
สังเขปแนวคิดและเทคนิค 
ของ 10 นักแต่งเพลงสมัยใหม่

— อติภพ ภัทรเดชไพศาล —

Excerpt of





Contents

Preface

เสียงจากผู้เขียน 

6

Charles Ives

จากเสียงของชีวิต สู่สกลจักรวาล 

12

Anton Webern

สำานักเวียนนาที่สองกับเสียงของความเป็นสมัยใหม ่

56

John Cage

ปลดปล่อยให้เสียงเป็นอิสระและเป็นตัวของมันเอง 

90

Conlon Nancarrow

เสียงของเครื่องจักรกับ Post-performer music 

122

Witold Lutosławski

ภาษาของเสียงกับเกมเสี่ยงทาย 

142



Iannis Xenakis

เสียงของความน่าจะเป็น 

182

György Ligeti

ข่ายใยแห่งเสียง 

202

Toru Takemitsu

เสียงกับความเงียบ • ธรรมชาติและการหลอมรวม 

230

Alfred Schnittke

เสียงของความหลากหลายในโลกหลังสมัยใหม ่

268

Steve Reich

เสียงของการเปลี่ยนผ่าน • กระบวนการแห่งเสียง 

290

Reference 

330

Appendix

Twelve-tone Music คืออะไร? 

334



Glossary 

344

Afterword

เมื่อพบเห็น “ความพิเศษอันยิ่งใหญ่ไพศาล” ของโลกดนตร ี

348



Preface

เสียงจากผู้เขียน

— อติภพ ภัทรเดชไพศาล —



Preface 9

“เกมนี้ถูกลอกเลียนไปใช้ในเกือบทุกศาสตร์และภูมิปัญญา

สาขาต่าง ๆ  อยู่หลายยุคสมัย นั่นคือนำาไปปรับใช้ในสาขา

พเิศษนานา มหีลกัฐานปรากฏชดัวา่ไดถ้กูนำาไปประยกุต์ใช้

ในสาขาตรรกวิทยาและภาษาคลาสสิค

การศกึษาวเิคราะหเ์กีย่วกบัคณุคา่ของดนตรนีำาไปสูก่าร

ปรับปรากฏการณ์ทางดนตรีให้เป็นสูตรทางฟิสิกส์และคณิต-

ศาสตร ์ตอ่มาภาษาศาสตร์ไดย้มืวธินีี้ ไป และเริม่พิจารณา

สัณฐานทางภาษาเช่นเดียวกับท่ีกระบวนการทางฟิสิกส์ศึกษา

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ จากน้ันทัศนศิลป์ก็เอาอย่างบ้าง 

ส่วนสถาปัตยกรรมนำาไปใช้แล้วในการสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างทัศนศิลป์กับคณิตศาสตร์

หลงัจากนีก้ม็กีารค้นพบความสมัพนัธ์ใหม ่ๆ  การเปรยีบ

เทียบใหม่ ๆ  กับสิ่งที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับบรรดาสูตร

นามธรรมตามแนวน้ี แต่ละศาสตร์ที่นำาเกมนี้ ไปใช้ จะมี

สตูร มภีาษา มตีวัยอ่ และการประสมประสานทีเ่ป็นไปได้

ในตัวมันเอง”

เฮอรมั์นน์ เฮสเส, เกมลกูแก้ว (1943) สำานวนแปล สดใส 

จัดย่อหน้าใหม่โดยผู้เขียน

คำาทำานายถงึเกมลกูแกว้ในโลกยโูธเปียของเฮสเส ถงึไมป่รากฏเป็นจริงและใน

โลกเรากไ็มเ่คยบงัเกดิเกมลกูแกว้ แตก่ารผสานรวมศาสตรแ์ละศลิปะตา่งสาขาเข้า

ดว้ยกันอยา่งทีเ่ฮสเสบรรยายไว ้เปน็สิง่ทีเ่กดิขึน้จริง โดยเฉพาะในวงการประพนัธ์

เพลงของโลกตะวันตกในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

ดงัจะเหน็ไดจ้ากผลงานจำานวนมากของนกัแตง่เพลงทีผ่มนำาเสนอในหนงัสอืเลม่

นี้ ที่เช่ือมโยงวิธีการแต่งเพลงเข้ากับศาสตร์และศิลป์แขนงอื่น ๆ  ทั้งคณิตศาสตร์ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จิตรกรรม จิตวิทยา ปรัชญา และสุนทรียศาสตร์
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แบบตะวันออก ฯลฯ อย่างหลากหลาย ผลงานของนักแต่งเพลงคนสำาคัญ 10 คนน้ี 

คือผลผลิตของความเป็นสมัยใหม่ที่ปรากฏขึ้นในดนตรีอย่างแท้จริงในคริสต์

ศตวรรษที่ 20 และมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันไปตามแนวคิดของแต่ละคน

ขอ้เขยีนเหลา่นีบ้างสว่นเคยไดร้บัการตพีมิพแ์ลว้ในหนา้นติยสารตา่ง ๆ  แตก่าร

ตีพมิพค์รัง้นัน้ ๆ  มกัเป็นตน้ฉบบัทีถู่กผมตดัทอนรายละเอยีดบางสว่นออกไป (เพ่ือ

ใหเ้นือ้หาเข้าถงึผูอ้า่นกลุม่ใหญไ่ดง้า่ย) ขณะทีข่อ้เขยีนท่ีตพิีมพ์ในครัง้นี ้เปน็ฉบบั

ดั้งเดิม มีเนื้อหาและรายละเอียดมากกว่า และแน่นอนว่าบางรายละเอียดอาจ

ต้องการความรู้พื้นฐานทางดนตรีในระดับหนึ่งเพื่อทำาความเข้าใจ ดังนั้น ในส่วน

ท้ายเล่ม ผมจึงทำาการเพิ่มเติมในส่วนของภาคผนวกและอภิธานศัพท์เข้าไว้ด้วย 

เพื่อให้ผู้อ่านทั่วไปสามารถทำาความเข้าใจกับศัพท์เฉพาะทางบางคำาได้ง่ายขึ้น

ในฐานะของนักแต่งเพลง ผมต้องยอมรับว่าการเขียนบทความเหล่าน้ีหลีกไม่พ้น

ที่จะเจือไปด้วยฉันทาคติส่วนตัว ดังจะเห็นได้จากการสอบค้นประวัติ-ผลงานของ

นักแต่งเพลงบางคนอย่างละเอียดลออ เช่น ในส่วนของ Charles Ives หรือ Witold 

Lutosławski อันเน่ืองมาจากความชอบส่วนตัวท่ีผมมีต่อนักแต่งเพลงท้ังสอง (อีก

ท้ังผลงานของนกัแตง่เพลงทัง้คูย่งัเปน็แรงบันดาลใจทีย่ิง่ใหญ่ในการเขียนเพลงของ

ผมเองอีกด้วย) ขณะท่ีเน้ือหาของนักแต่งเพลงคนอ่ืนอาจมีปริมาณมากน้อยลดหล่ัน

กันลงไป

อนึง่ เนือ้หาของบทความเรือ่ง John Cage อาจมบีางสว่นซำา้ซอ้นกบัใน เสยีง

ของอิสรภาพ: John Cage กับ Experimental Music ซึ่งจัดพิมพ์โดยสำานักพิมพ์ 

Blacklist เมื่อปี 2014 จึงต้องขออภัยผู้อ่านที่ครอบครองหนังสือเล่มนั้นและอาจ

พบขอ้ความทีซ่ำา้กนั (อยา่งไรกต็าม ในฉบบัพมิพค์รัง้นี ้ผมไดข้ยายบทความเดมิ

โดยเพิ่มเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของ Cage ให้มากขึ้น) เนื่องด้วยการนำาเสนอ Cage 

ในฐานะ 1 ใน 10 ของนักแต่งเพลงในคริสต์ศตวรรษท่ี 20 เป็นเรื่องสำาคัญและ

จำาเป็นต่อภาพรวม การละเว้นไม่พูดถึง Cage เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได้ เพราะจะทำาให้

เราไมส่ามารถเขา้ใจแนวคดิของนกัแต่งเพลงคนอ่ืน ๆ  ทีไ่ดรั้บอทิธพิลโดยตรงมาจาก 

Cage ได้เลย

Charles Ives เคยกล่าวไว้ว่า “คําว่า ‘งดงาม’ น้ันใช้ง่ายพอ ๆ  กับคําว่า 
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‘เสือ่มทราม’ ทัง้สองคาํลว้นสะดวกตอ่การชว่งใชเ้มือ่ใครกต็าม เหน็ดว้ย หรือ ไม่

เห็นด้วย กับคุณ”
1

เหตุนั้นเอง ที่ “ความงาม” หรือ “ความไพเราะ” จึงไม่ใช่ประเด็นหลักอีกต่อ

ไปในดนตรสีมยัใหม ่(เพราะคงไมม่ใีครทีเ่มือ่ไดฟ้งังาน 4’33” ของ Cage แลว้จะ

วิพากษ์วิจารณ์ออกมาว่า ‘เพราะ’ หรือ ‘ไม่เพราะ’ เป็นแน่) แต่กลับกลายเป็น 

concept หรอืแนวคดิตา่งหาก ทีส่ำาคญั การเขา้ถงึดนตรชีนดิใหมใ่นคริสตศ์ตวรรษ

ท่ี 20 จงึไม่ใชเ่รือ่งของการฟงัเพยีงอยา่งเดยีว แต่ยงัขึน้อยูก่บัการเขา้ถงึขอ้มลูและ

แนวคดิของนกัแตง่เพลงแต่ละคนดว้ย ส่วนคำาถามทีว่า่ ‘ทำาไม’ ดนตรสีมยัใหมจ่งึ

เปลีย่นมาใหค้วามสำาคญักบั ‘แนวคดิ’ มากกว่าความ ‘ไพเราะ’? นอกจากคำากลา่ว

สั้น ๆ  ของ Ives ด้านบนที่อาจบอกใบ้ไว้แล้ว ผมเชื่อว่าหลายบทความในหนังสือ

เล่มนี้จะสามารถตอบคำาถามนี้ ได้เป็นอย่างดี

สดุท้ายผมหวงัวา่หนงัสอืเลม่นีจ้ะเปน็ประโยชนแ์กผู่ท้ีส่นใจดนตรคีลาสสคิรว่ม

สมยั และสามารถเปน็คูม่อืเบือ้งตน้ สำาหรับทำาความเขา้ใจดนตรใีนครสิตศ์ตวรรษ

ที่ 20 ได้ไม่มากก็น้อย

และขอขอบคุณผู้ร่วมงานทุกคนที่มีส่วนทำาให้ เสียงของศตวรรษ สำาเร็จเป็น

รูปเล่ม

1 “The word ‘beauty’ is as easy to use as the word ‘degenerate’. Both come in 
handy when one does or does not agree with you”—On the Impossibility of Objec-
tive Impression
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กล่าวไดว่้าเทคนคิการแตง่เพลงสมยัใหมเ่กือบทกุอยา่งไดรั้บการบกุเบกิโดยไอฟส์

เป็นคนแรกตั้งแต่ในช่วงปี 1900 แต่งานของเขาไม่ได้รับความสนใจจากสังคม

อเมริกันจวบจนกระท่ังในราวทศวรรษท่ี 1930 เม่ืองานของไอฟส์ได้รับการบรรเลง

โดยการควบคุมของวาทยกรคนสําคัญหลายคน เขาได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ในปี 

1947 (ขณะอายุ 73 ปี) จากผลงาน Symphony No. 3

บคุลิกสําคัญในงานของไอฟส์คือการผนวกดนตรีชาวบา้นอเมริกันเขา้กับดนตรี

คลาสสิค เขาได้รับการขนานนามเป็น “American Original”

§

“คนหนุ่มที่แต่งงานแล้วไม่มีใครไม่ต้องการประกันชีวิต 

คำาถามคอื การประกนัชีวติแบบใดจงึเป็นแบบทีเ่หมาะสม?”

ประโยคข้างต้นคือประโยคขึ้นต้นจดหมายเสนอขายประกันชีวิตหนึ่งในสี่แบบที่

ชาร์ลส์ ไอฟส์ (Charles Ives 1874–1954) คิดค้นขึ้นตั้งแต่ราวก่อน ค.ศ. 1910 

หรอืรอ้ยกวา่ปีทีแ่ลว้ โดยไอฟส์แบง่ประเภทของจดหมายออกเปน็ส่ีแบบ แบบแรก

เสนอขายคนหนุม่ทีเ่พิง่มคีรอบครวั แบบทีส่องเสนอแกเ่จา้ของธรุกจิท่ีมีฐานะมัน่คง

แล้ว แบบท่ีสามสำาหรับเจ้าของธุรกิจท่ีเพ่ิงเร่ิมต้น และแบบท่ีส่ีสำาหรับทหาร ลักษณะ

การทำาจดหมายแบบนีถ้อืเปน็ตน้แบบของจดหมายเสนอขายประกนัฯ ในยคุตอ่มา

จนกระทั่งปัจจุบัน

ชาร์ลส์ ไอฟส์เป็นหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทประกันชีวิตแห่งแรก ๆ  ในสหรัฐอเมริกา 

Ives & Myrick ที่ตั้งขึ้นในปี 1907

เขาเป็นคนเขียนหนังสือเก่ียวกับการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เล่มแรก ๆ  คือ 

The Amount to Carry ซึ่งถูกถือเป็นงานคลาสสิคและยังใช้อ้างอิงอยู่ในโรงเรียน

บริหารธุรกิจจนทศวรรษที่ 1980

ชารล์ส ์ไอฟสค์นเดยีวกนันีเ้อง ทีต่่อมาในป ี1947 จะได้รบัรางวลัพลูติเซอร์ใน

ฐานะผู้แต่ง Symphony No. 3 (ช่ือรองว่า The Camp’s Meeting) และได้รับการ 
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FIG. 01 

Charles Ives ภาพถ่ายในปี ค.ศ. 1913

ยกย่องเชิดชูอย่างมาก โดยเฉพาะในทศวรรษท่ี 1970 ในฐานะนักแต่งเพลงชาว

อเมริกัน ผู้เป็นต้นแบบของดนตรีคลาสสิคแบบอเมริกัน และถือเป็นผู้บุกเบิกดนตรี

สมัยใหม่คนแรกในสหรัฐฯ ผู้มาก่อนกาล

1

นักแต่งเพลงกับงานธุรกิจประกันชีวิต

ชาร์ลส์ ไอฟส์เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย Yale เมื่อปี 1894 ขณะอายุได้ยี่สิบปี

พอดี ไอฟส์เลือกเรียนในสาขาดนตรี โดยศึกษาวิชาเอกแต่งเพลงกับโฮราชิโอ 

พารค์เคอร ์(Horatio Parker 1863–1919) นกัแตง่เพลงชาวอเมรกินัซึง่ผา่นการ
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ศึกษาจากยุโรป (นักแต่งเพลงอเมริกันสมัยน้ันส่วนใหญ่ล้วนต้องผ่านการชุบตัว

จากยุโรปมาก่อนทั้งสิ้น)

ไอฟสเ์ปน็นกัศกึษาทีโ่ดดเดน่ใน Yale ด้วยความสามารถท้ังทางดนตรแีละกฬีา 

เขารบัหน้าทีเ่ปน็นกัออรแ์กนของโบสถ์ Central Presbyterian ในนวิ ฮาเวน (New 

Haven) ตั้งแต่เมื่อเข้าเรียนใหม่ ๆ  และมีผลงานการแต่งเพลงท้ังท่ีมหาวิทยาลัย 

และงานเพลงศาสนาที่ใช้บรรเลงในโบสถ์อย่างต่อเนื่อง

จงึออกจะเปน็เรือ่งนา่ประหลาดใจไม่นอ้ย เมือ่เขาจบการศึกษาในป ี1898 และ

มุ่งตรงไปสมคัรงานเปน็เสมยีนในบรษิทัประกนัชวีติ Mutual Life ในนวิยอรค์ทันที

สาเหตุท่ีไอฟส์ตัดสินใจย้ายความสนใจจากอาชีพนักแต่งเพลงมายังธุรกิจประกัน

ชวีตินัน้ Jan Swafford ไดต้ัง้ขอ้สังเกตไว้ใน Charles Ives: A Life with Music วา่ 

นอกจากเรื่องของรายได้แล้ว ยังมีประเด็นทางสังคมอเมริกันขณะนั้น ท่ีมีวิถีชีวิต

อนุรักษนิยมแบบยุคทองชุบ (Gilded Age) ส่งผลให้มุมมองของชาวอเมริกันท่ีมีต่อ

ดนตรีคลาสสิค (ที่มีต้นกำาเนิดจากยุโรป) เป็นไปในแง่ลบ

ดังปรากฏตัวอย่างเป็นข้อเขียนช้ินหน่ึงจากหนังสือพิมพ์รายวันใน ค.ศ. 1915 

ท่ีตำาหนติิเตียนวฒันธรรมยโุรปว่าไมเ่หมาะกบัสงัคมอเมรกินั และยงักลา่วพาดพงิ

ถึงดนตรีว่า

“โดยท่ัวไปแล้ว ดนตรีไม่ใช่อาชีพสำาหรับผู้ชาย ผู้ชายเหมาะ

กบัการทำาธรุกจิ เปน็นายหนา้ เปน็ทนาย หรอืนกัการเมอืง

ก็ได้... แต่ไม่ใช่นักดนตรี”

หลังจากทำางานในตำาแหน่งเสมียนได้หนึ่งปี (ในช่วงปีนั้นไอฟส์เรียนกฎหมาย

ไปด้วยในภาคคำ่า) ในปีรุ่งขึ้น ไอฟส์ถูกย้ายมายังบริษัทตัวแทนคือ Raymond & 

Company ท่ีนีเ่อง ทีไ่อฟส์ไดท้ำาหนา้ทีฝ่กึเจา้หนา้ทีข่ายประกนัฯ เปน็ครัง้แรก ซึง่

กล่าวกันว่าเป็นงานที่เขาถนัดเป็นอย่างมาก

ไอฟส์มีวิธีฝึกเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบ และมีเทคนิควิธีต่าง ๆ  ในการเข้าหา

ลูกค้าอย่างได้ผล (ท้ังท่ีตัวเขาเองเป็นคนข้ีอายและไม่เคยทำาหน้าท่ีบอกขายประกันฯ 
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เลยแม้แต่คร้ังเดียว) ซ่ึงรายละเอียดของเทคนิควิธีต่าง ๆ  นั้นล้วนแล้วแต่แสดง

ให้เห็นถึงการครุ่นคิดอย่างละเอียดรอบคอบเป็นอย่างยิ่ง เช่น ไอฟส์ให้คำาแนะนำา

เจ้าหน้าที่ว่า

“อย่าช้ีแจงรายละเอียดมากเกินไป ไม่ว่ารายละเอียดนั้น

จะน่าฟังหรือว่าดีเพียงใด จงพยายามอดทนรอจังหวะท่ี

เหมาะสม เตรียมใบสมัครและนัดตรวจสุขภาพ... สิ่งท่ีพูด

ต้องอยู่ในลักษณะของการแจ้งให้ทราบ ไม่ใช่การต้ังคำาถาม...”

แต่ก็ไม่ใช่ว่าไอฟส์จะละทิ้งการแต่งเพลงไปในขณะนั้น ในช่วงสี่ปีแรกของงาน

ประกันชีวิต ไอฟส์ยังคงเป็นนักออร์แกนในโบสถ์อยู่ และยังแต่งเพลงทางศาสนา

อย่างต่อเนื่อง จนมาถึงปี ค.ศ. 1902 หลังจากแสดงเพลง Celestial Country ที่

แต่งขึน้ใหม ่ไอฟสจ์งึลาออกจากตำาแหนง่นกัออรแ์กนประจำาโบสถ ์ซึง่ไอฟสอ์ธิบาย

เก่ียวกับเร่ืองน้ีไว้ว่าเป็นเพราะเขาต้องการอิสระในการเขียนเพลงอย่างแท้จริง เน่ืองจาก

การเขียนเพลงสำาหรับบรรเลงในโบสถ์นั้นมีข้อจำากัดอยู่หลายประการ

เขาอธบิายวา่ความเปน็กงัวลกบัผลของเสยีงเพลงท่ีอาจกระทบตอ่จติใจของผู้มี

ศรัทธาในโบสถ์ เป็นเหตุให้เขาไม่อาจสร้างงานแบบที่ตนเองต้องการได้

2

งานสําคัญในระยะแรก

น่าสังเกตว่าในช่วงหลังปี 1902 ไอฟส์ได้สร้างผลงานทางดนตรีท่ีน่าสนใจไว้

เป็นจำานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการค้นหาแนวทางการแต่งเพลงใหม่ ๆ  เช่น

การนำาดนตรี ragtime ของชาวอัฟริกัน-อเมริกันมาเป็นส่วนหนึ่งของเพลงที่แต่ง 

หรอืการพยายามสรา้งเสียงดนตรเีลยีนแบบวงโยธวาทติบา้นนอกทีเ่ลน่ผดิ ๆ  ถกู ๆ  

ในงาน Country Band March ที่แต่งขึ้นในราวปี ค.ศ. 1903–1904
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(ในอีกราว ๆ  สิบปีต่อมา งานช้ินนี้จะถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงานช้ิน

สำาคัญ คือ Three Places in New England)

ในปี 1905 ขณะเร่ิมคบหากับ Harmony Twichell ภรรยาในอนาคต ไอฟส์

เขียนเพลงชิน้เลก็ ๆ  ทีเ่รยีกวา่ Three Page Sonata โดยมขีัน้ตอนการลำาดบัตวัโนต้

เรียงเป็นชุดตามช่ือของ Bach (B-A-C-H) และท่ีสำาคัญคือมีการเรียงลำาดับ “ชุดโน้ต” 

นี้ย้อนหลัง (retrograde) และพลิกกลับ (inversion) ซึ่งวิธีการจัดการกับชุดโน้ต

แบบนี้ เป็นแนวทางใหม่เช่นเดียวกับที่เชินเบิร์ก (Arnold Schoenberg 1874–

1951) และนกัแตง่เพลงชาวเวยีนนาจะนำามาใช้ในชว่งหลังทศวรรษที ่1910 นัน่เอง

ส่วนในปีถัดมา ไอฟส์ได้เขียนงานที่จัดว่าสำาคัญและก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง คือ 

Over the Pavement สำาหรับวงดนตรีขนาดเล็ก และ The Unanswered Question 

สำาหรับวงออร์เคสตรา

Over the Pavement เป็นงานที่ใช้เทคนิคผสมสัดส่วนจังหวะหลายแบบเข้าไว้

ในเวลาเดียวกัน (polyrhythm) โดยมีบุคลิกของดนตรี ragtime เป็นแกนหลัก 

ไอฟส์บอกว่าตนเองได้ความคิดในการแต่งเพลงนี้จากเสียงต่าง ๆ  ท่ีได้ยินในชีวิต

ประจำาวัน ท้ังเสียงผู้คน เสียงรถม้า และเสียงอ่ืน ๆ  บนถนนหนทาง การจำาลองเสียง

อนัสบัสนเหลา่นีล้งในเพลงใหผ้ลลพัธ์ทีน่่าสนใจเป็นอยา่งยิง่ โดยเฉพาะตอนจบซึง่

เต็มไปด้วยอารมณ์ขัน

สว่น The Unanswered Question เปน็งานทีแ่บ่งเครือ่งดนตรใีนวงออกเปน็สาม

กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีจังหวะและลีลาในแบบของตนเอง ล้วนแล้วไม่เกี่ยวข้องกัน 

แต่กส็อดประสานกนัอยา่งกลมกลนื เทคนคิการประพนัธท์ีไ่อฟส์ใช้ในงานทัง้สอง

ชิ้นนี้ต้องจัดเป็นส่ิงใหม่อย่างที่ไม่เคยมีใครทำามาก่อน ท้ังการผสมสัดส่วนจังหวะ

ดังท่ีกล่าวไปแล้ว และยังมีการผสานบันไดเสียงมากกว่าหน่ึงเข้าด้วยกัน (polytonal) 

โดยเฉพาะกรณขีอง The Unanswered Question นัน้ยงัตอ้งถอืว่าเปน็การนำาเสนอ 

คำาถามเชิงปรัชญาผ่านเสียงดนตรีอีกด้วย

กว่า The Unanswered Question จะถูกนำาออกแสดงครั้งแรก ก็เป็นใน ค.ศ. 

1946 (หลังแตง่ 40 ป)ี ทีจ่รงิงานจำานวนมากของไอฟส์ไมเ่คยไดร้บัการออกแสดง

เลยในช่วงที่เขาแต่งขึ้น
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FIG. 02

บางส่วนจาก score เพลง The Unanswered Question ใช้เทคนิคให้เครื่องดนตรีสองกลุ่มเล่น
ด้วยอัตราความเร็วทีไ่ม่เทา่กัน สง่ผลใหเ้สน้ก้ันหอ้งของทัง้สองกลุม่ตอ้งวางเหลือ่มกนัดงัปรากฏ

ในภาพ

แต่กไ็มใ่ชว่า่ไอฟส์ไมต่อ้งการใหง้านเหลา่นีอ้อกแสดง เพราะอยา่งนอ้ยเขากย็งั

ต้องการได้ยนิวา่สิง่ทีเ่ขยีนจะปรากฏเปน็เสยีงอย่างไร ไอฟสเ์คยขอใหนั้กดนตรนีำา

งานของเขาไปทดลองบรรเลง แต่มักได้รับการปฏิเสธ (หรืออาจถึงขนาดหัวเราะ

เยาะ) นอกจากน้ัน ในบางคร้ังไอฟส์ยังเคยจ้างพวกนักดนตรีของโรงละครให้

ทดลองบรรเลงงานของเขาให้ฟังในช่วงที่โรงละครปิดแล้วด้วย

ในระหว่าง ค.ศ. 1905–1906 มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัท

ประกนัชวีติใหญ่ ๆ  สามแหง่ รวมถงึบรษัิท Mutual Life ทีไ่อฟสส์งักดัอยูด่ว้ย การ

ตรวจสอบครั้งน้ันรู้จักกันในช่ือย่อ ๆ  ว่า Armstrong Investigation ซึ่งได้ตรวจพบ

การทุจริตเกี่ยวกับการจัดการเงินจำานวนมาก
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FIG. 03 

Charles Ives หนุ่ม (คนซ้าย) กับเพื่อนร่วมทีมขณะเรียนอยู่ที่ 

Hopkin Grammar School ในปี ค.ศ. 1893

ในปถัีดมา ทางรัฐจงึตอ้งออกกฎเกณฑก์ารดำาเนนิธรุกจิประกนัภยัให้รดักมุขึน้ 

โดยการตรวจสอบครัง้นัน้ยังสง่ผลใหผู้บ้รหิารระดบัสงูจำานวนมากต้องถกูปลดออก

ส่งผลให้ ไอฟส์กับเพื่อนสนิท Julian W. Myrick (ทั้งคู่รู้จักกันในบริษัท 

Mutual Life) กลายเปน็สองผูบ้รหิารรุน่ใหมท่ีก่า้วเขา้มามบีทบาทในธรุกจินีอ้ยา่ง

เต็มตวั ทัง้คูล่งทนุเปดิกจิการประกนัชวีติรว่มกนัในป ีค.ศ. 1907 ในชือ่ว่า Ives & 

Co. ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น Ives & Myrick ในอีกสองปีถัดมา

หา้ปีหลงัแตง่งานกบั Harmony Twichell—ในปี ค.ศ. 1913 เพยีงปเีดยีว ไอฟส์

มีรายได้ถึง 10,342 เหรียญ ซึ่ง Swafford เปรียบเทียบว่าเมื่อประเมินเป็นค่าเงิน

ในปี ค.ศ. 1991 แลว้จะมคีา่มากถงึ 111,000 เหรยีญ (เทยีบเปน็เงนิไทยในป ีพ.ศ. 

2534 คงตกเป็นเงินราว ๆ  สองล้านเจ็ดแสนบาท)
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Ives & Myrick มีสถานะที่ม่ันคงมากข้ึนเรื่อย ๆ  จนใน ค.ศ. 1928 หนังสือ-

พมิพ ์Herald Tribune ไดจ้ดัเปน็บรษิทัทีน่่าเชือ่ถอืทีส่ดุแหง่หนึง่ของสหรัฐอเมรกิา

3

ประสบการณ์ในวัยเด็กและเส้นทางนักแต่งเพลง
ไอฟส์เกิดเม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม ค.ศ. 1874 ท่ีแดนเบอรี (Danbury) เมืองเล็ก ๆ  

เหนือนิวยอรค์ขึน้ไปในรัฐคอนเนตทคิัต บิดาคือจอร์จ ไอฟส์ (George Ives) เคย

เป็นหวัหนา้วงดนตรขีองกองทพัฝา่ย Union (หรอืฝา่ยเหนอื) ในชว่งสงคราม กลาง-

เมือง (ค.ศ. 1861–1865)

จอร์จ ไอฟส์เป็นผู้กำากับวงดนตรีชั้นเยี่ยม และมีส่วนสำาคัญในการสร้างภาพ-

ลกัษณ์ใหเ้มอืงแดนเบอรีไดร้บัการขนานนามวา่เปน็เมืองแห่งเสยีงดนตร ี(แตอ่าชพี

นกัดนตรีในสายตาของผูค้นทัว่ไปสมยันัน้กไ็ม่นับเปน็อาชพีทีม่เีกยีรตแิตอ่ยา่งใด)

จากบันทึกความทรงจำาของไอฟส์ บิดาของเขาเป็นคนกระตือรือร้นในทุกสิ่ง

ทุกอย่างเก่ียวกับเสียงดนตรี และชอบทำาการทดลองแปลก ๆ  เช่นทดลองให้วง

ดนตรีสองวงเล่นเพลงคนละเพลงขณะเดินแถวสวนกัน เพ่ือให้เกิดการประสานเสียง

ที่แปลกประหลาด

จอร์จ ไอฟสยั์งคน้ควา้เกีย่วกบัระบบเสยีง ¼ tone (หรือ quarter-tone)1 ไอฟส์

เล่าว่าบิดามีความสนใจในระดับเสียง quarter-tone เป็นอย่างมากจนถึงกับเคยประดิษฐ์

เครื่องดนตรีพิเศษซึ่งสามารถบรรเลงได้ 24 เสียงในหนึ่ง octave

บิดาของเขายงัเคยทำาการทดลองถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งเสยีงกบัพืน้ที ่(space) 

เช่นทดลองไปบรรเลงดนตรีอยู่ในท่ีห่างไกลอีกฝ่ังนำ้า ประสบการณ์จากการรับฟัง

ดนตรีที่เคลื่อนที่หรือเปล่ียนตำาแหน่งน้ี ในเวลาต่อมาจะส่งผลให้ ไอฟส์คิดค้น

เทคนิควิธีใหม่ ๆ  ในการบรรเลงดนตรีของเขา เช่นในกรณีของ The Unanswered 

1 โน้ต ¼ หรือ quarter-tone หมายถึงโน้ตที่อยู่ระหว่างครึ่งเสียง เช่นโน้ตที่อยู่ระหว่างตัว C 

กับ C♯ เป็นต้น
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Question ที่ระบุให้กลุ่มเครื่องสายบรรเลงอยู่ด้านหลังเวที เป็นต้น

ไอฟส์เล่าว่าในวัยเด็ก เขาเร่ิมเล่นเปียโนโดยการทุบลิ่ม keyboard ด้วยกำาป้ัน 

ซึ่งต่อมาจะกลายเป็นเทคนิคการใช้ tone cluster ในงานดนตรีของเขา2

การศกึษาดนตรีของไอฟสเ์ร่ิมจากการเรยีนกลองกอ่นเปน็อนัดบัแรก จากนัน้

บิดาจึงสอนเปียโนให้ ไอฟส์ถูกส่งไปเรียนกับอาจารย์อีกหลายคน และมีความ

สามารถในการเลน่เปยีโนมาก จนไดร้บัตำาแหนง่เป็นนกัออรแ์กนประจำาโบสถแ์ดน

เบอรีและมีเงินเดือนประจำาตั้งแต่อายุได้เพียง 14 ปี

ในวัย 17 ปี ไอฟส์แต่งเพลง Variation on “America” สำาหรับออร์แกนและ

นำาออกแสดงครัง้แรกทีโ่บสถแ์หง่หนึง่ในนวิยอรค์ งานชิน้นีจ้ดัวา่สำาคัญเพราะมกีาร

ใช้เทคนิคการประพันธ์แบบ bitonality เป็นครั้งแรกของโลก (เท่าท่ีค้นพบ) ซึ่ง

เทคนิคนี้หมายถึงการผสมดนตรีสองบันไดเสียงเข้าด้วยกัน

และเรื่องนี้เป็นผลสืบเน่ืองจากการทดลองของจอร์จ ไอฟส์อย่างไม่อาจปฏิเสธ 

เพราะตามบันทึกของไอฟส์ บิดาของเขามักเล่นสนุกโดยการให้เขาร้องเพลงในบันได

เสียงหนึ่ง ขณะที่ดนตรีบรรเลงอยู่ในอีกบันไดเสียงหนึ่งอยู่บ่อย ๆ

ประสบการณกั์บดนตรใีนชมุชนมสีว่นทำาให้ไอฟสเ์ชือ่ในดนตรแีบบของชาวบ้าน

ทั่ว ๆ  ไป (vernacular music) ไอฟส์เรียนดนตรีตะวันตกแบบยุโรป (คลาสสิค) 

ก็จริง แต่เขาไม่เคยดูหม่ินเพลงป๊อปท่ีเข้าถึงประชาชนจำานวนมาก ตรงกันข้าม เพลง

เหล่านั้นยังเป็นส่วนประกอบสำาคัญในชีวิตเขามาตลอดตั้งแต่เด็ก

ไอฟส์นับถืองานของนักแต่งเพลงคนสำาคัญอย่างบาค เบโธเฟน และบราหมส์ 

แต่เขาก็ยังรู้สึกว่างานดนตรีคลาสสิคเหล่าน้ันยังขาดความน่าสนใจและปราศจาก

แรงกระตุ้นเท่าที่ควร

2 tone cluster นี้ อธิบายได้ง่าย ๆ  ว่าหมายถึงการเล่นโน้ตที่อยู่ติด ๆ  กันเป็นแผง และให้เสียง

ที่หยาบกระด้าง ขอให้ลองจินตนาการเสียงของเปียโนที่เกิดจากการใช้ทั้งฝ่ามือกดลงไปบนลิ่ม

หลายอันพร้อม ๆ  กัน ดูเพิ่มเติมที่ Glossary ท้ายเล่ม
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FIG. 04 

Horatio Parker

ไอฟส์เคารพนักดนตรีสมัครเล่นพอ ๆ  กับนักดนตรีอาชีพ เขาเคยเล่าถึงเสียง

ร้องเพลงเพี้ยน ๆ  ของพวกคนงานในวัยเด็กที่บิดาบอกให้เขาต้ังใจฟัง—บิดาของ

ไอฟส์บอกให้เขาฟังดนตรีที่อยู่ในเสียงร้องเพี้ยน ๆ  นั้น โดยอย่าไปหมกมุ่นอยู่กับ

เพยีง “เสียง” ว่าจะดหีรือเลว บดิาของเขาเตอืนวา่สิง่ทีส่ำาคญัทีส่ดุนัน้ไมใ่ช ่“เสยีง” 

แต่คือตัว “ดนตรี” ต่างหาก

ไอฟส์สอบเข้ามหาวิทยาลัย Yale ได้ในปี 1894 และปลายปีนั้นเอง บิดาของ

เขาได้เสียชีวิตลงอย่างกะทันหัน

การเรียนแตง่เพลงกบัพารค์เคอร์ในมหาวทิยาลัย Yale ไมไ่ดเ้ปน็ไปตามทีไ่อฟส์

มุง่หวงั เพราะความทีพ่าร์คเคอรเ์ปน็นกัแตง่เพลงทีม่แีนวคดิอนรุกัษนยิม จงึไมใ่ห้

ความสำาคัญกับงานทดลองแปลก ๆ  ที่ไอฟส์ทำา ยิ่งกว่านั้นยังมองเป็นเร่ืองไร้สาระ

อีกด้วย ดังน้ันการเรียนกับพาร์คเคอร์เป็นเวลาถึง 4 ปีจึงน่าจะสร้างความอึดอัด

ใจให้กับไอฟส์อยู่ไม่น้อย
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ยิ่งกว่านั้น ที่ Yale นี้เองที่ไอฟส์ได้พบกับความขัดแย้งในตนเองและอาชีพ

เป็นอย่างมาก เพราะ อย่างที่กล่าวไปแล้วว่า ถึงไอฟส์จะเป็นนักดนตรีท่ีมีความ

สามารถมาก แตป่ระสบการณท์างดนตรขีองเขามกัจำากดัอยูแ่ตใ่นโบสถ ์ซึง่ทำาให้

ไอฟส์ขาดความคุ้นเคยกับการแสดงดนตรีคลาสสิคแบบที่แสดงกันในหอประชุม

ใหญ่ ๆ  อันเป็นที่สังสันทน์ของบรรดาเหล่าคนมีเงินในนิวยอร์ค

ไอฟส์รักงานสร้างสรรค์ผลงานดนตรีคลาสสิค แต่เขากลับรังเกียจบรรยากาศ

ในหอแสดงดนตรีที่เต็มไปด้วยชนช้ันสูง เกลียดกฎเกณฑ์และท่าทีอนุรักษนิยม

แบบของพาร์คเคอร์ เกลียดการไว้ตัวและวางท่าอวดเก่งของพวกนักดนตรีอาชีพ

และวาทยกร เกลียดการมอบรางวัลหรือเครื่องล่อใจให้กับงานดนตรี ดังท่ีเขา

บันทึกไว้ว่า

“โดยสว่นตวั ผมเห็นวา่พวกคนดงัหลาย ๆ  คนหรอืสว่นมาก

ท่ีไดรั้บความนิยมลว้นแลว้แตเ่ปน็ศตัรตูวัสำาคญัของดนตร.ี.. 

คนพวกน้ีถูกทำาให้เช่ือง จนมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือการ

ขบักลอ่มโสตประสาทและจติใจของผูค้น ทำาใหร้า่งกายของ

ผู้คนผ่อนคลายจนอ่อนนุ่ม ประจบประแจงให้พวกผู้หญิง

ชอบใจ แล้วก็ได้เงินมาใช้”

4

ความคิดทางการเมือง

William Will คือเพลงทีไ่อฟสเ์ขยีนขึน้เพือ่รณรงคท์างการเมืองใน ค.ศ. 1896 

โดยใชเ้ปน็เพลงหาเสยีงใหก้บั William McKinley ผู้สมคัรตำาแหนง่ประธานาธิบดี

ฝ่าย Republican แข่งกับ William Jennings Bryan ซึ่งเป็นพวก populist (ผล

คือ McKinley ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีในปี ค.ศ. 1897)

นั่นเป็นขณะที่ไอฟส์มีอายุได้ 22 ปี และยังไม่มีแนวคิดทางการเมืองท่ีชัดเจน 
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(ตามความเห็นของ Jan Swafford ผู้เขียน Charles Ives: A Life with Music) 

การแต่งเพลงหาเสียงให้ McKinley น้ัน ดูจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ ตามกระแสความ

นิยมของนักศึกษามหาวิทยาลัย Yale ส่วนมาก และความชื่นชอบของครอบครัว

ที่มีต่อ McKinley

ผลงานของไอฟส์ท่ีเก่ียวพันกับแนวคิดทางการเมืองปรากฏขึ้นอีกครั้งในอีก

สบิหกปต่ีอมา (ค.ศ. 1912) คอื Vote for Names เพลงสำาหรบัเสยีงร้องกบัเปยีโน 

เน้ือเพลง (แต่งโดยไอฟส์) บ่งบอกอย่างชัดเจนถึงความเบ่ือหน่ายระบบการเลือกต้ัง 

และมุมมองที่มีต่อการเมืองสหรัฐฯ ในแง่ร้าย

ไอฟส์บอกว่าส่ิงท่ีคนอเมริกันควรทำาในการไปเลือกต้ังก็เพียงแค่เข้าคูหา หลับตา 

และกามั่ว ๆ  ลงไปเท่านั้นเอง

After trying hard to think 

what’s the best way to vote I say: 

Just walk right in and grab a ballot 

with the eyes shut and walk right out again?

ในช่วงนั้นไอฟส์ยังเขียนงานที่มีเนื้อหาทางการเมืองอื่น ๆ  ท้ังแนวคิดต่อต้าน

สงครามโลกครัง้ทีห่นึง่ (ค.ศ. 1914–1918) และในชว่งทศวรรษที ่1920 ไอฟสย์งั

เขยีนเพลงรอ้งจำานวนหนึง่ทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัโศกนาฏกรรมของสงคราม เชน่ Tom 

Sails Away และ Flanders Field เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เนื้อหาแง่ลบอย่างในเพลง Vote for Names นั้นก็ไม่ได้หมาย-

ความว่าไอฟส์ปฏิเสธระบอบประชาธิปไตย เพราะในเพลง Majority (แต่ง ค.ศ. 

1921) ซึ่งจัดเป็นงานสำาคัญและเป็นเพลงเปิดชุดเพลง 114 Songs ของไอฟส์น้ัน 

มีเนื้อร้องขึ้นต้นด้วยการสนับสนุน “เสียงข้างมาก” (majority) อย่างตรง ๆ  ว่า

The Masses have toiled; 

Behold the works of the world!
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จากข้อเขียนจำานวนหนึ่ง เราทราบว่าสิ่งที่ไอฟส์ปฏิเสธไม่ใช่ตัวระบอบประชา-

ธปิไตย แต่ไอฟสป์ฏเิสธระบอบประชาธปิไตยแบบตวัแทนตา่งหาก และสิง่ท่ีไอฟส์

เรยีกรอ้ง (โดยการเขียนบทความ) กค็อืระบอบประชาธิปไตยแบบทางตรง (direct 

democracy)

ดังบทความทีี่ไอฟส์เสนอในปี ค.ศ. 1920 (ลงทุนพิมพ์และแจกจ่ายเอง) เขา

เรียกร้องให้มีการแก้รัฐธรรมนูญ และเพ่ิมบทบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงลงประชา-

มติ ให้ประชาชนมีส่วนในการกำากับนโยบายสำาคัญ ๆ  ของรัฐบาลโดยตรง

นอกจากน้ันไอฟสย์งัถึงกบัเสนอใหม้กีารจำากดัปรมิาณของทรพัยส์นิสว่นบคุคล

อีกด้วย ซ่ึงเร่ืองน้ีเองท่ีทำาให้ Jan Swafford ระบุว่า ในช่วงทศวรรษท่ี 1910 เป็นต้นมา

นั้น ไอฟส์มีความคิดทางการเมืองที่โน้มเอียงไปทางฝ่ายซ้าย

5

พระเจ้าประทับอยู่กับเสียงข้างมาก !

ในบทความ Charles Ives and the American Democratic Tradition ของ 

Michael Broyles วิเคราะห์เพลง Majority ของไอฟส์ว่า การที่ไอฟส์เลือกเริ่มต้น

เพลงด้วยเสียง tone cluster น้ันเกิดจากความจงใจท่ีจะใช้เสียงท่ีมีตัวโน้ตมาก ๆ  

เป็นสัญลักษณ์ของพลังมวลชน หรือ “the masses”

กลุม่เสยีงหนกัแนน่ หยาบรก (dissonant) และมากไปดว้ยตวัโนต้ ถกูใชแ้ทน

การขับเคล่ือนของมวลชนตามเน้ือหาของบทกวีท่อนแรก (The Masses have toiled) 

จากนั้นไอฟส์จึงเริ่มคลี่คลายดนตรีให้มีลักษณะเรียบง่ายมากขึ้น สวยงามมากขึ้น 

ตามเนื้อหาของบทกวีที่คลี่คลายไปด้วยกัน

เริ่มจากการที่มวลชนเริ่มรู้จักคิด การที่มวลชนเริ่มร้องเพลงไปด้วยกัน ฝันไป

ดว้ยกัน (The Masses are thinking,... The Masses are singing,... The Masses are 

yearning,... The Masses are dreaming...)

เสียงดนตรีในเพลงนี้เริ่มคลี่คลายจากความสับสนยุ่งเหยิงไปสู่ความเรียบง่าย
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กลมกลนืในตอนทา้ย โดยเฉพาะในสองประโยคสดุทา้ยทีไ่อฟสจ์บเพลงลงดว้ยการ 

quote บทกวขีอง Robert Browning วา่—God’s in his heaven; All will be well 

with the world!

โดยคอร์ดสองคอรด์สดุทา้ยทีไ่อฟสเ์ลอืกใช้ในการจบเพลงนี ้ยงักลายเปน็การ

ส่ง cadence ท่ีเรียบง่าย มีลักษณะไม่ผิดไปจากดนตรีขนบนิยม กระท่ังอาจชวนให้

ผู้ฟังหวนคิดไปถึงดนตรีศาสนาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ด้วยซำ้า

การกระทำาเชน่นีจึ้งเปน็การยอ้นกลบัไปหา “อดตี” อนังดงามกึง่ฝันกึง่จรงิ ใน

ขณะทีเ่นือ้รอ้งวรรคสดุทา้ยกลบัสือ่ถงึความเป็นไปใน “อนาคต” (All will be well 

with the world!) การผสานชว่งเวลาทัง้อดตี ปัจจบุนั และอนาคตเขา้ดว้ยกนั จงึ

ทำาใหค้วามหมายของเพลง ๆ  นีอ้ยูเ่หนอืสภาวะปกต ิและกา้วเขา้สูอ่าณาจกัรทีเ่ปน็

สากล (universal) อันสมบูรณ์ และกว้างขวางลุ่มลึกกว่าที่จะเป็นเพียงเรื่องของ

การเมืองเท่านั้น

Michael Broyles ยังเสนอว่า คำาว่า “Majority” หรือ “The Masses” ของ

ไอฟส์ไมน่่าจะหมายเพยีง “จำานวนคน” หรอื “เสยีงขา้งมาก” ในทางการเมอืง แต่

มีความหมายถึง “จิตสำานึกร่วม” ที่อาจกินความกว้างไปถึงจิตสำานึกสากล (Uni-

versal mind) กวา้งและลกึกวา่ประเดน็ทางการเมอืง และมแีนวโนม้ท่ีจะแสดงภาพ

ของสังคมท่ีสมบูรณ์แบบในอุดมคติ (ซ่ึงแนวคิดแบบนี้ ไม่ใช่เรื่องแปลกสำาหรับ

ปัญญาชนในสมัยนั้น)

ในความเห็นของนักประวัติศาสตร์ ความคิดทางการเมืองของไอฟส์ส่วนหนึ่ง

ยดึโยงอยูก่บัความทรงจำารว่มของชาวอเมรกินั (collective memory) ซึง่หมายถงึ

ความทรงจำาที่มีต่ออดีตอันรุ่งเรืองของสหรัฐฯ ความทรงจำานี้ถูกสร้างขึ้นผ่าน

ภาพแทนต่าง ๆ  จำานวนมาก โดยผ่านการจัดการของหน่วยงานท่ีหลากหลาย ท้ัง

หนังสือพิมพ์ ข้าราชการ นักการเมือง

ปรากฏเป็นความทรงจำาร่วมของประวัติศาสตร์อเมริกัน ในรูปแบบของบันทึก  

ประวัติศาสตร์บางส่วนเสี้ยว ภาพของผู้นำาหรือบุคคลสำาคัญ

และผลงานเพลงดนตรีจำานวนมากของไอฟส์ก็แสดงให้เห็นว่าเขามีความประทับใจ

กับความทรงจำาร่วมเหล่านี้เป็นอย่างมาก เช่นในงาน Piano Sonata No. 2 ที่เขา
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FIG. 05

โน้ตเพลง Majority ของ Charles Ives (สังเกตการใช้ tone cluster ในกล่องสี่เหลี่ยม)

ใช้ช่ือว่า Concord, Mass. อันส่ือถึงต้นแบบแนวคิด “อเมริกัน” ของ Ralph Waldo 

Emerson และ Henry David Thoureau หรอืทีเ่รยีกว่ากระแส Transcendentalism 

(จะกล่าวถึงข้างหน้า)

งานของไอฟส์หลายชิ้นจึงมีลักษณะคล้ายกับเป็นงานชาตินิยมอเมริกัน และ

บางชิน้ยงัแสดงความหวนหาถงึอดตีของนวิ องิแลนด ์(New England) ซึง่เชือ่กนั

ว่าเป็นภูมิภาคต้นกำาเนิดของระบอบประชาธิปไตยในสหรัฐฯ เช่นงานชุด Three 

Places in New England สำาหรับวงออร์เคสตร้า เป็นต้น

ความหวนหาอดีตของไอฟสน์ีเ้กดิข้ึนในทา่มกลางยุคสมยัทีก่ำาลงัเปลีย่นผา่นไป

สูค่วามเปน็สมยัใหมแ่ละสงัคมอตุสาหกรรม ซึง่ในสายตาของไอฟส ์ลว้นนำามาแต่

ความเสือ่มทราม ดงัเหน็ไดจ้ากการทีไ่อฟสร์บีย้ายออกจากสถานทีท่ี่เปน็เมอืงอยา่ง

นิวยอร์คในทันทีที่เกษียณจากบริษัทประกันชีวิตในปี 1930 ขณะอายุ 56 ปี

และในช่วงปลายของชีวิต ขณะอยู่อาศัยอย่างเงียบสงบท่ีบ้านในเขตชนบทท่ี 
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Redding เขายังเลิกฟังวิทยุและอ่านหนังสือพิมพ์โดยสิ้นเชิง

การเมืองในอุดมคติของไอฟส์จึงไม่ได้เป็นไปในทาง “ฝ่ายซ้าย” ในแบบที่ Jan 

Swafford ว่าไว้เสียทีเดียว ตรงกันข้าม ในบางแง่มุมยังมีท่าทีแบบอนุรักษนิยมด้วยซำา้ 

ดงัท่ี Michael Broyles ตัง้ข้อสงัเกตวา่ ถงึไอฟสจ์ะเปน็คนทีร่งัเกยีจการกดขีข่ดูรดี

ของชนชัน้สงูเพยีงใดกต็าม แตไ่อฟสก์ไ็มน่า่จะยอมรบัแนวคดิหลายอยา่งท่ีรนุแรง

สุดขั้วของทางฝ่ายซ้ายได้

เช่น การท่ีนิตยสารฝ่ายซ้ายสนับสนุนศิลปะสมัยใหม่ (modernism) อย่างเต็มท่ี 

และเผยแพรภ่าพเขยีนหรอืงานศลิปะยัว่ลอ้ทีใ่นบางครัง้หมิน่เหมต่อ่ความอนาจาร 

เพราะโดยเนือ้แทแ้ลว้ไอฟสย์งัมคีวามคดิอยูใ่นกรอบวิคตอเรยีน และเคยบนัทึกไว้

ในไดอารีส่วนตัวว่าเขาไม่เห็นด้วยกับงานศิลปะภาพโป๊เปลือยอย่างเด็ดขาด

6

ความโรแมนติกของอดีตกาล

Michael Broyles เสนอว่า แนวคิดทางการเมืองของไอฟส์น่าจะประกอบข้ึน

จากองค์ประกอบที่สำาคัญสองส่วน โดยทั้งสองส่วนเป็นกระแสความคิดที่กำาลังมี

บทบาทสำาคญัในสงัคมอเมรกินัขณะนัน้ คือ 1) แนวคดิแบบ Republicanism และ 

2) กระแส Colonial Revival Movement

แนวคดิแบบ Republicanism ปรากฏในงานของไอฟส ์ทัง้ขอ้เขยีนและบทเพลง 

แสดงความเห็นทางการเมืองซ่ึงเช่ือม่ันในเสียงส่วนใหญ่ (อันนำาไปสู่การละเลยเสียง

ส่วนน้อย) และยังเช่ือในความกลมกลืนของสังคม โดยเห็นศิลปะท่ีดีเป็นเคร่ืองช่วย

ช้ีนำาสังคมไปสู่ความเป็นอุดมคติ การมองโลกในแง่ดี โดยมีสามัญชนคนธรรมดาเป็น

สัญลักษณ์ของจิตใจท่ีเป่ียมด้วยคุณธรรม และความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันในสังคม

ในบทความ Majority (ชือ่เดยีวกบัเพลง แตเ่ขยีนขึน้ในชว่ง ค.ศ. 1919–1920) 

ไอฟสเ์สนอทางออกใหแ้ก่ “เสยีงส่วนนอ้ย” ในแบบเดยีวกบัทีช่าว Republican ใน

คริสต์ศตวรรษที่ 18 คิด นั่นคือ
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1) ยอมตนอยู่ภายใต้การนำาของฝ่ายชนะ

2) ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ประเทศอื่น และ

3)  ในกรณทีีเ่สยีงสว่นนอ้ยเริม่งอแงหาเรือ่งขว้างปาขา้วของ เมือ่นัน้เสยีงสว่น

มากจะจัดการ “บีบคอ” คนเหล่านั้นเอง โดยพวกเสียงส่วนมากจะปฏิบัติ

ต่อคนดื้อดึงพวกนี้ “ในแบบเดียวกับที่ชาวนาจัดการกับตัวสกังค์”

ควรทราบวา่ Republicanism นัน้มตีน้กำาเนดิมาจากชนชัน้นำาในครสิตศ์ตวรรษ

ที่ 18 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อธำารงสถานะของชนชั้นตนเอง แต่เม่ือเวลาล่วงเข้า

ปลายครสิตศ์ตวรรษที ่19 แนวคดิ Republicanism กเ็ร่ิมกลายเปน็เพยีงความเชือ่ 

ไม่ใช่แนวคิดหรือวิธีปฏิบัติการทางการเมืองอย่างชัดเจนอีกต่อไป

แบบเดียวกับที่ Jean Baker วิเคราะห์ไว้ว่า ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 

ความเปน็ Republicanism ไดถ้กูปรบัแปลงแทรกซมึเขา้ไปในวถิชีวิีตแบบอเมรกินั 

โดยท้ังน้ี ไม่ใช่ในรปูของคำาสอนหรอืหลกัการ แต่ไดก้ลายเปน็สว่นหนึง่ในพฤตกิรรม

ของชาวอเมริกันไปแล้ว

นอกจากแนวคิดแบบ Republicanism แล้ว กระแสของ Colonial Revival 

Movement ทีไ่ดร้บัความนยิมในระหวา่ง ค.ศ. 1840–1920 ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีง-

เหนือของสหรัฐฯ ก็เป็นส่วนหนึ่งของแนวความคิดและดนตรีของไอฟส์ด้วย

กระแส Colonial Revival Movement คอืความเคลือ่นไหวทีต่่อตา้นกบัสงัคม

อุตสาหกรรมท่ีกำาลังเติบโตอย่างต่อเน่ืองในขณะนั้น โดยความเคลื่อนไหวน้ีทิ้ง

หลักฐานไว้มากท่ีสุดในรูปแบบของสถาปัตยกรรม ท่ีมักออกแบบในลักษณะย้อนยุค

หรือ Neoclassical

และความเก่าแก่ของนิว อิงแลนด์ (อาณาเขตทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ 

ครอบคลุมรัฐจำานวน 6 รัฐ ซึ่งรวมถึงรัฐคอนเนตทิคัต บ้านเกิดของไอฟส์ด้วย) 

ก็มักถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของความเป็น “อเมริกัน” ที่โรแมนติก

โดยเรื่องเล่าเก่ียวกับ “การประชุมของชาวเมือง” (town meeting) ท่ีมีมาแต่ 

ในคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ถูกถือเป็นหมุดหมายแรกและเป็นสัญลักษณ์ของระบอบ 

“ประชาธิปไตย” ในอเมริกา
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FIG. 06

Memorial City Hall ที่ New York 
ตัวอย่างของงานสถาปัตยกรรมแบบ Colonial Revival

กระแส Colonial Revival และความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยแรกเริ่มในนิว 

อิงแลนด์ ปรากฏให้เห็นในงาน String Quartet No. 2 โดยไอฟส์บอกว่างานชิ้นนี้

ต้องการสื่อถึง 

“ผู้ชายส่ีคน (เคร่ืองดนตรีส่ีช้ิน) ที่นั่งลงพูดคุยถกเถียงกัน 

ทะเลาะกัน และสุดท้ายก็จับมือกันอย่างเงียบ ๆ  พากันเดิน

ขึ้นเขาไปชมความสวยงามของท้องฟ้า”

ดนตรถีกูแบง่ออกเปน็สามทอ่นย่อย คอื 1) Discussion (การหารอื) 2) Argu-

ment (ถกเถียง) และ 3) The Call of the Mountains (เสียงเพรียกจากภูเขา)

ทั้งหมดนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นภาพของประชาธิปไตยในฝันของไอฟส์ อันเป็น

ประชาธิปไตยในอุดมคติของแนวคิด Republicanism
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ทัง้ท่ีตามหลกัฐานทางประวตัศิาสตรแ์ลว้ การประชุมหรอื town meeting ของ

ชาวเมืองนิว อิงแลนด์ในยุคแรกเริ่มนั้นหาได้มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยแบบใน

อุดมคติของไอฟส์ไม่ ทั้งยังเป็นเร่ืองของการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ของกลุ่ม

ชนชั้นสูงเพียงไม่กี่ตระกูลเท่านั้น

และ myth วา่ดว้ยต้นกำาเนดิของประชาธิปไตยในนิว องิแลนดก์เ็ปน็สิง่ที ่“เพิง่

ถูกสร้าง” ขึ้นโดยนักประวัติศาสตร์รุ่นหลังในช่วงทศวรรษที่ 1890 ลงมานี้เอง

7

แนวคิด Transcendentalism กับ Concord Sonata

“เพราะชาวอเมริกันนั้นได้ตกตำ่าลงไปเรื่อย ๆ  จนกลายเป็น

พวก Odd Fellow (องค์กรภราดาลับ นิกายหนึ่งในคริสต์

ศาสนา) ไปในทีส่ดุ เราอาจรู้ไดว้า่นีเ่ปน็คนในนกิายนีก้โ็ดย

เพยีงแตด่พัูฒนาการของหนว่ยงานซึง่สงักดันกิาย และดถูงึ

การแสดงออกอันปราศจากสติปัญญา ปราศจากความ

เบิกบานของการได้พึ่งตนเอง ดูเหมือนว่าความใส่ใจอย่าง

แรกและอย่างเดยีวของเขาในการเกิดมาในโลกนัน้ กคื็อการ

จะไดเ้หน็โรงทานไดร้บัการซอ่มแซมดูแลอยูเ่สมอ และก่อน

ที่เขาจะได้รับอนุญาตออกไปเร่ียไรอย่างถูกกฎหมายเพื่อ 

นำามาเข้ากองทุนสงเคราะห์หญิงหม้ายและเด็กกำาพร้านั้น 

ตัวเขาเองกลบัอยูไ่ดด้ว้ยเงนิชว่ยเหลอืจากบรษิทัประกนัภยั 

ซึ่งสัญญาว่าจะจัดงานพิธีศพให้เขาอย่างสมเกียรติ”

(ต้านอํานาจรัฐ—Civil Disobedience ของ Henry David 

Thoreau เขยีนเมือ่ ค.ศ. 1849 แปลโดยพจนา จนัทรสนัต)ิ
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FIG. 07

Henry David Thoreau

จากข้อความข้างต้น เห็นได้ชัดว่านักคิดชาว Transcendentalist3 อย่าง Thoreau 

ไม่สนับสนุนธุรกิจประกันชีวิตอย่างแน่นอน

เพราะแนวคดิแบบ Transcendentalism เนน้การพ่ึงพาตนเอง และปฏเิสธธรุกจิ

การค้าที่หวังผลกำาไร แนวคิดน้ีเร่ิมต้นข้ึนในช่วงทศวรรษท่ี 1830 เพ่ือต่อต้านกับ

ศีลธรรมและภูมิปัญญากระแสหลักในสังคมอเมริกันขณะน้ัน นักคิดท่ียึดม่ันแนวทาง 

Transcendentalism เช่ือในการบ่มเพาะปัญญาญาณของปัจเจกบุคคล เช่ือมั่นใน

ความดงีามของธรรมชาตแิละมนษุย ์และมกัหลกีเลีย่งการเข้าไปขอ้งเกีย่วกบัเรือ่ง

เงิน ๆ  ทอง ๆ

3 บางครั้งแปลว่านักคิดเหนือธรรมชาติหรืออุตรวิสัย
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จงึเป็นไปไดย้ากมาก ทีน่กั Transcendentalist อยา่ง Ralph Waldo Emerson 

(1803–1882) และ Henry David Thoreau (1817–1862) จะเห็นด้วยกับการ

ทำาธุรกิจประกันชีวิตของไอฟส์

แต่ Sonata No. 2 (สำาหรับเปียโน) ของไอฟส์ก็เป็นการอุทิศผลงานเพลงให้กับ

นักคดิชาว Transcendentalism ดว้ยความตัง้ใจอยา่งแรงกลา้ โดยชือ่ของ Emerson 

และ Thoreau ยงัถกูนำามาใชเ้ปน็ชือ่ทอ่นทีส่ำาคญัทีส่ดุของเพลง คอืทอ่นแรก และ

ท่อนสุดท้าย

Sonata No. 2 ของไอฟส์มีชื่อรองว่า Concord, Mass., 1840–1860 (บางครั้ง

งานชิน้นีจ้งึถกูเรยีกวา่ Concord Sonata) ซึง่หมายถึงเมอืงคอนคอร์ด (Concord) 

ในรัฐแมสซาชูเซตส์อันเป็นถ่ินกำาเนิดของนักคิดชาว Transcendentalist หลายคน 

โดยไอฟส์ได้นำาชื่อของนักคิดจำานวนสี่ชื่อมาลำาดับเป็นชื่อท่อนต่าง ๆ  ดังนี้

1) Emerson

2) Hawthorne—หมายถึง Nathaniel Hawthorne

3)  The Alcotts—หมายถึง Bronson Alcott บิดา และ Louisa May Alcott 

บุตรี

4) Thoreau

นอกจากกรอบโครงหลวม ๆ  และรปูแบบทีป่ระกอบไปดว้ยท่อนดนตรสีีท่อ่นแลว้ 

sonata ของไอฟส์บทนี้ แทบไม่มีอะไรเลยที่เป็นไปในแบบแผน sonata ดั้งเดิม

อีกทั้งการต้ังช่ือรองว่า Concord, Mass. ซ่ึงเป็นการบ่งสถานที่นั้น ยังแสดง

ใหเ้หน็ถงึแนวคดิบางอย่าง ซึง่ไปพอ้งกบัวธิกีารของนกัเขยีนหลายคนในชว่งปลาย

คริสต์ศตวรรษที่ 19 เช่น Lev Tolstoi, Thomas Mann และ Marcel Proust 

เป็นต้น

ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ Leon Botstein อธิบายไว้ ในบทความ Innovation and 

Nostalgia: Ives, Mahler, and the Origins of Twentieth-Century Modernism วา่ 

เป็นกระแสความนิยมในงานวรรณกรรมช่วงนั้น ที่ต้องการสร้าง “ความทรงจำา

รว่ม” กบัผูอ้า่น ผา่นการบรรยายสถานที ่หรือเหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตรต์า่ง ๆ
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และสิ่งที่ไอฟส์ทำาในงานดนตรีก็คือการนำาภาพของคอนคอร์ด แมสซาชูเซตส์ 

ซ่ึงเป็น “สถานท่ี” มาใช้ในการสร้างความทรงจำาร่วมของผู้ฟัง ดังจะเห็นว่างานอ่ืน ๆ  

จำานวนมากของไอฟสก็์มกัเกีย่วพนัอยูก่บัการแสดงภาพสถานท่ีต่าง ๆ  ตวัอยา่งเชน่ 

งานชุด Three Places in New England นำาเสนอสถานที่สามแห่งในนิว อิงแลนด์

หรือการนำาเสนอภาพของสวนสาธารณะในนครนิวยอร์ค ในเพลง Central Park 

in the Dark เป็นต้น

และการที่ไอฟส์จงใจระบุว่าเป็นที่ Concord, Mass. ในเวลาช่วงปี “1840–

1860” กค็อืการบอกกบัผูฟ้งัอยา่งชดัเจนวา่ sonata บทนีต้อ้งการแสดง “ภาพของ

อดีต” ไม่ใช่ภาพของปัจจุบัน

8

Essays Before a Sonata

ไอฟส์เขียน Sonata No. 2 ข้ึนในระหว่างปี 1911–1915 สิ่งท่ีน่าสนใจในงาน

ชิ้นนี้มีหลายอย่าง เช่น ในท่อนแรก ไอฟส์ใช้วิธีบันทึกโน้ตโดยปราศเส้นกั้นห้อง 

ทำาให้ดนตรีไม่ถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ  ด้วยมาตราจังหวะ

อีกทั้งรูปแบบของเพลง ยังไม่เป็นแบบดนตรีตะวันตกขนบนิยม เพราะขณะที่

ดนตรแีบบขนบนยิมนำาเสนอ “ทำานองหลกั” อยา่งชดัเจนในชว่งตน้เพลง (เพ่ือให้

ผูฟ้งัจดจำาได)้ และนำาทำานองหลกันัน้ไปพฒันาใหซ้บัซอ้นและมสีสีนัท่ีหลากหลาย

ในชว่งกลางเพลงหรอืทา้ยเพลง แตง่านเพลงของไอฟส ์(รวมถงึงานอ่ืน ๆ  อกีหลาย

ชิ้นด้วย) จะเป็นไปในทางกลับกัน

นั่นคือ ไอฟส์มักเริ่มต้นเพลงด้วยทำานองท่ีถูกพัฒนาแล้ว หรือไม่ก็นำาเสนอ 

ทำานองหลักหลายทำานองพร้อม ๆ  กันอย่างกระจัดกระจาย (ซึ่งแน่นอนว่านั่นย่อม

เป็นการยากที่ผู้ฟังจะสามารถทำาความเข้าใจได้ในทันที) ก่อนที่จะคลี่คลายความ

ซบัซอ้นลงและปดิทา้ยดว้ยความเรยีบงา่ย ซึง่รปูแบบชนดินีม้กัเรยีกกนัวา่ cumu-

lative form
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FIG. 08

Sonata No. 2 – Concord, Mass., 1840–1860 บางส่วนจากท่อนที่ 2 
แสดงการใช้ tone cluster (ในกรอบสี่เหลี่ยม)
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อีกท้ังใน Concord Sonata ท่อนที่สอง ยังมีการใช้ tone cluster ท่ีครอบคลุม

ลิ่มเปียโนจำานวนมากจนมือของมนุษย์ไม่สามารถกดได้ ดังนั้นไอฟส์จึงระบุให้

ผู้บรรเลงใช้แผ่นไม้ขนาดยาว 14 ¾ นิ้วในการกดลิ่มเปียโน

นอกจากนัน้ สิง่สำาคญัทีส่ดุคอืการทีไ่อฟสอ์า้งองิทำานองเพลงกลบัไปหางาน ของ

เบโธเฟนสองชิน้ นัน่คอืทำานองหลกัของ Symphony No. 5 และทำานองบางสว่นจาก 

Piano Sonata Op. 106

โดยทำานองทัง้สองนีจ้ะปรากฏแทรกอยูป่ระปรายในทัง้สีท่อ่น โดยเฉพาะท่อน

ที ่3 (The Alcotts) นัน้ เปน็การใชท้ำานองของ Symphony No. 5 มาเรยีบเรยีงใหม่

ในบรรยากาศที่แตกต่างไปจากของเดิมอย่างสิ้นเชิง

David Michael Hertz กล่าวไว้ในบทความเรื่อง Ives’s Concord Sonata and 

the Texture of Music ว่า การอ้างอิง (quotation) กลับไปยังงานของเบโธเฟนมีส่วน

สัมพันธ์กับแนวคิดของ Emerson นักคิดชาว Transcendentalism ซึ่งไอฟส์อุทิศ 

sonata ท่อนแรกให้เป็นอย่างมาก

เพราะในงานเขียนของ Emerson เคยนำาเสนอแนวคิดท่ีว่าด้วย “การอ้างอิง” 

ไวอ้ยา่งชดัเจน เช่น ใน Quotation and Originality (1909) เขาถงึกบัเขยีนไวว้า่

“หนังสือทุกเล่มล้วนเป็นการอ้างอิง (quotation) และบ้าน

ทุกหลังก็เป็นการอ้างอิงกลับไปหาพงไพรและเหมืองหิน... 

มนุษย์ทุกคนคือการอ้างอิงกลับไปหาบรรพชน”

(อยา่งไรก็ตาม การ quotation เปน็บคุลิกสำาคญัในงานของไอฟส์มาต้ังแตก่อ่น

นั้นแล้ว ซึ่งจะกล่าวถึงโดยละเอียดข้างหน้า)

หลังจากเผชิญกับปัญหาทางสุขภาพอย่างหนักจนมีอาการหัวใจวายในวัย 44 ปี 

(ค.ศ. 1918) นบัแตน่ัน้ สขุภาพของไอฟสจ์ะไมก่ลบัมาสมบรูณ์ดงัเดมิอกีเลย และ

โรคทีบ่ัน่ทอนรา่งกายของไอฟส์ไปจนตลอดชวิีตกค็อืโรคเบาหวาน (ซึง่ในขณะนัน้

วงการแพทย์ยังมีองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคนี้น้อยมาก)

ช่วงพักฟื้นในปี 1919 ไอฟส์คัดลอกและเรียบเรียง Sonata No. 2 ใหม่อีกครั้ง  
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FIG. 09

Sonata No. 2 ท่อนที่ 3 แสดงการใช้เทคนิค polytonal 
มือขวาใช้บันไดเสียง B♭ ขณะที่มือซ้ายใช้บันไดเสียง A♭

เขาตัดสินใจหาทางเผยแพร่ผลงานเพลงนี้ออกสู่สาธารณะ โดยสั่งตีพิมพ์ Sonata 

No. 2 พร้อมบทความประกอบขนาดยาวอีกเล่มหนึ่ง (Essays Before a Sonata) 

บรรยายความคิดเห็นทางดนตรีของตน อธิบายลักษณะและท่ีมาของ Sonata No. 2
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FIG. 10

ตวัอยา่งโนต้เพลงส่วนหนึง่จาก Concord Sonata แสดงการ quotation จาก Symphony No. 5 
และ Sonata Op. 106 ของเบโธเฟน (ภาพจากบทความ Ives’s Concord Sonata and the Texture 
of Music ของ David Michael Hertz)

บทความชิน้นีแ้สดงใหเ้หน็ถงึแนวคดิหลายอยา่งของไอฟส ์โดยเฉพาะประเดน็

ปัญหาสำาคัญในวงการดนตรีขณะน้ัน ว่าอะไรคือดนตรีของชาติอเมริกัน? ปัญหาน้ี

ทำาให้นักแต่งเพลงบางคนหันไปจับบุคลิกของดนตรีอัฟริกัน-อเมริกัน หรือบางคน

กห็นัไปศกึษาทว่งทำานองดนตรขีองพวกอนิเดยีนแดง ขณะทีไ่อฟสเ์องกลบัไมเ่หน็

ประเด็นนี้เป็นเรื่องสำาคัญแต่อย่างใด

ที่จริงไอฟส์มองดนตรีชาตินิยมในแง่ลบด้วยซำ้า นั่นคือเขาเห็นว่าความรู้สึก 

“ชาตินิยม” น้ันเป็นส่ิงเก่าแก่พ้นสมัย เป็นเพียงอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีแต่จะนำาไปสู่

การใช้ความรุนแรงและสงคราม

(ดังน้ัน “ความเป็นอเมริกัน” ในแบบของ Thoreau กลุ่มนัก Transcendentalist 

และไอฟส์ จึงเป็นส่ิงที่ข้ามพ้นลัทธิชาตินิยมไปแล้ว แต่เป็นความรู้สึกถึงตัวตนที่

สมัพนัธ์กบัสิง่ตา่ง ๆ  ทีแ่วดล้อมทัง้ในระดบัทอ้งถ่ินและในระดับสากลอย่างเปีย่มไป

ด้วยความรับผิดชอบ)
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FIG. 11 

Ralph Waldo Emerson

ในตอนท้ายบทความ ไอฟส์แสดงความเห็นเก่ียวกับดนตรีในยุคสมัยของเขาไว้ว่า

“ความงดงามของดนตรี มักถูกทำาให้สับสนว่าเป็นสิ่งที่

กล่อมเกลาให้ผู้ฟังรู้สึกสบายหูอยู่บนเก้าอี้อย่างผ่อนคลาย 

สุ้มเสียงที่คุ้นหูจะไม่มีวันรบกวนเรา ดังนั้นเราจึงหลงคิดว่า

นั่นแหละ คือความงาม...เม่ืองานช้ินใหม่ได้รับการชื่นชม

จากผู้ฟังในทันทีที่ได้รับฟังคร้ังแรก นั่นแปลว่าคุณสมบัติ

ขัน้พืน้ฐานของมนัคอืการเป็นดนตรท่ีีมอมเมาจิตใจของผู้ฟัง

ให้ง่วงงุน สิ่งเสพติดนั้นอาจไม่ใช่สิ่งไร้คุณค่าเสียทีเดียว 

แต่ก็ยากจะใช้เป็นฐานสำาหรับก้าวต่อไปข้างหน้า”
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9

ดนตรีที่ไม่มีใครต้องการ (?)

ในปี 1919 ขณะทีไ่อฟส์กำาลงัปรูฟ๊โนต้เพลง Sonata No. 2 (Concord Sonata) 

เขาได้รับแจ้งว่างานเพลง Decoration Day (ท่อนที่สองของ A Symphony: New 

England Holidays) ได้รับเลือกให้บรรเลงโดยวง New Symphony ท่ี Carnegie Hall

ระหว่างน้ี วาทยกร Paul Eisler ผู้รับผิดชอบในการกำากับงานช้ินน้ี ได้ติดต่อมา

ยงัไอฟสเ์พือ่ขอใหป้รบังานใหง้า่ยลง ไอฟสต์อบปฏเิสธ แตเ่สนอวา่จะชว่ยออกคา่

ตอบแทนให้นักดนตรีที่อาจต้องเพิ่มจำานวนครั้งในการซ้อม

อย่างไรก็ตาม ในวันซ้อมจริง ผลปรากฏว่าท้ังวงดนตรีแทบจะไม่สามารถบรรเลง

เพลงน้ี ได้เลยแมแ้ตท่อ่นเดยีว จนสดุทา้ย Eisler ตอ้งยอมแพแ้ละกลา่วแสดงความ

เสียใจกับไอฟส์ว่าความสามารถของนักดนตรีนั้นยังมีข้อจำากัดอยู่

ความผิดหวังและเสียใจของไอฟส์น่าจะเป็นท่ีคาดเดาได้ เขาหันกลับมาปรู๊ฟงาน 

Concord Sonata และเขียนเพลงจำานวนหนึ่งเพิ่มเติม

ต้นปี 1921 เมือ่งานพมิพแ์ลว้เสรจ็ ไอฟสส์ง่ทัง้โนต้เพลงและบทความประกอบ

จำานวนหลายร้อยชดุ ไปยงัวารสารดนตรจีำานวนมาก นอกจากนัน้ยงัสง่ถงึอาจารย์

สอนดนตรีตามมหาวิทยาลัย ห้องสมุด และผู้ที่สนใจดนตรีทั่วไป

โดยทัง้หมดนี ้ไอฟสร์ะบชุดัวา่ไมข่อถือลขิสทิธ์ิในงานของตนเองโดยสิน้เชงิ ซึง่ 

Jan Swafford กล่าวว่า การกระทำาของไอฟส์ครั้งน้ีจะทำาให้ทางสำานักพิมพ์ใหญ่ ๆ  

ตื่นตระหนกไปอีกเป็นเวลาหลายสิบปีทีเดียว

บทวิจารณ์ Concord Sonata เร่ิมปรากฏบนวารสารต่าง ๆ  ภายในเวลาไม่นานนัก 

ซ่ึงปรากฏว่ามีเพียงส่วนน้อยท่ีกล่าวชมงานช้ินน้ี ในขณะท่ีส่วนใหญ่แล้วเป็นถ้อยคำา 

ตำาหนิอย่างรุนแรง และในบางครั้งด้วยสุ้มเสียงที่กราดเกรี้ยว

แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เส้นทางการแต่งเพลงของไอฟส์ได้เปล่ียนไปนับแต่นั้น 

เพราะเขาเริ่มเป็นที่รู้จักของสังคมนักดนตรี แม้ส่วนใหญ่จะเป็นไปในแง่ลบก็ตาม

ในปี 1922 ไอฟสจ์ดัพมิพง์านชดุ 114 Songs ขึน้เปน็จำานวน 2,500 เลม่ และ
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FIG. 12

114 Songs

จัดส่งไปยังผู้ท่ีเคยได้รับ Concord Sonata มาก่อน ผลงานเล่มน้ีประกอบข้ึนจากเพลง

ท่ีไอฟสแ์ต่งสะสมไวน้านแลว้ จำานวน 114 เพลง และถอืเปน็ปรากฏการณท์ีส่ำาคญั

อย่างย่ิง เพราะเป็นคร้ังแรกท่ีนักแต่งเพลงพิมพ์งานท่ีเต็มไปด้วยสไตล์หลากหลายรวม

ไว้ในเล่มเดียวกัน ท้ังท่ีไพเราะฟังง่าย ไปจนถึงงานทดลองท่ีแปลกหูผู้คนในสมัยน้ัน

และยังเป็นเร่ืองน่าตกใจพอสมควร เม่ือพบว่าในช่วงปี 1919–1922 ไอฟส์

ใช้เงนิไปกบัการตพิีมพง์านเพลงของตนเองไปมากกวา่หา้พนัเหรยีญ (ซึง่เมือ่ตเีปน็

ค่าเงินในปี ค.ศ. 1991 หรือ พ.ศ. 2534 แล้วคงตกราวหนึ่งล้านสี่แสนบาท)

งานชดุ 114 Songs เปดิเลม่ดว้ยเพลง Majority ซึง่จดัเปน็เพลงทีมี่ลักษณะของ

ดนตรีทดลองชนิดสุดข้ัว และเต็มไปด้วย tone cluster ในตอนต้นเพลง (ดังอธิบาย

ไว้แล้วในหัวข้อ พระเจ้าประทับอยู่กับเสียงข้างมาก!)

ซ่ึงในเวลาสิบปีต่อมา ไอฟส์ได้บันทึกไว้ว่า การท่ีเขาจงใจเลือกใช้เพลงน้ีเป็นการ

เปิดเล่ม ก็เพ่ือท่ีจะทำาให้พวกหัวโบราณรู้สึกขยาดจนไม่กล้าท่ีจะพลิกหน้าถัดไปน่ันเอง

ต่อมา ในปี 1924 Jerome Goldstein นักไวโอลินผู้นิยมเพลงสมัยใหม่ ได้นำา 
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Violin Sonata No. 2 ของไอฟส์ออกแสดงที่ Aeolian Hall ในนครนิวยอร์ค โดย

จดัอยูใ่นชดุคอนเสริต์ดนตรแีบบ Modernist การแสดงครัง้นีป้ระสบความลม้เหลว

โดยส้ินเชิง ผู้ฟังจำานวนมากพากันโห่ร้องแสดงความไม่พอใจเม่ือการบรรเลงเร่ิมข้ึน

เพียงไม่นานนัก

ไอฟสเ์ปน็หนึง่ในผูท้ีอ่ยูใ่นหอแสดงดนตร ีเขาจากทีน่ั่นมาทัง้ทีเ่พลงยงับรรเลง

ไม่จบ

สุขภาพท่ีไม่แข็งแรง ผนวกความผิดหวังคร้ังแล้วคร้ังเล่ากับผลงานเพลงท่ีไม่อาจ

หาที่ยืนได้ในวงการดนตรี ไอฟส์เริ่มแต่งเพลงได้น้อยลง

Harmony ภรรยาของไอฟส์เล่าว่า คำ่าวันหนึ่งในปี 1926 หลังจากเธอได้ยิน

เสียงเปียโนท่ีบรรเลงอยู่ช้ันบนหยุดชะงักอย่างบ่อยคร้ัง หลังจากผ่านความเงียบไป

ครู่หนึ่ง ไอฟส์เดินลงมายังชั้นล่างของตัวบ้าน บนใบหน้ามีคราบนำ้าตา

เขาบอกเธอวา่เขาไมส่ามารถแตง่เพลงได้อีกแลว้ เขาพยายามแล้วพยายามอกี 

แต่เสียงทุกเสียงดูจะผิดเพี้ยนไปหมด

10

การอ้างอิง (quotation) และการผสานรวมวัฒนธรรมสองแบบ

“เพลงสวดของพวกชาวบ้านและนักสีซอประกอบการเต้นรำา... 

เพลงของพวก Jim Crow4 ไม่สามารถท่ีจะเข้าถึงจิตใจ

มวลชน มันไม่สามารถทำาให้ผู้คนเกิดความรู้สึกสะเทือนใจ

ลึกซึ้งได้อย่างดนตรีที่แท้จริง เราควรจะฟังแฮนเดลกันให้

มากกว่านี้ ทั้งไฮเดิน โมซาร์ต และเบโธเฟนก็ด้วย

4 หมายถึงเพลงป๊อปที่ Stephen Foster แต่งให้คณะนักร้องซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ในสหรัฐฯ ช่วงนั้น
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เสรีภาพจะนำาเราไปสู่การทำาลายตัวเองนอกเสียจากว่าเรา

จะได้รู้จกักบัวฒันธรรมทีส่ภุาพกวา่นี ้วฒันธรรมทีก่ลมกลนื

เป็นหน่ึงเดียวกันมากกว่าน้ี... เราต้องปรับแก้ความหยาบ-

กร้านของเราให้กลายเป็นสิ่งที่สวยงาม”

ขอ้ความขา้งต้นเป็นส่วนหนึง่ของบทความทีเ่ขยีนโดย John Sullivan Dwight 

นัก Transcendentalist ชาวบอสตันในปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 (ขณะนั้นไอฟส์

ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่น) แสดงถึงความห่วงใยในความหยาบกร้านของชาวอเมริกัน

ส่วนมากที่ฟังแต่เพลงป๊อปและไม่รู้จักดนตรีคลาสสิค

บทความนีแ้ละปรากฏการณอ์ืน่ ๆ  ในชว่งเดยีวกนั แสดงใหเ้หน็ถงึการแบง่แยก

ท่ีชดัเจนระหว่างดนตรแีบบชาวบา้น (vernacular music) กบัดนตรีชัน้สงูแบบยโุรป 

(cultivated music)

ซ่ึงแน่นอนว่าไอฟส์ ผู้ซ่ึงเติบโตมากับวงดนตรีของบิดา คุ้นเคยและช่ืนชมกับเพลง

ของ Stephen Foster มาแต่เด็ก ย่อมไม่อาจตัดสินใจเลือกข้างฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดได้ง่าย ๆ

ผลที่ได้คือการหลอมรวมสองสายธารวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกัน ดังปรากฏเป็น 

String Quartet No. 1 ที่ไอฟส์เขียนขึ้นในปี 1900 (อายุ 26 ปี) อันนับเป็นการ

หลอมรวมวตัถดุบิของดนตรแีบบชาวบา้น (โดยการ quotation ทำานองเพลงหลาย

เพลง) และลักษณะการเรียบเรียงเสียงประสานแบบดนตรีคลาสสิคช้ันดีเข้าไว้ด้วยกัน

การศกึษาที ่Yale กบัพารค์เคอร ์แมจ้ะทำาให้ไอฟสร์ูส้กึอดัอดักบัท่าทีอนรุกัษ-

นยิมของอาจารยเ์พยีงใดกต็าม (โดยเฉพาะเมือ่พารค์เคอรเ์องมทัีศนคตใินเชงิลบ

ต่อดนตรีชาวบ้านอย่างมาก) แต่ไอฟส์ก็ได้เรียนรู้ขนบการเขียนงานและรูปแบบ 

(form) ของดนตรีคลาสสคิอยา่งหลากหลาย และมทีกัษะในการจัดการงานในแบบ

ดนตรีขนบนิยมเป็นอย่างดี

ในปีถัดมา (1901) ไอฟส์เขียนงานชิ้นสำาคัญอีกชิ้นหนึ่งคือ Symphony No. 2 

(เริ่มต้นเขียนตั้งแต่ปี 1897)

สิง่ทีไ่อฟสท์ำาใน Symphony No. 2 คอืการ quote ทำานองเพลงชาวบ้านจำานวน 

มาก เช่นเพลง Columbia, the Gem of the Ocean, Camptown Races, Long, 
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FIG. 13 

Leonard Bernstein

Long Ago, และเพลง America the Beautiful ในลกัษณะทีไ่มเ่หมอืนตน้ฉบบัเสยี 

ทีเดียว แต่เป็นการนำามาดัดแปลงให้ยืดยาวซับซ้อนขึ้น

และในเวลาเดียวกัน ไอฟส์ยังนำาทำานองเพลงสำาคัญ ๆ  ของนักแต่งเพลงชาว

ยุโรปมาบรรจุไว้ในงานช้ินน้ีด้วย ท้ังทำานองหลักจาก Symphony No. 5 ของเบโธเฟน 

ทำานองบางส่วนจาก Symphony No. 1 ของบราห์มส์ และบางทำานองจากงาน Chorale 

ของบาค5

5 อน่ึง งาน Symphony No. 2 นี้มักถูกนำาไปเปรียบเทียบกับงานชิ้นสำาคัญคือ Sinfonia ของ
นักแต่งเพลงชาวอิตาเลียนลูเชียโน แบริโอ (Luciano Berio 1925–2003) เพราะมีการใช้ 

quotation จากงานเพลงต่าง ๆ  ชนิดกันอย่างหลากหลายแบบเช่นเดียวกัน แต่ความจริงก็คือ 

กว่าท่ีแบรโิอจะเขียน Sinfonia ออกมากเ็ป็นใน ค.ศ. 1969—หลงัจากทีไ่อฟสเ์ขยีน Symphony 
No. 2 เป็นเวลาถึง 68 ปีแล้ว
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การผสานรวมวัฒนธรรมแบบ “อเมริกัน” เข้ากับความประณีตพิถีพิถันของ

ดนตรีแบบ “ยุโรป” หรือการผสานรวมวัฒนธรรมแบบชนช้ันล่างเข้ากับชนช้ันสูงน้ี 

ได้กลายมาเป็นบุคลิกที่สำาคัญ (ส่วนหนึ่ง) ในดนตรีของชารลส์ ไอฟส์นับแต่นั้น

(แม้ว่าในเวลาต่อมา เม่ืออายุมากข้ึน ไอฟส์จะมองการผสมเพลงอเมริกันเข้า

กับเพลงคลาสสิคนี้ว่าเป็นเพียง “bad joke” ก็ตาม)

อีกห้าสิบปีถัดมา ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1951 symphony ได้รับการ

บรรเลงภายใตก้ารกำากับของ Leonard Bernstein (1918–1990) และสง่ผลใหน้กั

วิจารณ์ดนตรี Virgil Thomson เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ New York Herald 

Tribune กลา่วแสดงความชืน่ชมยกยอ่ง Symphony No. 2 เปน็อยา่งยิง่ ดงัขอ้ความ

บางส่วนว่า

“ทั้งการเรียบเรียงเครื่องดนตรี การประสานเสียง และ

ท่วงทำานอง symphony บทน้ีมีท้ังความสง่างามและเรียบง่าย 

มนัพดูถงึวถิชีวีติแบบอเมรกินัดว้ยความรกั ดว้ยอารมณขั์น 

และศรัทธาที่ลึกซึ้ง

ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คืองานศิลปะที่แท้จริง”

11

สู่แสงสว่าง

เดอืนกรกฎาคม ค.ศ. 1927 ไอฟส ์(ขณะอาย ุ53 ป)ี ไดร้บัจดหมายเชิญชวน

สมคัรเปน็สมาชกิวารสารดนตรสีมยัใหมร่ายสามเดอืนช่ือ New Music Quarterly 

ซึง่ดำาเนนิการจดัทำาและบรรณาธกิารโดยเฮนร ีคาวเวลล ์(Henry Cowell 1897–

1965) นักเปียโนและนักแต่งเพลงหนุ่มวัย 30 ปี ซึ่งไอฟส์ทำาการตอบรับและ

สมัครสมาชิกวารสาร
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New Music Quarterly เป็นวารสารที่ต้ังขึ้นเพ่ือตีพิมพ์ score (โน้ตเพลง) 

สมัยใหม่ เพื่อเผยแพร่และศึกษาค้นคว้าร่วมกันระหว่างผู้ที่สนใจดนตรีสมัยใหม่

แต่หลงัจากทีว่ารสารลงพิมพ ์score ชิน้แรกของคารล์ รกัเกลิส ์(Carl Ruggles 

1876–1971) เพลง Man and Mountains ผลปรากฏว่าสมาชิกจำานวนครึ่งหนึ่ง

ขอยกเลิกสถานะในทันที ขณะที่ไอฟส์กลับขอสมัครต่ออีก 25 เล่ม

เฮนรี คาวเวลลเ์ปน็คนรุ่นใหม่ทีค่บหากบันกัดนตรสีมยัใหมด่้วยกนัอยา่งกวา้ง

ขวาง เขาก่อต้ัง New Music Society ข้ึนท่ีซาน ฟรานซิสโกในปี 1925 และจัดการ

แสดงดนตรีสมัยใหม่ ซ่ึงบรรเลงผลงานของนักแต่งเพลงรุ่นใหม่เช่นเอ็ดการ์ด วาเรส 

(Edgard Varèse 1883–1965) ลีโอ ออร์นชไตน์ (Leo Ornstein 1893–2002) 

และอาร์โนลด์ เชินเบิร์ก

ในทางการเมอืง คาวเวลลศ์รทัธาในระบอบสงัคมนยิม ซึง่ก็ไมแ่ตกตา่งไปจาก

ศลิปินสมยัใหม่จำานวนมากในนวิยอร์คขณะนัน้ทีส่ว่นใหญแ่ลว้ลว้นสมาทานแนวคดิ

ทางฝ่ายซ้าย6

ในปี 1927 คาวเวลล์กับวาเรส (วาเรสเป็นนักแต่งเพลงชาวฝรั่งเศสที่อพยพ

มาอยู่สหรัฐฯ) ร่วมกันก่อต้ัง Pan-American Association of Composers ขึ้นที่

นิวยอร์คและพยายามผลักดันให้เกิดวารสาร New Music Quarterly

น่าเช่ือว่า คาวเวลล์เคยได้ยินช่ือเสียงของไอฟส์ในฐานะนักแต่งเพลงมาก่อนแล้ว 

เนื่องด้วยก่อนหน้านั้นเพียงครึ่งปี (ในเดือนมกราคม) ผลงาน Symphony No. 4 

(สองท่อนแรก—แต่งระหว่างปี 1910–1916) ของไอฟส์เพิ่งได้รับการบรรเลงที่ 

Town Hall ในคอนเสริต์ Pro Musica International Referendum (ซึง่ผลทีไ่ดร้บั

คือความอื้อฉาว)

6 สันนิษฐานว่าเรื่องนี้ ไม่น่าจะสัมพันธ์กับแนวดนตรีสมัยใหม่—ซึ่งยุ่งยากซับซ้อนและไม่ใช่ของ 

“มวลชน” ทัว่ไปในความคิดของนกัสงัคมนยิมแน ่ๆ —แตน่า่จะสมัพนัธก์บับคุลกิและแนวทางการ 

ทำางานของศิลปินสมัยใหม่ส่วนมาก ที่มีลักษณะก้าวหน้าและชอบท้าทายความเช่ือเดิม ๆ  ของ

สังคมมากกว่า
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FIG. 14

เทคนิค polyrhythm ใน Three Places in New England ท่อนสอง “Putnam’s Camp, Redding, 
Connecticut” แนวท่ี 1 คือฟลุตใช้สัดส่วนจังหวะแบบ 5 พยางค์ แนวท่ี 2–3 โอโบและคลาริเน็ต
ใช้แบบ 3 พยางค์ แนวที่ 4 คือบาสซูนใช้แบบปกติ

และคาวเวลล์ก็น่าจะเคยได้ยินเรื่องธุรกิจและสถานะทางการเงินของไอฟส์

มากอ่นเชน่กนั ดงันัน้เมือ่พบว่าไอฟสส์ัง่ซือ้วารสารลว่งหนา้อกี 25 เลม่ คาวเวลล์

จึงไม่รีรอที่จะขอความอุปถัมภ์ทางการเงินจากไอฟส์ทันที

ซึง่ผลท่ีปรากฏตอ่มาคอื New Music Quarterly สามารถดำาเนนิการพมิพ์ฉบับ
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ต่อไปได้โดยการอุปถัมภ์จากไอฟส์เป็นเงินค่าใช้จ่ายถึงหน่ึงในสาม ซ่ึงการอุปถัมภ์น้ี

เป็นไปอย่างลับ ๆ  และต่อเน่ืองยาวนานถึงสามสิบปี ก่อนท่ีวารสารจะหยุดตีพิมพ์

เมื่อไอฟส์เสียชีวิต

ผลงานท่อน Comedy จาก Symphony No. 4 ของไอฟส์ได้รับการตีพิมพ์ลง

วารสาร New Music Quarterly ในเดอืนตลุาคม ค.ศ. 1928 (อยา่งคอ่นขา้งยุง่ยาก

และลา่ชา้ เนือ่งจากชา่งแกะแบบพมิพห์ลายรายปฏิเสธท่ีจะแกะแบบงานให้ไอฟส)์

เกี่ยวกับเร่ืองน้ีมีเหตุน่าขันตรงที่คาวเวลล์ตีพิมพ์งานของไอฟส์ลงในวารสาร 

พรอ้มกำากบัลขิสทิธิ ์(copyright) ลงไปดว้ย เลา่กนัว่าเรือ่งนีท้ำาให้ไอฟสโ์กรธมาก 

และเดนิทางไปพบกบัคาวเวลลท์นัทเีพือ่สัง่ใหถ้อนลขิสทิธิอ์อกจากงานเพลงของเขา

คาวเวลล์เล่าว่าวันนั้น ไอฟส์เดินเข้ามาในห้องเขาด้วยใบหน้าแดงกำ่า เหว่ียง

ไม้เท้าไปมา ขณะพูดว่า

“ทกุคนทีต่อ้งการเพลงเพลงนีจ้ะตอ้งไดอ้ยา่งทีเ่ขาตอ้งการ! 

แล้วถ้าใครอยากคัดลอกหรือตีพิมพ์เพลงนี้ซำ้าก็ย่อมทำาได้! 

ดนตรีนี่ไม่ได้มีไว้หาเงิน แต่มีไว้ให้คนได้รู้จักและรับฟัง”

นบัแตน่ัน้ งานของไอฟสก็์ไดร้บัการแสดงบอ่ยขึน้ในหลาย ๆ  เมอืง ภายใตก้าร

จัดการของ Pan-American Association of Composers กล่าวได้ว่าในช่วง ค.ศ. 

1928–1929 ชื่อของไอฟส์ ในฐานะนักแต่งเพลงสมัยใหม่เริ่มเป็นท่ีรู้จักในสังคม

แล้ว และยังถูกจัดอยู่ในระนาบเดียวกับนักแต่งเพลงคนสำาคัญอื่น ๆ  เช่นเชินเบิร์ก 

สตราวินสกี (Igor Stravinsky 1882–1971) และฮินเดมิธ (Paul Hindemith 

1895–1963) เป็นต้น

หลังจากเกษียณตัวเองออกจากธุรกิจประกันชีวิตในเดือนมกราคม ปี 1930 

ในเดือนกุมภาพันธ์นั้นเอง งาน Three Places in New England ก็ถูกปฏิเสธที่จะ 

นำาออกแสดงโดยกรรมการระดบัสงูของ International Society of Contemporary 

Music ทัง้ทีก่่อนหนา้นี้ ไดม้กีารตกลงกนัแลว้ วา่จะนำาออกแสดงในเดอืนมกราคม 

ค.ศ. 1931
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FIG. 15 

Charles Ives และภรรยา

เหตกุารณน์ีท้ำาให้ไอฟสต์ดัสนิใจออกเงนิคา่แสดงเองทัง้หมด และใน ค.ศ. 1931 

Three Places in New England กไ็ดร้บัการบรรเลงภายใตก้ารควบคมุของวาทยกร

นิโคลัส สโลนิมสกี (Nicolas Slonimsky 1894–1995) หนึ่งในกลุ่มมิตรสหาย 

ของคาวเวลล์ โดยทั้งหมดนี้ ไอฟส์เสียค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงินใน ค.ศ. 1991 หรือ 

พ.ศ. 2534 ถึงราวสามแสนหกหมื่นบาท

เสียงตอบรับจากการแสดงคร้ังน้ีเรียกว่าไม่เลวนัก และในเดือนมิถุนายนปี

เดียวกัน ภายใต้การดำาเนินงานของ Pan-American Association of Composers 

และเงนิทุนของไอฟส ์งาน Three Places in New England ไดเ้ดนิทางไปแสดงยงั

กรุงปารีสพร้อมด้วยวาทยกรสโลนิมสกี การบรรเลงในครั้งนั้นได้รับคำาชื่นชมและ

บทวิจารณ์จำานวนมากจากนักวิจารณ์ชาวฝรั่งเศส

แต่ในจำานวนนี้ กลับมีนักวิจารณ์ผู้หนึ่งเขียนไปในทำานองว่า ไอฟส์น่าจะได้รับ

อิทธิพลจากงานของเชินเบิร์ก ซ่ึงทำาให้ไอฟส์รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมาก ในจดหมาย
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ท่ีเขาเขยีนไปถงึผูเ้กีย่วข้องรายหนึง่ในเวลาตอ่มา ไอฟสบ์น่ถึงคำาพดูของนกัวจิารณ์

ผู้น้ีว่าไร้ความเป็นธรรม เพราะในความเป็นจริงแล้ว ในขณะท่ีแต่งเพลงน้ี เขาไม่เคย

ฟังงานดนตรีของเชินเบิร์กมาก่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิต

12

เสียงเพลงแห่งสกลจักรวาล

การพงัทลายของตลาดหลกัทรัพย์ในสหรฐัฯ เมือ่ป ี1929 สง่ผลสะเทือนถงึงาน

ดนตรีสมยัใหมเ่ป็นอยา่งมาก ดงัจะเหน็ไดจ้ากการท่ีนกัแตง่เพลงสมยัใหมแ่ทบไมม่ี

พื้นที่แสดงงานเลยในช่วงทศวรรษที่ 1930

การขาดเงินสนับสนุนจากผู้อุปถัมภ์อย่างแต่ก่อน ส่งผลให้วงดนตรีต้องหารายได้

จากผู้ฟังให้มากท่ีสุด ในช่วงน้ีเอง ท่ีเพลงของนักแต่งเพลงสมัยใหม่ชาวอเมริกันเร่ิม

เปลีย่นทิศทาง นกัแตง่เพลงจำานวนมากหนัไปทำางานดนตรทีีเ่รยีบงา่ย ไมซ่บัซอ้น 

เพือ่ใหถ้กูใจผูฟ้งัมากขึน้ โดยดนตรใีนสไตลน์ีถ้กูเรยีกวา่ดนตรแีบบ “Americana”

ดนตรแีบบ Americana หมายถึงการกลบัไปหาดนตรพีืน้บา้นอเมริกนั ซึง่รวม

ความไปถึงดนตรีโฟล์ค คันทรี่ และบลูส์ นักแต่งเพลงท่ีสำาคัญในยุคนี้มีตัวอย่าง

เชน่รอย แฮรร์สิ (Roy Harris 1898–1979) เวอรจ์ลิ ธอมสนั (Virgil Thomson 

1896–1989)

หรอืกระทัง่แอรอน คอปแลนด ์(Aaron Copland 1900–1990) เจา้ของเพลง

ประกอบบลัเลตย์อดนยิมเรือ่ง Billy the Kid และ Rodeo—ซ่ึงในช่วงกอ่นหนา้นัน้

ไม่กี่ปียังถือเป็นนักแต่งเพลงหัวก้าวหน้า (avant-garde) อยู่เลยด้วยซำ้า

สว่นวาทยกรอยา่งสโลนมิสกซีึง่ยงัคงยดึมัน่นำาเสนอดนตรสีมัยใหม ่ก็หลกีเลีย่ง

การปะทะกับนายทนุไมไ่ด ้ดงัปรากฏวา่การดือ้รัน้จะนำางานของเชนิเบริก์ออกแสดง 

ส่งผลให้สโลนิมสกีถึงกับถูกปลดออกจากงานใน ค.ศ. 1933 (สภาวการณ์น้ีจะดำารง 

สืบเนื่องไปจนถึงทศวรรษที่ 1950)

ในระหวา่งนัน้ Concord Sonata ของไอฟสก์ไ็ดร้บัการนำาออกแสดงครัง้แรกใน
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FIG. 16 

Charles Ives

ปี 1939 ในหมู่ผู้ฟังจำานวนไม่มากนัก และได้รับการบันทึกแผ่นเสียงในปี 1945

ต่อมาใน ค.ศ. 1946 ล ูแฮรริ์สนั (Lou Harrison 1917–2003) นกัแต่งเพลง

สมัยใหม่วัย 29 ปีผู้ช่ืนชมผลงานของไอฟส์ได้นำา Symphony No. 3 (แต่งระหว่าง 

ค.ศ. 1908–1910) ออกแสดงท่ี Carnegie Chamber Music Hall และประสบ

ความสำาเร็จเป็นอย่างมากจนเกินความคาดหมาย ซึ่ง Jan Swafford สันนิษฐาน

ว่าสาเหตุน่าจะมาจากการที่งานชิ้นนี้ค่อนข้างฟังง่าย จึงสามารถเข้ากับสุนทรีย-

ศาสตร์แบบ Americana ของผู้ฟังในช่วงเวลานั้นได้อย่างเหมาะเจาะพอดี

ทั้งหมดนั้นส่งผลให้งานของไอฟส์ได้รับการจัดแสดงบ่อยขึ้น และในปีต่อมา 

(ค.ศ. 1947) ไอฟส์ยังได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ จากผลงาน Symphony No. 3 อีกด้วย

แต่ไอฟส์มอบเงินรางวัลครึ่งหนึ่งให้วาทยกรคือแฮร์ริสัน และไม่ได้เก็บส่วนท่ี

เหลือไว้ โดยไอฟส์กล่าวว่ารางวัลนั้นเป็นแค่เรื่องสำาหรับเด็ก ๆ  ไม่ใช่สำาหรับเขา

ต่อมาในปี ค.ศ. 1951 Leonard Bernstein วาทยกรซึ่งขณะนั้นเริ่มมีชื่อเสียง
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เป็นอย่างมากแล้ว ได้นำา Symphony No. 2 ออกแสดงท่ี Carnegie Hall และได้รับ

เสียงตอบรับเป็นอย่างดี Bernstein กล่าวชื่นชมไอฟส์ต่อสาธารณชนและสื่อบ่อย

ครั้ง และขนานนามไอฟส์ว่าเป็น “บิดาผู้ริเร่ิมดนตรีอเมริกัน” ซึ่งคำากล่าวนี้เอง 

ที่จะกลายเป็นฉลากติดตรึงอยู่กับชื่อของไอฟส์จนกระทั่งปัจจุบัน

น่าสนใจว่าขณะที่ไอฟส์ถูกแวดล้อมไปด้วยนักดนตรีและนักแต่งเพลง Mod-

ernist แห่งยุคสมัย แต่กลับเป็นการยากมากท่ีจะบอกว่าตัวตนของไอฟส์เองมี

ลักษณะเป็น Modernist

เพราะถึงไอฟส์จะชอบทดลองทางดนตรีด้วยเทคนิคต่าง ๆ  แต่ไอฟส์ไม่เคย

ให้ความสนใจกับความเคล่ือนไหวของกลุ่ม Modernist ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษ

ที่ 20 เลยแม้แต่น้อย ไอฟส์ไม่เคยใส่ใจกับแนวทาง Neoclassicism, Futurism 

หรือ Primitivism ซึ่งเป็นแนวทางแขนงต่าง ๆ  ของกลุ่ม Modernist

และขณะที่ชาว Modernist ยกย่องศิลปินเป็นบุคคลพิเศษท่ีแปลกแยกจาก

สงัคม แตไ่อฟสก์ลับเหน็วา่ดนตรคีวรจะเปน็ส่วนหนึง่ของสงัคม เฉกเชน่เดยีวกับ

วงดนตรีของชาวบ้าน ที่มีชีวิตชีวาอยู่กับประชาชน

และถึงแม้ว่าไอฟส์จะคิดเหมือนชาว Modernist ท่ีพยายามหลอมรวมดนตรี

ชัน้ตำา่และชัน้สงูเขา้ไวด้ว้ยกนั แตไ่อฟสเ์องกไ็มไ่ดพ้งึพอใจในงานเพลงปอ๊ปในชว่ง

หลงัปี 1900 ลงมาแต่อยา่งใด นัน่คอืสำาหรบัเขาแล้ว ดนตรชีาวบา้น (vernacular 

music) หมายถึงดนตรีป๊อปในวัยเด็กที่เขาคุ้นเคย ไม่ใช่ดนตรีป๊อปในยุคใหม่

โดยเนื้อแท้แล้ว เราอาจกล่าวได้ว่าแนวคิดและความเชื่อของไอฟส์มีลักษณะ

โรแมนติก แต่เขาก็ไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายแบบพวกโรแมนติกนิยมที่หลงใหลใน

โศกนาฏกรรม ความโรแมนติกในแบบของไอฟส์ดูเหมือนจะหมายถึงความงามที่

ลี้ลับ จับต้องไม่ได้ และวันเวลาในอดีตอันสุขสงบที่ล่วงผ่านมาแล้ว

ในบ้ันปลาย ไอฟส์ใชช้วีติอยา่งสงบในบา้นชนบทท่ีเรดดิง (Redding) ดจุเดยีว

กับ Henry David Thoreau ที่บึงวอลเดน

ไอฟส์เสียชีวิตเม่ือวันที่ 19 พฤษภาคม 1954 โดยทิ้งผลงานชิ้นสุดท้าย Uni-

verse Symphony ไว้ในรูปของกระดาษร่าง (sketch) จำานวน 39 แผ่น โดยไอฟส์

ได้เริ่มเขียนงานชิ้นนี้ขึ้นตั้งแต่ปี 1915
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และดว้ยการจงใจปลอ่ยทิง้ไว้ในลกัษณะทีไ่มม่วีนัจบ งานชิน้นีข้องไอฟสจ์งึเปน็

สิ่งที่ข้ามพ้นคำาว่าดนตรีในความหมายทั่ว ๆ  ไป กลายเป็นอภิปรัชญาที่มุ่งแสดง

ความลึกซึ้งและเร้นลับอันไม่มีที่สิ้นสุดในอาณาจักรแห่งเสียงเพลง

ในบันทึก ไอฟส์บอกว่าเขาจินตนาการถึง Universe Symphony ท่ีวงออร์เคสตรา

ขนาดใหญ่หลายวงจะได้รับการบรรเลงอยู่ในหุบเขาและเนินเขาหลายแห่ง ท่ามกลาง

ธรรมชาติ ตรงโน้น ตรงนี้

ไอฟส์ฝันว่า Universe Symphony บทนี้จะสามารถบรรยายถึง

“จุดกำาเนิดอันเร้นลับของสรรพส่ิง... วิวัฒนาการของสรรพ

ชีวิตในธรรมชาติ และว่าด้วยมนุษยชาติจากรากฐานอัน

ยิ่งใหญ่ของชีวิตไปสู่นิรันดรภาพแห่งจิตวิญญาณ...”





Afterword

เมื่อพบเห็น 
“ความพิเศษอันยิ่งใหญ่ไพศาล” 

ของโลกดนตรี

— ธเนศ วงศ์ยานนาวา —
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Intellectual, artistic music is becoming very rare lately.

Toru Takemitsu

“นักแต่งเพลงอเมริกันสมัยนั้นส่วนใหญ่ล้วนต้องผ่านการชุบตัวจากยุโรปมาก่อน

ทั้งส้ิน” น่ีเป็นประโยคที่อยู่ในวงเล็บของอติภพเม่ือกล่าวถึง Haratio Parker 

อาจารยข์อง Charles Ives ที ่Yale University การ “ชบุ” ตวัทีย่โุรปเปน็เรือ่งปกติ

ของสงัคมอเมรกินัโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในปลายศตวรรษท่ีสบิเกา้เมือ่การศกึษาระดับ

มหาวิทยาลัยขยายตัว แต่การศึกษาระดับสูง ๆ  ของมหาวิทยาลัยในอเมริกานั้นยัง

ไมแ่พรห่ลายหรอือาจจะกลา่วไดว้า่ยงัไมม่ ีการศกึษาในระดบัสงูกต็อ้งข้ามนำา้ขา้ม

ทะเลไปเรียนกันในยุโรป โดยเฉพาะอย่างย่ิงเยอรมนี (ถึงแม้ว่าในศตวรรษท่ีสิบเก้า

ปารีสจะเป็นเป้าหมายสำาคัญมากกว่าเบอร์ลินในสายตาของพวกอเมริกัน แต่ค่า

ใช้จ่ายที่เยอรมนีถูกกว่า)

เน่ืองด้วยว่าเยอรมันพัฒนาประเทศและมหาวิทยาลัยไปอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัย

เป็นกลไกสำาคัญของรัฐสมัยใหม่ของเยอรมันในการพัฒนาประเทศ ความสำาเร็จ

ของมหาวิทยาลัยในเยอรมนีกลายมาเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยในหลายต่อหลาย

ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น สำาหรับสหรัฐอเมริกาในช่วงปลาย

ศตวรรษท่ีสิบเก้าก็รับแนวทางมหาวิทยาลัยแบบเยอรมัน เช่น University of Chicago 

และ John Hopkins University เปน็ตน้ แมก้ระทัง่มหาวทิยาลยัเกา่แกม่าก ๆ  ของ

สหรัฐอเมริกาก็ต้องปรับเปล่ียนตามแบบเยอรมัน ในขณะเดียวกันบทบาทของ

ศาสนาในมหาวิทยาลัยก็ค่อย ๆ  เร่ิมหมดบทบาทเม่ือมหาวิทยาลัยต้องตอบสนองต่อ

ความต้องการของระบบทุนนิยมมากกว่าจะเป็นเพียงแค่รัฐประชาชาติ (nation-state)

ในปลายศตวรรษที่สิบเก้าที่ทุกส่ิงทุกอย่างเร่ิมชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการ

เปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ ไม่ว่าจะการเป็นจักรวรรดินิยมของเยอรมนีและโดยเฉพาะ

อย่างสหรัฐอเมริกา การหันมาเป็นพันธมิตรกันของอังกฤษและฝรั่งเศสหลังจาก

รบกนัมาตัง้แตศ่ตวรรษทีส่บิสาม พลงัของฝา่ยคอมมวินสิต ์สงัคมนยิม พลังของ

กรอบคิดวิวัฒนาการภายใต้วิถีชีวิตท่ีเคร่งบ้างไม่เคร่งบ้างของวิถีชีวิตแบบวิคตอเร่ียน 
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พลังการเคลื่อนที่ของรถยนต์ ภาพยนตร์ เป็นต้น

ผลงานอตภิพสอดแทรกความคดิทีส่ะทอ้นเรือ่งราวท่ีนอกกรอบของดนตร ีเชน่ 

“...เชื่อมั่นในเสียงส่วนใหญ่ (อันนำาไปสู่การละเลยเสียงส่วนน้อย) และยังเชื่อมั่น

ในความกลมกลืนของสังคม” โดยสิ่งที่เสียงส่วนน้อยจะทำาได้ตามความคิดของ 

Charles Ives อันเป็นกรอบคิดที่เชื่อแบบ Republican ของศตวรรษที่ 18 ก็คือ

“1. ยอมตนอยูภ่ายใตก้ารนำาของฝา่ยชนะ 2. ยา้ยถิน่ไปอยูป่ระเทศอืน่ 3. ใน

กรณีที่เสียงส่วนน้อยเริ่มงอแงหาเรื่องขว้างปาข้าวของ เมื่อนั้นเสียงส่วนมากจะ

จัดการ ‘บีบคอ’ คนเหล่านั้นเอง โดยเสียงส่วนมากจะปฏิบัติต่อคนดื้อดึงพวกนี้ 

‘ในแบบเดียวกันกับที่ชาวนาจัดการกับตัวสกังค์’”

ผลงานของอติภพให้ภาพทางวัฒนธรรมที่ไม่ได้เป็นแบบโลกสีชมพูตามแบบท่ี

พบเห็นกันได้ในจิตวิทยาบวก (positive psychology) แต่กลับชี้ ให้เห็นถึงความ

ซบัซอ้นของอะไรอืน่ ๆ  ทีไ่มใ่ชด่นตร ีเชน่ “การเจรจาตอ่รองผลประโยชนข์องกลุม่

ชนชั้นสูงเพียงไม่ก่ีตระกูล” ไม่ใช่ประชาชนยากจนหรือคนธรรมดา ๆ  ที่มีบทบาท

ในการสร้างเสรีประชาธิปไตยของอเมริกา

ดนตรีก็เหมือนศิลปะอื่น ๆ  อีกเป็นจำานวนมากที่ยากจะหลีกหนีเรื่องของความ

สมัพนัธท์างชนชัน้ไปไดย้าก ศลิปะไมว่า่จะเปน็แขนงไหนไมม่ศีลิปะทีร่กัประชาชน

คนจนแบบถงึขัน้อยูก่นิกบัคนยากจนหรอืเลือกเอาคนจนเปน็ผัวเปน็เมีย ความเปน็

คลาสสิคหรือ classicus ก็บ่งบอกในรากศัพท์ของตัวมันเองอยู่แล้วท่ีแสดงถึง “ชนช้ัน” 

class พลงัแหง่ความเป็น classicus กต็อ้งเผชญิกบัการท้าทายจากพลงัทางการเมอืง

แบบสังคมนิยม คอมมิวนิสต์ และรัฐประชาชาติท่ีอำานาจอธิปไตยเป็นของประชาชน 

การขยายฐานไปสู่ประชาชนหรือ populus/populai ในความหมายแบบยุคกลางก็คือ 

“คนจน” น้ันก็ดูจะเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงได้ยาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือความต้องการเสียง

เลอืกตัง้และเมือ่ตอ้งการใหค้นจนไปตายด้วยในสงครามผา่นระบบการเกณฑท์หาร

บรรดาเหล่านักประพันธ์เพลงที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่เป็นพวกที่มี

ภูมิหลงัและฐานะในแบบ “classicus” มากกวา่ทีจ่ะเปน็ “populus” ขอ้ยกเวน้กอ็าจ
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จะม ีเชน่ Steve Reich เปน็ตน้ กระบวนการของการทำาใหผู้ค้นจำานวนมากกลาย

เป็นกระฎุมพ ี(embourgeoisement) เปน็กลไกทีม่คีวามสำาคัญมากในการสร้างรฐั-

ประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกระทำาผ่านกลไกของการศึกษา กลไกทางการศึกษา

ทีท่ำาใหผู้ค้นสำานกึทกึทกังา่ย ๆ  ไปวา่การเลือ่นฐานะเปน็สิง่ซึง่เปน็ไปได ้ดว้ยกลไก

เหล่านี้ทำาให้การยอมรับวิถีแห่งชนช้ันนำา (ไม่ว่าจะสร้างข้ึนมาใหม่กับอำานาจของ

กระฎุมพี (bourgeois) หรือไม่ก็ตาม) ก็ย่ิงเป็นไปได้ เช่น การฟังดนตรีแบบเงียบ ๆ  

(แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นท่ียอมรับ ดังท่ี “เชินเบิร์กหยุดกำากับวงดนตรีและหันมาตะโกนใส่

ผูฟ้งัใหห้ยดุสง่เสยีงรบกวน...เวเบริน์เขยีนถงึเบริก์...เรยีกผูฟั้งหยาบคายในเวยีนนา 

ด้วยคำาว่า ‘ขยะ’”) เป็นต้น

วฒันธรรมกระฎมุพท่ีีเนน้ถงึระเบยีบวินยั (discipline) อนัเปน็กลไกสำาคญัของ

การปฏิบัติการของรัฐสมัยใหม่ (modern state) น้ันเป็นเคร่ืองมือสำาคัญท่ีจะกำาหนด

ความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตกระฎุมพีและอภิสิทธ์ิชน (aristocrat) การบังคับให้

มาดดูนตรตีรงต่อเวลา การไมส่ง่เสยีงและน่ังฟงัอยา่งเงยีบ ๆ  เปน็วถิทีางแหง่ดนตรี

แบบกระฎุมพีที่บ่งบอกถึงความสุภาพ แต่ทำาไมกระฎุมพีถึงต้องเงียบ? พวก

อภิสิทธิ์ชนไม่ได้มีวัฒนธรรมแห่งความเงียบในการฟังดนตรี กษัตริย์และวิถีแห่ง

ราชสำานักกอ่นศตวรรษทีส่บิเกา้ไมไ่ดฟ้งัดนตรแีบบเงยีบ ๆ  พวกอภสิทิธิช์นฟงัเพลง

โดยลกุไปไหนมาไหนคยุกนัไดอ้ยา่งสบายใจโดยไมต่อ้งกลวันกัดนตรหีนัมาบรภิาษ 

วถิชีวีติแบบกระฎมุพมีอีำานาจมากขึน้หลงัสงครามนโปเลยีน สถานภาพท่ีมัน่คง

มากขึ้นด้วยการขยายตัวของพลังทางการค้าและความล้มเหลวของวิถีอภิสิทธิ์ชน 

ทำาให้กระฎุมพีมีความม่ันใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิตของตัวเองและความเป็นตัวของ

ตัวเองมากยิ่งขึ้น การเป็นกระฎุมพีเป็นสิ่งที่ได้มาด้วยนำ้าพักนำ้าแรงหรือที่เรียกว่า

ได้มาด้วยความสามารถ เม่ือได้มาจากตัวเองก็หมายความว่าพร้อมท่ีจะสูญไปถ้าเกิด

ความผดิพลาด ความระมัดระวังกต็อ้งมมีาก เพราะโอกาสทีจ่ะหลน่จากบนัไดทาง

ชนช้ันน้ันเป็นไปได้เสมอ กระฎุมพีจึงต้องระมัดระวัง กระฎุมพีข้ีเกียจไม่ได้ กระฎุมพี

จึงไร้ซึ่งสิทธิที่จะขี้เกียจ กระฎุมพีจึงจะต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลา โครงการของ

กระฎมุพจีงึเปน็โครงการท่ีไมว่นัจบ ความตอ้งการและแรงปรารถนา (desire) ใน

ตลาดเป็นอะไรที่ต้องดำาเนินไปตลอด
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ถ้าพิจารณาจากกรอบคิดของนักสังคมวิทยา Richard Sennett แล้ว สายสัมพันธ์

ทางการตลาดไมต่อ้งการสายสมัพนัธข์องมนษุยย์กเวน้มนษุย์ในเชงินามธรรมแบบ 

“มนษุยเ์ศรษฐกจิ” โดยทกุ ๆ  คนกพ็รอ้มทีจ่ะเปน็ลูกคา้ทีน่ำาเงนิมาให ้สายสมัพนัธ์

มนุษย์ในตลาดน้ันไร้ซ่ึงความเป็นส่วนตัว คนทุก ๆ  คนจึงไม่สมควรที่จะเปิดเผย

ตัวเองหรอืความเปน็สว่นตวั โลกสว่นตวั (privacy) ของกระฎมุพจีงึมคีวามสำาคญั 

การแสดงออกของผู้คนบนเวทีจึงเป็นการแสดงออกท่ีสำาคัญของพลังแห่งสภาวะ

ทางจิต (psyche) ของกระฎุมพี เพราะมีใครบางคนที่แสดงออกให้กับตัวเองใน 

ทำานองเดียวกันกับการมีตัวแทน ถึงแม้ว่ากระฎุมพีจะม่ันใจกับความสำาเร็จของตนเอง 

แต่การแสดงออกนั้นก็ยังไม่ได้มีความมั่นใจว่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่

ด้วยความไม่มั่นใจของกระฎุมพีแต่ก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวและใกล้ชิด

มากพอท่ีจะถามใคร การพ่ึงพาส่ิงท่ีไร้ซ่ึงชีวิตและความสัมพันธ์ส่วนตัวจากตัวอักษร

และหนังสอืจงึเปน็สิง่จำาเปน็ หรอืในปจัจบุนักเ็ป็นอนิเตอรเ์นท็ กระฎุมพีจึงตอ้งการ

หนังสอืแนะนำาสารพดัแบบเพือ่จะไดป้ฏบิตัติวัไดโ้ดยไมต่อ้งกลวั เชน่ หนงัสอืแบบ 

“how to” หรอืจะเปน็จดหมายถามตอบในหนา้หนงัสอืพมิพ์จงึเปน็สิง่ทีพ่บเหน็ได้

ตลอด นอกจากน้ันก็จะเห็นได้จากปัญหาว่าเม่ือใดจะทำาอะไรในงานสาธารณะต่าง ๆ  

เช่น ในการฟังดนตรีเมื่อใดควรจะตบมือ เพราะถ้าตบผิดก็จะขายหน้าและเป็นที่

นา่อบัอาย เป็นตน้ การวางเฉยทีป่รากฏออกมาดว้ยความเงยีบซึง่ถูกผลกัดนัดว้ย

ความกลัวน้ันเป็นพ้ืนฐานสำาคัญของการดำาเนินชีวิตของกระฎุมพีท่ีสถานะทางชนช้ัน

ไร้ซึ่งความแน่นอน

วัฒนธรรมแห่งความเงียบที่ดำารงอยู่ในการฟังดนตรีดำาเนินไปพร้อมกับวัฒน-

ธรรมความเงยีบในหอ้งสมดุอนัเปน็วถิขีองการอ่านหนงัสอืเงยีบ ๆ  วถิแีหง่การอา่น

หนงัสอืเงยีบ ๆ  ทีม่บีทบาทสำาคญัตอ่การพฒันาสำานกึแหง่ความเปน็ปจัเจกชนนยิม 

(individualism) ความเปน็ปจัเจกชนทีจ่ะตอ้งไมไ่ปกระทบกระเทอืนตัวตนของคน

อื่น ๆ  ความเงียบแสดงให้เห็นถึงสุนทรียะของความเป็นตัวตนของกระฎุมพีที่มี

ความสามารถทีจ่ะควบคมุตนเอง ใครทีไ่มเ่งยีบแสดงใหเ้หน็วา่ไรซ้ึง่ความสามารถ

ในการควบคุมตนเอง ความเงียบจึงไม่เพียงแต่เป็นทอง (silence is gold) แต่ยัง

เป็นเคร่ืองมือสำาคัญในการประเมินค่าความแตกต่างกันของมนุษย์ท่ีกระฎุมพีเช่ือว่า
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เท่าเทียมกัน ความเงียบทำาให้เสียงดนตรีส่งผ่านเข้าถึงอัตตา แสดงให้เห็นถึงสภาวะ

แห่งความด่ืมดำา่ท่ีลึกลงแห่งอัตตา โดยความลึกลำา้ท่ีกระทำาโดยปัจเจกชนน้ีกลับนำาพา

ใหปั้จเจกชนเชือ่มโยงอตัตาเขา้กบัมวลมนษุยชาต ิ(humanity) ไดโ้ดยไมต่อ้งออก

ไปไหนเฉกเช่นเดียวกันกับการอ่านหนังสือ

ความเงียบของวัฒนธรรมกระฎุมพีที่ถูกล้อเล่นในผลงานของ John Cage 

ความเงียบอันเป็นสิ่งที่กระฎุมพีปรารถนาไม่สามารถที่จะเกิดข้ึนได้ง่าย ๆ  ความ

แข็งแกร่งทางชนช้ันของกระฎุมพีนำาไปสู่การปะทะกันทางรสนิยม วิถีชีวิต และ

ความคิด เป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเสมอ ๆ  เช่น เมื่อใดก็ตามที่มีการละเมิดเทวรูป

อันศักดิ์สิทธิ์ของกระฎุมพี “ความเงียบ” ดังจะเห็นได้จากปฏิกิริยาของ Charles 

Ives, Anton Webern ฯลฯ เป็นต้น ถึงแม้ว่านักประพันธ์แบบเวเบิร์นจะคิดว่า  การ 

นำาเสนอดนตรี “ในรูปแบบท่ีแจ่มชัดและเรียบง่ายท่ีสุด” คือศิลปะบริสุทธ์ิท่ีอยู่เหนือ 

“อารมณ์ความรู้สึกของผู้ฟัง” คือเป้าหมายสำาคัญ ท้ังนี้เพราะในกรอบคิดของ 

Judeo-Christian จะมีอะไรที่สูงส่งไปกว่าความเป็นนามธรรมและเป็นเอกภาพดั่ง

พระผูเ้ป็นเจา้ตามกรอบคดิแบบเอกเทวนยิม (monotheism) นัน้เปน็ไมม่ ีผลงาน

ในหนงัสอืเลม่นีท้ัง้หมดดจูะสะทอ้นกรอบความคดิของดนตรนีามธรรมทีส่งูสง่ แต่

ยากที่จะหามวลชนชนช้ันตำ่าที่เป็นประชากร 99% มากกว่า 1% ท่ีไหนท่ีจะมี

รสนิยมที่เป็นนามธรรมขนาดนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคิดหยาบ ๆ  ว่าชนชั้นตำ่ามี

รสนิยมที่ต้องการอะไรที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้

สำาหรับ Conlon Nancarrow ผู้นิยมการเมืองแบบฝ่ายซ้ายเฉกเช่นเดียวกับ 

Iannis Xenakis (ผูร้ว่มกบัพรรคคอมมวินสิตเ์ปน็ฝา่ยตอ่ตา้นฝา่ยอกัษะชว่งปลาย

สงครามโลกครั้งที่สอง) น้ันเห็นว่า Twelve-Tone “ไปไม่รอด…มันเป็นทางตัน 

ไม่มีที่ให้ไปต่ออีกแล้ว” แต่ถึงกระน้ันก็ดีใช่ว่าดนตรีของเขาจะเข้าถึงหมู่ชนชั้นตำ่า 

เพราะ “อตัราเรว็ของดนตรใีนแบบท่ีซบัซอ้นมาก ชนิดทีไ่มม่มีนษุยค์นใดสามารถ

ท่ีจะบรรเลงได้อย่างแน่นอน” ถึงกระน้ันก็ดีกรอบความคิดของการเป็นพระผู้เป็นเจ้า

ทีเ่ป็นแบบ “unmoved mover” ทีไ่มม่วีนัเปลีย่นแปลงกด็จูะเปน็เปา้หมายท่ีสำาคญั 

เพราะส่ิงท่ีต้องปฏิเสธก็คือ “ทุกคร้ังท่ีเพลงใดเพลงหน่ึงบรรเลง มันควรจะต้องได้รับ

การบรรเลง มันควรจะต้องได้รับการบรรเลงที่แตกต่างกันออกไป” เพราะ “การ
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บรรเลงดนตรีท่ีดีแต่ละคร้ังควรจะ “เหมือนกัน” น่ันก็คือควรจะเป็นไปตามท่ีนักแต่ง

เพลงปรารถนา” ถ้าจะกล่าวอีกแบบหนึ่งก็คือศูนย์กลางของดนตรีอยู่ที่ผู้ประพันธ์ 

แม้ว่าผู้ประพันธ์จะตายไปแล้วก็ตาม

ในขณะเดียวกันความตายของรสนิยมทางดนตรีเป็นสิ่งท่ียังทรงพลังสามารถ

ท่ีจะถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึงเสมอ แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะดำาเนินรอยตาม การ

ถกูประท้วงหรอืโจมตวีพิากษว์จิารณเ์พราะไมถ่กูขนบและรสนยิมของอกีสำานกัหรอื

อีกพวกหนึ่งเป็นเรื่องปกติมาก จากนักออกแบบสถาปนิก Filippo Brunelleschi 

มาถึง Eduard Manet จนถึง Georges Bizet มาสู่ Witold Lutoslawski ต่างก็

ต้องเผชญิกบัการตอ่ตา้นผลงานทีถ่กูตอ่ตา้น ดงันัน้การวิพากษแ์สดงให้เหน็ถึงการ

ไม่ใช่พวก ในขณะที่การรับรางวัลแสดงให้เห็นว่าเป็นพวกเดียวกัน “คุณรับรางวัล

ของเรา นั่นย่อมแปลว่าคุณอยู่ฝ่ายเรา” ความเป็นมิตรและเป็นศัตรูจึงเป็นอะไร

ท่ีมคีวามชดัเจนมาก วงการศลิปะดนตรจีงึไม่ไดแ้ตกตา่งไปจากวงการอืน่ ๆ  แมว้า่

ความใฝฝ่นัอนัเหลอืเชือ่ทีจ่ะเปน็แบบพระผูเ้ป็นเจา้จะมอียูก่ต็าม ในขณะเดยีวกนั

กต้็องไมล่มืวา่ในพระคมัภรี์ไบเบิล้พระผูเ้ปน็เจา้เลอืกขา้งเสมอเหมอืนกบั “Force” 

ในภาพยนตร์ Star Wars การมี “พลังพิเศษ” บางอย่างแบบ Star Wars อาจจะ

ช่วยทำาให้ “ผู้ฟังในอุดมคติ” เกิดขึ้นได้ เพียงแต่รสนิยมในการฟังดนตรีไม่ได้มี

ลกัษณะทีเ่หมอืนกบัแบบภายใน “สามตวัตน” ระหว่างผู้ประพันธ์เพลงกบัผู้ฟังซึง่

นั่นก็ยังต้องรวมถึงผู้เล่นด้วย

สำาหรับในพ้ืนท่ีของคริสต์ศาสนา คณิตศาสตร์ทำาอะไรต่ออะไรได้สารพัด เพราะ

สามารถพสิจูนก์ารดำารงอยูข่องพระผูเ้ปน็เจา้กไ็ด ้การดำารงอยูข่องพระผูเ้ปน็เจ้าที่

สร้างให้มนุษย์เท่าเทียมกันแต่เมื่อต้องออกจากสวนอีเด็นพร้อมบาปกำาเนิดมนุษย์

กไ็มม่คีวามเทา่เทยีมกนั การปลดปลอ่ยของคอมมวินสิตจ์งึเปน็การบรรลอุดุมคติ

ของครสิตศ์าสนาทีก่ลบัไมม่ศีาสนา Iannis Xenakis เคยเดนิบนเสน้แบบนีเ้หมอืน

กบัปัญญาชนยโุรปในสาขาอืน่ ๆ  อกีเปน็จำานวนมาก โดยอาชพีการงานแลว้เขาเป็น

สถาปนิก เขาโดนสะเก็ดระเบิดจากรถถังอังกฤษจนทำาให้เสียตาข้างซ้ายไปหน่ึงข้าง 

ผลงานของนักคณิตศาสตร์และสถาปนิกผู้นี้สร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้คนอย่าง

มากด้วยผลงาน Metastaseis งานดนตรีแบบน้ีนำาพามนุษย์ไปสู่โลกแห่งคณิตศาสตร์
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ที่ถูกทำาให้กลายเป็นส่ิงพิเศษด้วยการนำาเสนอสิ่งพิเศษสากลต่าง ๆ  เช่น Golden 

Rule เป็นต้น กรอบความคิดแบบน้ีตอกยำ้าความสัมพันธ์ท่ีเป็นหนึ่งเดียวกันกับ

ธรรมชาติ เพียงแต่กฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ  เหล่านี้กลับมีเป้าหมายอยู่ท่ี

การกา้วขา้มพน้อารมณ ์เมือ่เปน็โลกของธรรมชาติเสน้ทางของดนตรแีละเสยีงจงึ

ดูจะแยกออกจากกันไม่ได้ อย่างไรก็ดีน่ีเป็นกรอบธรรมชาติที่ดำาเนินไปได้ด้วย

หลักคิดแบบ Judeo-Christian มากกว่าธรรมชาติตามกรอบคิดของชนเผ่าต่าง ๆ  

ตั้งแต่ลาตินอเมริกามาสู่อัฟริกาและปาปัว นิวกีนี

แนวความคิดธรรมชาติที่เป็นที่เข้าใจกันทั่วโลกจากอเมริกาใต้ถึงปาปัว นิวกินี 

กด็จูะเป็นทีเ่ขา้ใจไดย้ากไมแ่พก้บัธรรมชาตใินความคิดของเหลา่ปญัญาชนทีด่ำาเนนิ

ความไปดว้ยกรอบคิดแบบ Judeo-Christian ทีม่นษุย์อยูเ่หนอืธรรมชาตอิืน่ ๆ  ดงัที่

ปรากฏอยู่ใน Genesis I: 26-28 ความพิเศษท่ีแตกต่างจนถึงแปลกแยกของความคิด

เรือ่งธรรมชาตติามกระแสธารของปญัญาชนท่ีแสดงออกโดยเหลา่นกัประพนัธเ์พลง

ท้ังหลายน้ันกด็จูะไมแ่ตกตา่งไปจากสำานึกของเจา้อาณานคิมท่ีมีตอ่คนพ้ืนเมอืงหรอื

คนชนเผา่ในอาณานคิมตา่ง ๆ  ดนตรขีองนกัประพนัธต์ะวนัตกเองกท็รงพลงัได้ผา่น

พลังของอาณานิคมเฉกเช่นเดียวกันกับอะไรอื่น ๆ  ในโลกนี้

ดนตรมีรีะดบัเหลา่นีพ้รอ้มเสมอทีจ่ะถกูทำาใหก้ลายเปน็ของดาษ ๆ  ท่ีแมก้ระทัง่

นักประพันธ์เองก็อดรนทนไม่ได้ ดังท่ี Gyorgy Ligeti รู้สึกต่อผู้กำากับอย่าง Stanley 

Kubrick ผู้นำาเอาดนตรีของ Ligeti มาใช้ใน 2001 Space Odyssey โดยไม่มีการแจ้ง

ผูป้ระพนัธ ์สำาหรบันกัประพนัธผ์ูส้รา้งดนตรอียา่งเปน็นามธรรมนัน้เหน็วา่ผลงาน

ภาพยนตร์ท่ีโด่งดังเร่ืองน้ีจึงเป็นแค่ “a piece of Hollywood shit” แต่นั่นก็เป็น 

“shit” ท่ีอาจจะเรียกได้ว่า “hits the fan” ความต้องการท่ีทำาให้อาณาเขตของดนตรี

มคีวามเป็นเอกเทศ (autonomy) กท็ำาใหด้นตรไีมไ่ดแ้ตกตา่งไปจากอาณาเขตของ

สภาวะสมยัใหม ่(modernity) ทีต่า่งกต็อ้งการเปน็เอกเทศไมต่กอยูภ่ายใตอ้ำานาจ

ของการเมอืงหรอืศาสนา ถา้จะกลา่วอยา่งงา่ย ๆ  ศลิปะไมไ่ดร้บัใช้ใครไมว่า่จะเปน็

พระหรอืขนุนาง โครงสร้างทีเ่ปน็นามธรรมแบบเดยีวกนักบัคณติศาสตรท์ีแ่สดงให้

เห็นถึง Rationality นั้นทำาให้ศิลปะยิ่งมีความเป็นอิสระ

ในบรรดานกัประพนัธเ์พลง Toru Takemitsu กค็งจะเปน็นกัประพนัธเ์พลงจาก
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ญี่ปุ่นคนเดียวที่ไม่ได้อยู่กับจารีตดนตรีของเหล่านักประพันธ์เพลงท่ีกล่าวมาแล้ว

ข้างต้น นอกจากนั้นเขาก็ไม่ได้รับการฝึกฝนทางดนตรีมาแบบเป็นทางการ นัก

ประพันธ์เพลงที่ย่ิงใหญ่ของญี่ปุ่นก็ยังมีคนอื่น ๆ  อีก เช่น Toshiro Mayuzumi, 

Toshi Ichiyanagi เปน็ต้น ภาพลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่ของญีปุ่น่ทีส่ำาคญักค็อืเรือ่งธรรม-

ชาต ิดนตรขีองนกัประพนัธเ์พลงญีปุ่น่ผูน้ีจ้ะเชือ่มโยงกบัธรรมชาต ิแตธ่รรมชาติ

ในกรอบคิดของญี่ปุ่นแตกต่างไปจากความเข้าใจธรรมชาติภายใต้การชี้นำาแบบ 

Judeo-Christian “ดนตรตีะวนัตกจะเนน้ในความพรอ้มเพรียงสมบูรณแ์บบของเสยีง

หลายเสียง ที่ถูกนำามาเชื่อมโยงถักร้อยเข้าด้วยกันอย่างละเอียดละออ”

สว่นสนุทรยีศาสตร์แบบญีปุ่น่ “เนน้ทีค่วามพเิศษของเสยีงเพยีงเสยีงเดยีว แต่

อยู่ท่ีตัวเน้ือเสียงแท้ ๆ  ของเคร่ืองดนตรี” “เสียงเคร่ืองสายอย่างชามิเซ็น (shamisen)...

รบัการนยิามวา่เปรยีบประดุจเสยีงของจกัจัน่” “ดนตรใีนแบบญีปุ่น่กลบัมแีนวโนม้

ที่จะหลอมรวมตัวเองเข้าเป็นหน่ึงเดียวกัน” ธรรมชาติและอัตตาต่างก็ถือกำาเนิด 

มาจากแหล่งเดียวกัน สุนทรียะที่มีการเชื่อมโยงหรือนำาไปเปรียบเทียบกันไม่ได้มี

แคใ่นดนตรีเทา่นัน้ แตย่งัปรากฏในสนุทรยีะทางธรรมชาตอิืน่ ๆ  เชน่ หนิ เปน็ตน้ 

ท้ังน้ี Takemitsu อ้างถึงกรอบความคิดสุนทรียะญ่ีปุ่นท่ีสถาปนิกอย่าง Arata Isozaki 

เรียกว่า “สุนทรียะการเปรียบเทียบ” (aesthetic analogy) การเปรียบเทียบจาก

สถาปัตยกรรม สวนหิน ไปจนถึงดนตรีแสดงถึงความเหมือนกันของสุนทรียะ

ในสว่นของหแูละตา ในความเหน็ของนกัประพนัธ์เพลงญ่ีปุน่ผูน้ีจึ้งเปรยีบเทียบวา่ 

วงออร์เคสตราจึงเปรียบเสมือนสวน

ในจารีต Judeo-Christian รากศัพท์ของคำาว่า natura แสดงให้เห็นถึงอะไรที่

อยู่ข้างนอกหรือนอกตัวเรา อย่างไรก็ตามกรอบความคิดเรื่อง “nature” นั้นเป็น

อะไรที่ญ่ีปุ่นรับเอามาจากตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยอรมันและฝรั่งเศสในช่วง

การปฏริปูเมจ ิสำาหรบัฝา่ยฝรัง่เศสกค็อื P. Vidal de la Blanche (1845–1918) 

แนวความคิด “ธรรมชาติ” ของญี่ปุ่นจึงผสมผสานกับความคิดตะวันตกมากขึ้น 

เช่น ขั้วความขัดแย้งธรรมชาติและวัฒนธรรม อันเป็นฐานคิดแบบ Cartesian ที่

เป็นโครงสรา้งทางความคดิทีส่ำาคญั เปน็ตน้ กรอบความคดิทาง “ธรรมชาต”ิ ของ

ญีปุ่น่กเ็ชน่เดยีวกนักบัสิง่อืน่ ๆ  ทีผ่สมผสานกบัอิทธิพลตะวันตก แต่ความพยายาม
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ทีห่นักลบัไปสูอ่ดตีเพือ่รือ้ฟืน้ความบรสิทุธิภ์ายใตพ้ลงัของความเปน็รฐัประชาชาต ิ

(nation-state) ของญี่ปุ่นเองก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก

สนุทรยีะทีบ่รสิทุธิผ์ดุผอ่งปราศจากสิง่แปดเปือ้นเปน็แรงปรารถนา (desire) ที่

สำาคัญ ในอดีตสุนทรียะเป็นเร่ืองที่ถูกมองว่าเป็นเรื่องท่ีสัมพันธ์กับชนชั้น ชนชั้น

สงูฟงัดนตรคีลาสสคิ ชนชัน้กลางทีม่กีารศกึษาตอ้งการฟงัเพลงสบาย เชน่ Frank 

Sinatra ในขณะที่ชนช้ันตำ่าก็ฟังเพลงป็อปและลูกทุ่ง กรอบความคิดเรื่องชนชั้น

แบบหนึ่งต้องฟังเพลงแบบหน่ึงกลับมีลักษณะท่ีตายตัวเกินไป รสนิยมของแต่ละ

ชนช้ันแตกต่างกันประหน่ึงว่าหาจุดร่วมกันไม่ได้เลย แต่ละชนช้ันมีความแตกต่างกัน

อย่างมาก การแบ่งรสนิยมตามโครงสร้างทางชนช้ันแบบน้ีเป็นส่ิงท่ีใช้ไม่ได้อีกต่อไป

จากการศึกษาในประเทศเยอรมนี (และสหรัฐอเมริกา) พบว่ารสนิยมท่ีเรียกว่า 

“omnivores” เปน็แนวทางของรสนยิมในการฟงัเพลงคอืฟงัไดห้ลากหลาย ถงึแมว้า่

ในอดีตความหลากหลายในรสนิยมจะเป็นรสนิยมของชนชั้นสูง แต่รสนิยมแบบ 

“เสพได้หมด” ขยายตัวไปสู่ชนช้ันอื่น ๆ  ด้วย อย่างไรก็ดีไม่มีอะไรท่ีตรงไปตรงมา

หรือดำาเนินไปอย่างเป็นเส้นตรงแบบไม่มีแยกแตกแขนงขนาดน้ัน เพราะพวกท่ีนิยม 

ฟงัเพลงรอ็กกม็แีนวโนม้ทีจ่ะฟงัเพลงรอ็กมากกวา่ทีจ่ะฟงัดนตรแีบบอืน่ ๆ  สำาหรับ

พวกที่ฟังดนตรีแบบทั่ว ๆ  ไปก็จะฟังเพลงได้ไม่ว่าจะเป็นคลาสสิค เฮาส์ (House) 

ป็อป สว่นพวกทีฟ่งัดนตรีแบบทีเ่ขา้ถงึมาก ๆ  หรอืเป็นคอฟังเพลงนัน้กจ็ะฟังดนตรี

ที่หลากหลาย แต่ก็นิยมเพลงคลาสสิคและแจ๊สมากกว่า สำาหรับพวกนักเรียนท่ี

เรยีนทางดนตรนีัน้กจ็ะไมไ่ดจ้ำากดัตนเองอยูก่บัเพลงคลาสสคิ เนือ่งดว้ยวา่สถาบนั

การศึกษาได้ทำาให้ดนตรีไม่ได้จำากัดอยู่แค่เหล่านักประพันธ์เพลงท่ีกล่าวถึงไว้ใน

หนังสือเล่มนี้

ชนชัน้เองกไ็มไ่ดเ้ป็นตวักำาหนดสำาคัญในการฟงัเพลงแบบเดมิ ดนตรคีลาสสคิ

ไม่ได้เป็นเร่ืองชนช้ันสูงหรือดนตรีพื้นบ้านลูกทุ่งเป็นเรื่องของชนชั้นตำ่าอีกต่อไป 

การฟงัดนตรกีลายเปน็เรือ่งของการเปดิตนเองผา่นความรู้ในเรือ่งดนตรแีนวตา่ง ๆ  

การศึกษาและการมีความรู้เรื่องดนตรีจึงเป็นฐานสำาคัญสำาหรับรสนิยม การเปิด

กวา้งของสถาบนัการศกึษา (ดา้นดนตร)ี จงึดจูะเปน็ตวักำาหนดสำาคญัในการสรา้ง

รสนิยม สถาบันการศึกษาระดับสูงเองก็มีการสร้างความเป็นสถาบัน (institutionalize) 
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ใหก้บัดนตรทีีใ่นทา้ยทีส่ดุกม็กัจะหลกีเลีย่งความเปน็อนุรกัษนิยมไปไมพ่น้ อะไรที่

ขัดกับศีลธรรมของชนชั้นกลางมีไม่ได้ ในแง่นี้การล้างสิ่งสกปรก (sanitize) ทาง

วัฒนธรรมของวิถีทางวัฒนธรรมของชนชั้นตำ่า เช่น การทำาลายล้างหรือเซนเซอร์

เรื่องเพศ เป็นต้น จึงเป็นสิ่งที่สถาบันนิยมกระทำา รสนิยมท่ีผ่านการเซนเซอร์จึง

เป็นรสนิยมท่ีชอบธรรมถูกต้อง ความถูกต้องชอบธรรมของรสนิยมทางดนตรีจึง

สอดคล้องกับวิถีทางชนชั้นที่ชนชั้นนำายอมรับสิ่งที่เรียกกันว่าดีงาม

หนังสือดนตรีเล่มน้ีจึงจะให้ใครอ่านก็ได้ตราบที่ยังมีแรงปรารถนาในการอ่าน

หนงัสอื ใครจะใคร่ฟงั Steve Reich หรอื John Cage กเ็ปน็ความเพลิดเพลนิของ

คนแต่ละคนมากกว่าที่จะปล่อยให้เป็นแค่เร่ืองของสถาบันการศึกษาดนตรีและ

ธุรกิจดนตรีเป็นผู้กำาหนด ผู้บริโภคในฐานะพลังของตลาดเป็นผู้กำาหนดท่ีสำาคัญ 

แต่ก็ไม่ใช่เร่ืองง่าย ๆ  ท่ีจะทำาให้ดนตรีขาดมิติของธุรกิจไปในโลกท่ีพ่อค้าเป็นผู้นำาโลก

ในด้านต่าง ๆ






