เอล ซิสเท็มมา, เยียวยาสังคมปวยไขดวยดนตรีไมมีชนชั้น
อานันท นาคคง
)
เสียงไวโอลินออดแอด ออดแอด คอยๆดังขึ้น ทีละโนตสองโนต
)
วีโอลาแกรกกราก เชลโลครืดคราด ผสานกันเปนวรรคเพลง กระทอนกระแทน แปรงปราเกินจะใชคำวา
ไพเราะ แตมันซุกซอนอะไรไวบางอยางที่เรียกวาความมุงมั่น ในมือนอยๆและสายตาหลายคูที่จองมองดูกระดาษ
โนตเบื้องหนาอยางตื่นเตน ไวโอลินไซสเด็กเล็กหลายตัวเพิ่งแกะกลอง เปนเครื่องดนตรีมือสองที่ไดรับบริจาคมา
จากดินแดนหางไกล มาสูมือนอยๆของพวกเขาในฐานะของเลนชิ้นใหม
)
โรงรถฤดูรอนอบอวลไปดวยกลิ่นน้ำมันเครื่องและเหงื่อไคลไหลยอยของเด็กๆและครูตัวเล็กแวนหนาคน
นั้น ลมฝุนพัดกรรโชกอยูขางนอกโรงรถ มีเสียงมอเตอรไซค ขี้เมาเอะอะ และเสียงดังเหมือนปนลั่นแววมาไกลๆ
)
...อีกนิดนะลูก ทนอีกหนอย เกือบจะดีแลว กลับไปยอนเลนที่โนตหองแรกอีกทีนะลูก ตั้งใจสีไวโอลินให
พรอมกันนะลูก จับคันชักใหมั่น เอา ยืนตัวตรง หายใจพรอมกัน นับ หนึ่ง สอง สาม สี่ เขาเพลงชัดๆ...
)
วันแลววันเลาที่ชายหนุมรางเล็ก ใสแวนหนาเตอะ ใชเวลาของเขาในโรงรถกับเด็กขางถนนรอบยานบานที่
เขาพักอาศัยอยู เด็กพวกนี้หนาตาแปลกแตกตางกันไปตามตนสายเผาพันธุที่พวกเขาสืบสายเลือดมา มีทั้งคนพื้น
เมืองเจาถิ่นที่อยูกันมาเปนพันป คนสเปนที่อพยพมากับเรือนักลาอาณานิคมระลอกแลวละรอกเลา คนอัฟริกันที่
ถูกกวาดตอนมาเปนแรงงานเมื่อหลายศตวรรษกอน ผิวดำ ผิวขาว ผิวดำแดงน้ำตาลกรานแดด ผมทองขุนเรอะ
มอมแมม รวมกันเปนวงเครื่องสายที่สรางเสียงกระทอนกระแทนดวยกัน วันแลววันเลา โนตแลวโนตเลา
)
เวเนซูเอลลา พ.ศ. 2518 คือเวลาเริ่มตนของเสียงเพลงแปรงปราในโรงรถอบอาวนั้น
)
ชายหนุมที่ทำหนาที่เปนครูสอนไวโอลิน ที่จริงแลวเขาเปนนักดนตรีสมัครเลนชั้นดี แมงานประจำของเขาที่
ไดเงินเดือนเปนหลักจะเปนนักวิชาการเศรษฐศาสตรของหนวยราชการแหงหนึ่งในคารากัส เมืองหลวงของประ
เทศเวเนซูเอลลา มาตุภูมิที่เขากำเนิดขึ้นมาในทามกลางบรรยากาศการตอสูทางการเมือง กับการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบสังคมอยางสุดโตงไมอยูนิ่ง นับจากยุคของวีรบุรุษนามซีมอง โบลิวาร (2326-2373) ผูปลดแอกอิสภาพให
แกประเทศยานอเมริกาใตไดกลายเปนประเทศเกิดใหมมากมาย แบงภาคความขัดแยงขึ้นอีกหลายตอหลายภาค
)
เวเนซูเอลลาเปนประเทศชายฝงดานเหนือของทวีปอเมริกาใตติดกับทะเลแคริเบียน มีพรมแดนติดกับ
ประเทศกายอานาทางทิศตะวันออก บราซิลทางทิศใต โคลัมเบียทางทิศตะวันตก และมีหมูเกาะนอกชายฝงที่อยู
ใกลคือตรินิแดดและโตเบโก อารูบา และเนเธอรแลนดแอนทิลลิส เวเนซูเอลาเปนประเทศที่มีอุตสาหกรรมน้ำมัน
ขึ้นชื่อเรื่องนางงามและการประกวดนางงามมาก มีนางงามติดอันดับโลกมากมายทั้งนางงามจักรวาล (Miss
Universe) 6 คน, นางงามโลก (Miss World) 5 คน, นางงามนานาชาติ (Miss International) 5 คน และนางงาม
ปฐพี (Miss Earth) 1 คน ดูๆจากสถิตินางงามแลวก็นาที่จะแสนรื่นรมยที่มองไปทางไหนก็มีคนสวยคนงามเต็มไป
หมด หากแตเวเนซูเอลลาก็ติดอันดับประเทศแหงความยากจนที่สุดในโลกแหงหนึ่ง ซ้ำยังเปนประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่อง
อาชญกรรม ภัยสังคม ขมขืน ฆาฟน ยาเสพติด โรคระบาด ความไมปลอดภัยในระบบพิทักษชีวิตและทรัพยสิน
ประเทศหนึ่งดวยเชนกัน ประชากรยี่สิบหกลานคนตามสถิติสำรวจแบบคราวๆ มีไมกี่เปอรเซ็นตที่มีชีวิตสุขสบาย
ไดรับการศึกษาดี และสามารถเรียกตัวเองวาคนมีความสุขได ที่เหลือเปนคนทุกขที่ทุกขจริงๆ ทั้งภาวะวางงาน
เศรษฐกิจบีบคั้น การแยงที่อยูอาศัย และความปลอดภัยสวัสดิภาพในการดำรงชีวิตทามกลางคนจนคนอื่นๆ
)
คนจนคนทุกขเหลานั้น ไมเคยหลับไหลดวยความสุข อาหารอิ่มทอง ไมเคยสัมผัสความเงียบสงัดในยาม
ค่ำคืน เมื่อมีเสียงปน เสียงระเบิด เสียงทะเลาะเบาะแวง เสียงกนดา และเสียงร่ำไหดังระงมอยูทั่วไป
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)
เสียงไวโอลินแอดออด เพี้ยนโหวงโคลงเคลง คอยๆแทรกตัว หากเมื่อเทียบกับเสียงปนแลว มันกลายเปน
เปนลำนำเสนาะในยามค่ำคืน แทรกไปในสายลม
)
โฮเซ อันโตนีโอ เอบรอย (José Antonio Abreu เกิด 7 พ.ค. พ.ศ.2482 เมืองวาเรลา) หนุมรางเล็กคน
นั้น ผูพลิกผันตัวเองจากนักเศรษฐศาสตรตามวิชาความรูที่ร่ำเรียนมาจากมหาวิทยาลัยคาธอลิกอันดราส เบลโล
มาเปนครูสอนดนตรีใหกับเด็กๆขางถนนละแวกบาน ดวยความรูทางดนตรีคลาสสิกและประสบการณคอนเสิรตที่
เขาสะสมมาในวัยรุนกอนนั้น กับการฝกหัดเปยโน ออรแกน ไวโอลิน อำนวยเพลง และประพันธเพลงจากวิทยาลัย
ดนตรีคารากัสกอนที่จะหันเหไปสูปริญญาทางเศรษฐศาสตร ไดงานทำที่นาจะสุขสบายไปเรื่อยๆ แตกลับหันเหมา
มองวาโอกาสที่เขานาจะทำไดอยางทาทายกวาคือ การเปลี่ยนชีวิตของผูคนในสังคมรอบดานของเขาใหมีความสุข
ขึ้น และนาจะเปนเสียงกลอมใหผูคนอื่นๆไดหลับฝนดีกับเสียงที่เสนาะกวาเสียงปนเสียงระเบิดแน
)
เงินเดือนที่สะสมมาสองสามปที่เขาไปรับจางทำงานวิจัยในมหาวิทยาลัยมิชิแกนชวงพักระหวางเรียน
ปริญญาเอก ถูกแปรเปลี่ยนเปนเครื่องดนตรีราคาถูกจำนวนหนึ่ง กระทั่งลงทุนขอบริจาคจากคนโนนคนนี้ ไวโอลิน
คุณภาพต่ำ วิโอลามีตำหนิ เชลโลปะผุ เบสหลังบวม เอบบรอยรวบรวมเงินอีกจำนวนหนึ่งเดินทางไปเสาะหาสกอร
เพลงจากรานหนังสือมือสองและสำเนาจากหองสมุดวิทยาลัยดนตรี กระทั่งลงทุนคัดลายมือใหมทำใหโนตเพลง
อานงาย เพื่อใหเด็กๆที่ไมเคยคุนกับสัญลักษณแปลกประหลาดไปจากภาษาหลักที่เขาใชสื่อสารในหองเรียนหรือ
ภาษาบนปายตามถนนหนทาง นี่คือภาษาใหมที่จะเปนพาหนะพาเขาไปสูความสุขที่เขาไมเคยพบพานมากอน ไป
สูการสรางเสียงที่เขาไมเคยทำไดมากอน ดวยอุปกรณในมือที่คนขาวจากยุโรปสรางทำไวเมื่อหลายรอยปกอน
และเปนอุปกรณที่เคยอยูในมือของคนที่มีฐานะแตกตางจากพวกเขา มีวัฒนธรรมที่แตกตาง และมีสิ่งที่เรียกวา
“ความสุข” ที่แตกตาง ในโลกอีกฟากฝงหนึ่งที่เขาคงไมมีโอกาสสัมผัสมากไปกวาดูภาพประกอบตามหนังสือพิมพ
หนังสือนิยาย หรือจอหนัง แลวจินตนาการสานตอเอาเองตามมีตามเกิด
)
ถาจะเริ่มตนเรียนดนตรี ตองเริ่มที่เด็ก และตองเริ่มตั้งแตเด็กๆ
)
หากแตไมมีโรงเรียนดนตรีใหเด็กๆไดเขาไปเรียนกันจริง ไมมีสถานที่ใหฝกซอม เอบบรอยตัดสินใจใช
โรงรถเปนโรงเรียน เด็กสิบเอ็ดคนจากละแวกบานเริ่มตนงานการเปนครูดนตรีครั้งแรกในชีวิตของเรา เสียงไวโอลิน
ในโรงรถดังขึ้นวันละโนตสองโนต จนกลายเปนบทเพลงที่เรียกวาเพลงไดเต็มปาก
)
ครูดนตรีหนุมตัวเล็กๆ อายุ 36 เริ่มตนการทำงานควบคูทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงนโยบาย คือการลงมือสอน
ดวยตนเอง และเขียนโครงการเปนลายลักษณอักษร Social Action for Music แจงตอทางผูมีอำนาจในฝายรัฐให
ไดรับรูถึงทัศนะของเขาตอการใชดนตรีเพื่อแกไขปญหาของสังคมเมืองในเวเนซูเอลา
)
เนื้อความในจดหมายแผนนั้น ทำหนาที่บันทึกเจตนจำนงของคนที่มีหัวใจครูอยางแนวแนคนหนึ่ง
)
“ผมถามตัวเองวานี่มันเกิดอะไรขึ้น เด็กๆสิบเอ็ดคนกับสแตนดวางโนตที่กางรอเอาไวยี่สิบหาอัน ผมลังเล
อยูเปนครู ตั้งคำถามกับตัวเองวา เดี๋ยวกอนนะ ถามันไมไดผลละ จะเกิดอะไรขึ้น แตพอเด็กนอยคนนั้นเปดกลอง
ไวโอลิน ของเลนชิ้นใหมอยูในมือเขา สายตาจองมองมาทางผม ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ ผมจองกลับไปที่เขา
แลวก็นึกในใจวา เอาหละ เปนไรเปนกัน สิ่งที่ผมตองทำตรงนั้นคือหาทางทำใหเขาสรางเสียงไพเราะของมันออก
มาใหได”
)
แลวความไพเราะก็พิสูจนตัวมันเอง ดนตรีที่เด็กยากจนขางถนนมาตั้งวงเลนดวยกัน ผสานความมุงมั่น
ตั้งใจของเขา ไดสงสำเนียงเสียงเสนหของมันไปถึงผูใหญในประเทศเวเนซูเอลา ใหตองมนตของดนตรี และเขาใจ
ในการทำงานเพื่อสังคมของครูหนุมตัวเล็กๆแวนหนาเตอะคนนี้
)
จากวงดนตรีเล็กๆ เริ่มเติบโตเปนวงดนตรีใหญขึ้น ใหญขึ้น เครื่องดนตรีอีกหลายชิ้นถูกนำมาตอเติม จาก
โรงรถ ทางราชการอนุมัติพื้นที่ศูนยกลางชุมชนใหเขาปรับปรุงเปนหองเรียนดนตรี หองซอมดนตรี และเวทีแสดง
ดนตรี พรอมทั้งยอมรับความคิดในการจัดโปรแกรมการเรียนดนตรีฟรีไมมีคาใชจายของเขาเพื่อสงเสริมใหชุมชน
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ตางๆมีพื้นที่และโอกาสการเรียนดนตรีกัน ครูเอบรอยทำงานหามรุงหามค่ำทั้งการสอน การผลิตตำราความรูทาง
ดนตรีแปลเปนภาษาพื้นเมืองใหเด็กหัดอาน การบรรยายความรูทางความซาบซึ้งในดนตรีแกผูคนหลายระดับชั้น
ในสังคมเวเนซูเอลา ดวยภาษาที่เขาใจงาย แทรกแนวคิดที่คมคาย
)
“ในสังคมที่ตองการการดูแลกันและกันดวยวิถีของศิลปะ ผมหวังที่จะเห็นเวเนซูเอลามีการเติบโตในทาง
กิจกรรมดนตรีขยายไปในมุมกวาง มีวิชาดนตรีใหคนไดเรียนรู มีวงดนตรีใหคนไดฟง มีเครื่องดนตรีใหเด็กของเรา
ไดสัมผัส มีวงรองประสานเสียงใหเด็กของเราไดเปลงเสียงรวมกัน ไมวาจะในเมืองใหญหรือหมูบานเล็กๆในชนบท
ทุกๆคนมีสิทธิที่จะเปนผูสรางสรรคทางดนตรีรวมกัน และสรางสรรคใหเหมาะสมกับตนเอง”
)
ครูเอบรอยตั้งชื่อโครงการพัฒนาดนตรีเพื่อเด็กและสังคมของเขาวา “เอล ซิสเท็มมา” El Sistemma
(หมายถึง The System ในภาษาอังกฤษ) พรอมทั้งจัดตั้งมูลนิธิเครือขายการดนตรีเยาวชนแหงชาติเนเนซูเอลาขึ้น
(ภาษาพื้นเมือง Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles
de Venezuela หมายถึง the Foundation for the National Network of Youth and Children Orchestras of
Venezuela) ทางรัฐบาลพิจารณามอบรางวัลการทำงานเพื่อสังคมดวยดนตรีแกเขาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2522 พรอม
ทั้งการไดงานทำของครูเอบรอยในกระทรวงวัฒนธรรม และการแสดงทัศนะของเขาที่ลุมลึกขึ้นตามลำดับ
)
“ผมไมไดหวังวาวงดนตรีที่เกิดขึ้นมานี้จะเปนแควงชั่วคราว เลนคอนเสิรตไมกี่ครั้งแลวก็เลิกจากกันไป แต
ผมอยากใหมันเปนโลกใบใหมที่ทุกคนไดมาอยูดวยกัน มาพบปะกันผานกิจกรรมของดนตรี มีคนเลน มีคนฟง มีคน
สนใจสนับสนุนงานดนตรีเพื่อเด็กของเราจะไดเรียนรูสิ่งที่อยูทั้งภายนอกสังคมวัฒนธรรมเวเนซูเอลาและวิญญานข
องเวเนซูเอลาเอง แมวาดนตรีคลาสสิคที่เราหัดเลน จะเคยเปนศิลปะของคนกลุมนอย รับรูกันไมกี่คน ซาบซึ้งกันได
ยาก แตเราก็นาจะหาทางทำใหคนกลุมใหญไดเขาถึงความงามของศิลปะนี้ไดเชนกัน ผมหวังวาจะไดเห็นปลาย
ทางที่ดนตรีเปนพื้นที่รวมของศิลปะเพื่อคนหมูมาก เปนของมวลชน ไมใชเพียงความสุขสวนตัว เราสามารถแบงปน
กันและกันได สังคมใหญสามารถเขาถึงดนตรีที่เคยเปนศิลปะของคนกลุมนอยได”
)
หลายปตอมา เขาไดมีเพื่อนๆที่เขาใจในความมุงมั่นของเขาและอาสาสมัครหนุมสาวมาชวยสอนดนตรี
เด็กๆอีกมากมาย ทุนการศึกษาของรัฐบาลเวเนซูเอลาไดถูกจัดสรรขึ้นผานงบประมาณแผนดินทุกยุคสมัยอยางตอ
เนื่อง โนตเพลงเดินทางมาจากหลายแหลงของโลกเพื่อปอนความรูในการฝกหัดไลสเกล ฝกจังหวะ ฝกความรูทาง
ทฤษฎีดนตรีใหกับเด็กๆ ภาษาดนตรีเปนภาษาใหมที่เด็กคุนเคยมากขึ้น มากขึ้น และถนนที่เขาตองตระเวนขับรถ
ไปสอนดนตรี ไปฝกซอมใหวงดนตรีสมัครเลนมือใหมที่เกิดขึ้น ยาวไกลขึ้น ไกลขึ้น
)
แมสังคมภายนอก บนทองถนน ผูคนจะยังหวาดผวากับความรุนแรงและอาชญากรรมที่เกิดขึ้นไดทุกเมื่อ
เชื่อวัน แตในพื้นที่ชุมชนกลางของแตละเขต ซอกมุมใตหลังคาบานซอมซอในสลัมใหญ เสียงเพลงอันเปยมไปดวย
ความงดงาม ไดโอบกอดใหเด็กๆพื้นเมืองเวเนซูเอลา ไดรอง ไดเลน ไดมองเห็นความสุขที่ซุกซอนอยูบนเสนสาย
เสียง และหลับไหลอยางมีความหวังวา วันพรุงนี้ จะดีขึ้นกวาวันนี้ เพลงของฉัน เพลงของเรา จะไพเราะกวาวันนี้
โครงการเอล ซิสเท็มมาพิสูจนคุณคาของการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมดวยดนตรีไปอยางตอเนื่อง สถิติอาชญากรรม
ตามถนนและจำนวนผูติดยาเสพติดลดนอยลง จำนวนเด็กตองโทษในสถานพินิจคดีเยาวชนลดนอยลง เด็กรุนใหม
ที่เติบโตดวยการไดสิทธิเรียนดนตรีฟรี ใชเวลาของพวกเขากับการฝกซอมดนตรีอยางเพลิดเพลิน ไดเพื่อนรวมวง
รวมรุนชั้นปการเรียน รวมไปดูไปชมคอนเสิรตดวยกัน แบงโลกการเรียนหนังสือ การเรียนดนตรี การปฏิบัติตัวกับ
ครอบครัวของเขาอยางเปนคนดีมีระเบียบวินัย มีรสนิยมและมีหัวใจละเอียดออนกับโลกที่เขาเติบโต
)
“...นี่คือสิ่งยืนยันวาดนตรีเปนสวนหนึ่งของการหลอมรวมสังคมที่เราพึงปราถนา ดนตรีเปนสื่อในการ
พัฒนาสังคมในทางที่ละเอียดออนที่สุด ดนตรีเปนตัวนำพาคุณคาของมนุษยทั้งในดานการปรับตัวเพื่ออยูรวมกัน
อยางกลมกลืนประสานสัมพันธระหวางกัน พลังของดนตรีสามารถเชื่อมโยงคนทั้งสังคมใหเปนหนึ่งเดียว และใน
ขณะเดียวกันก็ดูดซับความรูสึกอิสระเสรีของของทุกคนเอาไว...”
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)
จากเด็กยากจนจำนวนรอย เพิ่มจำนวนทบทวีขึ้นเปนพัน หมื่น แสน และหลายแสน ในชวงเวลาสามสิบ
หาปตอเนื่อง ครูเอบรอยไมเคยหยุดความมุงมั่นฝนใฝ
)
สามสิบหาปเชนกัน เวเนซูเอลายังไมเคยหยุดปญหาความยากจนและอาชญากรรม เชนเดียวกับไมเคย
หยุดสงเสริมการประกวดประชันความงามมายาตามเวทีขาออนทั่วโลก รัฐบาลภายใตการนำของ พณฯ ฮูโก ซา
เวช ยังไมเคยสงบสันติ ปริมาณคนจนคนทุกขคิดเปน 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ
)
แตในขณะเดียวกัน ประเทศนี้ก็ไมเคยเงียบเสียงเพลงคลาสสิก เด็กหันมาเรียนรูเรื่องดีดสีตีเปาและขับรอง
กันอยางจริงจัง นักดนตรีรุนใหมๆที่เติบโตจากโครงการเอล ซิลเท็มมา เริ่มออกไปเปนคนดังรุนใหมในเวทีคอนเสิรต
ทั่วโลก อาทิ Edicson Ruiz, Joen Vazquez, Pedro Eustache, L. Miguel Rojas, Edward Pulgar, Natalia
Luis-Bassa ในจำนวนนี้ กุสตาโว ดูดาเมล (Gustavo Dudamel) ศิษยเอกคนหนึ่งของครูเอบรอย ไดชื่อวาเปน
วาทยากรคนหนุมที่โลกดนตรีคลาสสิกรวมสมัยใหการยกยองวามีฝไมลายมือดีที่สุดในเวลานี้ มีแฟนคลับมากมาย
ดูดาเมลไดชื่อเลนในวงการวา เดอะดุด The Dudue วงออรเคสตราเยาวชนที่ใชชื่อของวีรบุรุษแหงเวเนซูเอลลาผู
ปลดปลอยใหแผนนี้มีอิสรภาพ วงดุริยางคซีมง โบลิวาร์ The Orquesta Sinfónica Simón Bolívar (Simón
Bolívar Symphony Orchestra) ไดรับการตอบรับอยางชื่นชมทั่วโลกเชนกัน ไดเดินทางไปเปดคอนเสิรต ณ
คารเนกี้ฮอลล สหรัฐอเมริกา แสดงในเทศกาลดนตรีพรอมสของสถานีบีบีซี ณ กรุงลอนดอน กับผลการวิจารณที่ดี
เยี่ยม ทำใหแหลงทุนจากทั่วโลก หันมารวมสนับสนุนโครงการดนตรีศึกษาเพื่อสังคมโครงการนี้อยางจริงจังมากขึ้น
ตามลำดับ วงดุริยางคซีมง โบลิวาร มีสถานที่ฝกซอมอยางหรูหราในปจจุบัน ณ Inter-American Center for
Social Action Through Music มีคิวทัวรคอนเสิรตแนนขนัดและเปนวงดนตรีในความใฝฝนของเด็กๆเวเนซูเอลาที่
จะไดมีโอกาสทดสอบความสามารถเขามาเปนสมาชิกในวงนี้ จากเครือขายวงดนตรีดุริยางคเยาวชนทั่วประเทศที่
มีอยูขณะนี้แลวราว 200 วง (แตละวงมีขนาดใหญ นักดนตรี 80-100 คน ทั้งนี้ไมนับวงขนาดเล็กอีกมาก) และใน
ทางกลับกัน สมาชิกหนุมสาวยอดฝมือของวงซีมง โบลิวาร ก็หันไปทำหนาที่ครูรุนใหม สอนนักดนตรีรุนนองๆ
สืบทอดภารกิจของครูเอบรอย ซึ่งแมจะเฒาชราลงทุกวัน หากแตยังไมเคยหยุดยั้งการสอนดนตรีและไมยอทอที่จะ
ทดลองหาวิธีการใหมๆในการพัฒนาการเรียนรูของเด็กยากจนในเวเนซูเอลาเลยสักวัน
)
สามสิบหาป เอล ซิสเท็มมา ไมไดจำกัดพื้นที่อยูเพียงในขอบเขตประเทศเวเนซูเอลาอีกตอไป วิธีคิด
กระบวนการสอนดนตรี แนวนโยบายการสงเสริมดนตรีเพื่อเด็กและสังคมในฝนของครูเอบรอย โครงการเรียน
ดนตรีฟรี โครงการสรางพื้นฐานการพัฒนาเด็กดวยดนตรีคลาสสิคใหเหมาะสมกับสังคมภาษาวัฒนธรรม ขยาย
ขอบเขตออกไปในโลกกวาง แผกิ่งกานสาขาไปสูประเทศที่มีปญหาทางสังคมไมตางกันถึง 23 ประเทศ แมกระทั่ง
ประเทศที่เจริญแลวอยางอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ก็มีสาขาของเอล ซิสเท็มมา เปนที่รูจักและยอมรับในวงการดนตรี
ศึกษาและภาครัฐ เดอะดูด กุสตาโว ดาดูเมล ศิษยเอกในโครงการเอล ซิสเต็มมา กลายเปนวาทยากรเนื้อหอมที่วง
ออรเคสตราทั่วโลกรูจักเปนอยางดี รวมทั้งมีแฟนคลับที่ติดตามวิจารณผลงานคอนเสิรตของเขาอยางชื่นชม
ปจจุบันเดอะดูดไดถือไมบาตองเปนหลักใหแกวงดุริยางคแหงนครลอสแองจีลีส มีแผนเสียงที่เขาทำหนาที่วาทยา
กรเผยแพรจำนวนไมนอย รวมทั้งมีภาพยนตรสารคดีและงานบันทึกการแสดงคอนเสิรตผลิตออกมาอีกดวย
)
รางวัลจำนวนมาก จากองคกรวัฒนธรรมนานาชาติและของโลก ไดมอบใหแกครูเอบรอย อาทิ รางวัลยู
เนสโกในฐานะบุคคลดีเดนทางวัฒนธรรมดนตรีเพื่อสังคม ป 1995 และ 1998, รางวัล Right Livelihood Award
2001, รางวัล World Culture Open Creative Arts Award 2004, the Order of the Rising Sun, Grand
Cordon (Japan, 2007), the Glenn Gould Prize (Canada, 2008), the Puccini International Prize (Italy,
2008), honorary memberships at the Royal Philharmonic Society (United Kingdom, 2008), BeethovenHaus Society (Germany, 2008), the B'nai B'rith Human Rights Award (Venezuela 2008), the Crystal
Award of the World Economic Forum and the TED Prize (2009), the Polar Music Prize (the Royal
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Swedish Academy of Music, 2009), Erasmus Prize (Netherlands, 2010) มีบทจารึกเกียรติคุณผลงานของ
ครูเอบรอยเผยแพรตามสื่อตางๆมากมาย รวมถึงการผลิตภาพยนตรสารคดีและเอกสารวิชาการจำนวนมาก
)
บนเวทีอันทรงเกียรติแหงหนึ่งของการรับรางวัลที่มอบแลวมอบอีก โฮเซ อันโตนีโอ เอบรอย ครูดนตรีผูเฒา
เอยเอื้อนขึ้นมาดวยน้ำเสียงแผวเบา
]
“ในโลกที่เราตองอดทนตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชน ความไมเทาเทียมกันของสังคม ในโลกที่แตกตางหลาก
หลาย และความขัดแยงที่ทบทวีความรุนแรงขึ้นทุกเมื่อเชื่อวัน เราไมควรละลืมวา เด็กๆของเรา ก็คือผูที่จะเติบโต
ตอไป เผชิญโลกนี้ตอไป เด็กทุกคน ไมวายากดีมีจน ไมวาจะอดอยากหรืออิ่มทอง ไมวาจะมีที่นอนหมอนนิ่มหนุน
สบายหรือเรรอนไรที่อยู เขาทุกคนควรไดรับสิทธิในการเขาถึงดนตรี ไดมีดนตรีเปนพลังในการเรียนรูของกายใจ ขอ
ใหเราทุกคนเปดเสนทางใหเด็กๆไดเห็นความงามของดนตรีกันเถิด และดนตรีนั้นแหละ ที่จะเปดประตูตอไปให
เด็กๆของเราไดเห็นความงามของชีวิตอนาคตของพวกเขา”
]
“ในฐานะครูดนตรี การใหการศึกษาดนตรีนั้นมากกวาหนาที่ของผม มันคือวิญญานภายใน รางวัลที่ผมได
รับมาตลอดชีวิต คือเสียงดนตรีไพเราะที่มาจากจิตใจงดงามของเด็กๆตางหาก”
)
เสียงไวโอลินพริ้วพราย เครื่องสายรื่นหูผสานไปกับเครื่องเปาเจิดจา เปนมหาสมุทรดนตรีมหึมาที่งดงาม
เกินบรรยาย ทวมทนอยูในโรงละครแอรเย็นฉ่ำหลังใหมที่เพิ่งสราง ใหเปนสวรรคชั้นดนตรีแหงใหมของเวเนซูเอลา
)
เครื่องดนตรีสวยงามวับวาวอยูในมือของคนหนุมสาวบนเวทีคอนเสิรตหรูหราเบื้องหนานั้น สายตาฝาฟาง
ของชายแกๆคนหนึ่งที่พยายามมองลอดแวนหนาคูเดิมที่ผานการใชงานมานาน ภาพเลือนลางของครูตัวเล็กกับ
เด็กนอยขางถนนเมื่อสามสิบกวาปกอนคอยๆฉายยอนกลับมาในความทรงจำ
)
ชายชราหลับตาลง นั่งพิงพนักเกาอี้สบายๆ ปลอยใหหูทำงาน และจินตนาการไปกับวลีเพลงผกผัน
ประสานทำนองจังหวะของมันอยางมีความสุข
)
โนตเพลงสุดทายจบลง เสียงปรบมือยาวนาน วาทยากรหนุม เดอะดูดหันกลับมาโคงคำนับผูชม และผาย
มือไปยังชายชรารางเล็กคนนั้น เสียงปรบมือจากนักดนตรีหนุมสาวดังขึ้นกราวเกรียว ผสานไปกับเสียงปรบมือที่ทบ
ทวีของคนดูรายรอบ
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4. เว็ปไซตวาทยากร กุสตาโว ดูดาเมล “เดอะดูด” gustavodudamel.com
ภาพยนตรวิดีโอควรชม
สารคดี El Sistema: Music to Change Life (2009) นำแสดงโดยสมาชิกวงดนตรี Simon Bolivar Youth
Orchestra, Caracas Children's Orchestra, Gustavo Dudamel, Jose Antonio Abreu กำกับโดย Paul
Smaczny และ Maria Stodtmeier ภาษาสเปน, ซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส-เยอรมัน ผลิตโดยEUROARTS
ความยาว 100 นาที ไดรางวัลจากการประกวดภาพยนตรสารคดีชิคาโก2010, ฮอนโนลูลู2010, ICCTUC อานเพิ่ม
เติมในเว็ปไซต http://www.el-sistema-film.com
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