภาพ หมายถึง สถานที่ที่เด็กจะต้องรวมวงและฝึกซ้อมร่วมกับ
เพื่อนหรือกลุ่มนักดนตรี เช่น ในห้องซ้อม เวทีการแสดง เป็นต้น ซึ่งกิริยาท่าทางที่เด็กแสดงออกมาภายใน
พื้นที่ทางกายภาพนั้นเป็นผลลัพธ์จากการได้รับการฝึกทางร่างกาย เช่น การนั่งหลังตรงและนั่งครึ่งเก้าอี้ 
ซึ่งท าให้บุคลิกภาพของผู้เล่นสง่างาม รวมไปถึงท่าทางในการสีไม้โบว์กับเครื่องดนตรีที่ต้องดูหนักแน่นและ
พร้อมเพรียงกัน จึงจะก่อให้เกิดเสียงที่กังวาน ไพเราะ และเป็นเนื้อเดียวกัน นอกจากนั้นเด็กแต่ละคนจะ
ถูกสอนและปลูกฝังธรรมเนียมปฏิบัติในการเล่นดนตรี เช่น การโค้งค านับก่อนจะเริ่มเล่นดนตรี เพื่อแสดง
ถึงการให้เกียรติผู้ชม วางเครื่องดนตรีบนหน้าตัก ห้ามวางกับพื้น เป็นต้น ฉะนั้น การได้รับการฝึกทาง
ร่างกายและการปลูกฝังธรรมเนียมปฏิบัติดังกล่าวจึงท าให้เด็กแต่ละคนมีบุคลิกภาพหรือกิริยาที่เป็นไปตาม
แบบแผนของนักดนตรีคลาสสิค และพื้นที่ในทางสังคม หมายถึง การที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์หรือสร้าง
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ความสัมพันธ์ร่วมกับกลุ่มนักดนตรีหรืออาจารย์ที่มีชื่อเสียง รวมไปถึงกลุ่มผู้สนับสนุนและผู้ชมภายนอก 
เช่น การเข้าร่วมชมงานการแสดงดนตรี หรืองานเลี้ยงในกลุ่มนักดนตรี เป็นต้น ซึ่งกิริยาและการแสดงออก
ทางอารมณ์ของเด็กที่ปรากฏจะเป็นไปในเชิงการนอบน้อม มีการควบคุมตนเองและจดจ่อกับสิ่งที่พบเห็น 
เช่น หากอยู่ในช่วงที่มีการแสดงดนตรีจะต้องนั่งเงียบไม่ส่งเสียง โดยจะให้เด็กได้ซึมซับจากบรรยากาศและ
พฤติกรรมของผู้คนโดยรอบ เป็นเหมือนกระบวนการที่ท าให้เด็กรู้จักมารยาททางสังคม รู้ว่าหากอยู่ใน
พื้นที่หรือภายใต้สถานการณ์แบบไหน ควรจะปฏิบัติหรือแสดงออกเช่นไร ประการที่สองคือ การเกิดขึ้น
ของ “รสนิยม” ซึ่งรสนิยมในที่นี้หมายถึง ความชื่นชอบและชื่นชมความไพเราะ รวมไปถึงสุนทรียะทาง
ดนตรีคลาสสิค ซึ่งในเด็กทั้ง 10 คน มีจ านวนมากกว่าครึ่งมีความชื่นชอบและเลือกที่จะฟังดนตรีสากลและ
ดนตรีคลาสสิคมากกว่า ทั้งนี้ การฟังดนตรีคลาสสิคส่วนหนึ่งท าให้เด็กได้เข้าใจและรับรู้อารมณ์ของเพลงได้
อย่างลึกซึ้ง ซึ่งนอกจากการฟังแล้ว การที่เด็กได้ซึมซับผ่านสื่อภาพยนตร์และการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมด้วย
ตนเอง โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ครูต้นมอบหมายให้เด็กได้ศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากการฝึก
ปฏิบัติ ดังเช่นกรณีของน้องกิ่ง (นามสมมุติ) ที่ชื่นชอบภาพยนตร์เรื่อง Rad Violin ท าให้น้องกิ่งได้เข้าใจ
บริบทของสังคมและวัฒนธรรมตะวันตกผ่านเรื่องราวของนักดนตรีบุคคลหนึ่ง ก่อให้เกิดการเห็นคุณค่า
และความส าคัญของดนตรี  

ในขณะที่หลังจากเด็กออกจากพื้นที่ดังกล่าว ก็ยังปรากฏฮาบิทัสหรือโครงสร้างแบบเก่า
ของเด็กให้เห็นอยู่ และในจ านวนเด็กทั้ง 10 คน บางคนมีร่วมกันหรือมีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยจะเป็น
แสดงออกผ่านกริยาท่าทาง วิธีพูด การแสดงออกทางอารมณ์ รวมไปถึงวิถีชีวิตในด้านอื่นๆและการคบ
เพื่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการเลี้ยงดูภายในครอบครัว และสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กทั้งที่เป็นชุมชนแออัด
และกลุ่มเพื่อน ซึ่งสิ่งผู้ศึกษาพบเห็นผ่านการพูดคุยและสังเกตการณ์ที่ปรากฏชัดเจนที่สุด ประการแรกคือ 
การสื่อสารโดยใช้ค าพูดและการแสดงออกทางอารมณ์ พบว่าในกลุ่มศึกษาทั้ง 10 คน มีเด็กครึ่งหนึ่งทีจ่ะมี
การใช้ค าพูดที่ตรงไปตรงมาและเป็นกันเอง ใช้น้ าเสียงจริงจัง และมีการแสดงออกถึงสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ
อย่างชัดเจน เช่น การพูดทักท้วงขึ้นมาในระหว่างบทสนทนาหากไม่เห็นด้วย หรือต้องการจะแสดงความ
คิดเห็นส่วนตัว ซึ่งผู้ศึกษาพบว่าปกติเด็กจะพูดในลักษณะดังกล่าวเมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มผู้ปกครอง
ที่สนิทสนมกันเป็นพิเศษ และประการที่สองคือ การท ากิจกรรมในเวลาว่างและการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ใน
กลุ่มเพื่อน ซึ่งพบว่าเด็กทั้ง 10 คน ที่มีอายุใกล้เคียงกันจะสนิทกันมากกว่า (อายุ 15-17 ปี) โดยจะเกาะ
กลุ่มนั่งร้องเพลง รวมไปถึงพูดคุยกันในหมู่เพื่อนผู้หญิงทั้งเรื่องสื่อ (ทีวีและภาพยนตร์) รวมไปถึงการ
แต่งตัวและแต่งหน้า นอกจากนั้นก็จะมีกลุ่มเพื่อนกลุ่มอื่นๆในชุมชนเดียวกัน ซึ่งมักจะชวนกันไปเดินเที่ยว
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เล่นข้างนอก แต่หากยังเป็นเด็กเล็ก (อายุประมาณ 10 ปี) เด็กจะวิ่งเล่นกับเพื่อนรุ่นเดียวกันในบริเวณ
คริสตจักรมากกว่า โดยจะอยู่ในสายตาของผู้ปกครองตลอด  

จะเห็นได้ว่า ภายในพื้นที่ของโรงเรียนดนตรีและพื้นที่ของแวดวงดนตรีคลาสสิคภายนอก 
เช่น เวทีการแสดง วงออเคสตร้า เป็นต้น ที่เด็กได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งผ่านการร่วมแสดงดนตรีหรือเป็นผู้
รับชมการแสดงดนตรีนั้น เด็กจะมีกิริยาท่าทาง การแสดงออกทางวาจา รวมไปถึงการแสดงออกทาง
อารมณ์หรือความโน้มเอียงทางอุปนิสัยลักษณะหนึ่ง แต่เมื่อเด็กอยู่ภายในพื้นที่ของคริสตจักรและบ้าน 
พฤติกรรมและการแสดงออกต่างๆจะเป็นแบบเดิม ฉะนั้น เด็กแต่ละคนมีโครงสร้างเก่า หรือฮาบิทัสเก่า
ของตัวเอง ไม่ได้ถูกครอบง าไปทั้งหมด เป็นไปตามอีกคุณสมบัติหนึ่งของฮาบิทัส กล่าวคือ ฮาบิทัสที่เกิด
จากการสั่งสมประสบการณ์นั้นสามารถควบคุมและปรับเปลี่ยนระดับ (Transposable) ได้ ฮาบิทัส
สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณ์ในการปฏิบัติของคนได้ โดยจะยังมีโครงสร้างอันเดิมที่เป็น
พื้นฐานอยู ่

2.4  การปฏิบัติทางดนตรีสะท้อนภาพการผลิตซ้ าความแตกต่างทางสังคม 

การเข้าสู่กระบวนการเรียนและการฝึกปฏิบัติทางดนตรีของเด็กทั้ง 10 คน เป็นกลไกส าคัญ
ที่ก่อให้เกิดฮาบิทัสหรือความโน้มเอียงทางอุปนิสัยแบบใหม่ขึ้น น ามาสู่การสร้างความแตกต่างทางสังคม
รูปแบบหนึ่งผ่านการครอบครองหรือสั่งสมทุนทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นความรู้ ทักษะความสามารถ รวมไป
ถึงมีวิถีของการชื่นชมสุนทรียะทางดนตรี ซึ่งก่อให้เกิดความแตกต่างและโดดเด่นจากกลุ่มเด็กที่อยู่ในพื้นที่
ชุมชนเดียวกัน เด็กทั้ง 10 คนจึงมี “ความสามารถพิเศษทางดนตรี” ติดตัว ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการใช้สอบ
เข้าหรือศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ดังเช่นกรณีของน้องทับทิม (นามสมมุติ) ที่ใช้ความสามารถพิเศษใน
การเล่นเชลโลสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโครงการความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี ที่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอดคล้องกับทัศนะของบูร์ดิเยอว่า มนุษย์ใช้ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมเป็นทุนในการดิ้นรนต่อสู้แข่งขันและเอาชนะ ผ่านระบบสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Symbolic 
System) ไม่ว่าจะเป็น รสนิยม ความคิด ความเชื่อ หรือปฏิบัติการทั้งหมดเหล่านี้ ล้วนท าหน้าที่ ในการ
ผลิตซ้ าความแตกต่างทางสังคม (Social Distinction) ทั้งสิ้น 

ในขณะเดียวกันก็เป็นการผลิตซ้ าโครงสร้างทางชนชั้น (Social class) อีกด้วย เพราะแม้
คริสตจักรพยายามที่จะสร้างนักดนตรีคลาสสิครุ่นเยาว์จากเด็กที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนแออัด เพื่อให้เด็กได้มี
โอกาสพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสร้างผ่านโครงการที่เรียกว่า 
Music for Life ซึ่งโครงการนี้เป็นเหมือนภาพแทนของกลุ่มเด็กดังกล่าวที่ใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาหรือ
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เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น และยังเป็นสื่อกลางที่ท าให้เด็กได้รู้จักสังคมใหม่ ฉะนั้น หากมองอีกมุมหนึ่ง
กระบวนการที่คริสตจักรสร้างขึ้นมันเป็นเสมือนกระบวนการที่ท าให้เด็กได้เข้าสู่พื้นที่ของอีกสังคมหรือแวด
วงหนึ่งและกลายเป็นที่ยอมรับในระยะต่อมา โดยเมื่อเด็กได้เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและสภาพแวดล้อม
ในอีกสังคมหรืออีกชนชั้น ซึ่งแตกต่างจากสภาพแวดล้อมเดิมในพื้นที่ชุมชนแออัดคลองเตยอย่างสิ้น เชิง 
เด็กจะถูกอบรมและปลูกฝังแนวคิดบางอย่าง ดังเช่นค ากล่าวของครูต้น “อย่างเช่นบางทีเราไปออกงานที่มี
แต่คนรวยเยอะมาก เราก็จะบอกเขาว่าเราไม่จ าเป็นจะต้องรวยแบบเขานะหนู หนูไม่มีสิทธิได้รวยเท่าเขา
หรอก แต่หนึ่งเลยให้เด็กดูพฤติกรรม ดูหลายๆอย่าง ดูสิ่งที่เขาวางตัว อะไรเป็นข้อดีเราก็จ า” (วรินทร์ อาจ
วิไล, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560) มันจึงเหมือนเป็นการตอกย้ าหรือชี้ให้เห็นภาพความแตกต่าง
ระหว่างสถานภาพและต าแหน่งแห่งที่ของเด็ก กับบุคคลที่มีฐานะและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่างๆ 
พร้อมกับการบอกว่าอะไรดีและอะไรไม่ดี โดยท้ายที่สุดแล้วเด็กก็จะต้องดูพฤติกรรมและการปฏิบัติ
ทางด้านดีของชนชั้นดังกล่าว แล้วน ามาปรับใช้กับการใช้ชีวิตและการเข้าสังคมอีกด้วย ดังนั้น ผลลัพธ์ส่วน
หนึ่งของกระบวนการทั้งหมดเป็นการผลิตซ้ าหรือสร้างให้เด็กมีพฤติกรรมหรือจริต รวมไปถึงลีลาชีวิต (life 
style) ที่เหมาะสมและดีงามไปตามแวดวงหรือชนชั้นใหม่  

2.5  การสั่งสมทุนผ่านการฝึกปฏิบัติดนตรีคลาสสิค 
การเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของคริสตจักรและการเข้าสู่กระบวนการเรียนและการฝึก

ปฏิบัติทางดนตรีคลาสสิคของเด็กทั้ง 10 คน ท าให้พวกเขามีสถานภาพเป็น “นักเรียนดนตรี” พื้นที่ของ
โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลจึงเป็นพื้นที่ที่ก่อให้เกิดการหล่อหลอมลักษณะของนักเรียนดนตรีคลาสสิค และ
เกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่างตัวเด็กเองกับครูผู้สอน รวมไปถึงกลุ่มนักดนตรีในแวดวงดนตรีคลาสสิคภายนอก
อีกด้วย สอดคล้องกับทัศนะของบูร์ดิเยอที่มองว่าเป็น โครงสร้างเชิงภววิสัย หรือที่เรียกว่า “สนาม 
(field)” ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ เช่น สถาบัน องค์กร กลุ่มคน และปัจเจก
บุคคล และเป็นพื้นที่ของกระบวนการผลิต การไหลเวียน และสั่งสมทุนประเภทต่างๆ (ชนิดา เสงี่ยม
ไพศาลสุข, 2550: 76) ดังนั้น ทั้งพื้นที่ของโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล และคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน 
จึงเป็นเหมือนแวดวงหรือสนาม ที่ประกอบไปด้วยความหลากหลายของกลุ่มบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น 
กลุ่มเด็กที่มาเรียนดนตรีและท ากิจกรรมอื่นๆ กลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มครูสอนดนตรี และกลุ่มนักดนตรี
ภายนอก ซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีการครอบครองทุน และทักษะความสามารถในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป 

ทั้งนี้ การที่เด็กทั้ง 10 คนจะสามารถมีทักษะทางดนตรีและเข้าสู่แวดวงนักดนตรีคลาสสิค
ภายนอกได้นั้น จ าเป็นที่จะต้องถูกประกอบสร้างขึ้นจากทุนหลายๆประเภท โดยบูร์ดิเยอมองว่าการ
พิจารณาเพียงแต่มิติของทุนทางเศรษฐกิจนั้นไม่เพียงพอต่อการท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน
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สังคมได้ แต่จ าเป็นจะต้องท าการศึกษาวิเคราะห์ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทุนทางสัญลักษณ์ 
ร่วมด้วย เพื่อให้สามารถมองและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมได้หลากหลายมิติยิ่งขึ้น (ชนิดา 
เสงี่ยมไพศาลสุข, 2550: 78) หากมองตามทัศนะของบูร์ดิเยอจะท าให้เข้าใจได้ว่าการที่เด็กแต่ละคน
จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการฝึกปฏิบัติทางดนตรี จนสามารถแสดงทักษะดังกล่าวออกมาให้เห็นได้
อย่างเป็นรูปธรรมนั้น ไม่ใช่เพียงแค่ต้องมีปัจจัยทางเศรษฐกิจสนับสนุน แต่ยังรวมไปถึงปัจจัยหรือทุนทาง
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นกระบวนการหล่อลหลอมทางสังคมโดยเด็กจะซึมซับและเรียนรู้ผ่านครูผู้สอน บทเรียน 
แบบทดสอบ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมและผู้คนภายในโบสถ์และเวทีการแสดงดนตรี นอกจากนั้นการที่
เด็กจะได้รับการยอมรับจากแวดวงดนตรีภายนอก ยังต้องอาศัยการสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์
กับกลุ่มนักดนตรีอีกด้วย โดยจะขอกล่าวเป็นล าดับดังนี้ 

2.5.1 ทุนทางเศรษฐกิจ (economic capital) ทุนประเภทนี้ได้แก่ รายได้ ทรัพย์สิน 
ความมั่งคั่งที่สะสมเอาไว้ เงินทอง สิ่งของที่มีราคาเช่นที่ดิน อาคารบ้านเรือน เป็นต้น ทุนทางเศรษฐกิจจึง
เป็นทุนที่สามารถคิดค านวณเป็นปริมาณที่แน่นอนได้ และสามารถระบุรูปแบบได้อย่างแน่ชัด เช่น เงิดสด
ในธนาคาร ราคาเครื่องจักร ราคาที่ดิน เป็นต้น การสั่งสมทุนทางเศรษฐกิจของเด็กทั้ง 10 คน สามารถ
แบ่งออกได้เป็นสองลักษณะคือ ทุนทางเศรษฐกิจที่ได้มาจากการสนับสนุนของคริสตจักร ได้แก่ เครื่อง
ดนตรี สถานที่ฝึกซ้อมดนตรี รวมไปถึงครูสอนดนตรี ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นทรัพยากรหนึ่งที่มีคุณค่าและมี
ราคา เนื่องจากเครื่องดนตรีมีราคาสูง นอกจากนั้นทั้งสถานที่ฝึกซ้อมและครูสอนจ าเป็นที่จะต้องเสียค่า
บ ารุงรักษา (ค่าน้ า ค่าไฟ) และค่าจ้างเพื่อให้มาสอนดนตรีแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่เด็กในชุมชนคลองเตย 
และทุนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการที่เด็กแต่ละคนเป็นคนสร้างขึ้นมาเอง ผ่านการออกงานแสดงดนตรี
ภายนอกและการสอนดนตรีให้แก่คนทั่วไป โดยงานออกงานแสดงตามห้างสรรพสินค้า เช่น Siam 
Discovery The Common Central World เป็นต้น ในแต่ละงานอัตราค่าจ้างที่เด็กทุกคนจะต้องได้
เท่ากันคือ 500 บาทต่อช่ัวโมง และการสอนดนตรีให้แก่บุคคลภายนอกจะได้ค่าตอบแทน 100 - 300 บาท
ต่อวัน 

2.5.2 ทุนทางวัฒนธรรม (cultural capital) หมายถึง สิ่งที่บุคคลได้รับจากกระบวนการ
หล่อหลอมทางสังคม อันกลายเป็นคุณสมบัติติดตัวที่เอื้อให้บุคคลสามารถน าไปเพิ่มพูนมูลค่าของตนได้ 
โดยบูร์ดิเยอแบ่งทุนทางวัฒนธรรมออกเป็น 3 รูปแบบคือ ทุนทางวัฒนธรรมที่อยู่ในรูปแบบของวัตถุ 
(objectified form) หมายถึง วัตถุที่ปัจเจกบุคคลครอบครองเป็นเจ้าของ และเป็นวัตถุที่มีมูลค่า ทุนทาง
วัฒนธรรมที่อยู่ในรูปแบบของสถาบัน ( institutionalised form) หมายถึง ชื่อเสียงหรือคุณภาพของ
สถาบันการศึกษา เป็นต้น และทุนทางวัฒนธรรมที่แฝงฝังอยู่ในกาย (embodied form) หมายถึง 
ความสามารถ ความรอบรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และแสดงออกผ่านทางพฤติกรรม เช่น ความรู้ รสนิยม 
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กิริยามารยาท เป็นต้น โดยพบว่าจากทุนทางวัฒนธรรมทั้ง 3 รูปดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงระดับของการ
สั่งสมทุนทางวัฒนธรรมผ่านกระบวนการเรียนดนตรีคลาสสิคของเด็กทั้ง 10 คน ปรากฏเป็น 3 ระดับ 
ได้แก่ ระดับตัวบุคคล ระดับวัตถุ และระดับสถาบัน 

การสั่งสมทุนทางวัฒนธรรมในระดับตัวบุคคล หมายถึง การเด็กจะได้รับการถ่ายทอดและ
ปลูกฝังผ่านการฝึกปฏิบัติทางดนตรี ประการแรกคือ การฝึกทักษะทางร่างกายในการที่จะสามารถเล่น
ดนตรีและถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลง ซึ่งเด็กจะรู้ว่าต้องเตรียมท่าทางหรือจัดท่าทางในการเล่นอย่างไร 
และสามารถจ าแนกความแตกต่างของโทนเสียงจากเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ซึ่งจะสื่อถึงอารมณ์ที่แตกต่าง
กันด้วย เช่น เชลโลจะให้เสียงทุ้มต่ า สื่อถึงอารมณ์เศร้า โดยความสามารถในการฟังและจ าแนกเสียงเป็น
สิ่งส าคัญมากส าหรับการถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงให้แก่ผู้ชม ซึ่งเด็กทุกคนจะต้องค านึงถึงเป็นประการ
ส าคัญ ดังเชน่กรณีของน้องใยไหม ได้กล่าวว่าหากจะเล่นเพลง Four Seasons ของวิวัลดี42 จะต้องบรรเลง
ให้ฟังแล้วสนุกสนาน คึกครื้น ประการที่สองคือ การเรียนรู้ธรรมเนียมการปฏิบัติของการเล่นดนตรี  
เนื่องจากธรรมเนียมและมารยาทของนักดนตรีตามแบบตะวันตกนั้น นักดนตรีจะต้องมีกิริยาส ารวม โดย
จะแสดงผ่านการให้ความเคารพแก่ผู้ชมและผู้ที่เป็นคอนดักเตอร์ เห็นได้จากกรณีของน้องอาร์ต ซึ่งน้อง
อาร์ตกล่าวว่าในทุกครั้งที่เข้าร่วมการซ้อมแบบรวมวง สิ่งแรกที่นักดนตรีจะต้องปฏิบัติคือการโค้งค านับ
หนึ่งครั้ง เป็นเหมือนการท าความเคารพผู้ควบคุมวงรวมไปถึงผู้ชม การสอนเรื่องมารยาทในการเล่นดนตรี
นั้นน้องอาร์ตได้เรียนรู้มากจากอาจารย์สุวัย ซึ่งอาจารย์จะเป็นคนคอยดูแลเรื่องมารยาทและกิริยาของ
เด็กๆในขณะเล่น นอกจากการโค้งค านับแล้ว น้องอาร์ตยังกล่าวว่าการวางเครื่องดนตรี ควรจะต้องวางที่
หน้าตัก ไม่ควรวางไว้ที่พื้น พร้อมกันนั้นยังต้องนั่งตัวตรง ไม่พิงพนักเก้าอี้ ซึ่งจะให้นักดนตรีดูสง่างาม ทั้งนี้
นอกจากการฝึกปฏิบัติเรื่องกิริยามารยาทแล้ว เด็กทุกคนยังได้มีโอกาสท าความรู้จักและท าความเข้าใจกับ
วัฒนธรรมตะวันตกและนักดนตรีคลาสสิคระดับโลกผ่านการรับชมสื่อภาพยนตร์ สิ่งนี้เองที่ท าให้เด็กๆ
หลายคนชื่นชอบความเป็นตะวันตก สามารถเข้าใจเรื่องราวความเป็นมาของนักดนตรีแต่ละคนได้เป็น
อย่างดี ซึ่งการรับชมภาพยนตร์จึงเข้ามาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเสริมที่ครูต้นมอบหมายให้เด็กได้เรียนรู้ และ
รับชมด้วยตนเอง  

                                                            
42 งานที่โด่งดังที่สุดของวิวัลดีคือ  Four Seasons หรือ ฤดูกาลทั้งสี่ ซึ่งเป็นไวโอลินคอน

แชร์โตที่เขาเขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1723 เพลงมีทั้งหมด 4 คอนแชร์โต ตั้งชื่อตามฤดูกาลของยุโรป แต่ละคอน
แชร์โตมีอยู่ 3 กระบวน จังหวะคือ เร็ว ช้า และเร็ว จังหวะโดยรวมจะเป็นไปตามแนวคิดของแต่ละฤดูกาล 
(Atthasit Muangin, มปป.: ออนไลน์) 
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การสั่งสมทุนทางวัฒนธรรมในระดับวัตถุ เป็นสิ่งที่สืบเนื่องจากการสั่งสมทุนในระดับตัว
บุคคล เมื่อเด็กผ่านการเรียนและการฝึกปฏิบัติทางดนตรี มันจะน ามาสู่การให้คุณค่าและสร้างความหมาย
ให้กับวัตถุที่เด็กได้สัมผัสและซึมซับผ่านกระบวนการเรียนและปฏิบัติดังกล่าว โดยเป็นคุณค่าที่ทุกคนเห็น
และรู้สึกร่วมกัน และถือเป็นวัตถุที่มีคุณค่าทางจิตใจและมูลค่าทางการซื้อขายในเวลาเดียวกันด้วย ซึ่งค า
ว่า “วัตถุ” นั้น เป็นทั้งวัตถุที่สามารถจับต้องได้ เช่น สิ่งของ เครื่องมือ เป็นต้น และวัตถุที่เป็นสื่อ เช่น บท
เพลง ภาพยนตร์ เป็นต้น โดยวัตถุทั้งสองประเภทนี้สามารถน าไปต่อยอดเป็นทุนทางเศรษฐกิจ หมายถึง 
สามารถน าไปขาย เพื่อแปลงเป็นจ านวนเงินได้ ทั้งนี้ วัตถุดังกล่าวจะมีคุณค่าและมีมูลค่าเฉพาะภายในแวด
วงหรือกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้น ซึ่งจากค ากล่าวของน้องกิ่ง (นามสมมุติ) พบว่ามีบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่
ถูกแต่งขึ้นเพื่อบรรเลงโดยวงออเคสตร้า โดยเป็นบทเพลงที่แต่งให้แก่โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลโดยเฉพาะ 
เช่น แผ่นดินของเรา (Alexandra) และพระราชาในนิทาน “ถ้าช่วงที่ในหลวงเสียก็จะเป็นเพลงพระราช
นิพนธ์ แล้วอย่างเพลงพระราชนิพนธ์ที่เราเล่น มันเป็นเพลงเฉพาะอ่ะพี่ เพราะแบบแกรมมี่เขาให้ลิขสิทธิ์
เพลงเรา ให้เพลงนี้เราเล่นเท่านั้น เขาแต่งมาให้เราอ่ะ เช่น เพลงอเล็กซานดร้า แผ่นดินของเรา พระราชา
ในนิทาน เพลงพวกนี้เล่นได้แค่วงเราเท่านั้น คือเอาเพลงนี้ไปเล่นออกงานที่อื่นได้ แต่แค่เพลงนี้เขาแต่งให้
วงเรา หรือถ้าจะเอาไปเล่นเปิดหมวกก็ได้ เพราะว่าวงเราอ่ะไปเล่นโปรโมทหนังให้เขา เรื่องพรจากฟ้าอ่ะ 
ดนตรีเลยพาเราให้มีโอกาสในการท ามาหากิน มีอนาคต” (น้องกิ่ง (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 
2560) จะเห็นได้ว่าบทเพลงดังกล่าว ถือเป็นวัตถุอย่างหนึ่งที่มีการให้ความหมายและคุณค่าภายใน
โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล ในฐานะที่เป็นเพลงส าหรับวงออเคสตร้าของโรงเรียนและเพลงที่เกี่ยวข้องกับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบทเพลงดังกล่าวยังสามารถน าไปแปลงเป็นทุนทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ 
เด็กๆสามารถน าเอาเพลงไปเล่นแสดงหรือเปดิหมวกข้างนอกได้  

การสั่งสมทุนทางวัฒนธรรมในระดับสถาบัน การสั่งสมทุนในลักษณะนี้เป็นไปในลักษณะ
ของการสร้างชื่อเสียงให้แก่ตัวเด็ก รวมไปถึงชื่อเสียงของโรงเรียนดนตรีเองด้วย โดยการเรียนและการฝึก
ปฏิบัติทางดนตรีของโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล พบว่ามีทั้งการสอนดนตรีเพื่อให้เด็กได้พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ และอีกส่วนหนึ่งเป็นไปในรูปแบบของการสอนเพื่อใช้ในการสอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัย โดยครู
ต้นเป็นคนน าเอารูปแบบการสอนดนตรีจากมหาวิทยาลัยเข้ามาประยุกต์ใช้สอนและฝึกเด็ก ซึ่งจะเน้นทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยพบว่าปัจจุบันมีเด็กจากโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล ที่สามารถเข้าศึกษาต่อ
ในระดับมหาวิทยาลัยในสาขาดนตรีคลาสสิคได้ 3 คน โดยมีจ านวนสองคนที่สามารถเข้าศึกษาต่อที่
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และอีกหนึ่งคนที่ศึกษาต่อที่คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ 
พบว่าเด็กแต่ละคนที่ออกไปสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย จะต้องกลับมาช่วยสอนรุ่นน้องที่โรงเรียน 
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เป็นระบบที่เรียกว่า “พี่สอนน้อง” ถือเป็นการกลับมาช่วยพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีของโรงเรียน ท า
ให้ระบบการสอนมีแบบแผนมากขึ้นและก่อให้เกิดแบบอย่างหรือตัวแบบที่ดีต่อรุ่นน้อง นอกจากนั้นอาจ
เป็นการน ามาสู่การสร้างเครือข่ายที่กว้างขึ้นระหว่างรุ่นพี่ที่เรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยและกลุ่มนัก
ดนตรีหรืออาจารย์ กับโรงเรียนดนตรีอีกทางหนึ่งด้วย 

2.5.3 ทุนทางสังคม (social capital) เป็นผลรวมของทรัพยากร การกระท า หรือคุณ
งามความดี โดยปริมาณทุนทางสังคมของปัจเจกบุคคลจะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับขนาดของเครือข่าย
ความสัมพันธ์ที่สามารถระดมมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นทุนทางสังคมยังเป็นเสมือนทรัพยากร
อย่างหนึ่งที่สามารถเอื้ออ านวยประโยชน์ให้ได้ เนื่องจากเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถสร้างมูลค่า ซึ่งการสั่ง
สมทุนทางสังคมมีสองระดับ ระดับแรกเป็นการมองจากโครงสร้าง เช่น โครงสร้างของกลุ่มเพื่อนร่วม
โรงเรียน เพื่อนร่วมอาชีพ เป็นต้น ระดับที่สองเป็นมุมมองจากปัจเจก เช่น เป็นคนมีเส้นสาย เป็นคน
กว้างขวาง เป็นต้น แต่ทั้งสองระดับนี้ต่างก็หมายถึง เครือข่ายทางสังคม (Network) ทั้งสิ้น จากการศึกษา
น้ีพบว่าการสั่งสมทุนทางสังคมเกิดขึ้นจากการที่โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลพยายามที่จะให้เด็กๆได้รู้จักกับ
กลุ่มนักดนตรีคลาสสิค โดยเฉพาะนักดนตรีจากต่างประเทศ เช่น วง Kristiansand Symphony 
Orchestra จากประเทศนอร์เวย ์และวง Worldship Orchestra จากประเทศญี่ปุ่น โดยจะได้ท ากิจกรรม
ร่วมกันทั้งการร่วมซ้อมและออกแสดงดนตรี ทั้งนี้ นอกจากการที่เด็กจะได้ประสบการณ์จากการเล่นดนตรี
ในวงใหญ่แล้ว ยังมีการท าความรู้จักแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมร่วมกันอีกด้วย ถือเป็นการสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนักดนตรีในระดับต่างประเทศ และยังมีการสร้างเครือข่ายร่วมกับกลุ่ม
นักดนตรีคลาสสิคในประเทศ เช่น โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา โดยจะเป็นการส่งเด็กไปเข้าร่วมวง
ในงานแสดงดนตรีของโรงเรียนที่จัดขึ้นทุกปี ซึ่งทางโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลเองก็จะได้รับการสนับสนุน
เครื่องดนตรี รวมไปถึงอาจารย์สอนดนตรีจากโรงเรียนนานาชาติเป็นการตอบแทนกลับมาอีกด้วย 

ทั้งนี้ ยังพบว่าการที่โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลได้เปิดรับเด็กจากภายนอก เพื่อให้เข้ามา
เรียนดนตรีร่วมกับเด็กๆในชุมชน ยังถือเป็นการสร้างเครือข่ายทางสังคมรูปแบบหนึ่ง เพราะเด็กจาก
ภายนอกที่เข้ามาเรียนดนตรีด้วยนั้นส่วนหนึ่งเป็นเด็กที่ครอบครัวมีฐานะดี มีอุปกรณ์การเรียน (เครื่อง
ดนตรี) เป็นของตนเอง โดยมีกรณีที่เด็กเดินทางมาจากจังหวัดนนทบุรีพร้อมกับผู้ปกครอง เพื่อมาเรียน
ดนตรีที่โบสถ์ในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยรู้จักคริสตจักรและโรงเรียนดนตรีผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งก็จะมีการ
แนะน าและบอกต่อๆกันในหมู่ผู้ปกครองของเด็กกลุ่มนี้ด้วย โดยทั้งคริสตจักรและโรงเรียนดนตรีก็จ าเป็น
จะต้องอาศัยความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเด็กและผู้ปกครองจากภายนอกเช่นกัน อาจไม่ได้
เป็นไปในรูปแบบของการได้รับเงินสนับสนุน เนื่องจากทางโรงเรียนเปิดสอนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่เป็นไป
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เพื่อให้โรงเรียนดนตรีเป็นรู้จักในแวดวงของดนตรีคลาสสิคกว้างขวางขึ้น และก่อให้เกิดการก าหนด
ความหมายใหม่ของพื้นที่ชุมชนแออัดคลองเตย โดยเป็นการพยายามสร้างความเข้าใจใหม่ให้แก่คน
ภายนอกว่าชุมชนคลองเตยอาจไม่ได้เป็นชุมชนแออัดอีกแล้ว เนื่องจากคนในชุมชนเองก็ให้ความสนใจและ
ความส าคัญกับการเข้ามาเรียนดนตรีของบุตรหลานที่จะน าไปสู่โอกาสต่างๆ ทั้งการมีเป้าหมายในการเรียน
และการประกอบอาชีพมากขึ้น และในขณะเดียวกันบุคคลภายนอกก็ให้ความสนใจกับการเรียนดนตรีของ
ที่นี้เช่นกัน ด้วยเพราะชื่อเสียงของคริสตจักรและโรงเรียนที่ถูกน าเสนอผ่านสื่อต่างๆ รวมไปถึงเรื่ องราว
ของศิษย์เก่าอย่างครูต้นที่ประสบความส าเร็จ ดังนั้น ทั้งคริสตจักรและโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลจึงเปรียบ
เหมือนพื้นที่ที่ทั้งเด็กและผู้ปกครองในชุมชนคลองเตยและจากภายนอกต่างเข้ามาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้
ร่วมกัน กลายเป็นจุดบ่มเพาะของการปฏิบัติและความรู้ทางดนตรีคลาสสิค ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของชุมชน
แออัดคลองเตยที่เปลี่ยนแปลงไป  

2.5.4 ทุนทางสัญลักษณ์ (symbolic capital) ทุนประเภทนี้เป็นทุนที่สืบเนื่องจากทุน
ทางสังคม ซึ่งหมายถึง สถานภาพ ชื่อเสียง การได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นๆ ที่ท าให้เจ้าของทุนเกิด
ความได้เปรียบ เกิดประโยชน์ต่างๆ ทุนทางสัญลักษณ์นั้นเกิดขึ้นในสองระดับ ได้แก่ ระดับปัจเจกบุคคล 
และระดับโครงสร้างหรือสถาบัน  

ทุนทางสัญลักษณ์ในระดับปัจเจกบุคคล พบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วทุนทางสัญลักษณ์จะ
เกิดขึ้นจากการที่เด็กได้เข้าไปท าความรู้จักกับนักดนตรีมืออาชีพ ผ่านการออกงานแสดงดนตรีร่วมกัน รวม
ไปถึงการที่มีผู้สนับสนุนจากภายนอกมอบโอกาสให้เด็กๆได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวงดนตรีหรือการแสดง
ต่างๆ ทั้งนี้ มีเด็กจ านวน 5 คนที่ถูกปั้นขึ้นมาเป็นนักเรียนไวโอลินที่เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นกลุ่มเด็กเล็ก
รุ่นใหม่ที่มีพัฒนาการทางดนตรีเทียบเท่ากับรุ่นพี่ในวง หนึ่งในนั้นมีทั้งน้องใยไหม และน้องทับทิม ซึ่งรุ่นพี่
หลายๆคนรวมไปถึงครูต้นกล่าวไปในทางเดียวกันว่า เด็กกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิพิเศษและการอุปถัมภ์จากนัก
ดนตรีหรืออาจารย์จากภายนอกให้ไปออกแสดงดนตรีรวมไปถึงร้องเพลงประสานเสียง โดยเฉพาะอาจารย์
สมเถา สุจริตกุล จนกระทั่งเรียกได้ว่าเด็กกลุ่มนี้  “เป็นเด็กของอาจารย์สมเถา” การที่เด็กทั้ง 5 คน
กลายเป็นที่รู้จักในแวดวงดนตรี โดยมีสัญลักษณ์ของการเป็นลูกศิษย์อาจารย์สมเถา ให้เด็กๆมักจะมีโอกาส
ได้ออกงานแสดงในเกือบทุกงาน และยังเป็นตัวอย่างให้แก่ทั้งรุ่นพี่และในกลุ่มเด็กรุ่นเดียวกัน นอกจากนั้น
การที่เด็กหลายคนจากโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล ถูกคัดเลือกให้ไปร่วมวงออเคสตร้ากับโรงเรียนนานาชาติ
บางกอกพัฒนา สิ่งที่เด็กได้รับคือการยอมรับและการได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน กลุ่มครู รวมไปถึง
เพื่อนนักเรียนชาวต่างชาติ ซึ่งน้องกิ่งกล่าวสอดคล้องกันว่า การที่เด็กจากโรงเรียนอิมมานูเอลได้เข้าร่วม
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เล่นดนตรีกับโรงเรียนนานาชาตินั้น ครูชาวต่างชาติที่นั่นปฏิบัติต่อเด็กจากโรงเรียนอิมมานูเอล “เหมือน
เป็นเด็กนักเรียนของโรงเรียนนานาชาต”ิ  

ทุนทางสัญลักษณ์ในระดับโครงสร้างหรือสถาบัน นอกจากการที่ตัวเด็กเองจะได้รับการ
ยอมรับและมีสถานะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในแวดวงดนตรีคลาสสิคแล้ว ในขณะเดียวกัน 
การเกิดขึ้นของโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลนั้น แม้ไม่ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเป็นสถาบันแห่งการสอนดนตรีคลาสสิค
อย่างชัดเจน เหมือนดังเช่น โรงเรียนดนตรีสยามกลการ (ยามาฮ่า) หรือโรงเรียนที่เปิดสอนดนตรีที่เกิดขึ้น
ทั่วไปในกรุงเทพมหานคร แต่เป็นโรงเรียนสอนดนตรีคลาสสิคแห่งเดียวที่เกิดขึ้นและด าเนินกิจกรรมการ
สอนดนตรีภายในพื้นที่ของคริสตจักร จึงท าให้ภาพแทนของคริสตจักรที่คนภายนอกรับรู้กันเป็นเรื่องราว
ของดนตรีคลาสสิคกับเด็กในพื้นที่ชุมชนแออัดคลองเตยโดยปริยาย ซึ่งคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน
ถือเป็นเพียงคริสตจักรเดียวในเครือข่ายของคริสตจักรลูเธอร์แรนที่มีความโดดเด่นในด้านดนตรีคลาสสิค 
ตามค ากล่าวของอาจารย์จันดาที่ว่า “เวลารวมคริสตจักรกันในเขตจากทั่วกรุงเทพ เขาก็จะรู้ว่าโบสถ์นี้อ่ะ 
มีดนตรีด้วย เวลาไปที่อื่นเด็กๆจะเอาไวโอลินไปเล่น เขาก็จะให้โบสถ์เราเป็นคนเตรียมด้านดนตรี” (จันดา 
ไสโยธา, สัมภาษณ์ 26 กุมภาพันธ์ 2560) และขณะเดียวกันน้องแก้ว (นามสมมุติ) รุ่นพี่โตสุดในวง ซึ่งได้
เห็นพัฒนาการของวงดนตรีและชื่อเสียงของคริสตจักรและโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลที่เริ่มเป็นที่รู้จักมาก
ขึ้นก็ได้กล่าวว่า “พอมาหลังๆเรารวมตัวกันได้เยอะละ เราซ้อมกัน เราเก่งขึ้นกว่าเดิม เราก็ออกงาน แล้วก็
มีรายการทีวีมาถ่ายเยอะมาก ทุกคนรู้จัก จนแบบบางทีอาจารย์จากโบสถ์อื่นงี่เขาก็โทรมาถามว่าน้องๆ
เป็นไงบ้าง วันนั้นพี่ดูในทีวีก็เก่งกันมากเลย ทุกคนก็รู้จัก แล้วเขาก็รู้ว่าเนี่ยโบสถ์อิมฯมีแบบนี้ โบสถ์อิมฯก็
เลยแบบโด่งดังเรื่องดนตรีไปด้วย” (น้องแก้ว (นามสมมุติ), สัมภาษณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2560) สะท้อนให้
เห็นว่าในช่วงระยะหลัง 2-3 ปีที่ผ่านมา เมื่อเกิดวงดนตรีอิมมานูเอลขึ้นจากการรวมตัวของเด็กๆในพื้นที่
ชุมชนแออัดคลองเตย และได้รับโอกาสให้ออกแสดงงานตามที่ต่างๆ จึงท าให้สื่อต่างๆเริ่มให้ความสนใจ 
น ามาสู่ภาพลักษณ์ของคริสตจักรที่คนภายนอกรู้จักในฐานะโรงเรียนดนตรีคลาสสิค 

ทั้งนี้ งานการศึกษาก่อนหน้าของจริยา ทรัพย์ชาตอนันต์ (2548) เรื่อง “ความหมายและ
การสร้างร่างกายในการเรียนบัลเล่ต์ในสังคมไทย” มุ่งเน้นไปที่ความส าคัญของบัลเล่ตใ์นสังคมสมัยใหม่ที่
ได้รับความนิยมในหมู่เด็กผู้หญิง เนื่องจากบัลเล่ต์เป็นกระบวนการเรียนและฝึกปฏิบัติโดยใช้ร่างกายเป็น
ส าคัญ แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งบัลเลต์คือภาพแทนของชนชั้นและรสนิยมของบุคคลเฉพาะกลุ่ม กล่าวคือ การ
เรียนบัลเล่ต์มีค่าใช้จ่ายสูงและลักษณะบางอย่างก็ขัดกับประเพณีไทย ครอบครัวของผู้เรียนจึงต้องเป็น
กลุ่มที่พร้อมจะรับวัฒนธรรมของตะวันตกหรือเคยมีการแลกเปลี่ยนและซึมซับกับวัฒนธรรมตะวันตกมา
ก่อน อาจกล่าวได้ว่าจะต้องมีทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรมมากพอ ฉะนั้น ในงานการศึกษาของ
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จริยา ทรัพย์ชาตอนันต์จึงสะท้อนให้เห็นเรื่องของฮาบิทัสของนักบัลเลต์ที่เกิดขึ้นจากการที่ได้รับการ
ปลูกฝังจากครอบครัวและจากการได้รับการฝึกปฏิบัติในสถาบันสอนบัลเล่ต์โดยเฉพาะ ซึ่งผู้เรียนจะถูก
ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กและใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนเป็นเวลานาน สอดคล้องกับเรื่องทุน ทั้งทุนทาง
เศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อและได้รับการสนับสนุนมาจากครอบครัว และทุนทางกายภาพที่
ผู้เรียนสร้างเอง จนน าไปสู่ทุนทางสังคมและทุนทางสัญลักษณ์ในล าดับต่อมา และงานการศึกษาของ
ปรีชญา สุทธิรักษ์ (2557) เรื่อง “กระบวนการเข้าสู่กีฬาขี่ม้าและกลายเป็นนักกีฬาขี่ม้าในสังคมไทย” 
ให้ความสนใจกับการเข้าสู่กระบวนการเรียนและฝึกปฏิบัติในการขี่ม้าของเด็กกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้กีฬาขี่ม้าก็คือ
ภาพแทนของชนชั้นและรสนิยมของกลุ่มบุคคลบางกลุ่มเฉกเช่นเดียวกับบัลเล่ต์ เนื่องจากการเข้าเรียนและ
ฝึกการขี่ม้านั้นมีค่าใช้จ่ายสูง และครอบครัวของเด็กจะต้องมีความรู้และความชื่นชอบเกี่ยวกับการขี่ม้าและ
กีฬาขี่ม้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว อาจกล่าวได้ว่าการที่เด็กถูกส่งให้เข้ามาเรียนและฝึกการขี่ม้าก็เพื่อเป็นการ
ตอกย้ าและสร้างความโดดเด่นทางชนชั้นและรสนิยมของแต่ละครอบครัว ดังนั้น งานการศึกษาของ
ปรีชญา สุทธิรักษ์สะท้อนให้เห็นการสร้างฮาบิทัสของนักกีฬาขี่ม้า ซึ่งเกิดขึ้นในวัยเด็กโดยถูกปลูกฝัง
ค่านิยมจากครอบครัว รวมไปถึงการฝึกปฏิบัติในโรงเรียนสอนขี่ม้า เป็นทุนทางวัฒนธรรมและทุนทาง
เศรษฐกิจที่เด็กได้รับ และก่อให้เกิดการสั่งสมทุนทางสังคมและทุนทางสัญลักษณ์เมื่อเข้าสู่การเข้าแข่งขัน
อีกด้วย จะเห็นได้ว่า งานการศึกษาเรื่องบัลเล่ต์และกีฬาขี่ม้ามีความสอดคล้องกับงานการศึกษาในครั้งนี้
สองประเด็น กล่าวคือ ประการแรก กระบวนการเกิดฮาบิทัสและการสั่งสมทุนผ่านการฝึกปฏิบัติที่มี
รูปแบบเฉพาะ เช่น การเต้น กีฬา ดนตรี เป็นต้น ซึ่งจะต้องผ่านการถูกปลูกฝังและฝึกปฏิบัติในลักษณะที่
เหมือนกันคือ เริ่มตั้งแต่ในวัยเด็กและต้องต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ประการที่สอง การผลิตซ้ าความ
แตกต่างทางสังคม ทั้งจากการเข้าสู่กระบวนการเรียนและฝึกปฏิบัติทางดนตรีของเด็กและการที่ผู้ปกครอง
เข้าไปสร้างเครือข่ายกับคริสตจักร จึงก่อให้เกิดการครอบครองหรือสั่งสมทุนทางวัฒนธรรม รวมไปถึงมีวิถี
ของการชื่นชมสุนทรีย์ทางดนตรี ซึ่งสร้างความแตกต่างและโดดเด่นจากกลุ่มเด็กและครอบครัวอื่นๆใน
ชุมชนเดียวกัน เช่นเดียวกันกับกรณีของครอบครัวที่ส่งบุตรหลานเรียนเข้าบัลเล่ต์และกีฬาขี่ม้า ทั้งนี้ก็เพื่อ
เป็นการรักษาระดับของการบริโภคหรือการเลือกท ากิจกรรมที่สอดคล้องกับรสนิยมและชนช้ันของตน 

แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่ามีความแตกต่างจากสองงานการศึกษา เนื่องจากการเข้าสู่
กระบวนการเรียนและปฏิบัติทางดนตรีคลาสสิคของเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ชุมชนแออัดคลองเตย ที่ได้
น ามาสู่การหล่อหลอมตัวตนหรือฮาบิทัส รวมไปถึงการสั่งสมทุนต่างๆผ่านการฝึกปฏิบัติและเข้าสู่เวทีการ
แสดงนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากระดับครอบครัว แต่กลับเป็นฮาบิทัสและทุนที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ภายในแวด
วงใหม่ ดังนั้น มันจึงเป็นการพยายามต่อสู้ของครอบครัวที่อยู่ในระดับชนชั้นกลาง แต่ขาดทุนทาง
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วัฒนธรรม หมายถึง องค์ความรู้หรือขนบธรรมเนียมบางอย่างที่จะส่งต่อหรือถ่ายทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน 
โดยการสร้างเครือข่ายร่วมกับคริสตจักร ซึ่งมีทุนและการถ่ายทอดความรู้ทางด้านดนตรี ดังนั้นอาจกล่าว
ได้ว่า งานการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการสะท้อนปรากฏการณ์ในสังคมปัจจุบันในอีกมุมหนึ่งที่คนในสังคม
พยายามที่จะสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับสถาบันทางสังคมหรือกลุ่มที่มีทุนมากกว่า เพื่อให้ตนเองมี
พื้นที่และโอกาสในสังคมมากขึ้น  

 

สรุป 

“ชุมชนคลองเตย” คือภาพแทนของความเป็นชุมชนแออัดขนาดใหญ่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ภาพความเหลื่อมล้ าทั้งในด้านสภาพความเป็นอยู่ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มคนจ านวน
หนึ่งที่ยังปรากฏให้เห็นอยู่ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร โดยโครงสร้างภายในของชุมชนแออัด
คลองเตยประกอบไปด้วยความหลากหลายและความแตกต่างของผู้คน การนับถือศาสนา การประกอบ
อาชีพ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ แต่กลับต้องอยู่อาศัยภายใต้เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดต่างๆทั้งพื้นที่ที่จ ากัด 
สภาพแวดล้อมที่เป็นมลพิษ และความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติด รวมไปถึงอาชญากรรม ซึ่งพบว่าส่งผล
กระทบโดยตรงต่อเด็กและเยาวชน เช่น การที่เด็กวัยรุ่นมั่วสุมเสพยา ลาออกจากโรงเรียน หรือการ
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เป็นต้น จึงท าให้หลายครอบครัวพยายามที่หาช่องทางที่จะหลีกเลี่ยงหรือเผชิญกับ
สภาวะดังกล่าวให้ได้น้อยที่สุด ทั้งนี้ โดยรอบพื้นที่ชุมชนแออัดคลองเตยมีการเกิดขึ้นของศูนย์ช่วยเหลือ
หรือมูลนิธิต่างๆของทั้งภาครัฐและเอกชน แต่ในขณะเดียวกันพบว่าสถาบันทางศาสนา เช่น วัด คริสตจักร 
เป็นต้น ก็ได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือทั้งทางกายและใจต่อหลายๆครอบครัว ซึ่งพบว่าหลาย
ครอบครัวเลือกที่จะพึ่งพิงสถาบันทางศาสนามากกว่า เนื่องจากไม่มีการก าหนดเงื่อนไขและกระบวนการ
ใดๆที่จะปิดกั้นหรือเป็นอุปสรรคต่อการเข้าขอความช่วยเหลือหรือร่วมท ากิจกรรม สถาบันทางศาสนายินดี
ที่จะเปิดรับคนจากทุกระดับ โดยเฉพาะคริสตศาสนาที่ด าเนินงานตามพันธะกิจในการช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก 

จึงน ามาสู่เรื่องราวของการสร้างความสัมพันธ์หรือเครือข่ายระหว่างครอบครัวที่อยู่อาศัย
ภายในพื้นที่ชุมชนแออัดคลองเตยกับสถาบันทางศาสนาอย่างคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน โดยการ
ท างานหรือพันธะกิจของคริสตจักรแห่งนี้จะมุ่งเน้นไปที่งานทางด้านสังคมสงเคราะห์ เช่น การเปิดสถาน
รับเลี้ยงเด็ก การให้ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนส าหรับครอบครัวที่ไม่มีทุนทรัพย์ รวมไปถึงการดูแลกลุ่ม เด็ก
และผู้ปกครองที่ประสบในปัญหาครอบครัว ซึ่งต้องการที่พึ่งทางใจ เป็นต้น จากการศึกษาทั้ง 8 ครอบครัว 
ซึ่งเป็นตัวแทนของครอบครัวอื่นๆทั้งหมดที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับคริสตจักร โดยส่วนใหญ่เป็นครอบครัว
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ที่ขาดแคลนทุนหรือทรัพย์กรในการด ารงชีพและในการเลี้ยงดูบุตรหลาน สะท้อนให้เห็นถึงต าแหน่งทาง
สังคมของแต่ละครอบครัว และการสั่งสมทุนในระดับครอบครัวผ่านการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับ
คริสตจักรอีกด้วย เช่น พบว่ามีจ านวน 2 ครอบครัวที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ เนื่องจากการที่
ผู้ปกครองได้เข้าไปท างานกับคริสตจักร จึงได้รับโอกาสและการช่วยเหลือทั้งรายได้ของผู้ปกครอง และ
ทุนการศึกษาของบุตรหลาน ทั้งนี้ ประเด็นส าคัญที่ท าให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายที่แต่ละครอบครัวเลือกที่จะ
สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับคริสตจักร ซึ่งจะประโยชน์ต่อตัวบุตรหลานในอนาคต คือการเข้าสู่
กระบวนการเรียนและฝึกปฏิบัติดนตรีคลาสสิค ดนตรีคลาสสิคที่เกิดขึ้นภายในคริสตจักรจึงมีบทบาทต่อ
ทั้งศาสนาเอง คือการใช้ดนตรีในการประกอบพิธีกรรม และยังมีบทบาทในการช่วยพัฒนาศักยภาพในการ
เรียนรู้ของเด็ก รวมไปถึงชักจูงเด็กมาสู่สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกว่าในชุมชน ซึ่งจากโครงการดนตรีที่
เกิดขึ้นและพัฒนามาสู่โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลในปัจจุบัน จึงท าให้ภาพแทนของคริสตจักรแห่งนี้คือเรื่อง
ของดนตรีคลาสสิค ในฐานะที่เป็นแหล่งบ่มเพาะนักดนตรีคลาสสิครุ่นเยาว์และมีวงดนตรีออเคสตร้าที่โดด
เด่น จะเห็นได้ว่า การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของเด็กกับคริสตจักร รวมไปถึงการที่
คริสตจักรเองก็สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ร่วมกับคนจากชุมชนภายนอกและกลุ่มนักดนตรีหรืออาจารย์
ในแวดวงดนตรีคลาสสิค ได้น ามาสู่การท ากิจกรรมร่วมกันโดยมีดนตรีและศาสนาเป็นสื่อกลาง ถือเป็น
ความพยายามของคริสตจักรในการท าให้ครอบครัวที่มาจากชุมชนแออัดคลองเตยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของแวดวงใหม่ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าภาพความเป็นชุมชนแออัดคลองเตยที่คนภายนอกเข้าใจ ในมุมมองของ
คนภายในพื้นทีแ่ละคริสตจักรเองอาจไม่ใช่ชุมชนแออัดหรือสลัมอีกต่อไปแล้ว 

 การท าความเข้าใจและศึกษาในประเด็นเรื่อง ดนตรีสร้างชีวิต: กระบวนการหล่อหลอม
ตัวตนของเยาวชนจากชุมชนคลองเตยผ่านการเรียนรู้ดนตรีคลาสสิคในโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล  ผ่าน
กรอบแนวคิดเรื่องการปฏิบัติ ฮาบิทัส ทุน และแวดวง ของบูร์ดิเยอ ซึ่งประเด็นส าคัญของฮาบิทัสคือ ฮา
บิทัสเป็นสิ่งที่สามารถปลูกผังหรือเพิ่มพูนตลอดช่วงชีวิตของบุคคลหนึ่ง โดยพบว่าการเติบโตและเรียนรู้
ของเด็กทั้ง 10 ได้ผ่านกระบวนการหล่อหลอมฮาบิทัสและการสั่งสมทุนจาก 2 แวดวงหรืออาณาบริเวณที่
เด็กเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วย ประการแรกคือ ครอบครัว โดยเด็กจะถูกเลี้ยงดูและหล่อหลอมภายในอาณา
บริเวณของชุมชนแออัด ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่หรือพี่น้องเป็นส าคัญ ซึ่งช่วงวัยระหว่าง 10-17 ปี 
เป็นช่วงส าคัญของพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา รวมไปถึงแนวโน้มของพฤติกรรมเด็กใน
อนาคต ฮาบิทัสที่เกิดขึ้นในระยะแรกจากการเลี้ยงดูและใกล้ชิดกับครอบครัวนั้น จึงถือเป็นประสบการณ์
ชีวิตแรกและเป็นทุนพื้นฐานหรือทุนที่มีมาก่อน โดยเด็กจะมีความเข้าใจว่าตนอยู่ในต าแหน่งแห่งที่อะไร มี
ฐานะเช่นไร และมีบทบาทหรือหน้าที่อะไรที่ต้องรับผิดชอบ ประการที่สองคือ คริสตจักรอิมมานูเอล ลู
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เธอร์แรน โดยคริสตจักรถือเป็นแวดวงที่สองที่เด็กเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับทั้งพื้นที่ (โบสถ์) และบุคคล เช่น 
ครู เพื่อน รวมไปถึงกลุ่มผู้ปกครอง ฮาบิทัสของเด็กทั้ง 10 คนที่ถูกหล่อหลอมและสร้างขึ้นมาใหม่นั้นจะ
เป็นไปในรูปแบบของทักษะและความสามารถในทางดนตรี รวมไปถึงการหล่อหลอมแนวโน้มทางอุปนิสัย 
ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนและการฝึกปฏิบัติทางดนตรี และการมีปฏิสัมพันธ์กับแวดวงดนตรีและนักดนตรี
คลาสสิคภายนอก ผลลัพธ์ที่ตามมาคือเด็กแต่ละคนสามารถเล่นดนตรีคลาสสิคและถ่ายทอดอารมณ์ทาง
ดนตรีได้อย่างดีเยี่ยม รวมไปถึงเข้าใจหลักปฏิบัติทางดนตรีได้อย่างลึกซึ้ง  

การเล่นดนตรีคลาสสิคจึงเป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งที่แตกต่างจากเด็กในชุมชน 
นอกจากนั้นยังน าไปสู่การสั่งสมทุนในรูปแบบต่างๆ ทั้งทุนทางวัฒนธรรม คือ อุปนิสัย กิริยามารยาท และ
ความชื่นชอบในวัฒนธรรมตะวันตกที่ได้จากการฝึกปฏิบัติทางดนตรี ทุนทางเศรษฐกิจ คือ เครื่องดนตรี 
และรายได้ที่ได้จากการออกแสดงงาน ทุนทางสัญลักษณ์ คือ การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแวดวงดนตรีทั้ง
ในและต่างประเทศ รวมไปถึงการได้เป็นลูกศิษย์หรือเด็กที่ในการดูแลของอาจารย์และนักดนตรี และทุน
ทางสังคม คือ การที่เด็กสร้างเครือข่ายกับนักดนตรีมืออาชีพ รวมไปถึงเพื่อนนักดนตรีในวัยเดียวกันจาก
การไปร่วมแสดงดนตรี น ามาสู่ช่ือเสียงของคริสตจักรอิมมานูเอล ลูเธอร์แรน ที่โดดเด่นทางด้านดนตรี และ
เด็กทั้ง 10 คน เป็นที่ยอมรับของแวดวงดนตรีในวงกว้าง ทั้งนี้ ผู้ศึกษาพบว่าในจ านวนเด็ก 10 คน มีเด็ก
จ านวนหนึ่งที่เห็นถึงความต่อเนื่องและความจริงจังในการเรียนดนตรี โดยใช้ดนตรีน าตนเองเข้าสู่แวดวง
ดนตรีในระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าการเกิดขึ้นของฮาบิทัสทางดนตรีของเด็กทั้ง 10 
คนนั้นจะสมบูรณ์และชัดเจนมากยิ่งขึ้น หากเด็กแต่ละคนมีแนวโน้มที่จะน าดนตรีไปสู่การศึกษาในระดับสูง 
หรือน าดนตรีไปต่อยอดสู่การประกอบอาชีพเป็นนักดนตรีคลาสสิค ซึ่งถือเป็นการเข้าสู่เส้นทางสายดนตรี
คลาสสิคอย่างแท้จริง เช่นเดียวกับกรณีของครูต้น ผู้ซึ่งเป็นต้นแบบสะท้อนภาพจากการเป็นแค่เด็กชุมชน
คลองเตยสู่นักไวโอลินมืออาชีพ โดยเกิดจากแรงผลักดันของตนเองและน าทุนที่ตนสั่งสมมาจากการเรียน
ในโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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