การอานวยเพลงในการประชุ ม (Directing the song)
หน้าที่สาคัญอีกประการหนึ่งของผูน้ าเพลงเมื่อเพลงเริ่ มต้นแล้วก็คือ ตัดสิ นใจว่าจะร้องเพลง
นั้นอีกกี่ครั้ง จะจบลงเมื่อไร และจะทาอะไรต่อไปเมื่อจบเพลงนั้น สิ่ งที่จาเป็ นต้องทาคือ ผูน้ าจะต้อง
ให้สัญญาล่วงหน้าแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน การให้สัญญาณสื่ อความหมายที่ชดั เจนนั้น จะช่วยให้
อารมณ์ บรรยากาศในที่ประชุมดาเนิ นต่อไปและนักดนตรี จะเล่นต่อไปอย่างราบรื่ น จะต้องมีการ
ชี้แนะทิศทางของการประชุมด้วยสัญญาณที่ได้ตกลงกันไว้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในที่ประชุมใหญ่และมี
นักดนตรี มาก

1. แบบแผนของการใช้ จังหวะ (Time Patterns)
- การใช้มือเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อเริ่ มต้นเพลงจะช่วยได้มาก ทาให้นกั ดนตรี รู้ชดั ว่า
เพลงมีความเร็ วขนาดใด และทาให้เห็นลักษณะเด่นของเพลงชัดเจน
- ส่ วนใหญ่แล้ว ไม่จาเป็ นต้องให้สัญญาณจังหวะอีกถ้าเพลงเริ่ มต้นด้วยดีและร้องกันอย่าง
สบาย
- หากต้องมีการเปลี่ยนแปลง ผูน้ าก็ควรใช้แบบแผนการให้จงั หวะ (Time Patterns)
- โดยทัว่ ไป ผูน้ าเพลงจะมีแบบแผนการให้จงั หวะที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยูก่ บั จังหวะหลักและ
ความเร็ วของเพลง แต่ก็ไม่จาเป็ นที่ผนู ้ าเพลงจะต้องใช้ทุก ๆ แบบ

การยกมือขึน้
หากให้เพลงหนึ่ง ๆ เหมาะที่จะยกมือโบก ก็ใช้ได้และดีที่จะใช้ท่าทางเคลื่อนไหวประกอบ

การตบมือ
การตบมือ ควรเป็ นการเน้นจังหวะ และมองเห็นได้ เพื่อจะหนุนให้ที่ประชุมได้ตอบสนอง
การตบมือนั้น

จัดท่ าทาง
สาหรับในที่ประชุมใหญ่ และคนยืนร้องเพลง ควรยกมือให้สูงเท่าศีรษะเพื่อให้จงั หวะทั้งนัก
ดนตรี และที่ประชุมจะได้มองเห็น
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เวทีหรือธรรมาสน์
ควรจะยืนอยูข่ า้ งขวาของธรรมาสน์ มือขวาจะเป็ นอิสระ อย่าเอาตัวยืนอยูห่ ลังธรรมาสน์!!

2. การจบเพลง
- ยกมือขึ้นเหมือนกับตารวจให้สัญญาณรถหยุด
- สัญญาณนี้จาเป็ นมากเพราะนักดนตรี จะได้เล่นตอนจบเพลงได้อย่างสวยงาม
(โดยธรรมชาติของเพลงแล้ว จังหวะของเพลงส่ วนใหญ่จะช้าลงก่อนจบ)

3. การร้ องเพลงซ้า
- ใช้มือซ้ายโบกเป็ นรู ปวงกลม
- ควรให้สัญญาณในบรรทัดสุ ดท้ายของเพลง
- การให้สัญญาณซ้ าล่วงหน้าชัดพอ จะทาให้นกั ดนตรี สามารถรักษาความเร็ วและความเข้มข้น
ของอารมณ์เพลงได้

4. กลับไปยังร้ องรับ (Bridge)
- เพลงส่ วนใหญ่ มีรูปแบบเพลงเป็ น A B และเป็ นการดีที่เราจะร้องทวนตอนสองโดยไม่
กลับไปยังต้นเพลงทุก ๆ ครั้ง
- การร้องเช่นนี้ เราเรี ยกว่า กลับไปยัง Bridge
- ควรให้สัญญาณมือเป็ นรู ปตัว A ปลายนิ้วเชื่อมกันเป็ นสามเหลี่ยม
- หลายครั้งที่คอร์ ดและแนวทานองเพลงในช่วง Bridge จะแตกต่างไปจากเดิม จึงควรมีการ
เตรี ยมให้เพียงพอเพื่อนักดนตรี จะมีเวลาสร้างความเข้มข้นของเพลงช่วงนั้น

5. การร้ องบรรทัดสุ ดท้ ายซ้า
การร้องบรรทัดสุ ดท้ายซ้ านั้นต้องมีวธิ ี ใช้ที่ดี
ซาบซึ้ งมากยิง่ ขึ้น

ซึ่ งจะช่วยให้ความหมายของเพลงกระทบใจ

6. ความเงียบ
นิ้วชี้แตะที่ริมฝี ปาก เหมือนจะพูดว่า “จุ๊ จุ”๊
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7. เร็วขึน้ หรือช้ าลง
ให้จงั หวะเพลงตาม Time pattern โดยใช้ความเร็ วตามที่ตอ้ งการ บางทีอาจต้องหันมามองที่
นักดนตรี เพื่อช่วยหนุ นความเร็ วที่ตอ้ งการและสร้างทิศทางใหม่ในเพลง

8. เพลงต่ อไป
ถ้าเป็ นไปได้ ควรร้องเพลงต่อกันไปโดยไม่มีช่วงกั้นระหว่างเพลงทามือแสดงทากากบาท เพื่อ
แสดงว่าจะร้องเพลงต่อไปที่เตรี ยมไว้

9. การ Modulate เพลง (ขึน้ ไปอีก 1 คีย์)
- บางครั้งเพลงมีเสี ยงต่าเกินไป
- เป็ นการดีที่จะต้องฝึ กร้องสู งขึ้นไปอีก 1 คีย ์ หากจะร้องเพลงนั้นมากกว่า 3 เที่ยว
- หากเราเริ่ มต้นเพลงหนึ่งต่าเกินไป ควรร้องให้จบเที่ยวหนึ่งก่อนและทาสัญญาณให้นกั ดนตรี
ทราบว่าเราขอให้เล่นสู งขึ้นอีก 1 คีย ์ การทาเช่นนี้ ดีกว่าหยุดร้องแล้วเริ่ มต้นเพลงใหม่อย่างไรดี ถ้าเห็น
ว่าไปไม่รอดแน่ก็จงหยุดเพลงเสี ย
ควรให้สัญญาณที่แนะนามาข้างต้น (ไม่รวมสัญญาณจังหวะพื้นฐาน) กับนักดนตรี ล่วงหน้า
สัก 1 บรรทัดก่อนการเปลี่ยนแปลงจริ ง ๆ จะเกิดขึ้น

เรื่องสาคัญอืน่ ๆ
1. การเริ่มต้ นเพลง
จงหลีกเลี่ยงการเริ่ มต้นเพลงด้วยตนเองโดยไม่ฟังเสี ยงดนตรี นามาก่อน การทาเช่นนั้นมักทาให้
การร้องเพลงล่มไปเปล่า ๆ
หากจาเป็ นต้องร้องอีกเพลง และในที่ประชุมยังเงียบอยู่ ขอให้กระซิ บเพลงกับนักดนตรี
เปี ยโน และรอทานองนา การทาเช่นนี้จะช่วยให้บรรยากาศไม่เสี ยไป

2. การใช้ สายตา
ควรมีการสื่ อกันทางสายตาตลอดการประชุม
ผูน้ าการประชุมไม่ควรเอาแต่หลับตา คุณไม่อาจรู ้การตอบสนองของที่ประชุมได้ยกเว้นเปิ ดตา
ดูพวกเขา
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หลีกเลี่ยงไม่มองไปที่จอแสดงเนื้อเพลง
อย่าใช้เพลงใดเพลงหนึ่งจนกว่าทุกคนคุน้ เคยเพลงนั้นแล้ว
เพลงที่ตนเองนามาใช้ในการนมัสการทุกเพลง

ผูน้ าประชุมควรจาและคุน้ เคยกับ

3. ไมโครโฟน
- เวลาที่ผนู ้ าประชุมควรร้องใส่ ไมโครโฟนจริ ง ๆ คือเมื่อ
ก. เริ่ มต้นเพลง
ข. เมื่อเปลี่ยนแบบการร้องไปจากปกติ
(การใช้ไมโครโฟนมีท้ งั ผลดีต่อเสี ยง และมีท้ งั ผลเสี ยด้วย)
 ส่ วนใหญ่ เพลงที่ร้องแล้วประมาณ 8 ครั้ง จะเข้าไปในความจาของคนที่ร้อง
 ไม่จาเป็ นที่จะต้องร้องแนวทานองใส่ ไมโครโฟน เพราะหลายเพลงเป็ นเพลงที่คนในที่
ประชุมคุน้ อยูแ่ ล้ว
 เมื่อเริ่ มต้นเพลงแล้ว ให้ออกจากไมโครโฟนเพื่อว่าที่ประชุมจะได้นมัสการพระเจ้าอย่าง
อิสระ ไม่มีเสี ยงมารบกวน
 หากต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเพลง ให้เข้ามาหาไมโครโฟนอีกครั้ง เพื่อนาให้มีการ
เปลี่ยนแปลงนั้น เมื่อทุกอย่างเข้าที่แล้ว ผูน้ าจึงจะค่อย ๆ ก้าวห่างออกไปจากไมโครโฟน
อีกครั้งหนึ่ง
 จะเป็ นการดีถา้ มีลาโพงโมนิ เตอร์ สาหรับผูน้ านมัสการ เพราะทาให้เกิดความรู ้สึกมัน่ คง
และมัน่ ใจมากยิง่ ขึ้น
 อย่า “อาบน้ า” ให้ไมโครโฟน

4. การพูด
- ผูน้ านมัสการควรพูดให้นอ้ ยที่สุด เพราะเขาไม่ใช่นกั เทศน์
- การอ่านพระคัมภีร์และอธิ บายพระคาตอนนั้น ๆ เป็ นสิ่ งที่ไม่จาเป็ น
- หากคนในที่ประชุมกาลังสนุกกับการร้องเพลง อย่าไปหยุดเขา
- บางครั้งเป็ นการดีที่จะพูดคาหนุนใจขณะที่เพลงกาลังดาเนินไป ซึ่ งควรทาในเวลาที่มีแต่
เสี ยงดนตรี เท่านั้น อาจเป็ นเวลาที่ คนในที่ประชุมหยุดร้อง และดนตรี บรรเลงเบาๆ
- ถ้าเป็ นกรณี ดนตรี บรรเลงเบา ๆ นั้น ควรหยุดพูดให้พอดีกบั เวลาเพลงจบลง
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