นํ้ามา ชีวาหมด นํ้าลด เพลงกวีดนตรีผุด
อานันท นาคคง, ๑๗ มกราคม ๒๕๔๘
(๑)
ใครเขาใจ

แดดสายอุนออน เสาร ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ผานเพียงหลังฉลองกาลคริสตมาสไปสูเชาวันใหม
พระหัตถแหงพระผูเปนเจากวัดแกวงไกว ทรงเยื้องกายรายรําอยูเหนือทองทะเลอันดามัน กอเกิดโนตเพลงที่ไมมี

จังหวะอึกทึกนั้นคอยๆลองลอยมาจากรอยดินแยกแตกลึกลงไปใตเกาะสุมาตราตอนเหนือ ผนวกผนึกกับทวงทํานอง
แหงหยดนํ้าเกาะกอดเปนเกลียวคลื่นมโหราฬมหึมาหนาหนัก แลวทะลักทะลายกระจายกระเจิงสูชายฝงทั้งมหาสมุทรอินเดีย
ซัดสาดกลืนกินสรรพชีวิตที่อยูรอบดาน ปลิดปลิวละลิ่วลอยเหมือนผงธุลีไรคา โคลนตมปฏิกูลหนุนเนื่องขึ้นมากับแผนนํ้า ตนไม
ใหญนอยถูกรื้อกระชากลากถอน บานเรือนฉีกขาดพินาศสิ้น เสียงแมธรณีหวีดรองและมัจจุราชหัวเราะกังวานแทรกผาน
บทเพลงของพระองค ทรงสบเนตรแวบหนึ่งแลวโหมจังหวะดนตรีขึ้นใหมอีกคราครั้ง
เพียงไมกี่วินาทีตอมา เสียงเพลงสะทานสะเทือนโลกาจบลง ไมมีใครปรบมือให มัจจุราชยักไหล เดินผิวปากผานไปไม
ใยดี แมธรณีกลั้นสะอื้น ปาดปายนํ้าตาจนไรสิ้นเหือดเลือดเนื้อ
ทิ้งไวเพียงนับแสนรางกระจอยรอยที่หลับใหลสูนิรันดร ฝงฝากซากเกลื่อนกลนบนพื้นเวทีการแสดงชุด “
โศกนาฏกรรม” ของพระผูเปนเจาพระองคนั้น
(๒)

คอนเสิรตรอบพิเศษ...เพลงคลื่นสังหาร... กอนเทศกาลปใหม ๒๕๔๘ ผานไป
ทองทะเลกลับมาสูระลอกคลื่นริ้วพลิ้วใส ฟาสวางกระจางตา
ทวาหัวใจมนุษยสิมันแยกแตกสลาย เสียงคลื่นลมหมทะเลมันอัดอั้นประหนึ่งชวนใหอุราละลายกระจายกระเจิง
ความตาย ความสูญเสีย ความพลัดพราก ความเจ็บปวด ความหวาดกลัว ความขื่นขมระทมเศรา ความแคนเคือง
ความกังขา ความสิ้นหวังทอแท ความปวยไข ความจน ความวิตกกังวล ความสับสนนานา
วิญญาณนับแสนที่สังเวยธรรมชาติพิฆาตฆาถูกนํามาเลาขานผานสื่อเทคโนโลยีประดามี
Tsunami ...สึนามิ... สึนามิ...
คําๆนี้กลายที่รูจักมักคุนในเวลารวดเร็ว กระจายไปทุกชาติ ทุกภาษา ทุกเผาพันธุ
พรอมทั้งเรื่องราวขาวสารที่หนุนเนื่องกันทุกเสี้ยววินาที นับตั้งแตตื่นนอนจนนิทราฝน
(๓)

(๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ คณะกรรมการอักขรานุกรมภูมิศาสตรราชบัณฑิตยสถานของไทย ไดบัญญัติคํา Tsunami วา "
คลื่นสึนามิ" โดยใหคําแปลวา "คือคลื่นในทะเลที่มีชวงคลื่นยาวประมาณ ๘๐-๒๐๐ กม. เกิดจากความสั่นสะเทือนของแผนดิน
ไหวหรือแผนดินถลมหรือภูเขาไฟระเบิดที่พื้นทองมหาสมุทร ซึ่งคลื่นสามารถเคลื่อนตัวขามมหาสมุทรหางจากตําบลที่เกิดเปน
พันๆ กิโลเมตร ดวยความเร็วประมาณ ๖๐๐-๑,๐๐๐ กม./ชม. โดยไมมีลักษณะผิดสังเกตเพราะมีความสูงแคประมาณ ๓๐
เซนติเมตร เรือที่แลนผานคลื่นนี้จะไดรับความสั่นสะเทือนทําใหเรือโคลงอยางแรง มีเสียงดังเหมือนเสียงปนใหญหรือเสียงฟาผา
ติดตามมา ทําใหคนประจําเรือเขาใจวาเรือเกยหินใตทะเล ถาคลื่นเคลื่อนตัวผานที่ตื้นจะเพิ่มความสูงอยางรวดเร็วประมาณ ๑๕
เมตร กอใหเกิดอันตรายตอมนุษยและสิ่งกอสรางบริเวณชายหาดนั้นๆ)
บทเพลงของพระเจาถูกไขรหัสและตีความหมายดวยศัพทแสงทางธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา ธรรมชาติวิทยา และอีก
หลายๆวิชาการที่พลันแตกฉานผานปญญาและจินตนาการของผูคนที่หันมาพูดในเรื่องเดียวกัน ฟงในเรื่องเดียวกัน ถามในเรื่อง
เดียวกัน คิดในเรื่องเดียวกัน ทําในเรื่องเดียวกัน และมีทุกขในเรื่องเดียวกัน
แรงใจ แรงกาย แรงสมอง วิชาความรู แรงกําลัง กอนเงินบริจาค ทรัพยสิน อาหาร สิ่งของ โลหิต เวชภัณฑ ถูกแบงปน
ถูกถายเทสูผูประสบภัยพิบัติ ผูสูญเสีย ผูยังคงดํารงชีวิตอยูในความปวดราว ไมวาจะเปน ๖ จังหวัดชายฝงทะเลอันดามันของ
ไทย ไปจนเพื่อนรวมโลกทั้งหลายที่รายลอมทองนํ้ามหาสมุทรอินเดียซึ่งตองเผชิญกับสึนามิเชนกัน
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กองกุศลปนเปไปกับกองขยะโฆษณาหาเสียงและยุทธวิธีประชาสัมพันธ จากบุคคล เปนบริษัทหางราน ธุรกิจ
โทรคมนาคม (สงขอความผานมือถือแลวไดบุญ=หลักธรรมที่กาวหนากวาพับนกกระดาษ) กองกําลังกูชีวิต กองทัพ หมอ
สัปเหรอ กองทุน ธนาคาร (ลดดอกเบี้ย=แตไมละดอกเบี้ย) จนถึงการเกทับยอดเงินชวยเหลือจากนานาประเทศที่มั่งมีศรีสุขไปสู
ประเทศที่เดือดรอน เปนมหากุศลที่ยิ่งใหญหาใดปาน
ในกาลนั้น บทเพลงของมนุษยกระจอยรอยก็เปลงเสียงขับขานขึ้นมาทามกลางความนิ่งงัน
ที่นี่ ที่นั่น ที่โนน เมื่อวาน วันนี้ และวันพรุงนี้
แมบทเพลงจะไมใชถาวรวัตถุดั่งอนุสรณสถาน ไมใชพื้นที่ของการจัดระเบียบองคความรูดั่งพิพิธภัณฑ ไมใช
พงศาวดารตํานานนิทานนิยาย เปนเพียงเสียงแผวกระซิบผานตัวโนตที่อาจจางหายไปในสายลม แตก็ยิ่งใหญพอที่จะชวน
ใหคนฟงไดครุนคิดคํานึงถึง
และนาที่จะบันทึกไวเปนหมายเหตุเพลงดนตรี หมายเหตุที่รอวันเติมเต็ม
(๔)

ยืนยง โอภากุล หรือ แอด คาราบาว สงเสียงเหนอคุนหู ผานสายกีตารกรีดกรายสไตลโฟลคหางเสียงญี่ปุน เหงา
เศราหมนหมอง ผานคลื่นโทรทัศนไอทีวีและชองอื่นๆ นับตั้งแตวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ โดยมีภาพเหตุการณสึนามิถลมภาค
ใตยานเกาะภูเก็ต พังงา และสถานที่ที่เคยเปนแหลงทองเที่ยวที่ชางภาพโทรทัศนไทยนํามารอยเรียงจนแทบจะเปนมิวสิควิดีโอที่
มีมูลคาการถายทําอันไมอาจประมาณได ชื่อเพลงวา “ซับนํ้าตาอันดามัน” ถือวาเปนเสียงเพลงแรกที่ปรากฏตัวขึ้นในแวดวง
เพลงเพื่อชีวิตสมัยสับสนนิยมของไทยที่มีบทบาทมากกวาเพียงเปนเพลงสินคาพาณิชยและรับใชอัตตาของตนเทานั้น
ไมเคยคิด ไมเคยฝน ไมทันตั้งตัว ทองฟามืดมัว แผนดินเลื่อนลั่นสั่นไหว ไมเคยพบ ไมเคยเห็น ไมเคยสนใจ ซูนามิคือ
อะไร รูจักแตซาซิมิ
มันมาดังมัจจุราช ทุมโถมรุมใสชายหาด มันกวาดทุกสิ่งพินาศ.....ซูนามิ
ไมเคยนึก ไมเคยนับ สรรพศพมากมาย แผนดินรํ่าไห แผนนํ้าใยเลือดเย็น ไมวาใคร ไมวาชาติไหน ไมมีขอยกเวน
ธรรมชาติคือกฎเกณฑ.....มนุษยเทียบเทาเม็ดทราย
มันมาดังมัจจุราช มันโถมทุมใสชายหาด มันกวาดทุกสิ่งพินาศ.....ซูนามิ
อันดามัน สวรรคบนโลกวิไล ตองวิปโยคครั้งยิ่งใหญ.....นี่คือชะตากรรม อันดามัน สวรรคไมทันเตรียมกาย ไหลไป
เถอะธารนํ้าใจ.....ซับนํ้าตาอันดามัน ไหลไปเถิดธารนํ้าใจ.....ซับนํ้าตา.....อันดามัน
แอดใหขอมูลกับสื่อมวลชนวาเขาแตงเพลงนี้ขึ้นภายในเวลารวดเร็วประมาณสามชั่วโมงโดยนําบทกวีของทิวา สาระ
จูฑะ บรรณาธิการนิตยสารสีสันที่ขึ้นตนวา ไมเคยคิด ไมเคยฝน ไมทันตั้งตัว กับ มันมาดังมัจจุราช มันโถมทุมใสชายหาด มัน
กวาดทุกสิ่งพินาศ มาเปนแมแบบแลวขยายถอยคําออกไป แรงบันดาลใจของตัวเพลงอีกดานก็คือก็คือขาวการถึงแกอนิจกรรม
ของ คุณพุม เจนเซน รวมถึงเรื่องราวความสูญเสียของเพื่อนๆ ทั้งชีวิตและธุรกิจที่พินาศไปกับคลื่นยักษ ไดเราใหจิตวิญญาณ
แหงนักสูบนถนนดนตรีใหเขียนเพลง เพื่อใหกําลังใจกับผูเคราะหราย ในหวงยามที่นํ้าตาเออทนทวมใจ พรอมชักชวนคนไทยได
ชวยเหลือกันอยางจริงจังผานบทเพลง
แมวาจะโดนวิจารณวาเปนการฉวยสถานการณสรางผลประโยชนหรือถูกติติงจากใครบางคนที่เปน “นายภาษา” วา
ออกเสียงผิดจากขนบที่ราชการเกาะยึดหรือตําหนิวาพรรณนาภาพของเหตุการณแตกตางไปจากของจริง (ทองฟามืดมัว) เปน
เนื้อหาที่เชื่อถือไมไดในทางประวัติศาสตร แตแอดก็ไดอธิบายกลับวาบทเพลงก็คือบทเพลง เปนเรื่องของจินตนาการ โนตดนตรี
ไมสามารถเอาระเบียบภาษามาบังคับกันได ที่สําคัญคือเปนการเสนองานดวยความรูสึกของคนทํางานเพลง ซึ่งเปนคนละเรื่อง
กับนักวิชาการหรือนักวิจารณ
“ผมไมรูละวาใครมันจะออกเสียงซูนามิ หรือสึนามิ เพราะมันไมใชภาษาพอภาษาแมผม แตก็ยอมรับวาเพลงนี้ออกมา
เร็ว แตยืนยันวาทั้งหมดไมไดผิดพลาดหรือสะเพรา เพราะเนื้อทุกทอนผมตั้งใจ การออกเสียง "สึนามิ" นั้น กอนแตงผมก็ปรึกษา
กับเพื่อนชาวญี่ปุนแลว ไอ Tsu เขาใหกัดฟนและเปลงเสียงสั้นๆ ปรากฏวาเปน "ซูนามิ" มันก็เทานั้นเอง นอกจากนี้ทอนที่มีคํา
วาซาเซมิ ผมก็ไมไดลอเลียน อยาโงนัก ไอพวกที่แกๆ เกงแตเขียนขาววิจารณ ผมแคอยากสื่อใหประชาชนตื่นตัวกับเหตุการณ
ไกลๆ ตัว หรืออีกทอนหนึ่งที่วาทองฟามืดมัว ผมก็สื่อใหเห็นถึงหวงเวลาความรูสึกกอนเกิดมหันตภัย"
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"เชื่อวาเพลงของผมหากไมเปลี่ยนเนื้อมันก็ไมทําใหโลกแตกหรอก อยาทําเรื่องเล็กใหเปนเรื่องใหญเลย คนดามัน
ปญญาออน ตอนนี้บานเมืองก็แยพออยูแลว กรุณาอยาซํ้าเติมเลย ผมขอรอง"
อยางไรก็ตาม บทเพลงนี้ไดถูกนําออกเผยแพรตลอดชวงการรายงานขาวกอนและหลังปใหม ๒๕๔๘ กับภาพ
เหตุการณที่นับวันจะตอกยํ้าความรูสึกรันทดหดหูของผูชมมากขึ้น
เปนเพลงหนึ่งที่มีอิทธิพลอยางยิ่งตอความรูสึกของคนไทยที่ผานชวงเวลาสึนามิมาดวยกัน อยางนอยก็เห็นใจกันและ
กันมากขึ้น คอยติดตามเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรมที่สอดแทรกสึนามิมากขึ้น หรือหันไปงุนงงกับบทบาททาทีของแอด คารา
บาว ยุคหลังอุดมการณใสขวดยาชูกําลังมากขึ้น
หากไมนานตอมา บทเพลงนี้กลายเปนที่มาของโครงการอัลบั้มเพลงการกุศล “ซับนํ้าตาอันดามัน” ซึ่งรวมผลงานของ
เพื่อนพองศิลปนเพื่อชีวิตอีกหลายคนที่หันมาสรางงานเชนเดียวกับแอด โดยไมหักคาใชจายและจะมอบรายไดจากการจําหนาย
อัลบั้มทั้งหมดใหกับหนวยงานที่ดูแลสถานการณตรงนี้
อัลบั้มออกเผยแพรอยางเปนทางการเมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยมีผลงานจากศิลปนรายอื่นๆมาประดับ อาทิ สุร
ชัย จันทิมาธร หรือ หงา คาราวาน เพลง "นอนบนความตาย" และ "อยูเคียงขางเธอ...อันดามัน", โฮป แฟมิลี่ เพลง "สึนามิ ๒๖
ธันวาฯ”, ฮิวโก จุลจักร จักรพงษ นักรองนําวง"สิบลอ" เพลง"๒๖/๑๒/๐๔", เศก ศักดิ์สิทธิ์ เพลง "รวมใจไทย สูภัย สึนามิ", เล็ก
ปรีชา ชนะภัย เพลง "คนไทยไมทิ้งกัน", บี๋ คณาคํา อภิรดี เพลง "เรียก..ขวัญ", ศุ บุญเลี้ยง เพลง "ส.ค.ส. ๒๕๔๘", แฮมเมอร
เพลง"ขอบคุณนํ้าใจ", กวี "กําสรวลสมุทร" โดยเนาวรัตน พงษไพบูลย ดนตรีโดยธนิสร ศรีกลิ่นดี ฯลฯ
จะโลดแลนเปนแกนสารหรือถูกลืมเลือนในสังคมบริโภคประชาธิปไตยทุนนิยมไทยแลนดหรือเปลาคงเปนเรื่องที่ไม
อาจประเมินได
เนื้อรองเพลง “ซับนํ้าตาอันดามัน” ถูกแปลเปนภาษาอังกฤษ Tsunami โดย เซน โอภากุล ลูกสาวของแอดซึ่งกลับ
มาจากเรียนหนังสือที่ออสเตรเลียในชวงนี้พอดี และเปนผูขับรองเพลงนี้ในการบันทึกเสียงเมื่อ ๘ มกราคม ๒๕๔๘ โดยมีคุณพอ
ดีดกีตารรวมกับ ขจรศักดิ์ หุตะวัฒนะ (หมี คาราบาว) และเสียงฟลูทของ หมิว หุตะวัฒนะ (ลูกสาวของขจรศักดิ์) การบันทึก
เสียงเพลงนี้มีการปรับทางดนตรีใหพิถีพิถันขึ้นมากกวาฉบับภาษาไทย
Never dream/ never thought/ of what may come/ To be completely in the dark/ to live these
lives upon the fear/ Never sight/ never sense it/ and there's no clue/ What is Tsunami out of the blue/
how many lives that we have lost/ *They come/like the great reaper/ Upon the beach unstoppable
power/Destroy everything...Tsunami/
Never dare/we're all surrounded/they're seeking survivors/ Oh no can't you see? We're all tremble
now whit pain/ No matter who/no matter which nations/ there's no exception/
Mother Nature masters everything/ everyone likes a little sand/ *They come like the great reaper/ Upon
the beach unstoppable power/ Destroy everything...Tsunami/
Andaman/ a place of paradise/ Now we're leaving when they're dying/ They'd suffered whilst
we're crying...oh life/ Andaman/still aparadise/ No more pain no more cry/ Healing by love giving heart...[*
๒] Oh ohhh.....Tsunami
(๕)

ปู พงษสิทธิ์ คัมภีร อีกหนึ่งดาวเดนของวงการเพลงเพื่อชีวิต กลั่นบทเพลง “ซึนามิ” ออกมาจากความรูสึกเศรา
สะเทือนใจกับขาวสาร แมจะเขียนขึ้นทันควันหลังจากเหตุการณเกิดขึ้นคือ ๒๗ ธันวาคม แตกวาจะไดบันทึกเสียงก็คลอยหลัง
แอดออกไปถึงหลายวัน และเปนอีกเพลงหนึ่งที่ไดนําออกเผยแพรทางโทรทัศน-วิทยุมากเชนกัน นอกจากนี้ยังใชเปนเพลงขึ้นเวที
รวมพลคนดนตรี ศิลปะ และวรรณกรรม ขึ้นเวทีคอนเสิรตกับเพื่อนนักดนตรีกลุมมาลีฮวนนาดวยที่รานอาหาร ป.กุงเผา ปน
เกลา เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๘ กอนที่จะสงบทเพลงนี้ใหแอด คาราบาว รวบรวมเขาไวในอัลบั้ม “ซับนํ้าตาอันดามัน” เพื่อ
ขายเปนทุนการกุศลตอไป
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ลีลาการขับรองและสไตลดนตรีของปู เนนการบีบเคนอารมณมากกวาแอด ซึ่งไมแนใจวาผูประสบเหตุการณนี้ตรงๆได
ฟงแลวจะรูสึกอยางไร
แดดยามเชา สองฟาสวย ลมเลพัดสูดไอฉํ่า แหวกวายนํ้า ทามกลางฝูงปลา เจาตัวนอยระเริงรา เคียงนางฟาคูใจฉัน
เธอเทานั้นที่ฉันฝนหา ทุกๆ อยางดูเงียบงัน ทะเลพลันเหือดแหงลง ปลาติดหลม แหวกวายไมไหว มองทะเลกอคลื่นแรง เปน
กําแพง ดั่งผีราย พังทลายกวาดกลืนทุกสิ่ง พุงเขามาดูดกลืนกิน ทุกๆ สิ่งมลายหาย คนลมตาย จาก ดั่งฝูงปลา ซึนามิ
ทะเลคลั่งมันเกรี้ยวกราด ภัยธรรมชาติ เกินตานไหว เร็ว แรง โหดราย ไรปราณี ซึนามิ พรากลูก พรากพอ จากแมไป
พรากอนาคตอันสดใส พรากจิตวิญญาณ พรากความฝน ซึนามิ ซึนามิ ซึนามิ
(๖)

๒๗ ธันวาคม เชนกัน มิใชเพียงเกิดเพลงของปู หากแตกวีรัตนโกสินทร เนาวรัตน พงษไพบูลย ไดรายปากกาเขียน
บทกลอน “กําสรวลสมุทร” ขึ้นจากเหตุการณและความรูสึกเดียวกัน บทกวีบทสุดทายไปเสร็จเอาเมื่อ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗
และสงผานตอใหสถานีโทรทัศนและวิทยุหลายชองนําไปอานสลับกับขาวและเพลงตลอดชวงกอนและหลังปใหม กระทั่งไดลงตี
พิมพในคอลัมน “ขางคลองคันนายาว” หนังสือพิมพเดลินิวส ฉบับวันอาทิตยที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๘
จึงขอนํามารวมเอาไวดวย ณ ที่นี้ เพราะเปนบทกวีที่มีบทบาทไมแพเพลงสึนามิในชวงเวลาดังกลาว
กําสรวลสมุทรทน
เทวษทวมธรณี
วิปโยคทั้งโลกตรี
ก็จะตั้งแตนํ้าตา
โลกจะแตกแลว
จึงแตกราวทั้งโลกา
พลานพลั่งประดังมา
แตมรณังเขาสังเวย
ผองเพื่อนรวมแผนดิน
มารวมดับบรรทับเกย
กายเศียรลงเกลือกเสย
กับกองทรายกรรแสงศัลย
กวนเกษียรสมุทรไท
เปนเปลวไฟประลัยกัลป
มหาคลื่นคณานันต
กัมปนาท ณ มณฑล
กองทรายจะตางเมรุ
มาซึมซับอัสสุชล
มหาสมุทรอันคํารณ
จะตางฆองประโคมคํา
รวมสู รวมกูโลก
รวมสูโชคชะตากรรม
รวมผนึกสํานึกนํา
สันติธรรมสูโลกเทอญฯ
กวีแลงแหลงสยาม นอกจากเนาวรัตน พงษไพบูลย ยังมีนักเลงอักษรอีกหลายทานที่สรางผลงานมาเนื่องในสถานกา
รณสึนามิ ผานหนากระดาษหนังสือพิมพรายวัน นิตยสารรายสัปดาห หนาอินเตอรเน็ต จนถึงการเอยวาจายามขึ้นเวที จะฟงไมรู
หรือรูเรื่องก็ตามที ลวนแลวแตมีความหมาย
ลองยกตัวอยาง(สั้นๆ)สักสองสามรายเพื่อรวมบันทึกประวัติศาสตรเอาไวดวย
โอโออนาถหนอมฤตยู
จูคลื่นมัจจุราชฉกาจประหาร
ชีวิตมนุษยนานาชาติแหลกลาญ
ลางผลาญเอเซียสูญเสียมหึมา ฯ
อเนจอนาถ 'สึนามิ' มฤตยู
จูอันดามันคลื่นมวยดวยฆา
ซัดสาดซํ้ากรรมเวรนานา
อนิจจาวิปโยคโศกซึ้งนาน ฯ
อาดูรพูนเทวษเหตุคลื่นมรณะ
สยามจะตื่นสติปญญากลาหาญ
นฤมิตศาสตรศิลปจินตนาการ
หามอวิชชาประหารตามยถากรรม ฯ
(อังคาร กัลยาณพงศ, สึนามิ' คลื่นมัจจุราชอเนจอนาถสะเทือนใจ, เนชั่น มกราคม ๒๕๔๘)
สองหาสี่เจ็ดธันวายี่สิบหก
อันดามันอันตราย
โออนาถอนิจจา
หาดทรายงามนํ้าเย็นเย็น

เดือนตํ่าดาวตกเวลาสายสาย
เกิดเหตุรายเหลือลําเค็ญ
ตั้งแตเกิดมาเพิ่งเคยเห็น
เกิดคลื่นคลั่งเขนไลฆาผูคน
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โถคลื่นเอยที่เคยเลน
นํ้าใสเย็นที่เคยยล
เปนไฉนเหตุใดบัดดล
ขึ้นฝงปลนเอาชีวิตไป
ชีวิตไหนทั้งไทยตางชาติ
คลื่นพิฆาตไมวาใคร
ทั้งอันดามันนาพรั่นใจ
โหยหวนรํ่าไหโออันดามัน
ภูเก็ตเจามาเศราหมอง
นํ้าตานองระนองนั่น
กระบี่พังงาจมจาบัลย
วิปโยคโศกศัลยตรังสตูล
เพื่อนพลัดเพื่อนพอพลัดแม
เด็กพลัดผูแกที่สาบสูญ
สิ้นทรัพยสินแผนดินอาดูร
กองศพกองกูณฑกลาดเกลื่อนไป…
(วาณิช จรุงกิจอนันต,แหล... สึนามิ, มติชนสุดสัปดาห ๑๔ มกราคม ๒๕๔๘)
(๖)

ขามปใหมไปไมนานเกินรอ พอตูใหญในวงการเพลงเพื่อชีวิตที่ผานเสนทางการตอสูทางอุดมการณมายาวนาน สุรชัย
จันทิมาธร หรือ หงา คาราวาน ไดเขียนบทเพลง “นอนบนความตาย” ขึ้นมาเมื่อ ๓ มกราคม ๒๕๔๘ เจตนาเสมือนดั่งเปน
เพลงกลอมศพ ใหผูเสียชีวิตจากสึนามิไปสูสุคติ แมจะเปนความตายที่ไมมีใครตั้งตัวรับทัน สวนผูที่ยังอยูนั้นก็ขอใหกําลังใจกันให
สูตอไป
หลับเถิดหนา หลับเถิดหนา นะเพื่อนเอย หลับไปเลยใตฟาสีคราม แผนฟามหาสมุทร สายสมแสงเดือนนวลปลั่ง
เพื่อนจงฝนถึงวันแสนชื่น ตื่นขึ้นมาพรอมเพรียงความหวัง ขอวันใหมอีกครั้ง หลังเธอนอนบนผืนทราย
ตนมะพราวโบกไหวๆ เมฆขาวลอย เด็กนอยลูกหลานของทะเล เปลือกหอยปูปลาชายฝง ผืนทรายและแนวปะการัง
จรดขอบฟาเขียวครามนํ้าเค็ม เติมเต็มชีวิตและพลัง ขอวันใหมอีกครั้ง หลังเรานอนบนความตาย
และในชวงเวลาใกลเคียงกัน อีกสหายหนึ่งผูรวมเดินทางในกองเกวียนคนทุกขมานมนาน ทองกราน ทานา ไดแตง
เพลง “อยูเคียงขางเธอ...อันดามัน”เลาขานถึงฉากที่หาดทรายแหงความสุขสําราญของผูคนที่มาทองเที่ยวและผูอยูอาศัยกลาย
เปนแดนประหาร ขอสงความรักและหวงใยมาใหทองทะเลนี้
อันดามันวิโยคโหยไห ผูที่รักพลัดพรากจากไป ไมเหลือไวแมคําบอกลา สึนามิถาโถมกระหนํ่า สาดซัดซํ้าบานเรือน
แหลกสลาย ภาพที่เห็นผูคนเกลื่อนตาย เปลี่ยนหาดทรายกลายเปนหาดประหาร
โอ อันดามัน โอ อันดามัน เธอปวดราวระทม ใจแทบลมเยียวยา ผูคนรวมรูทั้งโลกา ไหลหลั่งมา ชวยซับนํ้าตาใหเธอ
รักและหวงเธอ อันดามัน จะอยูเคียงขางเธอ อันดามัน
ฟามืดมาแลวสวาง หาหนทางสูอีกหน ทุกขผานมาแลวผานไป พลิกฟนใจเราคืนมา
รักและหวงเธอ อันดามัน จะอยูเคียงขางเธอ อันดามัน
(๗)

สัปดาหแรกของมกราคม ๒๕๔๘ ผานไปอยางเหงาหงอย แมวันหยุดสุดสัปดาหจะมีบรรยากาศวันเด็กแหงชาติมาชวย
ใหชีวิตชีวากระชุมกระชวยขึ้น
ใครคนหนึ่งที่ไมยอมแก สัญลักษณเบบี้เฟซสองพันปแหงคายเทปแกรมมี่ เบิรด ธงไชย แม็คอินไตย เอยออนเสียงใสๆ
ใหกําลังใจแฟนเพลงผานมานเปยโนพรางพราย เพลง “อีกไมนาน” คํารองของนิติพงษ หอนาค ทํานองละมายคลาย Even
now ของ แบรี่ แมนิโร
อีกไมนาน ก็จะเปนเวลาของวันใหม อีกไมนาน เราคงเห็นดวงตะวันสองแสงที่ตรงขอบฟา
อีกไมนาน แรงใจที่หมดลงไปจะฟนกําลังหัวใจใหคืนกลับมา อีกไมนาน อีกไมนาน
อีกไมนาน อาจจะพอมีแรงใหยิ้มบาง อีกไมนาน คงพอทุเลารองรอยบาดแผลที่เพิ่งผานมา
อีกไมนาน มือเราจะแกรงดังเดิมและลบนํ้าตาที่ไหลใหแหงจากตา อีกไมนาน อีกไมนาน
คลื่นลูกใหญผานไป ทิ้งไวเพียงคลื่นนํ้าตา คลื่นนํ้าใจเขามาทดแทน เมื่อฟาไดลิขิต กระชากชีวิตนับแสน ปาดนํ้าตา
แรนแคน แลวเดินตอไป แลวมันจะผานไป
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อีกไมนาน จะเปนคนคนเดิมและเริ่มใหม อีกไมนาน จะเดินหนาไปไมคืนกลับหลังไมมองกลับมา
อีกไมนาน จะยืนไดดวยตัวเอง ดวยหวังที่เต็มหัวใจไมมีเลิกรา อีกไมนาน อีกไมนาน
(๘)

แววขาวมาจากฟากฝงอื่นของทองทะเลและฝงฟา
๑๑ มกราคม ยะเวท อัคทาร Javed Akhtar และชฏิน-ละลิต Jatin-Lalit สองนักแตงเพลงมือทองของโลก
ภาพยนตรภารตะบอลลีวูด Bollywood ประเทศอินเดีย ซึ่งสูญเสียผูคนรวมแผนดินไปหลายหมื่น ประกาศเสนอบทเพลง “
กวักมือเพรียกเรียกชีวิต” Zindagi Pukaarti Hai (Life Beckons) เพื่อใชในการบันทึกเสียงซีดีและวีซีดีการกุศลโดยคณะนัก
รองและศิลปนดาราดังทั้งประเทศ อาทิ Alka Yagnik, Udit Narayan, Shaan, Sonu Nigam, Shreya Ghoshal, Sunidhi
Chauhan, Sapna Mukherjee and Sadhna Sargam Chauhan และจะนําออกแสดงอยางเปนทางการครั้งแรกในงานแถลง
ผลการประกวดภาพยนตรแหงชาติ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘
Zindagi pukaarti hai/ Aao hum tum bhi milke pukaarein/ Zindagi kab haarti hai/
Aao hum tum bhi dukh se na haarein/ Zakhm dharti ke tan pe hai kaar/, Kitne dil hain jo gham se hain
bhaari/ Dard ki leher hai/ zahar hi zahar hai/ Aao milke yeh zahar utaarein.
ในเวลาเดียวกัน นิมาล เมนดิส Nimal Mendis นักแตงเพลงและนักรองเพลงสมัยนิยมที่มีชื่อเสียงที่สุดของศรีลังกา
ก็ไดถายทอดบทเพลงภาษาอังกฤษ ภาษาสิงหล และทมิฬ ออกมา ๒ เพลง เพื่อสะทอนถึงความรูสึกสูญเสียที่ยิ่งใหญไมแพจาก
มุมอื่นของโลก บทเพลงนี้นิมาลมอบใหรัฐบาลศรีลังกาใชเปนโฆษณาระดมทุนชวยเหลือจากนานาชาติ
เพลงแรก (ไมทราบชื่อ) Oh see the foam/ The foam-crested wave/ Everyone is dying/ No one to
save/ Rising terror thirty feet/ Crashing on the shore/ Rolling horror on the land/ Destroying door to door/
Did you need the tsunami/ To leave war behind/ To come together/ Love each other/ My child I cannot
find/tsunami tsunami Can I forget this day/ My hand has lost its grip/ My child is washed away/ tsunami
tsunami/ From the bottom of the quake/ Why have you done this?/ Hundreds and thousands to take/ The
sea speaks to you man/ The sea speaks to you / I’m cleansing your sins man/ And all of your motherland.
เพลงที่สอง (ไมทราบชื่อ) I was watching the sea gull/ Diving for the ﬁsh/It caught the swimming
eel/Out of the deep/ I remembered the bullet/ Past my ear with a swish/ I grabbed my child/ saved
ourselves/ With one mighty leap/ Give me an answer/ You transgressed the law/ What is in your mind
now/ My child is no more.
ขามไปที่เกาะอังกฤษ ทันทีหลังเทศกาลปใหมผานพน บรรดาศิลปนนักรองเพลงพ็อพรุนใหญอยาง คลิฟ ริชารด Cliff
Richard บอย จอรจ Boy George โรบินและแบรี่ กิ๊บบ จากบีจีส Robin and Barry Gibb of The Bee Gees คริส เรีย
Chris Rea โอลิเวีย นิวตัน จอหน Olivia Newton-John โรแนน คีตติ้ง Ronan Keating ไดพากันเดินแถวเขาสตูดิโอ One
World Project เพื่อขับรองบทเพลง Grief Never Grows Old บ ทประพันธของดีเจรุนเดอะแหงสถานีวิทยุบีบีซี ไมค รีด
DJ Mike Read เขียนเปนบัลลาดโศกซึ้งหลังจากไดชมภาพเด็กกําพราไรพอแมผานจอโทรทัศนที่ถายทอดเหตุการณสะเทือน
ขวัญ และหวังวารายไดจากการขายอัลบั้มเพลงนี้คงไดมีโอกาสนําไปชวยเหลือเด็กเหลานั้นเชนกัน
และไมนานหลังจากโปรเจ็คเพลงใหม แฟนเพลงชาวอังกฤษก็จะไดรวมกันอุทิศทุนทรัพยผาน รายการคอนเสิรตใหญ
อีกครั้งครา ในวันที่ ๒๒ มกราคม ณ สนามกีฬาแหงชาติ Millennium Stadium เมืองคารดิฟ ในคอนเสิรต “Live Aid”
ถายทอดผาน BBC จัดโดยโตโผชื่อดัง พอล ซาเจนท Paul Sargent ซึ่งเคยผานงานคอนเสิรตเหยื่อโรคเอดสใน Freddie
Mercury Tribute Concert ที่สนามเวมบลียมาแลว
๗ มกราคม ๒๕๔๘ แจกกี้ ชาน Jackie Chan หรือ เฉินหลง ดารากังฟูผูยิ่งใหญ เปนตัวตั้งตัวตีรวบรวมบรรดาดารา
หนังชั้นนําของเกาะฮองกงอีก ๗๐ รายรวมกันขับรองบทเพลง We are the World เปนภาษากวางตุง เพื่อออกอัลบั้มพิเศษ
Song for Tsunami Relief เพื่อหารายไดสมทบทุนชวยเหลือผูประสบภัยแมจะอยูหางกันคนละฝงทะเล
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๘ มกราคม ๒๕๔๘ เหลาดารานักรองขวัญใจวัยรุนแหงไตหวัน เจย เอฟโฟร F-4 กลุมหนุมซุปเปอรหลอที่สาวไทย
สะเทิ้น ยาตราทัพขึ้นเวที Sending Love to Southern Asia Charity Function ที่เมืองไทเป โชวเพลงรองใหกรี๊ด...ซึ้ง
พรอมทั้งชวยกันรับบริจาคเงินจากแฟนเพลงผานสายโทรศัพท ขาวคราวและภาพซุปเปอรหลอของนักบุญเอฟโฟรแพรสะพรัด
ไปในสื่ออิเลคโทรนิคสเมลของสาววัยรุนทั่วเอเชียอยางรวดเร็วและหนักหนวงไมแพครั้งที่คลื่นสึนามิมาเยือน
๑๐ มกราคม ๒๕๔๘ มหาเศรษฐีแหงอุษาคเนย บรูไน ไดรวบรวมศิลปนเพลงพ็อพของประเทศกวา ๒๐ ราย อาทิ
Sally, Faiz, Fairuz, Joe M, Spring, MNC, Hjh Salmaya Hj Husin, Sharizan Masri, Khatijah, Milin, students of
Bakat Akademi, Faisal, Hans Anwar, Chickalo, Rachael Malai Ali ออกอัลบั้ม “Asia Aid” เพื่อการกุศลโดยดวนเชน
กัน โดยมี ๔ บทเพลง "Hari Baru" เขียนโดย Rachael Malai Ali, "Kisah Dunia" โดย Hans Anwar และอีก ๒ เพลงที่นํามา
จาก Pelangi Network and Pg Saiful Rizal Faisal บันทึกที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงชาติบรูไน Pelangi Network of
RTB
๑๕ มกราคม เวลาสองทุม ชาวอเมริกันและเพื่อนรวมโลกที่ใชบริการเครือขายดาวเทียมโทรคมนาคม ไดยลยิน
มหกรรมบันเทิงมหากุศล Tsunami Aid: A Concert of Hope ออกอากาศจากสตูโอในนิวยอรค, ลอส แองเจลีสและกรุง
ลอนดอน ของอังกฤษ ผานจอโทรทัศน NBC เปนเวลา ๒ ชั่วโมง โดยมีศิลปนชั้นนําในวงการอุตสาหกรรมเพลงหลากรุน อาทิ
Madonna, Sheryl Crow, Stevie Wonder, Maroon ๕, Norah Jones, Sarah McLachlan, Lenny Kravitz, Kenny
Chesney, Gloria Estephan, Diana Ross นอกจากนี้เหลาดาราฮอลลีวูดอยาง Halle Berry, Kevin Spacey, George
Clooney ฯลฯ ยังมาชวยกันทําหนาที่พิธีกรในรายการ รายไดของการจัดคอนเสิรตทางโทรทัศนเพื่อระดมเงินสนับสนุนกาชาด
กาชาดอาเมริกันที่ทํางานชวยเหลือเหยื่อแผนดินไหวและคลื่นยักษที่พัดกระหนํ่าพื้นที่ชายฝงมหาสมุทรอินเดีย โดยรับบริจาค
ผานทางโทรศัพทและอินเตอรเน็ต
(๙)

วกกลับมาที่ไทยแลนดแดนสยาม
๑๕ มกราคม ๒๕๔๘ (แหลงขาวจาก สํานักขาว S.H.A.N ศูนยขาวสาละวิน (Salween News Network) ในขณะ
เวลาเดียวกันกับที่พลโลกสวนใหญกําลังเฝาดูเทพธิดามาดอนนาและ นอรา โจนส ครวญเพลงซึ้งอยูหนาจอโทรทัศนอยูนั้น
ทามกลางอากาศหนาวเหน็บของสนามกีฬากลางพรหมมหาราช โรงเรียนแมสายประสิทธิ์ศาสตร อําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย ชนกลุมนอยอีกจํานวนหนึ่งที่ถูกขนานนามวา “ไทยใหญ” กําลังเงี่ยหูฟงเสียงเพลงของศิลปนไทยใหญ จายเจิงหาญ
จายหาญแลง จายเคือสูง นางคํานอง นางหมวยผอง และอีกหลายศิลปนที่เดินทางเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารอยูในเมือง
ไทยขับรองเพลงเพื่ออุทิศใหแกคนไทยที่เดือดรอนอยูบนผืนดินเดียวกัน (คาผานประตูราคา ๕๐ บาท)
วันรุงขึ้น วันอาทิตยที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๘ เวลา ๒๒.๐๐ - ๒๓.๑๕ น. คอแจสผูโศกศัลย พากันไปซึมกระทือหนา
แกวเบียร ณ Brown Sugar Jazz Pub and Restaurant สารสิน และตอเนื่องไปถึงอีกวันตอมา ยายไปกระทบจอกกันที่
Saxophone Pub อนุสาวรียชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร เพื่อรวมฉลองใหกับเหตุการณยิ่งใหญภายใตโครงการ Flowers for
Andamann : LIVE JAZZ FOR LIFE (Tsunami Victims)โดยมีนักดนตรีแจสชั้นนําทั้งไทยและตางประเทศ เทวัญ ทรัพย
แสนยากร, Inﬁnity, Bangkok Connection, จิรพรรณ อังศวานนท, Chai Blues, เล็ก ทีโบน, นัดดา วิยะกาญจน, เกล
ดิลา, ปอม ออโตบานห และอีกมากมาย เสียงเพลงแจสนั้นเปนหนึ่งในแรงกําลังใจและรายไดสมทบทุนชวยเหลือผูประสพ
มหันตภัยภาคใต โดยจะมีคอนเสิรตอยางจริงจังอีกทีในวันอาทิตยที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๕.๐๐-๒๓.๐๐ น. ณ เวที
กลางแจง ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย (บัตรราคา ๕๐๐ บาท)
(๑๐)

(บทบันทึกของเด็กแนว หลังปใหมที่ไรพลุและเสียงเคาทดาวน)
...แมงเอย เปนอะไรที่สุดๆ คลื่นแมงโหดโคด ไปเฮวงานเฮวเดอะเซากันดีฝา…
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กลุมเด็กแนว We think รวมกับประชาคมบางลําพู หางตั้งฮั่วเส็ง สหเกสทเฮาสกรุงเทพสากล เครือขายละคร
กรุงเทพฯ จัดงาน Help the south Now!! เพื่อรวบรวมรายไดมอบใหสภากาชาดไทย ชวยผูประสบภัยจากคลื่นสึนามิในภาค
ใต ยามคํ่าโพลเพลวันที่ ๕-๖ มกราคม ๒๕๔๘ (๑๙.๐๐น. – ๒๒.๐๐น.)
ณ ปอมพระสุเมรุ ถนนพระอาทิตย มีดนตรี กวี และ ละครเวที มาเสนอ โดยศิลปนเนาวรัตน พงษไพบูลย, โมเดิรนดอก, นภ
พรชํานิ, วงอพารตเมนทคุณปา,Futon, B5, Sty Lynne Jungle, Chai and The Blues Maniacs, Buddhist Holiday, Play
Ground, Zeal, DJ โดว FAT RADIO, ลิเกมะขามปอมฯลฯ
เที่ยงคืนแลว เด็กแนวยังไมนอน นอย กฤษดา สุโกศล แหงวงพรู Pru ขวัญใจแหงยุคสมัยควาไมคขึ้นมารองเพลง
อุทิศใหกับชีวิตที่ลับลวงไปกับสึนามิ
กีตารแผดเสียงสนั่น กลองฟาดกระหนํ่า ลําโพงสะเทือนกําแพงพระสุเมรุดั่งจะโยกใหไหวคลอน
เด็กแนวลุกขึ้นเตน โยกกันถวนทั่วถนนพระอาทิตย พรอมทั้งคราบนํ้าตาเปรอะเปอนแกมและเสนผมกระเซ็นสาย
คํารามลอดไรฟนเหล็กดัด... แมงเอย...โดนเวย…เศราโวย...
ใครบางคนสะกิดไหลเด็กแนวพรอมสงขอความใบนัดชุมนุมครั้งใหมที่ Beat House ซอย สุขุมวิท ๓๙ (ใกลปม
บางจาก) วันอาทิตยที่ ๙ มกราคม เวลาบาย ๒- ๔ ทุม เจอกันอีกทีกับ Apartment Khunpa, Daytripper,สอง paradox,โอ
Styrene Jungle, Futon, Playground, ริค วชิรปลันท, Saliva Bastards, Dezember ฯลฯ Party session by
DUDE/SWEET (ขอความกรุณาชวยบริจาคอยางตํ่า ๑๐๐ บาท รายไดจากคาเขาชมทั้งหมดรวมสมทบทุนชวยผูประสบภัย
Tsunami ผานกองทุนของ ITV)
(๑๑)
ไหม?

ใครบางคนทักถามขึ้นมาลอยๆ กอนหนาที่จะเกิดเหตุเภทภัย ชื่อ “สึนามิ” เปนที่รูจักในวงการดนตรีของโลกบาง

ตอบวาเคย แตเราไมไดเอาใจใส เหมือนกับรูจักกันแค “ซาสิมิ” ที่แอด คาราบาว เอยทักประชดนั่นแหละ พูดกัน
เพียงไมเคยเกิด ก็เลยไมเอาใจใส ไมมีระบบเตือนภัยลวงหนา หรือเตือนแลวก็ไมฟง
พอเกิดเรื่องแลวเลยมีอะไรสรางขึ้นมาใหฟงกันเต็มรูหูทีเดียว
เพลงสึนามิ ที่มีชื่อวา Tsunami เคยปรากฏอยูเปนอยางนอยใน ๒ อัลบั้มเพลง, ๑ โครงการซิงเกิ้ล, และ ๑
บทเพลงซิมโฟนี รวมเปน ๔ สึนามิ (ถามากกวานี้ตองขออภัยดวย รูมาแคนี้ มีเวลาตนฉบับใหทันสงโรงพิมพเพียงเทานี้)
Tsunami แรก เปนผลงานอัลบั้มอันดับ ๕ ของวงดนตรีบริตชพั้งคขี้โมโหจากเวลสใต แมนิค สตรีท พรีชเชอร
(Manic Street Preachers) เนื้อรองโดย Nick Wire ดนตรีโดย James Dean Bradfield และ Sean Moore บันทึกใน
อัลบั้ม This is My Thruth Tell Me Yours ป ๒๕๔๑ เปนเพลงแทร็คที่ ๕ ในแผนซีดี เสียงซีตารระงมบาดหูอยูไมวาย
MSP ตัดเพลงนี้เปนซิงเกิ้ลในเดือนกรกฎาคมป ๒๕๔๒ ตอมา
เนื้อหาของเพลงที่นิคเขียนไมไดเจตนาเพื่อคนที่ประสบภัยพิบัติจากคลื่น หากเปนความรูสึกตอผูหญิงที่ถูกขมขืน
กระทํายํ่ายี แตเมื่อเทียบเคียงสัญลักษณที่ใชในบางแงมุมก็เปนเรื่องเดียวกันไปได
For you my dear sister, Holding onto me forever/ Disco dancing with the rapists, Your only crime
is silence/ Can't work at this anymore, Can't move I want to stay at home/ Tied up to all these crutches,
Never far from your hands/Tsunami tsunami, Came washing over me (repeat)/ Can't speak, can't think,
won't talk, won't walk/ Doctors tells me that I'm cynical, I tell them that it must be chemical/ So what
am I doing girl, Cry into my drink I disappear/ Eyes for teeth grating over me, Bring down the shadows of
my mind/ Sleep and breathe under our sheets, Inhale the anxiety in - between, in - between, in between, in – between/ Tsunami tsunami, Came washing over me (repeat)
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Through September under the weather, In - between, in - between, in - between, in – between/
Tsunami tsunami, Came washing over me (repeat)/ Take the GI's I will have the spies
Tsunami ที่สอง เปนผลงานจากกลุมศิลปนพ็อพร็อคแดนอาทิตยอุทัย เซาทเทิรน ออล สตาร (Southern All
Stars) ขับรองไวในแผน Tsunami เมื่อป ๒๕๔๓ เนื้อรองภาษาญี่ปุนเขียนโดย Romanji ถอยความเปนแนวอกหักรักคุด
ประมาณวาสิ่งที่อยูกับเรานั้นเมื่อสูญเสียไปเราจึงรูคา เอาเรื่องของธรรมชาติฟาฝนแดดลมมาเปรียบเปรย
เนื้อรองเดิมขึ้นวา (จะถูกจะผิดไมรับประกันนะครับทาน) kaze ni tomadou yowakina boku, toorisugaru ano
hi no kage, hontou wa mita me ijou namida moroi kako ga aru…
มีผูแปลไวในอินเตอรเน็ตวา The wind confuses my weakened self, the disappearing shadow of that
person , [ day ? ] I can't believe that it was really a tearful past…
แลวเกี่ยวอะไรกับคลื่นสึนามิดวยละ? เกี่ยวตรงเนื้อรองทอนกลางนั่นแหละ
when i look deeply into your eyes , i cant speak out what's in my heart
like the kind of panic , crashing(of the waves ), helplessness , when a tsunami comes
I KNOW .... the retreating me , HOOO..... after meeting that moment , it's like a unbreakable curse,
it's like being in a mirror-like dream (… สึนามิมา อนิจจา รักขาสลายไป ...)
Tsunami ที่สาม เปนโปรเจ็คซิงเกิ้ลอัลบั้มของสเตริโอแกรม Steriogram สุดยอดวงร็อคของฟากฝงนิวซีแลนด ที่
ทําเดโมเสร็จเมื่อปลายป ๒๕๔๗ กอนหนาเหตุการณสะเทือนขวัญไมนานนัก
ที่จริงก็นาจะขายดิบขายดี เพราะชื่อเสียงวงนี้เปนที่รูจักในนักฟงเพลงทั่วโลก มีอัลบั้มที่เคยติดชารตของอังกฤษ
Britain's top 20 singles charts และเขารอบรางวัลแกรมมี่อวอรดของอเมริกามาแลว รวมถึงซิงเกิ้ล Walkie Talkie Man ซึ่ง
เปนแคมเปญโฆษณาเครื่องเสียงฉบับพกพาสุดจาบ iPod ก็เปนที่รูจักกันดี
เพลงที่เขียน Tsunami ก็เขาทา (หมายเหตุ: ตัดมาบางทอนเทานั้น)
…Tsunami all in front of me, sit alone with a brewsky for the change its in the air
It's around me, It's all i wanna be
Tsunami all in front of me, waiting watching almost sleeping
Lonely hurting hope i'm keeping, I run falling over, here comes that tsunami again…
หากแตเมื่อขาวคราวคลื่นยักษมาเยือนภิภพโลก คนตายเกลื่อนกลาด นักรองนําของวง ไทสัน เคนเนดี้ Tyson
Kennedy เกิดถอดใจ ชักชวนเพื่อนๆสเตอริโอแกรมงดเวนที่จะออกซิงเกิ้ลเพลงออกมาวางตลาด ดวยความรูสึกวางานเพลงจะ
เปนตัวตอกยํ้าความเศราหมองของเพื่อนมนุษยดวยกันมากกวาจะสรางความสุขสนุกสนาน ไมอยากหารายไดจากความเจ็บปวด
ของคนดวยกัน ไมมีเพลงสึนามิเสียมั่งก็ได
เปนงั้นไป หายากเนอะคนในวงการธุรกิจดนตรีที่คิดอยางเนี้ยนะ ...อดฟงเลยเรา...
Tsunami ที่สี่ เกิดขึ้นกอนสามสึนามิแรก แตเอามาเขียนถึงทีหลัง เพราะชื่อโดยตรงไมไดเรียกวาสึนามิ แตคนเขียน
เพลงนําฉากเหตุการณสึนามิมาเลาถึงดวยบทบรรเลงอยางนาทึ่ง
นั่นคือซิมโฟนีบทที่ ๕ (Symphony no.5) ของดุริยกวีหัวกาวหนาชาวเดนมารค เปอร นอรการด (Per Nørgård)
ความยาวของเพลง ๓๕ นาที
นอรการดเกิดเมื่อ ๑๓ กรกฎาคม ๒๔๗๕ ทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู ถือวาเปนหนึ่งในผูนําลัทธิการประพันธเพลง inﬁnity
series อันใหคาของชุดตัวเลขระบบคณิตศาสตรเชิงซอนเปนฐานในการแตงเพลง มีการจัดกระบวนโนตทํานอง (melodic line)
ดวย serial technique (อธิบายยากจัง คํานี้เปนคนละเรื่องกับลัทธิ serialism ซึ่งพวกนักประพันธสมัยใหมนิยมใชกระทํากับ
rhythmic และ dynamic กัน; นอรการดไดเสนอเรื่องวิธีสรางเพลงแบบ inﬁnity series นี้ไวเมื่อป ๒๕๐๒ และกลายเปนหนึ่ง
ในแนวคิดการประพันธเพลงที่มีผูใหความสนใจหลังจากยุค the Chaos Theory ชวงทศวรรษ ๑๙๘๐ ทานใดที่สนใจลองไป
คนควาตอเอาเองนะครับ เพราะพูดมากไปกวานี้เดี๋ยวสําลักคลื่น compositionตายกอนสึนามิ) ผลงานของเขามีมากกวา ๓๐๐
อานันท สึนามิ 9

ชิ้น ครอบคลุมทั้ง symphonies, chamber music, choral works, opera, electronic music, ballet, ﬁlm music และ
เปนเสาหลักทางความคิดใหดุริยกวีหัวกาวหนาในยุโรปเหนืออีกหลายรุนตอมา
สําหรับซิมโฟนีหมายเลข ๕ นอรการดไดเขียนขึ้นเมื่อป ๒๕๓๓ ออกแสดงทางวิทยุกระจายเสียงแหงเดนมารคครั้ง
แรกเมื่อ ๖ ธันวาคม โดยวงดนตรี The Danish Broadcasting Corporation และแสดงสดโดย The Danish Radio
Symphony Orchestra มี Esa-Pekka Salonen เปนคอนดักเตอร เพลงนี้ไดถูกปรับปรุงแกไขใหมในปตอมาและนําออกแสดง
อีกครั้งในงาน the NUMUS festival เมือง Århus เมื่อ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๕ โดยวง the Aarhus Symphony Orchestra
อํานวยเพลงโดย Elgar Howarth
ตอนที่เขียนเพลงนอรการดเอาขอมูลที่ไดรับรูมาจากพิพิธภัณฑสึนามิที่ญี่ปุน ลักษณะเพลงเปนการพรรณนาเลาเรื่อง
ขานอยจักขอสาธยายแทนหูทานผูฟงผานหนากระดาษ ณ บัดนี้
ทอน ๑ Idyll (ทัศนียภาพ)
ดนตรีเปดฉากที่หมูบานในเกาะเล็กๆแหงหนึ่งในทองทะเลแปซิฟก (ถาเขียนตอนนี้คงเปลี่ยนเปนมหาสมุทรอินเดีย
กระมัง?) เวลาบายออนๆ ชาวบานทํามาหากินกันตามปกติสุข เด็กนั่งเรียนหนังสืออยูบนเสื่อในบานที่ดัดแปลงเปนโรงเรียน ลูก
หมูอูดๆวิ่งนัวเนียไปมา ผูหญิงกําลังปรุงอาหาร ผูชายกําลังตั้งวงถกเถียงกันสารพัดจะนึกเรื่องออก ชีวิตเรียบงายดําเนินไปอยาง
ที่มันควรจะเปน
...แตแลว....
ทอน ๒ Distant rumbling (เสียงนั้นครํ่าครวญมาแตไกล)
ฉับพลัน เปนฉับพลันที่ไมมีใครจะคาดถึง สรรพเสียงแวดลอมนั้นเปลี่ยนไป อากาศเหมือนหยุดเคลื่อนไหว ไกลออกไป
เสียงครํ่าครวญใดหนอที่แววมา เสียงนั้นคอยๆเลื่อนเคลื่อนเขามา เกิดอะไรขึ้น?
ยามนั้น ผูเฒาหนึ่งพลันฉุกคิดยอนหลังไปเมื่ออดีตกาล นานนักแลวที่คลื่นยักษเคยคุกคาม ชีวิตแลวชีวิตเลาที่ลอยลับ
ดับสลาย เสียงนี้แหละหวนคืนมา ชะตาชีวิตลูกหลานจะเปนฉันใด
โชคชะตายังปราณี ขางหลังหมูบานนั้นยังมีเนินเขาลูกเล็กอยู ทุกคนพยายามเรงฝเทาขึ้นไปใหถึงที่สูงที่สุดที่จะเปนไป
ได เสียงพิโรธรองเลื่อนเคลื่อนเขามา
ทอน ๓ Tsunami (สึนามิ)
ดั่งเสียงมัจจุราชคํารามสนั่นลั่นฟา รอยแยกแตกราวในผืนดินลึกใตมหาสุทรลงไปกอเกิดคลื่นยักษกําลังมหาศาลพุง
ทะยานเขาสูเกาะนอยนั้น หมูบานทั้งหมูบาน ตนไม สัตวนอยใหญถูกกลืนหายไปในบัดดล กาลพินาศที่ธรรมชาติพิโรธมาเยือน
มวลมนุษยกระจิดริด ดั่งบาคลั่ง ทุกอยางเงียบสนิท
เพลงคลื่นพิโรธสงบลง ชีวิตที่ยังคงอยูตางทยอยคืนกลับมาสูซากปรักหักพัง
มือเล็กๆ ใจดวงเล็กๆ รอยสอดประสานกัน สรางชีวิตใหม ครอบครัวใหม บานใหม เกิดใหมใตฟาสีคราม
(จบเพลง)
ดูเหมือน เปอร นอรการด จะสรางบทซิมโฟนีสึนามินี้มาดวยเทคนิคการควบคุมเสียงดนตรีใหเปนมวลคลื่นมหาวินาศ
tidal wave ท ี่โถมกระหนํ่าซํ้าเติมผืนดิน อึกทึก หนักแนน บีบเคนความรูสึก
แตที่นาสนใจไปกวานั้น คือเรื่องของการพล็อต “จุดเงียบ” ที่เรียกวา ไควเอ็ทจูด Quietude อยางชาญฉลาด ซึ่งมี
ความหมายมากในงานประพันธชิ้นนี้
มีอะไรในความเงียบ? สิ่งนี้คงไมจําเปนตองตอบ หากเรารูจักดนตรีดีพอ
ลึกลงไปในความเงียบ สรรพเสียง มวลพลังทั้งหลายกอเกิดขึ้นมา แลวพลุพลั่งประดังประเดยิ่งกวาบรรยายดวยถอย
คําใดๆได
พลันมหาพายุรายกลับถูกความเงียบกลืนกลบลบหายไปในพริบตา เสียงที่เราไดยินนั้นคือเสียงที่สมมติขึ้นจากความ
เงียบ เราหวาดกลัวคลื่นมหาวินาศแตที่จริงเราละลืม quietude ไป
แตที่แนนอน เราคงไมลืมบทเพลงสึนามิที่จบการบรรเลงไปเมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ...แนนอน...
(๑๒)

คอนเสิรตรอบพิเศษ ... เพลงคลื่นสังหาร ... ผานพนไป
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ชะตากรรมของมวลมนุษยยังไมจบลงงายๆ
พระผูเปนเจาเอื้อมพระหัตถบิดปุมโวลลุมเพลงบนหนาปดแผวเบา หมุนเสิรชหาคลื่นวิทยุไปชาๆ
สรรพเสียงเพลงดนตรีนานายังคอยทยอยผานลมหายใจของเวลามาเรื่อยๆ
... เพลงปลอบใจ เพลงปลุกใจ เพลงกลอมใจ เพลงกลอมลูก โฟลคซอง เพื่อชีวิต อันเดอรกราวนด อินดี้ พ็อพ นิวเอจ
โอลดดี้ ลูกทุง มโหรี ปพาทย เสภา แอว แหล แจส บลูส คันทรี่ บัลลาด ร็อค โอทาริโอ โอเปรา มิวสิคเคิล ซิมโฟนี คอนแชรโต
โซนาตา คอราล แมส ฮิมนาล บัลเลต โขน ละครชาตรี หุนกระบอก ฮิพฮอพ หมอลํา กันตรึม เจรียง อาไย รองเง็ง ลิเก งิ้ว โนะ
คาบูกิ กะจัก กันดิง เฉียว โยเดล ตากัสซึม คยาล ธุมริ รําวง ลําตัด ฉอย เรือ อีแซว เกี่ยวขาว คาวซอ จอย จาดไต เพลงโคราช
โนรา เพลงบอก หนังตะลุง หนังใหญ คาราโอเกะ ริงโทน ไลทแอนดซาวนด วีซีดี ดีวีดี เกมสโชว เสียงสวด เสียงหัวเราะ เสียง
หวีดรอง เสียงกนดา เสียงครํ่าครวญหวนไห ....
หากแตวันเวลาลวงมาถึงปานฉะนี้นี่แลว
ขานอยก็ยังไมบังอาจถวายเสียงปรบมือเปนรางวัลรางวี่แดพระองคอยูดีแหละพระเจาขา
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