
7-10 ก.พ. นี้
นักวิทยาศาสตร์ จะมาเล่นดนตรีให้ดู 

BOOKFAIR
Mahidol-Phayathai มหกรรมหนังสือ

มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 7
7-10 กุมภาพันธ์ 2555
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



ชมรมดนตรีสากล

MUS C

ชมรมดนตรีสบายๆ 

MUS C
 วิทยาศาสตร์ กับดนตรี ฟังดูอาจจะเป็นคนละศาสตร์ แต่ “นักวิทยาศาสตร์” กับ 

“นักดนตรี” กลับสามารถเป็นคนเดียวกันได้ ... 

 หนุ่มสาวอนาคตนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้คือบทพิสูจน์ว่า หากเราตั้งใจทำาในสิ่งที่รัก ก็ไม่มีอะไร

จะขวางทางได้ เพราะพวกเขารักในดนตรีเหมือนกัน จึงก่อเกิด “ชมรมดนตรีสบายๆ” และ “ชมรม

ดนตรีสากล” แห่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งพวกเขาจะมาแสดงฝีมือในงาน มหิดล-

พญาไท บุ๊คแฟร์ เพื่อสร้างสีสันและความบันเทิง

 ก่อนจะพบกับการแสดงของพวกเขา ลองมาทำาความรู้จักทั้งสองชมรมผ่านสองประธาน 

“กุ่ย” พีระ นิรนาทล้ำาพงศ์ (ฟิสิกส์ ปี 4) ประธานชมรมดนตรีสบายๆ และ “ป๊อบ” อลงกต วงศ์ศรียา 

(คณิตศาสตร์ ปี 3) ประธานชมรมดนตรีสากล



เป็นมายังไงสำาหรับวงดนตรีทั้งสองวงนี้
ป๊อบ  คือเราต้องการให้ผู้ที่มีความสนใจ
 ด้านดนตรี ได้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม 
 มีการเล่นดนตรี ชมรมดนตรีสากลนี่
 มีมานานเป็นสิบปีได้แล้วมั้งครับ 
 พวกพี่ๆ รุ่นก่อนเขาฟอร์มวงกันมา
 นานแล้ว
กุ่ย มันเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่มี
 ความสามารถได้มาร่วมกัน
 แสดงออกนะครับ ของชมรมผมนี่จะ
 เป็นดนตรีอคูสติกเป็นหลัก มี
 ประยุกต์ดนตรีไทยด้วย แล้วเราก็
 ยังมีการสอนให้คนที่สนใจอยากจะ
 มาเล่น คือคนเล่นไม่เป็นเราก็สอน
 ให้
ป๊อบ เหมือนกันครับ เราก็มีทั้งที่เป็นมา
 แล้ว หรือไม่เป็นก็มี แล้วเราก็มีการ
 ติวเตอร์กันด้วย

มีสังกัดไหม
กุ่ย ผมอยู่ภายใต้ สนว. (สโมสรนักศึกษา
 คณะวิทยาศาสตร์)
ป๊อบ เหมือนกันครับ

ที่ผ่านมาได้ไปแสดงฝีมือที่ไหนกันมาบ้าง
ป๊อบ เทศกาลดนตรีมหิดล-พญาไท จัด
 มาสองครั้งแล้วครับ เป็นการรวมวง
 ดนตรีจากคณะต่างๆ แถบนี้ เภสัช 
 สาธารณสุข ทันตะ รามา มันมาก
 ครับ แต่ว่าครั้งที่สามนี่ติดน้ำาท่วม  
 เลยต้องเบรกไว้ก่อน
กุ่ย หลักๆ ก็เป็นงานของคณะครับ 
 อย่าง งาน Open House บุ๊คแฟร์ 



“...เราเรียนคณะวิทย์ก็จริง แต่เราก็น่าจะมาสัมผัสศิลปะกันบ้าง 

    มันจะช่วยให้เรามีจินตนาการ อ่อนโยน ไม่แข็งกระด้าง...”

กุ่ย : ประธานชมรมดนตรีสบายๆ

 แล้วก็ออกไปเล่นเพื่อประชาชนก็มี 
 อย่างไปเล่นที่โรงพยาบาลรามา ไปเล่น 
 ในกิจกรรมเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำาท่วม 
 ที่ศูนย์พักพิงศาลายา
ป๊อบ อย่างวงของผมนี่ไม่ได้ไปครับ ถ้าผมไปนี่
 คงเต็มชุด จะออกรบกวนมากกว่ามั้ง 
 ของพี่กุ่ยนี่จะ easy listening เราจะเล่น
 ร็อค บอสซ่า อินดี้ รำาวง หมอลำา มีหมด 
กุ่ย ผมเอาแนวสนุกสนาน มีประยุกต์ดนตรี
 ไทย คลาสสิก แจ๊ส เน้นสบายๆ 
 ฟังเพลินๆ

กิจกรรมที่ประทับใจ

ป๊อบ วิทยาศาสตร์สัมพันธ์ ค่าย วส. ของคณะ

 เรานี่แหละครับ ก่อนเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง 

 คือเป็นงานไนท์ แล้วก็เป็นการรวม

 รุ่นน้องรุ่นพี่มาจอยกันในเวทีเดียว ที่

 อาคารอเนกประสงค์ คนดูก็มัน เราก็มัน

 ด้วยเหมือนกัน

กุ่ย ที่ร่วมมาเป็นงานใหญ่ๆ ก็งานเสวนา

 ดนตรี เชิญวิทยากรหลายๆ ท่าน มาร่วม

 พูดคุยถกกันในประเด็นที่ว่าวิทยาศาสตร์กับ

 ดนตรีนี่มันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร 

 มีแนวโน้มไปทางไหน ก็สนุกดีครับ ได้แง่คิด

 ใหม่ๆ ด้วย

ที่คณะวิทย์มีอยู่แค่สองวงนี้ ?

กุ่ย มีวงคอรัสอีกวงนึงนะครับ ก็เป็นสามวงของ

 คณะวิทย์

แยกกันเล่น ไม่รวมกัน ?

ป๊อบ คือทั้งสามวงมีเส้นแบ่งกันชัดเจน วงคอรัสเค้า

 ก็จะใช้เสียงร้องแทนดนตรี เป็นการประสาน

 เสียง ของดนตรีสากลก็จะมีเครื่องดนตรีมาใช้

 เยอะ ออกจะโครมครามนิดนึง

กุ่ย ใช่ครับ ดนตรีสบายๆ ก็มีเครื่องดนตรีอีกรูป

 แบบนึง ด้วยสไตล์ที่ต่างกันก็เลยแบ่ง line กัน

 ไปเลยดีกว่า ชัดเจนดี

ถ้ามีคนสนใจอยากจะร่วมงานด้วย

ป๊อบ ก็ต้องมีความสนใจก่อนเลย ตั้งใจจริง ถ้าสนใจ



“... ทุกคนก็มีความสนใจในด้านต่างๆ 

     แต่กล้าที่จะทำามันจริงๆ จังๆ มั้ย...”

ป๊อบ : ประธานชมรมดนตรีสากล

 ก็เข้ามาจอยกันได้เลย ฟอร์มวงมาเลย

 ก็ได้ เราก็จะมาแชร์ห้องซ้อมกัน แต่ถ้า

 จะมารวมวงกับเราก็ต้องดูเงื่อนไขกันอีก

 ทีนึงก่อน

กุ่ย ดนตรีสบายก็เข้ามาได้เลยเหมือนกัน

 ครับ เปิดรับอยู่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์กับดนตรี

ป๊อบ ผมว่ามันไปด้วยกันได้นะครับ ทุกคน

 ก็มีความสนใจในด้านต่างๆ แต่กล้าที่จะ

 ทำามันจริงๆ จังๆ มั้ย พอมีชมรมขึ้นมา

 มันก็มีพื้นที่ให้แสดงออก

กุ่ย มันเป็นเรื่องของความอ่อนโยนครับ 

 เราเรียนคณะวิทย์ก็จริง แต่เราก็น่า 

 จะมาสัมผัสศิลปะกันบ้าง มันจะช่วยให้

 เรามีจินตนาการ อ่อนโยน ไม่แข็ง

 กระด้าง ผมว่าดนตรีมันไปได้กับทุกสิ่ง

 นะครับ

ความคาดหวัง

ป๊อบ เอาไว้เล่นมันๆ โชว์หญิง ... เอาจริงๆ ก็

 เล่นด้วยความสุข ด้วยความรักน่ะครับ ที่มา

 รวมกันนี่ก็ใจรักกันทั้งนั้น ได้ทำาในสิ่งที่เรารัก

 ให้ดีที่สุดเท่านี้พวกเราก็มีความสุขแล้วครับ

กุ่ย ส่วนหนึ่งผมว่าเราเล่นเพื่อท้าทายความ

 สามารถด้วยล่ะ คือทำาให้มันดีจากเดิมยิ่ง

 ขึ้นๆ เป็นความสนุกอย่างนึงนะครับ วันนี้

 เราเล่นได้ถึงขั้นนี้ วันต่อไปเราก็อยากยก

 ระดับให้มีนดีขึ้นไปอีก ถ้าทำาได้มันก็ภูมิใจ 

 คุยกับน้องๆ เราก็หวังจะมีอัลบั้มเป็นของ

 ตัวเองเหมือนกันนะครับ

บุ๊คแฟร์ปีนี้มีทีเด็ดอะไรมาโชว์

ป๊อบ เก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ครับ ... มีรุ่นพี่ ป.โท 

 มาแจมด้วยนะ รับรองเซเลบแน่ๆ 

กุ่ย ของวงผมเป็นเด็กๆ มากกว่าครับ เน้น

 ประยุกต์เพลงสมัยใหม่ ลูกทุ่ง แจ๊ส เอามา 



 arrange ใหม่ ทีเด็ดก็คงอยู่ที่เอาเพลง

 มา arrange ใหม่นี่แหละครับ จะเด็ด

 ยังไงต้องรอฟัง

ฝากอะไรทิ้งท้ายสักหน่อย

ป๊อบ ฝากไปถึงน้องๆ พี่ๆ ที่สนใจด้านดนตรี

 ครับ เรายินดีมากๆ ถ้าจะมาแจมกัน 

 มาหาที่ห้องซ้อมกันได้เลยที่ตึก M ครับ

กุ่ย เราก็ใช้ห้องเดียวกัน ผมไปขอใช้ห้อง

 เค้า เค้าเกิดก่อน แต่ผมกลับใช้เยอะนะ 

ป๊อบ อยากขอโอกาสให้พวกเราได้แสดง

 ความสามารถครับ ถ้าคณะต้องการเรา

 ช่วยงานพวกเราก็ยินดี

กุ่ย เร็วๆ นี้เราจะจัดคอนเสิร์ตวันที่ 24 

 ก.พ. เป็นฟรีคอนเสิร์ต ชมรมเราร่วม

 กับ วงคอรัส (ชมรมขับร้องประสาน

 เสียง SC Chorus) ตั้งชื่องานว่า 

 “ดนตรี บำารุงหัวใจ” อยากให้มา

 สนุกกันเยอะๆ  จัดที่ห้อง N101 

 จุได้ 250 คน เตรียมเก้าอี้สำารองไว้

 เพียบ

ป๊อบ ชมรมผมก็ไปเล่นด้วย เราขอไปแจมกะ

 เค้าครับเพราะไม่มีปัญญาจัดเอง (ฮา)

ขอขอบคุณ

- ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา

  ผู้ประสานงานกับชมรมดนตรีสบายๆ และชมรมดนตรีสากล

  สำาหรับจัดแสดงในงาน มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์

- สมาชิกชมรมดนตรีสบายๆ และชมรมดนตรีสากล

- สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (สนว.) เอื้อเฟื้อสถานที่ในการสัมภาษณ์

ช่างภาพ : สมภพ แสนสมบูรณ์สุข

สัมภาษณ์ : อภิชัย อารยะเจริญชัย

ประสานงาน : วรัษยา สุนทรศารทูล

MUS C



ประมวลภาพบรรยากาศการแสดงดนตรี

ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

ในงานมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 1-6

(พ.ศ. 2548-2554)



“ดนตรี บำ รุงหัวใจ”
คอนเสิร์ต

Music Therapy

“ชมรมดนตรีสบายๆ” ร่วมกับ  “ชมรมขับร้องประสานเสียง” (SC Chorus)

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ... เต็มใจทำาเสนอ ...

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.00  - ๒๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม N101 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมฟรี ไม่มีค่าบำารุง ... มาช้าเตียงอาจเต็ม!


