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การอ านวยเพลงในการประชุม  (Directing  the  song) 

หนา้ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงของผูน้ าเพลงเม่ือเพลงเร่ิมตน้แลว้ก็คือ  ตดัสินใจวา่จะร้องเพลง
นั้นอีกก่ีคร้ัง  จะจบลงเม่ือไร  และจะท าอะไรต่อไปเม่ือจบเพลงนั้น  ส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งท าคือ  ผูน้  าจะตอ้ง
ใหส้ัญญาล่วงหนา้แต่ละขั้นตอนอยา่งชดัเจน   การใหส้ัญญาณส่ือความหมายท่ีชดัเจนนั้น  จะช่วยให้
อารมณ์  บรรยากาศในท่ีประชุมด าเนินต่อไปและนกัดนตรีจะเล่นต่อไปอยา่งราบร่ืน  จะตอ้งมีการ
ช้ีแนะทิศทางของการประชุมดว้ยสัญญาณท่ีไดต้กลงกนัไว ้  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในท่ีประชุมใหญ่และมี
นกัดนตรีมาก 

1.  แบบแผนของการใช้จังหวะ (Time Patterns) 

-  การใชมื้อเคล่ือนไหวโดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเร่ิมตน้เพลงจะช่วยไดม้าก  ท าใหน้กัดนตรีรู้ชดัวา่  
เพลงมีความเร็วขนาดใด  และท าใหเ้ห็นลกัษณะเด่นของเพลงชดัเจน 

-  ส่วนใหญ่แลว้  ไม่จ  าเป็นตอ้งใหส้ัญญาณจงัหวะอีกถา้เพลงเร่ิมตน้ดว้ยดีและร้องกนัอยา่ง
สบาย 

-  หากตอ้งมีการเปล่ียนแปลง  ผูน้  าก็ควรใชแ้บบแผนการใหจ้งัหวะ (Time Patterns) 
-  โดยทัว่ไป  ผูน้  าเพลงจะมีแบบแผนการให้จงัหวะท่ีแตกต่างกนัไป  ข้ึนอยูก่บัจงัหวะหลกัและ

ความเร็วของเพลง  แต่ก็ไม่จ  าเป็นท่ีผูน้ าเพลงจะตอ้งใชทุ้ก ๆ แบบ 

การยกมอืขึน้ 

หากใหเ้พลงหน่ึง ๆ เหมาะท่ีจะยกมือโบก  ก็ใชไ้ดแ้ละดีท่ีจะใชท้่าทางเคล่ือนไหวประกอบ 

การตบมอื 

การตบมือ  ควรเป็นการเนน้จงัหวะ  และมองเห็นได ้   เพื่อจะหนุนใหท่ี้ประชุมไดต้อบสนอง
การตบมือนั้น 

จัดท่าทาง 

ส าหรับในท่ีประชุมใหญ่  และคนยนืร้องเพลง  ควรยกมือใหสู้งเท่าศีรษะเพื่อใหจ้งัหวะทั้งนกั
ดนตรีและท่ีประชุมจะไดม้องเห็น 
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เวทหีรือธรรมาสน์   

ควรจะยนือยูข่า้งขวาของธรรมาสน์  มือขวาจะเป็นอิสระ  อยา่เอาตวัยนือยูห่ลงัธรรมาสน์!! 
 

2.  การจบเพลง 

-  ยกมือข้ึนเหมือนกบัต ารวจใหส้ัญญาณรถหยดุ 
-  สัญญาณน้ีจ าเป็นมากเพราะนกัดนตรีจะไดเ้ล่นตอนจบเพลงไดอ้ยา่งสวยงาม 
(โดยธรรมชาติของเพลงแลว้  จงัหวะของเพลงส่วนใหญ่จะชา้ลงก่อนจบ) 

3.  การร้องเพลงซ ้า 

-  ใชมื้อซา้ยโบกเป็นรูปวงกลม 
-  ควรใหส้ัญญาณในบรรทดัสุดทา้ยของเพลง 
-  การใหส้ัญญาณซ ้ าล่วงหนา้ชดัพอ  จะท าใหน้กัดนตรีสามารถรักษาความเร็วและความเขม้ขน้

ของอารมณ์เพลงได ้

4.  กลบัไปยงัร้องรับ (Bridge) 

-  เพลงส่วนใหญ่  มีรูปแบบเพลงเป็น  A  B และเป็นการดีท่ีเราจะร้องทวนตอนสองโดยไม่
กลบัไปยงัตน้เพลงทุก ๆ คร้ัง 

-  การร้องเช่นน้ี  เราเรียกวา่  กลบัไปยงั  Bridge 
-  ควรใหส้ัญญาณมือเป็นรูปตวั  A   ปลายน้ิวเช่ือมกนัเป็นสามเหล่ียม 
-  หลายคร้ังท่ีคอร์ดและแนวท านองเพลงในช่วง  Bridge จะแตกต่างไปจากเดิม จึงควรมีการ

เตรียมให้เพียงพอเพื่อนกัดนตรีจะมีเวลาสร้างความเขม้ขน้ของเพลงช่วงนั้น 

5.  การร้องบรรทดัสุดท้ายซ ้า 

การร้องบรรทดัสุดทา้ยซ ้ านั้นตอ้งมีวธีิใชท่ี้ดี  ซ่ึงจะช่วยใหค้วามหมายของเพลงกระทบใจ
ซาบซ้ึงมากยิง่ข้ึน 

6.  ความเงียบ 

น้ิวช้ีแตะท่ีริมฝีปาก  เหมือนจะพดูวา่ “จุ ๊จุ”๊ 
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7.  เร็วขึน้หรือช้าลง 

ใหจ้งัหวะเพลงตาม   Time pattern โดยใชค้วามเร็วตามท่ีตอ้งการ บางทีอาจตอ้งหนัมามองท่ี
นกัดนตรีเพื่อช่วยหนุนความเร็วท่ีตอ้งการและสร้างทิศทางใหม่ในเพลง 

8.  เพลงต่อไป 

ถา้เป็นไปได ้ ควรร้องเพลงต่อกนัไปโดยไม่มีช่วงกั้นระหวา่งเพลงท ามือแสดงท ากากบาท  เพื่อ
แสดงวา่จะร้องเพลงต่อไปท่ีเตรียมไว ้

9.  การ  Modulate เพลง (ขึน้ไปอกี 1 คย์ี) 

-  บางคร้ังเพลงมีเสียงต ่าเกินไป 
-  เป็นการดีท่ีจะตอ้งฝึกร้องสูงข้ึนไปอีก  1  คีย ์ หากจะร้องเพลงนั้นมากกวา่  3  เท่ียว 
- หากเราเร่ิมตน้เพลงหน่ึงต ่าเกินไป  ควรร้องให้จบเท่ียวหน่ึงก่อนและท าสัญญาณใหน้กัดนตรี

ทราบวา่เราขอให้เล่นสูงข้ึนอีก  1  คีย ์ การท าเช่นน้ีดีกวา่หยดุร้องแลว้เร่ิมตน้เพลงใหม่อยา่งไรดี  ถา้เห็น
วา่ไปไม่รอดแน่ก็จงหยดุเพลงเสีย 

ควรใหส้ัญญาณท่ีแนะน ามาขา้งตน้  (ไม่รวมสัญญาณจงัหวะพื้นฐาน)  กบันกัดนตรี  ล่วงหนา้
สัก  1  บรรทดัก่อนการเปล่ียนแปลงจริง ๆ จะเกิดข้ึน 

เร่ืองส าคญัอืน่ๆ  

1.  การเร่ิมต้นเพลง 

จงหลีกเล่ียงการเร่ิมตน้เพลงดว้ยตนเองโดยไม่ฟังเสียงดนตรีน ามาก่อน  การท าเช่นนั้นมกัท าให้
การร้องเพลงล่มไปเปล่า ๆ  

หากจ าเป็นตอ้งร้องอีกเพลง  และในท่ีประชุมยงัเงียบอยู ่  ขอใหก้ระซิบเพลงกบันกัดนตรี  
เปียโน  และรอท านองน า  การท าเช่นน้ีจะช่วยใหบ้รรยากาศไม่เสียไป 

2.  การใช้สายตา 

ควรมีการส่ือกนัทางสายตาตลอดการประชุม 
ผูน้ าการประชุมไม่ควรเอาแต่หลบัตา คุณไม่อาจรู้การตอบสนองของท่ีประชุมไดย้กเวน้เปิดตา

ดูพวกเขา 
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หลีกเล่ียงไม่มองไปท่ีจอแสดงเน้ือเพลง 
อยา่ใชเ้พลงใดเพลงหน่ึงจนกวา่ทุกคนคุน้เคยเพลงนั้นแลว้  ผูน้  าประชุมควรจ าและคุน้เคยกบั

เพลงท่ีตนเองน ามาใชใ้นการนมสัการทุกเพลง 

3.  ไมโครโฟน 

-  เวลาท่ีผูน้ าประชุมควรร้องใส่ไมโครโฟนจริง ๆ คือเม่ือ 
ก.  เร่ิมตน้เพลง 
ข.  เม่ือเปล่ียนแบบการร้องไปจากปกติ 
(การใชไ้มโครโฟนมีทั้งผลดีต่อเสียง  และมีทั้งผลเสียดว้ย) 
 ส่วนใหญ่  เพลงท่ีร้องแลว้ประมาณ  8  คร้ัง  จะเขา้ไปในความจ าของคนท่ีร้อง 
 ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งร้องแนวท านองใส่ไมโครโฟน  เพราะหลายเพลงเป็นเพลงท่ีคนในท่ี

ประชุมคุน้อยูแ่ลว้ 
 เม่ือเร่ิมตน้เพลงแลว้  ให้ออกจากไมโครโฟนเพื่อวา่ท่ีประชุมจะไดน้มสัการพระเจา้อยา่ง

อิสระ  ไม่มีเสียงมารบกวน 
 หากตอ้งมีการเปล่ียนแปลงในเพลง  ใหเ้ขา้มาหาไมโครโฟนอีกคร้ัง  เพื่อน าใหมี้การ

เปล่ียนแปลงนั้น  เม่ือทุกอยา่งเขา้ท่ีแลว้  ผูน้  าจึงจะค่อย ๆ กา้วห่างออกไปจากไมโครโฟน
อีกคร้ังหน่ึง 

 จะเป็นการดีถา้มีล าโพงโมนิเตอร์  ส าหรับผูน้ านมสัการ  เพราะท าใหเ้กิดความรู้สึกมัน่คง
และมัน่ใจมากยิง่ข้ึน 

 อยา่ “อาบน ้า” ใหไ้มโครโฟน 

4.  การพูด 

-  ผูน้  านมสัการควรพดูให้นอ้ยท่ีสุด  เพราะเขาไม่ใช่นกัเทศน์ 
-  การอ่านพระคมัภีร์และอธิบายพระค าตอนนั้น ๆ เป็นส่ิงท่ีไม่จ  าเป็น 
-  หากคนในท่ีประชุมก าลงัสนุกกบัการร้องเพลง  อยา่ไปหยดุเขา 
- บางคร้ังเป็นการดีท่ีจะพดูค าหนุนใจขณะท่ีเพลงก าลงัด าเนินไป  ซ่ึงควรท าในเวลาท่ีมีแต่

เสียงดนตรีเท่านั้น  อาจเป็นเวลาท่ี  คนในท่ีประชุมหยดุร้อง  และดนตรีบรรเลงเบาๆ  
-  ถา้เป็นกรณีดนตรีบรรเลงเบา ๆ นั้น  ควรหยดุพดูใหพ้อดีกบัเวลาเพลงจบลง 


