
น้ํามา ชีวาหมด น้ําลด เพลงกวีดนตรีผุด 
อานันท นาคคง,  ๑๗ มกราคม ๒๕๔๘ 

 
 (๑) 

แดดสายอุนออน เสาร ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ผานเพียงหลังฉลองกาลคริสตมาสไปสูเชาวันใหม 
พระหัตถแหงพระผูเปนเจากวัดแกวงไกว ทรงเย้ืองกายรายรําอยูเหนือทองทะเลอันดามัน กอเกิดโนตเพลงท่ีไมมี

ใครเขาใจ 
จังหวะอึกทึกน้ันคอยๆลองลอยมาจากรอยดินแยกแตกลึกลงไปใตเกาะสุมาตราตอนเหนือ ผนวกผนึกกับทวงทํานอง

แหงหยดน้ําเกาะกอดเปนเกลียวคล่ืนมโหราฬมหึมาหนาหนัก แลวทะลักทะลายกระจายกระเจิงสูชายฝงท้ังมหาสมุทรอินเดีย 
ซัดสาดกลืนกินสรรพชีวิตท่ีอยูรอบดาน ปลิดปลิวละล่ิวลอยเหมือนผงธุลีไรคา โคลนตมปฏิกูลหนุนเน่ืองข้ึนมากับแผนน้ํา ตนไม
ใหญนอยถูกร้ือกระชากลากถอน บานเรือนฉีกขาดพินาศส้ิน เสียงแมธรณีหวีดรองและมัจจุราชหัวเราะกังวานแทรกผาน
บทเพลงของพระองค ทรงสบเนตรแวบหน่ึงแลวโหมจังหวะดนตรีข้ึนใหมอีกคราคร้ัง 

เพียงไมก่ีวินาทีตอมา เสียงเพลงสะทานสะเทือนโลกาจบลง ไมมีใครปรบมือให มัจจุราชยักไหล เดินผิวปากผานไปไม
ใยดี แมธรณีกล้ันสะอ้ืน ปาดปายน้ําตาจนไรส้ินเหือดเลือดเน้ือ 

ท้ิงไวเพียงนับแสนรางกระจอยรอยท่ีหลับใหลสูนิรันดร ฝงฝากซากเกล่ือนกลนบนพ้ืนเวทีการแสดงชุด  “
โศกนาฏกรรม”  ของพระผูเปนเจาพระองคน้ัน 

 
(๒) 

คอนเสิรตรอบพิเศษ...เพลงคล่ืนสังหาร... กอนเทศกาลปใหม ๒๕๔๘ ผานไป 
ทองทะเลกลับมาสูระลอกคล่ืนร้ิวพล้ิวใส ฟาสวางกระจางตา 
ทวาหัวใจมนุษยสิมันแยกแตกสลาย เสียงคล่ืนลมหมทะเลมันอัดอ้ันประหน่ึงชวนใหอุราละลายกระจายกระเจิง 
ความตาย ความสูญเสีย ความพลัดพราก ความเจ็บปวด ความหวาดกลัว ความข่ืนขมระทมเศรา ความแคนเคือง 

ความกังขา ความส้ินหวังทอแท ความปวยไข ความจน ความวิตกกังวล ความสับสนนานา 
วิญญาณนับแสนท่ีสังเวยธรรมชาติพิฆาตฆาถูกนํามาเลาขานผานส่ือเทคโนโลยีประดามี 
Tsunami ...สึนามิ... สึนามิ...  
คําๆน้ีกลายท่ีรูจักมักคุนในเวลารวดเร็ว กระจายไปทุกชาติ ทุกภาษา ทุกเผาพันธุ 
พรอมท้ังเร่ืองราวขาวสารท่ีหนุนเน่ืองกันทุกเส้ียววินาที นับต้ังแตต่ืนนอนจนนิทราฝน 

 
(๓) 

(๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ คณะกรรมการอักขรานุกรมภูมิศาสตรราชบัณฑิตยสถานของไทย ไดบัญญัติคํา Tsunami วา "

คล่ืนสึนามิ" โดยใหคําแปลวา "คือคล่ืนในทะเลท่ีมีชวงคล่ืนยาวประมาณ ๘๐-๒๐๐ กม. เกิดจากความส่ันสะเทือนของแผนดิน

ไหวหรือแผนดินถลมหรือภูเขาไฟระเบิดท่ีพ้ืนทองมหาสมุทร ซ่ึงคล่ืนสามารถเคล่ือนตัวขามมหาสมุทรหางจากตําบลท่ีเกิดเปน

พันๆ กิโลเมตร ดวยความเร็วประมาณ ๖๐๐-๑,๐๐๐ กม./ชม. โดยไมมีลักษณะผิดสังเกตเพราะมีความสูงแคประมาณ ๓๐ 

เซนติเมตร เรือท่ีแลนผานคล่ืนน้ีจะไดรับความส่ันสะเทือนทําใหเรือโคลงอยางแรง มีเสียงดังเหมือนเสียงปนใหญหรือเสียงฟาผา

ติดตามมา ทําใหคนประจําเรือเขาใจวาเรือเกยหินใตทะเล ถาคล่ืนเคล่ือนตัวผานท่ีต้ืนจะเพ่ิมความสูงอยางรวดเร็วประมาณ ๑๕ 

เมตร กอใหเกิดอันตรายตอมนุษยและส่ิงกอสรางบริเวณชายหาดน้ันๆ) 
บทเพลงของพระเจาถูกไขรหัสและตีความหมายดวยศัพทแสงทางธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา ธรรมชาติวิทยา และอีก

หลายๆวิชาการท่ีพลันแตกฉานผานปญญาและจินตนาการของผูคนท่ีหันมาพูดในเร่ืองเดียวกัน ฟงในเร่ืองเดียวกัน ถามในเร่ือง
เดียวกัน คิดในเร่ืองเดียวกัน ทําในเร่ืองเดียวกัน และมีทุกขในเร่ืองเดียวกัน 

แรงใจ แรงกาย แรงสมอง วิชาความรู แรงกําลัง กอนเงินบริจาค ทรัพยสิน อาหาร ส่ิงของ โลหิต เวชภัณฑ ถูกแบงปน 
ถูกถายเทสูผูประสบภัยพิบัติ ผูสูญเสีย ผูยังคงดํารงชีวิตอยูในความปวดราว ไมวาจะเปน ๖ จังหวัดชายฝงทะเลอันดามันของ
ไทย ไปจนเพ่ือนรวมโลกท้ังหลายท่ีรายลอมทองน้ํามหาสมุทรอินเดียซ่ึงตองเผชิญกับสึนามิเชนกัน 
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กองกุศลปนเปไปกับกองขยะโฆษณาหาเสียงและยุทธวิธีประชาสัมพันธ จากบุคคล เปนบริษัทหางราน ธุรกิจ
โทรคมนาคม  (สงขอความผานมือถือแลวไดบุญ=หลักธรรมท่ีกาวหนากวาพับนกกระดาษ)  กองกําลังกูชีวิต กองทัพ หมอ 
สัปเหรอ กองทุน ธนาคาร  (ลดดอกเบ้ีย=แตไมละดอกเบ้ีย ) จนถึงการเกทับยอดเงินชวยเหลือจากนานาประเทศท่ีม่ังมีศรีสุขไปสู
ประเทศท่ีเดือดรอน เปนมหากุศลท่ีย่ิงใหญหาใดปาน 

ในกาลน้ัน บทเพลงของมนุษยกระจอยรอยก็เปลงเสียงขับขานข้ึนมาทามกลางความน่ิงงัน 
ท่ีน่ี ท่ีน่ัน ท่ีโนน เม่ือวาน วันน้ี และวันพรุงน้ี 
 
แมบทเพลงจะไมใชถาวรวัตถุด่ังอนุสรณสถาน ไมใชพ้ืนท่ีของการจัดระเบียบองคความรูด่ังพิพิธภัณฑ ไมใช

พงศาวดารตํานานนิทานนิยาย เปนเพียงเสียงแผวกระซิบผานตัวโนตท่ีอาจจางหายไปในสายลม แตก็ย่ิงใหญพอท่ีจะชวน
ใหคนฟงไดครุนคิดคํานึงถึง 

และนาท่ีจะบันทึกไวเปนหมายเหตุเพลงดนตรี หมายเหตุท่ีรอวันเติมเต็ม 
 

(๔) 
ยืนยง โอภากุล  หรือ  แอด คาราบาว  สงเสียงเหนอคุนหู ผานสายกีตารกรีดกรายสไตลโฟลคหางเสียงญ่ีปุน เหงา 

เศราหมนหมอง ผานคล่ืนโทรทัศนไอทีวีและชองอ่ืนๆ นับต้ังแตวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗ โดยมีภาพเหตุการณสึนามิถลมภาค
ใตยานเกาะภูเก็ต พังงา และสถานท่ีท่ีเคยเปนแหลงทองเท่ียวท่ีชางภาพโทรทัศนไทยนํามารอยเรียงจนแทบจะเปนมิวสิควิดีโอท่ี
มีมูลคาการถายทําอันไมอาจประมาณได ช่ือเพลงวา  “ซับน้ําตาอันดามัน”  ถือวาเปนเสียงเพลงแรกท่ีปรากฏตัวข้ึนในแวดวง
เพลงเพ่ือชีวิตสมัยสับสนนิยมของไทยท่ีมีบทบาทมากกวาเพียงเปนเพลงสินคาพาณิชยและรับใชอัตตาของตนเทาน้ัน 

ไมเคยคิด ไมเคยฝน ไมทันต้ังตัว ทองฟามืดมัว แผนดินเล่ือนล่ันส่ันไหว ไมเคยพบ ไมเคยเห็น ไมเคยสนใจ ซูนามิคือ

อะไร รูจักแตซาซิมิ  
มันมาดังมัจจุราช ทุมโถมรุมใสชายหาด มันกวาดทุกส่ิงพินาศ.....ซูนามิ  
ไมเคยนึก ไมเคยนับ สรรพศพมากมาย แผนดินร่ําไห แผนน้ําใยเลือดเย็น ไมวาใคร ไมวาชาติไหน ไมมีขอยกเวน 

ธรรมชาติคือกฎเกณฑ.....มนุษยเทียบเทาเม็ดทราย 
มันมาดังมัจจุราช มันโถมทุมใสชายหาด มันกวาดทุกส่ิงพินาศ.....ซูนามิ 
อันดามัน สวรรคบนโลกวิไล ตองวิปโยคคร้ังย่ิงใหญ.....น่ีคือชะตากรรม อันดามัน สวรรคไมทันเตรียมกาย ไหลไป

เถอะธารน้ําใจ.....ซับน้ําตาอันดามัน ไหลไปเถิดธารน้ําใจ.....ซับน้ําตา.....อันดามัน  
แอดใหขอมูลกับส่ือมวลชนวาเขาแตงเพลงน้ีข้ึนภายในเวลารวดเร็วประมาณสามช่ัวโมงโดยนําบทกวีของ ทิวา สาระ

จูฑะ  บรรณาธิการนิตยสารสีสันท่ีข้ึนตนวา  ไมเคยคิด ไมเคยฝน ไมทันต้ังตัว  กับ  มันมาดังมัจจุราช มันโถมทุมใสชายหาด มัน

กวาดทุกส่ิงพินาศ  มาเปนแมแบบแลวขยายถอยคําออกไป แรงบันดาลใจของตัวเพลงอีกดานก็คือก็คือขาวการถึงแกอนิจกรรม
ของ  คุณพุม เจนเซน  รวมถึงเร่ืองราวความสูญเสียของเพ่ือนๆ ท้ังชีวิตและธุรกิจท่ีพินาศไปกับคล่ืนยักษ ไดเราใหจิตวิญญาณ
แหงนักสูบนถนนดนตรีใหเขียนเพลง เพ่ือใหกําลังใจกับผูเคราะหราย ในหวงยามท่ีน้ําตาเออทนทวมใจ พรอมชักชวนคนไทยได
ชวยเหลือกันอยางจริงจังผานบทเพลง 

แมวาจะโดนวิจารณวาเปนการฉวยสถานการณสรางผลประโยชนหรือถูกติติงจากใครบางคนท่ีเปน “นายภาษา” วา
ออกเสียงผิดจากขนบท่ีราชการเกาะยึดหรือตําหนิวาพรรณนาภาพของเหตุการณแตกตางไปจากของจริง (ทองฟามืดมัว) เปน
เน้ือหาท่ีเช่ือถือไมไดในทางประวัติศาสตร แตแอดก็ไดอธิบายกลับวาบทเพลงก็คือบทเพลง เปนเร่ืองของจินตนาการ โนตดนตรี
ไมสามารถเอาระเบียบภาษามาบังคับกันได ท่ีสําคัญคือเปนการเสนองานดวยความรูสึกของคนทํางานเพลง ซ่ึงเปนคนละเร่ือง
กับนักวิชาการหรือนักวิจารณ  

“ผมไมรูละวาใครมันจะออกเสียงซูนามิ หรือสึนามิ เพราะมันไมใชภาษาพอภาษาแมผม แตก็ยอมรับวาเพลงน้ีออกมา

เร็ว แตยืนยันวาท้ังหมดไมไดผิดพลาดหรือสะเพรา เพราะเน้ือทุกทอนผมต้ังใจ การออกเสียง "สึนามิ" น้ัน กอนแตงผมก็ปรึกษา

กับเพ่ือนชาวญ่ีปุนแลว ไอ Tsu เขาใหกัดฟนและเปลงเสียงส้ันๆ ปรากฏวาเปน "ซูนามิ" มันก็เทาน้ันเอง นอกจากน้ีทอนท่ีมีคํา

วาซาเซมิ ผมก็ไมไดลอเลียน อยาโงนัก ไอพวกท่ีแกๆ เกงแตเขียนขาววิจารณ ผมแคอยากส่ือใหประชาชนต่ืนตัวกับเหตุการณ

ไกลๆ ตัว หรืออีกทอนหน่ึงท่ีวาทองฟามืดมัว ผมก็ส่ือใหเห็นถึงหวงเวลาความรูสึกกอนเกิดมหันตภัย" 

อานันท สึนามิ  2 



"เช่ือวาเพลงของผมหากไมเปล่ียนเน้ือมันก็ไมทําใหโลกแตกหรอก อยาทําเร่ืองเล็กใหเปนเร่ืองใหญเลย คนดามัน

ปญญาออน ตอนน้ีบานเมืองก็แยพออยูแลว กรุณาอยาซ้ําเติมเลย ผมขอรอง" 
อยางไรก็ตาม บทเพลงน้ีไดถูกนําออกเผยแพรตลอดชวงการรายงานขาวกอนและหลังปใหม ๒๕๔๘ กับภาพ

เหตุการณท่ีนับวันจะตอกย้ําความรูสึกรันทดหดหูของผูชมมากข้ึน 
เปนเพลงหน่ึงท่ีมีอิทธิพลอยางย่ิงตอความรูสึกของคนไทยท่ีผานชวงเวลาสึนามิมาดวยกัน อยางนอยก็เห็นใจกันและ

กันมากข้ึน คอยติดตามเร่ืองราวของศิลปวัฒนธรรมท่ีสอดแทรกสึนามิมากข้ึน หรือหันไปงุนงงกับบทบาททาทีของแอด คารา
บาว ยุคหลังอุดมการณใสขวดยาชูกําลังมากข้ึน 

หากไมนานตอมา บทเพลงน้ีกลายเปนท่ีมาของโครงการอัลบ้ัมเพลงการกุศล “ซับน้ําตาอันดามัน” ซ่ึงรวมผลงานของ
เพ่ือนพองศิลปนเพ่ือชีวิตอีกหลายคนท่ีหันมาสรางงานเชนเดียวกับแอด โดยไมหักคาใชจายและจะมอบรายไดจากการจําหนาย
อัลบ้ัมท้ังหมดใหกับหนวยงานท่ีดูแลสถานการณตรงน้ี 

อัลบ้ัมออกเผยแพรอยางเปนทางการเม่ือ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยมีผลงานจากศิลปนรายอ่ืนๆมาประดับ อาทิ สุร
ชัย จันทิมาธร หรือ หงา คาราวาน เพลง "นอนบนความตาย" และ "อยูเคียงขางเธอ...อันดามัน", โฮป แฟมิล่ี เพลง "สึนามิ ๒๖ 
ธันวาฯ”, ฮิวโก จุลจักร จักรพงษ นักรองนําวง"สิบลอ" เพลง"๒๖/๑๒/๐๔", เศก ศักด์ิสิทธ์ิ เพลง "รวมใจไทย สูภัย สึนามิ", เล็ก 
ปรีชา ชนะภัย เพลง "คนไทยไมท้ิงกัน", บ๋ี คณาคํา อภิรดี เพลง "เรียก..ขวัญ", ศุ บุญเล้ียง เพลง "ส.ค.ส. ๒๕๔๘", แฮมเมอร 
เพลง"ขอบคุณน้ําใจ", กวี "กําสรวลสมุทร" โดยเนาวรัตน พงษไพบูลย ดนตรีโดยธนิสร ศรีกล่ินดี ฯลฯ 

จะโลดแลนเปนแกนสารหรือถูกลืมเลือนในสังคมบริโภคประชาธิปไตยทุนนิยมไทยแลนดหรือเปลาคงเปนเร่ืองท่ีไม
อาจประเมินได 
 

เน้ือรองเพลง “ซับน้ําตาอันดามัน” ถูกแปลเปนภาษาอังกฤษ  Tsunami โดย  เซน โอภากุล  ลูกสาวของแอดซ่ึงกลับ
มาจากเรียนหนังสือท่ีออสเตรเลียในชวงน้ีพอดี และเปนผูขับรองเพลงน้ีในการบันทึกเสียงเม่ือ ๘ มกราคม ๒๕๔๘ โดยมีคุณพอ
ดีดกีตารรวมกับ ขจรศักด์ิ หุตะวัฒนะ (หมี คาราบาว) และเสียงฟลูทของ หมิว หุตะวัฒนะ (ลูกสาวของขจรศักด์ิ) การบันทึก
เสียงเพลงน้ีมีการปรับทางดนตรีใหพิถีพิถันข้ึนมากกวาฉบับภาษาไทย 

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 พงษสิทธ์ิ คัมภีร  อีกหน่ึงดาวเดนของวงการเพลงเพ่ือชีวิต กล่ันบทเพลง  “ซึนามิ”  ออกมาจากความรูสึกเศรา
สะเทือนใจกับขาวสาร แมจะเขียนข้ึนทันควันหลังจากเหตุการณเกิดข้ึนคือ ๒๗ ธันวาคม แตกวาจะไดบันทึกเสียงก็คลอยหลัง
แอดออกไปถึงหลายวัน และเปนอีกเพลงหน่ึงท่ีไดนําออกเผยแพรทางโทรทัศน-วิทยุมากเชนกัน นอกจากน้ียังใชเปนเพลงข้ึนเวที
รวมพลคนดนตรี ศิลปะ และวรรณกรรม ข้ึนเวทีคอนเสิรตกับเพ่ือนนักดนตรีกลุมมาลีฮวนนาดวยท่ีรานอาหาร ป.กุงเผา ปน
เกลา เม่ือวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๔๘ กอนท่ีจะสงบทเพลงน้ีใหแอด คาราบาว รวบรวมเขาไวในอัลบ้ัม “ซับน้ําตาอันดามัน” เพ่ือ
ขายเปนทุนการกุศลตอไป 
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ลีลาการขับรองและสไตลดนตรีของปู เนนการบีบเคนอารมณมากกวาแอด ซ่ึงไมแนใจวาผูประสบเหตุการณน้ีตรงๆได
ฟงแลวจะรูสึกอยางไร 

แดดยามเชา สองฟาสวย ลมเลพัดสูดไอฉ่ํา แหวกวายน้ํา ทามกลางฝูงปลา เจาตัวนอยระเริงรา เคียงนางฟาคูใจฉัน 

เธอเทาน้ันท่ีฉันฝนหา ทุกๆ อยางดูเงียบงัน ทะเลพลันเหือดแหงลง ปลาติดหลม แหวกวายไมไหว มองทะเลกอคล่ืนแรง เปน

กําแพง ด่ังผีราย พังทลายกวาดกลืนทุกส่ิง พุงเขามาดูดกลืนกิน ทุกๆ ส่ิงมลายหาย คนลมตาย จาก ด่ังฝูงปลา ซึนามิ  
ทะเลคล่ังมันเกร้ียวกราด 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”  ข้ึนจากเหตุการณและความรูสึกเดียวกัน บทกวีบทสุดทายไปเสร็จเอาเม่ือ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
และสงผานตอใหสถานีโทรทัศนและวิทยุหลายชองนําไปอานสลับกับขาวและเพลงตลอดชวงกอนและหลังปใหม กระท่ังไดลงตี
พิมพในคอลัมน “ขางคลองคันนายาว” หนังสือพิมพเดลินิวส ฉบับวันอาทิตยท่ี ๙ มกราคม ๒๕๔๘ 

จึงขอนํามารวมเอาไวดวย ณ ท่ีน้ี เพราะเปนบทกวีท่ีมีบทบาทไมแพเพลงสึนามิในชวงเวลาดังกลาว 
กําสรวลสมุทรทน  เทวษทวมธรณี 
วิปโยคท้ังโลกตรี  ก็จะต้ังแตน้ําตา 

โลกจะแตกแลว  จึงแตกราวท้ังโลกา 

พลานพล่ังประดังมา  แตมรณังเขาสังเวย 

ผองเพ่ือนรวมแผนดิน  มารวมดับบรรทับเกย 

กายเศียรลงเกลือกเสย  กับกองทรายกรรแสงศัลย 

กวนเกษียรสมุทรไท  เปนเปลวไฟประลัยกัลป 

มหาคล่ืนคณานันต  กัมปนาท ณ มณฑล 

กองทรายจะตางเมรุ  มาซึมซับอัสสุชล 

มหาสมุทรอันคํารณ  จะตางฆองประโคมคํา 

รวมสู รวมกูโลก  รวมสูโชคชะตากรรม 

รวมผนึกสํานึกนํา  สันติธรรมสูโลกเทอญฯ 
กวีแลงแหลงสยาม นอกจากเนาวรัตน พงษไพบูลย ยังมีนักเลงอักษรอีกหลายทานท่ีสรางผลงานมาเน่ืองในสถานกา

รณสึนามิ ผานหนากระดาษหนังสือพิมพรายวัน นิตยสารรายสัปดาห หนาอินเตอรเน็ต จนถึงการเอยวาจายามข้ึนเวที จะฟงไมรู
หรือรูเร่ืองก็ตามที ลวนแลวแตมีความหมาย 

ลองยกตัวอยาง(ส้ันๆ)สักสองสามรายเพ่ือรวมบันทึกประวัติศาสตรเอาไวดวย 
โอโออนาถหนอมฤตยู  จูคล่ืนมัจจุราชฉกาจประหาร  
ชีวิตมนุษยนานาชาติแหลกลาญ  ลางผลาญเอเซียสูญเสียมหึมา ฯ 
อเนจอนาถ 'สึนามิ' มฤตยู  จูอันดามันคล่ืนมวยดวยฆา  
ซัดสาดซ้ํากรรมเวรนานา  อนิจจาวิปโยคโศกซ้ึงนาน ฯ  
อาดูรพูนเทวษเหตุคล่ืนมรณะ  สยามจะต่ืนสติปญญากลาหาญ  
นฤมิตศาสตรศิลปจินตนาการ  หามอวิชชาประหารตามยถากรรม ฯ 
(อังคาร กัลยาณพงศ, สึนามิ' คล่ืนมัจจุราชอเนจอนาถสะเทือนใจ, เนช่ัน มกราคม ๒๕๔๘) 

  
สองหาส่ีเจ็ดธันวาย่ีสิบหก  เดือนต่ําดาวตกเวลาสายสาย 

อันดามันอันตราย  เกิดเหตุรายเหลือลําเค็ญ 
โออนาถอนิจจา  ต้ังแตเกิดมาเพ่ิงเคยเห็น 
หาดทรายงามน้ําเย็นเย็น  เกิดคล่ืนคล่ังเขนไลฆาผูคน 
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โถคล่ืนเอยท่ีเคยเลน  น้ําใสเย็นท่ีเคยยล 
เปนไฉนเหตุใดบัดดล  ข้ึนฝงปลนเอาชีวิตไป 
ชีวิตไหนท้ังไทยตางชาติ  คล่ืนพิฆาตไมวาใคร 
ท้ังอันดามันนาพร่ันใจ  โหยหวนร่ําไหโออันดามัน 
ภูเก็ตเจามาเศราหมอง  น้ําตานองระนองน่ัน 
กระบ่ีพังงาจมจาบัลย  วิปโยคโศกศัลยตรังสตูล 
เพ่ือนพลัดเพ่ือนพอพลัดแม  เด็กพลัดผูแกท่ีสาบสูญ 
ส้ินทรัพยสินแผนดินอาดูร  กองศพกองกูณฑกลาดเกล่ือนไป… 

(วาณิช จรุงกิจอนันต,แหล... สึนามิ, มติชนสุดสัปดาห ๑๔ มกราคม ๒๕๔๘) 
 

(๖) 
ขามปใหมไปไมนานเกินรอ พอตูใหญในวงการเพลงเพ่ือชีวิตท่ีผานเสนทางการตอสูทางอุดมการณมายาวนาน  สุรชัย 

จันทิมาธร  หรือ  หงา คาราวาน  ไดเขียนบทเพลง  “นอนบนความตาย”  ข้ึนมาเม่ือ ๓ มกราคม ๒๕๔๘ เจตนาเสมือนด่ังเปน
เพลงกลอมศพ ใหผูเสียชีวิตจากสึนามิไปสูสุคติ แมจะเปนความตายท่ีไมมีใครต้ังตัวรับทัน สวนผูท่ียังอยูน้ันก็ขอใหกําลังใจกันให
สูตอไป 

หลับเถิดหนา หลับเถิดหนา นะเพ่ือนเอย หลับไปเลยใตฟาสีคราม แผนฟามหาสมุทร สายสมแสงเดือนนวลปล่ัง 

เพ่ือนจงฝนถึงวันแสนช่ืน ต่ืนข้ึนมาพรอมเพรียงความหวัง ขอวันใหมอีกคร้ัง หลังเธอนอนบนผืนทราย  
ตนมะพราวโบกไหวๆ เมฆขาวลอย เด็กนอยลูกหลานของทะเล เปลือกหอยปูปลาชายฝง ผืนทรายและแนวปะการัง 

จรดขอบฟาเขียวครามน้ําเค็ม เติมเต็มชีวิตและพลัง ขอวันใหมอีกคร้ัง หลังเรานอนบนความตาย 
และในชวงเวลาใกลเคียงกัน อีกสหายหน่ึงผูรวมเดินทางในกองเกวียนคนทุกขมานมนาน  ทองกราน ทานา  ไดแตง

เพลง  “อยูเคียงขางเธอ...อันดามัน” เลาขานถึงฉากท่ีหาดทรายแหงความสุขสําราญของผูคนท่ีมาทองเท่ียวและผูอยูอาศัยกลาย
เปนแดนประหาร ขอสงความรักและหวงใยมาใหทองทะเลน้ี 

อันดามันวิโยคโหยไห ผูท่ีรักพลัดพรากจากไป ไมเหลือไวแมคําบอกลา สึนามิถาโถมกระหน่ํา สาดซัดซ้ําบานเรือน

แหลกสลาย ภาพท่ีเห็นผูคนเกล่ือนตาย เปล่ียนหาดทรายกลายเปนหาดประหาร 
โอ อันดามัน โอ อันดามัน เธอปวดราวระทม ใจแทบลมเยียวยา ผูคนรวมรูท้ังโลกา ไหลหล่ังมา ชวยซับน้ําตาใหเธอ 

รักและหวงเธอ อันดามัน จะอยูเคียงขางเธอ อันดามัน 
ฟามืดมาแลวสวาง หาหนทางสูอีกหน ทุกขผานมาแลวผานไป พลิกฟนใจเราคืนมา 

รักและหวงเธอ อันดามัน จะอยูเคียงขางเธอ อันดามัน 
 

(๗) 
สัปดาหแรกของมกราคม ๒๕๔๘ ผานไปอยางเหงาหงอย แมวันหยุดสุดสัปดาหจะมีบรรยากาศวันเด็กแหงชาติมาชวย

ใหชีวิตชีวากระชุมกระชวยข้ึน 
ใครคนหน่ึงท่ีไมยอมแก สัญลักษณเบบ้ีเฟซสองพันปแหงคายเทปแกรมม่ี  เบิรด ธงไชย แม็คอินไตย  เอยออนเสียงใสๆ

ใหกําลังใจแฟนเพลงผานมานเปยโนพรางพราย เพลง  “อีกไมนาน”  คํารองของ นิติพงษ หอนาค  ทํานองละมายคลาย Even 
now ของ แบร่ี แมนิโร 

อีกไมนาน ก็จะเปนเวลาของวันใหม อีกไมนาน เราคงเห็นดวงตะวันสองแสงท่ีตรงขอบฟา 

อีกไมนาน แรงใจท่ีหมดลงไปจะฟนกําลังหัวใจใหคืนกลับมา อีกไมนาน อีกไมนาน 
อีกไมนาน อาจจะพอมีแรงใหย้ิมบาง อีกไมนาน คงพอทุเลารองรอยบาดแผลท่ีเพ่ิงผานมา 

อีกไมนาน มือเราจะแกรงดังเดิมและลบน้ําตาท่ีไหลใหแหงจากตา อีกไมนาน อีกไมนาน 
คล่ืนลูกใหญผานไป ท้ิงไวเพียงคล่ืนน้ําตา คล่ืนน้ําใจเขามาทดแทน เม่ือฟาไดลิขิต กระชากชีวิตนับแสน ปาดน้ําตา

แรนแคน แลวเดินตอไป แลวมันจะผานไป 
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อีกไมนาน จะเปนคนคนเดิมและเร่ิมใหม อีกไมนาน จะเดินหนาไปไมคืนกลับหลังไมมองกลับมา 

อีกไมนาน จะยืนไดดวยตัวเอง ดวยหวังท่ีเต็มหัวใจไมมีเลิกรา อีกไมนาน อีกไมนาน 
 
(๘) 

แววขาวมาจากฟากฝงอ่ืนของทองทะเลและฝงฟา 
๑๑ มกราคม  ยะเวท อัคทาร  Javed Akhtar และ ชฏิน-ละลิต  Jatin-Lalit สองนักแตงเพลงมือทองของโลก

ภาพยนตรภารตะบอลลีวูด Bollywood ประเทศอินเดีย ซ่ึงสูญเสียผูคนรวมแผนดินไปหลายหม่ืน ประกาศเสนอบทเพลง “
กวักมือเพรียกเรียกชีวิต”  Zindagi Pukaarti Hai (Life Beckons) เพ่ือใชในการบันทึกเสียงซีดีและวีซีดีการกุศลโดยคณะนัก
รองและศิลปนดาราดังท้ังประเทศ อาทิ Alka Yagnik, Udit Narayan, Shaan, Sonu Nigam, Shreya Ghoshal, Sunidhi 
Chauhan, Sapna Mukherjee and Sadhna Sargam Chauhan และจะนําออกแสดงอยางเปนทางการคร้ังแรกในงานแถลง
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 นักแตงเพลงและนักรองเพลงสมัยนิยมท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของศรีลังกา 

ก็ไดถายทอดบทเพลงภาษาอังกฤษ ภาษาสิงหล และทมิฬ ออกมา ๒ เพลง เพ่ือสะทอนถึงความรูสึกสูญเสียท่ีย่ิงใหญไมแพจาก
มุมอ่ืนของโลก บทเพลงน้ีนิมาลมอบใหรัฐบาลศรีลังกาใชเปนโฆษณาระดมทุนชวยเหลือจากนานาชาติ 

เพลงแรก  (ไมทราบช่ือ) 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. 

เพลงท่ีสอง  (ไมทราบช่ือ) 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. 
 

ขามไปท่ีเกาะอังกฤษ ทันทีหลังเทศกาลปใหมผานพน บรรดาศิลปนนักรองเพลงพ็อพรุนใหญอยาง  คลิฟ ริชารด  Cliff 
Richard บอย จอรจ  Boy George โรบินและแบร่ี ก๊ิบบ จากบีจีส Robin and Barry Gibb of The Bee Gees คริส เรีย 
Chris Rea โอลิเวีย นิวตัน จอหน Olivia Newton-John โรแนน คีตต้ิง Ronan Keating ไดพากันเดินแถวเขาสตูดิโอ One 
World Project เพ่ือขับรองบทเพลง   Grief Never Grows Old บทประพันธของดีเจรุนเดอะแหงสถานีวิทยุบีบีซี  ไมค รีด 
DJ Mike Read เขียนเปนบัลลาดโศกซ้ึงหลังจากไดชมภาพเด็กกําพราไรพอแมผานจอโทรทัศนท่ีถายทอดเหตุการณสะเทือน
ขวัญ และหวังวารายไดจากการขายอัลบ้ัมเพลงน้ีคงไดมีโอกาสนําไปชวยเหลือเด็กเหลาน้ันเชนกัน 

และไมนานหลังจากโปรเจ็คเพลงใหม แฟนเพลงชาวอังกฤษก็จะไดรวมกันอุทิศทุนทรัพยผาน รายการคอนเสิรตใหญ
อีกคร้ังครา ในวันท่ี ๒๒ มกราคม ณ สนามกีฬาแหงชาติ Millennium Stadium เมืองคารดิฟ ในคอนเสิรต  “Live Aid” 
ถายทอดผาน BBC จัดโดยโตโผช่ือดัง  พอล ซาเจนท  Paul Sargent ซ่ึงเคยผานงานคอนเสิรตเหย่ือโรคเอดสใน Freddie 
Mercury Tribute Concert ท่ีสนามเวมบลียมาแลว 

 
๗ มกราคม ๒๕๔๘  แจกก้ี ชาน  Jackie Chan หรือ  เฉินหลง  ดารากังฟูผูย่ิงใหญ เปนตัวต้ังตัวตีรวบรวมบรรดาดารา

หนังช้ันนําของเกาะฮองกงอีก ๗๐ รายรวมกันขับรองบทเพลง  We are the World เปนภาษากวางตุง เพ่ือออกอัลบ้ัมพิเศษ 
Song for Tsunami Relief เพ่ือหารายไดสมทบทุนชวยเหลือผูประสบภัยแมจะอยูหางกันคนละฝงทะเล 
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๘ มกราคม ๒๕๔๘ เหลาดารานักรองขวัญใจวัยรุนแหงไตหวัน  เจย เอฟโฟร F-4  กลุมหนุมซุปเปอรหลอท่ีสาวไทย

สะเท้ิน ยาตราทัพข้ึนเวที  Sending Love to Southern Asia Charity Function ท่ีเมืองไทเป โชวเพลงรองใหกร๊ีด...ซ้ึง
พรอมท้ังชวยกันรับบริจาคเงินจากแฟนเพลงผานสายโทรศัพท ขาวคราวและภาพซุปเปอรหลอของนักบุญเอฟโฟรแพรสะพรัด
ไปในส่ืออิเลคโทรนิคสเมลของสาววัยรุนท่ัวเอเชียอยางรวดเร็วและหนักหนวงไมแพคร้ังท่ีคล่ืนสึนามิมาเยือน 

 
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 ออกอัลบ้ัม  “Asia Aid” เพ่ือการกุศลโดยดวนเชน
กัน โดยมี ๔ บทเพลง "Hari Baru" เขียนโดย Rachael Malai Ali, "Kisah Dunia" โดย Hans Anwar และอีก ๒ เพลงท่ีนํามา
จาก Pelangi Network and Pg Saiful Rizal Faisal บันทึกท่ีสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงชาติบรูไน Pelangi Network of 
RTB 

 
๑๕ มกราคม เวลาสองทุม ชาวอเมริกันและเพ่ือนรวมโลกท่ีใชบริการเครือขายดาวเทียมโทรคมนาคม ไดยลยิน

มหกรรมบันเทิงมหากุศล  Tsunami Aid: A Concert of Hope ออกอากาศจากสตูโอในนิวยอรค, ลอส แองเจลีสและกรุง
ลอนดอน ของอังกฤษ ผานจอโทรทัศน NBC เปนเวลา ๒ ช่ัวโมง โดยมีศิลปนช้ันนําในวงการอุตสาหกรรมเพลงหลากรุน อาทิ 
Madonna, Sheryl Crow, Stevie Wonder, Maroon ๕, Norah Jones, Sarah McLachlan, Lenny Kravitz, Kenny 
Chesney, Gloria Estephan, Diana Ross นอกจากน้ีเหลาดาราฮอลลีวูดอยาง Halle Berry, Kevin Spacey, George 
Clooney ฯลฯ ยังมาชวยกันทําหนาท่ีพิธีกรในรายการ รายไดของการจัดคอนเสิรตทางโทรทัศนเพ่ือระดมเงินสนับสนุนกาชาด
กาชาดอาเมริกันท่ีทํางานชวยเหลือเหย่ือแผนดินไหวและคล่ืนยักษท่ีพัดกระหน่ําพ้ืนท่ีชายฝงมหาสมุทรอินเดีย โดยรับบริจาค
ผานทางโทรศัพทและอินเตอรเน็ต 
 
(๙) 

วกกลับมาท่ีไทยแลนดแดนสยาม 
๑๕ มกราคม ๒๕๔๘ (แหลงขาวจาก สํานักขาว S.H.A.N ศูนยขาวสาละวิน (Salween News Network) ในขณะ

เวลาเดียวกันกับท่ีพลโลกสวนใหญกําลังเฝาดูเทพธิดามาดอนนาและ นอรา โจนส ครวญเพลงซ้ึงอยูหนาจอโทรทัศนอยูน้ัน 
ทามกลางอากาศหนาวเหน็บของสนามกีฬากลางพรหมมหาราช โรงเรียนแมสายประสิทธ์ิศาสตร อําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย  ชนกลุมนอย อีกจํานวนหน่ึงท่ีถูกขนานนามวา “ ไทยใหญ”  กําลังเง่ียหูฟงเสียงเพลงของศิลปนไทยใหญ  จายเจิงหาญ 
จายหาญแลง จายเคือสูง นางคํานอง นางหมวยผอง  และอีกหลายศิลปนท่ีเดินทางเขามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารอยูในเมือง
ไทยขับรองเพลงเพ่ืออุทิศใหแกคนไทยท่ีเดือดรอนอยูบนผืนดินเดียวกัน (คาผานประตูราคา ๕๐ บาท) 

วันรุงข้ึน วันอาทิตยท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๔๘ เวลา ๒๒.๐๐ - ๒๓.๑๕ น.  คอแจสผูโศกศัลย  พากันไปซึมกระทือหนา
แกวเบียร ณ Brown Sugar Jazz Pub and Restaurant สารสิน และตอเน่ืองไปถึงอีกวันตอมา ยายไปกระทบจอกกันท่ี 
Saxophone Pub อนุสาวรียชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร เพ่ือรวมฉลองใหกับเหตุการณย่ิงใหญภายใตโครงการ Flowers for 
Andamann : LIVE JAZZ FOR LIFE (Tsunami Victims)โดยมีนักดนตรีแจสช้ันนําท้ังไทยและตางประเทศ  เทวัญ ทรัพย
แสนยากร, Infinity, Bangkok Connection, จิรพรรณ อังศวานนท, Chai Blues, เล็ก ทีโบน, นัดดา วิยะกาญจน, เกล 
ดิลา, ปอม ออโตบานห  และอีกมากมาย เสียงเพลงแจสน้ันเปนหน่ึงในแรงกําลังใจและรายไดสมทบทุนชวยเหลือผูประสพ
มหันตภัยภาคใต โดยจะมีคอนเสิรตอยางจริงจังอีกทีในวันอาทิตยท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๕.๐๐-๒๓.๐๐ น.  ณ เวที
กลางแจง ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย (บัตรราคา ๕๐๐ บาท) 
 
(๑๐) 

(บทบันทึกของเด็กแนว หลังปใหมท่ีไรพลุและเสียงเคาทดาวน) 
...แมงเอย เปนอะไรท่ีสุดๆ คล่ืนแมงโหดโคด ไปเฮวงานเฮวเดอะเซากันดีฝา… 
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กลุมเด็กแนว We think รวมกับประชาคมบางลําพู หางต้ังฮ่ัวเส็ง สหเกสทเฮาสกรุงเทพสากล เครือขายละคร
กรุงเทพฯ จัดงาน  Help the south Now!! เพ่ือรวบรวมรายไดมอบใหสภากาชาดไทย ชวยผูประสบภัยจากคล่ืนสึนามิในภาค
ใต ยามค่ําโพลเพลวันท่ี 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 

เท่ียงคืนแลว เด็กแนวยังไมนอน  นอย กฤษดา สุโกศล  แหงวง พรู Pru  ขวัญใจแหงยุคสมัยควาไมคข้ึนมารองเพลง
อุทิศใหกับชีวิตท่ีลับลวงไปกับสึนามิ 

กีตารแผดเสียงสน่ัน กลองฟาดกระหน่ํา ลําโพงสะเทือนกําแพงพระสุเมรุด่ังจะโยกใหไหวคลอน 
เด็กแนวลุกข้ึนเตน โยกกันถวนท่ัวถนนพระอาทิตย พรอมท้ังคราบน้ําตาเปรอะเปอนแกมและเสนผมกระเซ็นสาย 

คํารามลอดไรฟนเหล็กดัด... แมงเอย...โดนเวย…เศราโวย...  
ใครบางคนสะกิดไหลเด็กแนวพรอมสงขอความใบนัดชุมนุมคร้ังใหมท่ี Beat House ซอย สุขุมวิท ๓๙ (ใกลปม

บางจาก) วันอาทิตยท่ี 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 (ขอความกรุณาชวยบริจาคอยางต่ํา ๑๐๐ บาท รายไดจากคาเขาชมท้ังหมดรวมสมทบทุนชวยผูประสบภัย 
Tsunami ผานกองทุนของ ITV) 
  
(๑๑) 

ใครบางคนทักถามข้ึนมาลอยๆ  กอนหนาท่ีจะเกิดเหตุเภทภัย ช่ือ “สึนามิ” เปนท่ีรูจักในวงการดนตรีของโลกบาง
ไหม? 

ตอบวา เคย  แตเราไมไดเอาใจใส เหมือนกับรูจักกันแค  “ซาสิมิ”  ท่ีแอด คาราบาว เอยทักประชดน่ันแหละ พูดกัน
เพียงไมเคยเกิด ก็เลยไมเอาใจใส ไมมีระบบเตือนภัยลวงหนา หรือเตือนแลวก็ไมฟง 

พอเกิดเร่ืองแลวเลยมีอะไรสรางข้ึนมาใหฟงกันเต็มรูหูทีเดียว 
 
เพลงสึนามิ ท่ีมีช่ือวา Tsunami เคยปรากฏอยูเปนอยางนอยใน ๒ อัลบ้ัมเพลง, ๑ โครงการซิงเก้ิล, และ ๑ 

บทเพลงซิมโฟนี รวมเปน ๔ สึนามิ  (ถามากกวาน้ีตองขออภัยดวย รูมาแคน้ี มีเวลาตนฉบับใหทันสงโรงพิมพเพียงเทาน้ี) 
 
Tsunami แรก เปนผลงานอัลบ้ัมอันดับ ๕ ของวงดนตรีบริตชพ้ังคข้ีโมโหจากเวลสใต  แมนิค สตรีท พรีชเชอร 

(Manic Street Preachers) เน้ือรองโดย  Nick Wire ดนตรีโดย  James Dean Bradfield และ  Sean Moore บันทึกใน
อัลบ้ัม  This is My Thruth Tell Me Yours ป ๒๕๔๑ เปนเพลงแทร็คท่ี ๕ ในแผนซีดี เสียงซีตารระงมบาดหูอยูไมวาย 
MSP ตัดเพลงน้ีเปนซิงเก้ิลในเดือนกรกฎาคมป ๒๕๔๒ ตอมา 

เน้ือหาของเพลงท่ีนิคเขียนไมไดเจตนาเพ่ือคนท่ีประสบภัยพิบัติจากคล่ืน หากเปนความรูสึกตอผูหญิงท่ีถูกขมขืน
กระทําย่ํายี แตเม่ือเทียบเคียงสัญลักษณท่ีใชในบางแงมุมก็เปนเร่ืองเดียวกันไปได 

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 ท่ีสอง เปนผลงานจากกลุมศิลปนพ็อพร็อคแดนอาทิตยอุทัย  เซาทเทิรน ออล สตาร  (Southern All 

Stars) ขับรองไวในแผน Tsunami  เม่ือป ๒๕๔๓ เน้ือรองภาษาญ่ีปุนเขียนโดย Romanji ถอยความเปนแนวอกหักรักคุด 
ประมาณวาส่ิงท่ีอยูกับเราน้ันเม่ือสูญเสียไปเราจึงรูคา เอาเร่ืองของธรรมชาติฟาฝนแดดลมมาเปรียบเปรย 

เน้ือรองเดิมข้ึนวา (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… 
แลวเก่ียวอะไรกับคล่ืนสึนามิดวยละ? เก่ียวตรงเน้ือรองทอนกลางน่ันแหละ 
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 ท่ีสาม เปนโปรเจ็คซิงเก้ิลอัลบ้ัมของ สเตริโอแกรม Steriogram  สุดยอดวงร็อคของฟากฝงนิวซีแลนด ท่ี

ทําเดโมเสร็จเม่ือปลายป ๒๕๔๗ กอนหนาเหตุการณสะเทือนขวัญไมนานนัก 
ท่ีจริงก็นาจะขายดิบขายดี เพราะช่ือเสียงวงน้ีเปนท่ีรูจักในนักฟงเพลงท่ัวโลก มีอัลบ้ัมท่ีเคยติดชารตของอังกฤษ 

Britain's top 20 singles charts และเขารอบรางวัลแกรมม่ีอวอรดของอเมริกามาแลว รวมถึงซิงเก้ิล Walkie Talkie Man ซ่ึง
เปนแคมเปญโฆษณาเคร่ืองเสียงฉบับพกพาสุดจาบ iPod ก็เปนท่ีรูจักกันดี 

เพลงท่ีเขียน Tsunami ก็เขาทา (หมายเหตุ: ตัดมาบางทอนเทาน้ัน) 
…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… 
หากแตเม่ือขาวคราวคล่ืนยักษมาเยือนภิภพโลก คนตายเกล่ือนกลาด นักรองนําของวง  ไทสัน เคนเนด้ี Tyson 

Kennedy เกิดถอดใจ ชักชวนเพ่ือนๆสเตอริโอแกรมงดเวนท่ีจะออกซิงเก้ิลเพลงออกมาวางตลาด ดวยความรูสึกวางานเพลงจะ
เปนตัวตอกย้ําความเศราหมองของเพ่ือนมนุษยดวยกันมากกวาจะสรางความสุขสนุกสนาน ไมอยากหารายไดจากความเจ็บปวด
ของคนดวยกัน ไมมีเพลงสึนามิเสียม่ังก็ได 

เปนง้ันไป หายากเนอะคนในวงการธุรกิจดนตรีท่ีคิดอยางเน้ียนะ ...อดฟงเลยเรา... 
 

Tsunami ท่ีส่ี เกิดข้ึนกอนสามสึนามิแรก แตเอามาเขียนถึงทีหลัง เพราะช่ือโดยตรงไมไดเรียกวาสึนามิ แตคนเขียน
เพลงนําฉากเหตุการณสึนามิมาเลาถึงดวยบทบรรเลงอยางนาท่ึง 

น่ันคือ ซิมโฟนีบทท่ี ๕ (Symphony no.5)  ของดุริยกวีหัวกาวหนาชาวเดนมารค  เปอร นอรการด (Per Nørgård) 
ความยาวของเพลง ๓๕ นาที 

นอรการดเกิดเม่ือ ๑๓ กรกฎาคม ๒๔๗๕ ทุกวันน้ียังมีชีวิตอยู ถือวาเปนหน่ึงในผูนําลัทธิการประพันธเพลง infinity 
series อันใหคาของชุดตัวเลขระบบคณิตศาสตรเชิงซอนเปนฐานในการแตงเพลง มีการจัดกระบวนโนตทํานอง (melodic line) 
ดวย serial technique (อธิบายยากจัง คําน้ีเปนคนละเร่ืองกับลัทธิ serialism ซ่ึงพวกนักประพันธสมัยใหมนิยมใชกระทํากับ 
rhythmic และ dynamic กัน; นอรการดไดเสนอเร่ืองวิธีสรางเพลงแบบ infinity series น้ีไวเม่ือป ๒๕๐๒ และกลายเปนหน่ึง
ในแนวคิดการประพันธเพลงท่ีมีผูใหความสนใจหลังจากยุค the Chaos Theory ชวงทศวรรษ ๑๙๘๐ ทานใดท่ีสนใจลองไป
คนควาตอเอาเองนะครับ เพราะพูดมากไปกวาน้ีเด๋ียวสําลักคล่ืน compositionตายกอนสึนามิ) ผลงานของเขามีมากกวา ๓๐๐ 
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ช้ิน ครอบคลุมท้ัง symphonies, chamber music, choral works, opera, electronic music, ballet, film music และ
เปนเสาหลักทางความคิดใหดุริยกวีหัวกาวหนาในยุโรปเหนืออีกหลายรุนตอมา 

สําหรับซิมโฟนีหมายเลข ๕ นอรการดไดเขียนข้ึนเม่ือป ๒๕๓๓ ออกแสดงทางวิทยุกระจายเสียงแหงเดนมารคคร้ัง
แรกเม่ือ ๖ ธันวาคม โดยวงดนตรี The Danish Broadcasting Corporation และแสดงสดโดย The Danish Radio 
Symphony Orchestra มี Esa-Pekka Salonen เปนคอนดักเตอร เพลงน้ีไดถูกปรับปรุงแกไขใหมในปตอมาและนําออกแสดง
อีกคร้ังในงาน the NUMUS festival เมือง Århus เม่ือ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๕ โดยวง the Aarhus Symphony Orchestra 
อํานวยเพลงโดย Elgar Howarth 

ตอนท่ีเขียนเพลงนอรการดเอาขอมูลท่ีไดรับรูมาจากพิพิธภัณฑสึนามิท่ีญ่ีปุน ลักษณะเพลงเปนการพรรณนาเลาเร่ือง 
ขานอยจักขอสาธยายแทนหูทานผูฟงผานหนากระดาษ ณ บัดน้ี 

ทอน ๑ Idyll (ทัศนียภาพ) 
ดนตรีเปดฉากท่ีหมูบานในเกาะเล็กๆแหงหน่ึงในทองทะเลแปซิฟก  (ถาเขียนตอนน้ีคงเปล่ียนเปนมหาสมุทรอินเดีย

กระมัง?)  เวลาบายออนๆ ชาวบานทํามาหากินกันตามปกติสุข เด็กน่ังเรียนหนังสืออยูบนเส่ือในบานท่ีดัดแปลงเปนโรงเรียน ลูก
หมูอูดๆว่ิงนัวเนียไปมา ผูหญิงกําลังปรุงอาหาร ผูชายกําลังต้ังวงถกเถียงกันสารพัดจะนึกเร่ืองออก ชีวิตเรียบงายดําเนินไปอยาง
ท่ีมันควรจะเปน 

...แตแลว.... 
ทอน ๒ Distant rumbling (เสียงน้ันคร่ําครวญมาแตไกล) 
ฉับพลัน เปนฉับพลันท่ีไมมีใครจะคาดถึง สรรพเสียงแวดลอมน้ันเปล่ียนไป อากาศเหมือนหยุดเคล่ือนไหว ไกลออกไป 

เสียงคร่ําครวญใดหนอท่ีแววมา เสียงน้ันคอยๆเล่ือนเคล่ือนเขามา เกิดอะไรข้ึน? 
ยามน้ัน ผูเฒาหน่ึงพลันฉุกคิดยอนหลังไปเม่ืออดีตกาล นานนักแลวท่ีคล่ืนยักษเคยคุกคาม ชีวิตแลวชีวิตเลาท่ีลอยลับ

ดับสลาย เสียงน้ีแหละหวนคืนมา ชะตาชีวิตลูกหลานจะเปนฉันใด 
โชคชะตายังปราณี ขางหลังหมูบานน้ันยังมีเนินเขาลูกเล็กอยู ทุกคนพยายามเรงฝเทาข้ึนไปใหถึงท่ีสูงท่ีสุดท่ีจะเปนไป

ได เสียงพิโรธรองเล่ือนเคล่ือนเขามา 
ทอน ๓ Tsunami (สึนามิ) 
ด่ังเสียงมัจจุราชคํารามสน่ันล่ันฟา รอยแยกแตกราวในผืนดินลึกใตมหาสุทรลงไปกอเกิดคล่ืนยักษกําลังมหาศาลพุง

ทะยานเขาสูเกาะนอยน้ัน หมูบานท้ังหมูบาน ตนไม สัตวนอยใหญถูกกลืนหายไปในบัดดล กาลพินาศท่ีธรรมชาติพิโรธมาเยือน
มวลมนุษยกระจิดริด ด่ังบาคล่ัง ทุกอยางเงียบสนิท 

เพลงคล่ืนพิโรธสงบลง ชีวิตท่ียังคงอยูตางทยอยคืนกลับมาสูซากปรักหักพัง 
มือเล็กๆ ใจดวงเล็กๆ รอยสอดประสานกัน สรางชีวิตใหม ครอบครัวใหม บานใหม เกิดใหมใตฟาสีคราม 
(จบเพลง) 
ดูเหมือน เปอร นอรการด จะสรางบทซิมโฟนีสึนามิน้ีมาดวยเทคนิคการควบคุมเสียงดนตรีใหเปนมวลคล่ืนมหาวินาศ 

tidal wave ท่ีโถมกระหน่ําซ้ําเติมผืนดิน อึกทึก หนักแนน บีบเคนความรูสึก 
แตท่ีนาสนใจไปกวาน้ัน คือเร่ืองของการพล็อต  “จุดเงียบ”  ท่ีเรียกวา  ไควเอ็ทจูด Quietude  อยางชาญฉลาด ซ่ึงมี

ความหมายมากในงานประพันธช้ินน้ี 
มีอะไรในความเงียบ?  ส่ิงน้ีคงไมจําเปนตองตอบ หากเรารูจักดนตรีดีพอ 
ลึกลงไปในความเงียบ สรรพเสียง มวลพลังท้ังหลายกอเกิดข้ึนมา แลวพลุพล่ังประดังประเดย่ิงกวาบรรยายดวยถอย

คําใดๆได 
พลันมหาพายุรายกลับถูกความเงียบกลืนกลบลบหายไปในพริบตา เสียงท่ีเราไดยินน้ันคือเสียงท่ีสมมติข้ึนจากความ

เงียบ เราหวาดกลัวคล่ืนมหาวินาศแตท่ีจริงเราละลืม quietude ไป 
แตท่ีแนนอน เราคงไมลืมบทเพลงสึนามิท่ีจบการบรรเลงไปเม่ือ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ...แนนอน... 

 
(๑๒) 

คอนเสิรตรอบพิเศษ ... เพลงคล่ืนสังหาร ... ผานพนไป 
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ชะตากรรมของมวลมนุษยยังไมจบลงงายๆ 
พระผูเปนเจาเอ้ือมพระหัตถบิดปุมโวลลุมเพลงบนหนาปดแผวเบา หมุนเสิรชหาคล่ืนวิทยุไปชาๆ 
สรรพเสียงเพลงดนตรีนานายังคอยทยอยผานลมหายใจของเวลามาเร่ือยๆ 
 ... เพลงปลอบใจ เพลงปลุกใจ เพลงกลอมใจ เพลงกลอมลูก โฟลคซอง เพ่ือชีวิต อันเดอรกราวนด อินด้ี พ็อพ นิวเอจ 

โอลดด้ี ลูกทุง มโหรี ปพาทย เสภา แอว แหล แจส บลูส คันทร่ี บัลลาด ร็อค โอทาริโอ โอเปรา มิวสิคเคิล ซิมโฟนี คอนแชรโต 

โซนาตา คอราล แมส ฮิมนาล บัลเลต โขน ละครชาตรี หุนกระบอก ฮิพฮอพ หมอลํา กันตรึม เจรียง อาไย รองเง็ง ลิเก ง้ิว โนะ 

คาบูกิ กะจัก กันดิง เฉียว โยเดล ตากัสซึม คยาล ธุมริ รําวง ลําตัด ฉอย เรือ อีแซว เก่ียวขาว คาวซอ จอย จาดไต เพลงโคราช 

โนรา เพลงบอก หนังตะลุง หนังใหญ คาราโอเกะ ริงโทน ไลทแอนดซาวนด วีซีดี ดีวีดี เกมสโชว เสียงสวด เสียงหัวเราะ เสียง

หวีดรอง เสียงกนดา เสียงคร่ําครวญหวนไห ....  
หากแตวันเวลาลวงมาถึงปานฉะน้ีน่ีแลว 
ขานอยก็ยังไมบังอาจถวายเสียงปรบมือเปนรางวัลรางว่ีแดพระองคอยูดีแหละพระเจาขา 
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