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การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ วิชาเครื่องสายไทย 1 ศ21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติซออู้เบื้องต้น
THE DEVELOPMENT OF LEARNING MANAGEMENT
IN THAI STRING I (AR21211) FOR GRADE 7 THOUGH
BASIC SAW-U SKILL EXERCISES
พรรณี วังโน*
PUNNEE WANGNO
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีจุดประสงคแเพื่อสรางและพัฒนาแบบฝึกปฏิบัติซออูเบื้องตนกลุมเครื่องสายไทย วิชา
เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑแมาตรฐาน 80/80 และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดนตรีไทย กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด จานวน 7 คน โดยการสุมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ไดแก (1) แบบฝึกปฏิบัติซออูเบื้องตน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน
20 ขอ และ (3) แบบประเมินความคิดเห็นการวิเคราะหแขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย คารอยละ ผลการศึกษาพบวา
1. คาประสิทธิภาพของนวัตกรรมเกณฑแกาหนด 80/80 ดวยคา E1/E2 โดยมีคาตั้งแต 86.84 - 89.18
ซึ่งสูงกวาเกณฑแมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว
2. คุณภาพของแบบทดสอบมีคาความยากงายของขอสอบ (P) อยูระหวาง 0.50-0.77 คาอานาจจาแนก
ของขอสอบ (B) อยูระหวาง 0.25-0.45 และมีคาความเชื่อมั่น (KP20) อยูระหวาง 0.92
3. พัฒนาการดานดนตรีไทยของนักเรียนมีกระบวนการรวม/ผลลัพธแอยูในระดับดีมาก (C.V.= 8.33)
4. ระดับความเหมาะสมในการเรียนการสอนวิชาเครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211 มีความเหมาะสมอยู
ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : การจัดการเรียนรู แบบฝึกปฏิบัติซออู

____________________________________________________________________________________
*วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
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ABSTRACT
This study aims to create and develop practicing assignment of basic Saw U, Thai
stringed instrument group in the course of Thai stringed instruments 1 (Saw U) S21211 for
Mattayom 1 students as it has the efficien standard 80/80 and the comparison of result from
learning Thai instruments. The sample group in this study is seven students in Mattayom 1
from Roi Et College of Dramatic Arts by random sampling. The methodology of this study
consists of (1) the practice assignment of basic Saw U for Mattayom 1 students. (2) a set of
20 questions evaluating tests , and (3) the assessment about the comment and analyzed by
using means and percentage. The results were found that
1) The efficient value of innovation criteria 80/80 with E1/E2 started from 86.84 – 89.18
which higher than standard criteria 80/80.
2) The quality of the test on hard-and-easy value (P) is between 0.50-0.77. The
discrimination (B) is between 0.25-0.45. The reliability (KP20) is between 0.92.
3) The development in Thai instruments of the students is resulting excellent
(C.V.=8.33).
4) The level of appropriation for teaching the course Thai stringed instruments (Saw U)
S21211 is in the highest level.
Keywords: Learning management, Saw-U Skill excersise

บทนา
การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาบุคลากรของชาติใหมีคุณภาพ สามารถดารงชีพและปรับปรุง
ตนเองใหพัฒนาสอดคลองไปกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเนน
ในเรื่องการพัฒนาคนหรือยึดคนเป็นสาคัญของการพัฒนาประเทศทุกดาน (อารุง จันทวานิช, 2542) ในทาง
การศึกษาครูเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการถายทอดความรูเพื่อพัฒนาพลเมืองของประเทศ ครูในยุคใหมควรมี
การปรับปรุงวิธีการสอนใหเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง โดย
ลดบทบาทการเป็นผูบอก ผูสั่ง ผูกาหนด ผูสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ไมใชเพียงการทองจา
ความรูที่ไดจากครู (กมล สุดประเสริฐ, 2543) หรือการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเป็นสาคัญ ใหผูเรียน
รูจักคิดเป็น ทาเป็น แกปใญหาเป็น มีคุณธรรม ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตยแ มีวินัยในตนเอง นักเรียนจะเป็นคน
ดีคนเกงจากการเรียนรูดวยตนเองรูจักเลือกวิชาที่จะเรียนตามความชอบและความถนัด สงผลใหผูเรียนเกิด
ความเชื่อมั่น และมีความฉลาดในการตัดสินใจดวยตนเอง (กรมวิชาการ, 2539)
ในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสาคัญ นั้นประกอบดวยวิธีสอนที่เนนกระบวนการ 9 ขั้น
ไดแก (1) ขั้น ตระหนักในปใญหาและความจาเป็น (2) ขั้นคิดวิเคราะหแวิจารณแ (3) ขั้นสรางทางเลื อกอยาง
หลากหลาย (4) ขั้นประเมินและเลือกทางเลือก (5) ขั้นกาหนดและลาดับ ขั้นตอนการปฏิบัติ (6) ขั้นปฏิบัติดวย
ความชื่นชม (7) ขั้นประเมินระหวางปฏิบัติ (8) ขั้นปรับปรุงใหดีขึ้นอยูเสมอ และ (9) ขั้นประเมินผลรวมเพื่อให
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เกิดความภูมิใจ ซึ่งทาใหนาเป็นสูบุคลิกภาพความเป็นผูนาเกี่ยวกับความกระตือรือรน ความสามารถในการ
ตัดสินใจ ความฉลาด มาตรฐานและการจัดรูปแบบในการทางาน การเป็นที่พึ่งของคนอื่นหรือพึ่งพาอาศัยได
ความรับผิดชอบ ความมีวินัยและความคิดสรางสรรคแในนักเรียนตามเปูาหมายของหลักสูตรตามมา (วัฒนาพร
ระงับทุกขแ, 2542)
ปใจ จุบั นการจั ดการเรีย นการสอนวิชาดนตรีไทยมีปใญหาในกระบวนการเรียนการสอนเกิดขึ้นหลาย
ประการ อาทิ ขาดสื่อในการสอน สอนไมทันตามเนื้อหาแตละภาคเรียน นักเรียนขาดทักษะการเลนดนตรีจาก
การฝึกปฏิบัติจริง (สุรสิทธิ์ ปินะเล, 2536) นอกจากนี้ยังมีปใญหาสาคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในปใจจุบัน ดังนี้
1. ปใญหาที่เกิดจากผูเรียน คือ ผูเรียนขาดความรูความเขาใจที่ แทจริงเกี่ยวกับองคแความรู เป็นผลให
ผูเรียนไมสนใจอยางจริงจังที่จะศึกษาใฝุเรียนรู ผูเรียนสวนใหญ ไมชอบการศึกษาหรือฝึกทักษะเพิ่มเติมดาน
ดนตรีและนักเรียนขาดเจตคติที่ดีตอการเรียนเพราะการเรียนการสอนขาดกิจกรรมที่สรางปฏิสัมพันธแระหวาง
นั ก เรี ย นดว ยกั น และนั ก เรี ย นกับ ครู ผู ส อน จึ งเกิ ดความรู สึ กเบื่ อหน า ยและประการส าคั ญ คื อ นั ก เรี ย นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเป็นที่พอใจ
2. ปใญหาการจัดกิจกรรม พบวา ขาดสื่อการเรียนการสอนหรือนวัตกรรมอื่นๆ โดยครูยังใชวิธีการ
สอนแบบบรรยายเป็นสวนใหญ เป็นผลใหนักเรียนไมสนใจ เบื่อหนาย ไมเห็นความสาคัญของวิชาที่เรียน และ
ไมสามารถนาความรูไปประยุกตแใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
จากสภาพปใญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสราง ทดลอง และพัฒนานวัตกรรม วิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู)
ศ21211 มัธ ยมศึกษาปี ที่ 1 เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือและประสิทธิภาพของผูเรียน วิทยาลั ยนาฏศิล ป
รอยเอ็ด ในปีการศึกษา 2548 นามาทดลองสอนกับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน ปีการศึกษา 2549 จานวน
1 ห องเรียน รวม 7 คน และพัฒนานวัตกรรมเพื่อศึกษาประสิทธิภาพอีกครั้งกับผูเรียน วิทยาลั ยนาฏศิล ป
รอยเอ็ด ปีการศึกษา 2549 จานวน 1 หองเรียน รวม 7 คน รวมทั้งในปีการศึกษา 2550 และเผยแพรแบบฝึก
ทักษะการปฏิบั ติซออูกับ ครูผู ส อนในสั งกัดวิทยาลั ยนาฏศิล ป 2 แห ง คือวิทยาลั ยนาฏศิล ปกาฬสิ นธุแ และ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ซึ่งคาดหวังวาจะเป็นประโยชนแตอการพัฒนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนักเรียนคิดเป็นทาเป็นแกปใญหาได และมีเจตคติที่ดีตอ
การเรียน รวมทั้งเป็นประโยชนแในการจัดกิจกรรมสาหรับครูผูสอนวิชาดนตรีศึกษาและกลุมวิชาศิลปะอื่นๆ
ตอไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสรางและพัฒนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิชา เครื่องสายไทย (ซออู) ศ21211
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. เพื่อทดลองแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิชา เครื่องสายไทย (ซออู) ศ21211
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิชา เครื่องสายไทย (ซออู) ศ21211
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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วิธีการวิจัย
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู วิชาเครื่องสายไทย 1 ศ21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใชแบบฝึก
ปฏิบัติซออูเบื้องตน ผูวิจัยไดกาหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1. แบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน ที่ผูรายงานสรางขึ้น เพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนในครั้ง
นี้ เป็นแบบฝึกทักษะการปฏิบั ติซออูเบื้องตน วิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกอบดวยแบบฝึกปฏิบัติซออู ใบความรู รูปภาพและเครื่องมือวัดผลประเมินผลรวมทั้งแบบทดสอบ 20 ขอ
แบบสอบถามความเหมาะสมของนวัตกรรมโดยผูเชี่ยวชาญ 32 ขอ และแบบสอบถามความเหมาะสมในการฝึก
ปฏิบัติซออูจากนักเรียน 15 ขอ
2. กลุมตัวอยางที่ทดลองใชแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไดแก ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด อาเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด
ปีการศึกษา 2549 จานวน 7 คนและในปีการศึกษา 2550 จานวน 7 คน
จากขอบเขตการวิจัยดังกลาว ผูวิจัยไดดาเนินการวิจัยตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นศึกษาปใญหา สารวจสภาพปใญหาการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวม
ของวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด ของกลุมเครื่องสายไทยและผลสัมฤทธิ์ รายวิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ
21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดวยการสอบถามครู–อาจารยแผูสอน ในวิชากลุมเครื่องสายไทยในแตละระดับชั้น
2. ขั้นคนควา เมื่อส ารวจสภาพปใญหาที่เกิดขึ้นแล ว ผู วิจัย ศึกษาคนควาและแสวงหาวิธีการที่จะ
แกปใญหาโดยสมัครเขารับการฝึ กอบรมการสัมมนา การศึกษาดูงานทั้งจากการศึกษาหลักสูตรคูมือครู เทคนิค
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเป็นสาคัญ โดยมุงใหนักเรียนไดฝึกทักษะการสีซอและการ
อานโนตดวยตนเองมากที่สุดภายใตการดูแลและแนะนาของครูผูสอน
3. ขั้นสรางแบบฝึกทักษะ โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
3.1 ศึกษารูปแบบโครงสรางของแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออู เพื่อใหการจัดทาเกิดความถูกตอง
ตามหลักวิชาการโดยศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและปรึกษาผูเชี่ยวชาญ จานวน 4 ทาน
3.2 ผูวิจัยดาเนินการสรางแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิชา เครื่องสายไทย1 (ซออู) ศ
21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยเริ่มสรางตั้งแตปีการศึกษา 2548 แลวนามาทดลองใชในปีการศึกษา 2549
รวมทั้งนามาพัฒนาและเผยแพรในปีการศึกษา 2550 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 เนื้อหาและจานวนคาบเรียนของแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออู้เบื้องต้น
วิชาเครื่องสายไทย 1 (ซออู้) ศ21211
นวัตกรรม
1
2
3
4

เนื้อหา
ประวัติเครื่องดนตรี
การสารวจความพรอมและปรับสวนประกอบของเครื่องดนตรี
กอนการบรรเลงตลอดจนการดูแลรักษาเครื่องดนตรีหลังบรรเลง
การนั่งและการจับซออูเบื้องตน
การเทียบเสียงเบื้องตน

จานวนคาบเรียน
3
2
3
2

(6)

นวัตกรรม
5
6
7

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
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เนื้อหา
การบรรเลงซออูเบื้องตน เรื่องการใชนิ้วและการใชคันชัก
การบรรเลงซออูเบื้องตน เรื่องการไลเสียง
การบรรเลงซออู เรื่องการฝึกซออูเบื้องตน
รวม

จานวนคาบเรียน
12
24
24
70

3.3 น าแบบฝึ กทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิช า เครื่องสายไทย1 (ซออู) ศ21211 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตองดานภาษาและความสอดคลอง
ของแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูและเครื่องมือวัดผลที่สราง จานวน 3 ทาน
3.4 ปรับปรุงภาษาและความถูกตองของแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเ บื้องตน สื่อการสอน
และเครื่องมือวัดผลประเมินผลตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลวนาเสนอผูเชี่ยวชาญอีกครั้งเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของดวยการหาคาดัชนีความสอดคลองเชิงเนื้อหาเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบฝึก
ทักษะการปฏิบัติซออูกับโครงสรางของหลักสูตรและเนื้อหาของกรมวิชาการและสอบถามความเหมาะสม
3.5 หาระดับความสอดคลองเชิงเนื้อหาของแผนการสอนจากแบบประเมินความสอดคลองของ
นวัตกรรม โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
3.6 หาระดั บ ความเหมาะสมของนวั ต กรรมส าหรั บ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน จาก
แบบสอบถามความเหมาะสมของแผนการสอน โดยหาคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4. ขั้นทดลอง หลังจากการสรางแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู)
ศ21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นาไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด ในปี
การศึกษา 2549 โดยแบงกลุมการทดลองดังนี้
4.1 กลุมเดี่ยว ดวยการนาไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549 จานวน
7 คน แลวบันทึกผลการฝึกทักษะเพื่อนามาปรับปรุงแกไขการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับผูเรียน
4.2 กลุมใหญ โดยใชสอนจริงตลอดปีการศึกษากับนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 7 คน
แลวทาการวัดผลประเมินผลการทดสอบ การทดสอบปฏิบัติและการสอบถามความเหมาะสมจานวน 15 ขอกับ
นักเรียนเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
จากนั้นนาขอมูลที่ไดจากการทดลองมาดาเนินการ ดังนี้
1. วิเคราะหแหาคุณภาพของแบบทดสอบ 20 ขอ โดยหาคาความยากงาย (P) คาอานาจจาแนกของ
ขอสอบ (B) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ จากการแบงนักเรียนเป็นกลุมสูงและต่า คือ กลุมละ 3 คน
และกลุมละ 4 คน รวม 7 คน
2. วิเคราะหแ ห าคาประสิ ทธิภ าพของนวัตกรรมตามเกณฑแกาหนด 80/80 คือ ประสิ ทธิภ าพของ
กระบวนการ/ผลลัพธแ จากคะแนนแบบฝึกปฏิบัตินวัตกรรม / คะแนนทดสอบโดยหาคา E1/E2
3. วิเคราะหแหาพัฒนาการดานดนตรีศึกษาของนักเรียน คือ พัฒนาการของกระบวนการ/ผลลัพธแใน
การเรียน จากคะแนนแบบฝึกปฏิบัติ/คะแนนทดสอบ รวมของนักเรียน 7 คน โดยหาคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และคาสัมประสิทธิ์ การกระจายของคะแนน (C.V.)
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(7)

4. วิเคราะหแ ห าระดั บ ความเหมาะสมในการเรี ยนการสอนดนตรีศึก ษาจากนักเรี ยน 7 คน ดว ย
แบบสอบถาม โดยหาคาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 7 คน ในปีการศึกษา 2549 จากการระดับผลการ
เรียนทีไ่ ดรับ โดยหาคารอยละและคาเฉลี่ย
5. ขั้นการพัฒนา การพัฒนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน ทาการวัดผลประเมินผล การทดสอบ
และการสอบถามความเหมาะสมในการเรียนการสอน วิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211 เก็บรวบรวม
ขอมูลดวยแบบสอบถาม 15 ขอกับนักเรียนเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาซึ่งขอมูลที่ไดนามาวิเคราะหแ ดังนี้
5.1 ค า ประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ ก ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ซ ออู เ บื้ อ งต น ตามเกณฑแ ก าหนด80/80 คื อ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ผลลัพธแจากคะแนนแบบฝึกปฏิบัติ/คะแนนทดสอบโดยหาคา E1/E2
5.2 พัฒนาการดานดนตรีของนักเรียน คือ พัฒนาการของกระบวนการ / ผลลัพธแในการเรียนจาก
คะแนนแบบฝึกปฏิบัติ/ คะแนนแบบทดสอบ โดยหาคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคา
สัมประสิทธิ์การกระจายของคะแนน
5.3 ระดับ ความเหมาะสมในการเรียนการสอนวิช าดนตรี (เครื่องสายไทย) จากนักเรียนดว ย
แบบสอบถามโดยหาคาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
5.4 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา 2550 จากการวัดระดับผลการเรียนที่ไดรับ
ดวยคารอยละและคาเฉลี่ย
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยการพัฒนาการจัดการเรียนรู วิชาเครื่องสายไทย 1 ศ21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช
แบบฝึกปฏิบัติซออูเบื้องตน พบวา
1. ผลการสรางแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใชสอนในกลุมวิชาเครื่องสายไทยตลอดปีการศึกษา มีคุณภาพดังนี้
1.1 แบบฝึกทักษะการปฏิบั ติซออูเบื้องตน มีความสอดคล องเชิงเนื้อหาผานเกณฑแพิจารณาของ
ผูเชี่ยวชาญอยูในระดับเหมาะสมโดยมีคา IOC ตั้งแต 0.86 - 1.00 ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2 ความสอดคล้องเชิงเนื้อหาของแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออู้เบื้องต้น
วิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู้) ศ21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นวัตกรรม
1. ประวัติเครื่องดนตรี
2. การสารวจความพรอมและปรับสวนประกอบ
ของเครื่องดนตรีกอนการบรรเลงตลอดจนการดูแลรักษาเครื่อง
ดนตรีหลังบรรเลง
3. การนั่งและการจับซออูเบื้องตน
4. การเทียบเสียงเบื้องตน
5. การบรรเลงซออูเบื้องตน เรื่องการฝึกนิ้วและการใชคันชัก

R
7
7

IOC
1.00
1.00

เกณฑ์คัดเลือก
เหมาะสม
เหมาะสม

7
7
7

1.00
1.00
1.00

เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
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นวัตกรรม
6. การบรรเลงซออูเบื้องตน เรื่องการไลเสียง
7. การบรรเลงซออู เรื่องการฝึกซออูเบื้องตน

R
6
7

IOC
0.86
1.00

เกณฑ์คัดเลือก
เหมาะสม
เหมาะสม

1.2 ระดับความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ
สามารถแสดงคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออู
เบื้องตน วิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถสรุปเป็นตารางไดดังนี้
ตารางที่

3 ค่า เฉลี่ย ค่า ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะการ
ปฏิบัติซออู้เบื้องต้น วิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู้) ศ21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกณฑ์การพิจารณา
1. ดานรูปแบบของนวัตกรรม
2. ดานผลการปฏิบตั ิ
3. ดานเนื้อหา
4. ดานกิจกรรมการปฏิบัติ
5. ดานสื่อการสอน
6. ดานการวัดผลประเมินผล
7. ดานความสอดคลองของนวัตกรรม
8. ดานคุณภาพของนวัตกรรม
รวม



4.67
4.55
4.71
4.61
4.57
4.76
4.53
4.52
4.64

S.D.
0.31
0.42
0.30
0.41
0.42
0.25
0.44
0.71
0.20

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 จะเห็นไดวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวา แบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิชา
เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมและรายดานมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
ที่สุ ด รายดานเรี ย งคา เฉลี่ ย จากมากไปน อย คือ ดานการวั ดผลประเมิน ผล ดานเนื้อหา ด านรู ปแบบของ
นวัตกรรม ดานสื่อการสอน ดานผลการเรียนรูที่คาดหวัง ดานความสอดคลองของนวัตกรรม ดานคุณภาพของ
นวัตกรรม และดานกิจกรรมการปฏิบัติ
1. ผลการทดลองแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน ในปีการศึกษา 2549 ประกอบดวย
1.1 แบบทดสอบ มีคุณภาพตรงตามเกณฑแคัดเลือกทุกขอ กลาวคือ มีคาความยากของขอสอบ (P)
อยูระหวาง 0.50-0.77 ที่มีเกณฑแคัดเลือกคา P = 0.20-0.80 คาอานาจจาแนกของขอสอบ (B) อยูระหวาง
0.25-0.45 ที่มีเกณฑแคัดเลือกคา B = 0.20-1.00 และมีคาความเชื่อมั่น (KP20) อยูระหวาง 0.92
1.2 คาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิช า เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ
21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549 พบวา คาประสิทธิภาพของกระบวนการรวม/ผลลัพธแรวม
(E1/E2) เทากับ 85.20/85.00 สูงกวาเกณฑแที่กาหนดไว 80/80 เมื่อพิจารณาแตละบท พบวา ทุกบทมี
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) สูงกวาเกณฑแที่กาหนด โดยมีคาตั้งแต 80.50 - 89.70
1.3 พัฒนาการดานดนตรีศึกษาของผูเรียน พบวา พัฒนาการดานดนตรีศึกษาของกระบวนการรวม/
ผลลัพธแอยูในระดับดีมาก (C.V. = 9.81) กลาวคือ การจัดกิจกรรมตามแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตนทา
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ใหนักเรียนมีความรูความเขาใจกาวหนารวมกันหรือใกลเคียงกันอยางมีประสิทธิภาพเมื่อพิจารณาแตละบท โดย
มีจานวน 4 บททีผ่ ูเรียนมีพัฒนาการดานดนตรีศึกษาอยูในระดับดีมาก ไดแก บทที่ 2, 3, 4 และ สวนอีก 3 บท
ไดแก บทที่ 1, 6 และ 7 นักเรียนมีพัฒนาการดานดนตรีศึกษาอยูในระดับดี
1.4 ระดับความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม วิชาเครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211 จากสารวจความ
คิดเห็นของนักเรียนดวยแบบสอบถาม ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2549 ใหความเห็นวา การฝึก
ปฏิบัติโดยรวมเหมาะสมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ พบวา จัดกิจกรรมเหมาะสมอยูในระดับ
มากที่สุด จานวน 5 ขอ และเหมาะสมอยูในระดับมาก จานวน 10 ขอ โดยรายขอที่มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมากที่สุด คือ ผูเรียนไดทางานทั้งรายบุคคลและเป็นกลุม และครูนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
อยูเสมอ
2. ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน ในปีการศึกษา 2550 ประกอบดวย
2.1 คาประสิทธิภาพของนวัตกรรมตามเกณฑแกาหนด 80/80 และคะแนนสอบ มีประสิทธิภาพของ
กระบวนการรวม/ผลลัพธแรวม (E1/E2) เทากับ 86.84/89.18 สูงกวาเกณฑแที่กาหนดไว 80/80 เมื่อพิจารณาแต
ละบท พบวา ทุกบทมีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) สูงกวาเกณฑแที่กาหนด โดยมีคาตั้งแต 84.22 - 89.34
2.2 พัฒนาการดานดนตรีศึกษาของกระบวนการรวม/ผลลัพธแ อยูในระดับดีมาก (C.V.= 9.51) อยูใน
ระดับดีมาก (C.V.= 8.33) แสดงใหเห็นวา นักเรียนมีความรูความเขาใจกาวหนารวมกันหรือใกลเคียงกันอยางมี
ประสิทธิภาพ และเมื่อพิจารณาแตละบท พบวา ทั้ง 7 บททาใหนักเรียนมีพัฒนาการดานดนตรีศึกษาอยูใน
ระดับดีมากเชนเดียวกัน
2.3 ระดับความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมวิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211 จากการสารวจ
ความคิดเห็นของผูเรียนดวยแบบสอบถาม ผลการสารวจพบวา ภาพรวมและรายขอเหมาะสมอยูในระดับมาก
ที่สุด โดยรายขอที่มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด คือ ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมทั้งรายบุคคลและเป็นกลุม
สรุปและอภิปรายผล
จากการพัฒนาการจัดการเรียนรู วิชาเครื่องสายไทย 1 ศ21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใชแบบฝึก
ปฏิบัติซออูเบื้องตน สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการสรางแบบฝึกทัก ษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน ประกอบดวย ใบความรู แบบฝึกปฏิบัติดนตรี
แบบฝึกอานโนต รูปภาพ และเครื่องมือวัดผลประเมินผลรวมทั้งแบบทดสอบ 20 ขอ แบบสอบถามความ
เหมาะสมของแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตนโดยผูเชี่ยวชาญ 32 ขอและแบบสอบถามความเหมาะสมใน
การจัดกิจกรรม จากนักเรียน 15 ขอและแบบสอบถามเหมาะสมในการจัดกิจกรรมจากนักเรียน 15 ขอ
2. ผลการทดลองนวัตกรรม ในปีการศึกษา 2549 สามารถสรุปผลการทดลองไดดังนี้
2.1 แบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน มีคาดัชนีความสอดคลองเชิงเนื้อหา คือ มีคาตั้งแต
0.86-1.00 และผูเชี่ยวชาญเห็นวาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตนโดยภาพรวมและรายดาน คือ ดานการ
วัดผลประเมินผลดานเนื้อหา ดานรูปแบบของแผนการสอน ดานสื่อการสอน ดานจุดประสงคแการสอน ดาน
ความสอดคลองของแผนการสอน ดานคุณภาพของแผนการสอน และดานกิจกรรมการสอน มีความเหมาะสม
อยูในระดับมากที่สุด รวมทั้งแบบทดสอบมีคาความยากงายและคาอานาจจาแนกรายขอตรงตามเกณฑแคุณภาพ
และคาความเชื่อมั่น (KP20 ) เทากับ 0.92
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2.2 แบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน มีประสิทธิภาพของกระบวนการ/ผลลัพธแ (E1/E2) เทากับ
85.20/85.00 สูงกวาเกณฑแที่กาหนดไว 80/80
2.3 ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีพัฒนาการดานดนตรีไทยของกระบวนการ/ผลลัพธแอยูในระดับดี
มาก/ดีมาก
2.4 ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เห็นวา การเรียนการสอนวิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
3. ผลการพัฒนานวัตกรรม ในปีการศึกษา 2550 พบวา
3.1 นวัตกรรม มีประสิทธิภาพของกระบวนการ/ผลลัพธแ (E1/E2) เทากับ 86.84/89.18 สูงกวา
เกณฑแที่กาหนดไว 80/80
3.2 ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีพัฒนาการดานดนตรีไทยของกระบวนการ/ผลลัพธแ อยูในระดับดี
มาก/ดีมาก
3.3 ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เห็นวา การฝึกปฏิบัติโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
ที่สุด
จากผลการรายงานการใชแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด มีประเด็นสาคัญที่นามาอภิปรายผลดังนี้
1. ผลการทดลองและพัฒนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตนวิชาเครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบวา ในปีการศึกษา 2549 และปีการศึกษา 2550 มีประสิทธิภาพกระบวนการ/ผลลัพธแ
สู ง กว า เกณฑแ ก าหนด 80/80 แสดงว า แบบฝึ ก ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ซ ออู เ บื้ อ งต น ที่ ผู ร ายงานได ส ร า งขึ้ น มี
ประสิทธิภาพตรงตามเกณฑแทางวิชาการ คือ ควรมีคาประสิทธิภาพกระบวนการ/ผลลัพธแ ตั้งแต 80/80 ขึ้นไป
และสามารถใชจั ดกิจกรรมไดเป็ นอย างดี ผลการศึกษาสอดคล องกับ อนงคแ ภวภูตานนทแ ณ มหาสารคาม
(2538) ซึง่ ศึกษาการเรียนรูดวยทักษะดนตรีไทยและศึกษาทัศนคติของนักเรียนที่เรียนจากเทปโทรทัศนแกับการ
สอนปกติ ผลการวิจัยพบวา บทเรียนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 88/85 สูงกวาเกณฑแ 80/80 ที่กาหนดไว และ
สอดคล องการศึกษาของ อนัน ตแนพ นิร มล (2538) ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูกิจกรรมนาฏศิลปชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 จากเทปโทรทัศนแกับการสอนปกติ พบวา บทเรียนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 84/83 สูงกวา
เกณฑแ 80/80 ที่กาหนดไว เชนเดียวกับการศึกษาของ อาทิตยแ สุดาจันทรแ (2539) โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากรายการโทรทัศนแที่แทรกรายการบันเทิงระหวางเนื้อหาทุ 10 นาที่และทุก 15 นาทีกับรายการ
โทรทัศนแป กติ พบวา บทเรี ยนจากรายการโทรทัศนแที่แทรกรายการบันเทิงระหวางเนื้อหา มีประสิ ทธิภาพ
89/87 สูงกวาเกณฑแ 85/85 ที่กาหนดไว
ผลการใชแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตนนั้น มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑแมาตรฐาน 80/80 ทั้งนี้
เพราะในการสรางการทดลอง และการพัฒนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิชา เครื่องสายไทย ศ
21211 (ซออู) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไดมุงเนนทักษะดานดนตรี การบรรเลงรวมวงและการฟใง รวมทั้งดาน
เนื้ อหาวิช า ซึ่งประกอบดวยรู ป แบบ รูปลั กษณะ ทฤษฎีดนตรี ประวัติศาสตรแ ประกอบกับกิจกรรมแตล ะ
บทเรียนไดเราอารมณแและความรูสึกของมนุษยแ สามารถเกิดความเพลิดเพลินจากการฟใงดนตรี การบรรเลง
ดนตรีและความคิดสรางสรรคแทางดนตรีและดานอื่นๆ ตามมาถือวาเป็นการพัฒนาดานอารมณแ-จิตใจ ดานสังคม
ดานสติปใญญาของนักเรียนไดอยางครบถวนรวมทั้งในกระบวนการเรียนการสอนยังไดพัฒนากระบวนการคิด
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และการวางแผนแกปใญหาจากอุปสรรคในบทฝึกการอานหรือแกะโนตดนตรีจากการฟใงเทปใหแกนักเรียนตรง
ตามหลักสูตรของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2535) กลาวคือ เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
สามารถพัฒนาทักษะดานดนตรี การวางแผน การลงมือทางาน การแกปใญหาและมีทัศนคติที่ดีตอวิชาที่เรียน
ใหผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่ตนเองสนใจและมีความถนัดในเนื้อหาการสอน โดยคานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลเพื่อสงเสริมความสามารถเฉพาะตนของแตละคนไดอยางมีคุณภาพโดยการเปิดโอกาสใหนักเรียนไดฝึกฝน
ทักษะดานดนตรีนักเรียน ไดแสดงความสามารถของตนเองอยางเต็มศักยภาพภายใตกิจกรรมที่ครูผูสอนไดใช
กระบวนการคิด และการเชื่อมความสัมพันธแประสบการณแจริงกับเนื้อหาทฤษฎีดานดนตรีใหม ๆ จากการศึกษา
และทาตามขั้นตอนแบบฝึกอานโนต เทปเพลง และรูปภาพ โดยใชสื่อการสอนที่หลากหลาย การชื่นชมผลงาน
ของนักเรียนและการประเมินผลจากการปฏิบัติจริงในการบรรเลงซออูทั้งเลนเดี่ยวและเลนเป็นกลุมและกระตุน
การเรี ย นรู จ ากการทราบคะแนนในผลปฏิบัติทันทีและในการเรียนการสอนแต ล ะครั้งครูผู ส อนนาผลการ
สอบถามนักเรียนและการสังเกตของครูผูสอนเพื่อนามาพัฒนาปรั บปรุงนวัตกรรมใหมีกิจกรรมใหดีขึ้นอยูเสมอ
รวมทั้งการประเมินผล เพื่อใหนักเรียนเกิดความภูมิใจในผลงานของนักเรียนแตละคนจากระดับผลการเรียนที่
ไดรับใหเหมาะสมกับความรูและความสามารถจริง
นอกจากนี้แบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 จัดกิจกรรมที่มุงเนนผูเรียนเป็นสาคัญ โดยเป็นการฝึกปฏิบัติดวยกิจกรรมที่หลากหลายใหนักเรียนรวม
กระทา เชน การแสวงหาเพลงหรือเทปเพลงที่ตนเองสนใจ การศึกษาทาความเขาใจการคิดวิเคราะหแ ตีความ
แปลความ สร างความหมายแห งตน สั งเคราะหแ ข อมูล และการสรุปความรูดานดนตรีดว ยตนเอง เกิด เป็น
แรงจูงใจที่ดีในการเรียนรู ผูเรียนสามารถใชประสบการณแเดิมในการเรียนรูทักษะดานดนตรีใหมแตละบทการ
ฝึกปฏิบัติ ทาใหการเรียนรูมีความหมายและสนุกสนานและสามารถเชื่อมโยงความรูในหองเรียนกับความรูจาก
ประสบการณแจริงในการเลนดนตรีของโรงเรียนหรือการเลนกับวงดนตรีอาชีพภายนอกทาใหผูเรียนมีพฤติกรรม
ที่ตอบสนองอยางเหมาะสมดวยการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผูนาและเกิดการเรียนรูที่คงทนมากกวาการสอน
ดวยวิธีบอกเลาจากวิธีบอกเลาจากวิธีการสอนแบบปกติ
2. จากการทดลองและพัฒนาแบบฝึก ทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตนวิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ
21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบวา เมื่อนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตนไปใชในการจัดกิจกรรมการ
ปฏิบัติแลวผูเรียนมีความกาวหนาในการฝึกปฏิบัติและมีความรูความเขาใจที่ใกลเคียงกันแสดงใหเห็นว า การฝึก
ปฏิบัติดวยแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ความรูความเขาใจจากการฝึกทักษะดานดนตรีที่เป็นปใญหาในผูเรียนรุนกอนเพิ่มมากขึ้นทั้งดานการบรรเลง การ
ฟใงดนตรี การอาน และการเขียนโนตดนตรี ผลการศึกษาสอดคล องกับ ชัชวาล วัดอักษร (2536) ที่พบวา
นักเรียนที่เรียนรูโดยดูรายการโทรทัศนแที่มีอักษรบรรยายประกอบหลังการเรียนมีผลการเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สมชาย อินทรักษาทรัพยแ (2536) ที่
พบวา นักเรียนที่เรียนมาจากรายการโทรทัศนแที่เสนอภาพบางสวนจากเนื้อหาในรายการหลังรายการมีผลการ
เรียนรูสูงกวานักเรียนที่เรียนจากรายการโทรทัศนแที่เสนอภาพบางสวนจากเนื้อหาในรายการกอนรายการอยางมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เชนเดียวกับผลการศึกษาของ วรพงษแ ตติยะวรนันทแ (2537) ที่พบวา นักเรียน
จากการสอนโดยใชรายการโทรทัศนแเรื่องของจริงและหุนจาลอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

สวนผลการทดลองและพัฒนาปรากฏผลดังกลาวเป็นเพราะความพยายามของผู วิจัยที่ไดมุงฝึกปฏิบัติ
ดวยนวัตกรรมที่ใชสื่อที่หลากหลาย ทาใหผูเรียนไดฝึกปฏิบัติดานทักษะดนตรีและทฤษฎีหรือเนื้อหาทางดนตรี
ควบคูในแตละหนวยอยางเหมาะสม ประกอบกับการใชแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน ผู วิจัยไดวางแผน
ลวงหนาทั้งในดานเนื้อหาและสื่อการสอนที่เหมาะสมเพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะดานดนตรีอยาง
ตอเนื่องรวมทั้งสื่อการสอนและวิธีการสอน ไดมีการตรวจสอบผลอยางตอเนื่อง ทาใหนักเรียนเกิดทักษะความ
ชานาญการเลนดนตรี และทาทางที่เหมาะสมในขณะเลนดนตรี รวมทั้งความซาบซึ้งในการฟใงเพลง ความเขาใจ
ในการอานโนตเพลงหรือการวิพากษแวิจารณแดนตรีในชีวิตจริง ตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตรที่กาหนดไว คือ
(1) เพื่อใหมีความรูแลความเขาใจพื้นฐานดานดนตรี (2) มีทักษะในการแสดงออกอยางเสรีโดยอาศัยศิลปะเป็น
สื่อ (3) เห็นคุณคาของดนตรี มีความนิยมชมชื่นในศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล มีนิสัยที่ดีในการทางาน และ
นาความรูและความถนัดทางดนตรีไปใชใหเกิดประโยชนแ และ (4) มีสวนรวมในการอนุรักษแและการพัฒนา
ศิลปะและสามารถนาความรูประยุกตแใชในชีวิตประจาวันได จากการวิเคราะหแประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใชหลักการออกแบบกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ ตามขั้นตอนของแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออู
เบื้องตน วิชา เครื่องสายไทย ศ21211 (ซออู) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทาใหนักเรียนไดเรียนรูในลักษณะเดี่ยวและ
กลุมเรียนในการแลกเปลี่ยนความรูการคนพบดวยตนเองและเป็นการสอนที่เนนฝึกทักษะเพื่อสรางความเชื่อมั่น
แกผูเรียนเองเป็นผลใหเกิดการเรียนรูแบบยั่งยืนตลอดจนในการจัดกิจกรรมไดมีพัฒนาทั้งดานพุทธิพิสัย ทักษะ
พิสัย และเจตคติที่ดีตอวิชาดนตรี โดยนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรูทุกครั้งซึ่งสังเกตไดจากการ
ตั้งใจเรียนแตละคาบเรียน ที่นักเรียนรีบรวมกลุมฝึกทักษะดานดนตรีตามที่รับมอบหมาย การเปิดแบบฝึกทักษะ
การปฏิบัติซออูเบื้องตนและการอานโนตดนตรีแลวรีบฝึกตามอยางสนใจ นักเรียนไดรับความรูที่เป็นรูปธรรม
มากขึ้น จึงเรียนรูไดงายและเร็วขึ้นตลอดจนนักเรียนมีความมั่นใจในการเรียนเพราะนักเรียนไดเลนแสดงกับวง
ดนตรีของโรงเรียน การประกวดแขงขัน หรือเลนกับวงดนตรีอาชีพภายนอก ประกอบกับครูที่ใชนวัตกรรมที่มี
ความมั่นใจในการจัดกิจกรรมมากขึ้น เพราะสามารถจัดกิจกรรมตางๆ ไดอยางมีระบบและสอดคลองกับความ
ตองการและความสนใจของนั กเรี ย น โดยสรุปแล ว จุดเดนของแบบฝึ กทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิช า
เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีสื่อการสอนและกิจกรรมที่เหมาะกับวุฒิภาวะของ
นั ก เรี ย น จึ ง ท าให นั ก เรี ย นมี ค วามรู ค วามเข า ใจทั้ ง ด า นเนื้ อ หาเชิ ง ทฤษฎี แ ละการปฏิ บั ติ จ ริ ง ด ว ยดี และ
มีพัฒนาการดานการเรียนที่เหมาะสมดังกลาวตามมา
3. ผลการทดลองและการพัฒนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู)
ศ21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สวนใหญมีผลการเรียนระดับ 4 แสดงใหเห็นวา นักเรียนไดรับการฝึกฝนทักษะ
และความรูเชิงทฤษฎีดานดนตรีตามความสามารถความถนัดและความสนใจของตนเองอยางมีความสุข สงผล
ใหเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหา วิชา เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211
นอกจากนี้ในการฝึ กปฏิบั ติตามแบบฝึ กทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน ไดกาหนดบทบาทให ครูและ
นักเรียนมีสวนรวมในทุกขั้นตอนในการจัดกิจกรรมและรวมกันประเมิน เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซอ
อูเบื้องตน ตลอดจนประโยชนแของการใชแผนการจัดการเรียนรูตอผูรายงานและสถานศึกษา ไดแก

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”
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1. ทาใหเกิดการวางแผนการจัดกิจกรรม วิธีฝึกปฏิบัติที่มีความกวางขวางและลุมลึกยิ่งขึ้นเพราะเป็น
การผสมผสานของเนื้อหาสาระและจุดประสงคแการเรี ยนรูจากหลักสูตรผสมกับหลักจิตวิทยาการศึกษาหรือ
นวัตกรรมใหมๆ ผสมกับปใจจัยอานวยความสะดวกของวิทยาลัยและสภาพปใญหา ความสนใจ ความตองการ
ของผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน
2. ชวยใหครูมีคูมือของตนที่ไดจัดทาดวยตนเองลวงหนาโดยมีวัตถุประสงคแเพื่อใหเกิดความสะดวกใน
การจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติและใหมีคุณภาพตรงตามเปูาหมายของหลักสูตรพุทธศักราช 2544 สงเสริมให
นักเรียนเกิดผลการเรียนรูไดครบถวนสอดคลองกับระยะเวลาจานวนคาบสอนที่มีจริงในแตละภาคเรียนนั่นคือ
เป็นการสอนที่ครบถวนตามหลักสูตรและทันเวลา
3. เป็นผลงานทางวิชาการอยางหนึ่ง ที่แสดงถึงความชานาญการหรือความเชี่ยวชาญของผูจัดทา
ผลงานซึ่งสามารถเผยแพรเป็นตัวอยางที่ดีใหแกครูอื่นโดยทั่วไป
4. ถาครูผูสอนไมสามารถมาปฏิบัติหนาที่ไดดวยตนเองแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน วิชา
เครื่องสายไทย 1 (ซออู) ศ21211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะชวยใหครูที่ทาหนาที่แทนสามารถจัดกิจกรรมการ
ฝึกปฏิบัติไดดีเชนกัน
4. การจั ดสร า งแบบฝึ ก ทั กษะการปฏิบั ติ ซ ออู เ บื้ องต นและการจั ดกิ จ กรรมการฝึ กปฏิ บัติ จากการ
พิจารณาของผูเชี่ยวชาญ พบวา มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ขณะเดียวกัน
การสารวจความคิดเห็นของนักเรียนตอ การจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ ใหความเห็นวา มีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมากและมากที่สุดในปีการศึกษา 2549 และปีการศึกษา 2550 จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา การ
จัดทาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องต นวิชา เครื่องสายไทย 1 ศ21211 (ซออู) มีความถูกตองเชิงวิชาการ
เนื่องจากผูรายงานไดศึกษาและทาความเขาใจหลักสูตรพุทธศักราช 2544 ศึกษาวิเคราะหแจุดประสงคแการ
เรียนรูของวิชา ศึกษารูปแบบและองคแประกอบของแผนการจัดการเรียนรู ศึกษากระบวนการเรียนรูตางๆ ให
เขาใจ ศึกษาดานเนื้อหาสาระหรือมวลความรูศึกษาคนควา คิดคน และสรางสื่อการสอน ศึกษาเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินผล การเรียนรูแลวนามาประมวลความรูมาจัดสรางแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตน
วิชา เครื่องสายไทย 1 ศ21211 (ซออู) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พรอมกับนาเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแกไขและ
นาไปทดลองกอนใชจริงทั้งในรูปเดี่ยวและกลุมยอยเพื่อปรับปรุงกิจกรรม สื่อการสอน และระยะเวลาเพื่อความ
เหมาะสมกอนนาไปใชสอนจริงตลอดจนในการเรียนการสอนผูรายงานไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรี ย นเป็ น ส าคัญ โดยการจั ดการเรี ย นการสอนมุงจัดกิจกรรมที่ส อดคล องกับการดารงชีวิตสอดคล องกับ
ความสามารถและความสนใจของผูเรียน
ข้อเสนอแนะ
1. ครูควรใหคาแนะนาชี้แจงแนวทางปฏิบัติแกนักเรียนไดฝึ กปฏิบัติทักษะการจับเครื่องดนตรี การ
บรรเลง การฟใงดนตรี การอานโนตและการเขียนแกะโนตจากเทปเพลงและการวิพากษแวิจารณแดนตรีใหถู กตอง
ไมปฏิบัติขามขั้นตอน
2. ควรจัดสรางสื่อใหหลากหลายและมีการสอดแทรกทั้งความรู ทักษะดานดนตรี คุณธรรมจริยธรรม
ความสนุกสนานและความคิดริเริ่มสรางสรรคแผสมผสานกันในแตละบทและหาวิธีการนาเสนอผลงานนักเรียนทั้ง
แบบรายบุคคลเพื่อใหนักเรียนไดมีการฝึกฝนเป็นรายบุคคลอยางเต็มศักยภาพและการนาเสนอแบบกลุม เพื่อทา
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ใหผูเรียนไดรับประสบการณแที่แตกตางกันการตื่นตัวและสรางความสนใจในการเขารวมกิจกรรมการเรียนแก
นักเรียนมากยิ่งขึ้น
3. ในการจัดกิจกรรมการปฏิบัติ ครูควรสงเสริมใหผูเรียนนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนของนักเรียนและครูควรใชวิธีการวัดผลและประเมินผลหลายวิธี เพื่อความแมนยาในการวัดผลประเมินผล
4. ครูผูสอนควรนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติซออูเบื้องตนนาไปใชเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแกนักเรียนหรือสรางและพัฒนาในรายวิชาอื่นหรือระดับชั้นอื่นตอไป
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บ้านดนตรีสดแสงจันทร์
SODSAENGCHAN MUSIC HOME
จักกฤษณ์ วัฒนากูล*
JAKKRIT WATTHANAKOOL
บทคัดย่อ
บทความวิจัยเรื่องบานดนตรีสดแสงจันทรแสุพรรณบุรี เป็นงานวิจัยที่ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมี
วัตถุประสงคแเพื่อศึกษาถึงประวัติ บทบาทในดานตาง ๆ กระบวนการถายทอดทางเพลงที่ไดรับมาจากครูหลวง
ประดิษฐแไพเราะ ผูวิจัยไดดาเนินการศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
บทความตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย สัมภาษณแผูทรงคุณวุฒิ ผูที่เกี่ยวของเป็นศิษยแ และ ผูที่เคยไดมีโอกาส
รวมงานหรือรวมบรรเลงกับบานดนตรีสดแสงจันทรแ และเสนอดวยวิธีพรรณนาวิเคราะหแจากการศึกษาพบวา
หลังจากที่ผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแออกจากบานบาตรแลวตอมาไดมาเรียนดนตรีเพิ่มเติมจากครูแสวง
คลายทิม และไดกลับมาสรางครอบครัวอยูที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยไดรับแตงตั่งเป็นผูใหญบานในปี พ.ศ. 2516
จากนั้นไดมีนักดนตรีในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกลเคียงที่เลื่อมใสในฝีมือทางดานดนตรีไทยของผูใหญ
ประเสริฐ สดแสงจันทรแจึงไดพากันมาฝากตัว บทบาทของบานดนตรีสดแสงจันทรแ จึงมีความผูกพันตอนักดนตรี
หลาย ๆ คนรวมถึงชุมชน วัดและโรงเรียน ตั่งแตอดีตจนถึงปใจจุบัน ในการถายทอดทางเพลงนั้นโดยจะตอเพลง
ตามลาดับเริ่มจากโหมเชาและโหมโรงเย็น เพลงเรื่อง เพลงมอญรวมถึงเพลงเสภา เมื่อศิษยแมีทักษะดีแลวจึงเริ่ม
ถายทอดเพลงเดี่ยว ทางเพลงของบานดนตรีสดแสงจันทรแถือเป็นองคแความรูที่ไดรับมาจากครูหลวงประดิษฐแ
ไพเราะ โดยผ านการกลั่ นกลองจากภูมิปใญญาอันล้ าเลิศ ใชเวลาในการปรับปรุงวิธีการบรรเลงจนมีความ
สมบูรณแ
คาสาคัญ: บานดนตรี, สดแสงจันทรแ, สุพรรณบุรี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
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ABSTRACT
This article Sodsaengchan Suphanburi Music Home be research of qualitative
methodology, had objectives to study history, any roleplays and songs transfer process that
recieved from the great Luang Praditpairoh. Researcher studied by collecting data from
academic documents, related literatures and articles, interviewed professional, alumni, and
who used to co-perform with Sodsaengchan Music Home. To present through descriptive
analysis, studying found after Mr. Prasert Sodsaengchan (headman) left Ban Bathre later on
he got more music learning with teacher Sawaeng Kraithim and came back to build family in
Suphanburi, he got the headman position in the year of 2516 B.E. by that time there were
many musicians in and nearby Suphanburi who admired his music performance, came to
apply being his students. RoleplaysofSodsaengchanMusic Home be the center of relationship
among all various musicians including in communities, temples and schools. Songs transfer
process start as step by step from Hom Chaw and Hom Yen (morning and evening exert),
song story, Mon song and Se-pa song when students were good at skills hence they will go
on learning solo song. Music style of Sodsaengchan Music Home be the knowledge recieving
from the great Luang Praditpairoh that was scrutinized so long time until being the great
wisdom and up-to-date completed playing.
Keyword: Music Home, Sodsaengchan, Suphanburi.

บทนา
ศิลปวัฒนธรรมดานดนตรีเป็นศาสตรแที่สาคัญอีกแขนงหนึ่งที่สรางสรรคแขึ้นมาดวยความประณีตและ
ความเป็นเอกลักษณแของชาติ ดนตรีไทยเป็นศิลปะชั้นสูงที่มีความละเอียดออนสะทอนใหเห็นถึงความงดงาม
ด า นจิ ต ใจและความเป็ น อารยะของชนชาติ ไ ทยในอดี ต ดนตรี มี วิ วั ฒ นาการควบคู ไ ปกั บ ศิ ล ปวั ฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี มาทุกยุคทุกสมัยทั้งลักษณะเครื่องมือ วิธีการบรรเลงการประพันธแทานอง การผสมวง
และโอกาสทางการบรรเลงดนตรี สามารถนาไปใชประโยชนแทางสั งคม เชนดนตรีเกี่ยวกับพิธีกรรม ดนตรี
ประกอบการแสดง ดนตรีเพื่อการปลุกใจ ดนตรีเพื่อการขับกลอมซึ่งสิ่งเหลา นี้ สืบทอดไวเป็นระเบียบปฏิบัติกัน
จนเป็นลักษณะของดนตรีไทยตั่งแตครั้งบรรพชนจวบจนกระทั่งถึงปใจจุบันและมีรูปแบบที่ชัดเจน ซึ่งครูดนตรีแต
ละสานักแตละบานตางก็ไดรับการสืบทอดจากบรรพบุรุษของตนตอกันมา
บ านสดแสงจั น ทรแ เป็ น ตระกูล นั ก ดนตรีที่ มีชื่อเสี ยงของจั งหวัดสุ พรรณบุ รีอีกบานหนึ่งที่ไ ดรับการ
ถายทอดศาสตรแทางดนตรีไทยจากครูผูมีชื่อเสียงนั่นคือ ครูหลวงประดิษฐแไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) บุคคล
สาคัญของตนตระกูลที่ไดรับการถายทอดทางเพลงมาจากครูหลวงประดิษฐแไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) คือผูใหญ
ประเสริฐ สดแสงจันทรแซึ่งถือวาเป็ นลูกศิษยแอีกทานหนึ่งของครูหลวงประดิษฐแไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ที่มี
ฝีมือทางดานดนตรีไทยและมีประสบการณแในสานักดนตรีบานบาตรเป็นอยางมากเนื่องจากผูใหญประเสริฐ สด
แสงจันทรแในระหวางที่เรียนดนตรีนั้นไดอาศัยกินนอนอยูที่บานครูหลวงประดิษฐแไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
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ทาใหสั่งสมประสบการณแตาง ๆ ที่เป็นภูมิปใญญาของ หลวงประดิษฐแไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)ตั่งแตการรับศิษยแ
การถายทอดความรูทางดานดนตรี ความรูทาง ดานอื่นๆเชนการประพฤติตน มารยาทจรรยาบรรณของนัก
ดนตรี ตอมาเมื่อยายกลับมาอยูที่ภูมิลาเนาเดิมแลวจึงไดมาสรางครอบครัวอยูที่จังหวัดสุพรรณบุรีและไดมี
โอกาสมาดูแลกิจการวงปี่พาทยแมอญซึ่งเดิมนั้นเป็นของบิดาภรรยาบานสดแสงจันทรแจึงไดมีบทบาทรับใชสังคม
ไม ว า จะเป็ น ดนตรี ด านพิ ธี ก รรมและงานราษฎรทั่ ว ไปนอกจากนี้ ยั ง มี บ ทบาทในด า นความบั น เทิ ง ดนตรี
ประกอบการแสดง นาฏดนตรีเนื่องจากคณะลิเกในสมัยกอนนั้นไมมีวงปี่พาทยแประจาคณะ บานสดแสงจันทรแจึง
เป็นอีกคณะหนึ่งที่โตโผคณะลิเกจางมาบรรเลงประกอบการแสดงอยูเสมอ เนื่องดวยนักดนตรีในแถบนี้ทราบวา
ผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแ เป็นลูกศิษยแของครูหลวงประดิษฐแไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)จึงมีนักดนตรีจานวน
มากมายมาฝากตัวเป็นศิษยแ จนมาถึงในปใจจุบันซึ่งไดมีลูกศิษยแของบานสดแสงจันทรแ ที่เป็น นักดนตรีในสวน
ราชการที่มีชื่อเสีย ง เชน ส านักการสังคีต กรมศิลปากร วิทยาลัยนาฏศิลปสุ พรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปะ
อางทอง กองการสั งคีต ส านั กวัฒ นธรรมกีฬา การทองเที่ยว และเป็นครูสอนดนตรีไทยในโรงเรียนสั งกัด
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาตามจังหวัดตาง ๆ ส ว นที่เป็นคณะดนตรีไทยก็มีอยูอีกมากมายเชน คณะครู
ประดิษฐแ สดแสงจันทรแ คณะผูใหญถมยา คณะศิษยแศรทอง และคณะบัวทองสุพรรณบุรี ผูวิจัยเป็นบุคคลหนึ่งที่
เป็ น ลู กศิษยแ ของบ านสดแสงจั น ทรแ โดยได รับการถายทอดทางเพลงมาจากครูถาวร สดแสงจันทรแ ซึ่งเป็น
บุตรชายของผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแและเป็นชาวสุพรรณบุรีโดยกาเนิด จึงเห็นความสาคัญที่จะศึกษาถึง
ประวัติความเป็นมาการสืบทอดรวมถึงบทบาทของสานักดนตรีบานสดแสงจันทรแสุพรรณบุรีที่มีตอสังคมดนตรี
ไทยในปใจจุบันเพื่อบันทึกไวเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตรแทางดนตรีทองถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรีอันเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่จะธารงคงอยูไดอยางนาภาคภูมิใจ
จากความเป็นมาและความสาคัญดังกลาวขางตน ทาใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสานักดนตรีบาน
สดแสงจันทรแสุพรรณบุรีเพื่อที่จะนาความรูความเขาใจที่ไดนั้นเป็นสื่ออันจะกอใหเกิดประโยชนแแกนักดนตรีไทย
นักเรียนนักศึกษาตอไปในอนาคต ผูวิจัยจึงไดศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลตางๆและรูจักคุนเคยกับนักดนตรี
ไทยที่เป็นลูกศิษยแโดยตรงของผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแ สามารถใหขอมูลเชิงลึกไดจึ งตองการจะศึกษา
รวบรวมขอมูลเพื่อเก็บรักษาไวเป็นสมบัติทางดนตรีและกอใหเกิดทางการวิจัยตอไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประวัติรวมถึงบทบาทบานสดแสงจันทรแ
2. เพื่อศึกษากระบวนการถายทอดของสานักดนตรีบานสดแสงจันทรแ
วิธีการศึกษา
การวิจัยเรื่องบานดนตรีสดแสงจันทรแสุพรรณบุรีเป็นการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ
ขอมูลโดยใชวิธีการแบบสัมภาษณแแบบเชิงลึก ทั้งศึกษา ในตาราวิชาการ หนังสืออางอิง ขอมูลจากเอกสาร และ
ออกมาปฏิบัติภาคสนามเพื่อเก็บขอมูล จากนั้นจึงนาขอมูลทั้งหมด มาวิเคราะหแขอมูลและนาเสนอผลการศึกษา
เป็นรายงานการวิจัยในรูปแบบการบรรยายโดยกาหนดแนวทางวิธีการวิจัยดังขั้นตอนตอไปนี้
1. การเก็บขอมูลในการทาวิจัย โดยศึกษาจาก ขอมูลจากเอกสาร ขอมูลจากการสัมภาษณแ
1.1 ขอมูลจากเอกสาร หนังสือตาราตาง ๆ ทีผูวิจัยพบในแหลงคนควาตาง ๆ
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1.2 การสัมภาษณแแบบไมมีโครงสราง ในครั้งนี้ผูวิจัยไดทาการสัมภาษณแ ทายาท ลูกศิษยแของผูใหญ
ประเสริฐ สดแสงจันทรแ โดยใชวิธีการสัมภาษณแแบบไมมีโครงสรางเพื่อให ผูใหขอมูลไดเลาถึงบริบท ตาง ๆ
ของบ านดนตรีสดแสงจั นทรแสุ พรรณบุรี คาถามสาหรับการสัมภาษณแเป็นลักษณะคาถามปลายเปิด โดยตั้ง
ประเด็นคาถามเชน ประวัติของผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแ การเรียนดนตรีของผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแ
การถายทอดทางเพลง องคแความรูที่ไดรับจากครูหลวงประดิษฐแไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) รวมถึงการรับงาน
การบรรเลงตาง ๆ ของบานดนตรีสดแสงจันทรแ เป็นตน
2. วิธีการรวบรวมขอมูล และเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
2.1 ขอมูลจากเอกสาร ผูวิจัยศึกษาคนควารวบรวมขอมูลเพื่อทาการวิจัยเรื่อง บานดนตรี สดแสง
จันทรแสุพรรณบุรี จากตาราทางวิชาการ เอกสารขอมูล งานวิจัย ที่เกี่ ยวของ และหนังสืออางอิงเพื่อนามาเป็น
แนวทางในการทาวิจัย โดยแหลงขอมูลที่ทาการศึกษาคนควา ไดแก
2.1.1 หองสมุดวิทยาลัยดุริยาคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล
2.1.2 ศูนยแรักษแศิลป สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป กระวัฒนธรรม
2.1.3 หองสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมแหงเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นแหลงขอมูล
การศึกษา ดานวัฒนธรรม และ งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1.4 หองสมุดคณะศิลปกรรมศาสตรแ จุฬาลงกรณแ มหาวิทยาลัย
2.2 ขอมูลการบันทึกภาพ การบันทึกเสียงภาพนิ่ง ดวยกลองจากโทรศัพทแมือถือของผูวิจัย เพื่อทา
การเก็บขอมูลจากผูใหขอมูล
3. การตรวจสอบขอมูลกอนการวิเคราะหแ ผูวิจัยนาขอมูลที่ไดนารวบรวมขอมูล จากเอกสาร ตาราทาง
วิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวของ หนังสืออางอิงและจากการสัมภาษณแทายาทรวมถึงลูกศิษยแ มาเรียบเรียงและ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยศึกษาขอมูลที่ไดจากหลายแหลง กอนนามาวิเคราะหแ โดยผานการ
ตรวจสอบจากผูใหขอมูลอีกครั้ง
4. การวิเ คราะหแ ขอ มูล ผู วิ จั ย น าข อมูล ที่ไ ดจาก การสั ม ภาษณแ เอกสารต าราตา งๆ และงานวิ จัย ที่
เกี่ยวของ นามาตรวจสอบเพื่อจาแนกขอมูล ตามวัตถุประสงคแของการศึกษา ดังนี้
4.1 ผูวิจัยนาขอมูลจากเอกสารอางอิง และการสัมภาษณแมาถอดความ โดยเรียบเรียงตามลาดับ
ประวัติ บทบาทและกระบวนการถายทอดทางเพลงของบานดนตรีสดแสงจันทรแสุพรรณบุรี ตามวัตถุประสงคแ
ขอที่หนึ่ง
4.2 ผูวิจั ย ไดศึกษาองคแความรูของบานดนตรีสดแสงจันทรแสุ พรรณบุรี และนามาวิเคราะหแ เพื่อ
สรุปผลตามวัตถุประสงคแขอที่สอง
4.3 ผูวิจัยจะนาเสนอขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมทั้งหมด มาสรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
ตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการนาเสนองานวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับสานักดนตรีบานสดแสงจันทรแสุพรรณบุรีโดย
การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแและจากการสอบถามทายาทและลูกศิษยแที่เคยเขารับการศึกษาวิชาชีพ
ดนตรีไทยจากสานักนี้ โดยสามารถศึกษาและรวบรวมขอมูลพรอมทั้งวิเคราะหแขอมูลแบงออกไดดังนี้
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4.1 ศึกษาประวัติรวมถึงบทบาทบานสดแสงจันทรแ
4.1.1 ประวัติบานดนตรีสดแสงจันทรแ
บานดนตรีไทยนั้นเทียบเทากับสานักดนตรีไทยเพราะวาเป็นแหลงวิชาการในวงการดนตรีไทยซึ่ง
สะสมความรู ในดานดนตรีไทยไวมากเพลงหรืองานดนตรีที่แตละบานสรางสรรคแขึ้นมาเหล านั้นก็ จะเป็น
เอกลักษณแประจาของบานนั้นลักษณะที่สาคัญของบานดนตรีคือมีการจัดการเรียนการสอนมี กิจกรรมทางดาน
ดนตรีเพื่อใหลูกศิษยแรวมถึงสมาชิกในบานไดรวมฝึกทักษะทางดานดนตรีอยูสม่าเสมอ บานดนตรีจึงเป็นเสมือน
ชุมชนของนักดนตรีไทยซึ่งจะมีวิถีชีวิตที่คลายคลึงกันกับแนวความคิดของเรื่องดนตรีไทย ไมวาจะเป็นเรื่องของ
ทฤษฎีหรือหลักปฏิบัติ สานักดนตรีบานสดแสงจันทรแเดิมทีนั้นเป็นที่ทาการผูใหญบานของผูใหญถมยา ปุุน
สุวรรณและเป็นบานของคณะปี่พาทยแมอญคณะผูใหญถมยา ซึ่งเป็นพอของภรรยาผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแ
หลังจากที่ยายมาอยูที่สุพรรณนั้น ผูใหญประเสริฐ ก็ยังคงรับงานบรรเลงปี่พาทยแ ในงานตางๆ ทั้ง ในจังห วัด
สุพรรณบุรี อางทองและจังหวัดใกลเคี ยง เนื่องจากบานของภรรยาก็มีวงปี่พาทยแ และบิดาของภรรยาดารง
ตาแหน งผูใหญบ าน จึ งทาให น ายประเสริฐ ในขณะนั้น เป็นที่รูจักชอบพอของชาวบานในละแวกนั้น ดว ย
อุปนิสัยที่เป็นคนกลา ไมกลัวใคร หลังจากบิดาของภรรยาเสียชีวิตลง นายประเสริฐ สดแสงจันทรแจึงไดรับ
แตงตั้งใหเป็นผูใหญบานเมื่อประมาณ พ.ศ. 2516 จึงเป็นที่มาของคาที่เรียกกันติดปากของ ชาวบานและนัก
ดนตรี ปี่ พ าทยแ วา ผู ใ หญป ระเสริ ฐ จึ ง มีนั ก ดนตรีไทยที่ เลื่ อ มใสในฝี มือในการบรรเลง ดนตรีไ ทยของผู ใหญ
ประเสริฐ สดแสงจันทรแ มาสมัครเป็น ลูกศิษยแมากมาย ลูกศิษยแที่อยูตอเพลงในบาน สดแสงจันทรแมีทั้งหมด
ประมาณ 18 คน โดยมีทั้งที่อาศัยอยูที่บานสดแสงจันทรแรวมถึงอยูใน ละแวก แถบนั้นและจังหวัดใกลเคียง ลูก
ศิษยแของบานสดแสงจันทรแนั้นสามารถแบงออกไดเป็น 2 วงคือวงชุดเล็ก และวงชุดใหญ วงชุดเล็กมีนั กดนตรี
ดังนี้
วงชุดเล็กมีนักดนตรีดังนี้
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นาย ไพริน
นายมีกิจ
นายชวลิต
นายสุธน
นายสมยศ
นายนิพนธแ
นายไพทูรยแ
นายบุญลือ
นายภิรมยแ
นายวิโรจนแ

ชื่อ – สกุล
วัฒนากูล
อินทรพิพัฒนแ
อินทรพิพัฒนแ
คุมพญา
ปุุนสุวรรณ
วัฒนากูล
โมรา
เกิดรส
ชางนิ่ม
ชางนิ่ม

ตาแหน่ง
ปี่
ระนาดเอก
ระนาดทุม
ฆองวงใหญ
ฆองวงเล็ก
เครื่องหนัง
เครื่องหนัง
เครื่องหนัง เครื่องประกอบจังหวะ
เครื่องหนัง เครื่องประกอบจังหวะ
เครื่องหนัง เครื่องประกอบจังหวะ
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วงชุดใหญ่มีนักดนตรีดังนี้
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อนักดนตรี
นายเฉลิม
วัฒนากูล
นายประเสริฐ สดแสงจันทรแ
นายประจิม
สิทธิโชค
นาย ขัน
(ไมทราบนามสกุล)
นายเสวย
สังขแทอง
นายปลิว
นวมดี
นายหวาน
สังขแทอง
นายหวัง
สดแสงจันทรแ
นางอรุณ
สดแสงจันทรแ

ตาแหน่ง
ปี่
ระนาดเอก
ระนาดทุม
ฆองวงใหญ
ฆองวงเล็ก
เครื่องหนัง
เครื่องหนัง
เครื่องหนัง เครื่องประกอบจังหวะ
ขับรอง

จากการศึกษาพบวานักดนตรีที่ใชชีวิตอยูที่บานสดแสงจันทรแทั้งหมดสวนใหญเป็นเพศชาย 17 คน เป็น
เพศหญิง 1 คน นอกจากนี้ยังมีลูกศิษยแที่เป็นนักดนตรีอิสระที่เคยมารวมบรรเลงในงานตาง ๆ แตมิไดอยูกินหรือ
ใชชีวิตอยูที่บานสดแสงจันทรแอีกหลายทานเชน นายเสนาะ ศรีแจม เจาของกิจการปี่พาทยแมอญคณะเสนาะศรี
แจม อาเภอสามชุก จั งหวัดสุพรรณบุ รี นายแสวง คลายฉ่า เจาของปี่พาทยแมอญกานันแสวงเมืองสุพรรณ
อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี อาจารยแสมุทร อิงควระ ครูผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทยที่วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
4.1.1.1 ดานการรับงานการบรรเลงตาง ๆ ของสานักดนตรีบานสดแสงจันทรแมีดังนี้
รูปแบบของวง
ปี่พาทยแไมแข็งเครื่องคู
ปี่พาทยแมอญเครื่องคู
(ฆอง 2วง )
ปี่พาทยแมอญเครื่องใหญ
(ฆอง 4 วง)

ประเภทของงาน
งานบวช

เวลา ราคา
2 2,500

คาตอบแทนที่ลูกศิษยแไดรับ
60 บาทตอคน

งานฌาปนกิจศพ

2

3,500

40 – 50 บาทตอคน

งานฌาปนกิจศพ

2

4,500

50 – 60 บาทตอคน

จากตาราง สามารถสรุปไดวาอัตราคาจางของแตละงานนั้นจะมีรายไดไมเทากันขึ้นอยูกับวางานประเภท
ใดและกี่เวลาทั้งนี้ขึ้นอยูกับคาครองชีพในสมัยกอนนั้นมีการดารงชีพที่ถูกกวาในสมัยนี้หลังจากจายคาตอบแทน
ใหลูกศิษยแแลวยอดเงินที่เหลือสวนหนึ่งก็จะนาไปซื้ออาหารเชน ขาวสาร อาหารแหงตาง ๆ ที่สามารถเก็บรักษา
ไวไดนานเพื่อเอาไวทามาเป็นอาหารสาหรับเลี้ยงลูกศิษยแที่ใชชีวิตอยูในบานสดแสงจันทรแ เนื่องดวยลูกศิษยแที่เขา
ใชชีวิตอยูในบานสดแสงจันทรแในสมัยกอนนั้นสวนมากมีพื้นฐานทางครอบครัวไมคอยดีนัก บานสดแสงจันทรแจึง
ตองรับเลี้ยงลูกศิษยแเป็นจานวนมาก รายไดที่เขามาใชจายภายในบานนั้นมิไดมาจากการรับงานบรรเลงดนตรี
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ไทยเพียงอยางเดียว ผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแ ยั งไดทานาเป็นอาชีพเสริมอีกหนึ่งอยาง ซึ่งที่นานั้นเป็นของ
ภรรยาที่บิดาไดยกใหไวเป็นสมบัติสวนหนึ่งของครอบครัว และเมื่อถึงฤดูการทานา ผูใหญประเสริฐ สดแสง
จันทรแ ก็จะเกณฑแลูกศิษยแทั้งหมดไปชวยทานาตามขั้นตอนตาง ๆ จนกระทั้งถึงขั้นตอนสุดทาย สวนขาวที่ไดมา
นั้นสวนหนึ่งก็จะนาไปขายเพื่อนาเงินมาจุนเจือครอบครัวและอีกสวนหนึ่งก็จะเก็บไวภายในบานสดแสงจันทรแ
เพื่อไวเลี้ยงดูลูกศิษยแตอไป
4.1.2 บทบาทของบานดนตรีสดแสงจันทรแ
4.1.2.1 บทบาทของบานดนตรีสดแสงจันทรแที่มีตอวัด
บานดนตรีสดแสงจันทรแนั้นตั่งอยูใกลกับวัดรอเจริญ หมู 1 ตาบลบางปลามา อาเภอบางปลามา
จังหวัดสุพรรณบุรี หรือที่ชาวบานในละแวกนั้นเรียนกันติดปากวาชุมชนวัดรอ วิถีชีวิตของคนในชุมชนวัดรอ
เจริญนี้สวนใหญนับถือศาสนาพุทธเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยพิธีกรรมทางศาสนาเกือบทุ กพิธีกรรมนั้นทาง
ชุมชนก็จะจัดขึ้นที่วัดรอเจริญแหงนี้เชนพิธีทอดกฐิน พิธีอุปสมบทพิธีเทศนแมหาชาติ หรืองานฌาปนกิจศพโดย
พิธีกรรมตาง ๆ เหลานี้ยังคงตองมีดนตรีไทยเพื่อใชประกอบพิธีตาง ๆ เหลานี้อยูดวยเสมอจึงทาใหบานดนตรีสด
แสงจันทรแนั้นเขามามีบทบาทในการบรรเลงเพื่อประกอบพิธีที่ทางชุมชนไดจัดขึ้นเกือบทุกงานอีกทั้งบางงานที่
ทางวัดจัดงานบุญงานกุศลขึ้นมาทางบานดนตรีสดแสงจันทรแนั้นก็ไดนาวงไปชวยบรรเลงโดยไมคิดคาตอบแทน
ใด ๆ จะเห็นไดวาบทบาทของบานดนตรีสดแสงจันทรแนั้นมีความผูกพันกับวัดตั่งแตอดีตจนถึงปใจจุบัน
4.1.2.2 บทบาทของบานดนตรีสดแสงจันทรแที่มีตอชุมชน
ชุ ม ชนวั ด รอเจริ ญ ถื อ ว า เป็ น ชุ ม ชนที่ มี ผู อ าศั ย ในการด ารงชี วิ ต อยู ห ลายหลั ง คาเรื อ นและมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมาตั่งแตอดีตจนถึงปใจจุบัน รวมถึงการเลนดนตรีไทย
และสงบุตรหลานมาเรียนดนตรีไทยที่บานดนตรีสดแสงจันทรแแหงนี้ก็ถือเป็นสวนหนึ่งของการใชชีวิตประจาวัน
ของคนในชุมชนนี้ดวย กลาวคือหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวขาวเสร็จแลวก็จะวางจากการทานาคนในชุมชนวัดรอ
เจริญนิยมสงบุตรหลานมาเรียนดนตรีไทย ถือวาเป็นบทบาทอีกสวนหนึ่งที่บานดนตรีส ดแสงจันทรแที่มีตอชุมชน
นี้เพราะวาอาชีพเลนดนตรีไทยของคนในชุมชนสมัยนั้นถือวาอีกอาชีพหนึ่งของคนในชุมชนที่นิยมและยึดเป็น
อาชีพหลักในการทามาหากินของคนในชุมชนนี้ดวย
4.1.2.3 บทบาทของบานดนตรีสดแสงจันทรแที่มีตอวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีและโรงเรียน
เนื่องดวยในสมัยปใจจุบันนี้เทคโนโลยีและสื่อออนไลนแไดเขามามีสวนรวมเปิดกวางในดานการศึกษา
เป็นอยางมากไมวาจะเป็นสื่อการสอนประเภทตาง ๆ ในเรื่องของการสอนราไทยการสอนดนตรีไทยและสื่อดาน
การอนุรักษแวัฒนธรรมไทย บานดนตรีสดแสงจันทรแจึงถือไดวาเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ได เขาไปมีสวนรวมในการ
เรียนการสอนของเด็กเยาวชนรุนหลัง ๆ กลาวคือทายาทคนสาคัญของบานดนตรีสดแสงจันทรแที่ไดรับการสืบ
ทอดวิชาความรูในเรื่องของดนตรีไทยจากผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแคือครูถาวร สดแสงจันทรแเป็นขาราชการ
ประจาอยูที่วิทยาลัยนาฏ-ศิลปสุพรรณบุรี สถาบั นบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม ปใจจุบันนี้ทานได
ถายทอดวิชาความรูทางดานดนตรีไทยใหกับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีหลายรุนตอ
หลายรุน รวมทั้งครูภายนอกที่มีความสนใจพานักเรียนของตนมาขอรับการฝีกอบรมวิชาดนตรีไทยเพิ่มเติมจาก
ครูถาวร สดแสงจันทรแและทานยังเคยไดรับเรียนเชิญใหไปเป็นวิทยากรการบรรยายและกรรมาการตัดสินการ
ประกวดดนตรีไทยในงานศิลปหัตถกรรมในเขตพื้นที่การศึกษาในอีกหลายเขตหลายสถาบันเชน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นตน
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จากบทบาทของบานดนตรีสดแสงจันทรแทั้ง 3 ดานที่ไดกลาวมาขางตนนั้นจะเห็นไดวาบานดนตรีสดแสง
จันทรแมีความผูกพันตอชุมชน วัดและสถานศึกษาสวนบทบาทในทางสังคมบานดนตรีสดแสงจันทรแไดเคยรับเชิญ
ไปรวมบรรเลงดนตรีไทยในรายการเพลงกลอมอารมณแ ดาเนินรายการโดยนายแพทยแสุพจนแ อางแกว ทางไทย
ทีวีชอง 9 ซึ่งเป็น อีกหนึ่งบทบาทที่บานดนตรี สดแสงจันทรแ ไดมีสวนรวมกับสังคมมาตั่งแตอดีตจนถึงปใจจุบัน
เนื่องดวยทั้ง 3 สิ่งนี้คือบริบทที่สาคัญของการดารงชีวิตของมนุษยแ ทาให บานดนตรีสดแสงจันทรแนั้นไดทา
หนาที่อนุรักษแและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยตลอดมาจนถึงปใจจุบัน
4.2 ศึกษากระบวนการถายทอดของสานักดนตรีบานสดแสงจันทรแสุพรรณบุรี
4.2.1.การถายทอดสานักดนตรีบานสดแสงจันทรแ
4.2.2.1 สานักดนตรีบานสดแสงจันทรแมีกระบวนการถายทอดวัฒนธรรมทางดนตรีใหแกทายาท
และศิษยแเป็นผูสืบทอดวัฒนธรรมทางดนตรี จากรุนสูรุนดังนี้
ผู้ใหญ่
ประเสริฐ
ศิษย์รุ่นแรก

ครูถาวร

วิทยาลัยนาฏ
ศิลปสุพรรณบุรี

โรงเรียน
ต่างๆ

ชุมชน

4.2.3.2 การรับศิษยแประเพณีตามความเชื่อครูจะทาพิธีรับศิษยแในวันพฤหัสบดี ซึ่งถือกันวาเป็นวันครู
โดยลูกศิษยแที่จะฝากตัวนั้นตองเตรียมขันกานล ประกอบไปดวย ธูป เทียน ดอกไม ขัน ผาขาว เงินจานวน 12
บาทซึ่งในการรับศิษยแสามารถแบงไดดังนี้
- รั บจากญาติพี่ นอง ตระกูลสดแสงจันทรแนั้นเป็นตระกูล ใหญจึงมีลูกหลานที่เป็นดนตรีไทย
คอนขางมากในสมัยกอนนั้นนอกจากอาชีพทานาแลวก็ยังมีอาชีพนักดนตรีไทยอีกอาชีพหนึ่งที่เป็นทางเลือก
ใหกับผูคนในสมัยนั้นญาติพี่นองของผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแจึงไดนาลูกหลานมาฝากเรียนดนตรีไทยกับ
ผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแ
- รับจากเด็กในชุมชน ในการรับเด็กในชุมชนเขามาเป็นศิษยแนั้นตองเลือกจากเด็กที่สนใจในดาน
ดนตรีไทยจริง ๆ อันดับแรกคือการหัดใหลองตีเครื่องประกอบจังหวะเสียกอน ถาเด็กคนไหนครูดูแลววามีแวว
จึงจะขยับใหเลนเครื่องมือที่เป็นทางหลักตอไป
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- รับจากแหลงสถานศึกษา เนื่องดวยครูถาวร สดแสงจันทรแ รับราชการครูในวิทยาลัยนาฏศิลป
จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรมทานจึงปฏิบัติการสอนและถูกเชิญไปสอนนอก
สังกัดอยูบอยครั้ง
4.2.3.3 ประเพณีการเรียนดนตรี ไทยอีกอยางหนึ่งที่มักจะเริ่มทาหลังจากการรับศิษยแคือการจับมือ
การจับมือครูจะนาศิษยแทาพิธีคารวะครู อาจารยแ หลังจากนั้นครูจะเป็นผูจับมือศิษยแบรรเลงฆองวงใหญดวย
เพลงสาธุการ โดยสวนมากจะนิยมใชแคบรรเลงเป็นพิธีแค 1 วรรค 3 จบจากนั้นจะใหศิษยแกราบเครื่องดนตรี ที่
ใชในการประกอบพิธีอีก 3 ครั้งจึงเป็นอันเสร็จพิธี
4.2.3.4 การฝึกซอมและการตอเพลง จากการสัมภาษณแครูถาวร สดแสงจันทรแ(ทายาท)และนายสุธน
คุมพญา(ลูกศิษยแรุนแรก) พบวาในสมัยที่ผูใหญประเสริฐยังมีชีวิตอยูนั้นการตอเพลงและการฝึกซอมเพลงจะแบง
ไดเป็น 2 ชวงดังนี้
เวลา
05.00-09.00

เพลงที่ใช้ต่อและซ้อม
โหมโรงเชา เพลงชาเชน พระรามเดินดง เพลงเรื่องสรอยสน
เพลงมอญตาง ๆ เชน ประจาวัด ประจาบาน ประจาทางใหม
(มอญแสงทอง) มอญเชิญใหญ พมากลาง ย่าเที่ยง ย่าค่า เป็นตน
18.00-23.00 โหมโรงประเภทเสภาตา ง ๆ แสนค านึง ทยอยใน ทยอยนอก
เชิดจีน และประเภทเพลงเดี่ยวตามความถนัดของแตละบุคคล

หมายเหตุ
ชวงเชาผูใหญประเสริฐ
สดแสงจันทรแจะนั่ง
ควบคุมในการฝึกซอม
อยางเดียว
ช ว ง ร อ บ ค่ า นี้ ผู ใ ห ญ
ประเสริฐ สดแสงจันทรแ
จะนั่งฝึกซอมกับลู กศิษยแ
ดวยตนเอง

จากตารางขางตนจะเห็นไดวาสานักดนตรีบานสดแสงจันทรแมีการแบงชวงซอมและตอเพลงเป็น 2 ชวง
ในชวงเชานั้นเป็นการซอมเพลงประเภทชา ๆ และเพลงมอญ ทั่วไปในชวงเย็นจะเนนเพลงประเภทเสภาและ
เพลงเดี่ยวเป็นหลัก
4.2.1 ดานทางเพลง ทางเพลงที่ผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแไดรับมาจากครูหลวงประดิษฐ
ไพเราะและครูแสวง คลายทิมนั้นไดแกทางเดี่ยวและเพลงหมูตาง ๆ ดังนี้
ประเภทเครื่องมือ
และเพลง
ระนาดเอก
ระนาดทุม
ฆองวงใหญ
ฆองวงเล็ก

เพลงที่ได้รับ
พญาโศก สุรินทราหู แขกมอญ ลาวแพน สุดสงวน เชิดนอก กราวใน ลาวแพน 5
ราง เป็นตน
พญาโศก แขกมอญ สุดสงวน เป็นตน
เชิดนอก ลาวแพน กราวใน เป็นตน
สารถี สุรินทราหู อาเฮีย เป็นตน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

เพลงหมู

(25)

โหมโรงคลื่นกระทบฝใ่ง แขกลพบุรี พมาหาทอน สีบท ทยอยใน ทยอยนอก ทยอย
เขมร ระหกระเหิน ย่าค่า ย่าเที่ยง เชิดจีน เป็นตน

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องบานดนตรีสดแสงจันทรแสุพรรณบุรีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดแบงขั้นตอนในการ
ดาเนินการศึกษาวิจัย 6 ขั้นตอน ตลอดจนขอมูลจากภาคสนาม โดยการสัมภาษณแลูกศิษยแรุนแรก ครูถาวร
สดแสงจันทรแ และบุคคลที่เกี่ยวของ พรอมทั้งสังเกต บันทึกขอมูลเสียง บันทึกภาพนิ่ง เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง
และชัดเจน
จากการศึกษาสรุปผลไดดังนี้
5.1 ประวัติรวมถึงบทบาทของสานักดนตรีบานสดแสงจันทรแสรุปไดดังนี้
5.1.1 ประวัติบานดนตรีสดแสงจันทรแ
ผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแเกิดเมื่อ พ.ศ. 24781(ไมทราบวันเดือนที่เกิด)บานเลขที่ 25 หมู 3
ตาบลบานรี อาเภอเมือง จังหวัดอางทอง สมรสกับนางประเทือง สดแสงจันทรแและไดยายมาอยูที่บานภรรยาที่
จังหวัดสุพรรณบุรี มีบุตร 4 คน หลังจากที่ยายมาอยูสุพ รรณบุรีนั้น ผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแยังคงรับงาน
บรรเลงปี่พาทยแตาง ๆ นายประเสริฐ สดแสงจันทรแไดรับแตงตั้งใหเป็นผูใหญบาน เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2516 จึง
เป็นที่คุนเคยและเรียกติดปากกันในหมูนักดนตรีไทยและชาวบานแถวนั้นวา ผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแ และ
เป็นที่ทราบกันดีวาผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแนั้นเป็นลูกศิษยแโดยตรงของครูหลวงประดิษฐแไพเราะ
(ศร ศิลปบรรเลง) นักดนตรีไทยในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกลเคียงจึงไดพาบุตรหลานมาฝากตัวเป็นลูก
ศิษยแของบานสดแสงจันทรแ ทาใหบานสดแสงจันทรแมีชื่อเสียงในฐานะเป็นบานฝึกหัดนักดนตรีไทยและเป็นที่รูจัก
ในหมูของนักดนตรีไทยในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกลเคียงตั้งแตอดีตมาจนถึงปใจจุบัน
5.1.2 บทบาทของบานดนตรีสดแสงจันทรแ
สานักดนตรีบานสดแสงจันทรแถือไดวาเป็นบานดนตรีและเป็นแหลงเรียนรูทางดานดนตรีไทยมาตั่ง
แตสมัยผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแ และอยูคูกับชาวชุมชนวัดรอเจริญและชุมชนใกลเคียงมาอยางชานาน โดย
การสอนดนตรีไทยของผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแและลูกศิษยแรุนแรกของบานสดแสงจันทรแ สวนคานิยมใน
ปใจจุบันบทบาททางดานวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ครูถาวร สดแสงจันทรแได สืบทอดวัฒนธรรมการถายทอด
ของบาน สดแสงจันทรแจนมาถึงปใจจุบันกลาวคือ มีลูกศิษยแทั้งที่อยูที่บานครูถาวรและลูกศิษยแที่ วิทยาลัยนาฏ
ศิลปสุพรรณบุรีฝากตัวเป็นลูกศิษยแของบานสดแสงจันทรแอยางมากมาย นับไดวาบทบาทของบานสดแสงจันทรแที่
มีตอชุมชนวัดรอเจริญและวิทยาลั ยนาฏศิลปสุพรรณบุรี รวมถึงโรงเรียนตาง ๆ ในเขตสุพรรณบุรีนั้นยังคงมี
ความสาคัญอยางยิ่งตอการเรียนการสอนดนตรีไทยจนมาถึงปใจุจบันนี้
5.2 กระบวนการถายทอดของบานดนตรีสดแสงจันทรแ
ส านั ก ดนตรี บ านสดแสงจั น ทรแไ ดรั บการถ ายทอดทางเพลงมาจากครู ห ลวงประดิษ ฐแ ไพเราะ
(ศร ศิลปบรรเลง) และครูแสวง คลายทิม จนมาถึงศิษยแรุนแรก และ ครูถาวร สดแสงจันทรแรวมถึงลูกศิษยแใน
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ซึ่งกระบวนการถายทอดของบานสดแสงจันทรแนั้นมีหลักปฏิบัติคือครูจะสอน
วิธีการดาเนินทานองทางหลักกอนหลังจากนั้นจึงจะตอสานวนกลอนเฉพาะของแตละเครื่องมือ โดยจะตอเพลง
ตามลาดับ โหมโรงเชา โหมโรงเย็น เพลงเรื่องและเพลงประเภทเสภา เมื่อศิษยแมีทักษะและประสบการณแในการ
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บรรเลงดีขึ้นแลวจึงจะเริ่มถายทอดเพลงเดี่ยว ใหตามความเหมาะสม ศักยภาพและความถนัดของศิษยแแตละคน
ครูจะพิจารณาจากเกณฑแวาลูกศิษยแแตละตนมีความสามารถเพียงใด จะนาเพลงไปใชในโอกาสใดและควร
บรรเลงอยางไรจึงจะเหมาะสมกับสถานนั้น ๆ ดังนั้นกระบวนการถายทอดของบานสดแสงจันทรแสงผลใหศิษยแ
หลายตอหลายทานมีพื้นฐานทางดนตรีที่ดีและถูกตองในการฝึกหัดดนตรีไทย ทาใหศิษยแหลายคนเป็นนักดนตรี
ที่มีชื่อเสียง จนไดเป็นนักดนตรีในหนวยงานราชการที่มีชื่อเสียงในหลายหนวยงาน
อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องสานักดนตรีบานสดแสงจันทรแสุพรรณบุรี พบวาผูใหญประเสริฐ สดแสงจันทรแซึ่งเป็น
ศิษยแครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และเป็นผูควบคุมวงบานสดแสงจันทรแ ตอมาเมื่อไดรับแตงตั้ ง
ใหดารงตาแหนงผูใหญบานแลวจึงยายมาอยูที่ชุมชนวัดรอเจริญ และมีลูกศิษยแเขามาฝากตัวเพื่อถายทอดทาง
เพลงมากมาย ซึ่งมีความสอดคลองกับณรงคแ เขียนทองกุล (2539) ไดศึกษาเรื่องมานุษยวิทยาการดนตรี บาน
บางล าพู เป็ น การรวบรวมประวัติความเป็นมาของนักดนตรีบานบางล าพูเครื อญาติลั กษณะงานดนตรีซึ่ ง
ประกอบไปด ว ยการบรรเลงและขับ ร องอัน เป็นลั กษณะเดนในการใชมือและการงานดนตรีใ นดานตาง ๆ
ตลอดจนการกระจายตัวของนัจกดนตรีในตระกูลและบรรดาลูกศิษยแที่ออกไปรับใชสังคมดนตรีไทยรวมถึงการ
ประพัน ธแเพลงที่ส ร างสรรคแขึ้น ใหม ในปใจจุบันนี้บทบาทของบานดนตรีส ดแสงจันทรแไดมีการโยกยายและ
เปลี่ยนแปลงโดยครูถาวร สดแสงจันทรแซึ่งเป็นทายาทของผูใหญประเสริฐไดยาย ไปอยูที่บานอาเภอวิเศษไชย
ชาญ จังหวัดอางทองลูกศิษยแในปใจจุบันตองไปเรียนที่บานครูถาวร ที่อาเภอวิเศษไชชาญจังหวัดอางทอง และ
ยังคงมีลูกศิษยแของบานไดออกไปรับใชสังคมในวงการดนตรีไทยอยางมากมาย ฉะนั้นบานสดแสงจันทรแจึงถือได
วาเป็นบานดนตรีอีกหลังหนึ่งสาหรับ นักดนตรีไทยหลายตอหลายคนที่ฝากตัวเป็นศิษยแ รวมถึงเป็นสิ่งที่สาคัญ
อีกประการหนึ่งในการสั่งสมประการณแทางดนตรี
ข้อเสนอแนะ
ในวงการดนตรีไทยนั้น ยังมีสานักบานดนตรีและครูนักดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงอีกหลายทาน ที่สมควรจะ
อนุรักษแไวซึ่งทางเพลงและกระบวนการถายทอด ซึ่งแตละบานก็ลวนมีกระบวนการในการถายทอดที่แตกตาง
กันออกไป ควรมีการศึกษาในสายตระกูลอื่น ๆ เชน สานักดนตรีบานครูรวม พรมบุรี สานักดนตรีบานครู บัว
แสงจันทรแ สุพรรณบุรี และการประพันธแเพลงของครูดนตรีไทยอีกหลาย ๆ ทานที่ยังมิไดมีการวิจัย
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จินตภาพในการเรียนการสอนดนตรีไทย
IMAGERY IN THAI MUSIC INSTRUCTION
วิทยา จุ้ยวงษ์*
WITAYA CHUIWONG
บทคัดย่อ
วิธีการสอนดนตรีไทยตั้งแตสมัยโบราณมีการสอนแบบครูตอเพลงใหกับผูเรียนโดยตรงเรียกวาการสอน
แบบมุขปาฐะ คือการสอนแบบปากตอปาก โดยครูเป็นผูบรรเลงแลวนักเรียนปฏิบัติตาม เรียกวา “ตอเพลง”
โดยในปใจจุบันยังคงยึดเป็นรูปแบบการเรียนของสถาบันตาง ๆ โดยทั่วไป วัตถุประสงคแในการวิจัย 1) เพื่อสราง
จินตภาพที่ใชในการสอนดนตรีไทยใหเป็นรูปธรรม 2) เพื่อสรางเอกสาร ตาราเรื่องจินตภาพที่ใชในการสอน
ดนตรีไทย จินตภาพ (Imagery) ในดนตรีไทยเป็นกลวิธีสาคัญอันหนึ่ง ที่ครูผูสอนใชประกอบควบคูไปกับการ
ตอเพลงกลาวคือ การบรรเลงฆองวงใหญ มีวิธีการสอนโดยครูสอนบรรเลงใหนักเรียนดูกอน แลวใหนักเรียน
ปฏิบัติตามจนจบเพลง และกระบวนการตอไปคือการซอมใหมีความชานาญ จดจาเพลงไดอยางแมนยา ซึ่งครู
จะใชจินตภาพ (Imagery) เป็นเครื่องมือชวยบอกใหนักเรียนเขาใจในเสียงตางๆ ไดอยางรวดเร็วมากขึ้นคือ ถง
ทง เตง เตง เต็ง เป็นตน ตลอดจนใชทักษะกลวิธีขั้นสูงตอมาลาดับตอมาคือ ถง หนะ ทง หนะ เตง เตง เต็ง ซึ่ง
คาวาหนะนอกจากจะบอกถึงกลวิธีประดิษฐแเสียงใหไพเราะมากยิ่งขึ้นแลว ยังบอกถึงสัดสวนจังหวะ (Rhythm)
ควบคูไปดวย
การเรียนดนตรีไทยเป็นวิชาที่ตองใชทักษะในการเรียนไปพรอมๆ กันทั้งในดานทักษะการจดจาทานอง
เพลง ทักษะการใชกลามเนื้อพื้นฐานในการบรรเลงเพลงนั้นๆ และทักษะการบังคับกลามเนื้อในระดับสูงเพื่อใช
กลวิธีการบรรเลงขั้นสูงของการบรรเลงใหมีความสมบูรณแครบถวนถูกตองตามจุดประสงคแของผูแตงเพลงนั้นๆ
โดยตองใชระยะเวลา ความอดทนขยันหมั่นเพียร และวิธีการฝึกฝนที่ถูกตองเป็นสวนสาคัญ เพื่อใหกระบวนการ
บรรเลงเพลงนั้น ๆ บรรลุเปูาหมายตามจุดประสงคแของผูแตงเพลงนั้นๆ ไดอยางครบถวน
คาสาคัญ: จินตภาพในการเรียนการสอนดนตรีไทย
Keywords: Imagery, Thai Music Instruction
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Abstract
In Thailand, teachers who teach Thai music in the past There is a demonstration
of one by one. By the teacher as a practitioner to see Then let the students follow
Which currently still uses the same format
Research objectives 1) to create imagination in teaching Thai music. 2) to create documents
Imaginary texts used to teach Thai music.
Imagery in Thai music is an important strategy. That teachers use to accompany the
song Kong Wong Yai playing. Have a teaching method By as a practitioner the child before
and let students follow him until the end of the song. And the next process is to practice
with expertise Remember music precisely .Which the teachers use Imagery as a tool to help
students understand various sounds More quickly, such as Tung Tong Teng Teng Teng, etc.,
as well as the use of advanced strategy skills. Later, the following is Teng Teng Teng, which
means that in addition to telling tactics Even more beautiful sound Also tells the rhythm
ratio Concurrently.
Learning Thai music, which is a subject that requires many skills simultaneously Such
as the melody recognition skills Muscle skills As well as the basics of playing that song And
the skills to use various muscles to force the sound to come out to hear clearly and
melodiously To use the advanced instrumental techniques of instrumental play to be
complete, complete and accurate according to the purpose of the composer Which requires
a period of time Patience, diligence And correct training methods are an important part To
make the process of playing that song Has achieved the goals of the author completely
บทนา
ดนตรีไทยเป็นวัฒนธรรมที่รับใชสังคม และมีความสัมพันธแใกลชิดกับวิถีชีวิตของคนไทยมาโดยตลอดใน
ดานความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมตลอดจนการบรรเลงประกอบความบันเทิงตางๆ เชน โขน ละคร ลิเก ลาตัด
เพลงพื้นบาน เป็นตน
ซึ่งการฝึกหัดดนตรีไทยในสมัยกอนเป็นเรื่องที่เขาถึงไดยากลาบากเป็นอยางในการฝึกฝนใหเป็นนักดนตรี
ที่สามารถบรรเลงรับใชสังคมดังกลาวไดอยางเป็นที่ยอมรับ โดยทวม ประสิทธิกุล : 191 หลักคีตศิลป กลาวไว
วา “การขับรองเป็นศิลปพิเศษซึ่งครูแตละทานมีกลวิธีที่สาคัญลึกลับซับซอน ที่แตละทานเก็บรักษาเป็ น
ความลับ” ซึ่งสอดคลองกับน้าวา รมโพธิ์ทอง สัมภาษณแ : 2561 ในสมัยเรียนดนตรีไทยที่สานักครูหลวง
ประดิษฐไพเราะ ในการตอเพลงแตละครั้งทานจะตอใหไมกี่วรรค และไมไดบอกอะไรเป็นพิเศษ โดยเมื่อบรรเลง
ไมตรงกับ จุดประสงคแของทานครู หลวงประดิษฐไพเราะ ทานจะพูดประโยคว า “อยาหูห นา ตาเลอ ” บาง
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“เหมือนลิงไดแกว”บาง โดยกลวิธีบรรเลงในสมัยกอนเป็นเคล็ดวิชาที่ลูกศิษยแตองเสาะแสวงหาอยางอดทน
แมกระทั่งจะศึกษาในสานักเรียนนั้นๆ ยังตองใชความพยายามเป็นอยางยิ่ง
เพื่อใหลูกศิษยแสามารถเขาใจในดนตรีไทยงายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเร็วครูมักจะหาคาพูดมา
เปรียบเทียบใหลูกศิษยแสามารถจินตนาการ ในการฝึกดนตรีนั้นๆ ใหมีเสียงตามจุดประสงคแของครูผูสอนไดอยาง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เชน การเรียนซออู ซอดวง ครูมักจะบอกใหที่ผูที่เริ่มฝึกหัดสีสายเปลา ในประโยคที่ครู
จะกลาวกับลูกศิษยแเสมอคือ “ ขอด โอ฿ง” โดยผูวิจัยไดประสบกับตนเองเมื่อฝึกซออูกับครูทานแรกคือครูสุวัฒนแ
จุยวงษแ โดยการเรียนสอนเป็นการสรางความความคุนเคยของผูเรียน กับการจับคันซอ การใชคันชักซอบังคับ
สายเปลา ซึ่งสอดคลองตรงกันกับ ปกรณแ รอดชางเผื่อน สัมภาษณแ : 2562 การเรียนซอดวง ซออูในสมัยกอนครู
จะฝึกใหลูกศิษยแสามารถเรียนรูใน 3 เรื่องคือ 1) การฝึกโสตประสาทของการฟใง ใหมีความคุนเคยกับเสียงสาย
เปลา สามารถตัดสินใจในความแตกตางของระดับเสียงต่า และเสียงสูงไดอยางแมนยา ชานาญ และถู กตองตรง
กับเสียงมาตรฐานของวงที่ตนเองบรรเลงอยู หรือเสียงของเครื่องดนตรีที่ไมสามารถปรับเปลี่ยนเสียงไดคือขลุย
เพียงออ 2) ฝึกประสิ ทธิภาพของการบั งคับกลามเนื้อให มีความสมดุล สามารถบังคับเสี ยงไดดังใจ 3) ฝึ ก
ควบคุมจังหวะและทานองเพลงใหสม่าเสมอ
การฝึกดนตรีไทยเบื้องตนนั้นเป็นขั้นตอนที่สาคัญเป็นอยางยิ่งที่ครูผูสอนตองคอยดูแล ควบคุม รวมทั้งให
กาลังใจ สรางแรงจูงใจ ตลอดจนปลูกฝใงความอดทน ความเพียรพยายาม การสรางแรงบันดานใจ ตลอดจน
คิดคนเทคนิคกลวิธีการสอนที่ดีเพื่อพัฒนาลูกศิษยแของตนใหมีความชานาญ ความสามารถขึ้นเป็นลาดับ ซึ่ง
“จินตภาพในการเรียนการสอนดนตรีไทย Imagery in Thai Music Instruction เป็นคาพูดตางๆ ที่ครูนามา
บอกกลาวกับผูเรียนนั้นๆ มีความสาคัญเป็นอยางยิ่งตอการเรียนการสอนดนตรีไทยที่มีคุณภาพเป็นอยางยิ่ง
นักดนตรีไทยคนสาคัญทานหนึ่งที่มีความสามารถยอดเยี่ยม มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในสังคมโดยทั่วไป
คือหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) 2424 - 2497 โดยชนก สาคริก : 2541 กลาวไวในรายงานการ
สัมมนาทางวิชาการเรื่องการพัฒนามาตรฐานดนตรีไทยดานคุณภาพเสียงและรสมือวา “หลวงประดิษฐไพเราะ
(ศร ศิลปบรรเลง) เป็นผูมีความสามารถยอดเยี่ยมในตนเอง 3 ประการคือ
1. เป็นนักดนตรีที่มีความสามารถในยุคของทาน
2. เป็นผูแตงเพลงมากมายจนไดรับราชทินนามวา “ประดิษฐไพเราะ”
3. เป็นครูที่มีความสามารถในการถายทอดความรูใหแกศิษยแไดอยางดีเยี่ยมและเป็นที่เคารพรักของ
บรรดาศิษยแเป็นอยางยิ่ง
สมภพ ขาประเสริฐ (อางในนันทิพา ชั้นบุญ : 2553) กลาวถึงครูหลวงประดิษฐไพเราะวา “ทานครูเป็น
คนพูดนอย และใหคิดมากๆ ทานครูยังใหขอคิดไวขอหนึ่งคือ นักดนตรีที่ดีตองมีความแมนยา 5 ประการ คือ
แมนมือ แมนปาก แมนตา แมนหู แมนใจ
ชนก สาคริก (2541) กลาวไวในรายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการพัฒนามาตราฐานดนตรี ไทย
ดานคุณภาพเสียงและรสมือวา “นักดนตรีที่จะสามารถบรรเลงดนตรีไดดีนั้น จาเป็นตองรูจักฟใงและแยกแยะ
เสียง 5 ชนิดคือ”
1. เสียงในใจ
2. เสียงที่เราบรรเลง
3. เสียงที่ผูอื่นบรรเลง
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4. เสียงที่เกี่ยวของกับการบรรเลง
5. เสียงที่ไมเกี่ยวของกับการบรรเลง
โดยเสียงทั้ง 5 ชนิดนั้นเกี่ยวของกับการฝึกดนตรีเบื้องตนอยู 2 ชนิดคือ ลาดับแรกเสียงในใจเป็นเสียง
แรกที่นักดนตรีตองทาความรูจัก เป็นเสียงที่เกิดจากประสบการณแโดยตรงจากการฟใงเพลง การตอเพลง หรือ
เรียนรูโดยการจดจาผูอื่นบรรเลงไมสามารถปรากฏออกมาภายนอกได เพราะอยู ในใจของผูที่ไดยินเพลงคน
เดียว
ลาดับที่ตอมาเสียงที่เราบรรเลง เป็นเสียงที่ปรากฏออกมาภายนอกได เพราะเป็นเสียงที่เกิดจากการ
บรรเลงดนตรีของเราเอง นอกจากตัวเราไดยินเสียงแลวผูอื่นก็ไดยินเสียงนี้ดวยเชนกัน จึงมีความแตกตางจาก
เสียงในใจ โดยรวมแลวเสียงทั้งสองเสียงคือ เสียงในใจ และเสียงที่เราบรรเลงนั้น นักดนตรีตองใชความสัมพันธแ
กันของทั้งสองเสียงอยางไมสามารถแยกออกจากกันได เพราะตัวเสียงในใจจะเป็นตัวควบคุม กาหนดคุณภาพ
และประสิทธิภาพของเสียงที่เราบรรเลง โดยเสียงในใจกาหนดเป็นทานองและจังหวะไปพรอมๆ กัน ซึ่งเสียงใน
ใจไมสามารถปรากฏออกมาภายนอกไดนั้น จินตภาพจึงเป็นปใจจัยสาคัญในการสรางเสียงที่เราบรรเลง ให
ปรากฏออกมาภายนอกไดถูกตองตามเสียงลาดับเสียงในใจ ที่เป็นตัวกาหนดในเบื้องตน
กระบวนการเรียนดนตรีไทยแบบ “มุขปาฐะ” เป็นรูปแบบที่สืบทอดกันมาจวบจนปใจจุบันและยังคงเป็น
รูปแบบที่มีความชัดเจน ครบถวน วิธีการที่ดีอยูเสมอ การสอนแบบ“มุขปาฐะ” คือการสอนแบบปากตอปาก
โดยครูเป็นผูบรรเลงแลวนักเรียนปฏิบัติตาม เรียกวา “ตอเพลง” โดยในปใจจุบันยังคงยึดเป็นรูปแบบการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่นิยมของสถาบันตางๆ โดยทั่วไป
ซึ่งการเรียนการสอนดนตรีไทยมีลักษณะเฉพาะและวิธีการที่แตกตางกันไปในแตละเครื่องมือ โดยผูเรียน
บางคนสามารถเรียนรูชาหรือเร็วนั้นก็มีปใจจัยที่สงผลในประสิทธิภาพของผูเรียนอยูหลายดาน ซึ่งจินตภาพนี้เป็น
ภาพที่ครูผูสอนนามาเป็นสื่อใหนักเรียนที่มีความแตกตางกันดังกลาวนั้น สามารถเรียนรูดนตรีไดอยางเขาใจมาก
ยิ่งขึ้นโดยลาดับ
การฝึกหัดดนตรีไทยโดยทั่วไปแบงออกเป็นตามลักษณะการบรรเลงดนตรีไทยได 4 ประเภทคือ 1)
เครื่องดีด 2) เครื่องตี 3) เครื่องสี 4) เครื่องเปุา ซึ่งในแตประเภทมีวิธีการกลวิธีที่แตกตางกันออกไป โดยเครื่อง
เปุาเป็นเครื่องดนตรีที่ผูเรียนไมสามารถมองเห็นการปฏิบัติเพื่อใหประดิษฐแเสียงตางๆ ออกมาได ตองอาศัย
ความสามารถของครูผูสอน และความพยายามของลูกศิษยแเป็นสาคัญ สวนเครื่องดนตรีอีก 3 ประเภทคือ
เครื่องดีด เครื่องตี เครื่องสี เป็นครื่องดนตรีที่ผูเรียนสามารถสังเกตการบั งคับกลามเนื้อตางๆ ไดอยางชัดเจน
โดยผูเรียนบางทานที่มีสติปใญญาดี มีพรสรรคแในทางการจดจาและการตัดสินใจในระดับดี จึงสามารถเรียนรูได
รวดเร็ว โดยนักดนตรีไทยบางทานไดแสดงใหเห็นประจักษแคือ ครูชอย สุนทรวาทิน ครูดนตรีไทยทานหนึ่งที่มี
ความสามารถเป็นที่ประจักษแ และสามารถสั่งสอนลูกศิษยแจนมีบรรดาศักดิ์ชั้นพระยาไดถึง 2 ทาน คือบุตรชาย
ของทานพระยาเสนาะดุริย างคแ (แชม สุ นทรวาทิน) และพระยาประสานดุริยศัพทแ (แปลก ประสานศัพทแ)
ซึ่งสหวัฒนแ ปลื้มปรีชา (2560) กลาวไววา “ครูชอยเป็นบุตรครูทั่ง ผูเป็นครูดนตรีที่มีชื่ อเสียงทานหนึ่งในสมัย
ตนรัตนโกสินทรแ เมื่อเล็กตาบอดเพราะไขทรพิษ แตความสามารถทางดนตรีนั้นถือวาอัศจรรยแนัก ทั้งที่ยังไมได
ร่าเรียนเป็นเรื่องเป็นราวกับทานบิดา ครูชอยสามารถเป็นคนระนาดนาวงบรรเลงในพิธีสงฆแกับการสวดมนตแเย็น
ฉันเชาไดโดยไมผิดพลาด เป็นเหตุใหบิดาแลเห็นในความสามารถจนทุมเทถายทอดวิชาให”
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แสดงใหเห็นถึงความสามารถทางดนตรีไมจากัดอยูที่ความพรอมทางดานสายตา โดยนักดนตรีที่มึความ
บกพรองทางสายตานั้นสามารถเป็นนักดนตรีได และพัฒนาไปสูความเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถเป็นเลิศได
จากการใชจินตนาการทางการฟใงเพียงอยางเดียว ซึ่งตองใชความพยายาม อุตสาหะ และวิธีการในการประดิษฐแ
เสียงดนตรีใหออกมาไดไมผิดเพี้ยนไปจากผูที่มีสายตาปกติ ซึ่งถานักดนตรีไทยผูมีอวัยวะครบทุกสวนปกตินั้น
สามารถใชจินตนาการในการสรางภาพดนตรีไทยใหถึงพรอมแลว การฝึกฝนดนตรีหรือการบรรเลงดนตรีใน
วาระ โอกาสตางๆ ก็จะมึความสมบูรณแ ไพเราะ เปลงปลั่งงดงามไดเป็นอยางดี
จินตภาพ พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2556 : 325) ไดใหความหมายไววา ภาพที่เกิดจากความนึก
คิดหรือที่คิดวาควรจะเป็นเชนนั้น. ภาพลักษณแก็วา จินตภาพในการเรียนการสอนดนตรีไทยเป็นปใจ จัยสาคัญ
อยางยิ่งตอการพัฒนาทักษะ (Skill) ในดานตางๆ ในภาพรวมจานวน 2 เรื่องคือ 1) เสียงดนตรี 2) การบังคับ
กลามเนื้อ โดยเรื่องแรกคือ เสียงของดนตรี แบงออกเป็นการฟใงและแยกแยะในเสียงดนตรี และการตัดสินใจ
เกี่ยวกับบรบริบทตางๆ เกี่ยวกับเสียงดนตรีเชน การตัดสินใจไดอยางถูกตองของระดับเสียงวามีระดับเสียงต่า
ระดับเสียงสูง ระดับเสียงเพี้ยนไปจากเสียงมาตรฐานดนตรี และลาดับตอมาคือเรื่องการบังคับกลามเนื้อในการ
ประดิษฐแเสียงใหออกมาตามวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีนั้นๆ ที่มีระเบียบแบบแผน ขั้นตอนไวอยางถูกตอง
ชัดเจน ตามขนบไทยที่มีมาแตโบราณ
สุภางคแ จั นทวานิช (2557) ไดให ความหมายของการสั งเกตวา การสังเกต (observation) หมายถึง
“การเฝูาดูสิ่งที่เกิดขึ้น หรือปรากฏขึ้นอยางเอาใจใสและกาหนดไวอยางมีระเบียบวิธี เพื่อวิเคราะหแห รือหา
ความสัมพันธแของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกับสิ่งอืน่ ”
การสังเกตเป็นปใจจัยหนึ่งที่สงเสริมสนับสนุนขบวนการของจินตภาพใหผูจินตภาพนั้นไดสัมผัส ไมวาจะ
เป็นทางหู ทางตา หรือทางกาย สามารถสรางสรรเป็นภาพมิติรูปทรงตางๆ ที่ตนเองรับรูมาไดอยางถูกตอง และ
สามารถนามาใชใหเป็นประโยชนแในการกิจกรรมหรือฝึกฝนทักษะของตนเองและผูอื่นใหพัฒนาตอไปเป็นลาดับ
ไดอยางดียิ่ง
ชาญวิทยแ อิน ทรั กษแ (2559) กล าวไววา “การจินตภาพ (Imagery) หรือการนึกภาพ (Visual,
visualization) เป็นทักษะทางจิตวิทยาการกีฬาที่สามารถใชในการฝึกเพื่อเพิ่มความสามารถและใชในการผอน
คลาย การจินตภาพจะชวยใหนักกีฬานึกภาพตัวเองในสถานการณแหนึ่งหรือการปฏิบัติกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
การนึกภาพควรพยายามใหนักกีฬานึกถึงภาพความสามารถที่ทาไดดีและประสบความสาเร็จควรเป็น ภาพที่
เห็นตนเองกาลังเพลิดเพลินกับการทากิจกรรมนั้นและพึงพอใจกับความสามารถของตนเอง การจินตภาพควร
พยายามทีจ่ ะเพิ่มความรูสึกตางๆ ลงไปในภาพเชนการรับรูประสาทสัมผัสการมองเห็น การไดยินรับรูความรูสึก
การเคลื่อนไหว การไดกลิ่น การรูรส และการปฏิบัติที่เหมือนจริง”
จินตภาพ เป็นทักษะการแปลความของผูที่ฝึกดนตรีไทยโดยทั่วไปนามาประกอบกับการฝึกทักษะในการ
บรรเลงเบื้องตนอยูโดยตลอดเวลาในทุกๆ เครื่องมือ โดยการฝึกระยะแรกๆ ของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย
ซอและนักรอง ตองแปลความเรื่องระดับเสียง พรอมไปกับจังหวะและการจดจาทานองในบทเพลงตางๆ ไป
พรอมๆ กัน จินตภาพจึงเป็นสวนสาคัญอยางยิ่งตอผูฝึกหัดเครื่องดนตรีประเภทซอและผูฝึ กขับรองเพลงใหมๆ
เนื่องจากไมมีมาตรฐานของระดับเสียงที่แนนอนตายตัวเหมือนกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ และการฝึกดนตรีโดย
ภาพรวมจินตภาพเป็นเครื่องมือที่นามาใชพัฒนาทักษะดนตรีในขั้นสูงตอไปเป็นลาดับจนถึงระดับสูงสุดสูความ
เป็นเลิศ โดยครูผูสอนตองคอยสังเกตพัฒนาการในการสรางจินตภาพ ควบคุม ปรับแตง และเป็นแรงกระตุนให
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ลูกศิษยแมีความคุนเคยกับการบรรเลงในทักษะ วิธีการประดิษฐแเสียงและบริบทตางๆ ในเครื่องดนตรีที่ตนเอง
ฝึกหัดอยางตอเนื่องโดยครูดนตรีไทยแตละทาน แตละสานักดนตรี ตางก็มีแบบฝึกที่เป็นระบบตามวิธีการเป็น
แบบแผนเอกลักษณแ ที่แสดงใหเห็นถึงความเป็นเลิศในสานักดนตรีของทานนั้นๆ อยางเดนชัด ดังจะกลาวถึง
ตอไปเป็นลาดับ
“จะเข”เป็นดนตรีที่นิยมเลนกันอยางแพรหลาย และมีการเรียนการสอนอยูในระบบการศึกษาและนอก
ระบบการศึกษา โดยจะเขเป็นเครื่องดนตรีที่ประจาอยูในวงเครื่องสาย วงมโหรี และสามารถนาไปบรรเลงเดี่ยว
ไดเป็นอยางดี การฝึกเรียนจะเขเบื่องตน ครูบอกกับผูเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานโดยทั่วไป กลาวคือ วิธีการนั้งบรรเลง
การวางนิ้วกดสาย การพันไมดีด โดยวิธีการนี้เป็นสิ่งที่จาเป็นตองรูในเบื้องตน โดยสิ่งสาคัญอีกสิ่งหนึ่งคือการ
เขาใจในเสียงในใจและเสียงที่เราบรรเลงนั้น ครูจะสอนใหนักเรียนเขาใจโดยดีดสายเปลาใหเป็นเสียงพรอมกับ
การเขาจังหวะไปพรอมๆ กันดวยกุโศลบายที่แยบคาย คือใหผูเรียนดีดตามครูบอกคาวา “แตง เหนา แตง ไทย”
จนนักเรียนมีความชานาญทางโสตประสาท ซึมซับการแยกแยะระดับเสีย ง การดาเนินจังหวะ ที่สม่าเสมอ การ
บังคับกลามเนื้อมือขวาบังคับไมดีด ใหโดนสายในตาแหนงที่ถูกตองชัดเจนที่สุดเป็นลาดับ
ปรณแ รอดชางเผื่อน สัมภาษณแ (2562) “การเรียนจะเขของครูในสมัยนั้น ครูทองดีสอนพื้นฐานทานั่งดีด
จะเขโดยตองนั่งตัวตรง การวางมือขวาตองวางใหตรงกับตาแหนง ยังไมตองกดสายเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงดวย
มือซาย โดยครูทองดีทานใหดีดสายเปลาทั้ง 3 สาย คือแบงการดีดจะเขออกเป็น 4 สวน ลาดับแรกดีดสายเอก
ใหออกจากตัว ลาดับที่ 2 ดีดสายทุมใหเขาหาตัว ลาดับที่ 3 ดีดสายเอกออกจากตัว และลาดับที่สุดทายดีดสาย
ลวดเขาหาตัว เป็นไปตามลาดับอยางสม่าเสอ ครูทองดีทานจะบอกเป็นคาพูดวา “แตง เหนา แตง ไทย แตง
เหนา แตง ไทย แตง เหนา แตง ไทย” เป็นจังหวะ โดยฝึกซ้าๆ จนเกิดความชานาญในเรื่องของจังหวะในการ
บังคับไมดีดออก ไมดีดเขา การวางนิ้วในการดีดสายตรงตาแหนง ใหมีเสียงเรียบเสมอกัน ไดแนว และไมดีดรุก
จังหวะคือเพิ่มความเร็วในการดีดจนระยะของจังหวะเร็วขึ้นไปเรื่อยๆ และตองไมดีดโขยก คือระยะในการดีด
ออก และการดีดเขาไมเทากัน”
การใชจินตภาพในการบรรเลงจะเข “แตง เหนา แตง ไทย แตง เหนา แตง ไทย” เป็นกุโศลบายทางจินต
ภาพที่ครูผูสอนจะเขนามาสอนลูกศิษยแของทานเพื่อใหเกิดภาพของเสียงในใจ และขณะเดียวกันก็บอกระยะของ
จังหวะไปดวยในตัวเอง โดยและระดับเสียงและจังหวะจะซึมซับเขาไปในความคิดของลูกศิษยแโดยไมรูตัว โดย
เพิ่มทักษะดานการฟใงเสียง การแยกแยะระดับเสียง การจดจาระดับเสียง การแบงระยะของจังหวะไปพรอมๆ
กันในจินตภาพเดียวเป็นที่หมายรูกันในนักดนตรีไทยจะเขโดยเฉพาะ คือ “แตง เหนา แตง ไทย แตง เหนา แตง
ไทย” ซึ่งเป็นการชวยใหผูเรียนจะเขนึกภาพในเสียงตนเองปฏิบัติในสถานการณแนั้นๆ การสรางแรงจูงใจในการ
นึกภาพ เป็นความพยายามใหผูเรียนนึกถึงภาพในเสียงดนตรีที่ถูกตองพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติไดดีขึ้น
เป็นลาดับ และประสบความสาเร็จในระดับที่ควรเป็น ตลอดจนพึงพอใจเพลิดเพลินกับการฝึกนั้นๆ ไปสูการ
พัฒนาความสามารถของตนเองเป็นลาดับ
ตัวอย่าง โนตจะเข
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ตัวอย่าง การบรรเลงแบบจินตภาพ
แตง เหนา/ แตง ไทย/ แตง เหนา/ แตง ไทย/ แตง เหนา/ แตง ไทย/ แตง เหนา/ แตง ไทย/
คาจินตภาพของเสียงแตง เหนา แตง ไทย ดังกลาวนี้ เป็นกุโศลบายที่แยบคายของครูผูสอนที่ใชใน
การมีปฏิสัมพันธแกับลูกศิษยแไปโดยไมรูตัว ซึ่งลูกศิษยแอาจจะมีความรูสึกตลกขบขันในเสี ยงที่ครูพูด ทาใหลด
ชองวาง ลดความตึงเครียดระหวางครูกับลูศิษยแไดในระดับหนึ่ง ในขณะเดียวกันก็ปลูกฝใงการตัดสินใจของลูก
ศิษยแ ในเรื่องความแตกตางกันของระดับเสียงในสายจะเขทั้ง 3 สาย วาสายเอกคือ เสียงแตงนั้น มีคุณลักษณะ
ของเสียงเป็นอยางไร แตกตางกับสายทุมที่ระดับเสียงต่ากวาอยางไร ประมาณไหน และแตกตางกับกับสายลวด
ที่มีระดับเสียงเดียวกันแตเสียงต่ากวาลงไป 7 เสียงเป็นคู 8 อยางไร ซึ่งสงผลใหลูกศิษยแจะจดจา แยกแยะ
จาแนกในความแตกตางดังกลาวไดโดยไมรูตัว “ซึ่งการฝึกทักษะในวิธีนี้ผมสามารถปรับเสียงจะเขไดตรงกับเสียง
ขลุยไดโดยไมตองฟใงเสียงเปุาของขลุยมากอน” ปกรณแ รอดชางเผื่อน สัมภาษณแ : 2562
นอกจากการตัดสินใจในเรื่องระดับเสียงสูงเสียงต่าดังกลาวแลว การเขาใจเรื่องสัดสวนระยะหาง ความ
สม่าเสมอของจังหวะและการประดิษฐแเสียงใหเรียบเสมอกันทุกครั้งที่ลงน้าหนักในการดีดจะเขของลูกศิษยแ เป็น
ทักษะอีกแบบหนึ่งที่ขบวนการฝึกแบบจินตภาพสงผลโดยไมรูตัว ซึ่งการฝึกดีดสายเปลาในวิธีการนี้ สงผลระยะ
ยาวในการควบคุมกลามเนื้อใหจดจาวิธีการดีดไวกับผูฝึก และเป็นทักษะที่ติดตัวผูฝึกนั้นๆ ไปตลอดชีวิต
ในลาดับตอไปเมื่อผูฝึกผานขั้นตอนในการดีดแบบแตง เหนา แตง ไทย มาพอประมาณระดับหนึ่ง
แลว ลาดับตอไปครูจะตอเพลงเบื้องตนใหกับลูกศิษยแและมีประโยคหนึ่งครูมักจะบอกคาวา “ทิง นอย” อยู
เสมอ เพื่อบรรเลงในทานองของเพลงบางวรรคบางประโยค คาวา “ทิง นอย” ซึ่งเป็น จินตภาพแบบหนึ่งที่บอก
ถึงระดับเสียงที่มีระยะหางเป็นคูแปด เชน เริ่มบรรเลงจากเสียงโดต่า ไปเสียงโดสูง เริ่มบรรเลงจากเสียงซอลต่า
ไปเสียงซอลสูง เป็นตน โดยการบรรเลงในเสียง “ทิง นอย” เป็นการปรับรูปแบบการบรรเลงของฆองวงใหญมา
เป็นลักษณะการบรรเลงจะเข ดังตัวอยาง
ตัวอย่าง โนตฆองวงใหญ
- - ล ล - -ท ท - - ด ด - - ซ ซ - - ล ล - -ท ท - - ล ท ด - - ร
- - - ลฺ - - - ทฺ - - - ด - - - ซฺ - - - ลฺ - - - ทฺ - ซ - - - ร - ร
ตัวอย่าง โนตจะเข
- - - ล - - - ท - - - ด - - - ซ - - - ล - - - ท - - - ด - - - ร
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ลฺ - - - ทฺ - - - ดฺ - - - ซฺ - - - ลฺ - - - ทฺ - - - ดฺ - - - รฺ - ตัวอย่าง การบรรเลงแบบจะเขแบบจินตภาพ “ทิง นอย”
ทิง นอย/ ทิง นอย/ ทิง น฿อย/ ทิง หนอย/ ทิง นอย/ ทิง นอย / ทิง น฿อย/ ทิง นอย/
การบอกประโยค “ทิง นอย” นี้ ครูจะบอกลูกศิษยแเป็นจังหวะ แบงระยะของคาที่ สม่าเสมอเทากันใน
คาวา ทิง กับ นอย โดยคาวา”ทิง” ตองตรงกับจังหวะยก และนอยตองตรงกับจังหวะตกเสมอกันโดยตลอด โดย
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เสียงของคาวานอย จะผันเสียงใหหรือต่าลงหรือสูงขึ้นตามระดับเสียงจะเขไปในตัว ซึ่งวิธีการดีดจะเขแบบนี้เป็น
เอกลักษณแเฉพาะตัวของจะเข เป็น วิธีแบบหนึ่งในการตีฆองวงใหญซึ่งครูจะเขนามาปรับใหเหมาะสมกับวิธีการ
ดีดของจะเขไดอยางลงตัว
ดนตรีประเภทเครื่องสี ที่บรรเลงเป็นแบบแผนประจาอยูในวงเครื่องสายคือ ซอดวงและ ซออู สวนซอ
สามสายเป็นเครื่องดนตรีที่บรรเลงอยูในวงมโหรี โดยผูที่ฝึกเรียนดนตรีไทยประเภทนี้สวนใหญมีความสามารถที่
บรรเลงซอทั้ง 3 ประเภทไดอยางดีเยี่ยมไดเชนกัน โดยแตละเครื่องมือมีลักษณะ ที่โดดเดนและแนวทางในการ
บรรเลงแตกตางกันบางในรายละเอียด โดยวิธีการฝึกซอดวง และซออูเบื้องตน ครูจะบอกกับผูเรียนเกี่ยวกับ
พื้น ฐานโดยทั่ว ไป กล าวคือ วิ ธีการนั่ งบรรเลง การวางนิ้ว กดสาย การจับคันชั กซอ โดยวิธี การนี้เ ป็ นสิ่ ง ที่
จาเป็นตองรูในเบื้องตน โดยสิ่งสาคัญอีกสิ่งหนึ่งคือการเขาใจในเสียงในใจและเสียงที่เราบรรเลงนั้น ครูจะสอน
ใหนักเรียนเขาใจโดยสีสายเปลาใหเป็นเสียงพรอมกับการเขาจังหวะไปพรอมๆ กันดวยกุโศลบายที่แยบคาย คือ
ใหผูเรียนสีตามครูบอกคาวา “ขอด โอ฿ง” จนนักเรียนมีความชานาญทางโสตประสาท ซึมซับการแยกแยะระดับ
เสียง การดาเนินจังหวะที่สม่าเสมอ การบังคับกลามเนื้อมือขวาลากคันชักซอใหไดน้าหนักที่สมดุล ใหกระทบกับ
สายทุม และสายเอกในตาแหนงที่ถูกตองเหมาะสม นาไปสูการพัฒนาทักษะการสีซอใหดีขั้นเป็นลาดับชัดเจน
ถูกตองไดในที่สุด โดยการสีสาวเปลานั้นเป็นวิธีการที่ทาใหผูเรียนสามารถควบคุมกลามเนื้อใหจดจาน้าหนักของ
คันชักไปพรอมๆ กับการควบคุมเสียงซอใหมีความเรียบ สม่าเสมอ ไมสะดุด
ตัวอย่าง โนตซอดวง
- - - - - - - ร - - - - - - - ร - - - - - - - ร - - - - - - - ร
- - - ซ - - - - - - - ซ - - - - - - - ซ - - - - - - - ซ - - - ตัวอย่าง จินตภาพซอดวงแบบ “ขอด โอ฿ง”
ขอด /
โอ฿ง/
ขอด /
โอ฿ง/
ขอด /
โอ฿ง/
ขอด /
โอ฿ง/
การบอกประโยค “ขอด โอ฿ ง ” ของซอด ว งครู จะบอกลู กศิ ษ ยแเ ป็ นจั ง หวะ การแบ งระยะของค าที่
สม่าเสมอเทากันในคาวา ขอด โอ฿ง โดยเสียงของคาวาขอด จะผันเสียงใหตรงตามระดับเสียงของสายทุมซอ
ดวง และเสียงของคาวา โอ฿ง จะผันเสียงใหสูงขึ้นตามระดับเสียงของสายเอกซอดวง โดยการลากคันชักออกชาๆ
ใหเสียงเรียบเสมอกันตลอดระยะที่ลากคันชักออก และลากคันชักเขาชาๆ ใหเสียงเรียบเสมอกันตลอดระยะที่
ลากคัน ชักเขาเชนเดียวกัน ซึ่งการฝึกทักษะลากคันชักเขาออกในเสี ยงจินตภาพดังกลาวนี้ ตองอยูในความ
ควบคุมของครูผูสอนอยางใกลชิดโดยครูตองคอยแกไขขอบกพรองตางๆ ที่เกิดขึ้นไดเสมอ เชน คันชักจะลอยขึ้น
ขณะลากคันชักออก ทาใหคันชักสัมผัสกับสายซอไมสม่าเสมอ คันออกจากกระบอกซอมากไป เป็นตน
ตัวอย่าง โนตซออู
- - - - - - - ซ - - - - - - - ซ - - - - - - - ซ - - - - - - - ซ
- - - ด - - - - - - - ด - - - - - - - ด - - - - - - - ด - - - -
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ตัวอย่าง จินตภาพซออู“ขอด โอ฿ง”
ขอด /
โอ฿ง/
ขอด /
โอ฿ง/
ขอด /
โอ฿ง/
ขอด /
โอ฿ง/
การบอกประโยค “ขอด โอ฿ง”ของซออูครูจะบอกลูกศิษยแเป็นจังหวะ การแบงระยะของคาที่ สม่าเสมอ
เทากันในคาวา ขอด โอ฿ง โดยเสียงของคาวาขอด จะผันเสียงใหตรงตามระดับเสียงของสายทุมซออู และเสียง
ของคาวา โอ฿ง จะผันเสียงใหสูงขึ้นตามระดับเสียงของสายเอกซออู โดยการลากคันชักออกชาๆ ใหเสียงเรียบ
เสมอกันตลอดระยะที่ลากคันชักออก และลากคันชักเขาชาๆ ใหเสียงเรียบเสมอกันตลอดระยะที่ลากคันชักเขา
เชนเดียวกันเหมือนกับการฝึกซอดวง ซึ่งการฝึกทักษะลากคันชักเขาออกในเสียงจินตภาพดังกลาวนี้ ตองอยูใน
ความควบคุมของครูผูสอนอยางใกลชิดโดยครูตองคอยแกไขขอบกพรองตางๆ ที่เกิดขึ้นไดเสมอ เชน คันชักจะ
ลอยขึ้นขณะลากคันชักออก ทาใหคันชักสัมผัสกับสายซอไมสม่าเสมอ คันออกจากกระบอกซอมากไป เป็นตน
การฝึกเรียนซอสามสายเบื้องตน ครูจะบอกกับผูเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานโดยทั่วไป กลาวคือ วิธีการนั้ง
บรรเลง การวางนิ้วกดสาย การจับคันชักซอ เชนเดียวกับการเรียนซอดวงและซออู โดยซอสามสายเป็นเครื่อง
ดนตรีที่มีลักษณะของลักษณะทางกายภาพแตกตางจากซอดวงและซออูในบางประการ เชน มีจานวนสายซอ
มากกวา 1 สาย และมีคันชักออกนอกสายไมอยูในสายซอเชนเดียวกับซอดวงและซออู วิธีการจับมีความ
แตกตางในการบังคับนิ้วเพื่อความสะดวกในแตละเครื่องมือ โดยการใชจินตภาพในเสียงดนตรีคงใชเหมือนกัน
โดยครูเป็นผูบอกใหนักเรียนในคาวา “เจ็ก กวาง ตุง”
ตัวอย่าง โนตซอสามสายแบบจินตภาพ “เจ็ก กวาง ตุง”
- - - ซ - - - - - - - ซ - - - - - - - ซ - - - - - - - ซ - - - - - - - - รฺ - - - - - - - รฺ - - - - - - - รฺ - - - - - - - รฺ - - - - - - - - ล - - - - - - - ล - - - - - - - ล - - - - - - - ล
ตัวอย่าง การสีซอสามสายแบบจินตภาพ “เจ็ก กวาง ตุง”
การบอกประโยค “เจ็ก กวาง ตุง” ของซอสามสายครูจะบอกลูกศิษยแเป็นจังหวะ การแบงระยะของคาที่
สม่าเสมอเทากันในคาวา “เจ็ก กวาง ตุง” โดยเสียงของคาวา“เจ็ก” จะผันเสียงใหตรงตามระดับเสียงของสาย
เอกซอสามสาย โดยการลากคันชักออกชาๆ ใหเสียงเรียบเสมอกันตลอดระยะที่ลากคันชักออกประมาณครึ่งคัน
ชัก และเสียงของคาวา “กวาง” จะผันเสียงใหต่าตามระดับเสียงของสายกลางของซอสามสาย โดยการลากคัน
ชักออกชาๆ ใหเสียงเรียบเสมอกันตลอดระยะที่ลากคันชักออกตอจากสายเอกอีกครึ่งคันชัก และเสียงของคา
วา “ตุง ” จะผันเสียงใหต่าลงมาตรงตามระดับเสียงของสายทุมของซอสามสาย และลากคันชักเขาชาๆ ใหเสียง
เรียบเสมอกันตลอดระยะที่ลากคันชักเขาเชนเดียวกันเหมือนกับการฝึกซอดวงและซออู ซึ่งการฝึกทักษะลากคัน
ชักเขาออกในเสียงจินตภาพดังกลาวนี้ ตองอยูในความควบคุมของครูผูสอนอยางใกลชิดโดยครูตองคอยแกไข
ขอบกพรองตางๆ ที่เกิดขึ้นไดเสมอ เชน คันชักจะลอยขึ้นขณะลากคันชักออก ทาใหคันชักสัมผัสกับสายซอไม
สม่าเสมอ คันออกจากกระบอกซอมากไป เป็นตน
ดนตรีประเภทเครื่องตี ประกอบดวย ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวงใหญ ฆองวงเล็ก ตะโพน กลองทัด
กลองสองหนา โดยเครื่องดนตรีประเภทดาเนินทานองเป็นเครื่องดนตรีที่ตองฝึกฝนทักษะเบื้องตนเชนเดียวกับ
เครื่องดนตรีประเภทอื่นๆ โดยทุกๆ คนที่เริ่มฝึกในครั้งแรก ครูจะฝึ กพื้นฐานดานดนตรีจากฆองวงใหญเป็น
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ลาดับแรก เมื่อลูกศิษยแมีความกาวหนาไประดับหนึ่ง ครูก็จะเริ่มใหลูกศิษยแฝึกเครื่องมือชนิดอื่นๆ ที่ชอบเรียน
ตามความสามารถตามศักยภาพ ของลูกศิษยแนั้นๆ เป็นลาดับตอไป ซึ่งฆองวงใหญมีวิธีการฝึกที่เป็นแบบแผน
เอกลักษณแเฉพาะตัว โดยนักดนตรีทั่วไปยึดการบรรเลงฆองวงใหญเป็นทานองหลักของเพลงไทย โดยทานอง
ฆองวงใหญมักเรียกสั้นๆ วา “ทางฆอง” เป็นที่หมายรูกันในวงการดนตรีไทยวา เป็นทานองหลัก
ทานองหลั ก นี้ เป็ น แบบให ผู ที่บ รรเลงเครื่องดนตรีช นิดอื่ นๆ นาไปแปร เป็นท านองให เ หมาะสมกั บ
ลักษณะทางกายภาพ วิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่ตนเองบรรเลง เชน ระนาดเอก ระนาดทุม ซอดวง ซออู
ปี่ ขลุย เป็นตน โดยการบรรเลงของฆองวงใหญมีวิธีคือบรรเลงพรอมกันทั้ง 2 มือบาง แบงเป็นมือซายสลับมือ
ขวาบาง และจินตภาพในการบรรเลงฆองวงใหญ ที่ครูมักจะบอกกับลูกศิษยแมีอ ยูหลายประโยค เชน ถง ทง ทง
เทรียว เตง เตง เป็นตน
น้าวา รมโพธิ์ทอง : สัมภาษณแ 2557 “การฝึกเรียนฆองวงใหญในเบื้องตนครูจะสอนใหตีเป็นคูแปด โดย
ฝึกตีไลระดับเสียงขึ้นคือจากเสียงต่ามาเสียงสูง และการไลเสียงลง คือฝึกตีจากเสียงสูงมาเสียงต่า โดยวิธีการ
บรรเลงเริ่มตั้งแตคู 2 คู 3 คู 4 คู 5 คู 8 โดยวิธีการตีแตละมือมีชื่อเรียกโดยเฉพาะ มือซายมี 4 ชื่อเรียก คือ ตะ
ติด ตีด ติ่ง และมือขวามี 4 ชื่อเรียกเชนกันคือ หนืด หนับ หนอด โหนง”
วิธีการเรียนครูจะบอกเป็นชื่อเรียกแทนเสียงเชน เพลงสาธุการในวรรคแรกเมื่ อครูตอเพลงใหลูกศิษยแได
พอสมควรแลวตามความสามารถในการจดจาเพลงของลูกศิษยแ ครูจะทวนเพลงใหโดยทองคาจินตภาพออกมา
เชน “ถง ทง เตง เตง เต็ง ” หรือ “ทง ทง ทง ติงเนงเนง ติงเนงเนง เตง ” ซึ่งผูเรียนฆองวงใหญจะซึมซับ
ความรูสึกที่เป็นภาพในเสียงดนตรีตามเสียงที่ครูทองใหฟใง วาควรจะตีลงบนฆองลูกไหน ตีอยางไร โดยฝึกการใช
จังหวะไปดวยในตัวเองอยางสมบูรณแแบบ เป็นจินตภาพใหผูเรียนนึกถึงภาพในเสียงดนตรีที่ถูกตอง และพัฒนา
ความสามารถในการปฏิบัติไดดีขึ้นเป็นลาดับ และประสบความสาเร็จในระดับที่ควรเป็น ตลอดจนพึงพอใจ
เพลิดเพลินกับการฝึกนั้น ๆ
ชัยยะ ทางมีศรี สัมภาษณแ (2562) “ครูเริ่มเรียนดนตรีไทยกับครูรวม พรหมบุรีซึ่งเป็นเพื่อนกับคุณพอ ใน
เบื้องตน โดยฝึกการตีฆอง จนนาญในระดับหนึ่ง แลวเปลี่ยนมาเรียนระนาดเอกโดยเพลงที่ใชบรรเลงไลมือคือ
เพลงทะแย สามชั้น ซึ่งเพื่อนที่รวมเรียนดวยกันจะใชเพลงมุลง ชั้นเดียวในการฝึกไลระนาดเอก ซึ่งตอมาก็เขาใจ
ไดวาสานวนกลอนตางๆ ในเพลงทะแยทาใหครูมีความคิดสรางสรรในการนากลอนระนาดมาใชไดอยางคมคาย
เหมาะสมกับ เพลง และเหมาะสมกับ กาละเทศะ และสามารถนาไปถายทอดใหกับลูกศิษยแไดอยางถูกตอง
สมบูรณแ ครบถวน โดยจินตภาพในเพลงไทยมักปรากฏใหเห็นไดเสมอๆ เชน การบรรเลงฆองใหญในการผสม
เสียงตางๆ ใหเป็นเสียงที่ตองการตามจดประสงคแของเพลงหรือผูแตงนั้น ในลาดับแรกครูจะสอนโดยปฏิบัติให
ดูกอนจนลูกศิษยแสามารถบรรเลงไดถูกตองตามระเบียบวิธีบรรเลงจนแมนยา ทองได ขึ้นใจไมขาดตกบกพรอง
ลาดับตอไปครูจะเพิ่มความเขมขนในคุณภาพรสมือ ลีลา ความประสานกลมกลืน และความเป็นสุดยอดของการ
ใชกลวิธี โดยในขั้นตอนนี้ครูจะใชคาพูดใหเกิดจินตภาพควบคูไปกับการบรรเลงใหดู เพื่อใหลูกศิษยแสามารถ
เขาใจในสิ่งที่ครูบอกนามาสูการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมไดอยางสมบูรณแครบถวน” ดังตารางโนต

(38)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

ตัวอย่าง การบรรเลงทางฆองวงใหญ
- - - ร - - - ม - - - ม - ซ - ล - ล- ล - ล- - ล ล - - ซ ซ -ร
- - - ลฺ - - - ทฺ - - - ม - ซฺ - ลฺ - ร - ม - ร - ล - - - ซ - - - รฺ
ตัวอย่าง การบรรเลงแบบจินตภาพ “ถง ทง”
- - - ถง / - หนะ - ทง /- หนะ - ทง/ -เตง -เตง/ -ทง - ทง/ - ทง - ติง/เนง เนง- ติง/ เนง เนง-เตง/
สังเกตคาวาหนะ ซึ่งเป็นจังหวะยก ผูบรรเลงที่ชานาญแลวมีประสบการณแในการบรรเลงมาพอสมควรจะ
รูโดยทันทีวาเป็นการประคบเสียงโดยการบังคับไมตีฆอง ซ้าลงไปบนลูกฆองเพื่อหามเสียงที่กังวานของลูกฆอง
ใหสั้นลงอยางมีนัยยะของจังหวะเหมาะสม พอเหมะพอดีกับเสียงที่ตองการบรรเลงในลาดับตอไป (รสมือในการ
บรรเลง) ซึ่งการตีในทานองขางตนดังกลาวนี้ การควบคุมวิธีการบรรเลงฆองวงใหญแบบประคบมือนั้นควรจะใช
ความเขมขนประมาณ ขนาดไหน โดยความเขมขนของการบังคับเสียงดังกลาวมีลาดับของการใชมีอยู 3 ระดับ
คือ 1) ระดับเบื้องตนใชบรรเลงในขั้นตอนที่ฝึกหัดเบื้องตน ระดับที่ 2) ใชในการบรรเลงในบทเพลงตางๆ ใน
รูปแบบของการผสมวงเพื่อแสดงประกอบพิธีหรือเนื่องในโอกาสตางๆ ระดับที่ 3) ใชในการบรรเลงเดี่ยวเครื่อง
ดนตรี เพื่อแสดงทักษะขั้นสูงใหเห็นถึงศักยภาพ ประสิทธิภาพ และรสมือของผูบรรเลง
ตัวอย่าง การบรรเลงทางฆองวงใหญ
- ม - - ม ร - ม - ล - - ซ ซ - ล - ท - ร - ทฺ - - ล ล - - ซ ซ - ม
- รฺ - ท - ลฺ - ทฺ - ลฺ - ซฺ - - - ลฺ - ทฺ - ร - ท - ล - - - ซ - - - ทฺ
ตัวอย่าง การบรรเลงแบบจินตภาพ “ถง ทง”
- เทรียว-ติ่ง/เตงทง -ทง/- เตง - ติง/เนงเนง -เตง/ -เต็ง- เต฿ง/- เต็ง- ติง/เนง เนง- ติง/ เนง เนง- ถง/
การบรรเลงแบบผสมเสียงสองมือของฆองวงใหญ ที่ตองการเนนเสียงใหเกิดเสียงที่ตองการเชน เสียง เท
รี ย ว ตรู เป็ น ต น มั ก ปรากฏในบทเพลงประเภทเพลงหน า พาทยแ และเพลงเดี่ ย ว โดยในการบรรเลง
นอกเหนือจากเพลงทั้ง 2 ประเภทแลว การประดิษฐแเสียงจะลดระดับความเขมขน ความพิถีพิถัน ความ
ละเอียดละออ ลงไปประมาณหนึ่ง โดยเพลงเดี่ยวจะมัระดังความเขมขนสูงสุด ตามดวยเพลงหนาพาทยแ และ
เพลงนอกเหนือจากทั่งเพลง 2 ประเภทนี้เป็นลาดับ
ปี่ใน (อางในสาเนา เปี่ยมดนตรี 2552) ปี่ใน : กระบวนการถายทอดสานักครูเทียบ คงลายทอง “เป็น
เครื่องดนตรีประเภทเครื่อ งเปุา สันนิษฐานวา ชาวไทยไดประดิษฐแขึ้นและพัฒนารูปแบบการใชมาตั้งแตสมัย
โบราณ เริ่มตั้งแตการใชไมออหรือกอขาวทั้งลา มาทาเป็นปี่ออ การใชไมไผรวกมาทาตัวปี่ โดยใชไมออหรือกอ
ขาวทาลิ้น เรียกวา ขลุย “พงออ” หรือ “เพียงออ” การใชไมซางเสียบเขากับลูก น้าเตา เปุาเป็นเสียงเดียว
เรียกวา เรไร ตอมาเมื่อสังคมมนุษยแเริ่มความกาวหนาทางวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น จึงพัฒนานาไมเนื้อแข็งมาทา
เป็นตัวปี่ เชน ไมชิงชัน ไมพยุง ฯลฯ โดยกลึงรูปรางปี่ใหมีลักษณะการกลึงสวนหัวและสวนทายใหบานออก
แลวปุองตรงกลาง มีรูกลวงตลอดทั้งเลา คลายรูปแบบเดิมคือ เรไร และยังคงทาลิ้นดวยไมออหรือใบตาล ที่
นาสังเกต คือ การเจาะรูนิ้วปี่นี้ไมเหมือนกับของชนชาติใดจึงเชื่อกันวา ปี่ในเป็นเครื่องดนตรีของไทยแท (สุจิตตแ
วงษแเทศ, 2533 : 24) และที่เรียกวา “ ปี่ ” คงจะเรียกตามเสียงที่ไดยิน (ธนิต อยูโพธิ์, 2523: 58 )”
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ดนตรีประเภทเครื่องเปุา เป็ นเครื่องดนตรีที่ตองใชจินตภาพที่ชัดเจนในการฝึกฝน เนื่องจากวิธีการ
ประดิษฐแเสียงใหออกมาตามมาตรฐานของเครื่องดนตรีประเภทนี้ไมสามารถมองเห็นได เพราะตองใชอวัยวะคือ
ลิ้นเป็นตัวควบคุมความคมชัดของเสียง ซึ่งปี่ใน เป็นเครื่องดนตรีที่บังคับกลามเนื้อและอวัยวะ (ลิ้น) ไดคอนขาง
ยากตอผูที่ฝึกหัดในระยะแรกๆ จะสามารถปฏิบัติได เนื่องจากเสียง ที่กาเนิดออกมาจากการเปุาปี่นั้นยากตอ
การมองเห็นดวยตาเปลา การใชความรูสึกที่เป็นภาพในการฝึกเปุาปี่เบื้องตนนั้นจาเป็น อยางยิ่ง โดยตองใชจินต
ภาพในการซึมซับความรูสึกที่เป็นภาพของเสียงปี่ ตามเสียงที่ครูเปุาใหฟใง แลวลูกศิษยแ โดยการพิจารณาอยาง
ละเอียดถี่ถวน ของคาจินตภาพนั้นๆ อยางแยบคาย ควบคูไปกับการบังคับลม บังคับลิ้น และกับการบังคับนิ้ว
ปิดเปิดเสียงใหสอดคลองสมดุลกันอยางสมเหตุสมผลตามหลักวิชาการ
ปี๊บ คงลายทอง : สัมภาษณแ 2562 “การเปุาปี่นั้นเป็นวิธีการที่เลียนแบบมาจากการเรียนการสอนของ
นักรอง ที่เรียกการสอนแบบนี้วา “มุกขปาฐะ” ซึ่งเป็นวิธีการใกลเคียงกับการเปุาปี่ โดยธรรมชาติของเสียงปี่ที่
เป็นจินตภาพนั้นมีเสียงหลักๆ ทั่วไปดังนี้ คือ ตือ แต ฮือ ฮอ” และการตอดลิ้นในเสียงตอ เป็นเสียงที่ใชฝึก
ทักษะการตอดลิ้น โดยปิดนิ้วชี้มือขวา 1 นิ้ว ใชลมเปุาตรงจากปอด โดยการใชลิ้นของผูเปุาแตะกระทบลิ้นปี่
โดยจินตภาพเหมือนคาพูดวา ”ตอ” เพื่อใหเสียงของการเปุาปี่ มีเสียงชัดเจนมากขึ้น ” กลาวคือ การเปุาปี่ใน
นั้นนอกจากการบังคับลมใหถูกตองแลว ตองใชลิ้นเป็นการชวยบังคับเสียงปี่ใหชัดเจนขึ้นเหมือนกับคาที่เราพูด
ออกมาปกติดวยการตอดลิ้นลงไปบนปลายลิ้นปี่ในระยะที่พอดีกับน้าหนักในการตอด การเรียกระดับของเสียงปี่
ใน ซึ่งสาเนา เปี่ยมดนตรีไดอธิบายไวใน ปี่ใน : กระบวนการถายทอดสานักครูเทียบ คงลายทอง ดังนี้คือ
ลาดับเสียง ระดับเสียงปี่ใน
1
ตือ
2
ฮอ
3
แฮ
4
ฮื้อออ ๆ
5
ตอ
6
แต
7
อือ
8
อื๊อ
9
อือ
10
ตอ
11
ตือ
12
แต
13
ตือ
14
ตอล฿อด
15
ตเอย
สาเนา เปี่ยมดนตรี : 2552

ระดับเสียงโน้ต
เสียงเร
เสียงเร เสียงเดียวกับหมายเลข 1 แตใชนิ้วตางกัน
เสียงมี
เสียงซอล - มี (ใชวิธีการบังคับลม)
เสียงลา
เสียงที
เสียงเร (แหบ)
เสียงมี ( แหบ)
เสียงเร( แหบ) เหมือนกับหมายเลข 7
เสียงลา เหมือนกับหมายเลข 5
เสี ย งซอล เป็ นเสี ย งบนที่ ใช ก ารบั ง คั บนิ้ ว เช น เดีย วกั บ
เสียงตือ – เร แตใชลมตางกัน
เสียงฟา
เสียงซอล เหมือนหมายเลข 11
เสียงลา - ลา ตางกัน เนื่องจากบังคับลิ้นปี่
เสียงลา - เร
ปี่ใน : กระบวนการถายทอดสานักครูเทียบ คงลายทอง
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อสรางจินตภาพที่ใชในการสอนดนตรีไทยใหเป็นรูปธรรม
2. เพื่อสรางเอกสาร ตาราเรื่องจินตภาพที่ใชในการสอนดนตรีไทย
วิธีการศึกษา
การดาเนินการวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยรวบรวมขอมูลจาก
เอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากแหลงขอมูลตางๆ ดังนี้คือ หองสมุดในสถาบันการศึกษาตางๆ
โดยศึกษาบริบทที่เกี่ยวกับทานองเทาและงานที่มีความสัมพันธแกับจินตภาพ และการสัมภาษณแผูเชี่ยวชาญดาน
ดนตรีไทยที่มีประสบการณแดานดนตรีไมต่ากวา 30 ปี นาขอมูลมาทาการบันทึกตามหลักวิชาดุริยางคศิลป เพื่อ
ทาการวิเคราะหแขอมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาขอมูลที่เป็นลายลักษณแอักษรจากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวนามาวิเคราะหแ
ขอมูลหาขอเท็จจริงและสรุปขอมูลที่ไดเป็นงาน
2. ดาเนินการสัมภาษณแผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทย ดังนี้คือ
2.1 อาจารยแไชยยะ ทางมีศรี ผูเชี่ยวชาญดนตรีไทย สานักการสังคีต กรมศิลปากร
2.2 อาจารยแปิบ คงลายทอง ผูเชี่ยวชาญดนตรีไทย สานักการสังคีต กรมศิลปากร
2.3 รองศาสตราจารยแปกรณแ รอดชางเผื่อน อาจารยแประจาคณะศิลปกรรมศาสตรแ
จุฬาลงกรณแ มหาวิทยาลัย
2.4 อาจารยแน้าวา รมโพธิ์ทอง ผูชานาญการดนตรีไทย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
3. นาขอมูลมาแยกรายละเอียด พรอมทั้งจัดระเบียบ และวิเคราะหแขอมูล
4. สรุปผลและตรวจสอบผลวิจัย
5. จัดทารูปเลมที่สมบูรณแ
สรุปและอภิปรายผล
สรุปจินตภาพในการเรียนการสอนดนตรีไทยเป็นเครื่ องมือที่สาคัญและจาเป็นอยางยิ่ งในการเรียนดนตรี
ไทย โดยใชป ระกอบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานของผูเรียนดนตรีไทย ทั้งผู ที่เริ่มฝึกหั ดเบื้องตน ผู ที่
ชานาญแลว และผูที่ฝึกเพลงชั้นสูง เชน เพลงเดี่ยวตางๆ เพลงขนาดใหญ เป็นตน ใหมีทักษะในการบรรเลง
ดนตรีใหชานาญขึ้นโดยลาดับ ซึ่งตองใชทักษะในการฝึกฝนในดานตางๆ ไปพรอมๆ กลาวคือดานความจา ดาน
การวิเคราะหแ การสังเคราะหแ และนาไปใชไดอยางเหมาะสม ตลอดจนสามารถถายทอดบทเพลงตางๆ นั้น
ออกมาไดสมบูรณแ ครบถวน ตามจุดประสงคแของผูประพันธแเพลงนั้นๆ โดยการเอาใจใสตอรายละเอียดตางๆ
ผานกระบวนการของคาจินตภาพที่ครูผูสอนไดคิดคนคาขึ้นมาเพื่อใชถายทอดบทเพลงดนตรีไทย ใหผูเรียน
สามารถมองเห็นเสียงดนตรีออกมาเป็นภาพในเสียงดนตรี และนามาถายทอดเป็นเสียงดนตรีที่ไพเราะ งดงาม
เปลงปลั่งไดในที่สุด
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การแพร่กระจายของวงประโคมแบบปัญจวาทยะในประเทศไทย
THE SPREAD OF PANCHAVADYA MUSIC ENSEMBLES IN THAILAND
เกษร เอมโอด*
KASON AMOD
บทคัดย่อ
การแพร กระจายของวงประโคมแบบปใญจวาทยะในประเทศไทย เป็นส ว นหนึ่งของการวิจัยเรื่อง
วงประโคมแบบปใ ญ จวาทยะในประเทศไทย เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ มี วั ต ถุ ป ระส งคแ เ พื่ อ วิ เ คราะหแ ก าร
แพร กระจายของวงประโคมแบบปใ ญจวาทยะในประเทศไทย จานวน 8 วง ไดแก วงมังคละ วงกลองชุ ม
วงตุ฿บเกง วงกาหลอ วงปี่ ไฉนกลองชนะ วงปี่ชวากลองชนะ วงปี่ช วา กลองแขก และวงบัวลอย โดยศึกษา
ประวัติของวงประโคมแบบปใญจวาทยะในประเทศไทยและศึกษาการแพรกระจายของศาสนาพราหมณแ ฮินดู
ศาสนาพุทธ นามาเปรียบเทียบกับหลักฐานตาง ๆ เพื่อใหเห็นเสนทางการแพรกระจายของวงประโคมแบบ
ปใญจวาทยะในประเทศไทยทั้ง 8 วง
วงประโคมแบบปใญจวาทยะในประเทศไทยพัฒนารูปแบบจากวงปใญจวาทยะในรัฐเกรละ ทางตอนใต
ของอินเดีย โดยแพรกระจายไปทั่วภูมิภ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งไทยไดรับรูปแบบวงปใญจวาทยะ พรอม
กับ การรั บ ศาสนาพราหมณแ ฮิน ดู โดยไทยรับศาสนาพราหมณแ ฮินดูผ านทางอาณาจักรฟูนันซึ่งมีขอมเป็น
ศู น ยแ ก ลาง รั บ จากอิ น เดี ย ผ า นอาณาจั ก รทวารวดี และรั บ มาที่ ภ าคใต ข องไทยในสมั ย อาณาจั ก รศรี วิ ชั ย
นอกจากนั้นไทยรับผ านศาสนาพุทธลัทธิเถรวาทมาทางอาณาจักรตามพรลิงคแ และรับผานศาสนาพุทธนิกาย
มหายานจากอิ น เดี ย สู อ าณาจั ก รศรี วิ ชั ย ผ า นทางอาณาจั ก รทวาราวดี โดยมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบวง
ปใญจวาทยะไปตามทองถิ่น
คาสาคัญ: การแพรกระจาย, วงประโคมแบบปใญจวาทยะในประเทศไทย

Abstract
The spread of Panchavadya Music Ensembles in Thailand is a part of the
research : Panchavadya Music Ensembles in Thailand which is the qualitative research.
The aim is to analyze the spread of 8 Panchavadya Music Ensembles in Thailand
such as Mungkala , Klong chum , Toop Keng , Ka-lor , Pee chanai Klong chana , Pee
chava Klong chana , Pee chava Klong Kag and Bua-loy by studying the history of
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
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Panchavadya Music Ensembles in Thailand and studying the spread of Brahminical
religion , Hindu religion and Buddhism , then bring them to compare the evidences in
order to Know the way of the spread of 8 Panchavadya Music Ensembles in Thailand
Panchavadya Music Ensembles develop its style from Panchavadya Music
Ensembles in Kerela state , in the south of India. This music ensemble spred around
in South East Asia Region. Thailand received the style of this music at the same
time with Brahminical religion , Hinda religion that pass from Funan kingdom. The
center of this Kingdom is Khmer. Khmer received it from Dvaravati Kingdom of India
until to the south of Thailand in Srivijaya kingdom. Moreover Thailand also received
it from Buddhism , Theravada Cult which come from Kingdom by blessing link and
also received from Buddhism , Mahayana sect from India to Srivijaya Kingdom by
Dvaravati Kingdom. Panchavadya modify their styles up to the localized.
Key words: The spread of Panchavadya Music Ensembles in Thailand

บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยูระหวางคาบสมุทรอินโดจีน ทาใหไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมทั้ง
จากอารยธรรมอินเดียและอารยธรรมจีน แตดวยประเทศจีนมีความลาหลังดานการเดินเรือ และมีความเชื่ออัน
เนื่องมาจากลัทธิขงจื้อวาหามเดินทางออกจากแผนดินของบรรพบุรุ ษ ดังนั้นอารยธรรมของอินเดียจึงเขามาใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตมากกวา ทาใหประเทศไทยรับเอาอารยธรรมของอินเดียมาเป็นสวนใหญ ทั้งดานความ
เชื่อ ศาสนา สถาปใตยกรรม วรรณกรรม นาฏศิลป และดนตรี โดยรับมาปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของไทย ดังจะเห็นไดชัดเจนในเรื่องของวงดนตรีประเภทปี่กลอง ซึ่งมีอยูดวยกันหลายวงตามภูมิภาคตาง
ๆ ในประเทศไทย ลวนเป็นวงดนตรีที่ไดแบบอยางมาจากวงปใญจวาทยัมหรือวงปใญจวาทยะของประเทศอินเดีย
สาหรับวงปใญจวาทยัมหรือวงปใญจวาทยะนั้นเป็นดนตรีในศาสนสถาน (Temple Music)
ที่พัฒนาขึ้นในรัฐเกรละ (Kerala) ทางอินเดียใต เครื่องดนตรี 5 อยางประกอบดวยเครื่องเคาะตี 4 คือ กลอง 3
ไดแก กลองทรงนาฬิกาทราย ใชมือตี (Timila) กลองสองหนาทรงกระบอก (Maddalam) กลองขนาดเล็กสอง
หน า ทรงนาฬิ ก าทรายใช ไ ม ตี (Idakka) กั บ ฉาบ (Ilathalam) และเครื่ อ งเปุ า 1 คื อ แตรงอน (Kombu)
อุษาคเนยแรับรูปแบบวงประโคมนี้มาจากอินเดียตั้งแตราว พ.ศ. 1000 ที่แพรมาพรอมศาสนาพราหมณแ พุทธ
แลวใชงานศาสนา การเมือง สืบมาในรัฐสมัยหลัง ๆ (เจนจิรา เบญจพงศแ, 2555: 513)
วงประโคมแบบปใญจวาทยะนั้น จะมีลักษณะเฉพาะที่ปี่และกลอง โดยปี่จะตองเป็น ปี่ที่มีลาโพง สวน
กลองจะตองเป็นกลองที่หุมดวยหนังทั้งสองดานและโยงเรงเสียงดวยหนัง โดยปี่และกลองของแตละวงจะมีชื่อ
เรียกแตกตางกันไปตามหนาที่หรือตามแหลงที่มา ตามภาษาของทองถิ่น ซึ่งวงดนตรีที่ไทยเรารับรูปแบบมาจาก
วงปใญจวาทยะของอินเดีย ไดแก วงมังคละ วงกลองชุม วงตุ฿บเกง วงกาหลอ วงปี่ไฉนกลองชนะ วงปี่ชวากลอง
ชนะ วงปี่ชวากลองแขก และวงบัวลอย วงดนตรีเหลานี้เป็นวงดนตรีที่ใชประโคมในพิธีหลวงและพิธีราษฎรแ
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จากการศึกษาประวัติของวงมังคละ วงกลองชุม วงตุ฿บเกง วงกาหลอ วงปี่ไฉนกลองชนะ วงปี่ชวา
กลองชนะ วงปี่ ช วากลองแขก และวงบั วลอย มักกล าวถึงวาวงปี่กลองทั้ง 8 วง เป็นวงที่ไดรับอิทธิพลจาก
วงปใญจวาทยะของอินเดีย แพรกระจายมาพรอมศาสนาพราหมณแ ฮินดู และพุทธ แตมักจะไมไดมีการศึกษา
เรื่องเสนทางการแพรกระจายของวงประโคมแบบปใญจวาทยะในประเทศไทยอยางชัดเจน เนื่องจากวงเหลานี้
เป็นวงที่มีรูปแบบเฉพาะ ทาใหเป็นที่รูจักในวงแคบ จะรูจักเฉพาะผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการบรรเลงวงเหลานี้
เทานั้ น อีกทั้งหนว ยงานทางการศึกษาที่จัดการศึกษาดานดุริยางคศิลป ไมไดจัดใหมีการเรียนการสอนใน
ศาสตรแแขนงนี้โดยเฉพาะ จึง ทาใหการเก็บรวบรวมขอมูลยังมีไมมากเทาที่ควร ซึ่งผูวิจัยไดตระหนักถึง
ความสาคัญของศาสตรแแขนงนี้ จึงทาการศึกษาวิเคราะหแเรื่องการแพรกระจายของวงประโคมแบบปใญจวาทยะ
ในประเทศไทย เพื่อรวบรวมองคแความรูดานการแพรกระจายวงประโคมแบบปใญจวาทยะในประเทศไทยให
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเป็นแนวทางใหแกผูที่สนใจไดศึกษาคนควาตอไป
วัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะหแการแพรกระจายของวงประโคมแบบปใญจวาทยะในประเทศไทย
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาการแพรกระจายของวงประโคมแบบปใญจวาทยะในประเทศไทยเป็นสวนหนึ่งของการวิจัย
เรื่องวงประโคมแบบปใญจวาทยะในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการดาเนินการวิจัยนั้น ผูวิจัยได
ศึกษาประวัติของวงประโคมแบบปใญจวาทยะในประเทศไทย จานวน 8 วง ไดแก วงมังคละ วงกลองชุม
วงตุ฿บเกง วงกาหลอ วงปี่ไฉนกลองชนะ วงปี่ชวากลองชนะ วง ปี่ชวากลองแขก และวงบัวลอย ซึ่งศึกษาจาก
การสั ม ภาษณแ ผู มี ค วามรู ด า นประวั ติ ค วามเป็ น มาของวงประโคมแบบปใ ญ จวาทยะแต ล ะวง และศึ ก ษา
พงศาวดาล วรรณคดี ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ขอมูลจากหลักศิลาจารึก เอกสาร ตารา งานวิจัย บทความ เพื่อให
ไดขอมูลในเรื่องประวัติของวงประโคมแบบปใญจวาทยะทั้ง 8 วง จากนั้นจึงศึกษาการแพรกระจายของศาสนา
พราหมณแ ฮิน ดู ศาสนาพุทธ แล ว น าขอมูล ดานประวัติของวงประโคมแบบปใญจวาทยะในประเทศไทยมา
เชื่อมโยงกับการแพรกระจายของศาสนาพราหมณแ ฮินดู และศาสนาพุทธ เพื่อใหเห็นภาพการแพรกระจายของ
วงประโคมแบบปใญจวาทยะในประเทศไทยทั้ง 8 วง
ผลการวิจัย
จากการศึกษาการแพรกระจายของวงประโคมแบบปใญจวาทยะในประเทศไทย พบวา วงปใญจวาทยะ
ของอินเดียไดแพรกระจายไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งไทยไดรับมาจากอินเดียผานอาณาจักร
ตาง ๆ โดยมีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบเชนเดียวกัน
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: Mahitha Varma (University of kerala)

คอมพู (Kompu)

กลองไอไดคา (Idakka)

กลองไทมีลา (Timila)

อิลลาทาลัม (Ilathalam)

อิลลาทาลัม (Ilathalam)

ซันกู (Sankhu หรือ Sankh)

ภาพที่ 3 เครื่องดนตรีวงปใญจวาดียัมหรือวงปใญจวาทยะ
ที่มา : Mahitha Varma (University of kerala)
สาหรับปใจจัยหลักที่ทาใหวงดนตรีแบบปใญจวาทยะแพรกระจายมายังประเทศไทยไดแกปใจจัยทางดาน
ศาสนา เนื่องจากการเลือกนับถือศาสนาจะมีผลตอการดารงชีวิต มีบทบาทตอการเมืองการปกครอง ความเชื่อ
และพิธีกรรมตาง ๆ ศาสนาที่เขามามีบทบาทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและประเทศไทย ไดแก ศาสนา
พราหมณแ-ฮินดู และศาสนาพุทธ ซึ่งวงปใญจวาทยะมีเสนทางการแพรกระจายในการเขาสูประเทศไทยดังนี้
1. วงปใญจวาทยะเป็นดนตรีในศาสนสถาน (Temple Music) ที่พัฒนาขึ้นในรัฐเกรละ (Kerala)
ทางอินเดียใต เขาสูประเทศไทยพรอมกับการเขามาของศาสนาพราหมณแ-ฮินดู (ราวพุทธศตวรรษที่ 6 ในสมัย
ทวารวดี) และศาสนาพุทธลัทธิ เถรวาท (พุทธศตวรรษที่ 11-16 ตั้งแตสมัยทวารวดี) ศิลปะตาง ๆ ของอินเดีย
นั้นถูกสรางขึ้นเพื่อศาสนา สาหรับศิลปะดานดนตรีของอินเดียนั้นถือวาเป็นศิลปะชั้นสูงมีความสาคัญเทียบเทา
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วรรณกรรม ดนตรีอินเดียเป็นดนตรีที่ชาวอินเดียเชื่อวามีกาเนิดจากเทพเจา ดังนั้นเมื่อศาสนาเผยแผไปยังที่ใด
ยอมมีดนตรีไปดวย เพราะดนตรีมีบทบาทในการบวงสรวงบูชาเทพเจา มีบทบาทตอการดารงชีวิต
ศาสนาพราหมณแ อินดู เขามารุงเรืองที่อาณาจักรฟูนัน ซึ่งเป็นอาณาจักรที่มีความสาคัญในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต พุทธศตวรรษที่ 6-7 โดยมีขอมเป็นศูนยแกลาง อารยธรรมอินเดียเขามาสูอาณาจักรฟูนันโดย
ผานทางพอคาที่เดินทางมาทางทะเล อาณาจักรฟูนันมีกษัตริยแเป็นพราหมณแจากอินเดียชื่อ โกญฑัญญะ โดย
ไดรับอิทธิพลจากอินเดียผานศาสนา การเมือง การปกครอง ศิลปวัฒนธรรม อาณาจักรฟูนัน เจริญสูงสุดใน
พุทธศตวรรษที่ 9 และเสื่อมลงในพุทธศตวรรษที่ 10 และตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรเจรละในเวลาตอมา
ประเทศไทยไดรับอารยธรรมอินเดียผานทางขอม โดยรับศาสนาพราหมณแ ฮินดู ผานมาทางขอมราว
พุทธศตวรรษที่ 6 กอนที่พระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทจะเขามารุงเรืองที่อาณาจักรสุโขทัย และกอนที่จะมีการ
สถาปนาเป็นอาณาจักรในพุทธศตวรรษที่ 18 นั้น สุโขทัยอยูภายใตการปกครองของขอมมากอน จึงไดรับอิทธิ
ผลจากศาสนาพราหมณแ ฮินดู ดังปรากฏหลักฐานตาง ๆ เชน ปราสาทหิน เทวรูป เครื่องดนตรีที่เป็นเครื่อง
ดนตรีในศาสนาพราหมณแฮินดู ซึ่งขอความในหลักศิลาจารึกวัดพระยืน พ.ศ. 1913 ดานที่ 1 กลาวถึงขบวนที่ไป
รับพระมหาเถร โดยปรากฏเครื่ องดนตรีที่ใชในขบวน ไดแก ปี่ส รไน พิสเนญชัย ทะเทียด กาหล แตรสังขแ
กังสดาล มรทงคแ
ศาสนาพราหมณแ ฮินดู ยังมีบทบาทตอสถาบันกษัตริยแเรื่อยมา จนถึงปใจจุบัน ปรากฏพิธีกรรมตาง ๆ
ที่มีความเกี่ยวของกับสถาบันกษัตริยแปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยอยุธยา เชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระราชพิธีถือน้าพิพัฒนแสัตยา พระราชพิธีจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ พระราชพิธีตรียัมปวาย ตรีปวาย
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และในพิธีกรรมเหลานี้มีดนตรีเป็นสวนหนึ่งที่ทาใหพิธีกรรมมีความ
สมบูรณแ โดยใชดนตรีเป็นสื่อในการติดตอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันไดแกเทพเจาที่ศาสนาพราหมณแเคารพนับถือทาให
พิธีกรรมนั้น ๆ เกิดความศักดิ์สิทธิ์ สาหรับดนตรีที่ไทยเรานามาใชในพิธีกรรมที่ไดรับอิทธิพลจากศาสนา
พราหมณแ ฮินดูไดแก วงปี่ไฉนกลองชนะ วงปี่ชวากลองชนะ

ภาพที่ 4 วงปี่ไฉนกลองชนะในการประโคมย่ายามงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
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ภาพที่ 5 วงปี่ชวากลองชนะในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ประจาปีพุทธศักราช 2560 ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง
ถึ ง แม ว า ในอดี ต ไทยเราจะรั บ ศาสนาพราหมณแ ฮิ น ดู แต เ มื่ อ รั บ ศาสนาพุ ท ธเข า มา จึ ง เกิ ด การ
ผสมผสานระหวางศาสนาพราหมณแ ฮินดูและศาสนาพุทธ เชนในหลักศิลาจารึกซึ่งพบที่วัดพระยืน อาเภอเมื อง
จังหวัดลาพูน ตรงกับสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 2 พระมหากษัตริยแองคแที่ 7 แหงราชวงศแพระรวง ครองราชยแ
ระหวาง พ.ศ. 1911 – 1942 ซึ่งพระองคแทรงสงพระมหาสุมนเถระไปเผยแผพระพุทธศาสนาที่อาณาจักร
ลานนา ตามคาขอของพญาธรรมิกราช เมื่อพระมหาสุมนเถระมาถึงก็มีการจัดขบวนต อนรับดังขอความในหลัก
ศิลาจารึกวัดพระยืน ดานที่ 1 ซึ่งประกอบดวยขบวนขาวตอกดอกไม โคมไฟ และดนตรี ไดแก เครื่องตี
เครื่องสาย ฆองกลองปี่สรไน พิสเนญชัย ทะเทียด กาหล แตรสังขแมาน กังสดาล มรทงคแ
2. วงปใญจวาทยะของอินเดียเป็นวงดนตรีที่เขาสูประเทศไทยพรอมกั บการเขามาของศาสนาพุทธ
ลัทธิเถรวาท ซึ่งไทยรับศาสนาพุทธจากประเทศอินเดียผานทางศรีลังกา โดยมีอาณาจักรตามพรลิงคแหรือเมือง
นครศรีธรรมราชเป็นจุดศูนยแกลางของศาสนาพุทธลัทธิเถรวาท ปรากฏรองรอยวงประโคมไดแก วงกาหลอ ซึ่ง
ไมมีใครรูประวัติที่แทจริง แตมีความเชื่อวากาหลอมีกาเนิดมาตั้งแตเมื่อครั้งพุทธกาล มีตานานการกาเนิด
กาหลอกลาวไว สวนอีกดานหนึ่ง เชื่อวา กาหลอเป็นดนตรีของวัฒนธรรมมลายู กอนที่ศาสนาอิสลามจะเขา
มา ตั้งแตกอนพุทธศตวรรษที่ 13 แตเดิมกาหลอใชบรรเลงในงานวันสงกรานตแ งานบวชนาค งานบุญตาง ๆ
และงานศพซึ่งปใจจุบันใชแตเพียงในงานศพเทานั้น ทั้งสองความเชื่อนั้นมีความสัมพันธแกันขณะที่มีความเชื่อ
เกี่ย วกั บ พุทธศาสนา ก็มีค วามเชื่ อเกี่ย วกับศาสนาพราหมณแแฝงอยู เช นเชื่อว าปี่กาหลอหรื อปี่ฮอ เป็นปี่ ที่
ศักดิ์สิทธิ์สามารถนาดวงวิญญาณของผูตายไปสูสรวงสวรรคแ เพื่อไปสั กการะบูชาพระอิศวรหรือพระกาล จาก
ข อ มู ล ด า นประวั ติ ค วามเป็ น มาของวงกาหลอจะมี ค วามสั ม พั น ธแ กั บ เมื อ งนครศรี ธ รรมราช ซึ่ ง เมื อ ง
นครศรีธรรมราชขณะนั้นชื่อวาอาณาจักรตามพรลิงคแ เริ่มกอตั้งเป็นชุมชนมาตั้งแต พ.ศ. 1016 (พุทธศตวรรษที่
10) และตั้งเป็นอาณาจักรมีพระมหากษัตริยแ ใน พ.ศ. 1735 พระนามวา พระเจาศรีธรรมาโศกราช ในอดีต
อาณาจั ก รตามพรลิ ง คแ เ ป็ น ศู น ยแ ก ลางของศาสนาพุ ท ธนิ ก ายเถรวาท เพราะได แ ผ อ านาจไปถึ ง ศรี ลั ง กา
ขณะเดียวกันตามพรลิงคแก็เป็นเมืองที่อยูภายใตการปกครองของอาณาจักรศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ 12-19) ซึ่งมี
อาณาเขตครอบคลุมมลายู (มาเลเซีย) เกาะชวา เกาะสุมาตรา ชองแคบมะละกา ชองแคบซุนดา และบริเวณ
ภาคใตของประเทศไทย กอนที่ศาสนาอิสลามจะเขามามีบทบาทในอาณาจักรศรีวิชัยนั้นเป็นอาณาจักรที่ศาสนา
พราหมณแ ฮิ น ดู และศาสนาพุทธนิ กายมหายานเจริญ รุงเรืองมากอน ดังนั้ นจึงมีการเชื่อมโยงกันทางด าน
ศิลปวัฒนธรรม จึงสามารถกลาวไดวากาหลอเป็นดนตรีที่มีบทบาทในศาสนาพราหมณแ ฮินดู และศาสนาพุทธ
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ภาพที่ 6 วงกาหลอ อาเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นอกจากพบวงประโคมแบบปใญจวาทยะที่อาณาจักรตามพรลิงคแแลว ยังพบวงมังคละที่อาณาจักร
สุโขทัย ซึ่งอาณาจักรสุโขทัยรับศาสนาพุทธลัทธิเถรวาทมาตั้งแตสมัยพอขุนรามคาแหงมหาราช ราวพุทธศักราช
1820 (พุทธศตวรรษที่ 18) จากอาณาจักรตามพรลิงคแ สาหรับวงมังคละปรากฏหลักฐานเกาแกที่สุดในหลักศิลา
จารึกพอขุนรามคาแหง หลักที่ 1 พุทธศักราช 1835 (พุทธศตวรรษที่ 18) ปรากฏคาวา ดบงคกลอง หมายถึง
ตีประโคมกลอง มังคละเป็นวงดนตรีที่ใชในงานมงคลเป็นสวนใหญ เชน งานแหกฐิน งานอุปสมบท งานแตงงาน
งานสงกรานตแ และวงมังคละไดถูกนามาใชประโคมในงานศพเชนเดียวกับวงกาหลอ แลวเรียกวงนี้วาวงปี่กลอง

ภาพที่ 7 วงมังคละ
ที่มา : สภาวัฒนธรรมตาบลบานหลุม จังหวัดสุโขทัย
พระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทไดเผยแผออกไปจนถึงอาณาจักรลานนาในสมัยสุโขทัย โดยพบหลักฐาน
จากหลักศิลาจารึกวัดพระยืน พ.ศ. 1913 เป็นหลักศิลาจารึกซึ่งพบที่วัด พระยืน อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
(อาณาจักรหิริ ภุณชัย) ตรงกับสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 2 พระมหากษัตริยแ องคแที่ 7 แห งราชวงศแพระรว ง
ครองราชยแระหวาง พ.ศ. 1911–1942 ซึ่งพระองคแทรงสงพระมหาสุมนเถระไปเผยแผพระพุทธศาสนา
ที่อาณาจักรลานนา ตามคาขอของพระยาธรรมิกราช จึงอาจสันนิษฐานไดวาลานนาคงรับเอารูปแบบวงดนตรี
ของสุโขทัยไปใชในพุทธศาสนา จากหลักฐานที่มีอายุเกาที่สุดไดแกวัดพระธาตุลาปางหลวง ที่สรางขึ้นในปี พ.ศ.
2039 อายุราว 522 ปี โดยเจาหมื่นคาเพ็ก เจาเมืองลาปาง ปรากฏวงกลองชุมในภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งมี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(49)

รูปแบบคลายกับ วงมังคละ ใชในขนวนแหในกิจกรรมทางศาสนา ทั้งงานมงคล อวมงคล และใชเป็นขบวน
เกียรติยศของราชสานักเมืองเชียงใหม

ภาพที่ 8 ภาพกลองชุมในจิตรกรรมฝาผนังที่วัด
พระธาตุลาปาง

ภาพที่ 9 วงกลองชุมในงานแหพระสิงหแ
ประเพณีสงกรานตแจังหวัดเชียงใหม

นอกจากนั้นยังมีวงดนตรีที่มีลักษณะใกลเคียงกับวงมังคละ ไดแก วงตุ฿บเกง เป็นดนตรีพื้นบานซึ่งมีอยู
ที่จังหวัดเพชรบูรณแเทานั้น นิยมเลนกันในบริเวณพื้นที่บานนางั่ว บานสะเดียง บานปุาเลา และบานปุาแดง
ในอดีตจังหวัดเพชรบูรณแเป็นแวนแควนอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของอาณาจักรสุโขทัยในสมัยสมเด็จพระ
มหาธรรมราชาธิราช สันนิษฐานวา คือพระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไทย) ชื่อวา เมือง “วชฺชปุร” (วัชชะปุระ)
ปรากฏชื่อ ในหลั กศิ ล าจารึ ก วั ดอโศการาม พ.ศ. 1956 และชื่ อเมื องพชฺช ปุ ร (แปลเป็ น ภาษาไทยว า เมื อ ง
เพชรบูรณแ) ในหลักศิลาจารึกวัดบูรพาราม พ.ศ. 1956 จากหลักฐานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวงตุ฿บเกง
ไมพบหลักฐานที่กลาวถึงประวัติความเป็ นมาของวงตุ฿บเกง มีแตเพียงขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแ ซึ่งพบวา
วงตุ฿บเกงมีอายุอยูในราว 200 ปี ตรงกับพุทธศตวรรษที่ 23 จากขอมูลดานเครื่องดนตรีและเพลงมีความ
คลายคลึงกับวงมังคละ ปใจจุบันพบวานอกจากจะใชวงตุ฿บเกงประโคมในงานศพแลวยังพบวามีการนาวงตุ฿บเกง
มาใชในงานวันสงกรานตแและประโคมในขบวนแหงานประเพณีอุมพระดาน้าของจังหวัดเพชรบูรณแอีกดวย

ภาพที่ 10 วงตุ฿บเกงคณะนฤเทพ ตาบลปุาเลา จังหวัดเพชรบูรณแ
3. วงปใญจวาทยะของอินเดียเป็นวงดนตรีที่เขาสูประเทศไทยพรอมกับการเขามาของศาสนาพุทธ
ลั ท ธิม หายาน ซึ่ งประเทศไทยรั บ ศาสนาพุท ธจากประเทศอิน เดี ยผ า นทางอาณาจั กรศรีวิ ชัย มี อ าณาเขต
ครอบคลุมมลายู เกาะชวา เกาะสุมาตรา ชองแคบมะละกา ชองแคบซุนดา และบริเวณภาคใตของประเทศไทย
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โดยมีเกาะชวาเป็นศูนยแกลางของศาสนาพุทธลัทธิมหายานกอนรับศาสนาอิสลาม ปรากฏรองรอยวงประโคม
แบบปใญจวทยะอยู 2 วง วงปี่ชวา กลองแขก และวงบัวลอย

ภาพที่ 11 เครื่องกลองแขก
ที่มา : หนังสือตานานเครื่องมโหรีปี่พาทยแ
วงปี่ชวากลองแขกพบวาเป็นวงดนตรีที่ไดรับอิทธิพลมาจากชวาซึ่งใชในการตอสูเชนเดียวกับวงสิละ
รับมาจากชวาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน ราว พ.ศ. 2161 (พุทธศตวรรษที่ 21) นามาใชในการรากระบี่
กระบองและในขบวนแหนาเสด็จพระราชดาเนินทั้งกระบวนชางและกระบวนเรือ สวนวงกลองสี่ปี่หนึ่ง ไทยเรา
รับกลองมลายูมาในสมัยอยุธยาตอนกลางราว พ.ศ. 2143 (พุทธศตวรรษที่ 21) โดยใชประโคมในกระบวนเสด็จ
พยุหยาตราทางสถลมารค ภายหลังไดลด กลองมลายูลงเหลือ 2 ใบ เรียกวา วงบัวลอย ใชประโคมในงานศพ

ภาพที่ 12 วงบัวลอย
ที่มา : สหวัฒนแ ปลื้มปรีชา
จากการแพรกระจายของวงปใญจวาทยัมหรือปใญจวาทยะของอินเดีย ที่เขาสูประเทศไทยทั้งโดยตรง
และรับผานอาณาจักรตาง ๆ ถึงแมวามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามทองถิ่น แตก็ยังคงรูปแบบการประสมวง
แบบปใญจวาทยะ คือ ประกอบดวยปี่และกลอง อีกทั้งปี่จะตองมีลักษณะเป็นปี่ 2 ทอน มีลาโพง สวนกลอง
มีลักษณะเป็นกลองที่ขึ้นหนาดวยสายโยงเรงเสียง ใชไมตีดานหนึ่ง อีกดานหนึ่งใชมือตี ยกเวนแตเพียงกลอง
แขกเทานั้นที่ใชมือตีทั้ง 2 ดาน ซึ่งเครื่องดนตรีของแตละวงจะที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
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ชื่อวง
วงมังคละ
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ปี่

กลอง

เครื่องเคาะ

ปี่มังคละ

กลองยืนและกลอง
หลอน

ฆองโหมง

แนหลวง แนนอย

กลองชุม

ฆองโหมง

ปี่แต
ปี่

กลองออกและกลองยืน
กลอง

ฆองโหมง
เครื่องเคาะ

ปี่กาหลอหรือปี่ฮอ

กลองทน

ฆอง

ปี่ไฉน

กลองชนะแดงลายทอง

วงกลองชุม

วงตุ฿บเกง

ชื่อวง
วงกาหลอ

วงปี่ไฉนกลองชนะ
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วงปี่ชวากลองชนะ

ปี่ชวา

กลองชนะแดง

ปี่ชวา

กลองแขก

ฉิ่ง

ปี่ชวา

กลองมลายู

ฆองเหมง

วงปี่ชวากลองแขก

วงบัวลอย

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษา วงมังคละ วงกลองชุม วงตุ฿บเกง วงกาหลอ วงปี่ไฉนกลองชนะ วงปี่ชวากลองชนะ
วงปี่ชวากลองแขก วงบัวลอย เป็นวงดนตรีที่เกิด จากการแพรกระจายของวงปใญจวาทยัมหรือปใญจวาทยะของ
อินเดียมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยประเทศไทยรับการแพรกระจายทั้งไดรับจากอินเดียโดยตรง
และรับผานอาณาจักรตาง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามทองถิ่น สอดคลอง
กับงานวิจัยของสันติ ศิริคชพันธุแ ไดศึกษาเรื่องวงมังคละในจังหวัดพิษณุโลก พบวา วงมังคละ มีพัฒนาการและ
รูปแบบของดนตรีหรือมีรากฐานเชนเดียวกับเบญจดุริยางคแของอินเดีย ซึ่งแพรกระจายเขามาในแถบเอเชียและ
เกิดการปะทะสังสรรคแทางวัฒนธรรมดนตรีซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นยังสอดคลองกับงานวิจัยของสหวัฒนแ
ปลื้มปรีชา ไดศึกษาเรื่องวงกลองแขก : วงปี่กลองในพระราชพิธีไทยพบวา วงกลองแขกเป็นวงดนตรีไทยแบบ
หนึ่ง ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากชวา โดยชวานั้นก็ไดรับอิทธิพลมาจากอินเดีย ซึ่งอินเดียเรียกวา ปใญจดุริยางคแ หรือ
ดุริยะ เป็นรูปแบบดนตรีที่ใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและมีความเชื่อวาเป็นดนตรีที่พระเจาเป็นผูสราง ซึ่งมี
บทบาทหนาที่ในการบูชาเทพเจาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล
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วงประโคมแบบปใญจวาทยะในประเทศไทยไดรับรูปแบบมาจากอินเดียผานมาทางศาสนาพราหมณแ
ฮินดู ศาสนาพุทธลัทธิ เถรวาทและลัทธิมหายาน ซึ่งงานวิจัยของ สิริรัตนแ ประพัฒนแทอง ไดศึกษาเรื่อง เครื่อง
ดนตรีที่พบในประเทศไทย กอนพุทธศตวรรษที่ 16 จากหลักฐานดานจารึกและโบราณคดี พบวา ดนตรีในชวง
พุทธศตวรรษที่ 16 มีความเกี่ยวของกับพุทธศาสนา และศาสนาฮินดู ซึ่งหลักปฏิบัติของดนตรีใน 2 ศาสนา
จะแตกตางกันโดยสิ้นเชิง พุทธศาสนิกชนจัดดนตรีเพื่อเฉลิมฉลอง รื่นเริงเป็นสาคัญ ขณะที่ศาสนาฮินดูนั้ นจัด
ดนตรีเป็นสวนหนึ่งของชีวิตในการดาเนินพิธีกรรม สอดคลองกับงานวิจัยของศุภกิจ จารุจรณ ไดศึกษาเรื่อง
ดนตรีสาหรับการตอสูปูองกันตัว มวยไทยและอาวุธโบราณพบวา พิธีกรรมความเชื่อของมวยไทย อาวุธโบราณ
และดนตรีที่ใช มีพื้นฐานมาจากความเชื่อและพิธีกรรมของพุทธศาสนาฝุายมหายานลัทธิตันตระ ผสมผสานกับ
ฮินดู ตันตระและความเชื่อทองถิ่นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของนภดล ทิพยรัตนแ ไดศึกษาเรื่อง ดนตรีปใตตานี :
ลักษณะเฉพาะกับบริบททางวัฒนธรรม พบวา ปใตตานีเป็นเมืองที่มีความสาคัญในภูมิภาคมาแตครั้งอดีต ทาให
มีการเขามาของวัฒนธรรมที่หลากหลายจากกลุมชาติพันธุแที่เขามาปฏิสัมพันธแกับปใตตานีในดานตาง ๆ ทั้งการ
เผยแพรศาสนา การคา การทูต การศึกษา สงครามและการยึดครอง ในสมัยลังกาสุกะ ปใตตานีเป็นเมืองที่ไดรับ
อิทธิพลของศาสนาพราหมณแ ฮินดู และศาสนาพุทธ และมีพื้นที่ที่เป็นการขยายอิทธิพลความเป็นเมืองมาจาก
ชวา ทาใหดนตรีปใตตานีในขณะนั้นมีลักษณะที่เกี่ยวของกับอิทธิพลของศาสนาดังกลาว ทั้งการปรากฏเครื่อง
ดนตรีที่เกี่ยวเนื่อง เชน กลองมลายู ที่เป็นกลองพื้นเมืองดั้งเดิมของชาวมาลายู
วงปใ ญ จวาทยะของอิน เดี ย แพรก ระจายเข ามาตามอาณาจั กรต าง ๆ ตั้ ง แต อาณาจั ก ร ทวารวดี
อาณาจักรตามพรลิงคแ อาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรอยุธยา และราชอาณาจักรรัตนโกสินทรแ
โดยผานมาทางเสนทางการคาขายทางน้า ซึ่งตรงกับทฤษฎีของ Clark Wissler และ Alfred Kroeber
นักมานุษวิทยาสานักอเมริกัน ซึ่งมีแนวคิดวาวัฒนธรรมจะแพรกระจายจากจุดศูนยแกลาง (จุดกาเนิด)ไปตาม
พื้นที่เทาที่มันจะไปไดในเขตภูมิศาสตรแเดียวกัน และยุคสมัยใกลเคียงกัน ทาใหเราเห็นภาพวัฒนธรรมเป็นกลุมๆ
และแพรกระจายไปทุกๆ ที่ที่ไมมีอุปสรรคทางภูมิศาสตรแขวางกั้นตามสภาพทางภูมิประเทศที่มนุษยแสามารถ
เดินทางไปถึงได สอดคลองกับงานวิจัยของภัทราวรรณ จันทรแธิราช ไดศึกษาเรื่องกาหลอในอาเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พบวา ประวัติของวงกาหลอในภาคใตแบงเป็น 2 แนวคิด คือ แนวคิดแรกกลาววา กาหลอ
เป็นวัฒนธรรมอินเดียที่แพรกระจายเขามายังแหลมมลายูแตครั้งโบราณกาล แนวคิดที่สอง เชื่อวากาหลอเป็น
ดนตรีที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล ใชเป็นเครื่องประโคมแหนาเศียรของทาวมหาพรหม และสอดคลองกับงานวิจัย
ของประทีป นักปี่ ไดศึกษาเรื่อง ตุ฿บเกง : ดนตรีพิธีกรรมงานศพบานปุาแดง จังหวัดเพชรบูรณแ พบวา ดนตรี
ตุ฿บเกงมีการบรรเลงขึ้นในหมูบานปุาแดงไมต่ากวา 100 ปี โดยตั้งขอสังเกต วาดนตรีตุ฿บเกงไดรับอิทธิพลของ
การเปลี่ยนแปลงถายเททางวัฒนธรรมของพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง เชน จังหวัด พิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และ
จังหวัดอุตรดิตถแ ที่มีดนตรีที่ใชในขบวนแหที่เป็นงานมงคลและงานศพ ซึ่งมีรูปแบบเดียวกัน
วงปใญจวาทยะในประเทศไทย ไดแก วงมังคละ วงกลองชุม วงตุ฿บเกง วงกาหลอ วงปี่ไฉน
กลองชนะ วงปี่ชวากลองชนะ วงปี่ชวากลองแขก วงบัวลอย เป็นวงประเภทปี่กลอง ซึ่งแตละวงก็จะมีบทบาท
หนาที่ตามประเพณี วัฒนธรรมของทองถิ่นนั้น ๆ ตั้งแตอดีตจนถึงปใจจุบันโดยเขามามีความเกี่ยวของกับ พิธี
หลวงและพิธีราษฎรแโดยเป็ นสวนหนึ่ งของพิธีกรรมตาง ๆ ชวยใหพิธีกรรม นั้น ๆ เกิดความสมบูรณแ โดย
สอดคลองกับงานวิจัยของ บุญตา เขียนทองกุล ไดศึกษาเรื่อง ดนตรีในพระราชพิธี พบวา ในสมัยสุโขทัยมีพิธี
เกี่ยวกับการตอนรับคณะทูต มีกระบวนแหเจานาย ในสมัยสุโขทัยมีพิธีเฉลิมฉลองพระพุทธรูป พระราชพิธีจรด
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พระนังคัลแรกนาขวัญ งานวันวิสาขบูชา พระราชพิธีเขาพรรษา ในสมัยอยุธยามีพระราชพิธีทั้งสิบสองเดือน
เช น พระราชพิ ธี ตุล าภาร พระราชพิ ธีจ องเปรี ยง พิธี ตรี ยัม ปวาย พิ ธีสั มพั จฉรฉิน ทแ ในสมัย รัต นโกสิ น ทรแ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระราชนิพนธแหนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือน
ที่พระมหากษัตริยแทรงปฏิบัติไว เชนพระราชพิธีที่เกี่ยวเนื่องดวยวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ไดแก พระราช
กุศลมาฆบูชา พระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลวันวิสาขบูชา พระราชพิธีถวายผาพระกฐิน พระราชพิธีเนื่อง
ในการบาเพ็ญพระราชกุศล ไดแก พระราชพิธีบาเพ็ญพระราชกุศลคลายวันสวรรคตของพระบรมชนกและ
พระชนนี พระราชพิธีที่เกี่ยวเนื่องเพื่อความเป็นสิริมงคลของบานเมืองไดแก พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ พระราชพิธีฉัตรมงคล จนถึงสมัยรัชกาลปใจจุบัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ภูมิฤทัย ภูติจันทร
ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาบทบาทของพระมหากษัตริยแสมัยสุโขทัยในการทานุบารุงพระพุทธศาสนา พบวา
บริ บ ททางสั งคมของอาณาจั กรสุ โ ขทัย ดานสถานภาพทางสั งคมมีโ ครงสรางทางสั งคม ความเชื่อ วิถีชีวิต
ประเพณีและวัฒนธรรม ลวนมีพระพุทธศาสนาเชื่อมในกิจกรรมตาง ๆ โดยที่ พระมหากษัตริยแทรงมีบทบาทใน
ดานการปกครอง พัฒนาเศรษฐกิจ และเจริญสัมพันธไมตรี นอกจากนั้นยังสอดคลองกับงานวิจัยของไชยวุธ
โกศล ไดศึกษาเรื่องดนตรีประโคมศพ : กรณีศึกษาเพลงบัวลอย พบวาวงบัวลอยประกอบดวยปี่ชวา 1 เลา
กลองมลายู 1 คู และเหมง 1 ใบ เป็ น วงดนตรีที่มี พัฒ นาการมาจากวงกลองสี่ ปี่ห นึ่งและวงปี่กลองมลายู
สมัยโบราณใชในการแหศพ ประโคมยาม และประโคมตอนเผาศพ ปใจจุบันใชประโคมตอนเผาศพอยางเดียว
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษารูปแบบวงประโคมแบบปใญจวาทยะในพื้นที่อื่น ๆ เชน กัมพูชา พมา มาเลเซีย
และอินโดนีเซีย
2. ควรมีการศึกษาบทบาทของกลองในวิถีชีวิตของคนไทยในภูมิภาคตาง ๆ
3. ควรมีการศึกษาวงปี่กลองที่ใชประกอบการแสดง
4. ควรศึกษาวงปี่กลองที่ไมใชรูปแบบ ๆ วงปใญจวาทยะ
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แนวทางการสร้างแบบฝึกทักษะฆ้องวงใหญ่เพื่อการบรรเลงเพลงเดีย่ วเชิดนอก
GUIDELINES FOR THE CONSTRUCTION OF A LARGE GONG WONG SKILL
FOR PLAY SOLO CHERDNOK SONG
ศุภวัฒน์ ยามสุข*
SUPAWAT YAMSUK
บทคัดย่อ
บทความนี้มุงศึกษาแนวทางการสรางแบบฝึกทักษะการตีฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยวเชิด
นอกและเพื่อสรางแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยวเชิดนอก ผลการศึกษาพบวา การฝึกฆอง
ใหบรรเลงเพลงเดี่ยว หากไมผานการเรียนเป็นลาดับขั้นตอนถือเป็นเรื่องยากเพราะเพลงเดี่ยวตองใชทักษะและ
ความชานาญ ความคลองแคลว แมนยา การสังเกต จดจาเสียง ทานองเพลง ตองมีประสบการณแ การสรางแบบ
ฝึกเพื่อชวยเรียนลัดอาจชวยไดบาง ควรเนนการสรางความคุนเคยกับฆอง การใชมือทั้งซาย ขวา ใหมีความ
กลมกลืนกับลูกฆองทั้งวง ฝึกทักษะที่ใชในเพลงเดี่ยว โดยเฉพาะเพลงเดี่ยวแขกมอญก็ได นามาประดิษฐแเป็น
ทานองที่ครอบคลุมการใชมือ การสรางทักษะความคลองแคลว ลักษณะพิเศษในการบรรเลง สรางความชานาญ
ระหวางผูบรรเลงกับฆอง มีความขยัน อดทน หมั่นฝึก แบบฝึกควรมีความหลากหลาย ใหสามารถนาไปใชฝึก
ทดแทนสวนที่ยังทาไมไดหรือมักผิดพลาด แตอยางไรยังตองมีการควบคุมดูแล จากครูหรือผูรูเพื่อผูที่ใชแบบฝึก
ทักษะจะไดแกปใญหาไดถูกตอง
คาสาคัญ: แบบฝึกทักษะ, ฆองวงใหญ, เพลงเดีย่ ว, เชิดนอก

Abstract
This article aims to study the guidelines for creating a large Gong Wong skills training
for solo chirping. The study indicated that Training gongs to play solo songs If not passing the
course in a sequence, it is difficult because the single song requires skill and skill. Fluency,
precision, observation, voice recognition, melody must be experienced Creating a practice
model to help learn shortcuts may help. Should focus on creating familiarity with Gong Using
both left and right hands to harmonize with the whole ball Practice the skills used in solo
music. Especially solo songs, Mon guest Used to create a melody that covers the use of
hands Creating fluency skills Instrumental characteristics Create expertise between the player
and Gong. With diligence, patience, perseverance, practice, training should be diverse To be
*

วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
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able to use to replace parts that are not made or are often wrong But how to control From
teachers or educators so that those who use the skill training will correct the problem.
Key words : large Gong Wong, the construction, solo, Cherdnok Song

บทนา
ในการเรียนดนตรีไทยนั้นตองอาศัยความรักและความพยายามของผูเรียน ครูมนตรี ตราโมท
ไดกลาวในหนังสือคาบรรยายวิชาดุริยางคศาสตรแไทยวา การสอนดนตรีแกศิษยแนั้นจะตองดูอุปนิสัยกอนวามีใจ
รักดนตรีหรือไมและมีความสามารถดานดนตรีเพียงใดซึ่งสวนนี้ก็แลวแตธรรมชาติอานวย แตความพยายามจะ
นาพาซึ่งความสาเร็จเหนือสิ่งใด(มนตรี ตราโมท, 2527:102) ซึ่งแตเดิมการศึกษาดนตรีไทยจะอาศัยความ
ใกลชิดเป็นแรงจูงใจ ปลูกฝใงโดยการไดยินหรือความเคยชินกับเสียงดนตรี เชน บานมีวงดนตรีไทย หรือแหลง
ภูมิลาเนาที่อาศัยอยูมีครูดนตรีไทย การศึกษาดนตรีไทยผูเรียนตองเดินทางไปฝากตัวเป็นศิษยแกับผูที่มีความรู
ความชานาญ แตในปใจจุบันสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนก็ไดเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับดนตรีไทยใหนักเรียน
โดยการศึกษาดนตรีไทยนั้นผูสอนก็จะถายทอดวิชาดนตรีทั้งดานวิชาการและปฏิบัติใหผูเรียน ซึ่งวิชาดนตรีไทย
สวนใหญจะใชทักษะการปฏิบัติ ทั้งเครื่องดนตรีที่อยูในวงเครื่องสายและวงปี่พาทยแ และในสวนของการเรียนปี่
พาทยแผูสอนจะใหผูเรียนเริ่มเรียนฆองวงใหญ เพราะฆองวงใหญถือเป็นพื้นฐานของการเรียนเครื่องดนตรีไทยใน
วงปี่พาทยแทาหนาที่ดาเนินทานองหลักของเพลง
การบรรเลงฆองวงใหญ ผูบรรเลงจะตองจดจาเพลงในแตละวลีหรือประโยคของบทเพลงไดดี อาจมีการ
บรรเลงที่แตกตางกันออกไปในทานองเดียวกันเรียกวามือฆองหรือทางฆอง โดยผูประพันธแเพลงไทยจะเลือกใช
ตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับวิธีคิดตามหลักวิชาที่ไดศึกษามา และในการศึกษาและฝึกหัดฆองวงใหญนั้นไมวา
จะเป็นเพลงเถา เพลงเรื่อง เพลงตับ เพลงเกร็ดหรือเพลงหนาพาทยแ ผูบรรเลงจะตองบรรเลงทานองหลักเอาไว
อยางมั่นคง มีความแมนเพลง คลองตัวในการบรรเลงและมีการฝึกฝนใหชานาญอยูเสมอ ซึ่งจะทาใหการ
บรรเลงเกิดความไพเราะมากขึ้น ยิ่งเป็นเพลงเดี่ยว ซึ่งเป็นเพลงที่ตองใชความชานาญและพื้นฐานทักษะการ
บรรเลงเป็นอยางดีทั้งความคลองตัวชานาญในการบรรเลง มีรสมือในการประดิษฐแเสียงตางๆ เชน การตีแตะ
ตีตะ ตีติด ตีติง ตีหนึบ ตีหนับ ตีหนอด ตีโหนง ตีกระทบคู 3 ตีกวาด ตีสะบัด ตีเสียงกรอด (สุรัตนแชัย สิริรัตน
ชัยกุล, 2551:) ซึ่งเสียงตางๆที่ยกตัวอยางมานั้น จะชวยใหการบรรเลงเกิดความไพเราะมากขึ้นโดยเฉพาะใน
การบรรเลงเพลงเดี่ยวตองอาศัยการฝึกฝนและพื้นฐานดานทักษะของผูบรรเลง ซึ่งจะชวยหามเสียงฆองไมให
ดังกังวาลเกินไป จนฟใงทานองเพลงไมออกหรือเสียงพราเกินไปไมเป็นที่นิยมตามลักษณะการบรรเลงฆองวง
ใหญ ซึ่งการบรรเลงเพลงเดี่ยวนี้ผูบรรเลงตองผานการฝึกฝนมาเป็นอยางดี จึงจะทาใหการบรรเลงเพลงเดี่ยวนั้น
ออกมามีประสิทธิภาพที่ดี ซึ่งแตเดิมนั้นการฝึกหัดดนตรีไทย ปี่พาทยแหรือฆองวงใหญนั้นในแบบโบราณจะมี
แบบแผนขั้นตอนการพัฒนาทักษะฝีมือเป็นลาดับขั้นอยูแลว โดยผูเรียนเมื่อฝากตัวเป็นศิษยแของครูก็จะเริ่มดวย
การเรียนเพลงโหมโรง เพลงพิธีการตางๆ เพลงเรื่อง เพลงเสภา ไปจนถึงเพลงหนาพาทยแกอนที่จะไดรับการ
ถายทอดเพลงเดี่ยวซึ่งถือเป็นเพลงที่ตองใชฝีมือทักษะขั้นสูง เพราะแตละลาดับขั้นตอนในการเรียนผูเรียนจะ
ไดรับการพัฒนาทักษะมาเรื่อยๆตามลาดับของการเรียนเพลงตางๆ ในแบบโบราณซึ่งถือเป็นอัจฉริยะภาพของ
ครูโบราณที่ไดคิดประดิษฐแสรางสรรคแไว
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ปใจจุบันสภาพสังคมดนตรีเปลื่ยนแปลงไป การเรียนดนตรีก็มีความแตกตางกันแลวแตความพรอมของ
ผูเรียนดนตรีเอง แตเนื่องดวยผูเรียนดนตรีเหลานี้ตองเรียนรวมกันก็ทาใหมีผูคิดคนหานวัตกรรมหรือสื่อตางๆ
เพื่อชวยใหผูเรียนดนตรีไดรับการพัฒนาและเกิดความพรอมใหมีความใกลเคียงกันมากที่สุด โดยเฉพาะในการ
เรียนฆองวงใหญซึ่งถือวาเป็นเครื่องดนตรีที่สาคัญในวงปี่พาทยแและในสถานศึกษาตางๆก็ใหความสาคัญที่จะ
พัฒนาทักษะผูเรียนฆองวงใหญใหไดรับการถายทอดในขั้นสูงขึ้นไป แตเนื่องดวยผูเรียนฆองวงใหญและการเรียน
ดนตรีในปใจจุบันมีความแตกตางจากเดิม ดวยปใจจัยทางสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ทาใหผูเรียนฆองวงใหญ
อาจมีบางกลุมที่ไมไดรับการถายทอดตามแบบแผนเดิม หรือตามแบบอยางถูกตองเป็นลาดับ และเป็นผลให
ผูเรียนฆองวงใหญเหลานั้นเกิดปใญหาพื้นฐานทางทักษะที่แตกตางกันเมื่อมาเรียนดนตรีรวมกัน ปใญหาตางๆนี้
เป็นผลทาใหเกิดนวัตกรรม สื่อหรือวิธีการที่จะชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนา และนามาใชในการบรรเลงเพลง
เดี่ยวซึ่งตองใชทักษะพื้นฐาน การสรางแบบฝึกเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยวเป็นการตอยอดองคแความรูดานการ
ฝึกทักษะจากขั้นพื้นฐาน มีความสาคัญในการใชเป็นตนแบบเพื่อฝึกฝนพัฒนาความสามารถในการบรรเลงเพลง
เดี่ยวตอยอดจากแบบฝึกในขั้นพื้นฐาน และเป็นการเพิ่มทักษะใหแกผูใชแบบฝึก
ดวยเหตุผลและความสาคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงตระหนักถึงความสาคัญในการฝึกทักษะการตีฆองวงใหญ
เพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยวจะตองมีแบบฝึกหัดที่สามารถคลอบคลุมทักษะการบรรเลงในเพลงเดี่ยวฆองวงใหญ
เพื่อพัฒนาทักษะของผูบรรเลงได จึงสนใจที่จะศึกษาวิธีการสรางแบบฝึกทักษะการตีฆองวงใหญเพื่อการบรรเลง
เพลงเดี่ยวและสรางเป็นแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยวจากการสัมภาษณแผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางดานดนตรีไทยและดานการบรรเลงฆองวงใหญ เพื่อเผยแพรใหผูสนใจนาไปใชฝึกฝนและพัฒนา
ทักษะ แกไขขอบกพรองตางๆของการบรรเลงเพลงเดี่ยวฆองวงใหญ และนาไปฝึกฝนปรับใชในการบรรเลงเพลง
เดี่ยวหรือนาไปพัฒนาตอยอดรวมทั้งหาประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการสรางแบบฝึกทักษะการตีฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยว
2. เพื่อสรางแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยว
วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยดังกลาว ผูวิจัยใชวิธีดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัย ดังตอไปนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร ตารา หนังสือและงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของกับดนตรีไทย ฆองวงใหญ การบรรเลง
ฆองวงใหญ แบบฝึกทักษะฆองวงใหญและการสรางแบบฝึกทักษะ เพื่อรวบรวมขอมูลนามาวิเคราะหแเชิงพรรณา
แหลงศึกษาคนควาคือ
1.1.1 หอสมุดแหงชาติ กรุงเทพมหานคร
1.1.2 ศูนยแรักษแศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
1.1.3 หอสมุดมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณแ
1.1.4 หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
1.1.5 หอสมุดวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล
1.2 เตรียมการสัมภาษณแและดาเนินการสัมภาษณแผูเชี่ยวชาญ
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1.2.1 กาหนดเกณฑแในการเลือกครูหรือผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทย เพื่อทาการสัมภาษณแ โดย
กาหนดเกณฑแในการคัดเลือกผูใหขอมูลตองมีองคแประกอบครบถวนตรงตามเกณฑแ ดังตอไปนี้
- เป็นผูมีประสบการณแและเป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีไทยมาไมนอยกวา 10 ปี
- เป็นผูมีความเชี่ยวชาญดานการบรรเลงฆองวงใหญเป็นที่ยอมรับ
- เป็นผูมีคุณวุฒิและผลงานในทางวิชาการหรือปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีไทย
- เป็นผูมีประสบการณแในการรับและถายทอดเพลงเดี่ยวฆองวงใหญ
- มีลูกศิษยแที่ประสบความสาเร็จหรือ ไดรับรางวัล ในดานการบรรเลงฆองวงใหญ
ในการศึกษากระบวนการ การสรางแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยว ผูศึกษาได
กาหนดเกณฑแการคัคเลือกผูเชี่ยวชาญเพื่อเป็นแนวทางในการสรางแบบฝึกทักษะ โดยเกณฑแการคัดเลือกที่สราง
ขึ้น และดาเนินการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญตามเกณฑแที่ตั้งไว สรุปได ดังนี้
- เกณฑ์การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญเพื่อทาการสัมภาษณ์ (มีคุณสมบัติ  ) (ไมมีคุณสมบัติ )
ตารางที่ 1 เกณฑแผูเชี่ยวชาญดานฆองวงใหญ
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ

ดร.สิริชัยชาญ ฟใกจารูญ
ผศ.ชูเกียรติ วงฆอง
นายเอนก อาจมังกร
นายลายอง โสวัตร
นายทรงยศ แกวดี

ไดรับการ
ยอมรับดาน
ดนตรีไทย ใน
วงการดนตรี
ไทยไมนอย
กวา10ปี

มีความ
เชี่ยวชาญ
ดานการ
บรรเลงฆอง
วงใหญเป็นที่
ยอมรับ













มี
ประสบการณแ
ในการรับและ
ถายทอดเพลง
เดี่ยวฆองวง
ใหญเพลงแขก
มอญ






มีผลงาน
ทางดานดนตรี
ไทยทั้งในดาน
วิชาการและ
ปฏิบัติ






มีลูกศิษยแที่
ประสบ
ความสาเร็จ
หรือ ไดรับ
รางวัล ในดาน
การบรรเลง
ฆองวงใหญ






ผูเชี่ยวชาญทางดานฆองวงใหญที่ผูวิจัยเลือก มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑแที่ตั้งไว
1.2.2 สรางแบบสัมภาษณแในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการในการฝึกฆองวงใหญไปจนถึงการ
สรางแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยว เพื่อใชสัมภาษณแครูหรือผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทย
และฆองวงใหญที่มีประสบการณแดานการสอนดนตรีไทย ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิดานดนตรีไทย หรือ
ปฏิบัติงานดานดนตรีไทย ที่กาหนดไว
1.3 ดาเนินการสัมภาษณแครูหรือผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทยและฆองวงใหญที่มีประสบการณแดานการ
สอนดนตรีไทย ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิดานดนตรีไทย หรือปฏิบัติงานดานดนตรีไทย เพื่อนามาสรางเป็น
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แบบฝึกพัฒนาทักษะเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยวฆองวงใหญ โดยการสัมภาษณแครูหรือผูเชี่ยวชาญดานการ
บรรเลงฆองวงใหญที่มีประสบการณแการดานดนตรีไทยและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีไทย หรือ
ผูเชี่ยวชาญดนตรีไทยเฉพาะดานการบรรเลงฆองวงใหญจากเกณฑแที่กาหนดไว จานวน 5 ทาน ไดแก
- ดร.สิริชัยชาญ ฟใกจารูญ ศิลปินแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)
- ผูชวยศาสตราจารยแชูเกียรติ วงฆอง ทายาทผูสืบทอดของครูสอน วงฆอง
- นายลายอง โสวัตร ผูเชี่ยวชาญดนตรีไทย (ฆองวงใหญ) วิทยาลัยนาฏศิลป
- นายเอนก อาจมังกร ศิลปินอาวุโส สานักงานกองการสังคีต กระทรวงวัฒนธรรม
- นายทรงยศ แกวดี ครูชานาญการ (ฆองวงใหญ) วิทยาลัยนาฏศิลป
1.4 รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแเพื่อมาวิเคราะหแและนามาเป็นแนวทางสรางแบบฝึกทักษะฆอง
วงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยวตามขอบเขตการศึกษา
1.4.1 สรางแบบฝึกทักษะฆองวงใหญโดยนาขอมูลจากการสัมภาษณแ ครูหรือผูเชี่ยวชาญดานดนตรี
ไทยและฆองวงใหญที่มีประสบการณแดานการสอนดนตรีไทย ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิดานดนตรีไทย หรือ
ปฏิบัติงานดานดนตรีไทย และนามาสรางเป็นแบบฝึกพัฒนาทักษะเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยวฆองวงใหญ
1.4.2 นาแบบฝึกที่ไดสงกลับใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเบื้องตน
วิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลคณะผูศึกษาไดเก็บขอมูลจากแหลงตางๆ ดังนี้
- เอกสารตาราที่เกี่ยวของกับดนตรีไทย
- เอกสารตาราที่เกี่ยวของกับการสรางแบบฝึกทักษะ
- เอกสารตาราที่เกี่ยวของกับการบรรเลงฆองวงใหญ
- บทความวิชาการและหนังสือทฤษฏีตางๆที่เกี่ยวของกับแบบฝึกทักษะดนตรี
- ขอมูลจากอินเทอรแเน็ต
- การสัมภาษณแ
- ขอมูลจากการสัมภาษณแ
การวิเคราะห์ข้อมูล
คณะผูศึกษานาขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหแตามหัวขอตอไปนี้
3.1 หลักจิตวิทยาการสรางแบบฝึกทักษะ
3.2 หลักการบรรเลงฆองวงใหญ
3.3 หลักการสรางแบบฝึกทักษะดนตรี
3.4 การบรรเลงฆองวงใหญเพลงเดี่ยวแขกมอญสามชั้น
3.5 กระบวนการสรางแบบฝึกทักษะการบรรเลงฆองวงใหญ
3.6 กระบวนการสรางแบบฝึกทักษะการตีฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยว
3.7 การหาคุณภาพเบื้องตนของแบบฝึกทักษะการตีฆองวงใหญเพื่อการบรรเลง
เพลงเดี่ยว
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ผลการศึกษา
การวิจัยเรื่อง แนวทางการสรางแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยวเชิดนอก ผูวิจัยได
ศึกษาวิธีการสรางแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยว สามารถสรุปออกมาเป็นกระบวนการ
ขั้นตอนตางๆของการสรางแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยวได ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักทฤษฎีและจิตวิทยาในการสรางแบบฝึกทักษะที่ใชสาหรับสรางแบบฝึกทักษะทั่วไป
รวมถึงขั้นตอน หลักการ และวิธีการตางๆในการสรางแบบฝึกทักษะเพื่อจะพัฒนาทักษะของผูใชแบบฝึก และ
นาขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหแ สังเคราะหแ เพื่อนามาปรับใชใหเหมาะสมกับการสรางแบบฝึกทักษะเพื่อการ
เพิ่มพูนทักษะในดานดนตรี
ขั้นที่ 2 ศึกษาขอมูลการสรางแบบฝึกทักษะจากงานวิจัยอื่นๆ ที่ไดทาการสรางแบบฝึกทักษะในการ
เพิ่มพูนทักษะทางดนตรี หรือการสรางแบบฝึกทักษะที่ใชในการเรียนดนตรี ฝึกดนตรีในรูปแบบตางๆ ทั้งในสวน
ของแบบฝึกทักษะในดนตรีตะวันตก และแบบฝึกทักษะในดนตรีไทย ไปจนถึงแบบฝึกทักษะฆองวงใหญใน
ระดับพื้นฐาน เพื่อนาขอมูลตางๆที่ไดมาวิเคราะหแ สังเคราะหแ นามาเป็นตัวอยางเพื่อปรับใชใหเหมาะสมกับ
รูปแบบการสรางแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยว
ขั้นที่ 3 ศึกษาขอมูลจากการสัมภาษณแผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการยอมรับในเรื่องการบรรเลงฆองวงใหญ
จานวน 5 ทาน เพื่อนาขอมูลที่ไดมาสรุป วิเคราะหแ สังเคราะหแ และนามาเป็นแนวทางในการสรางแบบฝึก
ทักษะ นาขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญในเรื่องทักษะที่สาคัญในการบรรเลงเพลงเดี่ยว ทักษะเฉพาะตางๆที่ใชใน
เพลงเดี่ยวตามขอบเขตที่กาหนด มาปรับใชในการสรางเนื้อหาของแบบฝึก เพื่อใหแบบฝึกทักษะที่ไดสามารถ
นาไปใชไดจริง และผูใชแบบฝึกสามารถประสบความสาเร็จตามเปูาหมายที่วางไว คือการบรรเลงฆองวงใหญ
เพลงเดี่ยวเชิดนอกทางครูสอน วงฆองได
ขั้นที่ 4 สรางแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยวเชิดนอก โดยใหครอบคลุมเนื้อหา
ทักษะที่สาคัญตามที่ผูเชี่ยวชาญไดกลาวไว และนาเสนอออกมาในรูปแบบเอกสาร ที่สามารถทาความเขาใจได
และมีความชัดเจน
ขั้นที่ 5 ดาเนินการตรวจสอบหาคุณภาพของการใชแบบฝึกโดยการสงกลับให ผูเชี่ยวชาญตามเกณฑแ
ที่กาหนด ทาการตรวจสอบเนื้อหา และคุณภาพของแบบฝึกที่สรางขึ้นในขั้นตน และปรับปรุงแกไขตาม
คาแนะนา จากนั้นนาเสนอในรูปแบบเอกสารงานวิจัยใหผูสนใจไดนาไปใชประโยชนแตอไป
อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง แนวทางการสรางแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยวเชิดนอก ผูศึกษา
ไดคนพบประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายผลใหสอดคลองกับความมุงหมายของการวิจัย ดังนี้
จากการดาเนินการสรางแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยว ทาใหไดทราบถึง
ขั้นตอนกระบวนการการสรางแบบฝึกทักษะ ซึ่งควรจะตองเริ่มจากงายไปจนถึงความยาก เป็นลาดับขั้นตอน
เนนใหความสาคัญในทุกๆ ขั้นตอนของแบบฝึกทักษะ และครอบคลุมทักษะที่สาคัญทั้งหมด เชน การสราง
พละกาลัง การประดิษฐแเสียงฆองในรูปแบบตางๆและความคลองแคลวแมนยาในการบรรเลงเพราะแบบฝึก
ทักษะนี้เป็นสื่อที่ทาใหผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติเทคนิคตางๆ ไดอยางถูกตอง คลองแคลว เพื่อที่จะนาทักษะที่ได
ฝึกไปใชในการบรรเลงเพลงเดี่ยวฆองวงใหญ ซึ่งแบบฝึกทักษะที่ดีนั้น จะตองสามารถใหผูเรียนไดมีการพัฒนา
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ทักษะอยางตอเนื่อง โดยในการฝึกแตละเทคนิคนั้น มีแบบฝึกหัดที่คณะผูศึกษาคิดคนและสรางขึ้นมี
วัตถุประสงคแเพื่อใหผูปฏิบัติไดฝึกพัฒนาทักษะตางๆที่มีความจาเป็นกับการบรรเลงเพลงเดี่ยวพรอมคาอธิบาย
รวมถึงวิธีการปฏิบัติ และสามารถฝึกซ้าไดบอยๆ ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักทฤษฎีการเรียนรูเพื่อพัฒนา
สุนทรียภาพของสุกรี เจริญสุข ที่ไดกลาววา การทาซ้า เป็นการย้าทักษะเพื่อใหเกิดความแมนยา ความชานาญ
สามารถควบคุม กากับ และเลนเครื่องดนตรีไดอยางมีประสิทธิภาพ ในกระบวนการเรียนดนตรี จาเป็นจะตอง
ฝึกดวยการทาซ้า และนอกจากนี้ยังสอดคลองกับทฤษฎีสัมพันธแเชื่อมโยงของธอรแนไดคแ ในสวนของกฎแหงการ
ฝึกหัด ที่ไดกลาววา การฝึกหัดหรือการทาซ้าบอยครั้ง จะทาใหขอตอของความสัมพันธแเชื่อมโยงระหวางสิ่ง
กระตุนกับการตอบสนองแนนแฟูนขึ้น ซึ่งทาใหผูเรียนมีการเรียนรูที่ดีขึ้น ถูกตองขึ้น และในการฝึกหัดหรือการ
ทาซ้า ผูฝึกจะตองมีความตั้งใจ สนใจ และมองเห็นคุณคาของการฝึกหัดหรือการทาซ้าดวย จึงจะไดรับ
ประโยชนแอยางเต็มที่ ทั้งนี้คณะผูศึกษาไดนาแนวทางการสรางแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลง
เดี่ยวจากครู หรือผูเชี่ยวชาญเครื่องดานฆองวงใหญ ทั้ง 5 ทาน มาสรางเป็นแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะในการ
บรรเลงฆองวงใหญ ดังนั้นแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยวที่คณะผูศึกษาสรางขึ้นมานี้ จึง
เป็นแบบฝึกหัดที่ทาใหผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติเทคนิคตางๆ เพื่อเพิ่มความชานาญ
การที่ จ ะสามารถบรรเลงเพลงเดี่ ยวได ไมว าจะเป็นเครื่อ งดนตรีใดๆ ก็ ตาม ผู บรรเลงตองอาศั ย
ประสบการณแ การฝึกฝน และความชานาญในการบรรเลงมากพอสมควรจึงจะสามารถบรรเลงไดอยางไพเราะ
ถูกตอง ดังนั้นแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยวเชิดนอกนี้เป็นเครื่องมือที่ดีที่จะชวยพัฒนา
ทักษะการบรรเลงฆองวงใหญ ทาใหสามารถบรรเลงเพลงเดี่ยวไดดีและไพเราะมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
การสรางแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยวเชิดนอก ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1
ควรมี ก ารน าแบบฝึ ก ทั ก ษะฆ อ งวงใหญ เ พื่ อ การบรรเลงเพลงเดี่ ย ว ไปใช เ ป็ น
สื่ อ การเรี ย นการสอน ในการช ว ยให เ ด็ ก หรื อ นั ก เรี ย น ได ฝึ ก ปฏิ บั ติ เ ทคนิ ค ต า งๆ และสามารถเรี ย นรู
การปฏิบัติเทคนิคตางๆของการบรรเลงเพลงเดี่ยวฆองวงใหญไดดียิ่งขึ้น
1.2 ควรมีการนาแนวทางการสรางแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยว ไปเป็น
แนวทางในการดาเนินการสรางแบบฝึกทักษะของเครื่องดนตรีอื่นๆที่มีทักษะใกลเคียงกัน เชน สรางแบบฝึก
ทักษะฆองวงเล็กเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยว
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
เนื่องจากแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลงเดี่ยวนี้ ไดรับการตรวจสอบในเบื้องตน
จากผูเชี่ยวชาญแลว แตยังไมไดนาไปทดลองใช จึงควรมีการนาแบบฝึกทักษะฆองวงใหญเพื่อการบรรเลงเพลง
เดี่ยวนี้ ไปทาการทดลองใชกับผูที่สนใจและหาประสิทธิภาพหลังจากการทดลองใช เพื่อบันทึกผลและนาไป
พัฒนาหรือปรับปรุงแกไขในการทาวิจัยครั้งตอไป
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ทัศนวิถีดนตรีไทยของเยาวชนดนตรี ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
THAI MUSICAL VISION OF YOUTH MUSIC LEARNERS IN GERMANY
สมชาย เอี่ยมบางยุง*
SOMCHAI EAMBANGYUNG
บทคัดย่อ
ดนตรีไทยเป็นมรดกภูมิปใญญาของชาติที่แสดงออกในคุณคาและความสาคัญทางวัฒนธรรมจนเกิดความ
สานึกรูในความเป็นไทย แมวาคนไทยไดยายถิ่นฐานไปพานักในภาคพื้นตาง ๆ ของโลกแตคนไทยก็ยังคงมีการ
นาดนตรีไทยไปถายทอดใหบุตรหลานหรือชาวตางชาติไดเรียนรูสืบสานดวยดังพบวามีการฝึกหัดดนตรีไทยใน
สหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี ในงานวิจัยนี้ไดศึกษาทัศนวิถีดนตรีไทยของเยาวชนดนตรี การวิจัยมีวัตถุประสงคแ
เพื่อศึกษาวิถีดนตรีไทยที่มีปรากฏการณแอยูในสังคมปใจจุบัน ศึกษาสารัตถะดนตรีไทยที่ดารงภูมิมรดกทาง
วัฒนธรรม ศึกษาทัศนมิติดนตรีไทยของเยาวชนดนตรีและบุคคลที่เกี่ยวของ ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวม
ขอมูลดวยการปฏิบัติงานภาคสนาม การมีสวนรวมเชิงปฏิบัติการของผูวิจัย จากนั้นจึงนามาวิเคราะหแขอมูล
ตรวจสอบความถูกตองดวยวิธีตรวจสอบสามเสา ทาการศึกษาในชวง พ.ศ.2560–2561
ผลการวิจัยพบวาวิถีดนตรีไทยที่มีปรากฏการณแอยูในสังคมปใจจุบันในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี
มีคนไทยรวมตัวจัดตั้งกลุมเพื่อทากิจกรรมทางวัฒนธรรมไทย มีกิจกรรมการเรียนดนตรีไทยของเยาวชนไทย
เยาวชนที่มีเชื้อสายผสม (ลูกครึ่ง) เยาวชนเยอรมัน และผูสนใจทั่วไปเขารวมเรียนดวย จานวนประมาณ 40 คน
มีวัดไทยคือวัดธรรมวิหารฮันโนเฟอรแเป็นศูนยแกลาง ไดความรวมมือจากสถานทูตไทย ศูนยแการศึกษานอก
โรงเรียนและสภาวัฒนธรรม ครูผูสอนดนตรีประกอบดวย ผูวิจัย ครูดนตรีในทองถิ่น ครูดนตรีที่เชิญจาก
ประเทศไทย ในดานสารัตถะดนตรีไทยที่ดารงภูมิมรดกทางวัฒนธรรม พบวามีการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย
เชน ขิม จะเข ซอดวง ซออู ขลุย ระนาดเอกระนาดทุม ฆองวงใหญ กลองแขก โทน- รามะนา ขับรองเพลงไทย
มีภาคทฤษฎีเพื่อเสริมความรูใหสมบูรณแ กิจกรรมสาคัญคือการเขารวมพิธีไหวครูดนตรีไทย ตัวชี้วัดสัมฤทธิผล
นอกจากการแสดงความสามารถทางดนตรีในชั้นเรียนแลว ยังมีการแสดงของเยาวชนดนตรีในงานหรือโอกาส
สาคัญตาง ๆ ดวย สวนดานทัศนมิติดนตรีไทยของเยาวชนดนตรีและบุคคลที่เกี่ยวของ พบวาเยาวชนดนตรีไทย
ผูบริหารและกรรมการจัดกิจกรรม ครูดนตรีไทย และผูปกครองของเยาวชนมีทัศนที่ดีมากตอกิจกรรมดนตรีไทย
มีความพรอมในการสนับสนุนกิจกรรม นอกจากนี้ยังพบความคิดเห็นเพิ่มเติมวา ควรมีการฝึกหัดดนตรีไทยตาม
ประเทศตาง ๆ ในภาคพื้นยุโรป และเสนอแนะใหแตละกลุมโครงการไดมีการประสานสัมพันธแเชื่อมโยงกิจกรรม
รวมกันดวยคาสาคัญ: ทัศนวิถี, ดนตรีไทย, เยาวชนดนตรี, สหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี
________________________________________________________________________
อาจารยประจําภาคดุริยางคไทย วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
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Abstract
Thai traditional music is national wisdom heritage showing cultural virtue and
importance that create Thai recognition. Though some Thai people have moved and set
downin different parts of the world, they pass down Thai music to their children and also
teach it toforeigners as we can see Thai traditional music is taught and practiced in Federal
Republicof Germany. This research is the study about Thai musical vision of youth learners in
Germany.
The research aims to study Thai traditional music ways in present society, its essence
thatkeeps cultural wisdom heritage, attitude towards Thai music of youth music learners and
related people by using qualitative research methodology: collecting data with field trip and
practice participation, data analysis as well as examining data with Triangulation. The
research study was between B.E. 2560 -2561. The research result was found as below:
For Thai music ways appearing in the society of Federal Republic of Germany nowadays, Thai
people gather themselves in groups to do Thai cultural activities: teachingand learning Thai
music for Thai youths, half-caste Thai youths, German youths includinggeneral interested
people; there are about 30 people and Wat Dhammavihara Hannover. Thai temple, is the
center. The group is coordinated by Thai embassy, Non-Formal. Education Centre and
Council of Cultural Affairs. Thai music teachers are people in the areawho can teach Thai
music, music teachers invited from Thailand and the researcher. Forthe essence keeping
cultural wisdom heritage, they practice playing Thai musicalinstruments: Khim, Jakae, Sor
Duang, Sor Ooh, Klui, Ranad Ek, Ranad Thum, Kong WongYai, Klong Kaek, Tone Ramana and
singing Thai songs. Besides, music theory is added forcomplete knowledge. The outstanding
activity is participating in the ritual of ‘Wai Kroo’, theritual of worshiping Thai music teachers.
For achievement indicators, apart from showingmusical ability in music classes, music youth
learners also perform Thai music in importantoccasions. For the attitude towards Thai music
of youth music learners and related people,it was found that the youth music learners,
administrators, activity managing committee and Thai music teachers as well as the youth
learners’ parents like Thai music activities verymuch; they are ready to support activities.
Moreover, there is an additional idea thatpracticing Thai music should be done in other
countries in Europe, too and a suggestionthat each project group should relate to one
another for having activity connection.
Key word: vision, Thai traditional music, music youth learner, Federal Republic of Germany
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บทนา
ศิลปวัฒนธรรมไทย มีความโดดเดนชาติหนึ่งในโลก โดยเฉพาะศิลปการดานดนตรีไทยเครื่องดนตรีไทย
(Thai Traditional Musical Instrument) เพลงไทย (Thai Traditional Music) ระดับเสียงของดนตรีไทย
(Pitches of Thai Traditional Music ) เป็นเอกลักษณแที่สาคัญยิ่งของชาติไทยบงบอกถึงความศิวิไลซแของคน
ในชาติคนไทยเดินทางไปอาศัยตั้งถิ่นฐานอยูในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรปและ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบอาชีพแตกตางหลากหลาย เชน เป็นแพทยแ พยาบาล พี่เลี้ยงเด็ก ผูดูแลคนชรา
เปิดกิจการรานอาหารไทย เป็นพอครัวแมครัว คนลางจาน คนทาความสะอาดเปิดกิจการนวดแผนไทย เป็น
หมอนวด ที่สาคัญคือ การสมรสกับคนทองถิ่นและอยูกันเป็นครอบครัวมีทายาทที่เป็นลูกครึ่งลูกเสี้ยวมากมาย
เมื่อมีครอบครัว มีลูก การสอนภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทยใหแกลูก ๆ จึงเป็นปใญหา เพราะภาษาไทย
ไมใชภาษาหลักของพื้นที่นั้น ๆ ไมจาเป็นตอการดารงชีพ คนไทยสวนใหญที่เป็นแมบานไมมีอานาจในการ
ตัดสินใจ ทุกอยางอยูที่สามี มีการรวมตัวของคนไทย จัดตั้งเป็นกลุม เป็นองคแกร จัดกิจกรรมที่แตกตาง
หลากหลาย การดูแลชวยเหลือซึ่งกันและกัน ดานกฎหมาย ดานการประกอบอาชีพ ฯลฯ โดยมีหนวยงาน
ภาครัฐ คือสถานทูตไทย คอยใหการดูแลใหคาปรึกษา เมื่อมีโครงการพระธรรมทูตเผยแพรพุทธศาสนา ไปใน
ประเทศตาง ๆ ทั่วโลก แรกเริ่มจัดตั้งเป็นสานักปฏิบัติธรรม และยกระดับพัฒนาเป็นวัดไทยสมบูรณแแบบ มีการ
ประกอบศาสนกิจในวันสาคัญตาง ๆ ทางพุทธศาสนา วัดไทยจึงเป็นที่พึ่งทางดานจิตใจของคนไทยใน
ตางประเทศ เป็นศูนยแรวมของการพบปะสังสรรคแ การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ดังนั้นจึงมีการจัดตัง้ เป็น
โรงเรียนสอนภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะวิชาดนตรีไทย ควบคูไปกับการเรียนพุทธศาสนา
ในวันอาทิตยแ สวนมากอาศัยสถานที่ของวัดเป็นที่ตง้ั มีบางที่องคแกรเอกชนจัดตัง้ และบริหารเองประเทศสหพันธแ
สาธารณรัฐเยอรมนี มีความสัมพันธแกับประเทศไทยมาอยางยาวนานคนไทยนิยมเดินทางไปอาศัยตัง้ ถิ่นฐานอยู
เป็นจานวนมาก การเผยแพรวัฒนธรรมดานดนตรีไทยในระยะแรก เริ่มมาจากคนไทยที่มีความรู ทางดานดนตรี
ไทย ในระดับหนึ่ง รวมกลุมกันฝึกซอมดนตรีไทย พยายามพัฒนาและเผยแพรสงตอใหลูกหลานไทยที่เกิดใน
ตางแดน ตอมาจึงมีการเชิญวิทยากรจากเมืองไทยไปชวยสอนเป็นระยะ ทาใหดนตรีไทยในตางแดนมีพัฒนาการ
มีการบรรเลงเป็นรูปแบบ มีมาตรฐานขึ้น
จากการที่ผูวิจัยไดรับเชิญใหไปเป็นวิทยากรสอนดนตรีไทย ตามกลุมตาง ๆ ในประเทศเยอรมนี ตลอด
ระยะเวลา 10 ปีที่ผานมา โดยรวมกับกลุมองคแกรทองถิ่น เดินทางไปทั่วประเทศ สอนและฝึกซอมดนตรีไทย
ใหกับกลุมตาง ๆ กอตัง้ กลุมดนตรีไทยใหม เพิ่มจานวนนักดนตรีไทยในประเทศเยอรมนีใหมีมากยิ่งขึ้น ไดพบ
เห็นปใญหาที่หลากหลาย และเห็นแนวทางการจัดการกับปใญหาของแตละกลุม ที่แตกตางกันไป มีการเสวนา
ของผูนาในแตละกลุม เปิดโอกาสใหเยาวชนดนตรีในแตกลุมแสดงความคิดเห็น ความตองการ และเสนอ
แนวทางในการพัฒนา รับฟใงความคิดเห็นรวมกันนับเป็นโอกาสอันดีที่จะศึกษาถึงมุมมอง แนวคิด และแนวทาง
ในการปฏิบัติของกลุมเยาวชนดนตรีในประเทศเยอรมนี เพื่อประโยชนแในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ดนตรีไทยใหกับเยาวชนไทยในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก เป็นการเติมเต็มทางวัฒนธรรมใหกับคนไทยและเป็นการ
เผยแพรวัฒนธรรมดนตรีไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณแที่สาคัญยิ่งของชาติไทยไปทั่วโลก
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาวิถีดนตรีไทยในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี
2. เพื่อศึกษาสารัตถะดนตรีไทยในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี
3. เพื่อศึกษาทัศนมิติดนตรีไทยของเยาวชนดนตรีในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี
วิธีการศึกษา
การวิจัยมีแนวทางดาเนินการ ดังนี้ ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative–Research) การมีสวน
รวมเชิงปฏิบัติการของผูวิจัย ดาเนินการโดยกาหนดประเด็นศึกษาตามวัตถุประสงคแของการวิจัย เก็บรวบรวม
ขอมูลดวยการปฏิบัติงานภาคสนาม จากนั้นจึงนามาวิเคราะหแขอมูล ตรวจสอบความถูกตองดวยวิธีตรวจสอบ
สามเสาและสรุปผลการวิจัย มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
ประเด็นในการวิจัย
1) ศึกษาวิถีดนตรีไทยในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี เพื่ออธิบายถึงการมีและการ
คงอยูของวิถีดนตรีไทยในประเทศเยอรมนี
2) ศึกษาสารัตถะดนตรีไทยในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี เพื่ออธิบายถึงการมีและ
การคงอยูของสารัตถะดนตรีไทยในประเทศเยอรมนี
3) ศึกษาทัศนมิติดนตรีไทยของเยาวชนดนตรีในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี เพื่ออธิบายถึง มุมมอง
แนวคิด ความตองการการพัฒนา ที่มีตอดนตรีไทย ของเยาวชนดนตรีในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี
ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยกาหนดขอบเขตได 4 ดาน ดังนี้
ขอบเขตดานเนื้อหา กาหนดเพื่อศึกษาโดยครอบคลุมเนื้อหาดังตอไปนี้
1) เนื้อหาดานวิถีดนตรีไทยในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี
2) เนื้อหาดานสารัตถะดนตรีไทยในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี
3) เนื้อหาดานทัศนมิติดนตรีไทยของเยาวชนดนตรีในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี5
ขอบเขตดานพื้นที่ จาแนกดังนี้
1) กลุม ชมรม สมาคม ที่จัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี
2) วัดไทยที่เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี
3) เว็บไซตแที่เกี่ยวของกับการจัดเรียนการสอนดนตรีไทยในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี
ขอบเขตดานบุคคลขอมูล
1) เยาวชนดนตรีไทยในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี
2) ผูบริหารและกรรมการจัดกิจกรรมการสอนดนตรีไทยในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี
3) ครูดนตรีไทยในทองถิ่น และครูดนตรีไทยที่เชิญจากประเทศไทย
4) ผูปกครองของเยาวชนดนตรี
ขอบเขตดานเวลา
ขอบเขตดานเวลา ทาการศึกษาในชวง พ.ศ. 2560–2561
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ขั้นเตรียมการเบื้องตน
1) กาหนดโครงเรื่องที่จะทาการศึกษา นาเสนอแนวคิด ขอคาแนะนาจากผูเชี่ยวชาญ
2) ศึกษาและสารวจขอมูลดานเอกสาร และขอมูลเบื้องตน จากแหลงขอมูลตาง ๆ
เพื่อทาการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และนามากาหนดกรอบการวิจัย
3) ศึกษาบุคคลขอมูลเพื่อวางแผนปฏิบัติการวิจัย ไดแก เยาวชนดนตรีไทย ผูบริหาร
และกรรมการจัดกิจกรรม ครูดนตรีไทยทองถิ่น ครูดนตรีไทยที่เชิญมาจากประเทศไทย และ
ผูปกครองของเยาวชน
4) กาหนดกรอบเพื่อศึกษาตามวัตถุประสงคแ เชน วิถีดนตรีไทยที่มีปรากฏการณแอยู
ในสังคมปใจจุบันในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี สารัตถะดนตรีไทยที่มีอยูในสังคมปใจจุบันใน
สหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนี และทัศนมิติดนตรีไทยของเยาวชนดนตรีและบุคคลที่เกี่ยวของ
5) สรางเครื่องมือวิจัย ประเภท แบบสัมภาษณแ ตามประเด็นที่กาหนดไวตาม
วัตถุประสงคแ และคาถามวิจัย โดยใชแบบสัมภาษณแสาหรับเป็นกรอบเพื่อปฏิบัติงาน
ขั้นศึกษาขอมูล
1) วางแผนเพื่อดาเนินงาน การเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณแตางๆ สาหรับใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล
2) ติดตอ เยาวชนดนตรีไทย ผูบริหารและกรรมการจัดกิจกรรม ครูดนตรีไทยทองถิ่น
ครูดนตรีไทยที่เชิญมาจากประเทศไทย และผูปกครองของเยาวชน เพื่อขอศึกษา บันทึกขอมูลตางๆ ที่
ผูวิจัยตองการ เชน บันทึกเสียง บันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพถาย เอกสารที่มีการบันทึกขอมูล เป็นตน
3) เขาพื้นที่ศึกษางานภาคสนาม ดาเนินการสัมภาษณแและเก็บรวบรวมขอมูลดานตางๆ จากบุคคล
ขอมูลทุกกลุม ตามกรอบการวิจัย ดวยวิธสี ัมภาษณแทั้งการสัมภาษณแแบบเป็นทางการและไมเป็นทางการ การ
สังเกตการณแ และการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ6
ขั้นจัดกระทากับขอมูล
นาขอมูลทุกสวนงาน เชน ขอมูลที่ไดจาการสังเคราะหแเอกสาร ขอมูลการสัมภาษณแขอมูลภาพถาย
ขอมูลภาพเคลื่อนไหว ขอมูลโนตเพลง ฯลฯ มาจัดจาแนกหมวดหมูตามกรอบประเด็นที่กาหนดไว
ขั้นตรวจสอบขอมูล
นาขอมูลที่ไดจากการจัดจาแนก มาทาการตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม ซอมขอมูล
ใหสมบูรณแครบถวนโดยผูเชี่ยวชาญประกอบไปดวย
1) ศ.เกียรติคุณ นายแพทยแพูนพิศ อมาตยกุล ผูเชี่ยวชาญดานประวัติศาสตรแดนตรี
2) รศ.ดร.ณรงคแชัย ปิฏกรัชตแ ผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทย
3) ดร.มนัส แกวบูชา ผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทย
ขั้นวิเคราะหแขอมูล
ในการวิเคราะหแขอมูล ตามคาถามวิจัยและวัตถุประสงคแของการวิจัย ผูวิจัยใชขอมูลที่ไดจากสิ่งตางๆ
มาทาการวิเคราะหแ คือ
1) ขอมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2) การสัมภาษณแ บุคคลขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

(70)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

3) การเขาไปสังเกตอยางมีสวนรวม
4) ขอมูลภาพถาย ทัง้ จากภาพที่เคยมีการบันทึกไวและภาพถายจากงานภาคสนาม
5) ขอมูลภาพเคลื่อนไหว ประเภท วีดีทัศนแ ซีดี และดีวีดี ตามฐานขอมูล
วิธีการวิเคราะหแขอมูล โดยนาผลของการสัมภาษณแบุคคลขอมูล ไดแก เยาวชนดนตรีไทย ผูบริหารและ
กรรมการจัดกิจกรรม ครูดนตรีไทยทองถิ่น ครูดนตรีไทยที่เชิญมาจากประเทศไทย และผูปกครองของเยาวชน
มาเรียบเรียงจาแนกตามประเด็นที่ไดจากการสัมภาษณแ จากนั้นจึงนามาวิเคราะหแตามวัตถุประสงคแของการวิจัย
ขั้นตรวจสอบ ตีความผลของขอมูล
1) ขอมูลเนื้อหาสาระตางๆที่ได รับจากการศึกษาทุกสวน ที่กาหนดไวในวัตถุประสงคแ เมื่อนามา
วิเคราะหแ และสังเคราะหแเนื้อหาทุกหัวขอแลวนามาตรวจสอบ
2) วินิจฉัย ตีความ ประมวลผลคาตอบ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคแการวิจัยคาถามวิจัย และกรอบ
แนวความคิด
ขั้นเรียบเรียงผลการศึกษา
1) นาผลที่ไดรับจาการตีความ มาเรียบเรียงในลักษณะพรรณนาวิเคราะหแ การ
อภิปรายผล และขอเสนอแนะผลการวิจัย ตามประเด็นที่กาหนดไว
2) นาผลการวิจัยที่เรียบเรียงแลว เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและใหความเห็นชอบ
3) นาขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุงแกไข เพิ่มเติม หรือซอมขอมูล จากนั้นจึงนามาเรียบเรียง
รายงานผลการวิจัยขัน้ สุดทาย
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
1. วิถีดนตรีไทยในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนีการเผยแพรวัฒนธรรมไทยในตางประเทศชวงแรก ๆ เป็น
กิจกรรมแฝงไปกับการกระชับความสัมพันธแที่ประเทศไทยมีกับประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศมหาอานาจ
ทัง้ หลายการแสดงนาฏศิลป และดนตรีไทยคณะแรกที่เดินทางไปแสดงยังตางประเทศ ที่มีบันทึกไว คือ ในสมัย
รัชกาลที่ 5 พ.ศ.2428 รัฐบาลอังกฤษไดมีหนังสือเชิญมายังรัฐบาลไทยใหสงนาฏศิลป และดนตรีไทยไปแสดง ณ
ประเทศอังกฤษและยุโรป ตอมาในปี พ.ศ.2443 คณะของนายบุศยแมหินทรแ ประกอบไปดวยกลุมละคร กลุม
ดนตรีมโหรีปี่พาทยแ รวม 35 คน ไดเดินทางไปแสดง ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในงานแสดงสินคานานาชาติ
และไดเดินทางไปเปิดการแสดงตอที่ประเทศเยอรมนี ที่สาคัญไดมีการบันทึกเสียงการบรรเลงดนตรีไทยขึ้นเป็น
ครัง้ แรกของโลก โดยคารแล สตุ฿ม (Carl Stumpf) นักการศึกษาชาวเยอรมันการเผยแพรวัฒนธรรมดานดนตรี
ไทยในประเทศเยอรมนี เริ่มมาจากคนไทยที่มีความรูทางดานดนตรีไทย ในระดับหนึ่ง รวมกลุมกันฝึกซอมดนตรี
ไทย พยายามพัฒนาและเผยแพรสงตอใหลูกหลานไทยที่เกิดในตางแดน ตอมาจึงมีการเชิญวิทยากรตาม
สถาบันการศึกษาตาง ๆ จากเมืองไทยไปชวยสอนเป็นระยะ ทาใหดนตรีไทยในตางแดนมีพัฒนาการ การ
บรรเลงเป็นรูปแบบและมีมาตรฐานกลุมดนตรีไทยในประเทศเยอรมนี จากการศึกษาภาคสนามในปี 2561
พบวา มีอยูจานวน 19 กลุม กระจายอยูตามเมืองตาง ๆ ทั่วประเทศ ดังนี้ ในแตละกลุมดนตรีจะมีผูบริหารและ
คณะกรรมการกลุม ชวยดูแลและจัดการในเรื่องตาง ๆ เยาวนดนตรีมีทั้งทีเ่ ป็นลูกคนไทยแท เยาวชนที่มีเชื้อสาย
ผสม (ลูกครึ่ง) เยาวชนเยอรมัน และผูสนใจเขารวมเรียนดวย ตารางการเรียนการสอนตามแตนัดหมาย
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สวนมากจะเป็นวันอาทิตยแมีการรวมตัวฝึกซอมดนตรีของกลุมตางเมืองที่อยูไมไกลจากกันมากนัก เชิญวิทยากร
ในทองถิ่น หรือเชิญวิทยากรจากเมืองไทยมาชวยฝึกสอน โดยชวยกันรับรองคาใชจาย เชน กลุมวัดไทย
มิวนิค เชิญครูอาสาจากวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา กลุมเบอรแลิน
เชิญวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตรแมหาวิทยาลัยบูรพา หรือกลุมคิฟเพนฮารแม เชิญวิทยากรจาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

ภาพที่ 1 คณะนายบุศยแมหินทรแ
ภาพที่ 2 ซอมและจัดแสดงดนตรีไทย
www.facebook.com/siamhistory/photos ณ Martin Luther University Halle Wittenberg
สถานทูตไทยในเยอรมัน ไดจัดสรรงบประมานใหจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีไทย ในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยใชสถานที่วัดธรรมวิหารฮันโนเฟอรแ ซึ่งเป็นที่ตง้ั ของสภาวัฒนธรรมฮันโนเฟอรแ
กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีเยาวชนดนตรีจากกลุมตาง ๆ ทั่วประเทศเยอรมนีเขารวมประมาณ 40 คน
นอกเหนือจากการฝึกซอมดนตรีไทยรวมกันแลวยังมีการจัดเสวนาเรื่องสภาวการณแของดนตรีไทยในประเทศ
เยอรมนี มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณแในการแกปใญหาการเรียนการสอนดนตรีไทย งบประมาณ
ในการดาเนินการ และการขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ภาพที่ 3 ซอมดนตรีไทย ณ สถานฑูตไทยเบอรแลิน
2) สารัตถะตรีไทยในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนีสารัตถะดนตรีไทย จากการศึกษาพบวา การฝึกปฏิบัติ
เครื่องดนตรีไทยในแตละกลุมมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับความชอบของเยาวชน และความพรอมของ
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ผูปกครองในการสนับสนุนเครื่องดนตรีไทยที่มีจาหนายในประเทศเยอรมนีมีราคาสูง เพราะตองสั่งซื้อมาจาก
เมืองไทย ซึ่งมีคาขนสงและคาภาษีในการนาเขา สวนมากครอบครัวของผูเรียนจะซื อมาเอง ระหวางการ
เดินทางกลับเมืองไทยในแตละครั้ง เครื่องดนตรีไทยที่มีผูนิยมเลนมากที่สุด คือ ขิมสาย ตามดวยขลุยเพียงออ
ซอดวง ซออู ระนาดเอก จะเข สวนระนาดทุม ฆองวงใหญ กลองแขก โทน–รามะนา จะพบอยูในกลุมใหญที่
เป็นศูนยแกลางเทานั้น เชน ที่วัดไทยมิวนิค และวัดไทยพุทธวิหารเบอรแลิน

ภาพที่ 4 เรียนดนตรีไทย กลุมคิฟเพนฮารแม

ภาพที่ 5 พัฒนาศักยภาพครูผูสอนฯ กลุมเบอรแลิน

ครูผูสอนหรือวิทยากรทองถิ่น สวนมากจะเป็นผูบริหารกลุม มีความรูความสามารถดานดนตรีไทยใน
ระดับหนึ่ง จะดูแลผูเรียนในกลุมของตนเอง การสอนจะใชระบบครูสอนลูกศิษยแพี่สอนนอง เพื่อนสอนเพื่อน
กลุมที่ยังไมแข็งแรงจะขอความชวยเหลือจากกลุมใกลเคียงที่แข็งแรงกวา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูไปมาระหวาง
กลุม เพลงที่ใชในการเรียน จะเนนเพลงที่มีทานองคุนหูจังหวะสนุกสนาน ไมยาวมากนัก สามารถฝึกหัดไดไม
ยากจนเกินไป มีการรวมตัวในแตละกลุมเขาเป็นกลุมใหญเพื่อจัดกิจกรรมรวมกัน ทั้งการเรียนการสอน มีการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผูสอนในทองถิ่น จัดกิจกรรมไหวครูดนตรีไทย และการแสดงสัมฤทธิ์ของ
เยาวชนดนตรีในงานเทศกาลหรือโอกาสสาคัญตาง ๆ

ภาพที่ 6, 7 ไหวครูดนตรีไทย เมืองเดทมอลดแ 4 เมษายน 2560
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3) ทัศนมิติดนตรีไทยของเยาวชนดนตรีในสหพันธแสาธารณรัฐเยอรมนีทัศนมิติดนตรีไทยของเยาวชน
ดนตรีและบุคคลที่เกี่ยวของ จากการศึกษาพบวาเยาวชนดนตรี ใหความสนใจการเรียนการสอนดนตรีไทยมาก
เพราะมองเห็นวาเป็นเอกลักษณแเฉพาะของคนไทย มีความรู สึกดีมากเมื่อไดมาเขากลุมรวมทากิจกรรมพร อม
กับคนในครอบครัวอยากใหภาครัฐและภาคเอกชนใหการสนับสนุนสงเสริมใหมากกวานี้ เชน สนับสนุนใหมีการ
จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีไทยในงานพิธี งานราชพิธี และในงานเทศกาลหรือโอกาสสาคัญตาง ๆ สนับสนุน
เรื่องเครื่องดนตรีไทย ที่มีอยูนอยมากตามกลุมตาง ๆ โดยเฉพาะเครื่องมือหนักและมีราคาแพง เชน ระนาดเอก
ระนาดทุม ฆองวงเล็ก ฆองวงใหญ กลองแขก สนับสนุนเรื่องงบประมาณในการจัดอบรมพัฒนาเป็นระยะอยาง
ตอเนื่อง โดยเฉพาะอบรมเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐาน สามารถใชรวมกันไดทุกกลุมทั้ง
ประเทศ รวมทั้งวิทยากรที่มีความสามารถในทุกเครื่องมือ เนื่องจากพบปใญหาวา ทั้งวิทยากรทองถิ่นและ
วิทยากรที่มาจากเมืองไทย ตางคนตางสอนตามความถนัดของตนเอง ไมสามารถสอนไดทุกเครื่องมือตามที่
ผูเรียนตองการ ทาใหไมสามารถจัดตัง้ วงดนตรีไทยที่เป็นมาตรฐานตามแบบแผนได ผูเรียนหลายคนตองเปลี่ยน
เครื่องมือตามผูสอน และเมื่อมีการเปลี่ยนวิทยากรในปีถัดไปทาใหไมมีความตอเนื่อง สงผลใหเกิดความสับสน
แกผูเรียน นอกจากนี้ยังพบความคิดเห็นเพิ่มเติมวา ควรมีการฝึกหัดดนตรีไทยตามประเทศตาง ๆ ในภาคพื้น
ยุโรป และเสนอแนะใหแตละกลุมโครงการไดมีการประสานสัมพันธแเชื่อมโยงกิจกรรมรวมกันดวย

ภาพที่ 8 การประชุมสามัญประจาปีสมาพันธแครูภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรป 2561
ในสวนของผูบริหาร ทาหนาที่กรรมการจัดกิจกรรมและเป็นผูปกครองเยาวชน ใหความสนใจและ
สนับสนุนในทุกรูปแบบเทาที่ทาไดตามศักยภาพของแตละคน การประสานงานกับภาครัฐในหลาย ๆ กลุมยัง
ขาดความชัดเจนในการทาโครงการและรายละเอียดที่จะขอรับการสนับสนุนชวงเวลาในการเสนอโครงการ
ไมสอดคลองกับปีงบประมาณ อีกทั้งเงื่อนไขดานงบประมาณของภาครัฐเองที่ไดรับการสนับสนุนจากตนทาง
ในประเทศไทยมีจานวนจากัด ทั้งกระทรวงตางประเทศกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงความมั่นคงของ
มนุษยแ ผูบริหารและกรรมการในแตละกลุมจึงจัดกิจกรรมหารายได เชน ขายของที่ระลึก ขายอาหาร ขาย
เครื่องดื่ม รับการแสดงดนตรีตามงานเทศกาลอาหารไทย เพื่อนารายไดมาบริหารการจัดกิจกรรมในกลุมตอไป
วิทยากรทองถิ่นสวนมาก คือ ผูบริหาร กรรมการจัดกิจกรรมและผูปกครองของแตละกลุม ซึ่งมีความรู ดาน
ดนตรีไทยในระดับหนึ่ง ใหความเห็นสรุปวา มีความตองการพัฒนาองคแความรูทางดานดนตรีไทยที่มีอยูในระดับ
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หนึ่งใหสมบูรณแ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะตองการวิทยากรที่มีความสามารถในทุกเครื่องมือหลัก
วงเครื่องสาย วงปี่พาทยแ และเครื่องกากับ จังหวะ ตองการหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานในทุก
เครื่องมือ เพื่อความถูกตองตอเนื่องและยั่งยืนในการปลูกฝใงองคแความรู ดานดนตรีไทยใหคงอยูอยางเป็นระบบ
สวนวิทยากรจากประเทศไทย ใหความเห็นสรุปวา การเชิญวิทยากรมาใหการอบรมนั้น ควรจัดทาเป็นโครงการ
ความรวมมือระหวางหนวยงาน ขอรับการสนับสนุนทางวิชาการ มีแผนปฏิบัติการลวงหนาอยางนอย 1 ปี เพื่อ
ความสะดวกในการขออนุญาตการเดินทาง จานวนวันและชวงเวลาในการจัดการอบรม ควรจะสัมพันธแกับการ
เดินทางมาของวิทยากร จานวนผูเขารับการอบรม ประเภทของเครื่องดนตรีที่มีผูสนใจ จานวนเครื่องดนตรีที่มี
และเครื่องดนตรีที่จะเพิ่มเติมในอนาคต ควรจะสัมพันธแกับการเชิญวิทยากรที่มีความสามารถตรงตามที่ตองการ

ภาพที่ 9 ใบประกาศรับสมัครเรียนดนตรีไทย ภาพที่ 10 พัฒนาศักยภาพครูผูสอนโรงเรียน
เจาขุนทอง กลุมวืซบวรแก กลุมสตุ฿ทการแท
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. ควรมีการสงเสริม วางรากฐานดนตรีไทยในประเทศเยอรมนีแบบครบวงจรเพื่อใหเกิดความยั่งยืน
โดยเริ่มจาก การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนดนตรีไทยมาตรฐานทุกเครื่องมือเพื่อรวบรวมและสรางกลุมนักดนตรี
ไทยทั้งรุนเกาและรุนใหม ใหมีความสามารถในการบรรเลงดนตรีไทยไดอยางถูกตองตามแบบแผน รับใชชุมชน
ในโอกาสตาง ๆ ได
2. สรางกลุมแมไก พัฒนากลุมดนตรีไทยที่มีอยู ใหมีองคแความรู ในกระบวนการถายทอดการเรียน
การสอนดนตรีไทย โดยจัดทาเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพใหเป็นครูผูสอนดนตรีไทยในประเทศเยอรมัน เป็น
การพึ่งพาตนเองอยางมั่นคงและยั่งยืน
3. สรางเครือขาย เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูองคแความรูดนตรีไทย ความชวยเหลือ
ทางวิชาการและบุคลากร นาเสนอผลงานรวมกัน
4. ควรมีการประสานกับหนวยงานดานการศึกษาของเยอรมนีดานไทยศึกษาและ/
หรือดนตรีมานุษยวิทยา เพื่อสนับสนุน เปิดโอกาสใหนักศึกษาชาวเยอรมันที่สนใจวัฒนธรรมดนตรี
ไทยไดมีโอกาสเรียนรู
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ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยสรางชุดการสอนดนตรีไทยหลักสูตรระยะสั้น ตามประเภทของเครื่องดนตรีไทย เป็น
ภาษาเยอรมันและภาษาอื่น ๆ ในทวีปยุโรป เพื่อตอบสนองการเผยแพรศิลปการดานดนตรีไทยอันเป็น
เอกลักษณแที่สาคัญยิ่งของชาติ เป็นการสงออกวัฒนธรรมไทยสูวัฒนธรรมโลก
2. ควรมีการถอดบทเรียนการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผูสอนดนตรี
ไทยในตางประเทศ กรณีศึกษาประเทศเยอรมนีและประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรป
3. ควรมีการวิจัยเชิงทดลอง การสอนภาษาไทยโดยใชดนตรีไทยเป็นสื่อ เป็นการบูรณาการสอง
ศาสตรแสนับสนุนซึ่งกันและกัน กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดานการเรียนการสอน
บรรณานุการ
นางจุไรวรรณ เคอรแเนอรแ ผูบริหาร / กรรมการจัดกิจกรรม / ผูปกครอง
นางนันทวัน บรัชทแ ผูบริหาร / กรรมการจัดกิจกรรม / ผูปกครอง
นางสุชาดา ไบเยอรแ ผูบริหาร / กรรมการจัดกิจกรรม / ผูปกครอง
นางอาพัน ชมิดทแ ผูบริหาร / กรรมการจัดกิจกรรม / ผูปกครอง
นาย Michael Rahn Fulda ผูบริหาร / กรรมการจัดกิจกรรม / ผูปกครอง
นางนริศรา ชีมันนแ เยาวชนดนตรี / กรรมการจัดกิจกรรม
นางปนัดดา ชเมอลิง เยาวชนดนตรี / กรรมการจัดกิจกรรม
นางสาวชนิกานตแ เจริญศรี เยาวชนดนตรี / กรรมการจัดกิจกรรม
นางสาวภาวินี ศิริประพฤทธิ์ เยาวชนดนตรี / กรรมการจัดกิจกรรม
นางสาววิเวียน มุลเลอรแ เยาวชนดนตรี / กรรมการจัดกิจกรรม
เด็กหญิง Lindti เยาวชนดนตรี
นางสาวปใญจพาณแ วัฒนศิริ เยาวชนดนตรี
นางสาวพัทธมน พูนศิริ เยาวชนดนตรี
นาย Motaz Minawi เยาวชนดนตรี
นายมารแเซล ไรซแซัคเคอะ เยาวชนดนตรี
ผศ.เดชนแ คงอิ่ม (พิธีกรไหวครู) วิทยากร / ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
นายกันตภณ กอนแหวน วิทยากร / ครูดนตรีไทย ร.ร.คลองหนองใหญ กทม.
นายนิรัตนแ เล็กสราวุธ วิทยากร / ผูอานวยการ ร.ร.วัดเศวตฉัตร กทม.
นายพรภวิษยแ เฉยเจริญ วิทยากร / ครูดนตรีไทย ร.ร.สายปใญญาในพระบรมราชินูปถัมภแ
นายศรายุทธ คาศิริ วิทยากร / ครูดนตรีไทย ร.ร.บางมดวิทยา
นายณัฐพล โรจนเวทิน วิทยากร ครูดนตรีไทย ร.ร.ทีปใงกรวิทยาพัฒนแ สมุทรสาคร
นายภัททนิธิ เทียนประภา วิทยากร / นักดนตรีอิสระ
นางสาวพีรัญยา วิสิฐจันทรกูล วิทยากร / นักดนตรีอิสระ
นายพลสิทธิ์ กอนแหวน วิทยากร / นักศึกษา สถาบันพัฒนศิลป กทม.
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สภาพและปัญหาการจัดเรียนการสอนดนตรี ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
CONDITIONS AND PROBLEMS OF TEACHING AND LEARNING
MUSIC CURRICULUM OF SECONDARY SCHOOL IN
KHON KAEN PROVINCIAL ADMINISTRATION ORGANIZATION
พงษ์พิทยา สัพโส*
PONGPITTHAYA SAPASO
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงคแเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดเรียนการสอนดนตรี ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน
ในสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 2) เพื่อศึกษาปใญหาการจัดเรียนการสอนดนตรี ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
ผลการวิจัย พบวา
1. สภาพการจัดเรียนการสอนดนตรี พบวา ดานการใชหลักสูตรมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.52) และดานการใชสื่อการเรียนรู (คาเฉลี่ยเทากับ 4.51) ระดับการปฏิบัติมากไดแก ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู (คาเฉลี่ยเทากับ 4.39) และดานการวัดและประเมินผล (คาเฉลี่ยเทากับ 4.21)
2. ปใญหาการจัดเรียนการสอนดนตรี พบวา หลักสูตรแกนกลางไมตรงกับความตองการของผูเรียน
และผูส อน อีกทั้งเนื้อหามีปริ มาณมากตัว ชี้วัดมีมากเกินไปแตชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนมีนอย ไม
สามารถสอนปฏิบัติไดจริงบางกิจกรรมไมสามารถทาไดจริงในขั้นตอนปฏิบัติในชั่วโมงเรียน ขาดบุคลากรดาน
ดนตรีโดยตรงและผูสอนยังขาดความรูเฉพาะเครื่อง ผูสอนขาดความรูในการใชสื่อ ขาดสื่อการสอนดานดนตรี
และเครื่องดนตรียังไมเพียงพอและไมมีคุณภาพ เครื่องมือวัดและประเมินผลไมสามารถใชไดกับ ทุกคนเพราะ
ทักษะความสามารถที่แตกตาง ไมสามารถวัดผลไดตามเวลาที่กาหนดและการวัดและประเมินผมไมครบตาม
กระบวนการเนื่องจากปใญหาดานเวลา
คาสาคัญ: สภาพและปใญหาการจัดเรียนการสอนดนตรี, หลักสูตรดนตรี, โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

_________________________________________________________________________________
*คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
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ABSTRACT
This research aims to 1) to study the conditions of music curriculum of secondary
school in Khon Kaen provincial administration organization 2) to study the problems of music
curriculum of secondary school in Khon Kaen provincial administration organization.
The research unveiled that
1) Conditions of teaching and learning music curriculum found that the curriculum (the
average at 4.52) the use of learning materials (the average at 4.51) Learning activities (the
average at 4.39) and the measurement and evaluation (the average at 4.21)
2) The problem of teaching and learning music curriculum is that the curriculum does
not meet the needs of learners and instructors. There are too many indicators, but the hours
of teaching and learning are minimal. Cannot teach some activities. Music teachers are few
and teachers lack knowledge of musical instruments, Lack of knowledge in using music
teaching media and the instrument is not enough and without quality.
Keywords: Conditions and problems of teaching and learning, music curriculum, secondary school in
Khon Kaen provincial administration organization.

บทนา
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมผูเรียนใหพรอมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสาคัญของ
กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 สงผลตอวิถีการดารงชีพของสังคมอยางทั่วถึง ครูจึง
ตองมีความตื่นตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพื่อ เตรียมความพรอมใหผูเรียนมีทักษะสาหรับการ
ออกไปดารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 โดยทักษะแห งศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญที่สุ ด คือ ทักษะการเรียนรู
(Learning Skill) สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรูเพื่อใหเด็กในศตวรรษที่ 21 นี้ มีความรู
ความสามารถ และทักษะจ าเป็ น ซึ่งเป็ นผลจากการปฏิรูปเปลี่ ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนการเตรียมความพรอมดานตาง ๆ (วิจารณแ พานิช, 2555)
ตั้งแตปีการศึกษา 2555 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีมติเห็นชอบใหโรงเรียนทั่วไปใชหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในทุกชั้นเรียน ( กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) โดยหลักสูตร
แกนกลางขั้นพื้นฐานมุงพัฒนาผูเรียนแบงเป็น 8 กลุมสาระการเรียนรู ซึ่งมีกลุมสาระการเรียนรูศิลปะเป็น
1 ใน 8 กลุมสาระการเรียนรูที่หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูศิลปะมุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ
มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซึ้งในคุณคาของศิลปะ เปิดโอกาสใหผูเรียนแสดงออกอยางมีอิสระใน
ศิลปะแขนงตาง ๆ ประกอบดวย 3 สาระ คือ สาระที่ 1 ทัศนศิลป สาระที่ 2 ดนตรี สาระที่ 3 นาฏศิลป สาระ
การเรียนรูดนตรี มุงใหผูเรียนมีความรูความเข าใจองคแประกอบดนตรี แสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรคแ
วิเคราะหแ วิพากษแ วิจารณแคุณคาดนตรี ถายทอดความรูสึกทางดนตรีอยางอิสระ ชื่นชมและประยุกตแใชใน
ชีวิตประจาวัน เขาใจความสัมพันธแระหวางดนตรี ประวัติศาสตรแ และวัฒนธรรม เห็นคุณคาดนตรีที่เป็นมรดก
ทางวัฒนธรรม ภูมิปใญญาทองถิ่น ภูมิปใญญาไทย และสากล รองเพลง และเลนดนตรี ในรูปแบบตาง ๆ แสดง
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี แสดงความรูสึกที่มีตอดนตรีในเชิงสุนทรียะ เขาใจความสัมพันธแระหวางดนตรี
กับประเพณีวัฒนธรรม และเหตุการณแในประวัติศาสตรแ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) แตวิธีการที่จะนา
ดนตรี ไปสูเด็กเป็นวิธีการที่ไมสามารถทาไดงายนัก ดังนั้นวิธีการสอนดนตรีจะบรรลุตามเปูาหมายที่ตั้งไวนั้น
เป็นกระบวนการที่แตกตางจากวิธีสอนศิลปะแขนงอื่น ๆ อยางไรก็ตามวิชาดนตรี จะชวยพัฒนาไดมากหรือนอย
นั้น ขึ้นอยูกับการสอนของครูเป็น หลัก เพราะครูเป็นผูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหแกผูเรียน ถาครูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับผูเรียนทุก ๆ ดานแลว วิชาดนตรีจะเป็นวิชาที่ชวยพัฒนาการเรียน
การสอนในดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ ณรุทธแ สุทธจิตตแ (2555) กลาววา ความสนใจ (Interest) เป็นสิ่ง
สาคัญ สาหรับการเรียนรู ซึ่งมนุษยแจะเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดดีเมื่อมีความสนใจในสิ่งนั้น ๆ การสราง ความนาสนใจ
เป็นสิ่งที่ดี ซึ่งสามารถทาไดหลายรูป แบบ เชน การจัดกิจกรรมการเรียนการ สอน การใชสื่อการสอน การ
ประยุกตแสิ่งตาง ๆ เป็นตน ความสนใจมาจากแรงจูงใจ (Motivation) ซึ่งเป็นปใจจัยที่สรางใหผูเรียนเกิดความ
สนใจเพื่อ เรี ย นรู สิ่ ง ต า ง ๆ ไดดี ซึ่ ง มี ทั้ ง การจู ง ใจที่ม าจากผู ส อน หรื อ การจู ง ใจที่ม าจากผู เ รี ย นเอง และ
Kathryn A. (2011) กลาววา การเรียนดนตรีมีประโยชนแตอวิชาอื่น ๆ เพราะการเรียนดนตรีจะสงเสริมทัก ษะ
ในการคิดสรางสรรคแ เสริมศักยภาพทางดานอารมณแ รวมถึงทางกายภาพ และชวยใหนักเรียนมีพัฒนาการมีสวน
ชวยใหนักเรียนอยูกับสภาวะแวดลอมในโรงเรียนไดดี
จังหวัดขอนแกนเป็นจังหวัดที่ไดรับการพัฒนาใหเป็นเมืองหลัก ถือเป็นศูนยแกลางการพัฒนาของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525–2525) จึงมีความเจริญ
รุดหนาอยางรวดเร็วในรอบสิบปีที่ผานมาเปรียบประดุจเป็นเมืองหลวงแหงที่ราบสูงอีสานนี้
องคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติองคแการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540
ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2540 โดยกาหนดใหเป็นราชการสวนทองถิ่นที่เป็นนิติบุคคล มีหนาที่ให
บริหารสาธารณะ โดยไมซ้าซอนกับองคแกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ กาหนดให “นายกองคแการบริหารสวน
จังหวัด” เป็น หัวหนาฝุ ายบริ หารแทนผูวาราชการจังหวัด และมี “สภาองคแการบริหารสว นจังหวัด ” เป็น
หนวยงานปกครองทองถิ่นที่ประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาขึ้นมาเป็นตัวแทน ตามสัดสวนจานวนประชากร
และสภาองคแการบริหารสวนจังหวัด เลือกสมาชิกสภาองคแการคนหนึ่งเป็นนายกองคแการบริหารสวนจังหวัด
และใหนายกองคแการบริหารสวนจังหวัด ตั้งรองนายกองคแการบริหารสวนจังหวัด จากสมาชิกสภาองคแการ
บริหารสวนจังหวัด และกาหนดใหมีขาราชการองคแการบริหารสวนจังหวัดขึ้นโดยตรง โดยมีวิสัยทัศนแดาน
การศึกษาคือ “องคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มุงสงเสริม อนุรักษแ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงาม โดยใชหลักการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management)” ซึ่งโรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ประกอบดวย โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรคแ โรงเรียนซับสมบูรณแพิทยาลัย โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพแ โรงเรียนพูวัดพิทยาคม
โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม โรงเรียนบานคูขาด (สถิตยแอุปถัมภแ) โรงเรียน
เมืองพลพิทยาคม โรงเรียนโนนหันวิทยายน โรงเรียนสีชมพูศึกษา โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา โรงเรียนเปรมติณ
สูลานนทแ โรงเรียนหนองโนประชาสรรคแ โรงเรียนหนองโนประชาสรรคแ โรงเรียนแทนศิลาทิพยแศึกษา โรงเรียน
ซาสูงพิทยาคม และโรงเรียนบานหนองเสี้ยว โดยทุกโรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนไดรับ
การสนับสนุนดานดนตรีเป็นอยางดี เชน การจัดโครงการอบรมดานดนตรีใหกับครูและนักเรียนในสังกัดองคแการ
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บริหารสวนจังหวัดขอนแกน การสงเสริมการประกวดวงโยธวาธิต และสงเสริมการจัดตั้งวงดนตรีตางๆ เพื่อใช
ในการแสดงในงานที่สาคัญของจังหวัดขอนแกน
จากความสาคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาหลักสูตรดนตรีจึงไดศึกษาสภาพและ
ปใญหาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและมุงหวังใหเป็นตนแบบ
ในการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนหลักสูตรดนตรีสูความเป็นเลิศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนใน
สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนตอไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดเรียนการสอนดนตรี ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน
2. เพื่อศึกษาปใญหาการจัดเรียนการสอนดนตรี ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ สภาพและปใญหาการจัดเรียนการสอนดนตรี ระดับ
มัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน มีวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร คือครูผูสอนวิชาดนตรี ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน
1.2 กลุมตัวอยาง คือ ครูผูสอนวิชาดนตรี ระดับมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดองคแการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน จานวน 30 คน ในการสนทนากลุมเกี่ยวกับการสภาพและปใญหาในการจัดการ
จัดการเรียนการสอนดนตรี ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
2. วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ การใชหลักสูตร การจัดการเรียนรู การใชสื่อการเรียนรู
และการวัดและประเมินผล ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวของ นามารางเป็นแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณแเพื่อสารวจสภาพและปใญหาเกี่ยวกับการจัดการจัดการเรียนการสอนดนตรี
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและวิธีสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ผูวิจัยไดใชเครื่องมือตางๆ ในการศึกษาซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรางดังนี้
3.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย
3.1.1 แบบสอบถามเพื่อสารวจสภาพการจัดการจัดการเรียนการสอนดนตรี
3.1.2 แบบสัมภาษณแเชิงลึกเพื่อสอบถามปใญหาในการจัดการเรียนการสอน
4. แบบสอบถามเพื่อสารวจสภาพการจัดการจัดการเรียนการสอนดนตรี
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ใชวิธีสอบถามและสัมภาษณแเกี่ยวกับสภาพและปใญหาใน
การจัดการเรียนการสอนดนตรี ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
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ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4.1 ศึกษาเอกสาร คูมือตาราวิชาการเกี่ยวกับการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) ของ Likert
4.2 ศึกษาเอกสาร คูมือเกี่ยวกับจิตวิทยาการสอนดนตรีสากลและพฤติกรรมการสอนดนตรีสากลของ
ณรุทธแ สุทธจิตตแ (2555) จากเอกสารหลักสูตรการสอนดนตรีสากล เพื่อเป็นแนวคิดในการสร างแบบสารวจ
สภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรี ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน
4.3 สรางแบบสอบถามเพื่อสารวจความคิดเห็นของครูผูสอนวิชาดนตรีตอสภาพการจัดการเรียนการ
สอนและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรดนตรีสูความเป็นเลิศของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัด
องคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
4.4 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตองของเครื่องมือ
ดานความเที่ยงตรงและครอบคลุมเนื้อหา
4.5 นาแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขเสนอผูเชี่ยวชาญจานวน 3 ทาน ทาการประเมินแบบ
สารวจ โดยใชแบบประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามแบบประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดย
กาหนดเกณฑแใหคะแนนรายขอ ดังนี้
ระดับการประเมิน 5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมากที่สุด
ระดับการประเมิน 4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมาก
ระดับการประเมิน 3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติปานกลาง
ระดับการประเมิน 2 หมายถึง ระดับการปฏิบัตินอย
ระดับการประเมิน 1 หมายถึง ระดับการปฏิบัตินอยที่สุด
สาหรับเกณฑแที่ใชในการแปลความหมายคาเฉลี่ย ใชเกณฑแการพิจารณาดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด
5.การเก็บรวบรวมขอมูล
5.1 แบบสอบถามเพื่อสารวจสภาพการจัดการจัดการเรียนการสอนดนตรี ผูวิจัยดาเนินการเก็บ
ขอมูลโดยกาหนดประเด็นในการตอบตามเนื้อหา 4 ดาน ประกอบไปดวย ดานการใชหลักสูตร ดานการจัด
กิจ กรรมการเรี ย นการสอน ด า นการใช สื่ อ การเรี ย นรู และด า นวั ด และประเมิน ผล โดยให ค รู ผู ส อนตอบ
แบบสอบถามและสงคือผูวิจัย
5.2 แบบสัมภาษณแเชิงลึกเพื่อสอบถามปใญหาในการจัดการเรียนการสอน โดยกาหนดประเด็นในการ
ตอบตามเนื้อหา 4 ดาน ประกอบไปดวย ดานการใชหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด านการ
ใชสื่อการเรียนรู และดานวัดและประเมินผล เป็นแบบสัมภาษณแเชิงลึก และทาการสนทนากลุมกับครูผูสอนทั้ง
30 คนในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ หองประชุมองคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
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6.การวิเคราะหแขอมูล
การวิเคราะหแ ขอมูล ผูวิจัย ไดดาเนินการการวิเคราะหแข อมูล ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากการ
สะทอนผลการปฏิบัติดังนี้
6.1 ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก การหาคารอยละและคาเฉลี่ยและการจัดอันดับ (Ranking)
6.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ จากเครื่องมือตางๆ ไดแก แบบสัมภาษณแเชิงลึก การสนทนากลุม ผูวิจัยไดนา
ขอมูลจากเครื่องมือดังกลาวมาวิเคราะหแ อภิปรายผล ประเมินผลลงขอสรุปไปสูการสรุปปใญหาในการจัดการ
เรียนการสอนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
ผลการวิจัย
ผูวิจั ยไดส รุป ผลการวิจั ยออกเป็ น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 สภาพการจัดการเรียนการสอนดนตรีระดับ
มัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน และตอนที่ 2 ปใญหาการจัดการเรียนการ
สอนดนตรีระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
ตอนที่ 1 สภาพการจัดการเรียนการสอนดนตรีระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน
ตารางที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
เพศ
อายุ

วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์สอน

รายละเอียด
ชาย
หญิง
ไมเกิน 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไมเกิน 10 ปี
11 – 20 ปี
มากกวา 20 ปี

ร้อยละ
90
10
29.97
66.7
3.33
0
93.34
6.66
0
50
46.67
3.33

จากตารางที่ 1 พบวา มีเพศชาย (รอยละ 90) เพศหญิง (รอยละ 10) อายุไมเกิน 30 ปี (รอยละ 29.97) อายุ
31 – 40 ปี (รอยละ 66.7) อายุ 41 – 50 ปี (รอยละ 3.33) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (รอยละ
93.34) ระดับปริญญาโท (รอยละ 6.66) ประสบการณแสอนไมเกิน 10 ปี(รอยละ 50) 11 – 20 ปี (รอยละ
46.67) และมากกวา 20 ปี (รอยละ 3.33)
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ตารางที่ 2 สภาพการจัดการเรียนการสอนดนตรีระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน
ข้อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

รายละเอียด
ก. ด้านการใช้หลักสูตร
ผูสอนชี้แจงถึงโรงเรียนจัดใหมีหลักสูตร คูมือครู แนว
การใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ใหครูศึกษาคนควาอยางเพียงพอ
ผูสอนชี้แจงถึงมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด
สมรรถนะสาคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึง
ประสงคแ
ผูสอนชี้แจงถึงการวิเคราะหแหลักสูตรการจัดทาหนวย
การเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด เวลาได
เหมาะสมสอดคลองกับสาระการเรียนรู
ผูสอนชี้แจงถึงตัวชี้วัดของหลักสูตรวิชาดนตรีที่
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
ข. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผูสอนชี้แจงถึงการนามาตรฐานการเรียนรู และ
ตัวชี้วัดมาใชในการกาหนดเนื้อหา การจัดทาหนวย
การเรียนรูการจัดกิจกรรม
ผูสอนชี้แจงถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยคานึง
ความแตกตางระหวางบุคคลและแบงกลุมตาม
ความสามารถของผูเรียนเกง ปานกลาง ออน
ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเลือกใชวิธีสอนและ
เทคนิคการสอน สื่อ แหลงเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางเต็มศักยภาพและ
บรรลุเปูาหมายที่กาหนด
ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมี
ทักษะทางสังคม เชน การทางานเป็นกลุม
ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีความสัมพันธแกับ
ชีวิตประจาวันของผูเรียน
ผูสอนจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู และดูแล
ชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู
ค.ด้านการใช้สื่อการเรียนรู้

ค่าเฉลี่ย
แปลผล
4.52
ระดับการปฏิบัติมากที่สุด
4.60
ระดับการปฏิบัติมากที่สุด
4.55

ระดับการปฏิบัติมากที่สุด

4.63

ระดับการปฏิบัติมากที่สุด

4.30

ระดับการปฏิบัติมาก

4.39
4.70

ระดับการปฏิบัติมาก
ระดับการปฏิบัติมากที่สุด

4.35

ระดับการปฏิบัติมาก

4.13

ระดับการปฏิบัติมาก

4.75

ระดับการปฏิบัติมากที่สุด

4.70

ระดับการปฏิบัติมากที่สุด

4.03

ระดับการปฏิบัติมาก

4.51

ระดับการปฏิบัติมากที่สุด

(84)

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

ผูสอนจัดเตรียม เลือกใชสื่อ นาภูมิปใญญาทองถิ่น
และเทคโนโลยีเหมาะสมมาประยุกตแใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
ผูสอนศึกษาวิธีการใชสื่อการสอนและเตรียมการใชสื่อ
การสอนกอนนาไปใชสอนทุกครั้ง
ผูสอนเลือกใชสื่อที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มี
ความหลากหลาย สอดคลองกับวิธีการเรียนรู
ธรรมชาติของวิชาและความแตกตางระหวางบุคคล
ของผูเรียน
ง.ด้านการวัดและประเมินผล
ผูสอนแจงวิธีการวัดและประเมินผล เกณฑแการให
คะแนนแกผูเรียนกอนทาการสอนวิชาดนตรี
ผูสอนทดสอบวัดความรูพื้นฐานของผูเรียนกอนทา
การสอน
ผูสอนทาการวัดและประเมินผลระหวางเรียนเพื่อให
พัฒนาปรับปรุงความกาวหนาในการเรียนรู ของ
ผูเรียนโดยใหสอดคลองมาตรฐานการเรียนรูและ
ตัวชี้วัด
ผูสอนวัดผลและประเมินผลผูเรียนโดยคานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล
ผูสอนกาหนดเกณฑแการวัดและประเมินผลได
ครอบคลุมทัง้ 3 ดาน คือ ดานความรู ดาน
กระบวนการดานคุณลักษณะ

4.33

ระดับการปฏิบัติมาก

4.51

ระดับการปฏิบัติมากที่สุด

4.70

ระดับการปฏิบัติมากที่สุด

4.21
4.45

ระดับการปฏิบัติมาก
ระดับการปฏิบัติมาก

4.05

ระดับการปฏิบัติมาก

4.23

ระดับการปฏิบัติมาก

4.08

ระดับการปฏิบัติมาก

4.25

ระดับการปฏิบัติมาก

จากตารางที่ 2 พบวา ดานการใชหลักสูตรมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.52) และดาน
การใชสื่อการเรียนรู (คาเฉลี่ยเทากับ 4.51) ระดับการปฏิบัติมากไดแก ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.39) และดานการวัดและประเมินผล (คาเฉลี่ยเทากับ 4.21)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”
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ระดับการปฏิบัติมากที่สุดไดแก ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะทางสังคม เชน
การทางานเป็นกลุม (คาเฉลี่ยเทากับ 4.75) ผูสอนชี้แจงถึ งการนามาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดมาใชในการ
กาหนดเนื้อหา การจัดทาหนวยการเรียนรูการจัดกิจกรรม (คาเฉลี่ยเทากับ 4.70) ผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหมีความสัมพันธแกับชีวิตประจาวันของผูเรียน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.70) ผูสอนเลือกใชสื่อที่มีคุณภาพ มีความ
เหมาะสม มีความหลากหลาย สอดคลองกับวิธีการเรียนรู ธรรมชาติของวิชาและความแตกตางระหวางบุคคล
ของผูเรียน (คาเฉลี่ยเทากับ 4.70) ผูสอนชี้แจงถึงการวิเคราะหแหลักสูตรการจัดทาหนวยการเรียนรู มาตรฐาน
การเรียนรู ตัวชี้วัด เวลาไดเหมาะสมสอดคลองกับสาระการเรียนรู (คาเฉลี่ยเทากับ 4.63) และผูสอนชี้แจงถึง
โรงเรียนจัดใหมีหลักสูตร คูมือครู แนวการใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ใหครู
ศึกษาคนควาอยางเพียงพอ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.60) ผูสอนศึกษาวิธีการใชสื่อการสอนและเตรียมการใชสื่อการ
สอนกอนนาไปใชสอนทุกครั้ง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.51)
ตอนที่ 2 ปัญหาการจัดการเรียนการสอนดนตรีระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น
สรุปปัญหาเป็นรายด้านดังนี้
1. ดานการใชหลักสูตร
1) หลักสูตรแกนกลางไมตรงกับความตองการของผูเรียนและผูสอน
2) เนื้อหามีปริมาณมากแตชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนมีนอย
3) ตัวชี้วัดมีมากเกินไปเกินกวาที่จะปฏิบัติไดตามจานวนชั่วโมงที่สอน
4) ขาดความตอเนื่องในการสอนเนื่องจากขอจากัดดานเวลา
5) หลักสูตรไมตรงกับบริบทของโรงเรียนและผูเรียน
2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1) ไมสามารถสอนปฏิบัติไดจริงในชั่วโมงเรียน
2) บางกิจกรรมไมสามารถทาไดจริงในขั้นตอนปฏิบัติ
3) ระดับสติปใญญาและความสามารถของผูเรียนมีความแตกตางกันทาใหการจัดการเรื่องบาง
หัวขอไมบรรลุวัตถุประสงคแ
4) ขาดบุคลากรดานดนตรีโดยตรงและผูสอนยังขาดความรูเฉพาะเครื่อง
5) สถานที่ไมเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน
3. ดานการใชสื่อการเรียนรู
1) เครื่องดนตรียังไมเพียงพอและไมมีคุณภาพ
2) ผูสอนขาดความรูในการใชสื่อ และสื่อที่ใชมีอุปสรรคดานสถานที่ที่ไมเหมาะสม
3) ขาดสื่อการสอนดานดนตรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแและเครื่องฉายโปรเจคเตอรแ
4. ดานวัดและประเมินผล
1) เครื่องมือวัดและประเมินผลไมสามารถใชไดกับทุกคนเพราะทักษะความสามารถที่แตกตาง
2) ไมสามารถวัดผลไดตามเวลาที่กาหนดโดยเฉพาะรายวิชาปฏิบัติดนตรี
3) การวัดและประเมินผมไมครบตามกระบวนการเนื่องจากปใญหาดานเวลา
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ภาพที่ 1 สนทนากลุมเกี่ยวกับสภาพในการจัดการจัดการเรียนการสอนดนตรี และหาแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรดนตรีสูความเป็นเลิศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ หองประชุมองคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ภาพที่ 2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะดนตรีสูความเป็นเลิศ โรงเรียนในสังกัด
องคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 – 2 กันยายน 2561 ณ โรงละครคณะ
ศิลปกรรมศาสตรแมหาวิทยาลัยขอนแกน

ภาพที่ 3 การจัดแสดงดนตรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน ในวันที่ 2 กันยายน 2561 ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตรแ มหาวิทยาลัยขอนแกน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง สภาพและปใญหาการจัด เรียนการสอนดนตรี ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนใน
สังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนมีขอคนพบ สรุปไดดังนี้
สภาพการจัดการเรียนการสอนดนตรีระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน
ดานการใชหลักสูตรมีระดับการปฏิบัติมากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.52) และดานการใชสื่อการเรียนรู (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.51) ระดับการปฏิบัติมากไดแก ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู (คาเฉลี่ยเทากับ 4.39) และดานการ
วัดและประเมินผล (คาเฉลี่ยเทากับ 4.21)
ปใญหาการจัดการเรียนการสอนดนตรีระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกั ดองคแการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน ดานการใชหลักสูตร พบวา หลักสูตรแกนกลางไมตรงกับความตองการของผูเรียนและผูสอน อีกทั้ง
เนื้อหามีปริมาณมากตัวชี้วัดมีมากเกินไปแตชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอนมีนอย ดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน พบวา ระดับสติปใญญาและความสามารถของผูเรียนมีความแตกตางกันทาใหการจัดการเรื่องบาง
หัวขอไมบรรลุวัตถุประสงคแ ไมสามารถสอนปฏิบัติไดจริงบางกิจกรรมไมสามารถทาไดจริงในขั้นตอนปฏิบัติใน
ชั่วโมงเรียน และขาดบุคลากรดานดนตรีโดยตรงและผูสอนยังขาดความรูเฉพาะเครื่อง ซึ่งสอดคลองกับ ปิยพันธแ
แสนทวีสุข (2544) กลาววา ปใญหาสวนใหญคือขาดเจาหนาที่ทางเทคนิคทางดานดนตรีในสาขาวิชาขาดแคลน
ผูสอนบางรายวิชา ผูสอนไมสามารถสอนใหบรรลุเปูาหมายของหลักสูตรดานการใชสื่อการเรียนรู พบวา ผูสอน
ขาดความรูในการใชสื่อ ขาดสื่อการสอนดานดนตรี เทคโนโลยีคอมพิว เตอรแและเครื่องฉายโปรเจคเตอรแและสื่อ
ที่ใชมีอุปสรรคดานสถานที่ที่ไมเหมาะสม และเครื่องดนตรียังไมเพียงพอและไมมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับ
ชัยวัฒนแ เชาวนแรัตนะ (2543) กลาววา ผูสอนสวนใหญใชสื่อและอุปกรณแตางๆ สอดคลองกับบทเรียน แตผูสอน
บางคนไมมีความสามารถในการใชสื่อและอุปกรณแสมัยใหม เชน คอมพิวเตอรแ เครื่องซีเควนเซอรแ ผูเรียนสวน
ใหญคิดวาสื่อที่มีดีอยูแลว แตก็มีบางสวนบอกวาโนตเพลง แผนซีดี ยังไมพอตอความตองการของผูเรียน รวมทั้ง
เครื่องดนตรีสาหรับซอม และหองซอมดนตรีก็ไมเพียงพอ ดานวัดและประเมินผล พบวา เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลไมส ามารถใชไดกับทุกคนเพราะทักษะความสามารถที่แตกตาง ไมสามารถวัดผลไดตามเวลาที่
กาหนดและการวัดและประเมินผมไมครบตามกระบวนการเนื่องจากปใญหาดานเวลา ซึ่งสอดคลองกับ พิมลแข
สุวรรณกนิษฐแ (2546) กลาววา ปใญหาในดานการแจงเกณฑแการวัดและประเมินผลในแตละหนวยเรียนใหผูเรียน
ทราบกอนการเรียน และปใญหาความชัดเจนของเกณฑแ การวัดผลและการใหคะแนนและผูเรียนตองการใหมี
การปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
ในการทาวิจัยครั้งตอไปผูวิจัยมองเห็นประเด็นอื่น ๆ ที่นาสนใจ และสมควรนาเสนอเป็นหัวขอวิจัยดังนี้
1. การพัฒนาหลักสูตรดนตรีสูความเป็นเลิศ
2. การพัฒนารูปแบบการสอนดนตรีสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณองคแการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ที่ไดใหทุนสนับสนุนในการทาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยจึง
ขอกราบขอบพระคุณไวในโอกาสนี้
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บทคัดยอ
สาขาวิชาปพาทย เปนสาขาหนึ่งในวิทยาลัยนาฏศิลปซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ
โดยมีการจั ดโครงสรางหลักสู ตรตั้ งแตพื้นฐานกระทั่งชั้นสู ง บทความนี้เปนบทวิเคราะหการจัดโครงสราง
หลักสูตร “วิชาปพาทย” ตามหลั กสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิล ป พุทธศักราช2551 ทั้งในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการศึกษาพบวา การจัดโครงสรางหลักสูตร “วิชาปพาทย”
ตามหลักสูตรพื้นฐานวิชาชีพวิทยาลัยนาฏศิลป พุทธศักราช 2551มีความสอดคลองกับพัฒนาการดานสติป
ญญาตามชวงวัย และพัฒนาการการเรียนรู ทางดานดนตรีของผูเรียน ซึ่งครูผู สอนทาหนาที่เปนตนแบบเพื่อถา
ยทอดทักษะการปฏิบัติใหกับผูเรียน โดยเริ่มจากการฝกทักษะฆองวงใหญเพื่อเปนพื้นฐานใหกับผูเรียนทุกคน
ตัง้ แตทานั่ง การจับไม การวางมือ จังหวะและบุคลิกภาพโดยรวม แลวจึงฝกทักษะการบรรเลงเครื่องมือเอกและ
กลวิธีผ านบทเพลงในแตละภาคเรียน ไดแก เพลงสองชั้น เพลงหนาพาทย เพลงเถา เพลงตับ ไปจนถึงเพลง
เดี่ยวอยางเปนลาดับขั้น ทั้งนี้การจัดโครงสรางหลักสูตรวิชาปพาทยนั้นมีความสอดคลองกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางดานดนตรีไทย ขณะเดียวกันการจัดลาดับเพลงบางสวนยังมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพดนตรีไทย อยางไรก็ตาม โครงสรางหลักสูตรสาขาวิชาปพาทยในวิทยาลัยนาฏศิลปะนั้นจะสอดแทรก
บทเพลงเกี่ยวกับการแสดง เพื่อใหผูเรียนสามารถนาไปประยุกตใชไดจริงในการบรรเลงประกอบการแสดงโขน
ละครตามบทบาทของวงปพาทย
คาสาคัญ : โครงสรางหลักสูตร, ปพาทย, วิทยาลัยนาฏศิลป

Abstract
Pi Phat is one of the major available in the College of Dramatic Arts. Thecurriculum
is held in the practical section. The curriculum comprehends since the fundamental to the
advance level. This article is an analysis over the curriculum structure of “Pi-Phat” according
to the fundamental professions’ curriculum of The College of Dramatic Arts, 2008 both in the
secondary school and high school.According to the study of the curriculum of “Pi-Phat”
________________________________________________________________________________
*วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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according to the fundamentalcurriculum of the professional curriculum of the College of
Dramatic Arts, 2008, the course is consistent with the development of the age and the music
learning of thestudents. The teacher act as the leader in transferring the skill of Khong Wong
Yai as the basic skill for all of the students. This includes the sitting position, the grip, the
handing position, the rhythm, and the overall personality. After that, the students
will practice the instruments skill and the techniques in each song in each semester.
This includes “Song Chan”, “Na Pat”, “Tao” and “Tab” as well as the solo session
respectively. The professional curriculum of “Pi Pat” consistent with the Thai music
culture. At the same time, some music sequences are arranged to consist of the Thai
professional music standard. However, the structure of “Pi-Phat” curriculum of the
College of Dramatic Arts courses also includes the lesson about the performance as
well. The students can apply the performance in the practical performance based on
the role of Phi Phat band.
Keywords : Structure Curriculum, Pi -Phat, The College of Dramatic Arts

บทนา
ดนตรี ไทยเปนหนึ่ งในมรดกวัฒ นธรรมของชาติที่เกิดขึ้นจากการสั่ งสมภูมิป ญญาของบรรพบุรุษ
ซึ่งมีความโดดเดนแสดงถึงเอกลักษณของชาติ เปนทั้งศาสตรและศิลปที่ประกอบดวยเหตุและผลสามารถอธิบาย
ได เปนวัฒนธรรมที่สัมพันธกับวิถีชีวิตของคนไทยที่มีระเบียบแบบแผนอยางชัดเจน ทั้งยังมีขนบธรรมเนียมและ
ขั้นตอนในการศึกษาเลาเรียนโดยเฉพาะวิชาปพาทย แตเดิมวิชาชีพดนตรีไทยมีการสืบทอดกันอยูในกลุม
นักดนตรี 3 กลุม ไดแก ชาวบาน ชาววัด และชาววัง ซึ่งมีความผูกพันเกี่ยวเนื่องกันเปนสามเหลี่ยมแหงบาน
วัด วัง เปรียบเสมือนรากฐานแหงวัฒนธรรมของชาติ โดยแตละกลุ มตางมีครู แนวทางการบรรเลง รวมถึง
รูปแบบการถายทอดที่แตกตางกัน อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาแลวจะพบวาทุกแหงมีแนวทางในการเรียนการ
สอนที่คลายคลึงกัน มีการจัดลาดับขั้นของการเรียนตามขนบธรรมเนียมของดนตรีไทย และตามศักยภาพของผู
เรียน หากแตไมไดมีการจัดทาตาราเนนการจาและฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความชานาญ สงผลใหทางเพลงหรือ
กลวิ ธี ใ นการบรรเลงดนตรี ไ ทยไม แพร หลายมากนั ก (ส านั ก มาตรฐานอุ ด มศึ ก ษา ส านั ก งานปลั ด
ทบวงมหาวิทยาลัย, 2545)
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม สงผลตอวัฒนธรรมการเรียนการสอนดนตรีไทยกาวเขาสูระบบ
การศึ กษา โดยมี วิทยาลั ย นาฏศิล ป สถาบัน บัณฑิต พัฒ นศิ ล ป กระทรวงวัฒ นธรรม เปนสถานศึกษาที่จั ด
การศึกษาเฉพาะทางพิเศษดานวิชาชีพ นาฏศิลป ดุริยางคศิลป สาหรับผู เรียนที่มีความสนใจ ความสามารถ
และความถนัด โดยวิทยาลัยนาฏศิลปจัดโครงสรางของหลักสูตรใหสาระการเรียนรู มีความเหมาะสมกับผู เรียน
ซึ่งปจจุบันใชโครงสรางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่กาหนดสาระการเรียนรู
ตรงตามสภาพกลุมเปาหมาย ทั้งสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ และสาระการเรียนรูเพิ่มเติมทางวิชาชีพ
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ประกอบดวย วิชานาฏศิลปไทย ดุริยางคไทยและศิลปสากล ทั้งนี้อาศัยขอกาหนดของหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีลักษณะยืดหยุนใหโอกาสสถานศึกษาสามารถจัดกลุ มสาระการเรียนรูเพิ่มเติมได
ตามความเหมาะสมของกลุ มเปาหมาย เพื่อพัฒนาผู เรียนใหมีความสมดุลทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู ความสามารถทางดานศิลปะ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีสุนทรียภาพ ชื่นชม
และเห็นคุณคาของศิลปะ ซึ่งเปนมรดกของชาติสาขาวิชาปพาทย เปนอีกสาขาหนึ่งที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในวิทยาลัยนาฏศิลป ตั้งแตเริ่มกอตั้งวิทยาลัยจนถึงปจจุบัน โดยจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
ขนบธรรมเนียมการเรียนดนตรีไทยแบบโบราณและมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกับวัดชี้วัดใน
โครงสรางการศึกษาระดับชาติ พรอมทั้งสรางทักษะพื้นฐานที่ดีใหแกผูเรียนและสามารถนาไปประยุกตใชในการ
บรรเลงไดอยางเหมาะสมในบริบทสังคมปจจุบันบทความนี้เปนการวิเคราะหแนวทางการจัดโครงสรางหลักสูตร
สาขาวิชาปพาทยในวิทยาลัยนาฏศิลป เพื่อชี้ใหเห็นความสอดคลองของหลักสูตรกับพัฒนาการของผู เรียน และ
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทย
ความเปนมาของวิทยาลัยนาฏศิลป
ดนตรี ไ ทยนั บ เปนมรดกทางวั ฒ นธรรมของชาติ ที่สื บ ตอกั นมายาวนาน มีค วามเกี่ย วของกั บวิ ถี
ชีวิ ต ของคนไทยตั้ ง แตแรกเกิ ด จนกระทั่ ง ตาย ดนตรี ไ ทยเขามามี บ ทบาทในการด าเนิ น ชี วิ ต ทั้ ง สิ้ น ดั ง จะ
เห็นไดจากบทบาทของดนตรีในการประกอบพิธีกรรมความเชื่อ และความบันเทิงของคนในสังคมแมแตพระ
มหากษัตริย เมื่อมีประสูติกาลตามราชประเพณีก็จะมีวงดนตรีคอยประโคมใหรูวามีพระประสูติกาลแลว และยัง
มีเพลงเปนเครื่องแสดงดวยวาประสูติเปนชายหรือหญิง ตอจากนั้นไมวาจะเหกลอม บรรทม ขึ้นพระอู โสกันต
ฯลฯ ลวนใชดนตรีบรรเลงประกอบในพิธีทั้งสิ้น อีกทังดนตรีสื่อกลางในการสื่อสารระหวางมนุษยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ตามความเชื่อของทองถิ่น ขณะเดียวกันยังเปนสิ่งที่แสดงออกถึงสุนทรียะของมนุษยในอดีตประเทศไทยมีระบบ
การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ดนตรีไทยเปรียบเสมือนเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย พระ
บรมวงศานุวงศ และเจาขุนมูลนายตางๆ ดนตรีไทยจึงไดรับการอุปถัมภจากราชสานักและวังตางๆ ของเจานาย
อยางแพรหลาย มีทางเพลงที่แตกตางกันออกไปโดยพื้นที่ในการถายทอดวัฒนธรรมของชาวบานและชาววังเปน
ศูนยกลางคือ วัด ดังจะเห็ นไดจากภาพยนตรหรือเรื่องราวทางประวัติศาสตรของดนตรีไทยที่กลาวถึงการ
ประชันดนตรีในสมัยกอนทั้งในวัดและวัง การแลกรับวัฒนธรรมดนตรีไทยในอดีตจึงเปนความสัมพันธ
ระหวางสามเหลี่ ยม บาน-วัด -วัง ภายหลั งเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสั งคมครั้งใหญ คือ การ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 สงผลใหราชสานักลดบทบาทลง ดนตรี-นาฏศิลปที่ถูกอุปถัมภโดย
ราชสานักผันเขาสูระบบการศึกษาอยางเต็มรูปแบบ เพื่อสงเสริมการอนุรักษความเปนไทยและกระจายตัวอยู ทั่ว
ประเทศ โดยจั ด ตั้ง “วิ ทยาลั ย นาฏศิล ป” หรื อ เดิ มชื่ อ วา “โรงเรี ยนนาฏดุริ ย างคศาสตร” เปนโรงเรี ย น
ทางด านศิ ล ปะแห งแรกภายใต การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย เป ดสอนครั้ ง แรกเมื่ อ วั น ที่ 17
พฤษภาคม พ.ศ. 2477 นั บ เปนสถาบั นการศึกษาแหงแรกที่ใหการศึกษาทั้งวิช าสามัญและวิช าศิล ปะ
ภายใตการดู แ ลของกรมศิ ล ปากร กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในสมั ย นั้ น ผู กอตั้ ง โรงเรี ย นนี้ คื อ พลตรี ห ลวง
วิจิ ตรวาทการ อธิ บ ดีคนแรกของกรมศิล ปากร ซึ่ งทานไดแสดงปาฐกถาตอนหนึ่งวา “ความตั้ง ใจของ
ขาพเจาในการบํ า รุ ง วิ ช านี้ ไม ใชเพื่ อ ทุ ก คนไปมี อ าชี พ ในทางนี้ แต เพื่ อ ฟ นฟู วั ฒ นธรรมเกาแกของเรา
ที่ ว า ความรู ท างฟอนรํ า และดนตรี เ ปนความรู สํ า หรั บ คนทั่ ว ไป รู ไ วเพื่ อ บํ า รุ ง กํ า ลั ง ใจ” โดยไดรั บ
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งบประมาณจากรั ฐ บาลมาก อสร างโรงเรี ย นในบริ เ วณวั ด บวรสถานสุ ท ธาวาส (อั ศ นี ย เปลี่ ย นศรี ,
2555)

ภาพที่ 1 : พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ อธิบดีคนแรกของกรมศิลปากร
ผูกอตั้ง “โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร” (วิทยาลัยนาฏศิลปในปจจุบัน)
ที่มา : https://palungjit.org/threads/มันสมอง-พล-ต-หลวงวิจิตรวาทการ.610639/

ภาพที่ 2 วัดบวรสถานสุทธาวาส หรือโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตรในอดีต
ที่มา : The standard, 2561
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(93)

ตอมาเมื่อพ.ศ. 2478 ทางการมีความประสงคที่จะใชวิชาศิลปะทางโขน-ละคร และดนตรี
มารวมอยู ใ นสั ง กั ด เดี ย วกั น จึ ง ไดโอนครู อ าจารยทางนาฏศิ ล ปและดุ ริ ย างคศิ ล ป กั บ ศิ ล ปนประจ าราช
ส านั ก ของพระมหากษั ต ริ ย รวมทั้ ง เครื่ อ งดนตรี เครื่ อ งโขน เครื่ อ งละครของหลวงบางส วนจาก
กระทรวงวัง ใหมาสังกัดกรมศิลปากร และมีการปรับปรุง การศึกษาของโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร
ใหกวางขวางยิ่งขึ้น ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2478 ไดมีคาสั่งตั้งโรงเรียนศิลปากร สอนวิชาชางปน
ชางเขียน และชางรักขึ้นอยูกับกรมศิลปากร และใหโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตรไปรวมเปนแผนกหนึ่ง
ของโรงเรียน ศิลปากร เรียกชื่อเฉพาะแผนกนี้ว า “โรงเรียนศิลปากรแผนกนาฏดุริยางค” ใหการศึกษาวิชา
ศิล ปทางดนตรี ป พาทย และละครแตยั งไมมี โ ขน ตอมาวัน ที่ 24 สิ งหาคม พ.ศ.2485 ไดยุ บกอง
โรงเรี ย น และให “ แผนกชาง” ของโรงเรี ยนศิ ล ปากรไปขึ้ น อยู กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร และโอนกรม
ศิลปากรไปสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2485 กรมศิลปากรปรับปรุงกอง
ดุริ ย างคศิล ป เปลี่ ย นชื่ อใหมเปนกองการสั งคีต และโอนแผนกนาฏดุริยางคจากโรงเรีย นศิล ปากรขึ้นกั บ
กองการสั ง คี ต เปลี่ ย นเปน “โรงเรี ย นสั ง คี ต ศิ ล ป” ขึ้ น อยู กั บ แผนกนาฏศิ ล ป แตเนื่ อ งจากอุ ป สรรคและ
สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 รวมทั้ ง ราชการไดคื น สถานที่ ไ ปใชราชการอยางอื่ น ระหวาง พ.ศ.2485-2487
การศึกษาของโรงเรียนสังคีตศิลปะจึงหยุดชะงักไปชั่วระยะหนึ่ง พ.ศ.2488 หลังสิ้นสุดสงครามโลก
ครั้งที่ 2 นายกรัฐมนตรีบัญชาใหแกไขปรับปรุงการศึกษาของโรงเรียนสังคีตศิลปใหมและเปลี่ยนชื่อเปน
“โรงเรียนนาฏศิลป” มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ
1. เพื่อเปนสถานศึกษานาฏศิลปะและดุริยางคศิลปของทางราชการ
2. เพื่อบารุงรักษาและเผยแพรนาฏศิลปะและดุริยางคศิลปประจาชาติไทย
3. เพื่อใหศิลปะทางดนตรีและโขน – ละคร ภายในประเทศมีฐานะเปนที่ยกยอง
เมื่อเปดโรงเรียนนาฏศิลป ป พ.ศ.2488 มีนักเรียนเกาเหลืออยู ในโรงเรียนสังคีตศิลป 33 คน
เปนนั ก เรี ย นหญิ ง ทั้ ง สิ้ น จึ ง เป ดรั บ สมั ค รนั ก เรี ย นชายเข าฝกหั ด โขน จ านวน 60 คน นั บ แตนั้ น มา
โรงเรี ย นนาฏศิ ล ปก็ ข ยายการศึ ก ษาทั้ ง นาฏดุ ริ ย างคศิ ล ป ไทยและสากล กองการสั ง คี ต มาขึ้ น กั บ กอง
ศิ ล ปศึ ก ษา และไดรั บ การยกฐานะให เปน “ วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป” เมื่ อ วั น ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2515
วิทยาลัยนาฏศิล ปเปนสถาบัน การศึกษาที่มุ งผลิ ตครูและบุคลากรสายอาชีพ ในดานนาฏศิลปดนตรี มีการ
จัดการเรียนการสอนอันประกอบดวยการศึกษาวิชาสามัญและศิลปะตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัด
การศึกษาเปน 3 ระดับ คือ
ระดับนาฏศิลปชั้นตน รับผู สาเร็จการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เขาศึกษาตามหลักสูตร
3 ป ไดรับประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นตน
ระดับนาฏศิลปชั้นกลาง รับนักเรียนตอเนื่องจากระดับนาฏศิลปชั้นตนปที่ 3 และนักเรียนที่
ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น (ม.3)
เข าศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร 3
ป ได รั บ
ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นกลาง
ระดับนาฏศิลปชั้นสูง รับนักเรียนตอเนื่องจากระดับนาฏศิลปชั้นกลางเขาศึกษาตอ 2 ป
ไดรับประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูง หรือเทียบเทาอนุปริญญาในปการศึกษา 2519 ไดขยายการศึกษาจนถึง
ระดับปริญญาตรี โดยสมทบกับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในคณะนาฏศิลปและดุริยางค รับศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลปในระดับนาฏศิลปชั้นสูง เขาศึกษาตออีก 2 ป ไดรับปริญญาศึกษาศาสตร
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บัณฑิต (ศษ.บ.) ตอมาในปการศึกษา 2541 กรมศิลปากรไดจัดตั้ง “สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป” ขึ้น โดยจัด
การศึกษาในระดับปริญญาตรีดานชางศิลป นาฏศิลป ดุริยางคศิลป ทั้งไทยและสากล รับนักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาในระดับนาฏศิลปชั้นสูง เขาศึกษาตออีก 2 ป ในคณะศิลปนาฏดุริยางค และคณะศิลปศึกษา
(วิทยาลัยนาฏศิลป, 2562)
การจัดตั้งโรงเรียนนาฏดุริยางคศิลป หรือวิทยาลัยนาฏศิลปในปจจุบัน จึงเปนการรวมศูนย
จากบาน วัด วัง เขาสูระบบการศึกษาเปนบาน โรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ปจจุบันมีอยู 12
แหงทั่วประเทศ เพื่อสงเสริมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาติและวัฒนธรรมทองถิ่น
วัฒนธรรมการเรียนการสอนปพาทยในวิทยาลัยนาฏศิลป
การเรี ย นการสอนป พาทยในอดีตยึดถือตามแนวทางของส านักหรือบาน โดยมีขนบธรรมเนียม
ในการเรียนผานการถายทอดจากตนแบบ คือ ครูผูสอน ดังที่ เรณู โกศินานนท 2545) กลาววาสังคมไทยมีการ
เกาะกลุ มตั้งแตกลุ มครัวเรือนจนถึงกลุ มหมู บ าน กลุ มผู มีบรรดาศักดิ์ กลุ มอาชีพ ก็มีมาแลวตั้งแตสมัยอดีต
ลักษณะเชนนี้ แสดงใหเห็ นความเคารพนับถือกันตามชาติ ชั้นวรรณะ และอายุขัย ตลอดจนงานในวงงาน
เดียวกัน เปนความเคารพนับถือกันโดยอาศัยความเมตตาอารีเปนพื้นฐานนาไปสู ความสามัคคีของสวนรวม
ขนบประเพณีการสืบทอดวิชาความรู แกกันก็ไหลกันไปตามกระแสพฤติกรรมที่เคยมีมาแตเกากอน ดังนั้น
ขนบประเพณีขั้นตนของดนตรีไทย ก็คือ การถายทอดวิชาความรูในทางดุริยางคศาสตรอยางตอเนื่องจากคนรุน
หนึ่งถึงคนอีกรุ นหนึ่ง แมในสมัยโบราณจะเปนกลุ มขนาดเล็กเชนในครอบครัวก็ตาม หรือแมแตตามสานักครู
อาจารยทางดนตรี ก็ยังสามารถรักษาเอกลักษณและแบบอยางไวไดอยางนาชมเชย ทั้งนี้เปนเพราะความเครง
ครัดในวิชาความรูเขมแข็งทั้งผูใหความรูและผูรับความรูในการเรียนการสอนวิชาปพาทยในวิทยาลัยนาฏศิลปะ
ปจจุบันยังคงยึดถือรูปแบบการเรียนการสอนดังกลาว เนื่องจากวัฒนธรรมการเรียนการสอนดนตรีไทยการ
เลียนแบบครู หรือตนแบบผูเรียนจะตองใชทักษะการฟง การสังเกต และปฏิบัติตามตนแบบเพื่อใหเกิดทักษะ
การบรรเลงที่ถูกตองตามแบบแผนการบรรเลงดนตรีไทย ทั้งนี้รูปแบบการเรียนการสอนดังกล าวยังมีความ
เหมาะสมกับชวงวัยของผูเรียน คือ ระหวาง 13-18 ป ซึ่งมีพัฒนาการดานสติปญญามากขึ้น มีความคิดในเชิง
ตรรกวิทยา หลักสูตรดนตรีในระดับมัธยมสาหรับผูเลือกเรียนดนตรีเปนวิชาเอก ความลึกซึ้งในเนื้อหามีเพิ่มมาก
ขึ้น ผูเรียนตองทุมเทเวลาใหกับการเรียนมากขึ้น ถาตองการสรางความรู ความเขาใจในดนตรีที่กวางไกล ลึกซึ้ง
ตลอดจนฝมือดนตรีที่ดีขึ้น ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผูเรียนควรพัฒนาใหมีขึ้นในตนเองซึ่งควรไดรับความชวยเหลือจากครู
อาจารย หรื อผู ใกลชิด คือ ประสิ ทธิภ าพในการทางาน ซึ่งในชวงวัยนี้เปนวัยที่ร างกายเจริญเติบโตเต็มที่
พลกาลังที่อยู เหลือเฟอ ถาไดนามาใชในทางที่ถูก ยอมชวยใหผูนั้นมีประสิทธิภาพในการทางานไดเปนอยางดี
และเปนแนวทางในการปฏิบัติตนเปนผูใหญที่ดีตอไปการรวมกิจกรรมดนตรีจึงเปนวิถีทางหนึ่งที่ชวยสรางเสริม
ประสิทธิภาพในตนเองไดเปนอยางดี
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ภาพที่ 3 วัฒนธรรมการเรียนการสอนวิชาปพาทย ในวิทยาลัยนาฏศิลป
ที่มา : ประดิษฐ รินขอม, 2562
อยางไรก็ตาม รูปแบบการเรียนการสอนดังกลาวมีความสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนร
กลุมปญญาสังคม (Social Cognitive Theory) ซึง่ เปนการเชื่อมระหวางผูเรียนกับสิ่งแวดลอมภายใน
ชั้น เรี ย น เนื่ องจากทฤษฎีดังกลาวใหความส าคัญกับ สภาพแวดลอม โดยทั้ งมนุษยและสิ่ งแวดลอมยอมมี
อิทธิพลตอกันและกันเสมอ การเรี ยนรู เกิดขึ้นไดโดยการสั งเกต (Observational learning) หรือการ
เลี ย นแบบจากตั ว แบบ (Modeling) ในกรณี สิ่ ง แวดลอมมี ค วามหมายกวางขวางมาก อาจหมายถึ ง
มนุ ษยดวยกัน เองขณะที่ผู เรี ย นสั งเกต เฝามอง หรื อรับรู ซึ่ง เกิดขึ้ นในกระบวนการเรียนรู การถายทอด
ทางสังคม (Socialization) เปนกระบวนการหนึ่งที่สาคัญของทฤษฎีการเรียนรูกลุมปญญาสังคม
ในกระบวนการเรี ย นรู เ ชนนี้ ผู เรี ย นมิใชสั งเกตและลอกเลี ยนแบบจากตัว แบบทุกสิ่ ง ทุกอยาง แตผู เรียน
ซึ่ ง มี ป ญญาจะใชความคิ ด วิ เ คราะห ในการเรี ย นรู หรื อ ลอกเลี ย นแบบ บางสิ่ ง บางอย างที่ ต นรั บ รู หรื อ
ตองการรั บ รู ซึ่งเปนกระบวนการที่ ส ลั บซับซอน เมื่อผู เรีย นรับรู แลว ในเวลาตอมาเมื่อตองการแสดงถึ ง
การเรี ย นรู นั้ น ๆ จึ งแสดงออกมา ในกระบวนการเรีย นรู เชนนี้ จึ งเกี่ย วของกับ การรับ รู สิ่ งเรา การจดจ า
สิ่งเราที่เรี ย นรู และการแสดงพฤติกรรมดังที่ไดเรียนรู มา ดวยเหตุที่การเรียนรู แบบนี้เปนการเรียนรู โ ดย
การสั ง เกต ปจจั ย หนึ่ ง ที่ ส าคั ญ คื อ แรงจู ง ใจ ถ าตั ว แบบหรื อ สิ่ ง เร าสามารถสร างแรงจู ง ใจใหผู เ รี ย นได
การเรียนรูยอมเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ ในการเรียนการสอนวิชาปพาทย หรือการสอนดนตรีไทยเครื่องมือ
อื่นๆ ทฤษฎีการเรียนรู กลุมปญญาสังคมถูกนามาประยุกตใชในการเรียนการสอนดนตรีอยางเดนชัด เนื่องจาก
การเรียนทักษะจาเปนตองเรียนรู จากตัวอยางคือ ครูผู สอน ดังนั้นในการสอนดนตรีผู สอนควรวางแผนการ
สอนอยางดีคานึงถึงการแสดงเปนตัวอยางตองเปนตัวอยางที่ดี ถูกตอง เพื่อผูเรียนสามารถสังเกต รับรู ในสิ่งที่ดี
และถูกตอง นอกจากนี้ควรมีการอธิบายที่แจมแจงเพื่อใหผูเรียนเขาใจถึงขั้นตอนตางๆ อยางถองแทแจมแจง
โดยในกระบวนการเรียนการสอนนาจะมีการเสริมแรงใหถูกเวลา เพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนรู กับผู เรียน
และใหผูเรียนไดปฏิบัติเพื่อประเมินผล ถามีสิ่งใดผิดพลาดควรมีการแกไขใหถูกตองตอไป อยางไรก็ตามผูสอน
ควรราลึกเสมอวา การเรียนรู ตามแนวคิดของทฤษฎีนี้ กลาววา การเรียนรู เปนกระบวนการทางความคิด มิใช
เกิดจากการสังเกตเทานั้น ดังนั้น ผูเรียนอาจไมสามารถปฏิบัติทักษะตางๆ ได แมจะสังเกตเห็นก็ตาม เนื่องจาก
ทักษะหรือการปฏิบัติอาจจะยากเกินการรับรู ในกระบวนการทางความคิด หรือผู เรียนไมสามารถจดจาสิ่งตางๆ
ที่ผูสอนปฏิบัติใหดูไดโดยตลอด เพราะความละเอียดออนของสาระวิชา สิ่งเหลานี้และปจจัยหรือสิ่งเราอื่นๆ
เปนตัวแปรที่ทาใหเกิดปญหาในกระบวนการเรียนรู (ณรุทธ สุทธจิตต, 2541)
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การจัดโครงสรางหลักสูตรสาขาปพาทยในวิทยาลัยนาฏศิลป
ในระยะแรกเมื่อกอตั้งวิทยาลัยนาฏศิลป การจัดโครงสรางหลักสูตรสาขาวิชาปพาทย
ในวิทยาลัยนาฏศิลปยังไมไดมีการกาหนดขอบเขตที่ชัดเจน เปนเพียงหลักสูตรเลมเล็กและแนวทาง
การสอนของครู ผู เชี่ ย วชาญหลายท านซึ่ ง แตกตางกั น กระทั่ ง คุ ณ ครู ป ระสิ ท ธิ์ ถาวร ได ด ารงต าแหน ง
หั ว หนาภาควิ ช าดุ ริ ย างค ไทย วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป เห็ น ว ามื อ ฆองที่ มี ก ารเรี ย นการสอนในสมั ย นั้ น ไม มี
ที่ ม าที่ แ น นอน จึ ง เห็ น ว าควรก าหนดให มี มื อ ฆ องซึ่ ง เป นเอกลั ก ษณ ของวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปะ และ
วางรากฐานเพลงป พาทยตั้ ง แตระดั บ ชั้ น ตนถึ ง ชั้ น สู ง โดยใชทางของหลวงบารุ ง จิ ต รเจริ ญ (ธูป สาตนะ
วิ ลั ย ) เปนทางฆองวงใหญซึ่ ง เปนพื้ น ฐานในการเรี ย นวิ ช าป พาทยใหกั บ นั ก เรี ย นในวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป
เพราะว ามี ก ารใช มื อ ที่ ล ะเอี ย ด จึ ง ให เป นหลั ก สู ต รมื อ ฆ องในยุ ค แรกๆ เนื่ อ งจากการจั ด โครงสร าง
หลั ก สู ต รของวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป ระดั บ ชั้น ต นจะตองฝกหั ด พื้น ฐานฆองวงใหญกอน แลวจึ ง เริ่ม ตอเพลง
ตามเครื่ อ งมื อ เอก เริ่ ม จากการตอเพลงโหมโรงเย็ น หากได เพลงโหมโรงเย็ น แลวก็ จ ะสามารถตอเพลง
อื่น ไดงาย อยางไรก็ตาม การพัฒ นาหลั ก สู ตรของวิทยาลั ยนาฏศิล ป มีการพัฒ นาอย างตอเนื่อง โดยใหมี
ความสอดคลองกั บ ตั ว ชี้ วั ด ของหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ดั ง จะเห็ น ได วา หลั ก สู ต รในป
2534 ซึ่งเริ่มมีการจัดใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง แตยังคงเพลงที่เปนอัตลักษณของวิทยาลัย
นาฏศิ ล ป เชน เพลงหนาพาทย เพลงที่ ใ ชประกอบการแสดง เปนตน หรื อ แมแตเพลงที่ เ กี่ ย วของกั บ
พระมหากษั ต ริ ย อาทิ เพลงบุ ห ลั น ลอยเลื่ อ น เพลงราตรี ป ระดั บ ดาว เพลงเขมรลออองค แตหากเพลง
ใดที่ไมจาเปนก็มีการตัดออกไป
ในป 2545 ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ได ก าหนดเกณฑมาตรฐานวิ ช าชี พ ดนตรี ไ ทยขึ้ น เพื่ อ เป น
แนวทางในการศึกษาใหแกสถาบันการศึกษาตางๆ ที่มีการเรียนการสอนดนตรีไทยทั่วประเทศ
โดยขั้นของเกณฑมาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทยแบงออกเปน 12 ขั้น ไดแก
ขั้นเตรียม เทียบเทาการศึกษาระดับกอนภาคบังคับ (การศึกษาเด็กเล็ก หรือการศึกษาระดับ
อนุบาล หรือผูที่จะเริ่มฝกหัดดนตรีไทย)
ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3
เทียบเทาระดับประโยคประถมบริบูรณของการศึกษาดนตรีไทย
ขั้นที่ 4
ขั้นที่ 5
5
ขั้นที่ 6
เทียบเทาระดับประโยคมัธยมบริบูรณของการศึกษาดนตรีไทย
ขั้นที่ 7
ขั้นที่ 8
เทียบเทาระดับอุดมศึกษา ขั้นอนุปริญญา
ขั้นที่ 9
เทียบเทาระดับอุดมศึกษา ขั้นปริญญาตรี
ขั้นที่ 10
เทียบเทาระดับอุดมศึกษา ขั้นปริญญาโท (ผูมีความชานาญ)
ขั้นที่ 11
เทียบเทาระดับอุดมศึกษา ขั้นปริญญาเอก (ผูมีความเชี่ยวชาญ)
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โดยแตละลาดับขั้นมีจุดมุงหมายดังนี้
เกณฑ

ขั้นเตรียม

เกณฑ

กลุมเครื่องดนตรี

เครื่องดนตรีตามถนัด

กลุมเครื่องดนตรี

ขอบเขตของเกณฑ
เปนการเตรียมตัวใหผูเริ่มฝกหัดดนตรีไทย
ไดคุนเคยกับการใชความจาเปนพื้นฐาน
ทั้งดานทานองและจังหวะ สามารถฟงเพ
ลงทางบรรเลงหรือทางรองทานองเพลง
ไทยงายๆ สั้นๆ ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ
โดยสามารถขับรองตาม และ/หรือเคาะ
หรือตบมือ หรือปฏิบัติใหเขากับกิจกรรม
เขาจังหวะไดตามจังหวะหรือทานองเพลง
รวมทั้งใหรูจักและคุนเคยกับเครื่องดนตรี
กอนที่จะเรียนรูและฝกฝนเครื่องดนตรีแต
ละชนิด และ/หรือการขับรองเพลงไทย
ตอไป
ขอบเขตของเกณฑ
1. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามคาสั่ง
2. เปนผูมีจังหวะ
3. รูเสียงดนตรี
4. เลือกปฏิบัติเครื่องดนตรีที่ถนัดไดตาม
เพลงและหนาทับที่กาหนด

ขั้นที่ 1-3
สรางพื้นฐานปฏิบัติ
เครื่องดนตรี

ปพาทย
เครื่องสาย
ขับรอง
เครื่องกากับจังหวะหนาทับ

ขั้นที่ 4-6
ปรับเพิ่ม
ความสามารถ
การศึกษาและ
บรรเลงใหเหมาะสม
กับระดับชั้น

ปพาทย
เครื่องสาย
ขับรอง
เครื่องกากับจังหวะหนาทับ

1. การเรียนรู
2. ฝมือในการใชกาลังและการบังคับเครื่อง
ดนตรีตามแนวทฤษฎีที่เกี่ยวของ
3. ประสิทธิภาพในการจา
4. พฤติกรรมดานจรรยาบรรณวิชาชีพ

ปพาทย
เครื่องสาย
ขับรอง
เครื่องกากับจังหวะหนาทับ

1. มีความสมบูรณในกระบวนการฝกฝน
เพื่อพัฒนาฝมือในการบังคับเครื่องดนตรี
และ/หรือการขับรอง เพียงพอตอการ
รองรับกรณีศึกษาวิชาการ และความสามารถ
ในการปฏิบัติเครื่องดนตรี
2. มีความสมบูรณในกรณีศึกษาเพื่อ
พิธีกรรม

ขั้นที่ 7
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3. มีความสมบูรณในกระบวนการบรรเลง
ขับกลอมสาหรับวงปพาทยและวงเครื่องสาย
1. มีความสมบูรณในกรณีศึกษาเพื่อการ
บรรเลงขับกลอมสาหรับวงมโหรี
2. มีความสมบูรณในกรณีศึกษาเพื่อการ
บรรเลงสาหรับการแสดง
3. มีความสามารถและใชเทคนิคการ
บรรเลงในระดับปานกลาง
1. มีความสมบูรณในกรณีศึกษาเพื่อการ
บรรเลงฝมือขั้นสูงสาหรับวงปพาทย และ/
หรือวงเครื่องสาย และ/หรือวงมโหรี และ/
หรือการขับรอง และ/หรือเครื่องกากับ
จังหวะหนาทับ
2. มีพื้นฐานการวิเคราะหกระบวนการ
บรรเลง

ขั้นที่ 8

ปพาทย
เครื่องสาย
ขับรอง
เครื่องกากับจังหวะหนาทับ

ขั้นที่ 9

ปพาทย
เครื่องสาย
ขับรอง
เครื่องกากับจังหวะหนาทับ

ขั้นที่ 10

- หนวยเครื่องดนตรี
- หนวยทฤษฎีการฝกฝน
- กลุมวิชาการ
- ประเภทของเพลง
- ประเภทของการ
ประพันธ

มีความลุมลึกและสมบูรณตอวิชาการ
เฉพาะดาน โดยใชกระบวนการวิจัยตอกรณี
วิชาการดวยการจาแนกเปนประเภทหรือ
หมวดหมูหรือหนวยเอกภาพการฝกฝน ฯลฯ

ระบบของการดนตรี

1. มีขอคนพบองคความรูที่สมบูรณดวยการ
ใชกลไกการวิจัย
2. ไดหลักวิชาการหรือแนวทฤษฎีใหมหรือ
ทางเลือกใหมที่มีประสิทธิภาพคงรูปหรือ
เพิ่มขึ้น ดวยการใหกลไกการวิจัยเปน
เครื่องมือในการไดกระบวนการหรือองค
ความรูที่คนพบ

ขั้นที่ 11
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สาหรับเกณฑเพลงในขั้นตางๆ ของปพาทย ประกอบดวย
เกณฑ
ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 5

ขั้นที่ 6

ขั้นที่ 7

เพลง
- นาคราช ชั้นเดียว
- ตอยตริ่ง สองชั้น

- พมาเขว สองชั้น
- ลาวตอนก สองชั้น

- โยสลัม สองชั้น
- ลาวจอย สองชั้น

- แขกบรเทศ สองชั้น - มอญดูดาว สองชั้น - ลาวพุงดา สองชั้น
- สามเสา สองชั้น
- ขอมกลอมลูก สองชั้น - แขกกลอมเจา สองชั้น
- จีนขิมเล็ก สองชั้น - ลาวดวงเดือน สองชั้น - คลื่นกระทบฝง สองชั้น
- บังใบ สองชั้น
- แขกสาหราย สองชั้น - เขมรโพธิสัตว สองชั้น
- โหมโรงเชา
- โหมโรงกระแตไตไมสามชั้น - ตับตนเพลงฉิ่ง สามชั้น
- แปะ สามชั้น
- เขมรไทรโยค สามชั้น
(ตนเพลงฉิ่ง, จระเขหางยาว)
- อาหนู เถา
- ลมพัดชายเขา สองชั้น
- แขกบรเทศ เถา
- ลาวดาเนินทราย สองชั้น
- เขมรพายเรือ สองชั้น
- โหมโรงเย็น
- โหมโรงไอยเรศ สามชั้น
- ตับตนเพลงฉิ่ง สามชั้น
- กลอมนารี เถา
- การะเวก เถา
(ตวงพระธาตุ, นกขมิ้น)
- แขกตอยหมอ เถา - มหาฤกษ (ทางไทย)
- นางครวญ เถา
- เตากินผักบุง สองชั้น
- มหาชัย (ทางไทย)
- ฉิ่งมุลง ชั้นเดียว
- โหมโรงเยี่ยมวิมาน
- เรื่องสรอยสน
- เรื่องทาขวัญ (นางนาค - แสนสุดสวาท สามชั้น
- สุดสงวน เถา
-มหาชัย)
- แขกมอญบางขุนพรหมเถา - ตับนางนาค สองชั้น
- ตนบรเทศ เถา
- พระอาทิตยชิงดวง สองชั้น
- เพลงชาติ
- เพลงสรรเสริญพระบารมี - เพลงประโคมงานมงคล
- เรื่องลงสรง
- เรื่องพระรามเดินดง
(เหาะ, เขามาน, ปฐม
- โหมโรงแปดบท สามชั้น - โหมโรงปฐมดุสิต สามชั้น
กลม, กราวใน)
- นาคเกี้ยว สองชั้นฉาย - สุรินทราหู สามชั้น
- แสนเสนาะ สามชั้น
- เขมรปแกว สามชั้น - สารถี เถา
- ถอนสมอ เถา
- ราตรีประดับดาว เถา - เขมรลออองค เถา
- ตับสมโภชพระแกวมรกต
- ระบาสี่บท

(99)

(100)

เกณฑ

ขั้นที่ 8

ขั้นที่ 9
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เพลง
- มหาชัย (ทางเกียรติยศ) - มหาฤกษ (ทางสากล) - ฉิ่งพระฉัน
- โหมโรงคลื่นกระทบฝง – โหมโรงครอบจักรวาล - แขกมอญ สามชั้น
สามชั้น
สามชั้น- แขกลพบุรี สามชั้น
- ตอยรูป สามชั้น
- เขมรใหญ สามชั้น - พมาเห เถา
- บังใบ สามชั้น
- แขกโอด สามชั้น - แขกกุลิต เถา
- เขมรพวง เถา
- มอญราดาบ เถา - โสมสองแสง เถา
- แสนคานึง เถา
- ลาวเสี่ยงเทียน เถา - เขมรโพธิสัตว เถา
- อาถรรพณ เถา
- ขอมเงิน เถา
- แขกขาว เถา
- ตับลมพัดชายเขา สาม - ตับนาคบาศ
- อกทะเล สามชั้น
ชั้น
- โหมโรงกลางวัน
- เรื่องนางหงส - โหมโรงมะลิเลื้อย สามชั้น
- โหมโรงพมาวัด สามชั้น - โหมโรงรัตนโกสินทรสามชั้น - โหมโรงจอมสุรางคสามชั้น
- โหมโรงขวัญเมือง สามชั้น - พมาหาทอน สามชั้น - สี่บท สามชั้น
- ตนเพลงยาว
- จระเขหางยาว (เสภา)สามชั้น - ทยอยเขมร สามชั้น
- บุหลัน สามชั้น
- ทยอยใน สามชั้น
- เขมรราชบุรี สามชั้น
- ทยอยนอก สามชั้น - พราหมณเขาโบสถ สามชั้น - นารายณแปลงรูป สามชั้น
- เชิดจีน สองชั้น
- ปลาทอง เถา
- จีนขิม ใหญ สองชั้ น
(ออกแขกบรเทศ เถา)
หรือ ทะแย สามชั้น
- โอลาว เถา
หรือ นกขมิ้น สามชั้น
หรือ แขกมอญ สามชั้น
หรือ พญาโศก สามชั้น
หรือ เชิดนอก
หรือลาวแพน
(สานักมาตรฐานอุดมศึกษา สานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2545)

ปจจุ บั น สาขาวิช าป พาทยใชโครงสรางหลั กสู ตรพื้นฐานวิช าชีพวิทยาลั ย นาฏศิล ป พุทธศักราช
2551 โดยมีความสอดคลองกับตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบงออกเปน
2 ระดั บ คื อ ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนตน และระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย นอกจากนี้ ก ารจั ด โครงสร าง
หลักสูตรดังกลาวยังมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทยดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีความสอดคลองกับบทเพลงบางสวนในเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพดนตรีไทยขั้นที่ 1-6 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการฝกทักษะของผูเรียนผานการเรียน
พื้นฐานฆองวงใหญ การนั่ง การจับไมตี การวางมือ การตี จังหวะ บุคลิกภาพ และการฝกปฏิบัติฆอง
วงใหญไมนอยกวา 10 แบบฝกหัด การใชความจาเปนพื้นฐานทั้งดานทานองและจังหวะ อยางไรก็ตาม
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ในการฝกปฏิบัติจะเริ่มจากเพลงชุดโหมโรงเย็นกอน ตั้งแตสาธุการ-รัว (ยกเวนเพลงตระโหมโรง) แลวจึงฝกหัด
เพลงสองชั้น เพลงเถา เพลงโหมโรง เพลงเรื่อง และเพลงตับ ทั้งนี้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนนี้ยังมีการ
สอดแทรกบทเพลงที่ใชกับการแสดง ไดแก การแสดงชุดราแมบท (รัว, ชมตลาด,เพลงเร็ว, ลา) การแสดงชุด
ระบาไตรรัตน (รัว, แขกบรเทศ, ชานาญ) และการแสดงชุดราสีนวล (สีนวลใน, วรเชษฐ ซึง่ ตางจากลาดับขั้น
ของเกณฑมาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสอดคลองกับบทเพลงบางสวนในเกณฑมาตรฐานวิชาชีพดนตรี
ไทยขั้นที่ 7-9 เปนการตอยอดองคความรูเดิมของผูเรียน โดยบทเพลงในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เปนบทเพลงที่มีความยาวหรือมีความซับซอนของบทเพลงมากขึ้น อาทิ เพลงทยอย ขณะเดียวกันมีการตอเพลง
หนาพาทยในระดับที่สูงขึ้นตามแนวคิดของขนบการเรียนวิชาปพาทย อยางไรก็ตาม ยังคงมีเอกลักษณหลักสูตร
วิชาปพาทยของวิทยาลัยนาฏศิลป คือ บทเพลงที่ใชในการประกอบการแสดงตางๆ ซึ่งเปนบทบาทสาคัญอยาง
หนึ่งของวงปพาทย อาทิ เพลงระบา เพลงตับพรหมมาสตร
สรุป
จากการวิเคราะหการจัดโครงสรางหลักสู ตร “วิชาปพาทย” ในวิทยาลัยนาฏศิลป จะเห็นไดวา
ลักษณะเดนของการจัดโครงสรางหลักสูตรวิชาปพาทยในวิทยาลัยนาฏศิลปนั้นสิ่งสาคัญคือการสรางทักษะ
พื้นฐานใหกับผู เรียนทุกคนจากการเรียนพื้นฐานฆองวงใหญ เพื่อสรางบุคลิกภาพที่ดี การวางมือ การตี และ
พื้นฐานจังหวะที่ถูกตองตามแบบแผนดนตรีไทยซึ่งวิทยาลัยนาฏศิลปยึดถือเปนสิ่งสาคัญในการบรรเลง แลวจึง
ฝกทักษะการบรรเลงเครื่องมือเอกและกลวิธีผ านบทเพลงในแตละภาคเรียน ไดแก เพลงสองชั้น เพลงหนา
พาทย เพลงเถา เพลงตับ ไปจนถึงเพลงเดี่ยวอยางเปนลาดับขั้นซึ่งสอดคลองกับขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางดานดนตรีไทย เกณฑมาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทย
นอกจากนี้ลักษณะเดนในการจัดโครงสรางหลักสูตรสาขาวิชาปพาทยในวิทยาลัยนาฏศิลปอีกอยาง
หนึ่ ง ที่ต างไปจากเกณฑมาตรฐานวิช าชีพ ดนตรี ไทย คือ การสอดแทรกบทเพลงเกี่ ย วกั บ การแสดง อาทิ
เพลงระบา เพลงชุด เพลงตับประกอบการแสดง เนื่องจากบทบาทหนาที่สาคัญของวงปพาทย นอกจากจะ
บรรเลงประกอบพิธีกรรม และการขับกลอมแลว ยังมีบทบาทในการบรรเลงโขน ละคร อีกดวย การตอเพลง
ที่ใชประกอบการแสดงจึงมีความสาคัญเพื่อใหสามารถน าไปประยุกตใชไดจริง และสรางประสบการณการ
บรรเลงประกอบการแสดงใหกับผูเรียนตลอดการศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลปะ
บรรณานุกรม
กองศิลปศึกษา กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ. (2535). หลักสูตรนาฏศิลปชั้นกลาง
พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2534). กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.
ณรุทธ สุทธจิตต 2541). จิตวิทยาการสอนดนตรี. กรุงเทพฯ : สานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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การเรียนการสอนดนตรีไทยชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
TEACHING THAI MUSIC. AMPHAWA COMMUNITY,
SAMUT SONGKHRAM PROVINCE
สาริศา ประทีปช่วง*, อนันต์ สบฤกษ์**, วัชรมณฑ์ อรัณยะนาค*** และคณะ****
SARISA PRATEEPCHUANG, ANAN SOPRUEK, WATCHARAMOM ARANYANAK
AND GROUP
บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการเรียนการสอนดนตรีไทยของชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนาวิเคราะหแ เนนการลงพื้นที่เป็นหลัก กาหนด เขตพื้นที่ที่ใชในการศึกษา
คื อ อ าเภออั ม พวา จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม 3 แห ง คื อ บ า นไทยบรรเลง อุ ท ยานพระบรมราชนุ ส รณแ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย และบานดนตรีไทย วัดภูมรินทรแกุฎีทอง พบวา อัมพวามีสานักดนตรี
เป็ น จ านวนมาก จึ งทาให วัฒ นธรรมดนตรีไทยกั บวิถีชีวิต ของคนที่ นี่ เป็นวัฒ นธรรมเขม แข็งทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกสงผลกระทบตอวัฒนธรรมดนตรีไทย มีกลุมคนที่ยังคงสืบทอดดนตรีไทยไวอยาง
สม่าเสมอและมีความสาคัญตอชุมชนแมกลอง คือ “บานไทยบรรเลง” เป็นสานักดนตรีที่สืบทอดทางเพลงจาก
จากหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และทางเพลงจากครูจางวางทั่ว พาทยโกศล สืบทอดมาถึงปใจจุบัน
สวน “อุทยานพระบรมราชานุสรณแ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ” การเรียนดนตรีไทยมีระบบการ
สอบเข า มี ม าตรฐานการบรรเลงที่ เ ป็ น ระบบ และที่ ส าคั ญ รั บ เฉพาะเยาวชนที่ อ าศั ย อยู ใ นเขตจั ง หวั ด
สมุทรสงครามเทานั้น นอกจากนี้ มีโรงเรียนดนตรีไทยเสารแ อาทิตยแ คือ “บานดนตรีไทย วัดภูมรินทรแกุฎีทอง”
รับสอนผูที่มีใจรักทางดานดนตรีไทย ผานการสนับสนุนของเทศบาลตาบลสวนหลวง สามารถผลิตเยาวชนที่
สนใจดนตรีไทยออกสูสังคมไดมากมาย
คาสาคัญ: การเรียนการสอน, สานักดนตรี
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ABSTRACT
This Article aims to study the Thai Music Teaching. Amphawa Community, Samut
Songkhram Province.The research is qualitative research, Descriptive Analysis. The main focus
field work area is deter mind study and interit in Amphawa, Samut Songkhram Province
3 Places: Ban Thai Bunleng. Phra Borommaratchanusorn Park, Phra Bahd Somdej Phra
Buddha Loet La Napalai and Bandontri Thai Wat Pommarin Kudeethong. The results of
research that Samut Songkhram Province have a lot of music Bureau Cause the culture and
way of life strength. The passage of time has changed the social world, which affects to
cultural Thai Music. The Maeklong Bureau continues to have inherited them. “Thai Bunleng”
that Luang Pradit Pairoc. (Sorn Sillapabunleng) to teach the head of this Bureau. The Youth
interesting graduate and connecting at Audthayan Rama  that have Standard of play
system. Important get exclusive accept only youth from Samut Songkhram. Including
weekend school for patriotic music by Suean Luang municipal Amphawa district. Samut
Songkhram Province. Teaching at Wat Pommarin at Thai Music Building. Through the spport
of Suan Luang Subdistrict Municipality. Youth production who are interested in Thai Music to
Society.
Keywords: Music Teaching, Music Bureau

บทนา
การศึกษาทาความเขาใจในเรื่องราวความเป็นมาของมนุษยแเพื่อการดารงอยูและการปรับตัวใหเหมาะสมกับ
สังคม อยูรวมกันอยางมีความสุข เป็นสิ่งที่สาคัญประการหนึ่งในการดารงชีวิตอยูของมนุษยแ เพราะการสรางความ
เขาใจและการยอมรับเบื้องตนเหลานี้ จะนามาสูการปฏิบัติ ทาซ้าไปซ้ามา เขาสูกระบวนการทางสังคม จนเกิดคุณคา
และการยอมรับในสังคมนั้นๆ วาดี ว างาม แสดงใหเห็นถึงความเจริญงอกงามทางความคิด กลายเป็นวัฒนธรรม
ประเพณี ที่ผานกระบวนการสืบทอดเพื่อใหเกิด ความชัดเจนทางดานวัฒนธรรม เกิดเป็นเอกลักษณแเฉพาะตัวเพื่อ
แสดงความเป็นชมชุน หรือสังคมนั้นๆ เชน วัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหาร การรักษาโรค เครื่องแตงกาย การตกแต งบาน
ที่อยูอาศัย รวมถึงความเชื่อในสิ่งที่เมื่อไดปฏิบัติแลวจะใหความปลอดภัยและความสบายใจใหแกตนและสังคมที่อยู
อาศัย เชนความเชื่อเกี่ยวกับภูตผี ปีศาจ การใชเสียงดนตรีเพื่อสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาจกลาวไดวาการศึกษาความ
เขาใจในเรื่องราวของมนุษยแและเสียงดนตรีนั้นเป็นเรื่องของเสียงที่มนุษยแสรางสรรคแขึ้นเพื่อรับใชสังคมในแงมุมตางๆ
ดนตรีจึงเป็นผลผลิตของสังคมที่ตอบสนองความตองการของมนุษยแ ในประเทศไทยมีหลากหลายชมชุนที่นาดนตรีที่
เป็นสวนหนึ่งของวิถีชีวิตถากลาวถึงวิถีชีวิตที่เกี่ยวของกับดนตรีไทยและลุ มน้าคงหนี้ไมพน “แมกลอง” ชุมชน
เกาในอดีตปใจ จุบัน คือจังหวัดสมุทรสงคราม ชว งปลายกรุงศรีอยุธ ยาตอกับสมัยกรุง ธนบุรี ถูกแยกออกจาก
จังหวัดราชบุรี เรียกวา “เมืองแมกลอง” เป็นเมืองพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล านภาลั ย
รัชกาลที่ 2 และเป็นเมืองของพระราชินีของไทยถึง 2 พระองคแ คือ สมเด็จพระอัมรินทรามาตยแในรัชกาลที่ 1 และ
สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ 2
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จากหลักฐานทางประวัติศาสตรแกลาววา สมุทรสงครามเดิมมีชื่อวา แมกลอง เป็นเมืองที่เกิดขึ้นสมัยกรุงศรี
อยุธยา โดยมีฐานะเป็นเมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่งในสังกัดกรมเจาทา เจาเมืองมีฐานะเป็นพระแมกลองบุรี ขึ้นอยูกับเมืองรา
ชุบรี ซึ่งเป็นเมืองใหญมีฐานะเป็นจังหวัดอยางสมบูรณแ ในสมัยรัชกาลที่ 5 จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดที่มีอายุยัง
นอย เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ดินงอกใหม หลักฐานทางประวัติศาสตรแที่พบจึงเป็นช วงรัตนโกสินทรแเป็นสวนใหญ เพราะ
หลักฐานเดิมไดเปลี่ยนสภาพไปแลว เชน ปูอมพิฆาตขาศึก กลายเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
หรือ คายจีนบางกุงบริเวณวัดบางกุง เป็นคายลูกเสือสมุทรสงคราม (เลิกกิจการไปแลว) จึงอาจกลาวไดวาโบราณสถาน
โบราณวัตถุทางประวัติศาสตรแของจังหวัดสมุทรสงคราม พบมากบริเวณวัดตาง ๆ พิพิธภัณฑแสถานแหงชาติ จังหวัด
สมุทรสงคราม บนเรือนไทยในอุทยาน ร.2 ประวัติศาสตรแของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ทางราชการเห็นความสาคัญ คือ
เป็นนิวาสถานเดิมสมเด็จพระอมรินทรามาตยแ พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช และ
ถิ่นพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (รัชกาลที่ 2) จึงถือวาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเมือง
ตนราชนิกูล และเป็นเมืองแหงราชศิลปิน โดยไดกาหนดใหวันที่ 24 กุมภาพันธแ ของทุกปี เป็นวันศิลปินแหงชาติ โดย
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่พระบรมราชานุสรณแ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย บริเวณวัดอัมพวันเจติยา
ราม และอุทยานพระบรมราชานุสรณแพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (อุทยาน ร.2) (สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสมุทรสงคราม, ออนไลนแ : 2561)
จากเนื้อหาขางตนและประวัติศาสตรแของจังหวั ดสมุทรสงครามที่ระบุไววา “เมืองแหงราชศิลปิน ”
สามารถอธิบายไดวาจังหวัดสมุทรสงครามมีสานักดนตรีเป็นจานวนมาก จึงทาใหวัฒนธรรมดนตรีไทยกับวิถี
ชีวิตของคนที่นี่เป็ นวัฒนธรรมที่แข็ง แตเนื่องจากกาลเวลาจึงทาใหมีการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกซึ่งมี
ผลกระทบตอวัฒนธรรมดนตรีไทย แตสานักที่ยังคงมีการสืบทอดไวอยางสม่าเสมอและมีความสาคัญตอชุมชน
แมกลองคงหนีไมพนบานดนตรีไทย “ไทยบรรเลง” ซึ่งเป็นสานักที่ทานครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลป
บรรเลง) มาตอเพลง และผูที่เป็นหัวหนาสานักก็ไดร่าเรียนกับทานครูดวย อีกทั้งยังมีโรงเรียนดนตรีไทยเสารแ
อาทิตยแ รับสอนผูที่มีใจรักทางดานดนตรีไทย ผานการสนับสนุนของเทศบาลตาบลสวนหลวง อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม จัดการเรียนการสอนที่อาคารดนตรีไทยวัดภูมรินทรแ สามารถผลิตเยาวชนที่สนใจดนตรี
ไทยออกสูสังคมไดมากมาย หลายคนรักที่ชอบในเสียงดนตรีไทยก็จะเขามาเรียนดนตรีไทยตอที่อุทยาน ร.2 ซึ่งมี
ระบบการสอบเขา มีมาตรฐานการบรรเลงที่เป็นระบบ และที่สาคัญรับเฉพาะเยาวชนที่อาศัยอยูในเขตจังหวัด
สมุทรสงครามเทานั้น
ดวยเหตุดังกลาวคณะผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการเรียนการสอนดนตรีไทยตามอัธยาศัยของชุมชน
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากชุมชนดังกลาวมีประวัติศาสตรแที่ยาวนานตั้งแตสมัยตนรัตนโกสินทรแ
จนถึงปใ จจุ บั นและเป็ นที่ตั้งของวิช าการดนตรีไทย คณะผู ศึกษามีความเชื่อวาสิ่ งที่ไดจากการศึกษาจะเป็น
ประโยชนแแกวงวิชาการดนตรีไทย ดานการคงอยูของวัฒนธรรม ปใจจัยที่ทาใหวัฒนธรรมดนตรีไทยแปรเปลี่ยน
รูปไป หรือแมกระทั่งแนวความคิดของเยาวชนสมัยใหมที่มีตอการเรียนและสืบทอดดนตรีไทย อันจะเป็นผลที่
จะทาใหเกิดความเขาใจวัฒนธรรมดนตรีไทยผานบริบททางสังคมในจังหวัดสมุทรสงครามอยางแทจริง
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการเรียนการสอนดนตรีไทยของชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ขอบเขตและวิธีดาเนินการวิจัย
คณะผูศึกษากาหนดขอบเขตและวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตการวิจัย
1.1 ขอบเขตดานเนื้อหา กาหนดการศึกษาดานการสืบทอดดนตรีที่เนนกระบวนการเรียนการสอน
ดนตรีไทย
1.2 ขอบเขตดานพื้นที่ กาหนดเขตพื้ นที่ที่ใชในการศึกษาการสืบทอดดนตรีไทย ของชุมชนอัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม 3 แหง คือ บานไทยบรรเลง อุทยานพระบรมราชนุสรณแพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา
นภาลัย และบานดนตรีไทย วัดภูมรินทรแกุฎีทอง
1.3 ขอบเขตดานแนวคิดทฤษฎี กาหนดแนวคิดทฤษฎีที่ใชในการวิจัย คือ แนวคิดการสืบทอดทางดนตรี
ไทย และแนวคิดการเรียนการสอนดนตรีไทย
2. วิธีดาเนินการวิจัย
2.1 การเตรียมการเบื้องตน
2.1.1 ศึกษา สารวจขอมูลจากเอกสาร และขอมูลการเรียนการสอนดนตรีไทยจากแหลงขอมูลตาง ๆ
เพื่อทาการทบทวนวรรณกรรม
2.1.2 กาหนดแผนการดาเนินงาน เพื่อกาหนดกรอบงานวิจัย วางแผนการดาเนินงาน
2.1.3 กาหนดบุคคลขอมูล ไดแก ผูสอนและผูเรียนดนตรีไทย 3 แหง คือ บานไทยบรรเลง อุทยาน
พระบรมราชนุสรณแพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย และ บานดนตรีไทย วัด ภูมรินทรแกุฎีทอง
2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
2.2.1 เก็ บ รวบรวมข อมู ล การจากกลุ มบุ คคลข อมู ล ที่ ก าหนดไว โดยการสั มภาษณแ แบบไม มี
โครงสราง และการสังเกต
2.2.2 จั ดระเบี ยบและตรวจสอบขอมู ล การเรี ยนการสอนดนตรี ไทยของชุมชนอัมพวา จัง หวั ด
สมุทรสงคราม เพื่อความถูกตองของขอมูล
2.3 การวิ เ คราะหแ ข อ มู ล น าข อ มู ล การเรี ย นการสอนดนตรี ไ ทยของชุ ม ชนอั ม พวา จั ง หวั ด
สมุทรสงครามมาวิเคราะหแโดยใชหลักแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.4 การนาเสนอขอมูล โดยใชการพรรณนาวิเคราะหแตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
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ผลการวิจัย
การเรียนการสอนดนตรีไทยของชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จากการวิจัยพบดังนี้
1. บ้านไทยบรรเลง วงไทยบรรเลงมีการสืบทอดโดยเริ่มจากปูุยา แกวละเอียด ซึ่งเป็นคนจังหวัด
กาญจนบุรี และคุณพอถึก แกวละเอียด ไดมาเรียนปี่พาทยแที่อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยคุณพอถึกได
เรียนกับครูพงษแ นิลวงษแ ซึ่งเป็นทางสายครูจางวางทั่ว พาทยโกศล โดยเริ่มแรกวงไทยบรรเลงใชชื่ อวงวาวงปี่
พาทยแคณะถึก แกวละเอียด โดยเริ่มแรกใชทางเพลงสายสายครูจางวางทั่ว พาทยโกศล และเมื่อครูอุทัย แกว
ละเอียด โตขึ้นจนเริ่มมีฝีมือที่ดี คุณครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ไดมีโอกาสไดเห็นครูอุทัย แกว
ละเอียด บรรเลงระนาดเอกประกอบการแสดงละคร จึงเกิดมีความชอบใจเพราะครูอุทัย แกวละเอียด มีฝีมือ
ทางระนาดเอกที่ดี จึงไดมาขอตัวครูอุทัย แกวละเอียดจากคุณพอถึกเพื่อใหไปเป็นลูกศิษยแทาน โดยครูอุทัยได
ไปเรียนกับครูหลวงประดิฐไพเราะ (ศร ศิล ปบรรเลง) เป็นระยะเวลา 3 ปี แลว จึง ไดล าบวชเป็นพระภิก ษุ
และไดเปลี่ย นชื่ อวงใหมเป็น ชื่อวาวงปี่พาทยแคณะไทยบรรเลง โดยมีครูอุทัย แกวละเอียด เป็นผูควบคุมวง “สาย
ตระกูล แกวละเอียด เริ่มจากคุณปูุยา แกวละเอียด เป็นคน อาเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี สืบสายมาเรื่อยๆมา
ทางพอมาเรียนกับปูุพล การสืบทอดดานดนตรีไทยนั้นยุคแรกๆเริ่มเรียนเพลงจากฝใ่งธนกับพอ ตอนอายุได 10
ปี ครูหลวงประดิษฐไดมาขอตนเองกับครูอุทัย แกวละเอียดไปอยูที่บานบาตรนาน ๆ จะกลับบานและได มีพี่ชาย
ชื่อสมัครมาดูแลอยูพักหนึ่ง ตอนนั้นยังไมมีชื่อวงเป็นวงของพอใชชื่อพอทึก มีเครื่องไทย มีฆองมอญ 3 โคง จนกระทั่ง
ครูอุทัยใกลจะบวชครูหลวงประดิษฐ (ศร ศิลปบรรเลง) ไดมาตั้งชื่อวงวา วงไทยบรรเลง พอสึกแลวกลับไป สวนพอ
ก็รับงานที่บาน รายไดหลักของที่บานครูสมานเลาวา พอรับงาน แตงานมีไม มาก สวนแมจะทาขนมขาย ลูก
ศิษยแที่มาอยูที่บานจะชวยกันหอขนมกินนอนกันที่บาน มีลูกศิษยแ จากตางจังหวัดมาขอเรียนที่บานเป็นลูกศิษยแ
ของพอ” (สัมภาษณแ ครูสมาน แกวละเอียด : คณะผูศึกษา) ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ครูสมาน แกวละเอียดเลาเรื่องราวตาง ๆ ใหฟใง
ที่มา : คณะผูศึกษา
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หลังจากครูอุทัย แกวละเอียดลาสิกขาแลว จึงไดกลับไปเรียนกับครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลป
บรรเลง) ตอตามเดิม ดังนั้นทางเพลงของวงไทยบรรเลงจึงมีทั้งทางสายครูจางวางทั่ว พาทยโกศล และสายครู
หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) โดยในชวงเริ่มแรกมีเครื่องปี่พาทยแมอญ 1 ชุด และเครื่องไทย 1 ชุด
ในชวงแรกการประกอบอาชีพทางดานดนตรียังไมมีรายไดที่ดีนัก แตในปใจจุบันวงไทยบรรเลงมีงานการบรรเลง
อยูเสมอทั้งงานมงคล และงานอวมงคล โดยผูควบคุมวงในปใจจุบันคือครูสมาน แกวละเอียด วงไทยบรรเลงไดมี
การสืบสานทางดนตรีไทยมาอยางชานาน จากรุนสูรุน โดยมีลูกศิษยแที่มาเรียนจากหลากหลายสถานที่ หลาย
จังหวัดทางภาคตะวันตก ในระยะแรกเป็นคนจากตางจังหวัด เชน กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธแ ลูกศิษยแจะมากิน
นอนอยูที่วง โดยผูปกครองจะมีหนาที่คอยสงขาวมาใหลูกของตน มีการแบงเวรกันทาความสะอาดบาน เชน
การดายหญา การยกรองสวน เพราะเดิมทีแลวบานที่ตั้งวงดนตรีไทยบรรเลงนั้ น ทาอาชีพทาสวนอยูดวย จึงทา
ใหเวลาที่วางเวนจากการเรียนดนตรีไทยนั้นตองลงมาชวยทาสวน เป็นตน บางวันก็ตองชวยกันหอขนมหวาน
เพราะคุณยายของครูอุทัย แกวละเอียดมีอาชีพเสริมจากการทาสวนคือ การขายขนมไทยในคลองอัมพวาอีก
ดวย วงไทยบรรเลงในชวงภายใตการควบคุมมาหลายยุคสมัยในสมัยที่คุณครูสมาน แกวละเอียดไดรับการดูแล
นั้น มีงานบรรเลงดนตรีอยูอยางสม่าเสมอ วิธีการถายทอดก็จะยึดหลักแบบโบราณคือใหตอโหมโรงเชา โหมโรงเย็น
โหมโรงกลางวัน เพลงเรื่อง แตปใจจุบันก็จะตอเพลงหากินกอนเพลงที่จะใชไปงานแลวก็จะยอนไปตอ เพลงหลัก
ๆ เริ่มจากเพลงประจาวัด ประจาบานแลวก็ยายมาตอโหมโรงเพลงเรื่องมาตามลาดับ เด็ก ๆ หรือผูที่อยากเขามา
เรียนก็จะไมมีพิธีรีตองอะไรมากใครอยากเขามาเรียนก็เขามาครูจะถามกอนวาชอบไหมถาชอบก็ใหมาเรียน
เป็นการสอนแบบวิทยาทานไมคิดเงินสอนเด็กที่ชอบดนตรีไทยจริง ๆ” (สัมภาษณแ ครูสมาน แกวละเอียด :
คณะผูศึกษา)

ภาพที่ 2 เครื่องปี่พาทยแมอญฝใงมุก ของครูสมาน แกวละเอียด
ที่มา : คณะผูศึกษา
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ภาพที่ 3 ภายในหองซอม ของครูสมาน แกวละเอียด
ที่มา : คณะผูศึกษา
“ในสวนของเรื่องการรับงานปใจจุบันนี้ใ หลูกชายเป็นผูจัดการ ถามีงานชนกันหลายๆที่ก็จะมีนักดนตรี
เครือขายไปงานดวยแตสวนใหญหลักๆจะมีนักดนตรีของที่บานไทยบรรเลงที่เป็นตัวหลักๆแยกกันไป งานจะมี
เกือบทุกวัน งานที่รับสวนมากก็เป็น งานอวมงคลเป็นหลักสวนงานอื่น ๆ ก็มีบาง ครูสมานไดเลายอนไปวา
เมื่อกอนเขารับราชการจนอายุ 48 ปีจึงไดลาออกจากราชการ” (สัมภาษณแ ครูสมาน แกวละเอียด : คณะผู
ศึกษา) งานที่บรรเลงนั้นมีหลากหลายประเภท เนื่องจากในการออกงานในแตละครั้งจะตองเลือกใชเพลงที่
เหมาะสมกับงาน อาจเลือกใชทางเพลงทั้ง 2 สายไดตามความเหมาะสม การบรรเลงจะตองดูสถานที่เป็นหลัก
ถางานอยูในศาลาที่คับแคบหรือมีแขกผูใหญเยอะจะเลือกการบรรเลงโดยใชไมนวม เพื่อไมใหเสียงดังจนคนใน
งานเกิดความราคาญ ซึ่งในแตละพื้นที่จะชอบการบรรเลงที่แตกตางกัน บางที่ชอบแบบสนุกสนาน บางที่ชอบ
แบบไพเราะ การบรรเลงบางครั้ ง ผู ฟใ งจะมีการขอเพลง การบรรเลงจึ งตอ งตามใจผู ข อบา ง โดยยึดความ
เหมาะสมเป็นหลักจึงทาใหมีงานการบรรเลงอยางสม่าเสมอ ซึ่งงานที่มีอยูเสมอคือ งานปี่พาทยแมอญ โดยจะมี
ลูกชายของครูสมานเป็นคนรับงาน ซึ่งวงไทยบรรเลงถามีงานชนกันก็สามารถแยกงานกันได เพราะมีทั้งลูกศิษยแ
และนักดนตรีในละแวกอัมพวาที่มารวมบรรเลงกันไดและงานที่มีรับอยูบาง เชน งานบรรเลงหนาพาทยแประกอบพิธี
ไหวครู งานของจังหวัด เป็นตน นอกจากนี้ยังมีการบรรเลงประชันวงอยูเสมอ ๆ เชน งานประชันวัดพระพิเรนทรแ
งานประชันวัดพิกุลเงินงานประชันแสงทิพยแ เป็นตน เพลงที่ใชในการประชันมีทั้ งเพลงเกา และเพลงที่แตงขึ้น
ใหม โดยมีทั้งเพลงที่ครู อุทั ย แกว ละเอียดแตงไวและไปให ครูอรุณ พาทยกุล แต งให บาง ซึ่งเป็นเพลงที่ใ ช
เฉพาะงาน โดยครูสมาน แกวละเอียดมีความประทับใจในการประชันอยางมากในการประชันกับวงบานใหม
หางกระเบน ดานการฝึกนั้นจะใหมีการไลมือกันในชวงเวลา 04.00 น. แลวคอยซอมเพลงตอเพลงกันตอไป โดย
ทางดานการตอเพลงนั้นครูสมาน แกวละเอียด จะเริ่มตอเพลงที่ใชเพื่อการออกงานกอน เพื่อใหเด็กไดไปงาน
ในขณะที่มาเรียนดวย ซึ่งเป็นการสรางกาลังใจที่ดีในการเรียนดนตรี และเมื่อเด็ก มีพัฒนาการที่ดีแลว จึงคอย
มาเรียนเพลงที่มีรายละเอียดเนื้อหาที่มีความยากขึ้นตอไปตามลาดับ การตอเพลงก็ตองดูประเภทความตั้งใจ
ของคนที่มาเรียน เชน เด็กที่มาเรียนเพื่อไปสอบเขาเรียน เด็กที่มาเรียนแบบพอแมบังคับและเด็กที่เรียนอยาง
จริงจังตั้งใจ จะมีการถายทอดที่แตกตางกัน ออกไป คนที่มาเรียนที่วงไทยบรรเลงจะรับทุกเพศทุกวัย
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2. อุทยานพระบรมราชนุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)
โครงการยุ ว ศิล ปิ น มูล นิ ธิ อุทยาน ร.2 สอนเกี่ย วกั บศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทยเป็ นโครงการของสมเด็ จ
พระเทพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรับนักเรียนที่
สนใจมาเรียนดนตรีไทยและนาฏศิลปซึ่งเป็นนักเรียนที่อยูในจังหวัดสมุทรสงครามเทานั้น ทั้งนี้ ตองมีหลักฐาน
ยืนยันชัดเจน ชวงการรับสมัครนักเรียนในชวงเดือนมิถุนายนของทุกปี นักเรียนที่เขามาเรียนสวนใหญจะเป็น
นักเรียนที่เรียนดนตรีไทยจากโรงเรียนแลวมาเรียนตอยอดความรู สวนเรื่องคาใชจายในการเรียนที่อุทยาน ร.2
ผูเรียนไมตองเสียคาใชจายแตทางอุทยาน ร.2 มีเงินคาขาวและคาขนมใหกับผูที่มาเรียนเป็นจานวน คนละ 50
บาท ตอวัน ดังนั้ นจึ งทาให เห็ น วาการเรียนการสอนในอุทยาน ร.2 นี้ สนับสนุนผู เรียนให รักษามรดกและ
วัฒนธรรมของไทยไว โดยเมื่อเวลามีงานตางๆก็จะใหนักเรียนไดแสดงความสามารถไดมีสวนรวมในการตางๆ
เผื่อแพรศิลปวัฒนธรรมใหกับคนในประเทศและตางประเทศไดชื่นชม การเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลปมีเฉพาะ
วันเสารแ ในเวลา 9.00 - 12.00 น. โดยจะมีรถมารับคุณครูที่กรมศิลปากรทุกวันเสารแ เมื่อเรียนไปเรื่อย ๆ เริ่ม
พัฒนาฝีมือตนเองไดมากขึ้น โครงการยุว ศิล ปิน มูล นิธิ ร.2 จะสง นักเรียนเขาสอบเรียนตอในชั้นปริญญา
ตรีที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปตอไป การเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มูลนิธิมีทุนเลา
เรียนทุนละ 30,000 บาทตอปี จนกวาจะสาเร็จการศึกษา ถาตอปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ก็จะมี
ทุนการศึกษาใหอีกจนจบการศึกษา แตมีขอแมวาตองเรียนตอที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเทานั้น ถึงจะไดรับทุน
ดังกลาว
การประชาสัมพันธแ การประกาศรับเด็กเขาโครงการทางยุวศิลปิ น มุลนิธิ ร.2 จะสงหนังสือไปตาม
โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใหนักเรียนที่สนใจที่จะเขาโครงการยุวศิลปิน มาทดสอบความสามารถ
ความถนัด ในเครื่องดนตรีแตละชนิด โดยการคัดเลือกนั้นจะคัดเลือกผูเขาเรียนโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
เป็นผูคัดกรองเนื่องจากเครื่องดนตรีมีจานวนจากัดทาใหไมสามารถรับนักเรียนไดทั้งหมด หรือถาทางยุวศิลปิน
ไดรับการบริจาคเครื่องดนตรีมากขึ้นจะสามารถรับนักเรียนเขาโครงการไดอีกมากขึ้น
2.1 การเรียนการสอนจะเข้กับครูชัยรัตน์ วีระชัย ครูชัยรัตนแ วีระชัย ไดเขามาเป็นสวนในการจัดการ
เรียนการสอนดนตรีไทยในอุทยานพระบรมราชานุสรณแ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล านภาลัยนั้น โดย
ชว งแรกขณะยั งเป็ น นั กศึกษาไดติดตามครูเบญจรงคแ ธนโกเศศ มาชว ยสอนดนตรีไทย (จะเข) ในจังหวั ด
สมุทรสงครามไดรับการสงเสริมอยางตอเนื่อง ที่นี่คัดเลือกเด็กที่มีใจรักทางดานดนตรี นาฏศิลป และไดรับพระ
มหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการอุปถัมภแค้าชู เยาวชนที่เรียนที่นี่
หลายคนสามารถตอยอดทางดนตรีไทยในสถาบันการศึกษาตาง ๆ เชนวิทยาลัยนาฏศิลป เป็นตน ดังภาพที่ 4

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(111)
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2.2 การเรียนการสอนซออู้และซอด้วงกับครูนิรมล ตระการผล การเรียนดนตรีไทยสาคัญคือการ
ฝึกซอมและทาซ้าอยูบอย ๆ ใสใจและแสวงหาความรูอยูสม่าเสมอ ใหเป็นเด็กซนในการเรียนรู อีกทั้งพื้นฐานใน
การบรรเลงเครื่องดนตรี โดยเฉพาะประเภทซอ จะตองมีทาทางการจับที่ถูกตอง การวางนิ้วที่ไมเพี้ยน หูที่
แมน เทคนิคการประ สะบัด พรมที่ชัดเจน อีกทั้งการไลมือที่ชวยสีซอชัดเจน โดยเฉพาะในเพลงตับตนเพลงฉิ่งที่
มีกลอนเพลงที่ใชในเพลงทั่วไปอยูมาก ฉะนั้นคนเครื่องสายจะตองจาเพลงนี้ใหแมน
2.3 การเรียนการสอนซอสามสายกับครูสุเมธ สุขสวัสดิ์ นักเรียนที่มาโดยไมมีพื้นฐานมากอนจะไดรับ
การฝึกฝนจากครูนิรมล ครูผูสอนเครื่องสายไทยจากวิทยาลัยนาฏศิลป สวนคนที่มีพื้นฐานแลวก็จะไดรับการ
ถายทอดบทเพลงตางๆจากครูสุเมธ โดยสวนใหญนักเรียนก็จะเรียนรวมกัน 3 เครื่องมือ คือ ซอดวง ซออู ซอ
สามสาย และถาใครมีฝีมือหรือคิดจะเรียนดนตรีจริงจัง จะไดรับการแนะนาใหไปเขาเรียนในสถาบันดนตรีตางที่
มีชื่อเสียง เชน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องเพลงที่ตอนั้น สวนใหญจะเป็นเพลงรวมวง
เชน เพลงแขกขาว เพลงเขมรพายเรือ แตนักเรียนที่เริ่มเรียนซอตั้งแตตนนั้น จะตองไดรับการถายทอดเพลงตับ
ตนเพลงฉิ่งเสียกอน และอีกเพลงที่บังคับถือวาทุกคนมาเรียนแลวจะตองไดความรูคือ เพลงบุหลันลอยเลื่อน
เพลงพระราชนิพนธแของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย การเรียนการสอนดนตรีไทยในอุทยาน ร.2 มี
ความเรียบงาย ไมมีความซับซอนมากมาย เชน การถายทอดสานวนกลอนก็จะเป็นกลอนที่ไมซับซอน เป็น
กลอนทั่วไปไมยึดติดกับกลอนของครูทานใดทานหนึ่ง เนนที่ตัวบุคคลหรือผูเรียนวามีฝีมืออยูในระดับใด และ
สมควรตอกลอนประเภทใดจึงเหมาะสม ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 กลุมนักเรียนที่เรียนซอสามสาย
ที่มา : คณะผูศกึ ษา
2.4 การเรียนการสอนขับร้องเพลงไทยกับครูประคอง ชลานุภาพ ดังภาพที่ 6
การเรียนการสอนจะยึดแนวทางการสอนตามวิทยาลัยนาฏศิลปโดยเริ่มจากเพลงตับตนเพลงฉิ่งทั้งดนตรี
และรอง เพราะตับตนเพลงฉิ่งเป็นเพลงที่ยากพอสมควรเหมาะสาหรับผูที่เริ่มเรียนขั้นพื้นฐาน ในแตละเพลงของ
เพลงตับตนเพลงฉิ่งนั้นมีความสาคัญมาก ทั้งเป็นเพลงพื้นฐาน เป็นเพลงดาเนินกลอนทางเพลงตาง ๆ ซึ่งในการ
เรียนแบบปใจจุบันนั้นก็ยังยืดถือการเรียนแบบสมัยโบราณไวเหมือนกัน หลังจากการเรียนเพลงพื้นฐานแลว
จะไปเพลงเถา เพลง 2 ชั้น เชน เพลงไทยดาเนินดอย เนื้อเพลงที่ ส มเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ า กรม
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ได ท รงพระราชนิ พ นธแ เนื้อรองไว โดยใหใชเพลงลาว
ดาเนินทรายที่เป็นเพลงเกามาบรรจุเนื้อรอง ในแตละปีทางยุวศิลปิน มูลนิธิ ร.2 จะนาเด็กนักเรียนในโครงการ
เขารวมพิธีไหวครูที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
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ภาพที่ 6 กลุมนักเรียนที่เรียนรอง
ที่มา : คณะผูศึกษา

ภาพที่ 7 ครูประคอง ชลานุภาพ ปรับวง
ที่มา : คณะผูศึกษา
ดังนั้น จึงกลาวไดวาการที่มีดนตรีไทย นาฏศิลปไทยเกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสงครามและเขมแข็งมาได
จนถึงทุกวันนี้ ปใจจัยสาคัญอีกประการหนึ่ งคือบรรพบุรุษและครุศิลปินหลายทานมีถิ่นกาเนิดหรืออาศัยอยูที่นี่
วิถีชีวิตริมแมกลองและดนตรีไทยจึงเป็นของคูกัน แมปใจจุบันดนตรีไทยตามระเบียบแบบแผนจะมีคนสมัยใหม
ไมนอยที่ไมเขาใจและฟใงไมรูเรื่อง จนบางครั้งเป็นโจทยแที่นักดนตรีรุนหลังตองปรับเปลี่ยนดนตรี ไทยใหคงอยูแต
ไมทาลายขนบธรรมเนียมที่บรรพบุรุษสรางไว การเรียนการสอนทางดานดนตรีไทยที่แพรหลาย ณ ที่แหงนี้จึง
เป็นการตอบคาถามที่สาคัญวา ดนตรีดั้งเดิมมิไดหายไปไหน เพียงแตอยูในรูปของการอนุรักษแผานหลักสูตรการ
สอน และบทเรียนเทานั้น
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3. การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยของบ้านดนตรีไทย วัดภุมรินทร์กุฎีทอง
การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยของบานดนตรีไทยวัดภุมรินทรแกุฎีทอง เริ่มตนรับสมัครเยาวชนผูที่
มีใจรักในเสียงดนตรีไทย ไมจากัดอายุและวัย เขาเรียนดนตรีไทยในวันเสารแ – อาทิตยแ เวลา 08.00 น. – 12.00
น. คาใชจายในการเรียนคือ 500 บาท เรียนไดทั้งหมด 20 ครั้ง มีการแบงหองในการเรียนการสอนที่ชัดเจน
เชนหองปี่พาทยแ หองขิม หองซอ หองปฏิบัติการดนตรีไทยจะอยูบริเวณชั้นสอง ในวันจันทรแ – ศุกรแ อาคาร
เรียนดนตรีหรือบานดนตรีแหงนี้ทาหนาที่บริการวิชาการดานดนตรีใหแกโ รงเรียนในละแวกใกลเคียงที่เขารวม
โครงการกับทางเทศบาลตาบลสวนหลวงอีกดวย
การปลูกฝใงเรื่องสมาธิเป็นสิ่งสาคัญสาหรับการเริ่มเรียนดนตรีไทยที่บานดนตรีไทย วัดภุมรินทรแกุฎีทอง
โรงเรียนที่เขารวมโครงการกับบานดนตรีไทยวัดภุมรินทรแกุฎีทอง จะสลับกันมาเรียนที่บานดนตรีไทยวัด
ภุมรินทรแกุฎีทองเฉพาะคาบเรียนรายวิชาศิลปะ (ดนตรี -นาฏศิลป) โดยมีรถรับสง นับเป็นวิธีการสงเสริมให
นักเรียนไดใชแหลงเรียนรูภายในทองถิ่นใหเป็นประโยชนแ มีความผูกพันกับวิถีชีวิตในชุมชน อันจะสรางความรัก
ความสามัคคี ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 คณะผูศึกษากับนักเรียนบานดนตรีไทย
ที่มา : คณะผูศึกษา
รุนพี่ชวยสอนรุนนองเป็นอีกหนึ่งการสรางวัฒนธรรมในองคแกรที่ดี พี่มีความภูมิใจที่สอนใหนองบรรเลง
ได และพี่ยังจดจาเพลงไดแมนยาอีกดวย สวนนองก็จะรักและเคารพรุนพี่ การออกไปบรรเลงภายนอกก็จะ
คัดเลือกเด็กที่มีฝีมือแลวในระดับหนึ่ง สวนหลักสูตรหรือบทเพลงที่ใชในการเรียนการสอนขึ้นอยูกับการใชงาน
และความสามารถในการบรรเลงของนักเรียนนับเป็นการรวมมือของหลายหนวยงานในเขตพื้นที่เทศบาลตาบล
สวนหลวง อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามที่ชวยใหการสนับสนุนขับเคลื่อนบานดนตรีไทยวัดภุมรินทรแกุฎี
ทองใหคงอยู ทั้งนี้สิ่งที่สาคัญที่สุดคือการใหความรวมมือและสนับสนุนจากผูปกครองที่สงบุตรหลานมาเรียน
นับเป็นความเขมแข็งทางดานดนตรีที่กอใหเกิดความงดงามทางสังคมไดอยางชัดเจน
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาพบวา การเรียนการสอนดนตรีไทยของชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามนั้นมีสานัก
ดนตรีเป็นจานวนมาก จึงทาใหวัฒนธรรมดนตรีไทยกับวิถีชีวิตของคนที่นี่เป็นวัฒนธรรมที่เขมแข็งในกระแสที่
สั ง คมโลกซึ่ ง มี ผ ลกระทบต อ วั ฒ นธรรมดนตรี ไ ทย แต ส านั ก ที่ ยั ง คงมี ก ารสื บ ทอดไว อ ย า งสม่ าเสมอและมี
ความสาคัญตอชุมชนแมกลองคงหนี ไมพนบานดนตรีไทย “ไทยบรรเลง” ซึ่งเป็นสานักที่ทานครูหลวงประดิษฐ
ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) มาตอเพลง และผูที่เป็นหัวหนาสานักก็ไดร่าเรียนกับทานครูดวย สวนเยาวชนที่มี
ความสนใจในดนตรีไทยจะเขามาเรียนดนตรีไทยตอที่อุทยาน ร.2 โดยมีระบบการสอบเขา มีมาตรฐานการ
บรรเลงที่เป็นระบบ และที่สาคัญรับเฉพาะเยาวชนที่อาศัยอยูในเขตจังหวัดสมุทรสงครามเทานั้น นอกจากนี้ ยัง
มีโรงเรียนดนตรีไทยเสารแ อาทิตยแ รับสอนผูที่มีใจรัก ทางดานดนตรีไทย ผานการสนับสนุนของเทศบาลตาบลสวน
หลวง อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จัดการเรียนการสอนที่อาคารดนตรีไทยวัดภูมรินทรแ สามารถผลิตเยาวชน
ที่สนใจดนตรีไทยออกสูสังคมไดมากมาย สามารถอภิปรายไดดังนี้
1. บ้านไทยบรรเลง ในชวงเริ่มแรกมีเครื่องปี่พาทยแมอญ 1 ชุด และเครื่องไทย 1 ชุด ในชวงแรกการ
ประกอบอาชีพทางดานดนตรียังไมมีรายไดที่ดีนักแตในปใจจุบันวงไทยบรรเลงมีงานการบรรเลงอยูเสมอทั้งงาน
มงคล และงานอวมงคล โดยผูควบคุมวงในปใจจุบันคือ ครูสมาน แกวละเอียด วงไทยบรรเลงไดมีการสืบสาน
ทางดนตรีไทยมาอยางชานาน จากรุนสูรุน โดยมีลูกศิษยแที่มาเรียนจากหลายสถานที่ หลายจังหวัด ลูกศิษยแจะ
มากิน นอน อยูที่วง ผูปกครองจะมีหนาที่คอยสงขาวมาใหลูกของตน มีการแบงเวรกันทาความสะอาดบาน งาน
ที่บรรเลงนั้นมีหลากหลายประเภท เนื่องจากในการออกงานในแตละครั้งจะตองเลือกใชเพลงที่เหมาะสมกับงาน
อาจเลือกใชทางเพลงทั้ง 2 สายไดตามความเหมาะสม การบรรเลงจะตองดูสถานที่เป็นหลัก ถางานอยูในศาลา
ที่คับแคบหรือมีแขกผูใหญเยอะจะเลือกการบรรเลงโดยใชไมนวม เพื่อไมใหเสียงดังจนคนในงานเกิดความ
ราคาญ ซึ่งในแตละพื้นที่จะชอบการบรรเลงที่แตกตางกัน บางที่ชอบแบบสนุกสนาน บางที่ชอบแบบไพเราะ
การบรรเลงบางครั้งผูฟใงจะมีการขอเพลง การบรรเลงจึงตองตามใจผูขอ โดยยึดความเหมาะสมเป็นหลักจึงทา
ใหมีงานการบรรเลงอยางสม่าเสมอ งานที่มีอยูเสมอคือ งานปี่พาทยแมอญ นอกจากนี้ยังมีการบรรเลงประชันวง
อยูเสมอ ๆ เชน งานประชันวัดพระพิเรนทรแ งานประชันวัดพิกุลเงินงานประชันแสงทิพยแ เป็นตน เพลงที่ใชใน
การประชันมีทั้งเพลงเกา และเพลงที่แต งขึ้นใหม โดยมีทั้งเพลงที่ครูอุทัย แกวละเอียดแตงไวและไปใหครูอรุณ
พาทยกุลแตงใหบาง ซึ่งเป็นเพลงที่ใชเฉพาะงาน
2. อุทยานพระบรมราชนุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2)อุทยาน
พระบรมราชนุสรณแพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (อุทยาน ร.2) แบงการเรียนการสอน คือ การ
เรียนการสอนจะเข การเรียนการสอนซออูและซอดวง การเรียนการสอนซอสามสาย และการเรียนการสอนขับ
รองเพลงไทย การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยในอุทยานพระบรมราชานุสรณแ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หลานภาลัย ไดรับการสงเสริมอยางตอเนื่อง ที่นี่คัดเลื อกเด็กที่มีใจรักทางดานดนตรี นาฏศิลป และไดรับพระ
มหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการอุปถัมภแค้าชู เยาวชนที่เรียนที่นี่
หลายคนสามารถตอยอดทางดนตรีไทยในสถาบันการศึกษาตางๆ เชน วิทยาลัยนาฏศิลป เป็นตน การที่มีดนตรี
ไทย นาฏศิลปไทยเกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสงครามและเขมแข็งมาไดจนถึงทุกวันนี้ ปใจจัยสาคัญอีกประการหนึ่ง
คือบรรพบุรุษและครุศิลปินหลายทานมีถิ่นกาเนิดหรืออาศัยอยูที่นี่ วิถีชีวิตริมแมกลองและดนตรีไทยจึงเป็นของ
คูกัน แมปใจจุบันดนตรีไทยตามระเบียบแบบแผนจะมีคนสมัยใหมไมนอยที่ไมเข าใจและฟใงไมรูเรื่อง จนบางครั้ง
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เป็นโจทยแที่นักดนตรีรุนหลังตองปรับเปลี่ยนดนตรีไทยใหคงอยูแตไมทาลายขนบธรรมเนียมที่บรรพบุรุษสรางไว
การเรียนการสอนทางดานดนตรีไทยที่แพรหลาย ณ ที่แหงนี้จึงเป็นการตอบคาถามที่สาคัญวา ดนตรีดั้งเดิมมิได
หายไปไหน เพียงแตอยูในรูปของการอนุรักษแผานหลักสูตรการสอนและบทเรียนเทานั้น การเรียนดนตรีไทย
สาคัญคือการฝึกซอมและทาซ้าอยูบอยๆใสใจและแสวงหาความรูอยูสม่าเสมอ ใหเป็นเด็กซนในการเรียนรู อีก
ทั้งพื้นฐานในการบรรเลงเครื่องดนตรี โดยเฉพาะประเภทซอ จะตองมีทาทางการจับที่ถูกตอง การวางนิ้วที่ไม
เพี้ยน หูที่แมน เทคนิคการประ สะบัด พรมที่ชัดเจน อีกทั้งการไลมือที่ชวยสีซอชัดเจน โดยเฉพาะในเพลงตับ
ตนเพลงฉิ่งที่มีกลอนเพลงที่ใชในเพลงทั่วไปอยูมาก ฉะนั้นคนเครื่องสายจะตองจาเพลงนี้ใหแมน เรื่องเพลงที่ตอ
นั้นสวนใหญจะเป็นเพลงรวมวง เชน เพลงแขกขาว เพลงเขมรพายเรือ เป็นตน แตนักเรียนที่เริ่มเรียนซอตั้งแต
ตนนั้น จะตองไดรับการถายทอดเพลงตับตนเพลงฉิ่งเสียกอน และอีกเพลงที่บังคับถือวาทุกคนมาเรียนแลว
จะตองไดความรูคือ เพลงบุหลันลอยเลื่อน เพลงพระราชนิพนธแของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
การเรียนการสอนในอุทยาน ร.2 มีความเรียบงาย ไมมีความซับซอนมากมาย เชน การถายทอดสานวนกลอนก็
จะเป็นกลอนที่ไมซับซอน เป็นกลอนทั่วไปไมยึดติดกับกลอนของครูทานใดทานหนึ่ง เนนที่ตัวบุคคลหรือผูเรียน
วามีฝีมืออยูในระดับใด และสมควรตอกลอนประเภทใดจึงเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีโครงการยุวศิลปิน มูลนิธิ ร.
2 ซึ่งสอนเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นโครงการของสมเด็จพระเทพในสวนของดนตรีนาฏศิลปจะมีการเรียน
การสอนทุกวันเสารแเวลา 9.00 - 12.00 น. มีรถมารับคุณครูที่กรมศิลปากร ทุกวันเสารแ การเรียนการสอนจะไม
มีคาใชจายใดๆ มีเงินหนุนใหนักเรียนในการเรียนรายบุคคลครั้งละ 50 บาท สาหรับผูเรียนที่อยูในพื้นที่สนใจ
เทานั้น เมื่อเรียนไปเรื่อย ๆ เริ่มพัฒนาฝีมืนตนเองไดมากขึ้น ทางยุวศิลปิน มูลนิธิ ร.2 จะสงนักเรียนเขาสอบ
เรียนตอในชั้นปริญญาตรีที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปตอไป การเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป มูลนิธิมีทุนเลาเรียนทุนละ 30,000 บาทตอปี จนกวาจะสาเร็จการศึกษา ถาตอปริญญาโท หรือ
ปริญญาเอก ก็จะมีทุนการศึกษาใหอีกจนจบการศึกษา แตมีขอแมวาตองเรียนตอที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
เทานั้น ถึงจะไดรับทุนดังกลาว การเรียนการสอนจะยึดแนวทางการสอนตามวิทยาลัยนาฏศิลปโดยเริ่มจาก
เพลงตับตนเพลงฉิ่งทั้งดนตรีและรอง เพราะตับตนเพลงฉิ่งเป็นเพลงที่ยากพอสมควรเหมาะสาหรับผูที่เริ่มเรียน
ขั้นพื้นฐาน ในแตละเพลงของเพลงตับตนเพลงฉิ่งนั้นมีความสาคัญมาก ทั้งเป็นเพลงพื้นฐาน เป็นเพลงดาเนิน
กลอนทางเพลงตาง ๆ ซึ่งในการเรียนแบบปใจจุบันนั้นก็ยังยืดถือการเรียนแบบสมัยโบราณไวเหมือนกัน หลังจาก
การเรียนเพลงพื้นฐานแลว ก็จะไปเพลงเถา เพลง 2 ชั้น เชน เพลงไทยดาเนินดอย เนื้อสมเด็จพระเทพพระ
รัตนราชสุดาฯ ไดทรงแตงเนื้อรองไว โดยใหใชเพลงลาวดาเนินทรายที่เป็นเพลงเกา มาบรรจุเนื้อรอง ในแตละปี
ทางยุวศิลปิน มูลนิธิ ร.2 จะนาเด็กนักเรียนในโครงการเขารวมพิธีไหวครูที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปสอดคลอง
กับพระราชดารัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในขณะ
ดารงพระอิสรายศเป็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งเปิดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้ง
ที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ พ.ศ. 2537 “ดนตรีไทยถือวาเป็นศิลปะอันทรงคุณคาแสดงเอกลักษณแของ
ชาติไทยไดอยางเดนชัด ดนตรีไทยนั้นมีประโยชนแนานัปการ ดนตรีไมเพียงแตสรางความรื่นรมยแ แตยังสามารถ
ทาให เกิดสมาธิ รวมทั้งสรางความมีระเบียบวินัย และประโยชนแประการสาคัญก็คือ การเลนดนตรี รวมกัน เป็น
การสร างการประสานสัมพัน ธแ อันน ามาซึ่งความสามัคคีของบุคคลในสั งคมการปลูกฝใ งความรักดนตรี ควร
ปลูกฝใงตั้งแตเยาวแวัย เพราะเด็กหรือเยาวชนมี ความสาคัญในการที่จะเป็นผู รับชวงทุกสิ่งทุกอยางตอจากผูใหญ
รวมทั้งภาระรั บผิดชอบใน การธารงรักษาความสงบผาสุกในชาติ หากเยาวชนไดรับการปลูกฝใงใหรักดนตรี

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(117)

โดยเฉพาะ ดนตรีไทยแลว ก็ยอมไดรับการกลอมเกลาจิตใจใหสงบเยือกเย็น ใฝุสันติเป็นคนดีของสังคม การที่จะ
ปลู กฝใ งให เยาวชนรั กดนตรี ไทยนั้ น ทั้งผู ให และผู รับตองมีใจตรงกัน กล าว คือมีครูดนตรีผู ทรงความรู
ความสามารถถายทอดวิชาความรูใหแกศิษยแดวยความเอาใจใส ฝุายศิษยแก็ตองมีความตั้งใจจริงในการรับถายทอด
วิชาความรูนั้น มีความอุตสาหะวิริยะและ รับดวยใจเชนกัน จึงจะประสบผลสาเร็จอันงดงาม”
3. การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยของบ้านดนตรีไทย วัดภุมรินทร์กุฎีทอง การจัดการเรียนการ
สอนดนตรีไทยของบานดนตรีไทยวัดภุมรินทรแกุฎีทอง เริ่มตนรับสมัครเยาวชนผูที่มีใจรักในเสียงดนตรีไทย ไม
จากัดอายุและวัย เขาเรียนดนตรีไทยในวันเสารแ – อาทิตยแ เวลา 08.00 น. – 12.00 น. คาใชจายในการเรียนคือ
500 บาท เรีย นไดทั้งหมด 20 ครั้ง มีการแบงหองเรียน เชน หองปี่พาทยแ หองขิม หองซอ หองปฏิบัติการ
ดนตรีไทยจะอยูบริเวณชั้นสองในวันจันทรแ–ศุกรแ อาคารเรียนดนตรีหรือบานดนตรีแหงนี้ทาหนาที่บริการวิชาการ
ดานดนตรีใหแกโรงเรียนในละแวกใกลเคียงที่เขารวมโครงการกับทางเทศบาลตาบลสวนหลวงอีกดวย การ
ปลูกฝใงเรื่องสมาธิเป็นสิ่งสาคัญสาหรับการเริ่มเรียนดนตรีไทยที่บานดนตรีไทย วัดภุมรินทรแกุฎีทองโรงเรียนที่
เขารวมโครงการกับบานดนตรีไทยวัดภุมรินทรแกุฎีทอง จะสลับกันมาเรียนที่บานดนตรีไทยวัด ภุมรินทรแกุฎีทอง
เฉพาะคาบเรียนรายวิชาศิลปะ (ดนตรี -นาฏศิลป) โดยมีรถรับสง นับเป็นวิธีการสงเสริมใหนักเรียนไดใชแหลง
เรียนรูภายในทองถิ่นใหเป็นประโยชนแ มีความผูกพันกับวิถีชีวิตในชุมชน อันจะสรางความรัก ความสามัคคี รุนพี่
ชวยสอนรุนนองเป็นอีกหนึ่งการสร างวัฒนธรรมในองคแกรที่ดี พี่มีความภูมิใจที่สอนใหนองบรรเลงได และพี่ยัง
จดจาเพลงไดแมนยาอีกดวย สวนนองก็จะรักและเคารพรุนพี่ การออกไปบรรเลงภายนอกก็จะคัดเลือกเด็กที่มี
ฝี มื อ แล ว ในระดั บ หนึ่ ง ส ว นหลั ก สู ต รหรื อ บทเพลงที่ ใ ช ใ นการเรี ย นการสอนขึ้ น อยู กั บ การใช ง านแล ะ
ความสามารถในการบรรเลงของนักเรียนนับเป็นการรวมมือของหลายหนวยงานในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลสวน
หลวง อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามที่ชวยใหการสนับสนุนขับเคลื่อนบานดนตรีไทยวัดภุมรินทรแกุฎีทอง
ใหคงอยู ทั้งนี้สิ่งที่สาคัญที่สุดคือการใหความรวมมือและสนับสนุนจากผูปกครองที่สงบุตรหลานมาเรียน นับเป็น
ความเขมแข็งทางดานดนตรีที่กอใหเกิดความงดงามทางสังคมไดอยางชัดเจน
จากการศึกษาการเรียนการสอนดนตรีไทยของชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 3 แหง คือ บาน
ไทยบรรเลง อุทยานพระบรมราชนุสรณแพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย และบานดนตรีไทย วัดภูมริ
นทรแกุฎีทอง พบวา มีความแตกตางกันในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน มีทั้งการเรียนเดี่ยว (ตัวตอตัว) การ
เรียนเป็นกลุม การเรียนแบบพี่สอนนอง ซึ่งเป็นการเรียนแบบสาธิตและเลียนแบบใหปฏิบัติตาม นอกจากนี้ยังมี
การตอยอดเฉพาะบุคคลดวย ลวนเป็น กระบวนการที่สามารถถายทอดดนตรีไทยใหแกนักเรียนหรือผูสนใจเขา
เรียนดนตรีไทยไดเป็นอยางดี สวนเรื่องคาใชจายในการเรียนที่ในแตละสถานที่ไมเทากันหรืออาจไมตองเสีย
คาใชจาย พบวา คาใชจายในการเรียนดนตรีอยูในราคาที่ไมแพงผูปกครองหรือผูที่สนใจสามารถจ ายไดในสภาพ
เศรษฐกิจปใจจุบัน นอกจากนี้ ในเรื่องของการรับนักเรียนจุดเดนที่สามารถทาใหชุมชนอัมพวายังเป็นชุมชนที่
เขมแข็งทางดนตรีอยูไดนั้น นาจะเป็นสวนของโครงการยุวศิลปิน มูลนิธิอุทยาน ร.2 ที่รับเฉพาะเยาวชนจาก
จังหวัดสมุทรสงคราม จึงทาใหดนตรีไทยไดรับการสื บทอดสูเยาวชนในปใจจุบัน และที่สาคัญเยาวชนที่มีความ
สนใจดนตรีไทยอยางจริงจัง มีฝีมือและทักษะทางดนตรีไทยสามารถรับทุนการศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา ดวย
เหตุนี้จึงทาใหชุมชนอัมพวายังคงไวซึ่งวัฒนธรรมทางดนตรีไทยที่เ ข ม แข็ ง ท า มกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกได
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ข้อเสนอแนะ
1. ภาครัฐและเอกชนควรใหการสนับสนุนดานการเรียนการสอนดนตรีไทยของชุมชนอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงครามใหมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาและประเมินผลการเรียนการสอนดนตรีไทยของชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
เพื่อจะเป็นประโยชนแในการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินการตอไป
3. ควรมีการศึกษาบทบาทของการเรียนการสอนดนตรีไทยในการมีส ว นรว มพัฒ นาชุมชนเพื่อเป็ น
สารสนเทศดานการเรียนการสอนและใหผูที่เกี่ยวของนาไปเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนอยางมีสวนรวมตอไป
4. ควรทาวิจัยในเรื่องลักษณะเดียวกัน โดยศึกษากลุมตัวอยางในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อนาผลวิจัยมา
เปรียบเทียบและควรทาวิจัยในเรื่องลักษณะเดียวกันใหศึกษาการเรียนการสอนดนตรีไทยในดานตางๆ เพิ่มมาก
ขึ้น
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ตุลาคม พ.ศ. 2561.
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อรรถาธิบายและการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงลูกทุ่ง
EXPLANATIONS AND ARRANGEMENT FOLKSONG
จิรวัฒน์ ศรีนุเสน*
JIRAWAT SRINUSEN
บทคัดย่อ
อรรถาธิบายและการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงลูกทุง มุงนาเสนอรูปแบบการจัดวงและการเขียน
โนตเพลงลูกทุง มีวัตถุประสงคแ 1) เพื่อศึกษาเครื่องดนตรีที่ใชในวงดนตรีลูกทุงและการจัดรูปแบบวงดนตรีลูกทุง
2) เพื่อศึกษาวิธีการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงลูกทุง
ผลการศึกษา พบวา
1. เครื่องดนตรีที่ใชในวงดนตรีลูกทุงประกอบไปดวยเครื่องดนตรี 3 กลุม ไดแก (1) กลุมเครื่องลมไม
หรือกลุมแซ็กโซโฟน (Sax section) (2) กลุมเครื่องทองเหลืองหรือกลุมเครื่องบราส (Brass section) (3) กลุม
เครื่องที่ใหจังหวะ (Rhythm section) ทั้งนี้ การจัดรูปแบบวงดนตรีลูกทุง แบงออกเป็น 2 รูปแบบ (1) รูปแบบ
วงขนาดใหญ (Big band) (2) รูปแบบวงขนาดเล็ก (Small band)
2. การเรียบเรียงเสียงประสานวงลูกทุง แบงได 3 รูปแบบ (1) การเรียบเรียงแบบยูนิซัน (Unison)
หรือคู 8 (2) การเรียบเรีย งแบบวงขนาดใหญ (Big band) การเรียบเรียงรูปแบบนี้จะทาใหเสียงที่ออกมา
สมบูรณแ (3) การเรียบเรียงแบบวงขนาดเล็ก (Small band) เป็นรูปแบบที่ไดรับความนิยมมากกวาแบบอื่น
เพราะการเคลื่อนยายสะดวกและสามารถบรรเลงไดใกลเคียงกับวงขนาดใหญ ซึ่งการเรียบเรียงแบบวงขนาด
เล็ก (Small band) แยกออกเป็น 2 แบบ (1) แบบรวมกลุม (2) แบบแยกกลุม ซึ่งนิยมใชกันทั้ง 2 แบบ ขึ้นอยู
ที่ผูเรียบเรียงจะเลือกถายทอดอารมณแ ความรูสึกลงในบทเพลง
คาสาคัญ : โนตเพลงลูกทุง, การเรียงเสียงประสานเพลงลูกทุง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* อาจารย์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
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ABSTRACT
Explanation and arranging for country music is an article that aims to present band
arrangement and writing country music note, this aims of this research was to 1) To study
musical instruments used in folksong and formatting the folk song 2) To study how to
arranging for country music.
The study found that.
1. Musical instruments used in folksong consists of 3 group instruments (1) woodwind
group or sax section group (2) brass group or brass section (3) rhythm section, folksong
format divided into 2 forms (1) big band (2) small band
2. Arranging for folksong divided into 3 forms (1) arranging unison (2) arranging big
band, this format will make the sound come out perfectly (3) arranging small band
is a style that is more popular than others because, moving is convenient and can be played
as close to a large band which is a small band arrangement divided into 2 forms (1)
collective type (2) separate groups, which are commonly used in both types depends on the
composer to choose to convey emotions, put the feeling into the song.
keywords: Country music notes, arrangement folksong

บทนา
เพลงลูกทุงไทย มีวิ วัฒนาการมาจากเพลงพื้นบาน พื้นเมืองหรือเพลงชาวบาน แมวาจะนาเครื่องดนตรี
ของตะวันตกมาใชบรรเลงทานองก็ตาม แตเนื้อหาหรือแกนใจความของเพลง ลูกทุงก็ยังคงสะทอนใหเห็น
ลักษณะของคนไทยหรือสังคมไทยไดอยางชัดเจน จึงอาจถือไดวา “เพลงลูกทุง” คือเพลงพื้นเมืองยุคใหม ที่มี
เอกลักษณแสะทอนใหเห็นลักษณะของคนไทย และ สังคมไทยอยางกวางขวาง ลุมลึก และลีลาอันหลากหลาย
ถือไดวาเพลงลูกทุงซึมลึกอยู ใน สายเลือดของคนไทยทุกคนมาตั้งแตอดีต เพราะคนไทยเป็นคนในสังคม
เกษตรกรรม เพลง ลูกทุงหลายเพลงไดสะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคม ความเป็นอยูและวัฒนธรรมไทย บางเพลง
มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของคนไทย บางเพลงเป็นหลักฐานขอมูลทางประวัติศาสตรแของประเทศ บางเพลงเป็นที่รวม
ของภูมิปใญญาทองถิ่น เห็นไดจากยุคแรกมีนักรองเพลงไทยสากลที่มีชื่อเสียงกลุม หนึ่งนิยมรองเพลงที่มีสาระ
บรรยายถึงชีวิตชาวชนบท ชีวิ ตหนุมสาวบานนา และความยากจน ชาวบานเรียกเพลงกลุมนี้วา “เพลงตลาด”
หรือ “เพลงชีวิต” สวนเพลงลูกกรุง เรียกวา “เพลงผูดี” นักรองที่รองเพลงแนวตลาดในระยะแรก เชน คารณ
สัมบุณณานนทแ, กาน แกวสุพรรณ, ชัยชนะ บุณยโชติ, ทูล ทองใจ, ผองศรี วรนุช, ศรีสอางคแ ตรีเนตร ฯลฯ
ตอมา คาวา “เพลงลูกทุง” ถูก นามาใชแปลหนังเพลงอเมริกันเรื่อง “Your Cheating Heart ” เมื่อ พ.ศ.2507
นับแตนั้นมาคาวาเพลงลูกทุงก็ติดอยูในความรูสึกของคนฟใงเพลงโดยหมายถึง เพลงที่รองแบบงายๆ สนุกสนาน
ทวงทานองมีเรื่องราวที่โนมนาวใหนึกถึงบรรยากาศของทุงนา ปุาเขา ทานองของเพลงลูกทุง เปิดรับทวงทานอง
ตาง ๆ เชน ไทย ฝรั่ง จีน อินเดีย ตลอดจนเพลงพื้นบาน เชน ลาตัด แหล อีแซว (วิทยา เกษรพรหม, 2554)
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เพลงไทยลูกทุงนั้น เป็นที่ประจักษแแกทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ที่เขาใจและมีความรูความสามารถ
ทางดานดนตรีวา เพลงไทย ลูกทุงมีความ ไพเราะมีหลักการเรียบเรียงเสียงประสานและมี การบรรเลงที่แสดง
ถึงความเป็นไทยโดยแท เนื่องจากความเจริญ รุงเรืองและพัฒนาการของเพลงไทยเกิดขึ้น และสืบทอดพรอมกับ
ความเป็นเอกลักษณแของชาติ มีการอุปถัมภแ สนับสนุน อนุรักษแ เอาไวไดอย างมั่นคง การบรรเลงและการ
ผสมผสานเสียงดนตรีก็มี ลักษณะพิเศษ เพราะวานักดนตรีเรียนรูการปฏิบัติดนตรีโดยตรง จากครูดนตรี ซึ่งมี
วิธีการคิ ดและการสร า งทา นองเพลงที่แตกต างกัน ความแตกตางนี้จึงกลายเป็นจุ ดเดนที่ ส รางความเป็ น
เอกลักษณแ และสรางความเป็นเอกภาพใหแกบทเพลงไทยลูกทุงไดเป็นอยางดีดนตรีและบทเพลงนอกจากจะมี
เอกลักษณแเฉพาะตัวแลว ยังใหความเพลิดเพลิน และในแตละบทเพลงจะใหอารมณแความ รูสึกตางๆ แกผูฟใง
เชน สนุกสนาน ราเริง เศราโศก เสียใจ บาง เพลงไดรับความนิยมเป็นเวลานานนับเป็นรอยๆ ปี ซึ่งปใจจัย
สาคัญที่ทา ใหแตละบทเพลงเกิดความไพเราะมีดวยกันหลาย ประการ เชน ผูประพันธแคารอง ทา นอง จังหวะ
นักดนตรีผูถายทอด และผูเรียบเรียงเสียงประสานเป็นปใจจัยสาคัญในแตละบทเพลง ซึ่งในแตละบทเพลงมีทั้ง
เนื้อรอง ทานอง จังหวะ และเครื่องดนตรีที่หลากหลาย จาเป็นอยางยิ่งตองมี การจัดระเบียบหนาที่ ของแตละ
เครื่องมือใหเหมาะสม มีความเป็นระเบียบเรียบรอย ประสมประสานกลมกลืน ซึ่งเป็นหนาที่ของผูเรียบเรียง
เสียง ประสานที่จะตองใชความรูความสามารถและประสบการณแการ เรียบเรียงเสียงประสานเพื่อใหเกิดความ
ไพเราะ (ธงรบ ขุนสงคราม 2554 : น. 56)
เพลงลูกทุงก็ถือเป็นความปราณีตงดงามอีกอยางหนึ่ง ผูประพันธแเพลงสรางสรรคแผลงานดวยความตั้งใจ
ผานการกลั่นกรองแลวาครบถวนทั้งทางดานเนื้อหาที่ลึกซึ้งตามหลักโสตและศิลป ไดแก ทานอง เสียงประสาน
ระบบเสียง รูปประพรรณ รูปแบบ สีสันและลักษณะของเสียง (อมร เอี่ ยมตาล. 2554 : น.1) สิ่งเหลานี้ทาให
เพลงลูกทุงอยูคูกับสังคมไทยมาอยางยาวนาน รวมทั้งมีศิลปินในอดีตที่เป็นตานานของวงการเพลงลูกทุง ที่ได
กลาวขานกันถึงปใจจุบัน และที่สาคัญเป็นแรงบันดาลใจใหศิลปินเพลงลูกทุงรุนหลัง ไดเอาเป็นแบบอยางและ
โดงดังมีชื่อเสียงมากมายหลายคน ยุคแรก ๆ ของวงการลูกทุง สื่อเทคโนโลยียังไมเจริญเหมือนปใจจุบัน มีแค
วิทยุคลื่น AM ซึ่งเป็นคลื่นระยะสั้น ไมเพียงพอในการนาเสนอผลงานเพลง จึงตระเวนไปทาการแสดงในที่ตาง
ๆ ตามที่ผลงานเพลงไดรับความนิยม เพื่อใหความบันเทิงและนาเสนอผลงาน จากที่กล าวมาขางตน วงดนตรี
ลูกทุงจึงมีบทบาทสาคัญที่จะทาใหศิลปินนักรองไดรับความนิยม ยุคนั้นคนในวงการลูกทุงจะรูจัก “ชุมชนคน
ลูกทุงซอยบุบผาสวรรคแ” (ปใจจุบัน ซอยจรัญสนิทวงศแ 27) เป็นอยางดี เพราะเป็นศูนยแรวมทุกอยางของวงการ
ลูกทุง ไมวา สานักงานวงดนตรี ตาง ๆ นั กรอง นักดนตรี หางเครื่อง หรือแมกระทั่งฝุายเทคนิคติดตั้งอุปกรณแ
ตางๆ วงดนตรีลูกทุงจะออกเดินสายตระเวนเปิดการแสดงไปทั่วทุกภาค ทุกจังหวัด ของประเทศไทย หรือ
บางครั้ งอาจจะตามชายแดนของประเทศเพื่อนบาน เรียกวา “วงดนตรีเดินสาย” ปใจจุบันเรียกวา “ทัว รแ
คอนเสิรแต” (Tour Concert) วงลูกทุงมีสวนสาคัญหลายสวน นักรอง นักดนตรี หางเครื่อง เป็นตน
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จากความสาคัญและที่มาดังกลาวขางตน ผูเขียนเป็นอีกคนหนึ่งที่หลงใหลในความไพเราะและความ
สนุกสนานของวงดนตรีลูกทุง มีประสบการณแกับวงดนตรีลูกทุงมาโดยตลอด เริ่มตั้งแตเป็นผู บรรเลงในวงจนถึง
ผูควบคุมวง ผูเขียนอยากนาองคแความรูเรื่องการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงลูกทุง เพื่อใหผูอานไดนาไปเป็น
แนวทางในการเรียบเรียงอีกทางเลือกหนึ่ง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาเครื่องดนตรีที่ใชในวงดนตรีลูกทุงและการจัดรูปแบบวงดนตรีลูกทุง
2. เพื่อศึกษาวิธีการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงลูกทุง
เครื่องดนตรี
วงดนตรีลูกทุงสวนมากจะใชเครื่องดนตรี 3 กลุม คือ
1. กลุมเครื่องลมไมหรือกลุมแซ็กโซโฟน (Sax section) ประกอบดวยเครื่องดนตรีในตระกูลแซ็กโซโฟน
ไดแก อัลโตเทนเนอรแ บาริโทน แซ็กโซโฟน
2. กลุมเครื่องทองเหลืองหรือกลุมเครื่องบราส (Brass section) ไดแก ทรัมเป็ต และทรอมโบน
3. กลุมเครื่องที่ใหจังหวะ (Rhythm section) ประกอบดวยกลอง เบส กีตารแ คียแบอรแดและเครื่องเคาะ
จังหวะ (Percussion)
ลักษณะเดนของการใชเครื่องดนตรีในวงลูกทุงอีกประการหนึ่งคือ มีการใชเครื่องดนตรีอื่นๆ มาประกอบ
ไมวาจะเป็ นเครื่ องดนตรี ส ากล ไทย หรื อพื้นบาน โดยเฉพาะในทอนโซโลเชนฟลุต ไวโอลิ น ซอดวง ซออู
ระนาด ขลุย ปี่ โปงลาง พิณ แคน โหวด เป็นตน และเครื่องเคาะจังหวะตางๆ เชน ฉิ่ง ฉาบ กรับ กลอง ตะโพน
รามะนา ก็มักใชประกอบจังหวะอยูเสมอ
รูปแบบของวง
รูปแบบของวงลูกทุงไมมีการจัดรูปแบบไวเป็นลักษณะที่แนนอน แตที่พบมากที่สุด มี 2 รูปแบบใหญ ๆ
คือ
1. วงขนาดเล็ก (Small band) หรือวงคอมโบ เป็นรูปแบบที่ไดรับความนิยมมาก เนื่องจากใชเครื่อง
ดนตรีและนักดนตรีไมมาก เคลื่อนยายไดสะดวก เครื่องดนตรีที่ใช กลุมเครื่องลมไม ประกอบดวย อัลโตแซ็ก 1
ตัว เทเนอรแแซ็ก 1 ตัว กลุมเครื่องทองเหลือง ประกอบดวย ทรัมเป็ต 1 ตัว ทรอมโบน 1 ตัว และกลุมเครื่องริ
ทึม มีคียแบอรแด กีตารแ เบส และกลองชุด จะเห็นวาการจัดกลุมเครื่องเปุา จัดไวเพื่อการประสานเสี ยงใหครบ 4
แนว เสียงที่ออกมามีความหนักแนน ขอเสียของวงขนาดเล็ก (Small band) คือ เมื่อแยกเครื่อง 2 กลุมออก
จากกันเมื่อไหร จะทาใหความหนักแนนของเสียงลดลง เพราะการประสานเสียงไมครบ 4 แนว
2. วงขนาดใหญ (Big band) การจัดรูปวงใกลเคียงกับวงปฺอปปูลามิวสิค โดยการจัดเครื่องเปุาแตละกลุม
กลุมใหครบ 4 แนว กลุมเครื่องลมไมประกอบดวย อัลโตแซ็กโซโฟน 1 ตัว เทเนอรแแซ็กโซโฟน 2 ตัว และบาริ
โทนแซ็ก 1 ตัว กลุมเครื่องทองเหลือง ประกอบดวย ทรัมเป็ต 3 ตัว ทรอมโบน 1 ตัว สวนกลุมริทึมเหมือนกัน
กับวง จะเห็นการจัดเครื่องดนตรีไวสาหรับการเรียบเรียงเสียงประสานครบ 4 แนว ทั้ง 2 กลุม สามารถเรียบ
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“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”
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เรียงแบบรวมกลุมหรือแยกกลุมได วงขนาดใหญไมคอยไดรับความนิยมมากนัก เนื่องจากใชเครื่องดนตรีและนัก
ดนตรีเป็นจานวนมาก การติดตั้งเคลื่อนยายลาบาก
การเขียนโน้ตเพลงลูกทุ่ง
ประยงคแ ชื่นเย็น ศิลปินแหงชาติ พุทธศักราช 2552 กลาววา ในการบันทึกเพลงไทยลูกทุงในชวงแรก ๆ
จะมีการนัดนักดนตรีใหมาพบกันกอนที่จะเขาหองบันทึกเสียง แลวก็ทาการนัดแนะวาเพลงนี้ ใครควรเลนอะไร
ตรงไหน อยางไร หลัง จากนั้นก็จะลงมือทาการซอม ถาดีก็จะทาการบันทึกเสียงเลย ถาฟใง ดูไมดีก็นัดซอมกัน
ใหมจนกวาจะพอใจ โดยที่ไมมีการเตรียมตัวมากอน ไมมีการวางแผนลวงหนา ไมมีโนตเพลง ผลงานออกมาดี
ขนาดไหนก็ขึ้นอยูกับฝีมือของนักดนตรีที่นามาบันทึกเสียง (ธงรบ ขุนสงคราม. 2554: น.57)
การเขียนโนตเพลงลูกทุงยังไมทฤษฎีการเขียนโนตเพลงลูกเป็ นเรื่องเป็นราว จึงยึดหลักการเขียนตาม
แบบดนตรีตะวันตก (เจริญ เจริญชัย. 2531) ซึ่งผูเขียนแตละคนก็มีวิธีเขียนที่แตกตางกันไป เรามองวาดนตรี
ไมมีผิด จะใชคาวาเหมาะสมมากเหมาะสมนอยมากกวา หวังวานักเขียนโนตเพลงลูกทุงคงจะชวยกันอนุรักษแ
แนวเพลงลูกทุงใหยั ง คงเป็น เพลงลูกทุงตลอดไป ปใจจุบันมีโปรแกรมเขียนโนตหรือบันทึกโนตทาใหมีความ
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
การเรียบเรียงเสียงประสาน
การใชเสียงประสานและคอรแดในเพลงลูกทุงสวนใหญจะเป็นแบบงายๆ คอรแดที่ใชมักจะเป็นแบบโนต 3
ตัว (triad) การประสานเสียงใชแบบกลมกลืน เป็นใหญ การดาเนินของคอรแด (chord progression) ในเพลง
ลูกทุงเป็นแบบงายๆ ไมยึดกฎเกณฑแอะไรมากนัก การเลือกใชจังหวะในเพลงลูกทุงอาจจะมีอยูไมกี่จังหวะ เชน
โบเรโล (Bolero) บีกิน (Beguine) ชะชะชา (Cha-Cha) สวนจังหวะอื่น ๆ นาน ๆ จะเห็นครั้งหนึ่ง หลังจากได
คอรแดและจังหวะแลว ขั้นตอนตอไปเป็นการเรียบเรียงเสียงประสานเครื่องเปุา แบงได 3 รูปแบบใหญ ๆ ดังนี้
(เจริญ เจริญชัย. 2531)

ภาพประกอบที่ 1 สกอรแ (Scores)โนตเพลงเด็กมันยั่ว ขับรองโดย ยอดรัก สลักใจ
(ที่มา : จิรวัฒนแ ศรีนุเสน)
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

1. เขียนแบบยูนิซัน (unison) หรือคู 8 การเขียนประสานเสียงแบบยูนิซัน (unison) เป็นการเขียนให
เครื่องเปุาทุกเครื่องบรรเลงเสียงเดียวกันหมด ไมมีเสียงประสาน จากภาพประกอบที่ 1 เริ่มจากหองเพลงที่ 1 5 จะเห็นเครื่องเปุาเป็นตัวดาเนินทานอง (Melody) และบรรเลงเสียงเดียวกันทั้งหมด สวนความสูงต่าของเสียง
ขึ้นอยูกับชวงเสียงของเครื่องดนตรีนั้น ๆ จากหองเพลงที่ 6 - 8 คียแบอรแดดาเนินทานอง ใชเสียงระนาด จะเห็น
วาเป็นโนตคู 8 แสดงวาผูเขียนตองการความหนาของเสียงเพิ่มมากขึ้น หองเพลงที่ 9 เป็นกลุมแซ็กโซโฟนรับ
ตามมาดวยกลุมเครื่องบราส และจบทอนขึ้นเพลงหรือหัวเพลง (Intro) ในหองเพลงที่ 11 ตัดมาเฉพาะทอนขึ้น
เพลง การเขียนแบบนี้มีไมไดรับความนิยมมากนัก เพราะทาใหเสียงที่ออกมาไมมีน้าหนัก

ภาพประกอบที่ 2 สกอรแ(Scores)โนตเพลง วงฺ Big band เพลงเด็กมันยั่ว ขับรองโดย ยอดรัก สลักใจ
(ที่มา : จิรวัฒนแ ศรีนุเสน)
2. เขียนแบบวงใหญ (Big band) จะคลายกับวงปฺอปปูลามิวสิค (Popular music) ของ ทางดนตรี
ตะวันตก เป็นการเรียบเรียงเสียงประสานโดยแบงเครื่องเปุาออกเป็น 2 กลุม คือ กลุมเครื่องลมไมและ
กลุมเครื่องบราส ซึ่งแตละกลุมจะจัดเครื่องดนตรีไวครบ 4 แนว แตถามีเครื่องดนตรีมีมากกวา 4 แนว ก็ให
ทบโนตหรือซ้าโนตที่เหลือในคอรแดนั้น ๆ กลุมเครื่องลมไม ประกอบดวย อัลโต 1 ตัว เทเนอรแ 2 ตัวและบา
ริโทนแซ็กโซโฟน 1 ตัว สวนในกลุมเครื่องบราส ประกอบไปดวย ทรัมเป็ต 3 ตัว ทรอมโบน 1 ตัว แตถาใน
กรณีที่มีเครื่องดนตรีมีมากกวา 4 ตัว ก็ใหทบโนตหรือซ้าโนตที่เหลือในคอรแดนั้น ๆ จากภาพประกอบที่ 2
จะเห็นวา ในสกอรแ (Scores) จะแบงกลุมเครื่องดนตรีอยางชัดเจน โดย 4 บรรทัดแรกเป็นกลุมแซ็กโซโฟน
แถวที่ 5 - 8 เป็นกลุมเครื่องบราส จากแถวที่ 9 -12 เป็นกลุมของเครื่องริทึม เมื่อมองไปแถวบนสุดจะเห็น
ชื่อเพลง จังหวะ และอัตราความเร็ว ชื่อเพลงเด็กมันยั่ว อยูในบันไดเสียง F Major จังหวะ ชะชะชา อัตรา
ความเร็ว 120 เคาะตอนาที ในกลุมเครื่องลมไมใชอัลโตบรรเลงแนวบนหรือแนวโซปราโน ใชบาริโทนเป็น
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แนวลางสุดหรือแนวเบส สวนเทเนอรแ 2 ตัว เลนแนวอัลโตและแนวเทเนอรแ ในกลุมเครื่องบราสสกอรแ
(Scores) แถวที่ 5 - 8 ทรัมเป็ต 3 ตัว ทรอมโบน 1 ตัว ใชทรัมเป็ต 1 เป็นแนวบนสุดหรือแนวโซปราโน
ทรอมโบนเป็นแนวลางสุดหรือแนวเบส ทรัมเป็ต 2 -3 เป็นแนวใน คือแนวอัลโตและแนวเทเนอรแ กลุม
เครื่องริทึม (แถวที่ 9 - 12) มีคียแบอรแด กีตารแ เบส และกลองชุด คียแบอรแดและกีตารแเป็นไดทั้งเครื่องริทึม
และเครื่องดาเนินทานอง จากหองเพลงที่ 1 - 5 กลุมเครื่อง
บราสเป็นกลุมดาเนินทานอง โดยเลน
แบบ ยูนิซัน (unison) หรือคู 8 ในกลุมแซ็กเป็นแบล็คกราว โดยเขียนใหมีการประสานเสียง 4 แนว ตาม
รูปแบบที่ไดกลาวมาขางตน ในหองเพลงที่ 6 - 9 จะมีคียแบอรแดเลน โดยใชเสียงระนาดตามที่กาหนดไวใน
โนตเพลง หองเพลงที่ 9 กลุมเครื่องลมไมบรรเลง ตามมาดวยกลุมเครื่องบราสในหองเพลงที่ 10 และจบ
อินโทร (Intro) พรอมกันในหองเพลงที่ 11 โดยใหแตละกลุมประสานกันเอง
3. เขียนแบบวงเล็ก (Small band) หรือวงคอมโบ เป็นวงดนตรีลูกทุงที่นาเครื่องเปุาทั้ง 2 กลุมมา
รวมกันใหครบ 4 แนว กลุมเครื่องลมไม ประกอบดวย อัลโต และเทเนอรแแซ็กโซโฟน อยางละตัว สวนใน
กลุมเครื่องบราส ประกอบดวย ทรัมเป็ต และทรอมโบน อยางละตัวเชนกัน ในการเรียบเรียงเสียงประสาน
วง Small band แยกยอยได 2 แบบ คือ

ภาพประกอบที่ 3 สกอรแ (Scores) โนตเพลง วงฺ Small band เพลงขออยูดวยคน
ขับรองโดยสายัณหแ สัญญา
(ที่มา : จิรวัฒนแ ศรีนุเสน)
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

3.1 การเขียนรวมกลุม เป็นการเขียนรวมกลุมเครื่องเปุาทั้ง 2 กลุมเขาดวยกัน เขียนใหมีการประสาน
เสียง จากภาพประกอบที่ 3 ตัดสกอรแโนตเพลงมาบางสวน จะสังเกตเห็นวาหองเพลงที่ 9, 11, 13 และ15 โนต
4 แถวบนจะบรรเลงพรอมกัน โดยใหทรัมเป็ตเป็นแนวเสียงสูงสุดหรือแนวโซปราโน รองลงมาเป็นแซ็กอัลโต อยู
ในแนวอัลโต แซ็กเทเนอรแอยูในแนวเทเนอรแ และทรอมโบนเป็นแนวเบส ในคอรแดที่มีโนต 3 ตัว จาเป็นตองทบ
โนตหรือซ้าโนตการเขียนประสานเสียงในลักษณะนี้จะทาใหเสียงที่ออกมามีความหนักแนน เนื่องจากมีการ
ประสานเสียงครบ 4 แนว สามารถสลับแนวกันไดตามความเหมาะสม จากภาพประกอบ ผูเขียนเขียนตามชวง
ของเสียงของเครื่องดนตรีที่นั้น ๆ

ภาพประกอบที่ 4 สกอรแ (Scores) โนตเพลงวงฺ Small band เพลงแดคนชื่อเจี๊ยบ
ขับรองโดยสายัณหแ สัญญา
(ที่มา : จิรวัฒนแ ศรีนุเสน)
3.2 การเขียนแยกกลุม เป็นการเขียนแบบแยกเครื่องเปุาทั้ง 2 กลุมออกจากกัน เสียงที่ออกมาจะมี
ความหนักแนนไมเหมือนแบบกับแบบรวมกลุม เพราะเขียนประสานไดไมครบ 4 แนว จากภาพประกอบที่ 4
เพลงแดคนชื่อเจี๊ยบ เริ่มจากหองเพลงที่ 1 กลุมเครื่องบราสเริ่มบรรเลงในจังหวะที่ 1 สวนกลุมแซ็กตามมาใน
จังหวะยกหลังจังหวะที่ 2 กอนที่จะรวมกันใหองเพลงที่ 8 และ 9 เมื่อ แตละกลุมมีเครื่องดนตรี 2 จึงเขียน
ประสานเสียงได 2 แนว ในแตละกลุมก็จะมีเสียงไมครบคอรแด สวนจะเลือกเสียงใดในคอรแดนั้นแลวแตความ
เหมาะสมหรือดุลพินิจของผูเรียบเรียง
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เพลงลูกทุ่งในยุคปัจจุบัน
วิวัฒ นาการตา ง ๆ ทางดา นดนตรีเ จริญ ขึ้น สื่ อทางดา นดนตรีมี มากขึ้นและเขาถึ งได งายขึ้น ทาให
ความสามารถเฉพาะทางเฉพาะเครื่องมือของนักดนตรีเพิ่มมากขึ้น จึงทาใหโฉมหนาของเพลงลูกทุงเปลี่ยนไป
ขึ้น Intro เพลงขึ้นมา แทบจะแยกไมออกดวยซ้าวาเป็นเพลงสตริง หรือเพลงลูกทุง ประกอบกับในยุคปใจจุบัน
ผูคนเรงรีบกับการทามาหากิน ไมมีเวลาที่จะพิถีพิถันฟใงเพลงมากนัก เพลงลูกทุงจึงเนนไปที่ความสนุกสนาน ถา
เป็นเพลงชาก็จะเนนไปในทางเทคนิคความสามารถเฉพาะเครื่องดนตรี คุณภาพเสียงของเครื่องดนตรี จากการ
วิเคราะหแการเรียบเรียงเสียงประสาน การดาเนินคอรแด
ก็เป็นคอรแดกลมกลืนเป็นสวนใหญ ใชคอรแด กระดางนอยหรือแทบไมมีเลย จังหวะกลองมีความสลับ ซับซอน
มากขึ้น เทคนิคเฉพาะเครื่องมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกีตารแ เสียงสังเคราะหแตาง ๆ แทนเสียงเครื่องดนตรีจริง เพลง
ลูกทุงที่เรียบเรียงโดยใชเครื่องเปุาเหลือนอยเต็มทีอาจจะเป็นเพราะเรื่องของเศรษฐกิจ เรื่องความสะดวกสบาย
ในการเคลื่อนยายเวลา ทัวรแคอนเสิรแต ตลอดจนความชื่นชอบของผูฟใง
สรุปและอภิปรายผล
ผลจากการศึกษา เรื่องการอรรถาธิบายและการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงลูกทุง มุงนาเสนอรูปแบบ
การจัดวงและการเขียนโนตเพลงลูกทุง สามารถสรุปและอธิบายผล ดังตอไปนี้
1. วงลูกทุงประกอบไปดวยเครื่องดนตรี 3 กลุม
1.1 กลุมเครื่องลมไมหรือกลุมแซ็กโซโฟน (Sax section) ประกอบดวยเครื่องดนตรีในตระกูลแซ็ก
โซโฟน ไดแก อัลโตเทนเนอรแ บาริโทน แซ็กโซโฟน
1.2 กลุมเครื่องทองเหลืองหรือกลุมเครื่องบราส (Brass section) ไดแก ทรัมเป็ตและทรอมโบน
1.3 กลุมเครื่องที่ใหจังหวะ (Rhythm section) ประกอบดวยกลอง เบส กีตารแ คียแบอรแดและเครื่อง
เคาะจังหวะ (Percussion)
สอดคลองกับ จินตนา ดารงคแเลิศ (2533 : น. 68-93) ที่กลาวถึงเครื่องดนตรีไววา เมื่อเพลงลูกทุงพัฒนา
มาจากเพลง พื้นบาน ชวงแรกก็ใชเครื่องดนตรีพื้นบานเลนประกอบ เชน ฉิ่ง ฉาบ ขลุย พิณ ซึง ซอ เพื่อ
ประกอบเป็นจังหวะในการขับรอง เทานั้น ตอมาเมื่อมีการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเขามาหนาที่ ของเครื่อง
ดนตรีก็เปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมใหมที่รับเขามา โดยมีบทบาทมากขึ้นจนกระทั่งถึงยุคไฟฟูา เพลงลูกทุงก็
รับเอา เขามาหมดจนในปใจจุบันวงดนตรีลูกทุงจึงมีเครื่องดนตรีเหมือน วงดนตรีสากลทั่ว ๆ ไป สอดคลองกับ
สุกรี เจริญสุข (2533: น.143) ไดกลาวถึงเครื่องดนตรีที่ใชประกอบจะเนนที่เครื่องประกอบ จังหวะเป็นหลัก
เชน กลองชุด กลองทอมบา ฉิ่ง ฉาบ เพื่อเนน ความสนุกสนาน สวนเครื่องดนตรีอื่นมีทั้งของตะวันตกและของ
พื้นบาน แลวแตใครจะเลือกใช ไมไดกาหนดตายตัว เชน ทรัมเป็ต แซ็กโซโฟน ไวโอลิน กีตารแ เบส คียแบอรแด
แอดคอรแเดียน ขลุย พิณ ซอ ฯลฯ
2. การจัดรูปแบบวงดนตรีลูกทุง แบงออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
2.1 รูปแบบวงขนาดใหญ (Big band)
2.2 รูปแบบวงขนาดเล็ก (Small band)
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3. การเรียบเรียงเสียงประสานเครื่องเปุาในวงลูกทุงแบงได 3 แบบใหญ ๆ คือ
3.1 การเรียบเรียงแบบยูนิซัน (Unison) หรือคู 8 เป็นการเรียบเรียงใหเครื่องดนตรีทุกเครื่องบรรเลง
เสียงเดียวกัน การเรียบเรียงแบบนี้ไมไดรับความนิยมมากนัก เพราะทาใหเสียงที่ออกมาขาดน้าหนักไมมีความ
มั่นคง
3.2 การเรียบเรียงแบบวงขนาดใหญ (Big band) การเรียบเรียงในรูปแบบนี้จะทาใหเสียงที่ออกมา
สมบูรณแที่สุด เนื่องจากมีเครื่องดนตรีครบ 4 แนว ทั้ง 2 กลุม
1) กลุมเครื่องลมไมประกอบดวยอัลโตแซ็ก 1 ตัว ใชบรรเลงแนวโซปราโนเทเนอรแแซ็ก 2 ตัว บรรเลง
แนวอัลโตและแนวเทเนอรแ บาริโทนแซ็ก 1 ตัว บรรเลงเป็นแนวเบส
2) กลุมเครื่องทองเหลือง ประกอบดวย ทรัมเป็ต 3 ตัว ใชบรรเลง 3 แนวบน คือ แนวโซปราโน
แนวอัลโต และแนวเทเนอรแ ทรอมโบนเป็นแนวเบส
3.3 การเรียบเรียงแบบวงขนาดเล็ก (Small band) เป็นรูปแบบที่ไดรับความนิยมมากกวาแบบอื่น ๆ
เพราะเป็นวงที่ไมใหญมาก การเคลื่อนยายสะดวกและสามารถบรรเลงไดใกลเคียงกับวงขนาดใหญ การเรียบ
เรียงแบบวงขนาดเล็ก (Small band) แยกยอยออกเป็น 2 แบบ คือ
1) แบบรวมกลุม จะเรียบเรียงเครื่องเปุาทั้ง 2 กลุมรวมกัน เพื่อใหครบ 4 แนว กลุมเครื่องลมไม
ประกอบดวย อัลโตแซ็กและเทเนอรแแซ็กอยางละ 1 ตัว กลุมเครื่องทองเหลือง ประกอบดวย ทรัมเป็ตและ
ทรอมโบนอยางละ 1 ตัว การเรียบเรียงเสียงประสาน ใชทรัมเป็ตเป็นแนวบนสุดหรือแนวโซปราโน อัลโตแซ็ก
เป็นแนวอัลโต เทเนอรแแซ็กเป็นแนวเทเนอรแ ทรอมโบนอยูแนวลางสุดหรือแนวเบส การเรียบเรียงแบบรวมกลุม
จะใหเสียงและความรูสึกที่หนักแนนและมั่นคง
2) แบบแยกกลุม จะเขียนเครื่องลมไมและกลุมเครื่องทองเหลืองแยกออกจากกัน ทาใหแตละกลุม
เหลือเครื่องดนตรี 2 ชิ้น การเรียบเรียงจึงไมครบ 4 แนว เสียงที่ออกมามีความหนักแนนของเสียงลดลงกวาแบบ
รวมกลุม นิยมใชกันทั้ง 2 แบบ อยูที่ผูเรียบเรียงจะเลือกถายทอดอารมณแ ความรูสึกอะไรลงในบทเพลงนั้น ๆ
สอดคลองกับ สุกรี เจริญสุข (2533 : น.143) ที่กลาววา การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงลูกทุงแตเดิม
เป็นการพัฒนา มาจากเพลงพื้นเมือง โดยมักนิยมบรรเลงตามใจชอบ บรรเลงแห ตามกันไปแนวเดียว อาศัย
ทานองเพลงเป็นหลักในการบรรเลง ที่ไมมีการเรียบเรียงเสียงประสาน ตอมาระยะหลังมีการพัฒนา ทางดนตรี
มากขึ้น ทาใหเกิดนักดนตรีที่มีความรู ความสามารถ ในวงการเพลงลูกทุง ปใจจุบันเพลงลูกทุงจึงมีการเรียบเรียง
เสียง ประสานที่ทันสมัย ถูกตองตามหลักวิชาการ เชนเดียวกับ ใหญ นภายน (2533 : น. 35-36) กลาววา
องคแประกอบของบทเพลงที่จะขาดไมได คือ ผูเรียบเรียงเสียงประสาน ซึ่งมีหนาที่ในการจัดแนวเสียงประสาน
ของเครื่องมือชนิดตาง ๆ เป็นผูคิดทานองตอนเริ่มของบทเพลง ทอนโชวแเครื่องดนตรี และทอนจบ นอกจากนั้น
ยังตองคิดลูกรับ ลูกสง ลูกสอด ลูกขัด ใหสัมพันธแกับทานองเดิม สอดคลองกับ กิตติ ศรีเปารยะ (2537 : น. 35)
ที่กลาวไววา การเรียบเรียงเสียงประสานเป็นกรรมวิธีที่ สาคัญอยางหนึ่งในการสรางสรรคแเสียงเพลงเสียงดนตรี
ออกสูผูฟใง ลาพังทานองเพลงหรือคารองยังไมสมบูรณแพอ สาหรับการ ฟใงเพื่อใหไดสุนทรียรสการเรียบเรียง
เสียงประสานจะชวยปรุง แตงเพิ่มสีสันใหกับบทเพลงทาใหเกิดความไพเราะนาฟใงยิ่งขึ้น
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อ 1) สงเสริมใหหมอลาไดมีสวนรวมในการสรางสรรคแสังคม 2) เสริมสราง
จิตสานึกใหหมอลาไดตระหนักถึงประโยชนแของการชวยเหลือสังคมโดยผานสื่อกลอนลา และ 3) อนุรักษแสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบานอีสานหมอลาทุกประเภท วิธีการและขั้นตอนของการวิจัย แบงเป็น
3 ขั้นตอนคือ ขั้นวางแผน ขั้นดาเนินการ และขั้นประเมินผล ระยะเวลาดาเนินการวิจัย เริ่มดาเนินงาน 6 เดือน
จากวันที่ 20 เดือนกันยายน 2558 – วันที่ 20 เดือนมีนาคม 2559 ผลของการวิจัย มีหมอลาเขารวมโครงการ
ทั้งสิ้นจานวน 100 คน และประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงคแที่ตั้งไว
Abstract
The objective of this research is to 1) encourage Mor Lam to participate in creating
society. 2) Raise awareness among Mor Lam to realize the benefits of helping society through
Klon Lam media 3) Preserve culture, Thai folk music and all types of Mor Lam in
Northeastern. Methods and procedures of the research are divided into
3 steps, planning step, operation step and evaluation step. Duration of research 6 months
from 20 September 2015 - 20 March 2016
คาสาคัญ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ, การสอนหมอลาเพื่อสรางสรรคแสงั คม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตรูสอนดีเดนแหงชาติ ครูภูมิปใญญาไทยรุนที่ 1 และผูมีผลงานดีเดนดานการประพันธแกลอนลา
ผูอานวยการศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยด้านศิลปกรรมการแสดงพื้นบ้านหมอลา
41/60 หมูบานเสรี ซอยมิตรภาพ 11 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 โทร 043-243070

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”
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ความเป็นมาของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ศิลปวัฒนธรรม การสอนหมอลา เพื่อสรางสรรคแสังคม” มีวัตถุประสงคแ เพื่อสงเสริม
ใหหมอลาไดมีสวนรวมในการสรางสรรคแสังคม เพื่อเสริมสรางจิตสานึกใหหมอลาไดตระหนักถึงประโยชนแของ
การชวยเหลือสังคมโดยผานสื่อกลอนลาและเพื่ออนุรักษแสืบสานศิลปวั ฒนธรรมการแสดงพื้นบานอีสานหมอลา
ทุกประเภท โดยผูรับผิดชอบโครงการ ดร.ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร ผูอานวยการศูนยแการเรียนภูมิปใญญาไทยดาน
ศิลปกรรมการแสดงพื้นบานหมอลา จังหวัดขอนแกน
โดยมีขั้นตอนเริ่มจาก ผูเชี่ยวชาญจัดทาสื่อคูมือการเรียนการสอนหมอลาและโฆษณาเชิญชวนกลุม
ผูสนใจเขารวมโครงการ (100 คน) จากนั้นจัดประชุมผูเขารวมโครงการ เพื่อรับฟใงการบรรยายและสาธิตการ
แสดงใหความรู จนจบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตอดวยนาผูเขารวมโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เรียนรู
ภาคสนาม และจัดกิจกรรมแสดงเพื่อทดสอบวัดผลการเรียนการสอน บันทึกวีดีโอการแสดงจริง จัดพิธีกรรม
การครอบครู และสรุป ผลโดยผู เขาร วมโครงการ 100 คน ไดเรียนรูเกี่ยวกับบทกลอนลาที่มีเนื้อหาในการ
สรางสรรคแสังคม ตลอดจนผานกระบวนการปลูกฝใ่งจิตสานึกให ตระหนักถึงประโยชนแของการชวยเหลือสังคม
โดยผานสื่อกลอนลาและผูเขารวมโครงการ 100 คน สามารถทาการแสดงรวมอนุรักษแสืบสานศิลปวัฒนธรรม
การแสดงพื้นบานอีสานหมอลาไดทุกประเภท โดยไดรวมกันบันทึกวีดีโอชุด “ศิลปวัฒนธรรม การสอนหมอลา
เพื่อสรางสรรคแสังคม” 100 ศิลปิน 100 บทกลอนลา เพื่อทาการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมหมอลาอีสานและเป็น
อีกสื่อสาคัญในการสรางสรรคแสังคมตอไป
บทนา
“หมอลา” เป็นศิลปะการแสดงพื้นบานทางภาคอีสานที่ทรงคุณคา ถือเป็นสื่อพื้นบานที่เขาใจงาย
สามารถเขาถึงจิตวิญญาณของผูฟใง ทาใหเกิดอารมณแคลอยตามกับสาเนียงและเนื้อหา รวมทั้งทาทาง
ประกอบการลา หมอลาจึงเป็นที่เป็นที่นิยมของทุกรุนทุกวัยผูสูงอายุ วัยกลางคนจะชอบฟใงหมอลาประเภทลา
กลอน คือทานองลาทางสั้น ลาทางยาวและลาเตย สวนวัยรุนคนยุคใหม ชอบทานองแบบหมอลาซิ่ง หรือลา
กลอนประยุกตแที่มีการผสมผสานทานองลากับทานองเพลงลูกทุง มีทานองสนุกสนานเราใจ จากการที่หมอลามี
หลากหลายประเภทจึงทาใหหมอลาสามารถเขาถึงประชาชนชาวอีสานไดทุกกลุมวัย
จากอดีตถึงปใจจุบัน หนวยงานรัฐบาลของประเทศไทยและประเทศลาวไดใหความสาคัญกับ
ศิลปะการแสดงหมอลาอยางตอเนื่อง และสนับสนุนใหใชหมอลาเป็นสื่อในการสื่อสาร ขาวสารนโยบาย
โครงการตางๆจากรัฐบาลถึงประชาชน ซึ่งไดอยางมีประสิทธิภาพ เชนโครงการของกระทรวงสาธารสุข รณรงคแ
เผยแพรใหความรูเรื่องโรคภัยตางๆ โครงการของกระทรวงมหาดไทย เผยแพรใหความรูเรื่องประชาธิปไตย และ
โครงการของกระทรวงวัฒนธรรม เผยแพรใหความรูเรื่องความสาคัญของวัฒนธรรมไทย เป็นตน
จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา หมอลา นอกจากจะใหความสนุกสนานเพลิดเพลิน ยังสามารถ
เป็นสื่อกระบอกเสียงชวยใหความรูดานตางๆและยังเป็นที่นิยมของทุกกลุมวัย ผูจัดทาโครงการจึงเห็น
ความสาคัญวา จะใชหมอลา เป็นสื่อที่มีสวนรวมในการแกสภาพปใญหาของสังคม โดยเฉพาะสังคมทองถิ่นอีสาน
ที่ยังตองการกิจกรรมชี้นาทาง ที่ใหทั้งความรูและความบันเทิง ตลอดจนแนวทางดาเนินชีวิตของวิถีชีวิตคน
อีสานโดยเฉพาะอยางยิ่งสาหรับเยาวชนคนยุคใหม กลอนลาและการลาจะเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนที่ดีและ
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เหมาะสม ที่จะเป็นแนวทางนาพาใหเขาสูการปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม อันจะกอเกิดประโยชนแสวนตนและตอสังคม
สืบตอไป จึงไดจัดทาโครงการ “การสอนหมอลา เพื่อสร้างสรรค์สังคม” นี้ขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสงเสริมใหหมอลาไดมีสวนรวมในการสรางสรรคแสังคม
2. เพื่อเสริมสรางจิตสานึกใหหมอลาไดตระหนักถึงประโยชนแของการชวยเหลือสังคมโดยผานสื่อ
กลอนลา
3. เพื่ออนุรักษแสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบานอีสานหมอลาทุกประเภท
กลุ่มเปูาหมายของการวิจัย
1. เชิงปริมาณ จานวน 150 คน เด็ก เยาวชนและบุคคลที่สนใจทั่วไป (ไมจากัดเพศ วัย) เพื่อเขารวม
และรับฟใงนโยบายของโครงการ
2. เชิงคุณภาพ จานวน 100 คน บุคคลผูมีใจรักและมีพรสวรรคแทางดานการลา โดยคัดเลือก
ในกลุมเปูาหมายผูเขารวมโครงการจากจานวน 150 คน
สถานที่ทาการวิจัย
1. ศูนยแการเรียนภูมิปใญญาไทยดานศิลปกรรมการแสดงพื้นบานหมอลาแมครูราตรีศรีวิไล (สาขาที่
1) บานเลขที่ 41/60 หมูบานเสรี ซอยมิตรภาพ 11 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
40000 โทร 043-243070
2. ศูนยแการเรียนภูมิปใญญาไทยดานศิลปกรรมการแสดงพื้นบานหมอลาแมครูราตรีศรีวิไล (สาขา 2)
บานเลขที่ 59 หมู 20 ถนน มมส.- ขามเรียง บานขามเรียง ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 44150 โทร 081-8715868
ระยะเวลาดาเนินการวิจัย
เริ่มดาเนินงาน จากวันที่ 20 เดือนกันยายน 2558 – วันที่ 20 เดือนมีนาคม 2559
(รวมระยะเวลาดาเนินโครงการ 6 เดือน)
งบประมาณ
1. แหลงที่มาของงบประมาณทั้งโครงการ “กรมสงเสริมวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร”
2. งบประมาณที่ขอรับการอุดหนุน 300, 000 บาท
วิธีการและขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย
1. ขั้นการวางแผน
จัดประชุมวางแผนงานรางโครงการ การทาสื่อคูมือการเรียนการสอนหมอลา โดยนักวิชาการ
ผูเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรมหมอลาและดานพัฒนาสังคม พรอมจัดทาสื่อโฆษณาเชิญชวนกลุมผูสนใจเขา
รวมโครงการ
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ภาพที่ 1 แมครู ดร.ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร (เจาของโครงการ) ดร.สุรพล เนสุสินธุแ (นักวิชาการ )
นางขวัญเรือน สิทธิเวช (ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาสังคม) อาจารยแ ประมวล พิมพแเสน (ผูเชี่ยวชาญดานประพันธแ
กลอนลา) นาย อิศมแเดช ฤาชา (ผูเชี่ยวชาญดานการแสดงหมอลา) นาง พวงเพชร กาละพันธแ (ผูเชี่ยวชาญดาน
การแสดงหมอลา)
2. ขั้นจัดทาสื่อ
จัดทาสื่อคูมือการเรียนการสอนหมอลาโครงการ "ศิลปวัฒนธรรม การสอนหมอลา เพื่อ
สรางสรรคแสังคม"

กลอนลาที่นามาใช้ทาการสอนในโครงการ ทุกบทกลอนมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการสร้างสรรค์
สังคม เช่น การรณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ คือ
1) โรคภัยตางๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตคน 2) อนุรักษแวัฒนธรรมไทย 3) คานิยมหลัก 12 ประการ
4) หลักธรรมมาภิบาล 6 ขอ 5) เชิญชวนใหคนไทยสามัคคีกัน-รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยแ 6) เทิดไท
ในหลวง รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศแ 7) การศึกษาไทย 8) ภาษาถิ่นก็ภาษาไทย 9) ภาษาอาเซียน
10) เผยแพร ประชาธิปไตย 11) พิทักษแรักษาสิ่งแวดลอม 12) เตือนใหคนทาความดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และศิลธรรม 13) กตัญโูรูคุณ บิดา มารดา ครูบาอาจารยแ 14) ฮีต 12 ครอง 14 15) เฮือนสามน้าสี่ 16)
นิทานวรรณกรรมตางๆ
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ทานองลาใชทุกทานองที่เป็นเอกลักษณแทานองลาของหมอลาภาคอีสาน เช่นลาพื้น -ลากลอน
(ลาทางสั้น ลาทางลอง และลาเตย) -ลาหมู -ลาเดินขอนแกน-ลายาวกาฬสินธุแ -ลาเพลิน-ลาสินไซ-ลาผูไทย –
ลาตั้งหวาย เป็นตน...
3. ขั้นประชุมกลุ่ม
จัดประชุมพบกลุมปฐมนิเทศผูเขารวมโครงการ โดยเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานหมอลามา
บรรยายและสาธิตการแสดงใหความรู และจัดตารางการเรียนการสอน พรอมแจกคูมือการเรียนการสอนใหกับ
ผูเขารวมโครงการ เพี่อนาไปทองจาบทกลอนลา

4. ขั้นพบกลุ่มผู้เรียน
จัดพบกลุมผูเขารวมโครงการตามตารางการเรียนการสอน ณ ศูนยแการเรียนฯ เพื่อการเรียนรู
ภาคทฤษฎี (ศึกษาทักษะบทบาททานองลา)
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จัดพบกลุมผูเขารวมโครงการตามตารางการเรียนการสอน ณ ศูนยแการเรียนฯ เพื่อการ
เรียนรูเสริมทักษะภาคปฏิบัติ (ศึกษาทานองลาประกอบแคนหรือดนตรี และทาฟูอนราหรือทาทางประกอบลา)
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6. ขั้นพบกลุ่มผู้เรียน
จัดพบกลุมผูเขารวมโครงการตามตารางการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูภาคสนาม (ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่โดยการชมหมอลามืออาชีพ)

7. ขั้นวัดผลการเรียน
จัดเวทีใหกลุมผูเขารวมโครงการ เพื่อทดสอบวัดผลการเรียนการสอน (เสมือนเวทีจริง)
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8. ขั้นพิธียกอ้อยอครู (พิธีครอบครู)
จัดพิธีกรรมการครอบครู เพื่อสรางความเชื่อมั่นและยึดเหนี่ยวจิตใจแกศิลปินหมอลาผูสาเร็จจาก
การเรียนลาในโครงการจานวน 100 คน
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ผลการวิจัย
1. ตัวชี้วัด
1.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)
หลักสูตรสื่อการเรียนการสอนโครงการ "ศิลปวัฒนธรรม การสอนหมอลา เพื่อสรางสรรคแสังคม" สามารถเรียนรู
ไดภายใน 6 เดือน และสามารถนาไปแสดงเพื่อสรางสรรคแสังคมได (100 เพลง / 100 ศิลปิน)
1.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)
ผูเขารวมโครงการ "ศิลปวัฒนธรรม การสอนหมอลา เพื่อสรางสรรคแสังคม" จานวน 100 คน
สามารถนาความรูที่ไดไปตอยอดพัฒนาตนเองและสรางสรรคแสังคมได
ผูเขารวมโครงการ "ศิลปวัฒนธรรม การสอนหมอลา เพื่อสรางสรรคแสังคม" จานวน 100 คน
สามารถนาความรูที่ไดไปประกอบการแสดงในเวทีตางๆเป็นการสรางอาชีพมีรายไดและสรางสรรคแสังคมไป
พรอมๆกัน
ผูเขารวมโครงการ "ศิลปวัฒนธรรม การสอนหมอลา เพื่อสรางสรรคแสังคม" จานวน 100 คน ได
สรางกิจกรรมอันดีงามรวนกัน กอใหเกิดความรักและความสามัคคีในกลุมคณะ
ขอมูลเอกสาร,องคแความรูตางๆที่ไดจากการดาเนินโครงการ มีคุณคาตองานวิชาการทางสังคมและ
ศิลปวัฒนธรรม สามารถนาไปตอยอดในการวางแผนการอนุรักษแและสืบทอดได
2.ผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ผูเขารวมโครงการ "ศิลปวัฒนธรรม การสอนหมอลา เพื่อสรางสรรคแสังคม" จานวน 100 คน
สามารถนาความรูที่ไดไปตอยอดพัฒนาตนเองและสรางสรรคแสังคมได
ผูเขารวมโครงการ "ศิลปวัฒนธรรม การสอนหมอลา เพื่อสรางสรรคแสังคม" จานวน 100 คนได
ผานกระบวนการสอนปลูกฝใ่งเสริมสรางจิตสานึกใหตระหนักถึงประโยชนแของการชวยเหลือสังคมโดยผานสื่อ
กลอนลา
ผูเขารวมโครงการ "ศิลปวัฒนธรรม การสอนหมอลา เพื่อสรางสรรคแสังคม" จานวน 100 คนไดมี
สวนรวมในการอนุรักษแสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบานอีสานหมอลาทุกประเภท
ผูเขารวมโครงการ "ศิลปวัฒนธรรม การสอนหมอลา เพื่อสรางสรรคแสังคม" จานวน 100 คน
สามารถนาความรูที่ไดไปประกอบการแสดงในเวทีตางๆเป็นการสรางอาชีพมีรายไดและสรางสรรคแสังคมไป
พรอมๆกัน
ผูเขารวมโครงการ "ศิลปวัฒนธรรม การสอนหมอลา เพื่อสรางสรรคแสังคม" จานวน 100 คน
ไดสรางกิจกรรมอันดีงามรวนกัน กอใหเกิดความรักและความสามัคคีในกลุมคณะ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(139)

ขอมูลเอกสาร,องคแความรูตางๆที่ไดจากการดาเนินโครงการ มีคุณคาตองานวิชาการทางสังคม
และศิลปวัฒนธรรม สามารถนาไปตอยอดในการวางแผนการอนุรักษแและสืบทอดได
3. ผลการวิจัยตามเปูาหมาย / ตัวชี้วัด
หลักสูตรสื่อการเรียนการสอนโครงการ "ศิลปวัฒนธรรม การสอนหมอลา เพื่อสรางสรรคแสังคม"
สามารถเรียนรูไดภายใน 6 เดือน และสามารถนาไปแสดงเพื่อสรางสรรคแสังคมได (100 เพลง / 100 ศิลปิน)
จัดพิธีกรรมการครอบครู เพื่อสรางความเชื่อมั่นและยึดเหนี่ยวจิตใจแกศิลปินหมอผูสาเร็จจากการ
เรียนลาในโครงการจานวน 100 คน
สรุปและอภิปรายผล
การเรียนการสอนลาในปใจจุบันสามารถเรียนไดเร็วกวาในอดีต เพราะมีสื่อและเทคโนโลยี ในรูปแบบ
ตางๆ ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูและมีประสบการณแกวางขวางอยูในสมัยกอน ทั้งผูเรียนก็มีความสนใจและ
กระตือรือรนในการเรียน ซึ่งนอกจากจะเรียนเพื่อความบันเทิงสวนตัวแลว ความรูและประสบการณแในการลา
สามารถนาไปเป็นประโยชนแในขณะเป็นนักเรียน นักศึกษา อาชีพหมอลาเป็นอาชีพที่มีเกียรติ สามารถนาไป
ประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก เพื่อสรางรายไดแกตนเองและครอบครัวได
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รูปแบบและลักษณะสานวนกลอนการเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ 4 ทาง
ของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
THE FORMAT AND CHARACTERISTIC OF POEM OF KEAKMON
COMPOSED OF FOUR SOLO XYLOPHONE SONG
OF LUANG PRADIT PHAIROH (SORN SILPABANLENG)
วีระประวัติ สุขบัณฑิตย, ดุษฎี มีปอม, บารุง พาทยกุล
WIRAPRAWAT SUKBANDIT, DUTSADI MIPOM, BAMRUNG PHATHAYAKUN
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษา รูปแบบการบรรเลง ลักษณะสานวนกลอน และบทบาท
ความสาคัญของเพลงเดี่ยวแขกมอญที่มีตอวงการดนตรีไทย การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยดาเนินการศึกษารวบรวม
ขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ สื่อ สิ่งพิมพแตางๆ สัมภาษณแผูทรงคุณวุฒิดานดนตรีไทย และผูที่เคยไดรับการ
ถายทอดจากครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และเสนอผลการวิจัยดวยวิธีพรรณนาวิเคราะหแ
การศึกษาพบวา รูปแบบในการบรรเลงเดี่ยวแขกมอญทั้ง 4 ทาง มีรูปแบบการบรรเลงที่คลายกัน 3
ทาง ไดแกทางที่ 1 ทางที่ 2 และทางที่ 4 และมีรูปแบบที่แตกตางจานวน 1 ทาง ไดแกทางที่ 3 เป็นทางที่มี
รูปแบบการบรรเลงทอนละ 1 เที่ยว
การวิเคราะหแลักษณะสานวนกลอนทั้ง 4 ทาง พบวา ลักษณะของการดาเนินทานองมี 5 ลักษณะคือ
ลักษณะสานวนกลอนการขึ้นตนเพลง ลักษณะสานวนกลอนทางพื้นแบบเรียบ ลักษณะสานวนกลอนทางพื้นแบบ
พิเศษ ลั กษณะส านวนกลอนคาบลู กคาบดอกและรัวพื้น ลั กษณะส านวนกลอนที่เป็นลั กษณะเฉพาะทาง และ
ลักษณะสานวนกลอนที่ใชสานวนแบบเดียวกัน 4 ทาง
การศึกษาบทบาทและความสาคัญของเพลงเดี่ยวแขกมอญพบวาในปใจจุบันเพลงเดี่ยวแขกมอญมีบทบาทใน
ดานการศึกษา ดานการประกวด ดานการประชัน และเป็นเพลงเดี่ยวที่สามารถนาไปฝึกฝน และตอยอดใน
การศึกษาเพลงเดี่ยวที่สูงขึ้นไป และยังคงอยูกับสังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึงปใจจุบัน
คาสาคัญ: เดี่ยวระนาดเอก, เพลงแขกมอญ, หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

____________________________________________________________________________________________
*บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
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ABSTRACT
This thesis had objectives to study Form in Playing, Poem Types and Roleplay
importance of Solo Pleng Kack Mon to Thai Music. Researcher studied and collected data
from academic documents, media, others presses, interviewed professional expert in Thai
music and alumni of teacher the great Luang Pradithpairoh (Sorn Silapabanleng) and
presented the result by descriptive analysis.
Studying found Form in playing Solo Pleng Kack Mon 4 types, there were similar in 3
types of type 1, 2 and 4 by the different was the type of 3 be the playing 1 passage of song
would play 1 round.
Poem types analysis of 4 types found there were 5 rhythm playings as Beginning of
pleng, Flat around playing type, special flat of pleng, middle half playing of Kablook Kabdok
and Raupuen, specific type and the same of 4 types usage.
Roleplay importance of Solo Pleng Kack Mon found that this present had roleplay in
education, contest, competition, for practising, to continue studying the high level of Solo
Pleng and be in Thai Society since the past until nowadays.
Keywords: Solo ranad ek, Kheakmon song, Luang Pradit Phairor (Sorn Sinlaprabunleang)

บทนา
ในยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทรแเป็นยุคสมัยที่ศิลปวัฒนธรรมของไทย ไดมีการฟื้นฟูและมีความเจริญรุงเรือง
โดยเฉพาะในดานดนตรีไทย ไดเกิดการพัฒนาของวงดนตรีปี่พาทยแขึ้นหลายวงและหลายประเภท ถือวาเป็นยุค
ทองของดนตรีไทย การบรรเลงระนาดเอกในยุคสมัยนี้ไดมีการพัฒนาชั้นเชิงการบรรเลงระนาดเอก มีนักระนาด
เอก ที่มีฝีมือเกิดขึ้นหลายทาน นักระนาดแตละทานก็จะมีวิธีการบรรเลงระนาดที่มีความแตกตางกันออกไป
นักระนาดเอกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีไทยมีอยูมากมายหลายทาน เชน พระยาเสนาะ
ดุริยางคแ(ขุนเณร) ครูชอย สุนทรวาทิน ครูสิน สินธุสาคร ครูสิน ศิลปบรรเลง พระยาเสนาะดุริยางคแ (แชม
สุนทรวาทิน) หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ฯลฯ ที่กลาวมานั้น ลวนเป็นนักระนาดเอกที่มีฝีมือและ
เป็นบรมครูดนตรีไทยที่มีความเชี่ยวชาญทางดานดนตรีไทย และเป็นนักระนาดเอกที่ประสบความสาเร็จอยาง
สูงสุดในความเป็นนักดนตรีในสมัยนั้น
หลวงประดิ ษฐไพเราะ (ศร ศิล ปบรรเลง) เป็นผู ที่มีค วามสามารถและชื่อเสี ยงในดานระนาดเอก
เป็นที่ยอมรับ จนไดรับการขอตัวเขาไปอยูในวัง และฝึกฝนตนเองจนมีความสามารถในดานระนาดเอกมากที่สุด
ในสมัยนั้น มีผลงานในการบรรเลง การประชันวง หลายครั้ง และสามารถบรรเลงระนาดเอก นาวงจนมีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับ หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เป็นผูที่คิดคนวิธีการบรรเลงระนาดที่แปลกใหม หลวง
ประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เป็นผูที่มีความสามารถในการแตงเพลงที่มีความไพเราะ ไดแตงเพลง แนว
ใหมขึ้น เรียกวาเพลงทางกรอ เป็นบทเพลงที่ฟใงแลวรับรูถึงอารมณแที่มีความไพเราะออนหวานและมีการ แตง
เพลงไทยแบบมีทานองนา (Intro) ในตอนขึ้น คือเพลง แสนคานึง ซึ่งนับวาเป็นรูปแบบการบรรเลงที่แปลกใหม
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ที่ไมเคยมีใครคิดขึ้นมา จะเห็นไดวา หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เป็นผูที่มีความคิดสรางสรรคแ
ริเริ่ม ที่จะประดิษฐแการบรรเลงตางๆ และบทเพลงตางๆ ที่แปลกใหมขึ้นมา ทาใหมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับใน
วงการดนตรีไทยในสมัยนั้น ตอมาทานไดออกจากวังและมาตั้งสานักดนตรีที่บานของทานเอง เรียกวาสานักบาน
บาตร มีลูกศิษยแลูกหาตางพากันมาฝากตัวเป็นลูกศิษยแทานกันอยางหนาแนน ทั้งในกรุงเทพและตางจังหวัด ลูก
ศิษยแ ของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ในสมัยนั้นก็มีอยูมากมาย และเป็นผูที่มีชื่อเสียงในวงการ
ดนตรีไทยแทบทุกคน โดยเฉพาะลูกศิษยแที่เป็นคนระนาดเอกนั้น จะมีอยูมากมายหลายทาน เนื่องจากหลวง
ประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ทานมีความเชี่ยวชาญในดานระนาดเอก จึงทาใหลูกศิษยแที่เป็นคนระนาด
เอกมีจานวนมาก
ศิษยแที่เขามาเรียนดนตรีกับหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิ ลปบรรเลง) จะไดเรียนวิชาความรูในทาง
ดนตรีไทย เรียนกันตั้งแต เพลงโหมโรง เพลงสองชั้น เพลงเถา เพลงทยอย เพลงเสภา เพลงหนาพาทยแ และ
เพลงเดี่ ย ว ซึ่ ง ถื อ ว า เป็ น สุ ด ยอดของการบรรเลงของเครื่ อ งดนตรี ต า งๆ เพลงเดี่ ย วเป็ น เพลงที่ ต อ งใช
ความสามารถในการบรรเลงของนักดนตรีอยา งสูง เพราะการเดี่ยวเป็นการอวดฝีมือของผูบรรเลงอวดความ
แมนยาในการบรรเลง และอวดทางของเพลง ทางเดี่ยวในแตละทางก็จะมีความยากงายแตกตางกันออกไป
ตามที่ผูประพันธแไดประพันธแขึ้นมา ทางเดี่ยวนั้นเป็นการแปรทานองในขั้นสูงสุดของการแปรทานองในแตละ
เครื่องมือ คือผูที่จะประพันธแทางเดี่ยวไดนั้นจะตองเป็นผูที่มีประสบการณแในการบรรเลง ในการฝึกฝน และมี
สติปใญญาที่เฉลียวฉลาด เพราะการประพันธแทางเดี่ยวนั้น ไมใชวาผูใดอยากจะแตงก็แตงได หรือถาอีกแนวคิด
คือบางคนก็อาจจะประพันธแทางเดี่ยวได แตทางที่ทาออกมานั้นจะมีความไพเราะและนาฟใงหรือไม ก็ตองขึ้นอยู
กับผูฟใง เพราะฉะนั้นผูที่จะแตงและทาทางเดี่ยวขึ้นมาไดก็ควรจะมีสติปใญญาที่เฉียบแหลมและมีภูมิความรู
ในทางดนตรีไทยอยางมาก จึงจะทาทางเดี่ยวออกมาไดเป็นอยางดีและ มีคุณคา ซึ่งทางเดี่ยวในแตละเครื่องมือก็
จะมีเทคนิคและวิธีการบรรเลงที่แตกตางกันออกไป โดยเฉพาะเดี่ยวระนาดเอก จะเป็นที่นิยมบรรเลงเดี่ยวกัน
มาก เพราะนับไดวาเป็นพระเอกของวง จะมีทางเดี่ยวที่หลากหลายและวิธีการ ที่มีความเฉพาะของแตละสานัก
แตกตางกันออกไป
เพลงเดี่ยวระนาดเอก มีอยูมากมายหลายเพลง และหลายทาง แลวแตวาสานักใดจะประพันธแขึ้นมาให
เป็น เชนไร อยางเชน ทางของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ในเพลงเดี่ยวเพลงเดียวกัน ทานก็จะตอ
ใหกับลูกศิษยแแตกตางกันออกไป ทานจะดูตามความสามารถของลูกศิษยแในการที่จะถายทอดใหวาแตละคนนั้น
มีความชานาญในการบรรเลงแบบใดก็จะคิดประดิษฐแทางใหเหมาะสมกับฝีมือ จะไมใหเกินความสามารถของ
ศิษยแ หรือถาศิษยแสามารถทาลูกที่ตอใหไดแลว ทานก็จะคิดประดิษฐแทานองที่พิเศษจากเดิมเพิ่มเติมใหอีก ศิษยแ
ที่เป็นนักระนาดของทานก็จะไดทางเดี่ยวที่แตกตางกันออกไปในแตละรุนของลูกศิษยแที่เป็นนักระนาด เพลง
เดี่ยวที่นักดนตรีจะนิยมบรรเลงในสมัยกอน จะมีอยูไมมากนัก จะมีที่นิยมบรรเลงกัน คือ เดี่ยวพญาโศก เดี่ยว
แขกมอญ เดี่ยวสารถี เดี่ยวนกขมิ้น ทยอยเดี่ยว เดี่ยวเชิดนอก เดี่ยวทะแย และกราวใน เป็นตน ซึ่งเป็นเพลงที่
ไดรับความนิยมในการเดี่ยวกันมาก โดยเพลงเดี่ยวที่กลาวมาจะเป็น เดี่ยวหลักๆ ในสมัยกอน โดยเฉพาะเพลง
เดี่ยวแขกมอญ มีการนาไปบรรเลงในการประชันวงกันบอยครั้ง เพราะเป็นเดี่ยวที่สามารถประพันธแทางใหวิจิต
พิสดารไดมาก เพราะเป็นเพลงที่มีทานองซ้ากันในชวงทายของแตละทอน ทาใหผูประพันธแสามารถคิดคนลีลา
สานวนกลอน และกลวิธีในการบรรเลงไดอยางอิสระ และใชภูมิปใญญาสรางสรรคแทางเดี่ยวไดอยางวิจิตรงดงาม
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เพลงเดี่ยวแขกมอญ มีผูที่ประพันธแเป็นทางเดี่ยวไวอยูหลายทาง ซึ่งจะเป็นทางของละแตสานัก ก็จะ
แตกตางกันออกไปตามที่ผูแตงของละสานักไดประพันธแขึ้นมา ทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญที่ผูวิจั ยจะ
ทาการศึกษา เป็นทางของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ที่ถายทอดใหกับศิษยแ 4 ทาน ไดแก ครู
เผือด นักระนาด ครูสารวย แกวสวาง ครูทวี พิณพาทยแเพราะ และพันโทเสนาะ หลวงสุนทร โดยทั้ง 4 ทาน
เป็นนักระนาดเอกที่ไดรับการยอมรับในวงการดนตรีไทยดานระนาดเอก ซึ่ง ทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ
ทั้ง 4 ทาง ที่ไดรับถายทอดจากทานครู เป็นทางที่มีความแตกตางกันในเรื่องของลีลาทานอง สานวนกลอน
กลวิธีการบรรเลง แสดงใหเห็นถึงภูมิปใญญาและความสามารถดานดนตรีไทยของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร
ศิลปบรรเลง) ที่ตกผลึกดานความคิดอยางแตกฉาน และเกิดเป็นองคแความรูในการคิดประพันธแทางเดี่ยวระนาด
เอกจนเกิดเป็นเพลงเดี่ยวตาง ๆ เกิดขึ้นอีกมากมาย
งานวิจัยเรื่องรูปแบบและลักษณะสานวนกลอนการเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ 4 ทาง ของครู
หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) จะเป็นการศึกษาสานวนกลอนระนาดเอก และรูปแบบในการบรรเลง
ที่ปรากฏในทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ที่เป็นทางเดี่ยวที่มี
คุณคาและควรคาในการที่จะนามาศึกษาวิเคราะหแเพื่อเป็นการเชิดชูภูมิปใญญาของครูดนตรีไทยในอดีตที่ได
สรางสรรคแผลงานเพลงเดี่ยวที่มีคุณคาใหเกิดขึ้น และยังเป็นการอนุรักษแทางเดี่ยวของครูหลวงประดิษฐไพเราะ
(ศร ศิลปบรรเลง) ใหคงคุณคาทางวัฒนธรรมสืบตอไป
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาลักษณะส านวนกลอนทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ ทาง หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลป
บรรเลง)
2. ศึกษารูปแบบในการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ ทางหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
3. ศึกษาบทบาทและความสาคัญของเพลงเดี่ยวแขกมอญทีมีตอวงการดนตรีไทย
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กรอบแนวคิด
เดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ ทางหลวงประดิษฐไพเราะ
(ศร ศิลปบรรเลง)

- ทฤษฎีสุนทรียศาสตรแ
- แนวคิดการวิเคราะหแดนตรี

1. ศึกษาลักษณะสานวนกลอนทางเดี่ยวระนาดเอกเพลง
แขกมอญทัง้ 4 ทาง ของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลป
บรรเลง)
- ลักษณะการดาเนินกลอนระนาดเอก
2. ศึกษารูปแบบการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ
ทั้ง 4 ทาง ของครูหลวงประดิษไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
- รูปแบบของการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอกเพลง
แขกมอญ

- ทฤษฎีการแพรกระจาย
- ทฤษฎีลูกกระดอน
1. บทบาทและความสาคัญของเพลง
เดี่ยวแขกมอญที่มีตอวัฒนธรรมดนตรี
ไทย
- บทบาทของเพลงเดี่ยวแขก
มอญที่มีตอวงการดนตรีไทย
- การแพรกระจายของเพลง
เดี่ยวแขกมอญทางหลวงประดิษฐ
ไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) ในวงการ
ดนตรีไทย

รูปแบบและลักษณะสานวนกลอนการเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ 4 ทาง
ของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง)
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.1.1 ทฤษฎีสุนทรียศาสตรแ
2.1.2 แนวคิดการวิเคราะหแดนตรี
2.1.3 ทฤษฎีการแพรกระจาย
2.1.4 ทฤษฎีลูกกระดอน
2.2 สารัตถะที่เกี่ยวของ
2.2.1 ระนาดเอก
2.2.2 เพลงเดี่ยว
2.2.3 ประวัติหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
ระเบียบวิธีวิจัย
1. บุคลากรผูใหขอมูล
ในการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดแบงผูใหขอมูลเป็น 2 กลุม ไดแก กลุมผูใหขอมูลสาคัญ และกลุมผูให
ขอมูลทั่วไป แตเนื่องจากครูที่เป็นลูกศิษยแที่ไดรับถายทอดจากทานครูสามทานแรกไดเสียชีวิตลงแลว ผูวิจัยจึง
จะทาการศึกษาจากลูกศิษยแที่ไดรับถายทอดโดยตรงจากครูทั้งสามทานเป็นผูให ขอมูลสาคัญในการตอทางเดี่ยว
ระนาดเอกเพลงแขกมอญ ทางหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ในครั้งนี้ สวนผูใหขอมูลทั่วไป ผูวิจัยจะ
สัมภาษณแในสวนของประวัติความเป็นมาของครูทั้งสามทาน และวิถีชีวิตในวงการดนตรีของทาน รวมทั้งขอมูล
ที่เกี่ยวของกับเพลงเดี่ยวแขกมอญทางหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) โดยแบงเป็นผูใหขอมูลสาคัญ
ดังนี้
1.1 ผูใหขอมูลสาคัญ
1.1.1 ทางที่ทานครูถายทอดใหครูเผือด นักระนาด จะศึกษาจากแผนเสียงที่ครูเผือดไดบรรเลงอัดไว
โดยจะทาการขอแผนเสียงทางเดี่ยวจาก ศาสตราจารยแ นพ. พูนพิศ อมาตยกุล
1.1.2 ทางที่ทานครูถายทอดใหครูทวี พิณพาทยแเพราะ จะทาการศึกษาจาก
- นายอุทิศ พิณพาทยแเพราะ เป็นบุตรชายของครูทวี พิณพาทยแเพราะ และไดรับการถายทอดระนาด
เอกจากครูทวี พิณพาทยแเพราะ โดยตรง
1.1.3 ทางที่ทานครูถายทอดใหครูสารวย แกวสวาง จะทาการศึกษาจาก
- นายชานาญ แกวสวาง เป็นบุตรชายของครูสารวย แกวสวาง และไดรับการถายทอดระนาดเอก
จากครูสารวย แกวสวาง โดยตรง
1.1.4 ทางที่ถายทอดใหกับพันโทเสนาะ หลวงสุนทร ซึ่งทางนี้ ผูวิจัยจะทาการศึกษาจากครูพันโท
เสนาะ หลวงสุนทร โดยตรง
1.2 ผูใหขอมูลทั่วไป
เป็นผูที่เคยพบเจอ และเป็นผูที่เคยรวมบรรเลงกับครูทั้ง 4 ทาน หรือเป็นผูที่เคยเขาไปศึกษาเลาเรียน
ดนตรีไทยที่บานทานครู
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- ครูฉลาก โพธิสามตน เป็นลูกศิษยแ และเคยไดเขาไปเรียนที่บานของทานครู
- ครูอุทัย แกวละเอียด เป็นลูกศิษยแ และเคยไดเขาไปเรียนที่บานของทานครู
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่นามาใชประกอบการเขียนวิทยานิพนธแในครั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดแบงเป็น 3 สวน ดังนี้
2.1 ขอมูลจากเอกสาร
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมประวัติและผลงานของครูทั้ง 4 ทาน ไดแก
(1) ครูเผือด นักระนาด
(2) ครูทวี พิณพาทยแเพราะ
(3) ครูสารวย แกวสวาง
(4) พันโทเสนาะ หลวงสุนทร
รวมทั้งประวัติความเป็นมาของเพลงเดี่ยวแขกมอญ จากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อนามาเขียน
สรุปเป็นประเด็นตางๆ
2.2 ขอมูลจากแผนเสียง
เนื่องจากครูเผือด นักระนาด ไดเสียชีวิตไปแลว และไมสามารถสืบหาลูกศิษยแที่ไดรับการถายทอด
ทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญไว ผูวิจัยจึงตองศึกษาจากแผนเสียงที่ครูเผือด นักระนาด ไดเคยบรรเลงอัด
ไว สวนอีก 3 ทาง ไดแก ทางที่ทานครูถายทอดใหครูทวี พิณพาทยแเพราะ ครูสารวย แกวสวาง และพันโท
เสนาะ หลวงสุนทร ผูวิจัยจะทาการลงภาคสนามไปตอดวยตนเอง
2.3 ขอมูลจากการสัมภาษณแและมีสวนรวม
ผูวิจัยไดทาการสัมภาษณแบุคคลที่เกี่ยวของกับครูทั้ง 4 ทาน โดยสัมภาษณแทั้งผูที่เป็นศิษยแที่ไดรับ
การถายทอดเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญโดยตรงจากครูทั้ง 4 ทาน โดยจะเป็นศิษยแอีกรุนที่ไดรับถายทอด
ตอมา และขอตอเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ ทั้ง 4 ทาง รวมถึงสัมภาษณแผูที่เคยไดรวมงานหรือพบเจอกัน
ในสมัยที่อยูบานทานครู
3. การวิเคราะหแขอมูล
ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากเอกสาร การสัมภาษณแ เทปบันทึกเสียง และลงไปมีสวนรวมในการตอ
เดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ ทั้ง 4 ทาง นามาศึกษารูปแบบและลัก ษณะสานวนกลอนในการบรรเลงเดี่ยว
ระนาดเอกเพลงแขกมอญทั้ง 4 ทาง โดยจะนาขอมูลที่จาแนกออกมาไปวิเคราะหแ โดยใชทฤษฎีและแนวคิดที่
เกี่ยวของ
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สรุปผลการวิจัย
1. ลั กษณะส านวนกลอนทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ 4 ทาง ของครูห ลวงประดิษฐไพเราะ
(ศร ศิลปบรรเลง)
ในการดาเนินการวิเคราะหแลักษณะสานวนกลอนทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ 4 ทาง ของครู
หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) โดยผูวิจัยทาการศึกษาลักษณะสานวนกลอนและกลวิธีการบรรเลงตาง
ๆ ของทั้ง 4 ทาง โดยพบทั้งลักษณะสานวนกลอนที่เป็นเอกลักษณแของแตละทาง และสานวนกลอนที่มี ความ
คลายและใกลเคียงกันทั้ง 4 ทาง ลักษณะสานวนที่ใชอยางเดียวกันทั้ง 4 ทาง บงบอกถึงความสามารถและ
ความเป็ นอัจ ฉริย ะภาพดานระนาดเอกของทานครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ที่สามารถคิด
ประดิษฐแทางเดี่ยวไดอยางหลากหลายใหลูกศิษยแแตละรุนและแตละคน โดยสานวนกลอนที่พบนั้นเป็นสานวน
กลอนที่มี ความโดดเดน ลึกซึ้ง และสงางาม ในการใชสานวนกลอนรอยเรียงกัน โดยในแตละทางจะมีความ
เป็นเอกลักษณแของผูที่ไดรับถายทอดอยูดวย
โดยสรุปไดดังนี้
1.1 ลักษณะการดาเนินทานองการเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ 4 ทาง ของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร
ศิลปบรรเลง) ที่ผูวิจัยทาการศึกษาพบวามีลักษณะที่เป็นรูปแบบของการดาเนินทานองแบงเป็น 6 ลักษณะใหญ คือ
1) ลักษณะสานวนกลอนการขึ้นตนเพลง
2) ลักษณะสานวนกลอนทางพื้นแบบเรียบ
3) ลักษณะสานวนกลอนทางพื้นแบบพิเศษ
4) ลักษณะสานวนกลอนคาบลูกคาบดอกและรัวพื้น
5) ลักษณะสานวนกลอนที่เป็นลักษณะเฉพาะทาง
6) ลักษณะสานวนกลอนที่ใชสานวนแบบเดียวกัน 4 ทาง
1.2 กลวิธีการบรรเลงตางๆ ที่พบในทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญทั้ง 4 ทาง แสดงถึงเอกลักษณแ
เฉพาะของทางเดี่ยวของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ที่ไดถายทอดใหกับลูกศิษยแทั้ง 4 ทาน เป็น
การใชกลวิธีพิเศษจากศักยภาพของระนาดเอกไดอยางเต็มศักยภาพที่ระนาดเอกจะสามารถผลิตเสียงหรือใช
กลวิธีใดๆ ได เพื่อแสดงใหเห็นถึงมาตรฐานความเป็นศิลปินที่เป็นเลิศทางดานระนาดเอก โดยผูวิจัยไดทาการ
วิเคราะหแทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญทั้ง 4 ทาง พบกลวิธีดังตอไปนี้
1) กลวิธีการตีสะบัดสามเสียงตอเนื่องกัน
2) กลวิธีการตีขยี้
3) กลวิธีการตีรัวขึ้นรัวลง
4) กลวิธีการตีรัวแบบขยี้
5) กลวิธีการตีถางมือ
6) กลวิธีการรัวเหวี่ยง
7) กลวิธีการรัวสลับมือไลเสียงขึ้น-ลง 4 เสียง
2. รูปแบบในการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ ทางครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
รูปแบบการบรรเลงเดี่ยวแขกมอญ 4 ทาง ผูวิจัยไดแบงออกไดสองลักษณะ ไดแก รูปแบบโครงสรางของ
การบรรเลง และรูปแบบของสานวนกลอนในการบรรเลง ดังนี้
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2.1 รูปแบบโครงสรางการบรรเลงเพลงเดี่ยวแขกมอญ 4 ทาง ของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลป
บรรเลง) เพลงเดี่ยวแขกมอญโดยทั่วไป จะมีลักษณะการบรรเลงอยู 2 แบบ คือ 1. บรรเลงทอนละสองเที่ยวเต็มทั้ง
สามทอน 2. บรรเลงทอนสองเพียงครึ่งเดียว ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยพบวา มีรูปแบบการบรรเลงที่แตกตางออกไป
จากที่กลาวมาขางตน คือบรรเลงเพียงทอนละ 1 เที่ยวเทานั้น โดยเป็นทางที่ทานครูถายทอดใหกับ ครูสารวย แกว
สวาง โดยเพลงเดี่ยวแขกมอญทั้ง 4 ทาง ของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) ที่ผูวิจัยไดทาการศึกษา
พบวาเป็นทางที่มีรูปแบบเหมือนกัน 3 ทางไดแก
ทางที่ 1 ทางที่ถายทอดใหครูเผือด นักระนาด
ทางที่ 2 ทางที่ถายทอดใหครูทวี พิณพาทยแเพราะ
ทางที่ 4 ทางที่ถายทอดใหพันโทเสนาะ หลวงสุนทร
เป็ นทางที่บรรเลงรู ปแบบโครงสรางแบบเดียวกัน คือ บรรเลงทอนหนึ่ง 2 รอบ ทอนที่ 2 จะ
บรรเลง 3 จังหวะแรกซ้าสองครั้ง แลวจึงบรรเลงใน 3 จังหวะที่เหลือ ทอนสามจะบรรเลง 2 รอบเชนเดียวกับทอนที่
1 สรุปการบรรเลงทอน 1 จะบรรเลง 12 จังหวะ ทอน 2 บรรเลง 9 และทอน 3 บรรเลง 12 จังหวะ และรูปแบบที่
แตกตางไปจาก 3 ทางขางตน คือทางที่ 3 คือทางที่ถายทอดให ครูสารวย แกวสวาง จะเป็นทางที่บรรเลงเพียงทอน
ละ 1 เที่ยวเทานั้น
2.2 รูปแบบของสานวนกลอน
รูปแบบของสานวนกลอนที่ใชในเพลงเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ 4 ทางของครูหลวงประดิษฐ
ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เป็นรูปแบบที่พบทั่วไปของการบรรเลงเดี่ยวระนาด เป็นรูปแบบสานวนกลอนการสะบัด
สะเดาะ ขยี้ การรัวคาบลูกคาบดอก และการรัวพื้น โดยทั้ง 4 ทางที่ผูวิจัยศึกษามีรูปแบบการบรรเลงดังนี้
ทางที่ 1
ทอน 1 เที่ยวแรก เป็นสานวนการสะบัดสะเดาะ ขยี้ สลับทางพื้น
ทอน 1 เที่ยวกลับ เป็นสานวนคาบลูกคาบดอก
ทอน 2
เป็นสานวนคาบลูกคาบดอก
ทอน 3 เที่ยวแรก เป็นสานวนกลอนทางพื้นแบบพิเศษ
ทอน 3 เที่ยวกลับ เป็นสานวนการรัวพื้น
ทางที่ 2
ทอน 1 เที่ยวแรก เป็นสานวนการสะบัดสะเดาะ ขยี้ สลับทางพื้น
ทอน 1 เที่ยวกลับ เป็นสานวนคาบลูกคาบดอก
ทอน 2
เป็นสานวนคาบลูกคาบดอก
ทอน 3 เที่ยวแรก เป็นสานวนคาบลูกคาบดอก
ทอน 3 เที่ยวกลับ เป็นสานวนการรัวพื้น
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ทางที่ 3
ทอน 1
เป็นสานวนการสะบัดสะเดาะ ขยี้ สลับทางพื้น
ทอน 2
เป็นสานวนคาบลูกคาบดอก
ทอน 3
เป็นสานวนการรัวพื้น
ทางที่ 4
ทอน 1 เที่ยวแรก เป็นสานวนการสะบัดสะเดาะ ขยี้ สลับทางพื้น
ทอน 1 เที่ยวกลับ เป็นสานวนคาบลูกคาบดอก
ทอน 2
เป็นสานวนคาบลูกคาบดอก
ทอน 3 เที่ยวแรก เป็นสานวนคาบลูกคาบดอกชวงตนเพียงสองจังหวะ จากนั้นเป็นสานวนกลอน
ทางพื้นแบบพิเศษ
ทอน 3 เที่ยวกลับ เป็นสานวนการรัวพื้น
3. บทบาทและความสาคัญของเพลงเดี่ยวแขกมอญที่มีตอวงการดนตรีไทย
จากการวิเคราะหแตามแนวคิดทฤษฎีการแพรกระจาย ปรากฏบทบาทและความสาคัญของเพลง
เดี่ยวแขกมอญที่มีตอวงการดนตรีไทย สามารถแบงออกไดเป็น 3 ประเด็น ดั้งนี้
3.1 บทบาทของเพลงเดี่ยวแขกมอญในวงการศึกษา
การศึกษาดานดนตรีไทยคือการสืบทอดสิ่งตางๆ ที่เป็นองคแความรู ดานดนตรี ทั้งทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติ โดยการศึกษาดานดนตรีไทยในระยะเริ่มตน เป็นการศึกษาหาความรูจากตัวบุคคลที่มีความรูดานดนตรี
มีขั้นตอนในการฝากตัวเป็นศิษยแอยางชัดเจนและเป็นสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติกันมา สวนสถานที่ในการศึกษาเลาเรียน
ดนตรีในระยะเริ่มตนก็คือบานหรือที่อยูอาศัยของผูเป็นครู หรือที่เราเรียกวา “สานักดนตรี” โดยจะอยูเลาเรียน
กิ น นอน กั น อยู ที่ ส านั ก ดนตรี เรี ย กได ว า เป็ น จุ ด เริ่ ม ต น ของการศึ ก ษาดนตรี ใ นยุ ค สมั ย แรก ต อ มาได มี
สถาบันการศึกษาเปิดสอนเกี่ยวกับดนตรีขึ้น ไดมีการเขียนหลักสูตรทางดานดนตรี มีการกาหนดรูปแบบของ
หลักสูตร ประเภทของเพลงตางๆ ที่ใชเรียนและสอน ทาใหการเรียนเพลงตางๆ เขามาอยูในหลักสูตรที่ใชสอน
ดวย รวมถึงเพลงเดี่ยวแขกมอญดวยเชนกัน แสดงใหเห็นวา เพลงเดี่ยวแขกมอญนั้นเป็นบทเพลงที่มีคุณคา และ
เหมาะแกการเรียนรู ตัวเพลงเดี่ยวแขกมอญนั้นเหมาะกับการศึกษาองคแความรูของการประดิษฐแทานองของ
เครื่องดนตรีประเภทตางๆ ที่ครูอาจารยแไดประดิษฐแสรางสรรคแขึ้น จึงถือไดวาเพลงแขกมอญนั้นมีความสาคัญตอ
การศึกษาดานดนตรีไทย
3.2 บทบาทของเพลงเดี่ยวแขกมอญในการประกวดดนตรีไทย
ปใจจุบันการประกวดดนตรีไทยไดรับความนิยมอยางแพรหลาย มีการจัดการประกวดทั้ง ภาครัฐ
และเอกชน มีการประกวดเป็นวงดนตรีประเภทตางๆ และการประกวดการเดี่ยวในแตละเครื่องมือทั้งวงปี่พาทยแ
และวงเครื่องสาย ทาใหการจัดการประกวดดนตรีไทยมีความสาคัญที่ชวยสงเสริมใหเยาวชนรุนใหมเกิดความ
สนใจและรวมเป็นสวนหนึ่งในการสืบสานดนตรีไทย และยังเป็นการบมเพราะนักดนตรีไทยรุนใหมใหเกิดขึ้น
ในการจัดการประกวดการแขงขันเดี่ยวประเภทตางๆ เราจะเห็นวามีเพลงเดี่ยวแขกมอญอยูใน
การประกวดคอนขางที่จะบอยครั้ง เนื่องจากเป็นเพลงเดี่ยวหลักที่นิยมเดี่ยวกันมาตั้งแตสมัยโบราณ เดี่ ยวแขก
มอญเป็นเพลงเดี่ยวที่มีคุณภาพ และมีความไพเราะ มีทานองที่เป็นทางพื้นที่ใชเสียงครบทั้ง 7 เสียง และเป็น
เพลงลดเสียง จึงทาใหการบรรเลงเป็นทางเดี่ยวนั้น ตองใชความแมนยาและใชฝีมือในการบรรเลงคอนขางมาก
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เพราะเพลงเดี่ยวแขกมอญเป็นเพลงที่มีสามทอน บรรเลงทอ นละ 2 เที่ยว จึงทาใหตองบรรเลงทั้ง 3 ทอน เป็น
จานวน 6 เที่ยว จึงเป็นการแสดงออกถึงความสามารถในการบรรเลงและความจาของผูบรรเลงเป็นอยางมากจึง
จะสามารถบรรเลงออกมาไดอยางเรียบรอยและเกิดความไพเราะขึ้น ทาใหเพลงเดี่ยวแขกมอญเป็นเพลงที่มี
ความสาคัญตอการประกวดดนตรีไทย
3.3 บทบาทของเพลงเดี่ยวแขกมอญตอวงการดนตรีไทย
ดนตรีไทยเปรียบเสมือนรากเงาของวัฒนธรรมความเป็นไทยที่อยูคูกับคนไทยมาตั้งแตสมัยอดีต
ในสมัยกอนพระมหากษัตริยแหรือเจานายชั้นผูใหญจะมีวงดนตรีในวังของตนเอง มีการนาออกมาบรรเลงในงาน
ตางๆ กันบอยครั้ง มีการจัดการประชันอยางแพรหลาย ทั้งงานในวังหลวงและงานราษฎรชาวบาน เชนงานโกน
จุก งานบวช และงานศพ จะมีวงดนตรีทั้งวงปี่พาทยแ วงเครื่องสาย และวงมโหรี นาออกมาประชันกันอยูตลอด
มีการหานักดนตรีที่มีฝีมือเขามารวมวง เพื่อที่จะฝึกฝนและเตรียมพรอมสาหรับงานประชันในแตละครั้ง การ
ประชันในสมัยกอนจะประชันกันตั้งแตเพลงหมูจนถึงเพลงเดี่ยว บรรเลงกันตั้งแตเพลงโหมโรง เพลงเถา เพลง
ทยอย จนถึงเพลงเดี่ยว โดยในสมัยนั้นเพลงเดี่ยวที่นิยมเดี่ยวกันก็จะมี 5 เดี่ยวหลักๆคือ เดี่ยวสารถี เดี่ยวแขก
มอญ เดี่ยวพญาโศก เดี่ยวกราวใน และทยอยเดี่ยว จากนั้นก็จะเป็นเดี่ยวเพลงตางๆ ที่ทาขึ้นมาใหม เพลงเดี่ยว
แขกมอญนับวาเป็นเดี่ยวที่นักดนตรีนิยมนามาบรรเลงเพื่ออวดฝีมือกันมากเพลงหนึ่ง
จึงกลาวไดวาเพลงเดี่ยวแขกมอญนั้นเป็นเพลงเดี่ยวที่มีความสาคัญตอวงการดนตรีไทยเป็นอยาง
มาก เป็ น เพลงเดี่ย วเพลงเดีย วที่มีก ารประดิษฐแ ทานองเดี่ยวทั้งเครื่องดนตรีประเภท ดีด สี ตี เปุา อันเป็น
ลั กษณะของเครื่ องดนตรี ของไทย และในทางเดี่ยวของเครื่องดนตรีในแต ล ะประเภทนั้น ยังสามารถแบ ง
ออกเป็นทางเดี่ยวของครูดนตรีทานตางๆ ไดมากที่สุดอีกดวย
อภิปรายผลการวิจัย
1. ลักษณะสานวนกลอนทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ ทาง ครูหลวงประดิษฐไพเราะ
(ศร ศิลปบรรเลง)
จากการวิเคราะหแลักษณะสานวนกลอนทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ 4 ทาง ของครูหลวง
ประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) พบวามีลักษณะสานวนกลอนที่เป็นเอกลักษณแเฉพาะของแตละทาง และมี
สานวนกลอนที่สอดคลองและใชอ ยางเดียวกัน โดยในแตละทางมีการผูกสานวนกลอนที่หลากหลาย ที่ตองใช
ภูมิปใ ญญาและความรูความสามารถที่สั่ งสมมาในการคิดประดิษฐแ สานวนกลอนการบรรเลงของผูประพันธแ
เพื่อใหเกิดเป็นทวงทานองที่สอดคลองและมีลีลาในการดาเนินทานองที่สอดประสานกันอยางกลมกลืน มีความ
เหมาะสมกับผูบรรเลง เนื่องจากลูกศิษยแของทานครูมีอยูมากมาย ทางเดี่ยวเพลงแขกมอญของทานครูจึงไมซ้า
กันในแตละรุน โดยสอดคลองกับพันโทเสนาะ หลวงสุนทร (สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 2561) ไดกลาวไววา ทาน
ครูจะถายทอดเพลงเดี่ยวใหกับศิษยแแตละคนไมเหมือนกัน โดยทานจะดูจากความสามารถของลูกศิษยแในแตละ
คน ทานจะไมตอจนเกินความสามารถที่ลูกศิษยแคนนั้นจะทาได หรือพอทาไดแลว ทานก็จะเปลี่ยนลักษณะ
สานวนให มีความพิเศษมากกวาเดิม แตยังอยูในความสามารถของศิษยแคนนั้น ซึ่งตรงกับงานวิจัยเรื่องการ
ถายทอดความรูของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ของนิมิต โอสถเจริญ (2551) ไดสัมภาษณแลูกศิษยแ
ของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) 19 คน สรุปไดวา ในการการเรียนการสอนของหลวงประดิษฐ
ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) จะเป็นลักษณะดาบส เป็นการถายทอดแบบมุขปาฐะ มีเอกลักษณแการสอนที่เนน
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เรื่องคุณภาพของเสียง บุคลิกและทาทาง ซึ่งการสอนจะยึดความสามารถของศิษยแเป็นหลัก โดยลูกศิษยแทั้ง 19
คน ยังรักษาองคแความรูที่ไดรับถายทอดมาไวเป็นอยางดี และในดานอุปนิสัยครูจะเป็นผูที่มีความออนนอมถอม
ตน มีความเมตตากรุณาตอศิษยแ อุทิศตนเพื่อการถายทอดความรูดนตรีไทยอยางตอเนื่ อง และเป็นตัวอยางให
ลูกศิษยแนามาปฏิบัติใชจนถึงปใจจุบัน
ทางเดี่ย วระนาดเอกเพลงแขกมอญที่ครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิล ปบรรเลง) ไดประพันธแและ
ถายทอดใหกับศิษยแนั้น มีลักษณะสานวนกลอนที่เรียงรอยกันอยางสนิทสนม มีสัมผัสของลักษณะสานวนที่
สละสลวย และมีชั้นเชิงของสานวนกลอนที่นาพิศวง ซึ่งการใชสติปใญญาในระดับนี้นับเป็นความสามารถอยางสูง
ของผูที่จะประพันธแทางเดี่ยวขึ้นมาได ทาใหผูวิจัยทราบถึงความเป็นอัจฉริยะของครูหลวงประดิษฐไพเราะ
(ศร ศิลปบรรเลง) ที่ไดสรางทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญออกมาไดอยางวิจิตรพิสดาร ควรคาแกการเชิดชู
และยกยองใหเป็นครูดนตรีที่เกงที่สุดในยุคสมัย
ทางเดี่ยวแขกมอญทั้ง 4 ทาง ที่นามาศึกษาในครั้งนี้พบทั้งสานวนกลอนที่มีความเป็นเอกลักษณแเฉพาะ
ของแตละทาง ซึ่งลักษณะสานวนกลอนทั้งหมดที่ปรากฏนี้เป็นลักษณะสานวนกลอนที่แสดงความเป็นเอกลักษณแ
ของทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ ของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และลูกศิษยแที่เป็นนักระนาด
เอกที่มีชื่อเสียงทั้ง 4 ทาน โดยในลักษณะสานวนกลอนที่พบจะสะทอนใหเห็นอุปนิสัยในการดาเนินชีวิตของครู
หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศลิปบรรเลง) และลูกศิษยแทั้ง 4 ทาน ซึ่งอภิปรายผลไดดังนี้
1. ลักษณะส านวนกลอนการขึ้นตนเพลง พบวาทั้ง 4 ทาง จะมีสานวนการขึ้นตนเพลงที่แตกตางกัน
เปรียบเสมือนการบงบอกถึงจุดเริ่มตนของของการดาเนินชีวิตในแตละคน วาคนเราแตละคนนั้นมีจุดเริ่มตนของชีวิต
ที่แตกตางกัน
2. ลักษณะสานวนกลอนทางพื้นแบบเรียบ เป็นสานวนที่ดาเนินทานองอยางเรียบรอย ยึดเกาะการดาเนิน
ทานองของทานองหลัก เปรียบเสมือนการบงบอกถึงความเรียบงายในการใชชีวิต เป็นคนที่มีความสุภาพออนโยน
สุขุมนุมลึก ดาเนินชีวิตอยางสมถะ ไมโออวดตนเอง ใชชีวิตอยางเรียบงาย
3. ลักษณะสานวนกลอนทางพื้นแบบพิเศษ เป็นส านวนที่มีการสะบัดสะเดาะ ขยี้ และเป็นสานวน
กลอนที่ดาเนินทานองแตกตางกับทานองหลัก แสดงถึงการดาเนินชีวิตที่ตองตอสู ฝุาฝในสิ่งตางๆ โดยใชชั้นเชิง
และประสบการณแชีวิตอยางมีไหวพริบ มีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยว ในการแกไขปใญหาเพื่อเอาชนะอุปสรรคตางๆ
4. ลักษณะสานวนกลอนคาบลูกคาบดอกและรัวพื้น เป็นสานวนการรัวสลับทางพื้น และรัวตลอดทั้งทอน
เปรียบเสมือนการใชชีวิตที่ตองเจออุปสรรคในบางชวงบางตอนของชีวิต สลับสับเปลี่ยนกันไป ราบรื่นบาง มีอุปสรรค
บาง ปะปนกันไป มีการดาเนินชีวิตที่เจอมรสุมทาใหชีวิตอาจจะไขวเขว เซไปเซมา แตสุดทายก็จะผานทุกอยางไปได
และคลี่คลายในเรื่องตางๆ ในทายที่สุด
5. ลักษณะสานวนกลอนที่เป็นลักษณะเฉพาะทาง เป็นสานวนกลอนที่พบแคเพียงทางใดทางหนึ่ง บงบอก
ถึงเอกลักษณแในตนเองที่เกิดขึ้นเอง โดยผานการกลั่นกรองจากสติปใญญาครูผูถายทอดที่เห็น จุดเดน หรือความ
พิเศษในตัวคนๆ นั้น วามีความสามารถและมีความพิเศษในดานใด เป็นการบงบอกลักษณะอุปนิสัยของลูกศิษยแ
ที่เป็นนักระนาดในแตละคนวามีลักษณะที่เป็นตัวตนอยางไร
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6. ลักษณะสานวนกลอนที่ใชสานวนแบบเดียวกัน 4 ทาง เป็นสานวนที่พบเหมือนกันและอยูในจุด
เดียวกันของทางเดี่ยว หรื อเป็ นส านวนเดียวกั นแตอาจจะใชคนละจุดคนละที่ เป็นการแสดงออกถึงความเป็ น
เอกลักษณแของผูที่คิดประดิษฐแทางเดี่ยวขึ้น เนื่องจากเป็นสานวนกลอนที่ใชซ้าและใชบอย จึงแสดงออกถึงความเป็น
เอกลักษณแของตัวบุคคล เปรียบเสมือนคนเราตองมีจุดยืนยัดในชีวิต ตองมีความมุงมั่นและมั่นใจในสิ่งที่ตนเองคิด
และทา
กลวิธีการบรรเลงที่ใชในทางเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ 4 ทาง ของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร
ศิลปบรรเลง) พบการใชกลวิธีการบรรเลงระนาดเอกอยางมากมาย ซึ่งเป็นการใชวิธีการบรรเลงระนาดเอกอยางเต็ม
ศักยภาพของเครื่องดนตรีระนาดเอก ซึ่งผลที่ปรากฏนั้นแสดงใหเห็นถึง เอกลักษณแของเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขก
มอญ ของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ไดอยาง ชัดเจนแสดงถึงความละเอียดออนและประณีตในการ
นากลวิธีตางๆ มาใชในการบรรเลงเดี่ยวทาใหเพลงเดี่ยวสมบูรณแไปดวยองคแความรูทางดนตรีดานระนาดเอก
เพลงเดี่ยวของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) นับไดวาเป็นมรดกทางภูมิปใญญาอันล้า
คาอยางยิ่งของศิลปะแขนงดนตรีไทย ที่ผานกระบวนการกลั่นกรองโดยภูมิปใญญาอันล้าเลิศ และสงทอดมาเป็น
สมบัติที่มีคุณคาในปใจจุบันมรดกชิ้นนี้นักดนตรีควรตระหนักถึงความสาคัญและตองชวยกันอนุรักษแบารุงรักษาไว
ใหดี มิควรปลอยปละละเลยใหสูญหายไป แนวทางในการอนุรักษแและการสืบทอดควรจะมีการใหความรูดาน
วิชาการควบคูกันไปดวยทั้งดานสานวนกลอน และกลวิธีการบรรเลงตางๆ ของเพลงเดี่ยว โดยนักดนตรีและ
นักวิชาการทางดานดนตรีไทยควรตระหนักในความสาคัญขอนี้ และหาวิธีการที่จะดาเนินการในเรื่องนี้อยางเป็น
แบบแผนและสืบทอดอยางตอเนื่องเพื่อใหเพลงเดี่ยวระนาดเอกของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
คงอยูคูกับวงการดนตรีไทยและยังดารงคุณคาของเพลงเดี่ยวไวอยางครบถวน
2. รูปแบบในการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ ทางหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
รูปแบบการบรรเลงเพลงเดี่ยวแขกมอญ มีอยูดวยกันหลายรูปแบบ ไดแก รูปแบบการเดี่ยวในเพลง
โหมโรง รูปแบบการเดี่ยวในเพลงเถา บรรเลงในรูปแบบเพลงเรื่อง สอดคลองกับธัญญวรรณ รัตนภพ กลาววา
เพลงแขกมอญเป็ น เพลงที่ใชบั น ไดเสีย งครบทั้ง 7 เสี ยง สามารถใชบรรเลงไดกับทุกๆ วง เพลงแขกมอญ
สามารถแยกประเภทออกไปไดหลายประเภท เชน บรรเลงเป็นเพลงเถา บรรเลงเป็นเพลงโหมโรง บรรเลงเป็น
เพลงเรื่อง และบรรเลงเป็นเพลงเดี่ยว ในเพลงแขกมอญจะมีทวงทานอง 3 หนาทับของทายทอนในแตละทอนที่
เหมือนกัน ซึ่งทาใหเกิดความพิเศษในการที่จะคิดประดิษฐแทางของเครื่องมือในแตละเที่ยวใหไมซ้ากัน เป็นการ
อวดภูมิและฝีมือของผูบรรเลง โดยในงานวิจัยครั้งนี้ไดศึกษารูปแบบของการบรรเลงเพลงเดี่ยวแขกมอญทั้ง 4
ทาง ของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) โดยรูปแบบการบรรเลงเพลงเดี่ยวแขกมอญแตเดิมเราพบ
เพียงแค 2 แบบ คือแบบบรรเลงเต็มสองเที่ยวทุกทอน และบรรเลงทอนสองแบบยอนหัวใน 3 จังหวะแรก ซึ่ง
สอดคลองกับครูไชยยะ ทางมีศรี (สัมภาษณแ, 7 สิงหาคม 2561) ทางเดี่ยวแขกมอญจะแบงเป็นสองแบบคือ
ทางดั้งเดิมที่เป็นทางของครูมีแขก และอี กหนึ่งรูปแบบคือทางของพระยาเสนาะดุริยางคแ ซึ่งจะแตกตางกันใน
การบรรเลงในทอนที่ 2 โดยทางเดี่ยวสายของพระยาเสนาะดุริยางคแจะบรรเลงทอนสองในสวนของหัว 2 รอบ
โดยรูปแบบที่กลาวมานั้น จะเป็นรูปแบบที่ใชในเพลงเรื่อง ซึ่งทอนสองจะมีความยาวไมเทากัน โดยทางเดี่ยว
ของทานครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ก็จะมีรูปแบบโครงสรางการบรรเลงทั้งสองแบบที่กลาวมา
และจากการวิจัยในครั้งนี้ทาใหรูวาทางเดี่ยวของทานครูมีรูปแบบที่พิเศษจากที่เราบรรเลงกันทั่วๆ ไป เพื่อให
เกิดความแปลกใหมและเป็นรูปแบบที่มีความแตกตางจากทางอื่นๆ หรือ สานักอื่นๆ เป็นที่รูกันดีวาครูหลวง
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ประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ทานเป็นนักประดิษฐแ นักประพันธแ ทานจะคิดสิ่งที่แปลกใหมและไมเหมือน
ใครขึ้นมาเสมอ สมกับราชทินนามทานที่ไดพระราชทานวา หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
3. บทบาทและความสาคัญของเพลงเดี่ยวแขกมอญทีมีตอวงการดนตรีไทย
บทบาทและความสาคัญของเพลงเดี่ยวแขกมอญ สามารถแบงออกไดเป็น 3 บทบาทหนาที่ คือ
บทบาทของเดี่ยวแขกมอญที่มีตอวงการศึกษา บทบาทของเพลงเดี่ยวแขกมอญที่มีตอการประกวดดนตรี และ
บทบาทของเดี่ยวแขกมอญที่มีตอวงการดนตรีไทย ในแตละหัวขอที่กลา วมานี้เป็นบทบาทหนาที่ ที่ใชขับเคลื่อน
ใหเพลงเดี่ยวแขกมอญนั้นดารงอยูในสังคมไทยและสิ่งแวดลอมที่อยูลอมรอบเพลงเดี่ยวแขกมอญเป็นตัวสะทอน
ความเจริญงอกงามของเพลงเดี่ยวแขกมอญ ที่ดาเนินไปตามบทบาทหนาที่ของตนเองอยางผสมผสานกลมกลืน
และยืนยงอยูคูสังคมปใจจุบันซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการแพรกระจาย ที่วาดวยการแพรกระจายของวัฒนธรรม
ในสังคมดั้งเดิม ถาสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีงามสิ่งนั้นก็จะคงอยูและวัฒนธรรมใดที่มีการแพรกระจายอยางกวางขวาง
จากการวิจัยพบวา เพลงเดี่ยวแขกมอญนั้นอยูคูกับวงการดนตรีไทยมาอยางยาวนาน นับไดวาเป็ นเพลงเดี่ยวที่
ไดรั บ ความนิ ย มเป็ น อัน ดับ ตน ๆ ของการเดี่ยว ซึ่งสอดคล องกับพันโทเสนาะ หลวงสุ นทร (สั มภาษณแ, 20
มีนาคม 2561) ไดกลาววา เพลงเดี่ยวหลักในสมัยกอนจะมีอยูดวยกัน 5 เดี่ยว ไดแก เดี่ยวแขกมอญ เดี่ยวสารถี
เดี่ยวพญาโศก เดี่ยวกราวใน และทยอยเดี่ยว ในสมั ยกอนจะนิยมกันเพียงเทานี้ จากการสัมภาษณแขางตนสรุป
ไดวา เพลงเดี่ยวแขกมอญเป็นเพลงเดี่ยวที่มีความสาคัญกับวงการดนตรีไทย สามารถนามาเดี่ยวไดทุกประเภท
ทั้ง ดีด สี ตี เปุา และยังเป็นเพลงเดี่ยวที่ไดรับความนิยมนามาใชสาหรับการประชัน เพราะเป็นเพลงเดี่ยวที่
สามารถคิดประดิษฐแทางและสานวนกลอนไดอยางหลากหลายเนื่องจากมีทานองที่ซ้ากันใน 3 จังหวะสุดทาย
ของแตละทอน ตรงกับพันโทเสนาะ หลวงสุนทร (สัมภาษณแ, 20 มีนาคม 2561) ในสมัยกอนในการประชันก็จะ
ใชเพลงเดี่ยวหลักๆ อยูแค 4-5 เดี่ยว และเพลงเดี่ยวแขกมอญก็จะอยูในเดี่ยวหลักที่นามาประชันกัน “ครูเคยไป
ตีฆองเล็กในงานประชันในวังสมัยกอน ครูก็ตีเดี่ยวแขกมอญ เดี่ยวสารถี และครั้งที่ตีระนาดประชันที่สังคีตศาลา
ประชันกับวงกองดุริยางคแตารวจ ครูตีวงดุริยางคแทหารบก ตอนนั้นเดี่ยวที่ตีประชันครูก็ตีเดี่ยวแขกมอญทางที่
ถายทอดใหนี่แหละ แตจะตกแตงทางเพิ่มเติมจากครูบุญยงคแ ” จากการสัมภาษณแขางตนจะเห็นวาในสมัยกอน
ในการประชันมักนิยมนาเดี่ยวแขกมอญมาใชประชันเพื่อนามาอวดฝีมือในการเดี่ยวมาตั้งแตสมัยกอน และใน
ปใจจุบันก็ยังนิยมนามาเดี่ยวเพื่ออวดฝีมือกันอยูอยางแพรหลาย ทั้งการประชัน การประกวดเดี่ยว เรามักจะพบ
เพลงเดี่ยวแขกมอญอยูอยางแพรหลาย จึงกลาวไดวาเพลงเดี่ยวแขกมอญเป็นเดี่ยวที่ดีและมีคุณภาพ นักดนตรี
จึงนิยมนามาบรรเลงกันอยูตั้งแตอดีตจนถึงปใจจุบัน สอดคลองกับครูไชยยะ ทางมีศรี (สัมภาษณแ, 7 สิงหาคม
2561) กลาวไววาเพลงแขกมอญแตเดิมเป็นเพลงสองทอน เริ่มเกิดจากเพลงแขกมอญสองชั้น บรรเลงเป็นเพลง
เรื่อง และมีการแตงขยายขึ้นเป็นสามชั้น และตัดทอนลงเป็นชั้นเดียว ครบเป็นเพลงเถา พอถูกแตงเป็นเพลงเถา
ก็ไดรับความนิยมบรรเลงกันอยางมาก เพราะเนื่องดวยเป็นเพลงที่มีความไพเราะ มีการลดเสียง และเป็นเพลงที่
มีการบรรเลงครบทุกเสียง สามารถตกแตงสานวนกลอนไดอยางมากมาย และไดรับความนิยมจนนามาแตงเป็น
เพลงเดี่ยว โดยเพลงแขกมอญจะไดรับเลือกที่จะมาทาเพลงเดี่ยวเป็นอันดับแรกๆ เนื่องจากเป็นเพลงทางพื้นที่มี
ทานองไพเราะ มีเสียงที่ครบ 7 เสียง
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การดารงอยูของการเดี่ยวแขกมอญ ทางครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ที่สืบทอดกันมา
จนถึงปใจจุบันทั้ง 4 ทาง มีการถายทอดเพลงเดี่ยวนี้ไวใหกับศิษยแในรุนตอๆ มา โดยในแตละทางก็จะมีผูสืบทอด
ตอมาจนถึงปใจจุบัน แสดงใหเห็นวาทางเดี่ยวเพลงแขกมอญ ทางครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
เป็นทางเดี่ยวที่มีการสืบทอดกันมาตลอดจากอดีตจนถึงปใจจุบัน บงบอกถึงความเป็นทางเดี่ยวที่มีคุณคาทาง
ดนตรีและควรคากับการอนุรักษแใหคงอยูสืบตอไป
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
งานวิจัยเรื่องรูปแบบและลักษณะสานวนกลอนการเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ 4 ทาง ของครู
หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) จัดวาเป็นงานวิจัยเพื่อการอนุรักษแศิลปวัฒนธรรมอันมีคาของชาติซึ่งครู
หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศลิ ปบรรเลง) เป็นปูชนียบุคคลที่มีองคแความรูดานดนตรีเป็นอยางมาก ทางเดี่ยว
ระนาดเอก ที่ทานไดประพันธแไวนั้นแสดงถึงอัตลักษณแของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และยังคง
อยูสืบทอดมาถึงปใจจุบันนั้น แสดงใหเห็นวาเป็นสิ่งที่มีคุณคาทางวัฒนธรรมดนตรีไทย แสดงถึงภูมิปใญญาที่ทาน
ไดสั่งสมมา ซึ่งควรคาแกการอนุรักษแและสืบทอดใหแกนักดนตรีรุนตอไป และงานวิจัยฉบับนี้ยังใชเป็นแนวทาง
รักษาผลงานดนตรีเพื่อการศึกษาคนควาวิจัยทางวิชาการดานดนตรีไทย รวมทั้งเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทย
ใหคงไวเป็นมรดกของชาติสืบไป
2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
จากการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับเดี่ยวทางระนาดเอกเพลงแขกมอญที่ปรากฏอยูในปใจจุบันนอกจากทั้ง 4
ทาง ของครูหลวงประดิษ ฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ที่ผูวิจัยทาการศึกษาไปแลวยังพบทางเดี่ยวแขกมอญที่
ทานครูถายทอดใหกับศิษยแทานอื่นๆ ในแตละทางก็จะมี สานวน วิธีการใชกลวิธี รูปแบบของโครงสรางตางกัน
ออกไป ตามความสามารถของศิษยแ ซึ่งจะเป็นการแสดงถึงความเอกลักษณแเฉพาะของแตละทาง ควรค าแก
การศึกษาเพื่อเป็นเอกสารทางวิชาการใหกับผูที่สนใจและเป็นสมบัติของชาติสืบตอไป
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ศึกษากระบวนถ่ายทอดองค์ความรู้เรือ่ งการผลิตปี่ภูไท
THE STUDY PROCESS KNOWLEDGE TRANSFER OF PHUTHAI PIPE
พงค์ธร พันธุ์ผาด*
PONGTORN PANPHAD
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษากระบวนการถายทอดองคแความรูเรื่องการผลิตปี่ภูไท
(ผูไท) เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรูสูการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสานใหเกิดกระบวนการเรียนรู
แกนักศึกษา คนดนตรีทั่วไป ไดรูจัก รับรู และซาบซึ้งถึงความสามารถของเครื่องดนตรีชนิดนี้ เพื่อที่จะสามารถ
นาไปตอยอดแนวความคิดดานดนตรีที่หลากหลายใหเกิดภูมิความรูอันทรงคุณคาในอนาคต ผูวิจัยจึงมุงเนน
ศึกษาประวัติความเป็นมาของปี่ กระบวนการและวิธีผลิตปี่ วิธี การบรรเลงปี่ บทเพลงที่บรรเลงปี่ และภาพที่
สะทอนทางสังคมวัฒนธรรมผานปี่ภูไท โดยใชวิธีการดาเนินการวิจัยทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม (Cultural
Anthropological Research) และมานุษยวิทยาการดนตรี (Ethno-musicological Research) ซึ่งเป็นการ
วิจัยที่เนนการทางานภาคสนามแบบมีสวนรวม และนาผลการศึกษาดวยการพรรณนาความ (Description)
ผลการศึกษาพบวา ปี่ภูไทเป็นเครื่องดนตรีตระกูลเครื่องลม ทาดวยไมไผเฮี้ย มี 6 รูนับเสียง
(รูเปิด-ปิดเสียง) มีบันไดเสียง 7 เสียงคือ ซ ล ท ด ร ม ฟ (เทียบกับเสียงดนตรีสากลโดยประมาณ) แตนิยมเลน
เพียง 5 เสียงคือ ซ ล ด ร ม สวนประกอบของปี่มี 5 สวนคือ ตัวปี่ (เลาปี่) ลิ้นปี่ รูเยื่อ รูนับเสียง และหางปี่
สวนบทเพลงของปี่ภูไท เป็นเพลงที่มี ทานองชาๆเนิบๆ ชาวภูไทนิยมใชปี่เปุาประกอบการลาภูไท และใชในพิธี
เหยา ซึ่งเป็น พิธีกรรมรั กษาโรคของชาวภูไทในสมัยโบราณ ชาวภู ไทถือวาปี่เป็นเครื่องดนตรีที่ใหทั้งความ
สนุกสนาน และใชในพิธีกรรมตางๆ เป็นสิ่งที่ควบคูกับวิถีชีวิตของชาวภูไทอยางไมสามารถแยกออกจากกันได
ดวยเหตุนี้ ปี่ภูไทจึงสะทอนภาพสังคมวัฒนธรรมของชาวภูไทในดานตางๆ คือ เป็นสิ่งสรางความบันเทิงและ
กอใหเกิดความสามัคคีในชุมชน เป็นศิลปะและสุนทรียะดานดนตรีของชาวภูไท มีบทบาทสาคัญดานความเชื่อ
และพิธีกรรม สะทอนการดารงชีวิตในสิ่งแวดลอมที่เป็นธรรมชาติ และปี่ภูไทบอกถึงอัตลักษณแหรือตัวตนของ
ชาวภูไทไดอยางชัดเชน
คาสาคัญ: ปี่ภูไท, อัตลักษณแ, มานุษยวิทยาการดนตรี, ภูมิความรู, ซาบซึ้ง, ตอยอด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความรูทั่วไปเกี่ยวกับปี่ภูไท วิธีการผลิตปี่ภูไท ระบบเสียงของปี่ภูไท
บทเพลงที่ใชบรรเลงขับลาดวยปี่ภูไท
2. เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการถ า ยองคแ ค วามรู เ รื่ อ งผลิ ต ปี่ ภู ไ ท สู ก ารเรี ย นรู น าไปต อ ยอดแนวดนตรี ที่
หลากหลายใหเกิดภูมิความรูอันทรงคุณคาแกตนเอง และประเทศชาติในอนาคตตอไป
วิธีดาเนินการวิจัย วิธีการการดาเนินการวิจัยแบงออกเป็น 2 หัวขอดังนี้ 1. ขอบเขตุของการวิจัยการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้ ศึกษากระวนการผลิตปี่ภูไท (ผูไท) กรณีศึกษา นายแทน แสงสุริ บานบงคลา อาเภอกุฉินารายณแ
จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุแ และนายเมฆศรี กาพล บา นกุด หวา ต าบลกุ ดหวา อาเภอกุฉิ น ารายณแ จั ง หวั ดกาฬสิ น ธุแ
2. กระบวนการวิ จั ย เป็ น งานวิ จั ย ด า นมานุ ษ ยวิ ท ยาการดนตรี (Ethnomusicology) และมานุ ษ ยวิ ท ยา
วัฒนธรรม (Cultural Anthropology) ผูวิจัยเริ่มจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานทางเอกสารตางๆประกอบกับ
เอกสารและงานวิจัยดานมานุษยวิทยาการดนตรี(Ethnomusicology) แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาการ
ดนตรี (Ethnomusicology) เอกสารและงานวิจัยดานมานุษยวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Anthropology)
เอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกลุมชาติพันธุแภูไท ฯลฯ
ABSTRACT
This thesis studied the Phuthai pipe in Kudwa village, Kudwa sub-district, Kuchinarai
district, Kalasin province. The study was about the pipe’s history, how to make it, how to
play it, what songs were written for it, and how it reflected the socio-culture of the Phuthai
people. As for the research methodology, Cultural Anthropological and Ethno-musicological
research were used, and these methods focused on field work. For the presentation of the
study, descriptive writing was undertaken. The study found that the pipe was a wind musical
instrument made of bamboocalled Hiah. It has 6 holes for sound and 7 sound levels: Sol La
Si Do Re Me Fa. Nevertheless,only 5 sounds were usually played: Sol La Do Re Me. The pipe
was composed of 5 parts: body, reed, hole covered by thin tissue, holes for musical sounds,
and the tail of pipe, for the songs sung with this pipe, they were soft and slow melodies. Is
general, the pipe was played for Phuthai dance and was essentially used in the Yao
ceremony for curing sick people. Phuthai people thought that this pipe always went along
with their life. So, the pipe reflected Phuthai culture as follows, it brought entertainment and
created social unity, it embodied the musical ethics of the community, it had important roles
in some ceremonies of Phuthai beliefs, it told us about the Phuthai ways of living with
nature, and it was part of the Phuthai identity.
Keywords: phuthai pipe, Identity, Kudwa Village, Ethnomusicology, Local Knowledge
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บทนา
งานวิจัยนี้เกิดจากความรักและหวงแหน ในศิลปวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงเอกลักษณแหรือลักษณะเฉพาะ
ของเผาพันธุแหรือกลุมชนภูไท (ผูไท) ซึ่งไดมีการสั่งสมและสืบทอดกันมาชานาน ประกอบกับวิทยาลัยนาฏศิลปะ
รอยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดมีพันธกิจในดานการสงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมอันเป็นรากเหงา
ของคนอีสานทุกแขนงอยูแลวนั้น จึงไดมีโครงการสนับสนุนใหผูวิจัยไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับเครื่องดนตรีปี่ภูไท
ผูวิจัยจึงมีวัตถุประสงคแศึกษาและพัฒนาการผลิตเครื่องดนตรีปี่ภูไท (ผูไท) ใหมีมาตรฐาน เพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษาเรียนรูสูการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมพื้นบานอีสานใหเกิดกระบวนการเรียนรูแกนักศึกษา คนดนตรี
ทั่ ว ไป ได รู จั ก รั บ รู และซาบซึ้ ง ถึ ง ความสามารถของเครื่ อ งดนตรี ช นิ ด นี้ เพื่ อ ที่ จ ะสามารถน าไปต อ ยอด
แนวความคิดดานดนตรีที่หลากหลายใหเกิดภูมิความรูอันทรงคุณคาในอนาคต และเพื่อใหเกิดการสงเสริม
สนับสนุน ขับเคลื่อน และพัฒนาเครื่องดนตรีอีสานใหเป็นที่รูจักอยางแพรหลาย
ซึ่งในอดีตพื้นที่ภาคอีสานแตเดิมจะใหความนิยมเครื่องดนตรีอีสานประเภท พิณ แคน โปงลาง โหวด
กลอง กันอยางแพรหลายในทุกจังหวัดแถบภาคอีสาน แตในปใจจุบันนักเรียนนักศึกษา รวมถึงวงโปงลาง และ
คนดนตรีทั่วไป ก็นิยมนาปี่ภูไท ผู ไท (ปี่ลูกแคน) มาใชประกอบการบรรเลงเพลงตางๆอยางแพรหลาย หากแต
ยังขาดทักษะในหลายๆดานในการพัฒนาเครื่องดนตรีปี่ภูไทใหเป็นที่ยอมรับในระบบสากล ดังนั้นผูศึกษาวิจัยจึง
มองถึงแนวทางการพัฒนาการผลิตเครื่องดนตรีปี่ภูไท (ผูไท) ใหมีมาตรฐาน รวมถึงวิธีการบรรเลงบทเพลงจากปี่
ภูไท ใหสามารถยืนอยูในระบบดนตรีสากลไดโดยการรูจักนาไปใชตอยอดแนวดนตรีที่หลากหลายใหเกิดภูมิ
ความรูอันทรงคุณคา เพื่อสรางสรรคแศิลปวัฒนธรรมอันงดงามทางดนตรีไวใหลูกหลานไดสืบทอดเรียนรูถึงความ
พิเศษของดนตรีพื้นบานอีสานชนิดนี้มิใหสูญหายไปตามกาล
เมื่อครั้งยังเด็กผูวิจั ยไดมีโ อกาสไปมาหาสู กับชาวภูไทเป็นประจา จึงเกิดความประทับใจในวิถีการ
ดารงชีวิตของชาวภูไท ทาใหผูวิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมและประเพณีความเชื่อ
ของชาวภูไทตลอดจนสิ่งที่บงบอกถึงอัตลักษณแของชาวภูไทที่ชัดเจนที่สุด ทาใหผูวิจัยไดรูจักเครื่องดนตรีชนิด
หนึ่ง ที่เรียกวา “ปี่ภูไท” ปี่ภูไท เป็นเครื่องดนตรีที่เกาแกและพบเห็นในกลุมชนชาติพันธุแภูไทในฝใ่งลาวและแถบ
ภาคอีสานของประเทศไทย ปใจจุบันยังคงมีลูกหลานภูไทสืบทอดการบรรเลงปี่ภูไทอยูบางแตมีนอยมากสามารถ
พบไดในจังหวัดกาฬสินธุแ มุกดาหาร สกลนคร และนครพนม แตสาหรับชางทาปี่ภูไท จากการศึกษาพบวา ชาง
ทาปี่ภูไทในปใจจุบันเหลือผูสืบทอดนอยสวนใหญเป็นผูเฒาสูงอายุ เนื่องจากการผลิตปี่ภูไทตองใชความรูความ
ชานาญในระบบของเสียงแคน ซึ่งปี่ภูไทมีลักษณะทั่วไปที่โดดเดนเฉพาะทั้งทางกายภาพและระบบเสียง โดยมี
ลักษณะพื้นฐานผสมผสานระหวางขลุยกับแคนที่ทาจากไมไผเฮี้ย หรือไมกูแคน (ชางทาแคนนิยมเรียกวาลูก
แคน) ซึ่งระบบเสียงของปี่ภูไทมีความพิเศษเฉพาะที่โดดเดนแตกตางจากดนตรีพื้นบานชนิดอื่น คือ ระบบเสียงที่
สั่นสะเทือน เอื้อนยาว และลมจากปอดมีห นาที่ทาใหลิ้นสะเทือนผานรูทาใหเกิดเป็นเสียง เมื่อลมจากปอดเปุา
ผานรูเยื้อของปี่อยางตอเนื่องจะเกิดเสียงที่ดังสดใสไพเราะยิ่งนัก ซึ่งผูบรรเลงดนตรีดวยปี่ภูไทตองใชพลังจากลม
ผานปอดอยางมากไมใหเสียงขาดหาย หากผูบรรเลงขาดความชานาญในการใชลมจากปอดจะทาใหเ สียงของปี่
ภูไทขาดสายไมตอเนื่องและขาดความไพเราะในบทเพลง
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จากการศึกษาวิจัยพบวาปี่ภูไทมีบทบาทสาคัญที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตทางสังคมวัฒนธรรม พิธีกรรมและ
ความเชื่อของชาวภูไทเป็นอยางมาก และที่สามารถพบเห็นไดชัดเจนที่สุดคือพิธีกรรมเหยา (บวงสรวงผีฟูาซึ่งผี
ฟูาทาหนาที่รักษาโรคในสมัยโบราณ) “ปี่ภูไท” ไมไดมีบทบาทแคพิธีกรรมเทานั้นหากแตยังมีความสาคัญกับวิถี
การดารงชีวิตของคนในชุมชนเป็นอยางมาก เชน บทบาทในกิจกรรมสันทนาการงานรื่นเริงในหมูบาน การขับ
ลาภูไทในงานประเพณีสิบสองเดือน การประกอบอาชีพและการทามาหากินในงานศิลปะหัตกรรม การประกอบ
อาชีพหมอเหยารักษาโรค การกอตั้งวงดนตรีพื้นบานภูไท เป็นตน
ในดานสังคม ชาวภูไทยังใหความเคารพนับถือนักดนตรีหรือชางทาเครื่องดนตรีใหเป็นนักปราชญแทาง
ภูมิปใญญา ยกยองใหเป็นผูนาและสื่อกลางในการสรางความรักสามัคคีในชุมชนอีกดวย สิ่งเหล านี้ลวนแตเป็น
ภาพที่สะทอนทางดานสังคมและวัฒนธรรมที่งดงามของชาวภูไทที่นับวันจะสูญหายไปตามกาล หากแตยังไมมี
ผูใดไดสนใจศึกษาคนควาอยางจริงจัง ผูวิจัยจึงเกรงวาหากไมมีผูใดเริ่มจะศึกษาคนควาในเร็ววัน เครื่องดนตรี
ประจ ากลุมชาติพันธุแภูไทที่เกาแกซึ่งเป็ นสิ่งสะทอนวิถีชีวิตชนเผา สะทอนจิตนาการของผู บรรเลง สะทอน
ความรูสึกนึกคิดที่จะสรางคุณคาและเอกลักษณแทางศิลปะประจาเผา เครื่องดนตรีชาติพันธุแภูไทชนิดนี้ก็จะสูญ
หายไปจากสังคมวัฒนธรรม อีกทั้งการสูญสลายของสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม ความเขมแข็ง ในสังคมชาติพัน ธุแ
ภูไท ตลอดจนความภาคภูมิใจของลูกหลานในความเป็นรากเหงาของผูที่ไดชื่อเป็นเจาของวัฒนธรรม เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหมที่เริ่มมีการแพรกระจายอยางรวดเร็ว มีปใญหาจากการไหลบาของสังคมโลกา
ภิวัตนแที่นับวันจะเขามากลืนและลดทอนบทบาททางสังคมวัฒนธรรมของกลุมชนดั้งเดิมไป ผูวิจัยจึงเห็นสมควร
อยางยิ่งที่จะเริ่มศึกษาคนควาเพื่ออนุรักษแ ฟื้นฟูใหเป็นแหลงรวบรวมเผยแพรความรู รวมถึงการกระตุนใหสังคม
ไดตระหนักและยกยองเครื่องดนตรีปี่ภูไทของกลุมชาติพันธุแใหเป็นมรดกทางภูมิปใญญาทองถิ่นใหลูกหลานได
เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอันมีคุณคาของตนตอไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและความรูทั่วไปเกี่ยวกับปี่ภูไท วิธีการผลิตปี่ภูไท ระบบเสียงของปี่ภูไท
บทเพลงที่ใชบรรเลงขับลาดวยปี่ภูไท
2. เพื่อศึกษากระบวนการถายทอดองคแความรูเรื่องผลิตปี่ภูไท สูก ารเรียนรูนาไปตอยอดแนวดนตรีที่
หลากหลายใหเกิดภูมิความรูอันทรงคุณคาแกตนเอง และประเทศชาติในอนาคตตอไป
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วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีการการดาเนินการวิจัยแบงออกเป็น 2 หัวขอดังนี้
1. ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ศึกษากระวนการผลิตปี่ภูไท (ผูไท) กรณีศึกษา นายแทน แสงสุริ บานบงคลา
อาเภอกุฉินารายณแ จังหวัดกาฬสิน ธุแ และนายเมฆศรีกาพล บานกุดหวา ตาบลกุดหวา อาเภอกุฉินารายณแ
จังหวัดกาฬสินธุแ
2. กระบวนการวิจัย
เป็ นงานวิจั ยดานมานุ ษยวิทยาการดนตรี (Ethnomusicology) และมานุษยวิทยาวัฒ นธรรม (Cultural
Anthropology) ผูวิจัยเริ่มจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานทางเอกสารตางๆประกอบกับเอกสารและงานวิจัยดาน
มานุ ษ ยวิ ท ยาการดนตรี ( Ethnomusicology)
แนวคิ ด และทฤษฎี ท างมานุ ษ ยวิ ท ยาการดนตรี
(Ethnomusicology) เอกสารและงานวิจัยดานมานุษยวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Anthropology) เอกสาร
และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับกลุมชาติพันธุแภูไท ฯลฯ
ผลทางการวิจัย
จากการทาวิจัย ศึกษากระวนการผลิตปี่ภูไท (ผูไท) กรณีศึกษา นายแทน แสงสุริ บานบงคลา อาเภอ
กุฉินารายณแ จังหวัดกาฬสินธุแ และนายเมฆศรีกาพล บานกุดหวา ตาบลกุดหวา อาเภอกุฉินารายณแ จัง หวัด
กาฬสินธุแ ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ประวัติความเป็นมาของปี่ภูไท
แทน แสงสุริยแ ( 2553 ) เลาวา ปี่ เกิดขึ้นมาพรอมๆกับแคน หากแตไมมีใดทราบไดวาปี่ภูไทเกิดขึ้น
เมื่อใด เพราะไมมีบันทึกไวมีเพียงตานานเลาตอๆกันมา และลูกหลานชาวภูไทก็ไดพบเห็นปี่ภูไทมาพรอมกับ
แคนตั้งแตสมัยโบราณแลว
จากการศึกษาวิจัยพบวา ปี่ชนิดนี้ใชในวัฒนธรรมของชาวภูไทเพื่อบรรเลงประกอบการขับลาภูไทเทานั้น
จึงใหคานาหนาวา “ปี่ภูไท” ทาจากไมไผ “เฮี้ย” ซึ่งเป็นไมไผชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กและเนื้อของไมไผเหมาะ
สาหรับการทาเครื่องดนตรีชนิดนี้อยางมาก และคนภาคอีสานก็นิยมนาไมไผชนิดนี้มาทาแคน ซึ่งพันธุแไมไผชนิด
นี้พบมากในเขตเทือกเขาภูพานตอนเหนือของบานกุดหวาทางเขตรอยตอจังหวัดกาฬสินธุแ มุกดาหาร สกลนคร
และนครพนม และจากสืบคนพบวา ปี่ภูไทเป็นเครื่องดนตรีที่เกิดขึ้นจากภูมิปใญญาคนภูไทสมัยโบราณฝใ่งลาว
ตอมาลูกหลานก็ไดสืบทอดวิธีการเลนและการผลิตมาจากบรรพบุรุษมาตั้งแตโบราณกาล สวนมากคนที่สามารถ
เปุาปี่ไดจะเป็นนักดนตรีของหมูบานหรือเป็นหมอแคนชาวภูไทเทานั้น
ระบบเสียงของปี่ภูไท
ปี่ภูไทมีรูนับ 6 รูนับ (รูสาหรับปิดเปิดเสียง ) และสามารถทาเสียงได 7 เสียง จากเสียงต่าไปเสียงสูง คือ
G A B C D E F ซ ล ท ด ร ม ฟ แตจะนิยมใชเพียง 5 หรือ 6 เสียง แลวแตความสามารถของผูบรรเลง
ขั้นตอนแรกที่ทาลิ้นของปี่ชางทาปี่จะตองเทียบเสียงของปี่ใหเขากับลูกสะแนน (G) ของแคน เมื่อเสียงเขากัน
แลวชางทาปี่ก็จะเจาะรูนับรูแรกคือเสียง (A) และจะไลขึ้นไปตามระดับเสียงของแคน (ซ ล ท ด ร ม G A B C
D E F) สวนรูสุดทายที่เจาะนั้นจะอยูขางลาง (F) แตไมคอยนิยมทาเพราะหาเสียงยากและผูเปุาปี่เองก็ไมนิยม
เปุาเสียงนี้
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สวนลาตัวปี่และเสียง ซอล
ยังมีเทคนิคอยางหนึ่งที่ถือวาเป็นเอกลักษณแของปี่ภูไท จะใชเชนเดียวกันกับเทคนิคของซอ ก็คือการ
ทาเสียงที่เลื่อนไหลจากเสียงหนึ่งไปยังอีกเสียงหนึ่ง ที่โดดเดนที่สุดของปี่ภูไทนั้นก็คือไหลจากเสียง ลา ไปหา
เสียง โด และจากเสียงโด เลื่อนไหลไปหาเสียง ลา วิธีการทาเช นนี้ก็คือการใชนิ้วนางที่กดรูนับรูที่ 3 ลูบผานรู
จากขวาไปซายในลักษณะคอยๆปิดรูทีละนิด ลักษณะการลูบผานรูนับเชนนี้ผูเปุาเรียกวาการลูบปี่ (หรือเช็ค) จะ
ทาใหเสียงคอยๆเปลี่ยนระดับของเสียงปี่ภูไทจากเสียงหนึ่งไปยังอีกเสียงหนึ่ง

วิธีการบรรเลงปี่ภูไท
ตามลั กษณะโครงสร างของปี่ ภูไ ทแล ว เมื่อพิ จารณาตาแหน งของลิ้ นและตาแหนงของรู นับ เดิ มนั้ น
ลักษณะทาทางการเปุาปี่และการจับปี่ภูไทนั้นเป็นแบบเฉลียงดานขาง อมสวนที่เป็นลิ้นเขาไปในปาก และถือปี่
ในแนวตั้งคลายการเปุาขลุย
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ถึงแมปี่ภูไทจะเป็นเครื่องดนตรีที่มีขนาดเล็กแตก็สามารถทาเสียงเดนลอยอยูเหนือเสียงเครื่องดนตรีอื่นๆ
ได การจับปี่ภูไทนั้นจะจับตามความถนัดของผูเปุาเอง มือซายอยูขางบน มือขวาไวขางลาง หรือมือขวาอยู
ขางบนและมือซายอยูขางลางก็ได ผูวิจัยจึงยกตัวอยางมือขวาอยูขางบนและมือซายอยูขางลางไวดังนี้
ซอล (ซ-G) ทุกนิ้วจะปิดรูนับเสียงทั้งหมด
ลา (ล-A) ใหเปิดนิ้วกลางซาย
ที* (ท-B) ใหเปิดนิ้วชี้ซาย
โด (ด-C) ใหเปิดนิ้วนางขวาแตจะสลับปิดสียง ที ไวตลอด
เร (ร-D) ใหเปิดนิ้วกลางขวา
มี (ม-E) ใหเปิดนิ้วชี้ขวา
ฟา (ฟ-F) ใหเปิดนิ้วโปูงขวาดานลางของปี่
บทเพลงที่บรรเลงดวยปี่ภูไท
การบรรเลงปี่ภูไทจะบรรเลงรวมกับแคนในลายเฉพาะที่เรียกวา “ลายภูไท” หรือบรรเลงรวมกับวงดนตรี
พื้นบานของชาวภูไท โดยมีเครื่องดนตรีพื้นบานอีสานชิ้นอื่นๆประกอบการบรรเลงเชน แคน พิณ และซอกะบั้ง
ความสาคัญของปี่ภูไทในวงดนตรีพื้นบานของกลุมชาติพันธุแภูไท คือการบรรเลงขับลาภูไท นิยมบรรเลงใน
พิธีกรรมหมอเหยา การบรรเลงผสมวงพื้นบานประกอบการฟูอนภูไท ซึ่งจะมีอยูสองทานองเทานั้น คือ ลายทาง
ภูไทใหญและลายทางภูไทนอย
ขอมูลอางอิง
 ผูทาปี่ภูไทในบานกุดหวามี 2 คนคือ พอแทน แสงสุริยแ พอเมฆ ศรีกาพล
 ผูบรรเลงปี่ภูไทบานกุดหวามี 4 คนคือ พอเมฆ ศรีกาพล พอประเสริฐ แยมไสย พอสมอ อุท
ลักษณแ พอเชียน ศรีกาพล
 ผูขับรองเพลงภูไทประกอบเสียงปี่ภูไทมี 2 คนคือ พอเหลียว สกุลโพน พอสมลี อาจวิชัย
 พอพิศดา จาพล ( 2553: ผูเรียบเรียงประวัติบานกุดหวา ) เลาวา พอเมฆ เป็นชางทาปี่ ทา
โปงลาง เป็นคนที่สามารถเปุาปี่ภูไทไดไพเราะที่สุดเป็นที่ยอมรับมากที่สุดในหมูบานกุดหวา
และหมูบานใกลเคียง ศิลปินยุคใหมๆที่มาเชิญไปบันทึกเสียง เชน ละครปอบผีฟูา บันทึกเพลง
บานเย็ นรากแกน บั นทึกเสี ยงให ศิล ปินนักรอง ต าย อรทัย ทุกคนตางยอมรับในฝี มือการ
บรรเลงลายภูไทของพอเมฆ (ปใจจุบันอายุ 69 ปี)
ปี่ภูไทเป็นเครื่องดนตรีตระกูลเครื่องลม ทาดวยไมไผเฮี้ย มี 6 รูนับเสียง (รูเปิด-ปิดเสียง)
มีบันไดเสียง 7 เสียงคือ ซ ล ท ด ร ม ฟ (เทียบกับเสียงดนตรีสากลโดยประมาณ) แตนิยมเลนเพียง 5 เสียงคือ
ซ ล ด ร ม สวนประกอบของปี่มี 5 สวนคือ ตัวปี่ (เลาปี่) ลิ้นปี่ รูเยื่อ รูนับเสียง และหางปี่ สวนบทเพลงของปี่ภู
ไท เป็นเพลงที่มีทานองชาๆเนิบๆ ชาวภูไทนิยมใชปี่เปุาประกอบการลาภูไท และใชในพิธีเหยา ซึ่งเป็นพิธีกรรม
รักษาโรคของชาวภูไทในสมัย โบราณ ชาวภูไทถือวาปี่เป็นเครื่องดนตรีที่ให ทั้งความสนุกสนาน และใชใน
พิธีกรรมตางๆ
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กระบวนการผลิตปี่ภูไทเกิดจากการถายทอดแบบมีสวนรวมตัวตอตัว หรือปากตอปาก
จากชางทาปี่ และหมอปี่ ซึ่งจาการลงพื้นที่แบบมีสวนรวมและการสัมภาษณแเชิงลึก ผูวิจัยพบวากระบวนการ
ถายทอดองคแความรูเรื่องการผลิตปี่ภูไทเริ่มตนจาการตองรูจัก
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทาปี่ภูไท ประกอบดวย มีดตอก หินลับมีด มีดสับลิ้นปี่ เขียงไม ทั่งตทอง เขากวาง
ไมพาง โลหะที่ทาลิ้นปี่

การเลือกไม้ที่ใช้ทาปี่ภูไท คือ ไมไผเฮี้ย เป็นไมชนิดเดียวกันที่ใชทาแคน ซึ่งเป็นไมไผชนิดหนึ่งที่มีขนาด
เล็กและเนื้อของไมไผเหมาะสาหรับการทาเครื่องดนตรีชนิดนี้อยางมาก และคนภาคอีสานก็นิยมนาไมไผชนิดนี้
มาทาแคน ซึ่งพันธุแไมไผชนิดนี้พบมากในเขตเทือกเขาภูพานตอน
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การเลือกไม้ที่มาทาปี่ภูไทจะเอาสวนของปลายลาไมไผเป็นสวนของหัวปี่ (บริเวณใสลิ้นปี่) และเอาสวน
ของโคนตนไมไผทาเป็นหางปี่ เนื่องจากวาบริเวณสวนที่เป็นโคนปลองจะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกที่ไมได
สัดสวนเสมอกัน แตสวนปลายของปลองจะเป็นทรงกระบอกเสมอกัน

การตัดไม้และวัดขนาดความยาวของไม้ทาปี่ ชางทาปี่จะนาไมเฮี้ย มาตัดออกเป็นทอนเพียงปลอง
เดียว โดยใหมีขนาดความยาวตลอดตัวของปี่ภูไท ยาวประมาณ 30-35 ซ.ม. โดยตัดขอตอดานบนใหขังขอไว
สวนดานลางใหตัดขอทิ้งไปเป็นลายเปิด
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การตัดปลายให้แหลมของปี่ไห้เข้ากับขนาดของลูกแคน การเจาะรูและใส่ลิ้นปี่ภูไทการเจาะรูนับ
และเทียบเสียงของปี่ภูไท
นาไมไผที่เลือกไดมาตัดโดยตัดใหเหลือสวนของปลองอีกปลองหนึ่งเลยไปประมาณ 10 เซนติเมตรแลว
ใชมีดตอกขูดใหเป็นเสนตรงจากสวนที่จะทาเป็นสวนหัวปี่ไปจนถึงสวนหางปี่ ถา ไมไผที่เลือกมาทามีลักษณะโคง
ก็ขูดดานที่โคงเพราะจะเป็นดานที่เจาะรูนับ จากนั้นพลิกหมุนไเซนติเมตร เพื่อจะขีดเป็นรอยไวเป็นตาแหนง
เจาะรูเสียงที และระยะหางเพื่อจะเจาะรูเสียง โด,เร,มี ก็วัด 1.50 เซนติเมตร เทากัน

การเจาะรูใส่ลิ้นปี่
รูเยื่อและติดรูเยื่อของปี่ภูไท

ปี่ภูไทกับภาพสะทอนทางสังคมวัฒนธรรมของชาวภูไท
ปี่ภูไท เปรีย บเสมือนผลผลิตทางสังคมวัฒนธรรมของชาวภูไท จากการศึกษาวิจัยพบวาปี่ภูไทมี
บทบาทสาคัญที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตทางสังคมวัฒนธรรม พิธีกรรมและความเชื่อของชาวภูไทเป็นอยางมาก ที่
เห็นไดชัดเจนที่สุดคือพิธีกรรมเหยา และอีกประการหนึ่ง คือ บทบาทในวิถีการดารงชีวิตของคนในชุมชน เชน
สันทนาการงานรื่นเริง การขับลาภูไทในประเพณีสิบสองเดือน อาชีพและการทามาหากินในงานศิลปะหัตกรรม
อาชีพหมอเหยารักษาโรค ในดานสังคมภูไท นักดนตรีหรือชางทาเครื่องดนตรีก็เป็นที่ยกยองนับถือของคนใน
ชุมชน ดังนั้น ปี่ภูไทก็เป็นอีกหนึ่งงานศิลปะ ที่ถูกหลอหลอมมาจากสังคมภูไท ยอมจะสะทอนภาพทางสังคม
วัฒนธรรมของชาวภูไทไดเป็นอยางดี ดังนี้
ปี่ภูไทสะทอนคานิยมและความเชื่อ
ชาวภูไทเป็นกลุมชาติพันธุแที่มีความเป็นอยูที่เรียบง าย มีชีวิตความเป็นอยูที่สอดคลองกับธรรมชาติที่ตน
อาศัยอยู มีคติความเชื่อคานิยมเดียวกันในกลุมชนของตน เชื่อฟใงผีบรรพบุรุษและผูนาของตนเชื่อปรากฏการณแ
และสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติ มีอาชีพและการทามาหากินที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ รักความสงบ สันโดษ และ
ชอบสรางความสุขสนุกสนาน ความรื่นเริงทางศิลปะใหเกิดขึ้นในชนเผาของตน โดยอาศัยดนตรีภูไทและการขับ
ลาภูไทเป็นสิ่งจรรโลงใจของชุมชนฯ จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ปี่ภูไทมีบทบาทที่สาคัญตอพิธีกรรมความเชื่อ
อยางยิ่งในพิธีหมอเหยา ซึ่งการลาเหยาจะเป็นการขับลาภูไทใหเขากับจังหวะของปี่และแคน
ปี่ภูไทสะทอนวิถีการดารงชีวิต
ชาวภูไท มีความเป็นอยูที่เรียบงาย การดารงชีวิตจะสอดคลองกับธรรมชาติที่ตนอาศัยอยู เชน การสราง
ปี่ภูไทจะใชไมไผซึ่งเป็นไมที่เกิดในธรรมชาติรอบตัวคนภูไท การประกอบอาชีพและทามาหากินที่เกี่ยวเนื่องกับ
ธรรมชาติ รักความสงบ สันโดษ และชอบสรางความสุขสนุกสนาน ความรื่นเริงทางศิลปะใหเกิดขึ้นในชนเผา
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ของตน โดยอาศัยดนตรีภูไทและการขับลาภูไท มีอาชีพทางานศิลปะหัตกรรมในยามวาง มีอาชีพหมอเหยา
รักษาโรค ปี่ภูไทจึงมีความเกี่ยวเนื่องในการดารงชีวิตของคนภูไทอยางแยกไมออก
ปี่ภูไทสะทอนอัตลักษณแของชาวภูไท
ปี่ภูไทสะทอนตัวตนของกลุมชาติพันธุแภูไท ถายทอดความรูสึก นึกคิด และภูมิปใญญาทองถิ่นใหเป็นงาน
ศิลปะที่ไดจากธรรมชาติรอบๆตัว ปี่ภูไทสะทอนภาษาภูไทและการขับลาภูไท สะทอนความรักสามัคคีในชุนชน
สะทอนการเป็นปใจเจกบุคคลในงานศิลปะ สะท อนความเขมแข็งในวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุแ ทาใหสังคมไทยได
เห็นและตระหนักถึงคุณคาวัฒนธรรมภูไทที่ควรรักษาไวไมใหสูญหายจากประเทศชาติ
ข้อเสนอแนะ
1. ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดถือวาเป็นจุดเริ่มตนที่จะชวยจุดประกายความคิดดานการ
พัฒนากระบวนการผลิตเครื่ องดนตรีปี่ภูไทและวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุแ ใหผูที่สนใจไดแนวทางในการศึกษา
และพัฒนาองคแความรูทั้งทางดานการผลิตเครื่องดนตรี และตอยอดกระบวนการเรียนรู สามารถนาไปตอยอด
แนวดนตรีที่หลากหลายใหเกิดภูมิความรูอันทรงคุณคาแกตนเอง และประเทศชาติในอนาคตตอไ
2. การดนตรีภูไท ผูวิจัยขอเสนอแนะหัวขอในการศึกษาครั้งตอไป เพื่อที่จะไดนามาเติมเต็ม
เรื่องราวเกี่ยวกับปี่ภูไท ใหมีความสมบูรณแมากยิ่งขึ้น ดังนี้
1) การศึกษากระบวนการเกิดระบบเสียงของปี่ภูไท
2) การศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษแพันธุแไม เฮี้ยะ (ไมไผที่ใชทาปี่ภูไท) แบบยั่งยืนมิใหสูญหาย
3) การศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องดนตรีปี่ภูไท ใหเป็นที่รูจักและเลนกันอยางแพรหลาย
4) การศึกษาเอกลักษณแของบทเพลงที่ใชปี่ภูไทบรรเลงผสมวง
5) การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนปี่ภูไทในสถานศึกษาระดับพื้นฐาน
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การพัฒนาการแสดงวงโปงลาง : ความบันเทิงที่มาจากความหลากหลายทางศิลปะ
PONGLANG BAND PERFORMANCE DEVELOPMENT:
ENTERTAINMENT FROM VARIETY OF ARTS.
ทูลทองใจ ซึ่งรัมย์*
TOONTHONGJAI SEUNGRAM
บทคัดย่อ
บทความนี้ ผูเขียนตองการนาเสนอใหเห็นถึงพัฒนาการของการแสดงโปงลางที่นาความหลากหลายทาง
ศิลปะเขามาผสมผสานทาใหเกิดการแสดงวงโปงลางในรูปแบบใหม ที่สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหกับชุมชน
สังคมผูเกี่ยวของ ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และศิลปินในวงการบันเทิง
วงโปงลาง เป็ น วงดนตรี พื้น บ านอีส านที่ส ะทอนความเจริญงอกงามดานศิล ปวัฒ นธรรม ซึ่งถือเป็ น
เอกลักษณแและมีคุณคาตอวิถีชีวิตของคนอีสาน นอกจากจะชวยสรางความสุขทางดานจิตใจ ยังแฝงไวดวยคติ
ความเชื่อและรวมศาสตรแที่หลากหลายทางศิลปะ การแสดงวงโปงลาง มีจุดกาเนิดมาจากทองถิ่นแลวขยายไป
ยังสถานศึกษา และรุงเรืองถึงขีดสุดเมื่อวงการบันเทิงนาไปพัฒนา
ลักษณะการแสดง เริ่มจากชาวบานบรรเลงโปงลางชิ้นเดียว มีผูตี 2 คน คือ ผูตีดาเนินทานองหลัก กับ
ผูตีใหจังหวะและเสียงประสาน ความไพเราะของลายเพลงสื่อถึงความงามทางธรรมชาติ ต อมาจึงพัฒนาเป็น
“วงโปงลาง” โดยเพิ่มดนตรีพื้นบานอีสานหลายชนิดมารวมบรรเลง นาการลาการรองและฟูอนดั้งเดิมมาแสดง
ประกอบการบรรเลง ทาใหการแสดงวงโปงลางไดรับความสนใจและเป็นที่นิยมอยางกวางขวาง ปใจจุบัน เมื่อ
การแสดงวงโปงลางเขาสูสถานศึกษา มีหลักสูตรทองถิ่นจัดการเรียนการสอนดานดนตรีและการแสดงพื้นบาน
เกิดการสรางสรรคแผลงานการแสดงแนวใหมที่ผสมผสานความหลากหลายทางศิลปะ ทั้งดานดนตรี การแสดง
การรอง การลา และการออกแบบเครื่องแตงกาย อุปกรณแ และฉากใหวิจิตรตระการตาทาใหมีความโดดเดน
ยิ่งขึ้น ตอมาการแสดงวงโปงลางเฟื่องฟูถึงขีดสุด เมื่อศิลปินวงการบันเทิง คือ “อี๊ดวงโปงลางสะออน” ไดพัฒนา
ตอยอดนาศิลปะการแสดงที่หลากหลายมาประยุกตแขึ้นใหม โดย นาเสนอวัฒนธรรมพื้นถิ่นดั้งเดิมผสมผสานกับ
วัฒนธรรมสมัยใหมในยุคปใจจุบัน และสอดแทรกตลกโดยนาวิถีทองถิ่นกับวิถีเมืองกรุง และสถานการณแที่ไดรับ
ความสนใจในปใจจุบันมาลอเลียน ใหทั้งความสนุกสนาน ใหแงคิดมุมมอง สามารถสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
และเป็นตนแบบในการจินตนาการคิดสรางสรรคแออกแบบงานแสดงไดอยางลงตัว
คาสาคัญ การพัฒนาการแสดง, วงโปงลาง, ความหลากหลายทางศิลปะ
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Abstract
This article want to present Ponglang performance development which take variety
of arts to apply in showing until being this modern Ponglang performance in today by add
value in economic of government and private sectors also in Artists of entertainment society.
Ponglang band be folk music band in Isan(North Eastern region of Thailand) which
reflect the growth of culture and arts that be identity and value to Isan people lifestyle
besides of happiness in mental building still disguise folk wisdom, Isan belief and all various
of arts sciences. The origin of Ponglang performance is from local to institutes and peak of
prosperous when entertainment society adopted to develop in showings.
Type of band was original played only one Ponglang by 2 players, one played for
main melody and other played rhythm and chorus. The melodic of songs present out the
beauty of nature later on was developed to be Ponglang band by taking others Isan music
instruments including play, and original dance and sing in band that make Ponglang
performance be interested and popular in more society. When Ponglang band performance
is in institutes, there are curriculums and be created many creative activities caused getting
the new various arts in performance, all music, performing, singing, dancing, costume,
material and elegant backdrop with be the most outstanding and got the most of peak
performing when Eedd Ponglang Sa Oon band, the artist in entertainment society applied to
the modern music from original Ponglang band by taking folkway culture and integrate
modern culture also joking inserted in urban society showing together the satire in hi-light of
interesting situations for the most entertainment with thoughts giving that be add value in
economic which be the idol model as the most imaginated performance.
Keywords: Ponglang Development, Ponglang Band, Variety of Arts.
บทนา
ศิลปะการแสดงของไทย เป็นเอกลักษณแทางวัฒนธรรมที่สาคัญ และบงบอกถึงความเจริญรุงเรืองของ
ชาติ ทาหนาที่ตอบสนองความตองการแสดงออกทางอารมณแ ความรูสึกและความคิดสรางสรรคแของมนุษยแ
รวมถึงบอกเลาเรื่องราววิถีชีวิต และสภาวการณแการเปลี่ ยนแปลงทางสังคม ศิ ลปะการแสดงมีห ลากหลาย
ประเภท นาฏศิลป เชน โขน ละคร ระบา รา ฟูอน คีตศิลป เชน ขับเสภา ขับลา ขับซอ ร องเพลงไทยเดิม
เพลงลูกทุง หมอลา และการบรรเลงดนตรีไทย ดนตรีพื้นบาน รวมถึงการแสดงวงโปงลาง
วงโปงลาง เป็นการนาเครื่องดนตรีโปงลางประสมวงกับเครื่องดนตรีพื้นบานทุกประเภทคือ ดีด สี ตี
และเปุา ไดแก พิณ ซออีสาน กลองยาว กลองรามะนา แคน โหวด และเครื่องประกอบจังหวะตางๆ รวมวง
บรรเลงประกอบกับการแสดงฟูอนอีสาน (คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ , 2550 : 34) คาวา “โปงลาง” มา
จากคา 2 คา คือ โปง กับ ลาง “โปง” หมายถึงสิ่งที่ใชเพื่อเป็นอาณัติสัญญาณ เชน ตีบอกเวลา ตีบอกเหตุดวน
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เหตุราย หรือตีเพื่อประชุมแจงขาวสารและนัดหมายงานทางสังคม สวนคาวา”ลาง” หมายถึง ลางดี ลางราย
เมื่อรวมกันเป็น “โปงลาง” หมายถึง สิ่งที่ใชตีเพื่อบอกเหตุดีเหตุรายหรือบอกเวลา สาหรับความหมายทางดนตรี
นั้น มานิต มานิตเจริญ (2543 : 315) อธิบายวา “โปงลาง” หมายถึง เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็น
ทอนไมกลมๆผูกรอยเรียงกันตามลาดับขนาดและลาดับเสียงเชนเดียวกับระนาด แตมีขนาดใหญกวา เป็นเครื่อง
ดนตรีพื้นบานของอีสาน ใชสาหรับตีดาเนินทานองอยางเดียว
การพัฒนาการแสดงวงโปงลาง
การแสดงโปงลางจากอดีตเป็นการแสดงที่เนนการแสดงเฉพาะดนตรีโปงลางชิ้นเดียวตอมาไดเพิ่มเครื่อง
ดนตรีชนิดอื่นๆเขามารวมบรรเลงดวย กลายเป็นวงโปงลาง จากนั้นไดนาการฟูอน การรอง การลา มารวมแสดง
จึงเกิดการแสดงที่สมบูรณแขึ้นเสนหแของวงโปงลาง คือสามารถนาเอาศิลปการแสดงที่ตางวัฒนธรรม เชน หมอลา
ลูกทุง สตริง เจรียง กันตรึม จินตลีลา ละคร มารวมจัดการแสดงไดอยางหลากหลาย
การพัฒนาการแสดงวงโปงลาง สามารถแบงไดเป็น 3 ระยะ คือ 1. การพัฒนาการแสดงวงโปงลางใน
ทองถิ่น 2. การพัฒนาการแสดงวงโปงลางในสถานศึกษา และ 3. การพัฒนาการแสดงวงโปงลางในวงการศิลปิน
ดังนี้
1. บทบาทและการพัฒนาการแสดงวงโปงลางในท้องถิ่น
การแสดงโปงลาง มีจุดกาเนิดมาจากทองถิ่น ในระยะแรกยังไมบรรเลงเป็นวงโปงลาง
บรรเลงเฉพาะโปงลางชิ้นเดียว โดยมีผูตี 2 คน คือ คนตีดาเนินทานองหลัก เรียกวา “หมอเคาะ” จะนั่งหรือยืน
ตีก็ได โดยยืนอยูสวนทายของโปงลางและเอียงตัวเขาหา ใหผืนโปงลางอยูทางดานมือที่ถนัด สวนอีกคนใหอยูฝใ่ง
ตรงขามกับผูตีดาเนินทานองใหตีเป็นจังหวะและเสียงประสานเรียกวา“หมอเสพ”ลีลาการตีและความไพเราะ
ของทวงทานองขึ้นอยูกับความสามารถและประสบการณแของผูตี สวนลายที่ใชในการบรรเลงขณะนั้นเป็นลาย
ดั้งเดิมที่ลอกเลียนมาจากทานองของแคน
ตอมาไดมีการประพันธแลายเพลงที่ใชบรรเลงโปงลางโดยเฉพาะ ซึ่งไดแนวคิดจากวิถีชีวิตและ
ธรรมชาติจากเสียงน้า เสียงลม เสียงนก เสียงแมลง ถายทอดมาเป็นทานอง เชน ลายน้าทวมทุง ลายลมพัด
ไผ ลายนกไซบินขามทุง ลายแมลงภูตอมดอกไม และลายกาเตนกอนเป็นตน ผูประพันธแคือนายเปลื้องฉายรัศมี
ศิลปินแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบานอีสาน-โปงลาง) ปีพ.ศ. 2529
ระยะตอมาครูเปลื้อง ฉายรัศมี ไดนาเครื่องดนตรีพื้นบานอีสานชนิดอื่นๆเขามารวมบรรเลง
เชน แคน พิณ ซอ กลอง หมากกั๊บแก฿บ ไหซอง จึงเกิดเป็น“วงโปงลาง” ยังคงรูปแบบการเลนในกลุมของ
ชาวบานเชนเดิม ตอมาในปี พ.ศ. 2512 ครูเปลื้อง ไดพบกับนายประชุม อินทรตูล ซึ่งเป็นปุาไมอาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุแ ทานไดชักชวนครูเปลื้อง และนักดนตรีคนอื่นๆ มารวมงานดวย จากนั้นวงดนตรีโปงลางโดย
การนาของนายประชุม อินทรตูล จึงไดมีการพัฒนานอกจากการบรรเลงดนตรีเพียงอยางเดียว ไดนาการฟูอน
ดั้งเดิมเขามาประกอบ เชน ราโปงลาง ราซวยมือ ราภูไท เรียกชื่อวา “วงโปงลางกาฬสินธุแ” ไดรับความนิยม
เป็นที่รูจักอยางกวางขวาง และไดรับเชิญใหไปแสดงในงานตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
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2. การพัฒนาการแสดงวงโปงลางในสถานศึกษา
ปี พ.ศ. 2521 สถาบันการศึกษาไดใหความสนใจรวมตัวจัดตั้งวงดนตรีพื้นบานอีสานในรูปแบบตางๆ
ขึ้น เพื่อนาเสนอในเชิงอนุรักษแและเผยแพรในกิจกรรมของนักศึกษา จากการศึกษาพบวา วงดนตรีพื้นบานที่มี
ชื่อเสียงและปรากฏใหเห็นการแสดงในโอกาสตางๆ ขณะนั้น เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสมัยยังเป็น
วิทยาลัยครูมหาสารคาม ไดกอตั้งวงดนตรีพื้นบานอีสานที่ใชแคนจานวนหลายเตา เรียกวา “วงแคน” มีลักษณะ
คลายวงดนตรีลูกทุง ตอมามีการนาเครื่องดนตรีโปงลางเขารวมวงดวย ทาใหมีเครื่องดนตรีหลากหลายและได
เปลี่ยนชื่อเป็น “วงแกนอีสาน” จนถึงปใจจุบัน จากผลพวงที่มีวงดนตรีพื้นบานดังกลาว ทาใหสมาชิกของวงที่
สาเร็จการศึกษาสามารถนาความรูและประสบการณแไปประกอบวิชาชีพครู ทาใหมีวงดนตรีพื้นบานเกิดขึ้นตาม
โรงเรียนทั้งในระดับประถมและมัธยมเพิ่มขึ้น
ปี พ.ศ. 2522 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศจัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด เพื่อขยายการศึกษา
ดานศิลปวัฒนธรรมใหแพรหลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเปิดสอนสาขานาฏศิลปและดนตรีตั้งแตระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอนุปริญญา และบรรจุหลักสูตรดนตรีและการแสดงพื้นบานในวิชาเลือก ตอมา
ในปี พ.ศ. 2524 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศจัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ เป็นแหงที่ 2 ของภาค
อีสาน ประวัติศาสตรแครั้งนี้มีความสาคัญถือเป็นจุดเปลี่ยนของการแสดงวงโปงลางอยางชัดเจน เมื่อวิทยาลัย
นาฏศิลปรอยเอ็ด โดยการนาของครูจีรพล เพชรสม ผูชวยผูอานวยการในขณะนั้น รวมกับศิลปินปราชญแ
พื้นบานที่สาคัญทางดานการบรรเลง (ครูทรงศักดิ์ ประทุมสินธุแ สอนโปงลาง พิณ โหวด, ครูทองคา ไทยกลา
สอนแคน) การรอง (ครูฉวีวรรณ ดาเนิน) และการฟูอน (ครูทองจันทรแ สังฆะมณี) ไดวางรากฐานของการ
แสดงวงโปงลาง เกิดรูปแบบการบรรเลงและการแสดงประกอบวงโปงลางมากมาย เชน การแสดงชุด มโนราหแ
เลนน้า ชุดดึงครกดึงสาก ชุดภูไทสามเผา ลาคอนสวรรคแ ลาตังหวาย ลาเตยหัวโนนตาลเป็นตน และตอมา
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ ไดเชิญ ปราชญแชาวบานดานดนตรี คือ ครูเปลื้อง ฉายรัศมี ที่มีความเชี่ยวชาญใน
การตีโปงลางและสามารถเลนดนตรีพื้นบานอีสานไดหลายชนิด ดานหมอลาไดเชิญครูคามี บัญชา(ชบาไพร
นามวัย) ครูเกสร สุนาม ศิลปินที่มีความสามารถหมอลา ดานการฟูอนการแสดงไดเชิญครูยุวดี ตาลเลิศ โดยมี
ครูมาลินี แกวเงิน และครูเพ็ญจันทรแ เดนยุค (อิ่มแมน) เป็นผูกากับดูแลและชวยกันวางรากฐานและพัฒนาการ
แสดงโปงลางจนมีชื่อเสียง
ตอมาปี พ.ศ. 2551 วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอดและวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแไดเปิดหลักสูตรการเรียน
การสอนดานดนตรีและการแสดงขึ้นทั้งระดับพื้นฐานและระดับปริยญาตรี จากการเรียนการสอน ทาใหเกิดการ
สรางสรรคแผลงานเพื่อทดสอบศักยภาพของผูเรียน และดวยพันธกิจในการอนุรักษแ พัฒนา สรางสรรคแ และ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรม จึงเกิดการพัฒนา สรางสรรคแการแสดงวงโปงลางในรูปแบบใหมที่มีการผสมผสานของ
ศิลปะที่หลากหลาย
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ความหลากหลายทางศิลปะในการแสดงวงโปงลาง
การแสดงวงโปงลาง ไดรวมเอาศิลปะในหลายแขนงมาผสมรอยเรียงกันไดอยางกลมกลืน ดังนี้
1. ศิลปะดานดนตรี วงโปงลางนอกจากมีเครื่องดนตรีหลักในการบรรเลง เชน โปงลาง พิณ แคน ซอ
โหวด กลอง พิณเบส และเครื่องใหจังหวะตางๆแลว ยังสามารถนาเอาเครื่องดนตรีชาติพันธุแของกลุมตางๆ
มารวมบรรเลงได เชน ปี่ผูไท(กลุมผูไทย) ปี่เง็ญหรือปี่เตรียง(กลุมอีสานใต)
2. ศิลปะการขับ รอง และลา วงโปงลางสามารถมีเครื่องดาเนินทานองครบทั้ง ดีด สี ตี เปุา สามารถ
บรรเลงรองรับการรองในทุกรูปแบบ ทั้งประเภทบรรเลงเดี่ยว เชน การลาทั้งทางสั้นและทางยาว จะใชแคนเตา
เดียว สวนหมอลาชนิดอื่นๆจะใชดนตรีทั้งวง เชน ลาผูไท ลาตั่งหวาย ลาสีทันดร ลาคอนสวรรคแ
ลาเตยหัวโนนตาล เป็นตน นอกจากการบรรเลงประกอบการลาแลวยังสามารถบรรเลงเพลงในรูปแบบตางๆได
อยางหลากหลายทั้งในแนวลูกทุงและสตริง ดังนั้น จึงเป็นโอกาสในการสงเสริมผูมีความสามารถในการรอง ลา
ไดอยางกวางขวาง
3. ศิลปะการฟูอนและการแสดงทางดานนาฏศิลปพื้นบาน การแสดงวงโปงลางนอกจากมีความโดดเดน
และความไพเราะทางดานดนตรีแลว ศิลปะการฟูอนและการแสดงไดมีบทบาททาใหการแสดงวงโปงลางมีความ
โดดเดนสมบูรณแและนาสนใจยิ่งขึ้น เพราะนอกจากผูชมจะไดรับอรรถรสจากการบรรเลง การรอง การลาแลว
ยังไดเห็นความงามทางดานนาฏศิลปพื้นบานที่สื่อสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูตลอดขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมตางๆของคนอีสานไดเป็นอยางดี ปใจจุบันการฟูอนและการแสดงทางดานนาฏศิลป
พื้นบานอีสานสามารถนาเอาศิลปในทุกมิติมานาเสนอในรูปแบบการแสดงทั้งในเชิงอนุรักษแและสรางสรรคแได
อยางกวางขวาง สามารถแบงออกไดเป็นกลุม ดังนี้
1) การแสดงเกี่ยวกับการลา จะเนนการฟูอนประกอบการลา เชน ลาแมบทอีสาน ลาแมงตับเตา
ลางิ้ว ลาตังหวาย ลาคอนสวรรคแ ลาผูไท ลาเพลิน ลาเดิน ลาเกี้ยว ลาเตย เป็นตน
2) การแสดงเกี่ยวกับความเชื่อ เชน การแสดงชุดเซียงของ(ไลจับผี) ชุดดึงครกดึงสาก ชุดแหนาง
แมว(ขอฝน) ชุดเหยา และ มะม็วด(รัษาคนปุวย) เป็นตน
3) การแสดงเกี่ยวกับประเพณี เชน การแสดงชุด บายศรีสูขวัญ(อวยพร) เซิ้งบั้งไฟ(ขอฝน) เป็นตน
4) การแสดงเกี่ยวกับหัตถกรรมและการทามาหากิน เชน การแสดง ชุดสาวหลอก ชุดเข็ญฝูาย ชุด
แพรวากาสินธุแ ชุดเซิ้งทานา ชุดแหยไขมดแดง ชุดไทยภูเขา ชุดสักสุมจุมปลา เป็นตน
5) การแสดงที่เกี่ยวกับการเกี้ยวพาราสี เชน การแสดงชุด เรือมจับกรับ เรือมซันตรู฿จ ชุดเตยหัว
โนนตาล ชุดกระโป ชุดฟูอนแคน เป็นตน
6) การแสดงที่เกี่ยวกับดนตรี เชน ชุดฟูอนโปงลาง ชุดฟูอนกลองยาว ชุดฟูอนกลองเตะ ชุดฟูอน
แคน เป็นตน
7) การแสดงที่เกี่ยวของกับวรรณกรรมอีสาน เชน ชุดฟูอนมโนราหแเลนน้า ชุดฟูอนสังขแสินไซ เป็น
ตน
8) การแสดงที่เกี่ยวกับการละเลน เชน ชุดกระทบสาก ชุดกระโป เป็นตน
9) การแสดงเกี่ยวกับโบราณสถาน เชน ชุดนาฏลีลาฟูาหยาด(พระธาตุย าคู จังหวัดกาฬสินธุแ) ชุด
ฟูอนอัปสรา(ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา) ชุดฟูอนพนมรุง (ปราสาทหินพนมรุง จังหวัดบุรีรัมยแ เป็น
ตน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(173)

4. ศิลปะการออกแบบการแตงกาย กายแตงกายทั้งผูบรรเลงและผูแสดงถือเป็นสิ่งสาคัญอยางหนึ่งที่
แสดงถึงความเจริญทางดานความคิดในการนาเอาผลิตภัณฑแงานฝีมือของทองถิ่นมาใชประดับตกแตง ทั้งเสื้อ
ผา หนา ผม และเครื่องประดับ ตลอดการกาหนดรูปทรง กาหนดสี และวิธีการใชไดอยางลงตัว
5. ศิลปะการแสดงตลก ถือเป็นสีสันของการแสดงวงโปงลางที่ทุกวงพยายามสรางคนสรางงานเพื่อใช
เชื่อมโยงกับการนาเสนอศิลปดนตรีและการแสดงตางๆใหเป็นไปอยางสนุกสนานและมีคุณคา ซึ่งมีรูปแบบ
หลากหลาย เชน ตลกคนเดียว ตลกกับเพื่อนรวมวง ตลกกับผูชม เนื้อหาสาระที่แสดงจะเป็นการลอเลียนเพื่อน
รวมวง ลอเลียนการเมืองหรือเหตุการณแปใจจุบันที่อยูในความสนใจของประชาชน นอกจากนี้ ยังสรางสีสั นดวย
การแตงตัวที่ฉูดฉาดแปลกตา เพื่อเป็นจุดขายในการดึงดูดความสนใจจากผูชม
3. การพัฒนาการแสดงวงโปงลางสู่วงการบันเทิง
ทั้งนี้ ผูเขียนเนนเฉพาะเจาะจงไปที่ คุณสมพงษแ คุณาประถม หรือ อี๊ด โปงลางสะออน
ผูมีผลงานเป็นเจาของวงโปงลางสะออน ที่มีที่มาจากการพัฒนาการแสดงวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ
ในชวงแรก การแสดงวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแมีรูปแบบในการนาเสนอ โดยเนน
การบรรเลงวงดนตรี และเครื่องดนตรีเป็นหลักตอ ดวยการบรรเลงประกอบการขับรอง และการบรรเลง
ประกอบการแสดงตอมาไดรับการพัฒนาใหมีความโดเดนเป็นที่นิยมและยอมรับของวงการ ทาใหเป็นแบบอยาง
ในการสืบทอดการแสดงวงโปงลางมาจนถึงปใจจุบันการพัฒนาที่สรางความโดเดนใหกับการแสดงวงโปงลาง
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแมี ดังนี้
1. ใชผูหญิงดีดไหซองแทนผูชาย เรียกวา “นางไห” โดย ไมเนนที่เสียงแตเนนการใชลีลาทาฟูอนและ
ทาดีดไหแทน ซึ่งเป็นการสรางสีสันความแปลกใหมใหกับวงโปงลางจนเป็นแบบอยางมาจนถึงปใจจุบันนี้
2. ไดปรับปรุงและพัฒนาเครื่องดนตรีในวงโปงลางใหมีขนาดที่พอเหมาะ ดังนี้
2.1 เปลี่ยนจากการนั่งตีโปงลางกับพื้นเป็นยืนตีทั้งหมดโดยมีที่ตั้งหรือทาขาตั้งใหสูงขึ้น เพื่อ ใหผูตีได
ออกลีลาในขณะที่ตีไดอยางเต็มที่ และเพื่อยกระดับเครื่องดนตรีซึ่งถือวาเป็นครูอยางหนึ่งใหอยูในระดับที่สูงขึ้น
และเหมาะสมสวยงามทัดเทียมเครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆ
2.2 เปลี่ยนลักษณะกลอง จากกลองยาวเป็นกลองหาง
2.3 เปลี่ยนขาตั้งกลองและขาตั้งไหซอง ที่มีลักษณะเป็นคอกเหล็กเปลี่ยนเป็นขาตั้งที่สามารถถอด
ประกอบได เนื่องจาก ปี พ.ศ. 2533 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ ไดรับโอกาสใหนาวงโปงลางไปแสดง ณ
ประเทศอังกฤษ เพื่อใหมีน้าหนักเครื่องดนตรีลดลง จึงไดปรับลดจานวนกลองหางลง จาก 5 ลูกเป็น 4 ลูก และ
ลดจานวนไหซองจาก 5 ใบ เป็น 4 ใบ เปลี่ยนขาตั้งกลองและขาตั้งไหซองที่มีลักษณะเป็นคอกเหล็กเปลี่ยนเป็น
ขาตั้งที่สามารถถอดประกอบได
และซอนโครงเหล็กไวดานหลังทาใหกลองและไหซองโผลออกมาดานหนา
เพื่อใหผูชมไดเห็นชัดเจน ซึ่งการปรับปรุงขาตั้งกลองและไหซองดังกลาว ไดรับความนิยมและถือเป็นแบบอยาง
ของวงโปงลางทั่วๆไปมาจนถึงปใจจุบัน
3. การพัฒนาการบรรเลง โดย ครูทูลทองใจ ซึ่งรัมยแ รวมกับ ครูเปลื้อง ฉายรัศมี ไดพัฒนาการบรรเลง
โดย สรางจุดเนนในการบรรเลง ซึ่ง แตเดิมการบรรเลงดนตรีพื้นบานมักจะเดินทานอเดียวกัน ทั้ง พิณ แคน
โหวด โปงลาง เพื่อใหเกิดความไพเราะและสรางความโดดเดนใหกับเครื่องดนตรีเพิ่มขึ้น จึงไดสรางจุดเนนการ
บรรเลงของแตละกลุมลาย ดังนี้
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3.1 จุดเนนของการบรรเลงเฉพาะดนตรี ไดใหความสาคัญตั้งแตการเกริ่นนา สามารถ
จัดเป็นกลุมลายที่ระบุการเกริ่นนาไดดังนี้ คือ
กลุมที่ 1 เป็นลายที่ใชเฉพาะเครื่องดนตรีเพื่อแสดงถึงความโดดเดนและอวดฝีมือ เชน
ลายปูุปาหลานใชสาหรับพิณ ลายสาวนอยหยิกแมใชสาหรับโหวด ลายกาเตนกอนใชสาหรับโปงลาง
สวนแคน ถือวาเป็นตนตระกูลลายหลักของดนตรีพื้นบานอีสาน เชน ลายกลุมทางยาว(ลายใหญ ลาย
นอย และลายเซ) ลายกลุมทางสั้น (ลายสุดสะแนน ลายโปูซาย และลายสรอย)ลายลาเพลิน ลายตางๆ
เหลานี้จะตองเกริ่นและเริ่มเขาเนื้อหาของลายเพลงดวยเครื่องดนตรีชนิดนั้นๆ
ตัวอยาง การบรรเลงลายโปงลาง
เกริ่นโปงลาง
-ม–ร -ด–ล -ร–ล -ด–ซ -ด-ซ -ล–ม -ล-ม -ซ–ร
-ซ–ร -ม–ด -ม–ด -ร–ม -ร–ซ -ม–ร -ด-ล -ร–ล
- ด – ร - ด – ม - ร – ด - ล – ด - ด –ร - ด – ล ล ล ล ล ล ล ล ล
ขึ้นเนื้อลายโปงลางบรรทัดแรกดวยโปงลาง
---**- - - ม - ซ – ล - ซ – ล** - - - ---------กลุมที่ 2 หากเป็นลายที่ไมเฉพาะเครื่องดนตรีใดเครื่องดนตรีหนึ่ง เชน ลายแมฮางกลอม
ลูก ลายแมงภูตอมดอกไม ลายลมพัดไผ ลายสาวคอยอาย ลายขาวตองลม ลายมโหรีอีสาน เป็นตน
สามารถที่จะใชเครื่องดนตรีชนิดใดก็ไดบรรเลงเกริ่น แลวตามดวยเครื่องดนตรีอื่นขึ้นตนเนื้อหาของลาย
แลวบรรเลงรวมกันในจังหวะตกพรอมกัน
นอกจากการใหความสาคัญในการเกริ่นหัวแลว ยังแบงเนื้อหาสรางความโดดเดนในขณะที่
บรรเลงไดอีก โดย การแบงกลุมหนากลุมหลังผลัดกันบรรเลง ลอบาง ตามบาง ซึ่งเป็นรูปแบบของการ
บรรเลงดนตรีไทยนามาปรับใชกับการบรรเลงดนตรีพื้นบานก็ทาใหมีความไพเราะไดอีกรูปแบบหนึ่ง
3.2 จุดเนนการบรรเลงประกอบการขับรอง นอกจากจะบรรเลงในทานองเดียวกัน ได
พัฒนาใหมีการบรรเลงแบบประสานเสียงบาง มีคอรแดบาง มีสอดแทรกบาง โดยคานึงถึงความหนาหรือ
บางของเนื้อและพื้นผิวดนตรี ทาใหเพลงรองมีความไพเราะหรือสนุกสนานยิ่งขึ้น
3.3 จุดเนนการบรรเลงประกอบการแสดง คือ 1.พัฒนาใหมีชวงหนักเบา มีชาเร็ว เชน
การบรรเลงประกอบการแสดงชุดมโนราหแเลนน้า ชวงที่นางมโนราหแและพี่ทั้งหกกาลังบินและรอนปีก
หาง เครื่องดนตรีอื่นๆก็จะดาเนินทานองหลักเบาๆ สวนพิณก็จะกรอสายเสียงสูงต่าขึ้นลงพลิ้วไปกับการ
ขยับปีกของนางมโนราหแที่มีลักษณะสูงบาง ต่าบาง 2. มีเนื้อหาของทานองสอดสัมพันธแกับการทาฟูอน
ไดอยางลงตัว เชน การบรรเลงประกอบการแสดง ชุด เซิ้งกระโป เดิมผูแสดงจะนับและเปลี่ยนทาราโดย
ไมฟใงดนตรี ตอมาจึงทาใหผูแสดงฝึกนับจังหวะหรือจดจาทานองลายเพลง หรือ สังเกตการณแบากกลอง
หรือรัวกลองจึงจะเปลี่ยนทารา ทาใหดนตรีและการแสดงสื่อสัมพันธแกันและสรางสุนทรียใหกับผูชมได
เป็นอยางดี
4. ไดเรียบเรียง สรางสรรคแ และประพันธแลายเพลงขึ้นใหม ทั้งลายที่ใชประกอบการแสดงและลาย
บรรเลงอิสระ โดยใชหลักการทางดนตรีไทยตรวจสอบ เรียบเรียง เพิ่มเติม และประพันธแลายเพลงขึ้นใหม เพื่อ1.
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ใชบรรเลงอิสระ เชน ลายขาวตองลม ลายออนซอนอีสาน เป็นตน 2.ลายที่ใชประกอบการแสดง เชนการแสดง
ชุดไทภูเขา ชุดปใ้นหมอ ชุดแพรวากาฬสินธุแ ชุดนาฏลีลาฟูาหยาด ชุดเซิ้งโปง เป็นตน
5. การพัฒนารูปแบบการนาเสนอ ครูทูลทองใจ ซึ่งรัมยแ ไดประเมินจากประสบการณแจากสมัยที่
เป็นนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด(พ.ศ. 2524 – พ.ศ.2528) ที่ไดออกเผยแพรศิลปวัฒนธรรมใน
งานสาคัญตางๆทั่วประเทศ โดยทาหนาที่เป็นทั้งนักดนตรี นักรอง หมอลา และนักแสดง ในวงโปงลาง ทาให
เห็นวิธีคิด และการสรางงานของครูอาจารยแ รวมถึงประสบการณแที่ไดพบเห็นการแสดงดนตรีพื้นบานของคณะ
ตางๆทั้งวงจากกลุมชาวบานและวงจากสถาบันการศึกษา เกิดการเรียนรูอยูตลอดเวลา จึงเกิดหลักในการคิด
สรางสรรคแและการพัฒนารูปแบบการนาเสนอ ดังนี้
5.1 ใหความสาคัญกับตาแหนงหนาที่ที่มีความจาเป็นในการจัดการแสดง คือ ผูกากับการแสดง
ผูฝึกซอมการแสดงและการบรรเลง และเจาหนาที่เครื่องแตงกายพรอมอุปกรณแ โดยการสรางความเขาใจใน
หลักการจัดการแสดง ผูกากับการแสดง ถือเป็นหัวใจสาคัญของการแสดง ตองมีความรูความสามารถในการ
ออกแบบกาหนดเนื้อหา สรางสีสัน สรางความไพเราะสนุกสนาน สรางความประทับใจใหกับผูชม และ
ตอบสนองตามความตองการของเจาภาพไดถูกตอง
5.2 ออกแบบการแสดงใหมีความสมบูรณแตลอดทั้งรายการ ซึ่งแตเดิมการออกแบบการแสดง
สวนมากผูจัดหรือผูควบคุมชุดฟูอนหรือชุดการแสดง จะเป็นผูเขียนชื่อชุดการแสดงสลับกับการเวนชองวางไว
ใหผูควบคุมดนตรีใสรายการรองและบรรเลงเพิ่มเติม ซึ่ง การแสดงทั้ง 2 สวน ไมไดถูกซอมเขาดวยกัน เพราะ
ในการซอมมักจะซอมเฉพาะชุดการแสดงเนนความพรอมเพรียงสวยงามของผูฟูอนเป็นหลัก การบรรเลงตางๆ
ตองแยกซอมตางหากซึ่งสวนใหญจะไมมีเวลาซอมเทาที่ควร จึงเป็นเรื่องยากที่จะกาหนดและควบคุมการแสดง
ใหมีคุณภาพตลอดเวลาที่ทาการแสดงได
ตัวอยาง รายการแสดงวงโปงลางวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุแ เมื่อปี พ.ศ. 2531 ใชเวลา 1 ชั่วโมง
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แบบดั้งเดิม
ใบรายการแสดงที่จัดไว้
รายการที่ดนตรีจัดแทรกให้ครบ
60 นาที
- โชวแวง
(4นาที)
- บรรเลงลาย
- ลายแมฮา งกลอมลูก
(3นาที)
- ลายแมงภูตอมดอกไม
(3นาที)
พิธีกร
1 .ชุด ศรีโคตรบูรณแ (7นาที)
2. ชุดไทภูเขา
(6นาที)
3. ชุดมโนราหแเลนน้า (7นาที)
พิธีกร
- แนะนาและสาธิตเครื่องดนตรี
แตละชิ้น
(5นาที)
พิธีกร
4 .ชุด ลาตังหวาย (6นาที)
5. ชุด เรือมอันเร (10นาที)
6. ชุด ฟีนเลยแ (4นาที)
รวมเวลาพิธีกรและการแสดง
45 นาที

แบบปรับปรุงใหม่ในช่วงแรก
รายการ
เวลา รวม
60 นาที
- บรรเลงลาย 2 ลาย
(6นาที)
- บรรเลงประกอบการขับรอง
เพลง สยามเมืองยิ้ม
(3นาที)
- บรรเลงโชวแวง โชวแนางเกราะนางไห (5นาที)
**พิธีกรแนะตัว แนะนาวง และแนะนาการ
แสดงชวงแรก
(2นาที)
1.การแสดง ชุด ลาตังหวาย
(6นาที)
2.การแสดง ชุดไทภูเขา
(6นาที)
** พิธีกร ขอบคุณ แนะนาเครื่องดนตรี(5นาที)
- การบรรเลงประกอบการรอง
“เพลงสาวอีสานรอรัก”
(3นาที)
“เพลงหนุมนาขาวสาวนาเกลือ” (3นาที)
** พิธีกร ขอบคุณ แนะนาการแสดง (2นาที)
3.การแสดง ชุด ดึงครกดึงสาก
(6นาที)
4.การแสดง ชุด เรือมอันเร
(10นาที)
5. การแสดง ชุด ฟีนเลยแ
(3 นาที)
รวมเวลาทั้งสิน้ 60 นาที

จากตัวอยางการจัดรายการแสดงที่ผูเขียนมีสวนร วมในการจัดการแสดง ในขณะนั้น พบวา ปใญหา
อุปสรรคที่ทาใหการแสดงวงโปงลางไมประสบผลสาเร็จเทาที่ควร เพราะไมมีการออกแบบการนาเสนอที่ครบ
ถวนสมบูรณแทั้งรายการ จึงไมนาไปสูการฝึกซอมใหครบทุกรายการ รูปแบบการนาเสนอมักใชพิธีกรคนเดียว
เนนการเลาเรื่องใหความรูทั้งประวัติเครื่องดนตรี ลักษณะและวิธีการเลนของแตละเครื่องมือ ตลอดจนประวัติ
การแสดงของแตละชุด ซึ่งชวงแรกยังถือเป็นสิ่งแปลกใหม ผูชมใหความสนใจ แตพอระยะตอมาการเสนอ
เรื่องราวและเนื้อหารูปแบบดังกลาว ถือเป็นเรื่องเกาไมนาสนใจ รายการแสดงแบบดั้งเดิมจะใชชุดการแสดง
จานวนมาก เพราะหากใชเวลาในการแสดงมากกวา 1 ชั่วโมง ชุดการแสดงจะถูกผลักออกหนาเวทีและมี
โอกาสทาใหชุดการแสดงหมดกอนเวลาที่กาหนดจึงจาเป็นตองพัฒนาและปรับปรุงวิธีการนาเสนอเพื่อใหมี
ความแปลกใหมและทันสมัยอยูเสมอ ดังนั้น เพื่อใหการแสดงดาเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดคิดแนวทาว
ในการพัฒนานาไปสูรูปแบบการนาเสนอการแสดงวงโปงลางแนวใหม ดังนี้
1) กาหนดชุดการแสดง ผูกากับการแสดง ตองศึกษาและออกแบบรายการแสดงใหเรียบรอย โดย
คานึงถึงลักษณะงานและเวลาที่ใชทาการแสดง
หากเวลาในการแสดงยืดยาวจะจัดการแสดงอยางไรจึงจะ
สามารถสรางจุดขายทาใหผูชมสนใจได
2) กาหนดรูปแบบการนาเสนอแนวใหม เนนการมีสวนรวมของผูชม โดยกาหนดรูปแบบการเชื่อมโยง
การแสดงในมิติตางๆเขาดวยกันอยางแนบเนียน เชน ชวงแรกใชพิธีกร ชวงที่สองใชการรองลาประกอบการ
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แสดงรีวิว ชวงที่สามใชตลก เป็นตน ซึ่งการกาหนดรูปแบบดังกลาวผูกากับตองทราบศักยภาพของบุคลากรที่มี
วามีความสรมารถในขั้นใด จะฝึกฝนและสรางไดทันเวลาที่ตองการไดหรือไม ดังนั้น การกาหนดรูปแบบการ
นาเสนอจึงถือเป็นเรื่องทาทายอยางยิ่ง
3) กาหนดตัวผูบรรเลงและผูแสดง ผูฝึกซอมดนตรี ผูฝึกซอมนักแสดง ผูฝึกซอมนักรองและตลก ตอง
ไปคัดเลือกผูบรรเลงและผูแสดงแลวฝึกซอมเบื้องตนใหเป็นไปตามรายการที่กาหนด
4) กาหนดแผนการซอม เชน ซอมยอย เพื่อ นาการแสดง ดนตรี และขับรอง มาซอมเขากันให
เรียบรอยกอนที่จะถึงวันซอมใหญ
5) รายละเอียดการซอมใหญรอบแรกจะซอมเพื่อเป็นการทบทวนตรวจสอบความเรียบรอยตามรายการ
รอบตอไปซอมจริงเรียงตามรายการและจับเวลา ขณะที่ซอมใหญ ทุกหนาที่ตองรวมซอมและคอยรับฟใงและ
รวมกันแกไขในสวนที่ยังไมเรียบรอยหรือที่ตองเพิ่มเติม
จากการพัฒนาการแสดงที่ใชความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศิลปะหลากหลายแขนงมา
ออกแบบ สรางสรรคแงานการแสดงจึงเป็นตนทุนในการพัฒนาตอยอดของศิลปิน อี๊ด โปงลางสะออน ทาใหวง
โปงลางไดรับความนิยม และเป็นที่รูจักของผูคนทุกเพศทุกวัย ทาใหมีมูลคาเพิ่ม สรางรายไดอยางกวางขวาง
บทสรุป
วงโปงลาง เป็ น วงดนตรี พื้น บ านอีส านที่ส ะทอนความเจริญงอกงามดานศิล ปวัฒ นธรรม ซึ่งถือเป็ น
เอกลักษณแและมีคุณคาตอวิถีชีวิตของคนอีสาน นอกจากจะชวยสรางความสุขทางดานจิตใจ ยังแฝงไวดวยคติ
ความเชื่อและรวมศาสตรแที่หลากหลายทางศิลปะ การแสดงวงโปงลาง มีจุดกาเนิดมาจากทองถิ่นแลวขยาย
ไปยังสถานศึกษา และรุงเรืองถึงขีดสุดเมื่อวงการบันเทิงนาไปพัฒนา
ลักษณะการแสดง เริ่มจากชาวบานบรรเลงโปงลางชิ้นเดียว มีผูตี 2 คน คือ ผูตีดาเนินทานองหลัก
กับผูตีใหจังหวะและเสียงประสาน ความไพเราะของลายเพลงสื่อถึงความงามทางธรรมชาติ ตอมาจึงพัฒนา
เป็น “วงโปงลาง” โดยเพิ่มดนตรีพื้นบานอีสานหลายชนิดมารวมบรรเลง นาการลาการรองและฟูอนดั้งเดิมมา
แสดงประกอบการบรรเลง ทาใหการแสดงวงโปงลางไดรับความสนใจและเป็นที่นิยมอยางกวางขวาง ปใจจุบัน
เมื่อการแสดงวงโปงลางเขาสู สถานศึกษา มีหลักสูตรทองถิ่นจัดการเรียนการสอนดานดนตรีและการแสดง
พื้นบาน เกิดการสรางสรรคแผลงานการแสดงแนวใหมที่ผสมผสานความหลากหลายทางศิลปะ ทั้งดานดนตรี
การแสดง การรอง การลา และการออกแบบเครื่องแตงกาย อุปกรณแ และฉากใหวิจิตรตระการตาทาใหมีความ
โดดเดนยิ่งขึ้น ตอมาการแสดงวงโปงลางเฟื่องฟูถึงขีดสุด เมื่อศิลปินวงการบันเทิง คือ “อี๊ดวงโปงลางสะ
ออน” ไดพัฒนาตอยอดนาศิลปะการแสดงที่หลากหลายมาประยุกตแขึ้นใหม โดย นาเสนอวัฒนธรรมพื้นถิ่น
ดั้งเดิมผสมผสานกับวัฒนธรรมสมัยใหมในยุคปใจจุบัน และสอดแทรกตลกโดยนาวิถีทองถิ่นกับวิถีเมืองกรุง และ
สถานการณแที่ไดรับความสนใจในปใจจุบันมาลอเลียน ใหทั้งความสนุกสนาน ใหแงคิดมุมมอง สามารถสราง
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ และเป็นตนแบบในการจินตนาการคิดสรางสรรคแออกแบบงานแสดงไดอยางลงตัว
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แนวคิดสร้างสรรค์บทเพลงจากทานองพื้นบ้านอีสาน
ARRANGEMENT MUSIC CREATION FROM ISAN LOCAL
MELODY CONCEPT
อัครวัตร เชื่อมกลาง*
Akarawat Chaumklang
บทคัดย่อ
บทความนี้ ผู เขีย นตองการนาเสนอแนวคิดและวิธีก ารสรา งสรรคแเ พลงจากทานองเพลงพื้น บา น
อีส าน เพื่อประยุ ก ตแทานองเพลงพื้น บา นอีส านโดยการเรีย บเรีย งตามหลัก ของดนตรีส ากล บรรเลงโดย
เครื ่อ งดนตรีที่เ ป็น สากล และเผยแพรเ อกลัก ษณแท างดนตรีพื้น บา นของชาวอีส านใหเ ป็น ที่รูจัก ของ
นานาอารยประเทศในเชิง อนุรัก ษแ แนวคิด ในการสรา งสรรคแเ พลงในครั้ง นี้ เกิด จากการบรรเลงของ
เครื่ อ งดนตรีพื้น บา นอีส านคือ “แคน” เป็น เครื่อ งดนตรีป ระเภทเครื่อ งเปุา ที่บ รรเลงไดห ลายเสีย งใน
ขณะเดีย วกัน การเลือ กใชทานองเพลงเลือ กจากการศึก ษาทานองการเปุา ขึ้น สอ ยแคน เป็น การเกริ่น
กอ นเปุา จริง การเปุา ขึ้น สอ ยแคนมีขั้น ตอนที่ผูเ ปุา แคนจาเป็น ตอ งรูจัก และเขา ใจคือ “การจาดแคน”
อัน หมายถึง การทาใหต กใจหรือ เพื่อ เรีย กความสนใจจากผูค น จากการศึก ษาเสีย ง ทานอง วิธีก ารและ
จุ ดหมายการบรรเลงของแคน จึ งมีแนวคิดในการประยุกตแใชเสี ยงทรัม เป็ต ซึ่ง สามารถปรับ สีสัน เสีย งให
ใกลเ คีย งกับ เสีย งแคนได การบรรเลงเลือ กรูป แบบฟานฟารแ ที่เ ป็น การเปุา เพื่ อบรรเลงกอ นเริ่ม เพื่อ
เรี ย กความสนใจเหมือนกัน รู ป แบบวงดนตรีเ ป็น วงทรัม เป็ต ควิน เต็ท การเรีย บเรีย งและบัน ทึก โนต ตาม
องคแป ระกอบของดนตรีส ากล ใชเ ทคนิค ในการประพัน ธแเ พลงในการพัฒ นาทานอง สรา งเสีย งประสาน
และการสรอดแทรกทานอง โดยเน น กลิ่ นอายความเป็นเพลงของอีส านที่ผูฟใ ง รับ รูไ ด เรีย บเรีย งในบัน ได
เสี ย งจี ไมเนอรแ จานวน 46 ห องเพลง ความยาว 1.05 นาที
คาสาคัญ: การสรางสรรคแ, ทานองเพลง, เพลงพื้นบานอีสาน
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Abstract
This article, the author wants to introduce the concept and methods of creative music
from Isan folk melody. To apply the Isan folk melody by compiled according to the principle
of music. Instruments played by is universal and publish a unique folk music of Isan, is not
known to the international civilized countries positive conservation. Creative concepts in this
song, Resulting from the instrumental of a the Isan folk music is "Khan" is a musical genre
that has multiple blowers instrumental sound. Meanwhile, You can choose a song from the
same point of before starting the Khan. Blowing up the Khan has a step that the blower must
know is "Jad Khan" is meant to scare or to the attention of the people. The study sounds like
a way to play and the destination of Khan. The idea of applying the trumpet. You can adjust
the tone color to approximate the sound of Khan. Instrumental style fan far That is a blow
to play first started to get attention, too. The band form is a trumpet quintet. Compose and
record notes according to elements of western music notation, Using the technique of music
composition like melodic development, Create harmony and Counterpoint. Emphasize the
aura of the Isan music that the audience can recognize. Arrangement in g minor, Total 46
bars, Length 1.05 minutes
Key words: Creation, Melody, Isan folk songs.
บทนา
ดนตรี เป็ น ศิล ปะที่มีการสรา งสรรคแผา นความคิด จิน ตนาการ แรงบัน ดาลใจ และภูมิปใญ ญา จาก
อดีต ถึง ปใจ จุบัน จนเกิด เป็น แบบแผนอัน เป็น ที่ย อมรับ ในนานาอารยประเทศ ดนตรีเ ป็น สิ่ง ที่มีคุณ คา
ทางสุ น ทรี ย ะ ทาใหเ กิด ความรูสึก ในทางดีง าม จึง เกี่ย วเนื่อ งกับ ปรัช ญาทางสุน ทรีย ศาสตรแ ซึ่ง พิจ ารณา
ถึง ความสวย ความงาม ความดี และความไพเราะ อัน เป็น คุณ คา ของดนตรีดว ยความสวยความงาม
มิใชวาจะสั มผั ส ไดเฉพาะทางตรงเทานั้ น แมในดนตรีที่เราสั มผั ส ในทางหูอ ยา งเดีย วก็มีค วามสวยงามอยู
ดว ยเชน กัน ทว งทานอง เสีย ง ลีล า และความไพเราะนั้น เองเป็น ความสวยงามของดนตรียิ่ง มีลัก ษณะ
ดังกล า วนี้คือ ประณีต ละเมีย ดละไม และสูง สง เพีย งใด ความสวยงามของดนตรีก็ยิ่ง มีม ากขึ้น เพีย งนั้น
ส ว นความดีของดนตรี นั้ น มองเห็ น ไดไมยาก ผู ที่ช อบฟใงดนตรีห รือ นัก ดนตรียอ มสามารถมองเห็น ความดี
ของดนตรีไ ดทุก คน (สงัด ภูเ ขาทอง, 1996 : 15) นอกจากสุน ทรีย ทางดา นโสตศิล ป ดนตรียัง เป็น สื่อ ที่
แสดงถึง ขนบธรรมเนีย ม ประเพณี วัฒ นธรรม และวิถีชีวิต ความเป็น อยูข องของกลุม คนตา งเชื้อ ชาติ
ภาษา และถิ่น ฐานที่อ ยู ต ามภูมิศ าสตรแ กอ กาเนิด ดนตรีที่มีเ อกลัก ษณแเ ฉพาะถิ่น ดนตรีพื้น บา น คือ
ดนตรีที่เ กิด จากคนในพื้น ถิ่น อาศัย รอ ง เลน และทากิจ กรรมจากวิถีชีวิต ควา มเป็น อยู สภาพแวดลอ ม
รวมถึง ความเชื ่อ ในพื ้น ถิ ่น เพื ่อ เติม เต็ม ใหช ีว ิต มีค วามสมบูร ณแ เป็น สิ ่ง ที ่ก ระท าสืบ ตอ กัน มาเป็น
เวลานาน อีก ทั้ง ความเชื่อ ที่อ ยูคูกับ วัฒ นธรรมในทอ งถิ่น ดนตรีพื้น บา นตามทอ งถิ่น ตา ง ๆ ในทั้ง 4
ภาคของประเทศไทย มีห ลัก การทางดนตรีที่ค ลา ยคลึง กั น แตก ารใชเ ครื่อ งดนตรีมีค วามแตกตา งกัน ใน
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แตล ะทอ งถิ่น (วิร ชาติ เปรมานนทแ, 2537 : 4) การศึก ษาทางดา นดนตรี ทาใหเ ขา ใจดนตรีใ นถิ่น ฐาน
ตา ง ๆ มากขึ ้น ดนตรีม ีก ารพัฒ นาแนวคิด ทฤษฎี เกิด การสรา งสรรคแด นตรีที่ม ีร ะเบีย บแบบแผน
โดยเฉพาะหลัก การของดนตรีต ะวัน ตก การศึก ษาวิ เ คราะหแด นตรีใ นพื้น ถิ่น ตา ง ๆ อาศัย หลัก การ
วิเ คราะหแขอ มูล โดยอา งอิง ขอ มูล จากระบบของดนตรีต ะวัน ตก การสรา งสรรคแผ ลงานดนตรีส มัย ใหม
การประพัน ธแห รือ เรีย บเรีย งบทเพลง นิย มใชห ลัก การเรีย บเรีย งโดยคานึง ถึง องคแป ระกอบทางดนตรี
ตามแบบดนตรี ตะวัน ตก ในปใ จ จุ บัน แนวคิด ในการผสมผสานดนตรีตา งวัฒ นธรรมเป็น ที่แ พรห ลาย เรา
เรีย กดนตรีป ระเภทนี้วา ดนตรีรว มสมัย (Contemporary Music) การนาแนวคิด ที่ค ลา ยคลึง กัน ของ
ดนตรีตา งวัฒ นธรรม มาเป็น แนวคิด รว มในการเรีย บเรีย งบทเพลงในเชิง สรา งสรรคแ เกิด เป็น ผลงาน
แปลกใหมในเชิงประยุ กตแ
วีร ชาติ เปรมานนทแ (2537 : 4-5) ใหค วามหมายของดนตรีรว มสมัย วา เป็น ดนตรีที่ใ ชทานอง
ลีล า สาเนีย ง สีสัน และความรูสึก แบบใดแบบหนึ่ง หรือ ผสมผสานไมจากัด ประเภทของดนตรีที่ใ ช คีต
ลั กษณแ ทฤษฎีห ลั กการ และละวิธีการประพันธแ การสรางสรรคแผ ลงานในครั้ง นี้ จุด เริ่ม ตน เกิด จากความ
ประทับ ใจแรกในการฟใง การบรรเลงแคน ที่เ ปุา เกริ่น ขึ้น กอ นจะทาการแสดงจริง จนทาใหจิน ตนาการ
ไปถึง การประโคมแตรของดนตรีต ะวัน ตก จึง กอ เกิด เป็น แนวคิด ในการสรา งสรรคแบ ทเพลงนี้ เริ่ม จาก
การศึก ษาลัก ษณะเฉพาะของเทคนิค การบรรเลงแคน ซึ่ง เป็น เครื่อ งดนตรีที่ส รา งมาจากภูมิปใญ ญาของ
ชาวอีส าน โดยนาการเกริ่น แคน หรือ เรีย กอีก อยา งหนึ่ง วา “การขึ้น สอ ยแคน” มาเป็น แนวคิด หลัก ใน
การสรา งสรรคแบ ทเพลง รว มกับ การใชแ นวคิด ในการสรา งสรรคแบ ทเพลงในรูป แบบของดนตรีต ะวัน ตก
ทั้ง ประเภทของบทเพลง เทคนิค การบรรเลง องคแป ระกอบของดนตรี รวมถึง วัต ถุป ระสงคแใ นการ
บรรเลงเพลง คือ รูป แบบของการประโคมแตรของดนตรีต ะวัน ตก หรือ เรีย กวา “ฟานฟารแ ” ทั้ง นี้ไ ดมี
การเปรี ย บเทีย บความคล ายคลึ งของแนวคิด ในการบรรเลง ระหวา งแนวคิด ของดนตรีพื้น บา นอีส านกับ
รูป แบบของดนตรีต ะวัน ตก การเรีย บเรีย งบทเพลงใชห ลัก การเรีย บเรีย งเสีย งประสานของดนตรี
ตะวัน ตก
แคน
แคนเป็น เครื่อ งดนตรีพื้น บา นของชาวอีส านมาตั้ง แตส มัย บรรพบุรุษ มีตานานความเชื่อ วา หญิง
หมา ย เป็น ผู ค ิด ป ร ะ ดิษ ฐแแ คน จ า กก า ร เ ลีย น เ สีย ง ข อง น ก ก าเ ห วา จ า กนั ้น ไ ดน า ไ ป ถว า ย แ ก
พระมหากษัต ริยแไ ดรับ ฟใง เมื่อ ไดส ดับ รับ ฟใง เพลงก็ท รงพอพระทัย แลว จึง ตรัส วา “เออ อัน นี้แ คนแด ”
ซึ่ง หมายความวา คอ ยยัง ชั่ว คนทั้ง หลายจึง เรีย กเครื่อ งดนตรีช นิด นี้วา “แคน” (สราวุฒิ สีห าโคตร,
2557) สว นประกอบของแคนประกอบไปดว ย ไมไ ผ (ไมเ ฮี ้ย ) ลิ ้น โลหะ เตา และไมกั ้น มี
เส น ผ าศูน ยแ กลางแตล ะลู กประมาณ 1 เซนติเมตร ความยาวเป็น ตัว กาหนดระดับ เสีย ง แคนที่นิย มเปุา มี
ความยาวประมาณ 1 เมตร ถึง 1.5 เมตรโยประมาณ ลัก ษณะเสีย งของแคนมีเ อกลัก ษณแเ ฉพาะ มี
ชว งเสี ย งอยู ในระดับ กลาง (Alto) ถึงระดับ สู ง (Soprano) การบรรเลงแคนมีทั้ง การบรรเลงเดี่ย ว การ
บรรเลงประกอบการลากลอน และบรรเลงในวงหมอลา
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ภาพที่ 1 สวนประกอบของแคน
ที่มา : http://www.isan.clubs.chula.ac.th/dontri/?transaction=kaen02.php
ลายแคนแบงออกเป็นประเภทแมบทมีเพียง 5 ลาย ไดแก ลายใหญ ลายนอย ลายโปูชาย ลายสรอย
และลายสุดสะแนน ยกตัวอยางเชน เพลงลายใหญ เป็นเพลงที่มีความนิยมในการบรรเลงในการแสดงหมอลา
และยังเป็นเพลงเบื้องตนที่ใชสาหรับการหัดเปุาแคน นอกจากนี้เพลงลายใหญยังมีเพลงลูกบทอยูหลายเพลง
ดวยกัน เชน เพลงเตยธรรมดา เพลงเตยพมา เพลงเตย หัวโนนตาล เพลงเตยโขง เพลงสาวนอยหยิกแม เพลง
โปงลางขึ้นภู และเพลงผูเฒาเงยคอ ซึ่งแตละลายเพลงลูกบท บทเพลงมีลักษณะการบรรเลงที่ทานองแตกตาง
จากจากลายแมบท เพราะเกิดจากทานองลาและทานองจากความคิดของผูบรรเลงเอง (เจริญชัย ชนไพโรจนแ,
2528 : 65)
การบรรเลงแคนมีโครงสรางหลัก ๆ 3 สวน ไดแก ขึ้นตน (Intro) เนื้อเพลง (Melody) และลงจบ
(Ending) ซึ่งในการขึ้นตนและลงจบนั้นจะไมมีอัตราจังหวะบังคับ แตสาหรับการดาเนินทานองในทอนเนื้อ
เพลงจะยึดสี่จังหวะเป็นหลัก นอกจากนี้ยังตองกลับไปลงจบที่ตัวโนตเสียงแรกของบันไดเสียง (Tonic) จึงจะ
ถูกตองและสมบูรณแ (เจริญชัย ชนไพโรจน สัมภาษณ, 2553 อางถึงใน รัฐธนินทแ รีวีฉัตรพงศแ, 2554)
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จ้าด
(เริ่มต้น)

เดินลาย
(เนื้อเพลง)
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โอ่
(ลงจบ)

การเปุาขึ้นส้อยแคน
การเปุาขึ้นสอยแคนจะตองเปุาใหจบในเวลาอันรวดเร็ว เป็นการนาเอาเนื้อหาของลายแคนมาแนะนา
บางสวน ซึ่งผูเปุาอาจจะมีจุดประสงคแหลายอยาง เชน เปุาเพื่อทดสอบความพรอมของตนเองและตรวจสอบ
สภาพของแคนวาอยูในสภาวะที่พรอมจะใชงานไดหรือไม ถามีผูฟใงหรือคูแขงก็จะเป็นการอวดความสามารถให
ผู อื่ น รู ก อ นที่ จ ะเปุ า จริ ง นอกจากนี้ ก ารเปุ า ขึ้ น ส อ ยแคนยั ง ท าให ผู ฟใ ง สามารถประเมิ น ได ว า ผู เ ปุ า แคนมี
ความสามารถอยูในระดับใด การเปุาขึ้นสอยแคนมีความสาคัญมาก มีคากลาววาหากการเปุาในขั้นตอนนี้ผาน
ไปไดดวยดีก็เทากับประสบความสาเร็จไปแลวครึ่งหนึ่ง ฉะนั้นในการเปุาขึ้นสอยหมอแคนจึงตองระมัดระวัง
และบรรจงเป็นพิเศษเพื่อใหเสียงแคนเป็นที่ดึงดูดความสนใจของผูฟใงหรือเป็นการขมขูคูแขงขันอีกทางหนึ่งดวย
ในการเปุาขึ้นสอยแคนมีขั้นตอนหนึ่งซึ่งสาคัญมากที่ผูเปุาแคนจาเป็นตองรูจักและเขาใจคือ “การจาดแคน” (วีร
ชัย มาตรหลุบเลา, 2556) คาวา “จาด” เป็นภาษาพื้นเมืองอีสาน หมายถึงทาใหตกใจ การจาดแคน คือการเปุา
ที่ไมมีการไลเสียงหรือเลนทานอง เป็นเพียงการเปุาเพื่อตรวจสอบกลุมเสียงของแตละลายที่จะเปุา เป็นการเปุา
ใหเกิดเสียงขึ้นครั้งแรกพรอมกันเป็นกลุมเสียง เสียงที่ดังขึ้นจากการจาดแคน จะทาใหผูฟใงหันมาสนใจและรับรู
วาการเปุาแคนจะเริ่มขึ้น นอกจากนี้การจาดแคนยังทาใหผูฟใงสามารถรูไดวาผูเปุาจะเปุาแคนในลายทางสั้นหรือ
ลายทางยาว การจาดแคนบางทีก็จะเรียกวา “การจาดแคน” หรือ “จานแคน” อีกดวย ในลาดับตอไปจะ
กล าวถึง รายละเอีย ดการจาดแคนลายทางยาว ซึ่ง ได แก การจาดลายใหญ และการจาดลาย การจาดลาย
ใหญ ปกติการปุาแคนลายใหญจะติดสูดเสียง มีกลาง และเสียง ลาสูง คือ ติดที่รูนับของแคนลูกที่ 7 และลูก
ที่ 8 แพขวา เพื่อทาเป็นเสียงประสานยืน (Drone) คาวา จาด หรือ จาด เป็นการเกริ่นทานองแบบหนึ่งที่ใช
บรรเลงกอนนาเขาสูลายแคน ซึ่งมีทานองคลายกับสาเนียงภาษาพูดวา “ จาน …จานจาน…” ซึ่งจะทาใหลาย
แคนมีความไพเราะออนหวาน
ฟานฟาร์ (Fanfare)
คาวา “ฟานฟารแ” มีความหมายใน 2 ลักษณะ ในความหมายแรก เป็นลักษณะของการออกเสียงใน
การบรรเลงดนตรีของตะวันตก ประกอบไปดวยการออกเสียงแบบแคนตาบิเล (Cantabile) คือการออกเสียง
แบบเสียงรอง เป็นการออกเสียงที่มีความนุมนวล สวนการออกเสียงแบบฟานฟารแ เป็นการออกเสียงโดยเนนหัว
เสียงทาใหเสียงมีพลัง โดยสวนใหญจะใสเครื่องหมายเนน (Marcato Accent) ลงไปที่โนตเพลง
และอีกความหมายหนึ่ง หมายถึงประเภทของบทเพลงประเภทหนึ่ง เป็นเพลงการประโคมแตร หรือ
เครื่องลม เป็นเพลงสั้น ๆ ที่นิยมบรรเลงโดยแตรทรัมเป็ตหรือแตรทองเหลืองชนิดอื่น ๆ ในบางครั้งอาจบรรเลง
รวมกับเครื่องกระทบ เชน สแนรแ กลองใหญ และฉาบ เป็นตน ฟานฟารแ ยังไดรับการนิยามใหเป็นการประกาศ
ใหทราบถึงการเดินทางมาของบุคคลสาคัญ เชน ประกาศใหทราบถึงการเสด็จของพระมหากษัตริยแ หรือใช
บรรเลงในพิธีเปิดงาน เป็นตน
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ลักษณะของเพลงพื้นบ้านอีสาน
สุกิจ พลประถม (2538 : 7-8) ไดกลาวถึงลักษณะของเพลงพื้นบานอีสานวา เป็นศิลปวัฒนธรรมที่สืบ
ทอดกันมานานในชนเผ าตาง ๆ ที่อาศัย อยูในภาคอีสาน เพลงพื้นบานอีสานที่นิยมเลน จะมีลักษณะที่เป็น
เอกลักษณแเฉพาะ ซึ่งแตกตางจากภาคอื่น ๆ ลักษณะของเพลงพื้นบานอีสานโดยทั่วไปมี ดังนี้
1. เพลงพื้นบานอีสานจะใชบันไดเสียงแบบหาเสียง (Pentatonic Scale)
2. ทวงทานองจะเป็นทางบันไดเสียงไมเนอรแ จึงแฝงดวยสาเนียงคอนขางจะใหอารมณแเศรา
3. การประสานเสียงเพลงไมมีระบบ แตสามารถบอกถึงลักษณะบันไดเสียงเป็นแบบไมเนอรแ
4. ทานองเพลงจะเป็นประโยคสั้น ๆ สามารถบรรเลงซ้าหลาย ๆ ครั้งตามความตองการของผู
บรรเลง จึงสามารถบรรเลงไดนานเทาใดก็ได
5. ความเชา – เร็ว ของจังหวะอยูในระดับปานกลาง ไปจนถึงจังหวะคอนขางเร็ว
6. โครงสรางของทานองประกอบไปดวย 3 สวน คือ ทานองเกริ่น ทานองหลัก (Theme) และ
ทานองยอย (Variations)
7. ทานองเพลงพื้นบานชาวบานเรียกวา “ลาย” สืบทอดโดยการจดจา ไมมีการบันทึกโนตเพลง
และไมคอยมีการแตงเติมลายจึงมีไมมากนัก
เพลงพื้นบานอีสาน เกิดจากภูมิปใญญาของปราชญแพื้นบาน มีลักษณะเฉพาะขององคแประกอบดนตรีที่
สาคัญ อันเป็นที่มาของแนวคิดในการสรางสรรคแบทเพลง ประกอบไปดวยองคแประกอบดังตอไปนี้
จังหวะ (Rhythm)
จังหวะที่นิยมใชในดนตรีพื้นบานของชาวอีสาน เป็นจังหวะแบบอัตราจังหวะ 2 (Duple time) หรือ
อัตราจังหวะ 2/4 แตในบางครั้ง การบรรเลงบทเพลงมีการใชอัตราจังหวะเป็น 4/4 ขึ้นอยูกับลายหรือทานอง
ของบทเพลง
ชีพจร (Pulse)
ในจังหวะของดนตรีพื้นบานอีสาน เป็นจังหวะที่มีเอกลักษณแ มีการโยนจังหวะโดยเนนจังหวะยกกรื
อจังหวะขัด (Syncopation) ลักษณะของชีพจรจึงมีความคลายคลึงกับจังหวะสวิง (Swing) ของดนตรีแจ฿ส
บันไดเสียง (Scale)
ดนตรีพื้นบานอีสาน ใชบันไดเสียงเพนทาโทนิคไมเนอรแ (Pentatonic minor) กุญแจประจาหลัก (Key
Signature) ที่นิยมใชคือ a minor, g minor และ d minor สวนการใชโหมด นิยมใชโหมดไอโอเนียน (Ionian)
โหมดมิกโซลิเดียน (Mixolydian) และโหมดลีเดียน (Lydian Mode) หรือ Augmented Fourth ในการ
ดาเนินทานอง
ทานอง (Melody)
การดาเนินทานองของเพลงพื้นบานอีสาน นิยมดาเนินแบบขามขั้น (Disjunct) มากวาการดาเนินแบบ
ตามขั้น (Conjunct) มีการพัฒนาโดยการแปรทานองหรือทางแปร (Variation)
เสียงค้าง (Drone)
เสียงคางหรือเสียงประสานยืน เป็นลักษณะเฉพาะของการบรรเลงของแคน คลายคลึงกับปี่สก็อต หรือ
Pipe Bag ที่มีเสียงเสียงประสานยืน ไปพรอมกับการบรรเลงทานอง
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Adler (2010) ไดกลาวา เสียงคางเป็นรูปแบบการบรรเลงแคน มีการกาเนิดเสียงจากการสั่นสะเทือน
ของโนตฐานของบันไดเสียงนั้น ๆ สามารถทาใหเกิดเสียงที่ตอเนื่อง มีลักษณะเป็นเสียงฐานหรือโนตตัวแรกของ
บันไดเสียง หรือขั้นคู โดยสวนใหญเสียงคางจะไดยินในชวงคูสี่เพอรแเฟค ชวงคูหาเพอรแเฟค และชวงคูแปด เสียง
คางนี้พบในระดับเสียงต่าในขณะที่บรรเลงแนวทานองที่เป็นเสียงประสาน และเป็นโนตประดับในขณะเดียวกัน
ของสาเนียงดนตรีที่บรรเลงโดยแคน
การออกสาเนียง (Articulation)
การบรรเลงดนตรีของชาวอีสาน เป็นการบรรเลงจากทานองของเพลงรอง ลักษณะการออกเสียงหรือ
สาเนียงจึงคลายกับการขับรอง ลักษณะอีกอยางหนึ่งคือการจาดหรือจาด เป็นลักษณะการออกเสียงที่เนนหัว
เสียง เพื่อใหผูคนตกใจ หรือหันมาสนใจในการแสดงดนตรี
แนวคิดสร้างสรรค์บทเพลงจากทานองพื้นบ้าน
การสรางสรรคแบทเพลงจากทานองเพลงอีสาน ควรคานึงถึงองคแประกอบของดนตรีทั้งดนตรีพื้นบาน
อีสานและดนตรีตะวันตกเป็นหลัก เพิ่มเติมแนวคิดที่ไดจากการศึกษาลักษณะเฉพาะของดนตรีพื้นบานอีสาน
ทั้งในเรื่องของสีสันเสียง วิธีการและเทคนิคในการบรรเลง ตลอดจนวิถีทาง ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
โอกาสการบรรเลงดนตรีในกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของชาวอีสาน
วิบูลยแ ตระกูลฮุน (2558 : 53) ไดกลาวถึงการพัฒนาดนตรีโดยรวมเอาองคแประกอบดนตรีพื้นบาน
ของ “บารแตอก” วาโครงสรางดนตรีที่เป็นแบบแผนดั้งเดิมและเสียงของดนตรีศตวรรษที่ 20 มาไวดวยกันเป็น
ดนตรีมีลักษณะเฉพาะตัว เขาเชื่อวาดนตรีพื้นบานชวยใหดนตรีมีอิสระจากระบบเสียงเมเจอรแและไมเนอรแ โดย
ทานองเพลงพื้นบานมีลักษณะใกลเคียงกับโมดเพลงโบสถแหรือโหมดของกรีกโบราณและเป็นโหมดที่ใชกันดั้งเดิม
เชน โหมดเพนทาทอนิค ทานองพื้นบานมีอิสระมากดานโครงสรางจังหวะและการเปลี่ยนอัตราจังหวะ บารแ
ตอกเรียบเรียงดนตรีพื้นบานโรมาเนียและฮังการีใหมโดยใชแนวประกอบซึ่งมีเสียงกระดาง
วีรชาติ เปรมานนท 2537 : 13-14) ไดกลาวโดยสรุป วาดนตรีรวมสมัยไทยอาจเป็นรูปแบบของดนตรี
เพียงอย างเดียวของไทยที่จะสามารถพัฒนาคุณสมบัติและคุณภาพขึ้นไปทัดเทียมหรือนาหนาดนตรีสากล
ประเภทอื่น ๆ ไดในเหตุผลและหลักการหลัก 2 ประการคือ
1. ความกาวหนาทางดานทฤษฎี เทคนิคของการประพันธและเทคโนโลยีที่ใชในการประพันธ
2. การสื่อสารและความเขาใจสูผูฟง ซึ่งเป็นไปไดงายและดีกวาแบบเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มี
พื้นฐานความรูดานดนตรีมาพอสมควรไมวาประเภทใด
จากขอนี้จะสังเกตไดว าชาวตางชาติจะเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของดนตรีประเภทนี้มากกวาคน
ไทยเอง ดนตรีรวมสมัยในอนาคต
สาหรับแนวคิดสรางสรรคแผลงานในครั้งนี้ จุดเริ่มต นเกิดจากความประทับใจแรกในการฟใงการบรรเลง
แคน ที่เปุาเกริ่นแคนหรือขึ้นสอยแคนกอนจะทาการแสดงจริง จนทาใหเกิดจินตนาการถึงการประโคมแตรของ
ดนตรี ตะวัน ตก จึ งมีการศึกษาลั กษณะของดนตรีพื้นบ านอีส าน โดยเฉพาะเทคนิคการบรรเลงแคนที่เป็ น
เอกลักษณแ และไดเปรียบลักษณะที่คายคลึงกันกับดนตรีตะวันตก ดังตารางดังตอไปนี้
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ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบลักษณะของดนตรี ที่เป็นแนวคิดในการเรียบเรียงบทเพลง
ลักษณะ
เสียงเครื่องดนตรี

ดนตรีพื้นบ้านอีสาน
แคน

รูปแบบ
การออกสาเนียง
เอกลักษณแ

การขึ้นสอยแคน
จาด หรือจาด
เสียงคาง หรือเสียงประสานยืน

บันไดเสียง

จี เพนทาโทนิคไมเนอรแ

ดนตรีตะวันตก
ทรัมเป็ต บีแฟลต (วงทรัมเป็ต ควิน
เต็ ท ประกอบไปดว ยทรั มเป็น ห า
ชิ้น)
* เนนการปรับเสียงการบรรเลงให
คลายกับเสียงที่เป็นเอกลักษณแของ
เสียงแคน
ฟานฟารแ
เนนหัวเสียง
การเปุาแบบ “บลูเกิ้ล” (ไมมีการ
เปลี่ยนลูกสูบ ใชในชวงทายของบท
เพลง)
จี เพนทาโทนิคไมเนอรแ (ทดเสียง
เป็น เอ เพนทาโทนิคไมเนอรแ)

การสรางสรรคแบทเพลง โดยเรียบเรียงเพลงจากแรงบันดาลใจจากลักษณะของการบรรเลงแคน อันเป็น
เครื่องดนตรีพื้นบานอีสาน เรียบเรียงสาหรับวงทรัมเป็ตควินเต็ท (ทรัมเป็ต 5 เครื่อง) ประกอบไปดวย 3 ทอน
เพลง คือ
1. ทอนเริ่มตน (Intro) เริ่มตนดวยการบรรเลงพรอมกัน คลายกับการจาด แตจะมีทรัมเป็ตในลายที่ 4
ที่จะเปุาขึ้นอีกครั้งในจังหวะยก จากนั้นก็เป็นการบรรเลงในชวงตน คลายกับการบรรเลงแคนของชาวอีสาน
2. ทอนเสนอทานอง (Exposition) นาเสนอทานองทีละทานอง โดยเนนเพนทาโทนิคไมเนอรแ ไลขึ้น
จาก 1 ทานอง จนครบ 5 ทานอง และกอนจะจบทอนนี้ ใชทานองที่เป็นที่คุนหูของชาวอีสานมาเป็นชวงเชื่อม
นาเสนอในรูปแบบแวริเอชั่น (Variation) และรูปแบบเสียงกระดาง (Consonance)
3. ทอนจบ (Cadence) เริ่มดวยการบรรเลงแบบบูเกิ้ล (Bugle) โดยการไลโนตแแบบอาเพจจิโอ
(Arpeggio) และลงจบโดยสมบูรณแ (Perfect Authentic Cadence)
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการบรรเลงแคน คือ ทอนแรกเป็นทอนเกริ่น ทอนที่สองคือทอนเดินลาย และ
ทอนสุดทายคือทอนโอ
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ภาพที่ 2 ตัวอยางแนวคิดในบทเพลง Isan Fanfare
จากภาพที่ 2 มีขอสังเกตุจากการใชลักษณะของดนตรีพื้นบานในบทเพลงดังนี้
1. การใชอัตราจังหวะ 2/2 เพื่อเป็นการใหโนตเพลงที่ตองการใหจังหวะโยนในรูปแบบเพลงอีสาน ยัง
เป็นโนตตัวเขบ็ตหนึ่งชั้นอยู เพื่อสื่อถึงชีพจรที่คลายกับจังหวะสวิงของดนตรีแจ฿ส
2. การเนนหัวเสียง ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการ จาด หรือ จาด ในการบรรเลงแคน
3. การใชเสียงคางหรือเสียงประสานยืน เกิดขึ้นใน 2 รูปแบบคือ เสียงคางที่ลากยาว และเสียงคางที่มา
พรอมกับอัตราสวนของทานอง (Melodic Rhythm)
4. การใชบันไปเสียง เพนทาโทนิคไมเนอรแ

(188)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสาเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

บทสรุป
การสรางสรรคแผลงานจากทานองพื้นบานอีส าน อาศัยแนวคิดในการผสมผสานลั กษณะดนตรีตาง
วั ฒ นธรรม เน น ที่ ลั ก ษณะดนตรี พื้ น บ า นของอี ส าน กล า วโดยสรุ ป แล ว การเรี ย บเรี ย งเพลงต อ งค านึ ง ถึ ง
องคแประกอบดนตรี จังหวะ ทานอง บันไดเสียง สิ่งที่สาคัญคือ สีสันของเสียง ในครั้งนี้ใชทรัมเป็ตในการบรรเลง
ซึ่งสามารถปรับเสียงใหใกลเคียงกับเสียงแคนได การใชเสียงคาง (Drone) หรือเสียงประสานยืน เป็นเสนหแที่
เป็นเอกลักษณแของการบรรเลงแคน และเพิ่มความนาสนใจดวยการใสทานองชวงเชื่อมของเพลงหมอลาอันเป็น
ที่คุนหูของผูฟใง ปใญหาและอุปสรรคในครั้งนี้เกิดจากการบรรเลงแบบอีสานจะมีการโยนจังหวะ แตการบรรเลง
แบบฟานฟารแ เป็นการบรรเลงแบบตรงจังหวะตก-ยก (Strength Eight) เพื่อใหฟใงดูมั่นคงแข็งแรง และอีก
ประเด็นที่เป็นอุปสรรคคือผูบรรเลง ถาผูบรรเลงไมใชชาวอีสานหรือไมมีประสบการณแการฟใงเพลงพื้นบานอีสาน
เมื่อบรรเลงตามโนตเพลงจะรูสึกวาเพลงจะฟใงดูแข็ง ไมไดความรูสึกถึงความเป็นชีพจรของอีสานเทาใดนัก
วิธีแกไขคือเขียนอธิบายใหบรรเลงโดยเนนโนตจังหวะยก (Syncopation) ใหมีการโยนจังหวะตามแบบการ
บรรเลงแบบภูมิปใญญาของชาวอีสาน ในการการสรางสรรคแบทเพลงจากแนวคิดดนตรีพื้นบานอีสานในครั้ งนี้
เกิดจากแนวคิดการสรางสรรคแที่เกิดจากแรงบันดาลใจจากลักษณะของดนตรีอีสาน เป็นจุดเริ่มตนของการ
ผสมผสานแนวคิดทางดนตรีของสองวัฒนธรรม นาเสนอบทเพลงบรรเลงในวงดนตรีขนาดเล็ก คือวงทรัมเป็ตค
วินเต็ท และจะนาไปสูแนวคิดการสรางสรรคแดนตรีพื้นบานอีสาน นาเสนอในรูปแบบวงซิมโฟนีออรแเคสตรา เพื่อ
เผยแพรภูมิปใญญาทางดนตรีพื้นบานของชาวอีสาน ใหเป็นที่รูจักและชื่นชมของผูคนในระดับนานาชาติตอไป
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เพลงกล่อมเด็ก บ้านเชตุพนตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
(THE LULLABY SONG : BAAN CHETUPON MUEANG KAO SUB- DISTRICT
MUEANG DISTRICT SUKHOTHAI PROVINCE)
สุวัฒน์ ทรงเกียรติ* ดวงจันทร์ บุญล้า** อัศวิน โลหะการก** รัชชนก ศรีเจริญ**
SUWAT SONGKIAT* DAUNGJAN BUNLUM** ASSAWIN LOHAKALOK**RATCHANOK SRICHARERN**

บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้ผูเขียนตองการศึกษาวัฒนธรรมที่ เกี่ยวของกับเพลงกลอมเด็กรวบรวมเพลงกลอม
เด็กเพื่อบันทึกเป็นโนตสากล และวิเ คราะหแทํานองเพลงกลอมเด็กของบานเชตุพน ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย สรุปไดดังนี้ 1. เก็บรวบรวมเพลงกลอมเด็กบานเชตุพน ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย และบันทึกโนตสากลประกอบเนื้อรอง พบวาการเก็บรวบรวมเพลงกลอมเด็กที่ยังรองเลนกันในปัจจุบัน
มีจํานวน 3 เพลง คือเพลงย่ําค่ํา เพลงคล องชาง และเพลงคางคาวกินกลวย 2. การวิเคราะหแเพลงกลอมเด็ก
บานเชตุพน ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ไดเลือกทําการวิเคราะหแ 2 เพลงไดแกเพลงย่ําค่ํา และ
เพลงคลองชางโดยวิเคราะหแตามองคแประกอบดนตรีสากล
จากการวิเคราะหแ พบวาเพลงย่ําค่ําเป็นรูปแบบ (Ternary Form) เพลง 3 ทอน คือทอน A ทอน B
ทอน C ประโยคเพลงมีทั้งหมด 16 ประโยค และอยูในบันไดเสียงอยูในบันไดเสียงคียแ D Major เพลงคลองชาง
เป็นรูปแบบ (Unitary Form) เป็นเพลงทอนเดียวตั้งแตเริ่มจนจบบทเพลง ประโยคเพลงมีทั้งหมด 9 ประโยค
และอยูในบันไดเสียงอยูในบันไดเสียงคียแ C Major
คาสาคัญ : เพลงไทย เพลงพื้นบาน เพลงกลอมเด็ก บานเชตุพน โนตสากล

*รองศาสตราจารย์ ข้าราชการบานาญ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อาจารย์พิเศษสาขาดุริยางค์สากล ภาควิชาดุริยางคศิลป์
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
**ครูชานาญการ สาขาดุรยิ างค์สากล ภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
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ABSTRACT
This Research Article aims to study the cultures associated with the lullaby. To save
a collection of lullabies notation and to analyze melody Lullaby Baan Chetupon MueangKao
Sub- District Mueang District Sukhothai Province Summarized as follows. 1. To collect
3 songs of the lullaby of this place to the notation and lyrics; Yum-kum, Klong-chang and
Kang-kaw-kin-kluoy. 2. To analyze 2 songs. the composition of music including Yum-kum and
Klongchang
From the result found that Yum-kum song is the song that has Ternary Form is section
A, section B, section C. There are 16 sentences in the song. The sound that is found in this
song is D sound at key D Major scale. Klong-chang song is the song that has Unitary Form.
There are 9 sentences in the song. The sound that is found in this song is D sound at key
C Major scale .
Keyword : Thai song , Folk song , Baan Chetupon lullaby , Notation
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บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคม มนุษยแเมื่อเกิดมาและอยูในสังคมใดก็จะไดรับการอบรมทั้งทางตรง
และทางออมตั้งแตเกิดจนสิ้นสภาพความเป็นมนุษยแการที่บุคคลไดเรียนรูสิ่งตางๆ ทั้งจากผูอื่นและเรียนรูจาก
ประสบการณแเรื่อยมาตามลําดับนั้น เทากับบุคคลไดรับมรดกทางสังคมไวจากผูอื่นที่เขาไดสรางและสะสมเอาไว
ใหและมีการปรับปรุงและเสริมสรางสิ่งใหมสืบตอกันมาทุกชั่วอายุคนและมอบใหกับคนรุนตอไปอยางตอเนื่อง
ไมขาดตอน หรือแมจะมีอุปสรรคหรือหยุดชะงักขาดตอนบางในบางครั้งก็จะตองมีการรื้อฟื้นปรับปรุงและสืบตอ
กันอีกตอไปเพราะมิฉะนั้นแลว ในระยะยาววัฒนธรรมของสังคมนั้นอาจสูญหายการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติ
หลายสิ่งหลายอย า งไดสั่งสอนให มนุษยแ รูจักการประดิษฐแสรางสรรคแสิ่งตางๆขึ้นมามนุษยแในสังคมสมัยกอน
ประวั ติ ศ าสตรแ แ รกไม เ ข า ใจระบบปรากฏการณแ ใ นธรรมชาติ ธรรมชาติ ที่ มี สิ่ ง น า รื่ น รมยแ ส วยงามและใน
ขณะเดียวกันก็มีความน ากลั ว เชน เสียงสัตวแรอง เสี ยงฟูารอง เสี ยงฟูาผา แผ นดินไหว และความสวยงาม
จากภูเขา น้ําตก แมน้ํา ทองฟูา เป็นตน สิ่งที่ลึกลับซับซอนทั้งนารักและนากลัวเหลานี้ ทําใหมนุษยแเมื่ออดีตจึงมี
ความคิดสรางสรรคแสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อเป็นการปูองกันหรือทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจ ดนตรีจึงเป็นงานศิลปอีก
แขนงหนึ่งที่มนุษยแได รับอิทธิพลจากธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอันกวางใหญ เป็นแรงบันดาลใจใหเกิดความคิด
สรางสรรคแเรียนรู เรียนแบบจากธรรมชาติเป็นการตอบสนองความตองการในการประเทืองอารมณแกระตุน
ความรูสึกของเราอยางมาก ถาขาดเสียงเพลงและเสียงดนตรีแลว จะทําใหมนุษยแอยูอยางแหงแลงไรอา รมณแ
ความรูสึกจึงทําใหเกิดเพลงในแตละทองถิ่น เรียกวา เพลงพื้นบาน (สุรพล สุวรรณ.2551 : 11)
เพลงพื้นบาน บางทีก็เรียกวา เพลงพื้นเมือง เพลงคือเสียงรองพื้นบานพื้นเพของแตละทองถิ่นคํา
วาพื้นบานคําเดียวโดยตรงแตมักอธิบายควบคูไปกับคําอื่นๆ ทั้งสิ้น เช น คติชาวบานคือเรื่องราวของชาวบาน
ที่เป็นของเกาเลาตอปากตอปากและประพฤติสืบตอๆกันมาหลายชั่วอายุคน ในรูปคติ ความเชื่อ ประเพณี
นิยาย นิทาน เพลง ภาษิตพื้นบานคือวิถีชีวิตและการปฏิบัติรวมกันของชาวบ านเพลงกลอมลูกหรือเพลงกลอม
เด็กเราเขาใจกันดีอยูแลววาเป็นเพลงพื้นบาน เพลงกลอมเด็กเป็นเพลงรองเพื่อใหเกิดความเพลิดเพลินและนอน
หลั บไปดวยความอบอุนใจเนื้ อเพลงมักแสดงความรัก ความห วงใยที่มีตอลู กหรือเป็นนิทานนิยายเรื่องเล า
ที่ส นุ กสนาน หรื อเป็ น ทํานองสั่ งสอน เพลงกล อมเด็กบางเพลงยังสะทอนให เห็ นสภาพชีวิ ต ความเป็นอยู
ความคิด และความเชื่ออีกดวย (สําอาง กล่ําศรี. 2549 : 13)
เพลงกลอมเด็กมีเนื้อร องที่แตกตางกันออกไปตามสภาพทางสังคมและวิวัฒนาการของคนแตล ะ
ทองถิ่นและดวยเพลงกลอมเด็กมีการสืบทอดดวยวาจาโดยจดจําตอๆกันมา บางคนอาจจําไดเพียงบางสวน หรือ
บางคนมีความสามารถแตงเนื้ อร องเพิ่มให ยาวมากกวาเดิมจึงทําให เพลงกล อมเด็กเพลงเดียวกันมีเนื้อหา
เปลี่ยนแปลงไปแตไมวาเพลงกลอมเด็กจะมีเนื้อหาลักษณะแตกตางกันเพียงไรนั้น เพลงกลอมเด็กก็ยังคงอยู
อยางแพรหลายทุกทองถิ่นโดยจะมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไปคือ ภาคใตจะเรียกว า เพลงชานองหรือเพลงรอง
เรือ ภาคเหนือจะเรียกวา เพลง อื่อจา ภาคอีสานจะเรียกวา เพลงนอนสาหลาและภาคกลางเรียกวา เพลงกลอม
เด็ก หรือกลอมลูก (สําอาง กล่ําศรี. 2549 : 13)
สรุ ป ไดวาเพลงกล อมเด็กเป็ น เพลงที่ใชขับรองกล อมให เด็กนอน เป็นเนื้อรองทํานองที่ฟังสบาย
สมัยกอนจะรองพรอมกับแกวงเปรไปมา ทําใหเด็กเกิดความเคลิบเคลิ้ม ในเสียงที่ถูกขับกลอมออกมาจากผูที่
เลี้ยงดูเด็กทําใหเด็กไมเกิดความกังวนใจและ นอนหลับไปในที่สุด
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เพลงไทยในสมัยกรุงสุโขทัย ดวยเหตุที่จะสัมผัสจับตองหรือมองเห็นทํานองเพลงไดโดยตรง นอกจาก
รับฟังและสัมผัสจากเสียงเพลงที่บรรเลงออกมาจากเครื่องดนตรีเทานั้น ทั้งยังไมมีการคิดคนระบบการบันทึก
โนตในสมัยนี้ เพลงที่ไมเป็นที่นิยมก็ยอมสูญหายและลืมเลือนไปตามกาลเวลาสวนเพลงใดเป็นที่นิยมในหมูนัก
ดนตรีไทยก็จะบรรเลงสืบทอดตอกันมา ซึ่งเชื่อวาในปัจจุบันยังคงบรรเลงและขับรองเพลงในสมัยสุโขทัยอยู
หลายเพลง เพีย งแตไมอาจทราบไดวาเพลงใดเป็นเพลงที่มีมาแล วตั้งแตส มัยสุโ ขทัยเทานั้น อยางไรก็ตาม
สันนิษฐานวา เพลงไทยในสมัยนี้มีตนกําเนิด 2 ทางดวยกันคือ หนึ่งมาจากเพลงที่บรรดานักรองไดแตงขึ้น เชน
เพลงสําหรับขับกลอม จําพวกเพลงกลอมลูก หรือเพลงรองเลนดวยความรื่นเริงทั่วไป (เพลงพื้นบาน) สวนอีก
ทางหนึ่งมาจากนักดนตรีที่ไดแตงขึ้น โดยมิไดนํามาปะปนกับการรองแตอยางใด (อัศนียแ เปลี่ยนศรี. 2555 : 24)
จังหวัดสุโขทัย ปัจจุบันกลายเป็นจังหวัดเล็กๆที่คงความเงียบสงบอยูทางตอนลางของภาคเหนือ หรือ
อยูติดแดนภาคกลางตอนบน มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัด พิษณุโลก กําแพงเพชร ตาก แพร ลําปาง และ
อุตรดิตถแซึ่งเป็นจังหวัดใหญที่ความเจริญดานเศรษฐกิจการคามากกวา แตสุโขทัยกลับมากมายดวยนักทองเที่ยว
ชาวไทยและชาวตางประเทศ ซึ่งมาทองเที่ยวชมสถานที่สําคัญในประวัติศาสตรแ คือ ชุมชนเมืองเกาเชิงเขาหลวง
ที่ไดรับจัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตรแสุโขทัยสุโขทัยมีเนื้อที่ทั้งหมด 6,596 ตารางกิโลเมตร มี 9 อําเภอ คือ
อําเภอเมือง ศรีสําโรง สวรรคโลก ศรีสัชนาลัย ศรีนคร ทุงเสลี่ยม บานดานลานหอย คีรีมาศ และ กงไกรลาศ
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย. 2549 : 1-2)
บานเชตุพน เป็นหมูบานแหงหนึ่งใน ตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยซึ่งของหมูบานเชตุพน
นั้น จะมีเอกลักเป็นวัดเกา ไมปรากฏหลักฐานว าสรางขึ้นในสมัยใด เดิมบริเวณนี้เป็นปุารกทึบ ประกอบดวยไม
จําพวกไมสัก ไมเต็ง ไมแดง ฯลฯ อยูเป็นจํานวนมากตอมาชาวบาน ที่ อาศัยอยูบานนา บานเมืองเกา บานขวาง
อําเภอเมืองสุโขทัย ซึ่งอยูไมไกลออกไปนัก ไดเขามาถากถางที่ปุาเพื่อทํากิน และขยายตัวออกไปเรื่อยๆ พื้ นที่
แถบนี้อุดมสมบูร เหมาะกับการทําการเกษตร จึงเกิดการจับจองที่ทํากิน เดิมประชาชนเขามาอยูในพื้นที่ เรียก
กันเป็นหยอม ประกอบดวย1.หยอ มตระพังนาค 2. หยอมตระพังน้ําซวด 3. หยอมตระพังหนองวัง 4.หยอม
เหมืองตาราม 5. หยอมหลุมยาว 6.หยอมเตาปูน ชาวบานกลุมแรกที่อ พยพมาตั้งเรือนในครั้งแรกนั้น ไดพบวัด
โบราณ ซึ่งตอมากองโบราณคดีกรมศิลปากรไดตรวจสอบวัดโบราณบริเวณกลางหมูบาน ทราบวาชื่อ “วัดเชตุ
พน” อยูในหมู 3 ตําบลเมืองเกา ตอมาในปี พ.ศ. 2525 ไดแยกออกเป็นหมูที่ 8 ชื่อ “บานเชตุพน” พื้นที่ของ
หมูบาน ประมาณ 7,812 ไร (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย. 2549 : 3-5)
ปัจจุบันนี้เ พลงกลอมเด็กของบานเชตุพนตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย นับวันมีแตจะ
เลือนหายไปและหาฟังไดยากขึ้นมีใหฟังนอยลง เพราะการรองเพลงนั้นเป็ นการจดจําทํานองตอๆมาจากบรรพ
บุรุษผูเฒาผูแกบางทานที่สามารถรองได ก็เสียชีวิตกันไปจนเกือบหมด เหลือบางคนที่สวนนอยจะรองเพลง
กลอมเด็กนี้ได แตนานมาแลวจึงอาจทําใหเกิดการลืม และจําไมไดในที่สุด บางทองถิ่นก็อาจจะมีการรองกลอม
อยูบาง ผูวิจัย จึงสนใจที่จะศึกษารวมรวม และวิเคราะหแเพลงกลอมเด็ก ของหมูบานเชตุพนตําบลเมืองเกา
อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ใหเพลงกลอมเด็กที่ยังคงมีอยูในทองถิ่นเพื่อใหคนรุนหลังไดอนุรักษแเพลงกลอมเด็ก
สืบไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมเพลงกลอมเด็กของบานเชตุพนตําบลเมืองเกาอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
2. เพื่อวิเคราะหแองคแประกอบเพลง และจัดทําเป็นโนตสากลประกอบคํารองเพลงกลอมเด็กของ
บานเชตุพน ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
วิธีการวิจัย
การวิจัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิจั ยเชิงคุณภาพ ทําการเก็บขอมูลโดยการคนควาจากเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวของ เพื่อใหการวิจัยบรรลุวัตถุประสงคแตามตองการ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้
1. การคนควาและรวบรวมขอมูล
1.1 สอบถามขอมูลจากผูที่สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับประเด็นตางๆของการศึกษาวิจัย โดยการลง
พื้นที่ในหมูบานเชตุพน
1.2 สอบถามจากผูสูงอายุภายในหมูบานวาใครยังคงสามารถจดจําเนื้อรอง และรองเพลงกลอม
เด็กได
1.3 ทําการลงพื้นที่ไปยังผูที่รองเพลงกลอมเด็กได แลวทําการเก็บขอมูลเพื่อทําการวิจัยตอไป
2. ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยในดานตางๆ ดังนี้
2.1 ดานพื้นที่
การวิจัยครั้งนี้ เลือกพื้นที่สนามแบบเจาะจง บริเวณหมูบานเชตุพนตําบลเมืองเกาอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย ซึ่ง
เป็นพื้นที่ที่พบวายังมีเพลงกลอมเด็กอยู และยังคงมีการขับกลอมอยูในปัจจุบัน
2.2 ดานเนื้อหา
2.2.1 ศึกษาและรวบรวมเพลงกลอมเด็กหมูบานเชตุพน ตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองจังหวัด
สุโขทัย
2.2.2 จัดทําโนตเพลงสากลประกอบเนื้อรองของเพลงกลอมเด็ก
2.2.3 วิเคราะหแองคแประกอบเพลงกลอมเด็ก
- รูปแบบ (Form)
- ประโยคเพลงและจังหวะของทํานอง (Sentence & Melodic Rhythm)
- บันไดเสียง (Scales)
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.1 เครื่องบันทึกภาพและเสียง (กลองถายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ) ใชในการเก็บขอมูล
ของบุคคลผูใหสัมภาษณแ สภาพพื้นที่ที่ทําการศึกษา และบันทึกเสียงเพลง
3.2 เครื่องคอมพิวเตอรแ เพื่อใชในการเก็บขอมูลจากการศึกษา เรียบเรียงขอมูลวิเคราะหแและ
จัดพิมพแเอกสารนําเสนอผลการวิจัย
3.3 สมุดจดบันทึกเพื่อบันทึกขอมูลในการสัมภาษณแ บันทึกเหตุการณแตางๆ ทางงานภาคสนาม
จากการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม
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4. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามจุดมุงหมายของการวิจัย
ดวยตนเอง ดังนี้
การเก็บขอมูลจากเอกสาร หลักฐานตางๆ
1. เอกสารขอมูลทางประวัติศาสตรแ คือ ประวัติความเป็นมาของบานเชตุพนตําบลเมืองเกา
อําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
2. เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของกับดนตรี คือ เอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะหแดนตรี
3. เอกสารทางวิชาการที่เป็นวิทยานิพนธแและงานวิจัยที่เกี่ยวกับเพลงพื้นบานและเพลงกลอม
เด็ก
4. เอกสารขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลสํานักวิทยบริการ หองสมุดของสถาบันการศึกษา และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
การเก็บขอมูลจากภาคสนาม
1. การสัมภาษณแโดยการสอบถามขอมูลจากผูใหญคนเฒาคนแกในหมูบานหรือผูที่ทราบวา
บุคคลใดที่ยังคงจดจําหรือยังคงรองเพลงกลอมเด็กไดอยู แลวจึงดําเนินการไปเก็บขอมูล
2. การลงพื้นที่ภาคสนามหาขอมูล และสัมภาษณแในรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพบริบทในพื้นที่
สภาพทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของใหครอบคลุมดานตางๆ รวมถึงการบันทึกขอมูลเสียงและขอมูลภาพ พรอมทั้ง
บันทึกเป็นลายลักษณแอักษร
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูวิจัยไดลําดับขั้นตอนของการวิเคราะหแขอมูลในการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้
1. ขอมูลคํารองและทํานองเพลงกลอมเด็กนั้น ไดนํา มาถอดเป็นคํา และโนตสากลในแตละเพลง
เพื่อนํามาดําเนินการวิเคราะหแในขั้นตอไป
2. นําเนื้อเพลงและโนตที่ถอดจากเพลงที่บันทึกไว นําไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานดนตรีสากล ไดทํา
การตรวจสอบ
3. วิเคราะหแขอมูลองคแประกอบเพลงกลอมเด็ก จํานวน 2 เพลงตามแนวทางของทฤษฎีดนตรี
สากล ไดแกเพลงย่ําค่ํา เพลงคลองชาง โดยผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบการวิเคราะหแ คือ
- รูปแบบ เพลงกลอมเด็กบานเชตุพนตําบลเมืองเกา
- ประโยคเพลงจังหวะของทํานอง เพลงกลอมเด็กบานเชตุพนตําบลเมืองเกา
- บันไดเสียง เพลงกลอมเด็กบานเชตุพนตําบลเมืองเกา
4. การตีความผลการวิเคราะหแ และรายงานผลการวิจัย การสรุปผลการวิเคราะหแขอมูลในรูปแบบ
ของการพรรณนาเชิงวิเคราะหแบทเพลง

(196)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

ผลการวิจัย
เพลงกลอมเด็กใชเลนหรือรองใหเด็กๆฟัง จุดประสงคแของเพลงกลอมเด็กนั้นมีมากมาย ในสังคมบาง
แหงจะใชเพลงกลอมเด็กตามกันมาโดยสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี นอกจากนั้น เพลงกลอมเด็กยังใชพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร การชี้นําอารมณแ การควบคุมดูแลความสนใจของทารกที่ยังแยกแยะเองไมได การปรับสภาพ
ความตื่นตัวของทารก และการปรับพฤติกรรมบางทีสิ่งที่สําคัญที่สุดอยา งหนึ่งของเพลงกลอมเด็กคือชวยใหเด็ก
นอนหลับดวยเหตุนี้ เพลงดังกลาวจะเป็นเพลงเรียบงายและซ้ําไปซ้ํามา เพลงกลอมเด็กพบไดในหลายประเทศ
และมีมาตั้งแตสมัยโบราณ
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพลงกลอมเด็ก บานเชตุพนตําบลเมืองเกาอําเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงคแของการวิจัย คือ 1) เพื่อรวบรวมเพลงกลอมเด็กของบานเชตุพนตําบลเมืองเก า
อําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย 2) เพื่อวิเคราะหแองคแประกอบเพลง และจัดทําเป็นโนตสากลประกอบคํารองเพลง
กลอมเด็กของบานเชตุพนตําบลเมืองเกาอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
1. การรวบรวมเพลงกลอมเด็กของบานเชตุพนตําบลเมืองเกาอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
สาระทางเพลงในการเก็บรวมรวมเพลงกลอมเด็กจํานวน 3 เพลง ของหมูบานเชตุพน ตําบลเมืองเกา อําเภอ
เมืองจังหวัดสุโขทัย จากผูที่ยังคงรองเพลงกลอมเด็กได และที่ยังรองเลนอยูในปัจจุบัน โดยบันทึกเนื้อเพลงเป็น
โนตสากลประกอบเนื้อรอง
ในการศึกษาคนควาในครั้งนี้บทเพลงจํานวน 3 เพลง คือ เพลงย่ําค่ํา เพลงคลองชาง เพลงคางคาว
กินกลวย ที่ยังรองเลนอยูในปัจจุบันโดยบันทึกเป็นโนตสากลประกอบเนื้อรอง ดังนี้

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

1.1 เพลงย่ําค่ํา

(197)
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

1.2 เพลงคลองชาง

1.3 เพลงคางคาวกินกลวย

(199)

(200)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

2. การวิเคราะหแองคแประกอบเพลง และจัดทําเป็นโนตสากลประกอบคํารองเพลงกลอมเด็กของ
บานเชตุพน ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
ในการวิเคราะหแเพลงกลอมเด็กบานเชตุพนตําบลเมืองเกาอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนั้น ผูวิจัยได
ยกตัวอยางบทเพลงกลอมเด็ก ในการนําเสนอผลการวิเคราะหแองคแประกอบเพลงจํานวน 2เพลง ไดแก เพลงย่ํา
ค่ํา และเพลงคลองชาง โดยผูวิจัยไดจัดลําดับหัวขอการวิเคราะหแ ดังตอไปนี้
2.1 รูปแบบของบทเพลงกลอมเด็กบานเชตุพนตําบลเมืองเกา
2.2 ประโยคเพลงและจังหวะของทํานองในบทเพลงกลอมเด็กบานเชตุพนตําบลเมืองเกา
2.3 บันไดเสียงของบทเพลงกลอมเด็กบานเชตุพนตําบลเมืองเกาเพลงย่ําค่ํา
2.1 รูปแบบ (From)
รูปแบบของเพลงย่ําค่ํามีลักษณะเป็นเพลงรูปแบบ (Ternary Form) เป็นบทเพลงที่มีการแบง
ทอนเพลงเป็น3 ทอน ประกอบดวย 3 สวนใหญๆ มี สวนกลางที่แตกตางไปจากสวนตน และสวนทายจะคลาย
กับทอนแรกโดยทอนที่ 1 คือทอนA อยูในระหวางหองเพลงที่ 1 ถึงหองเพลงที่12 มีจํานวน12หองเพลง ทอนที่
2 คือทอนB อยูในระหวางหองเพลงที่ 13 ถึงหองเพลงที่ 24 มีจํานวน12หองเพลงซึ่งจะเป็นทํานองแตกตางจาก
ทอนA และทอนที่ 3 คือทอนC อยูในระหวางหองเพลงที่ 25 ถึงหองเพลงที่ 50 มีจํานวน 26 หองเพลง จะมี
ทํานองคลายกับทอนที่ 1 โดยทั้งบทเพลงมีความยาว 50 หองเพลงซึ่งเป็นบทเพลงในลักษณะเพลงที่คอนขาง
ยาว
2.2 ประโยคเพลงและจังหวะของทํานอง (Sentence & Melodic Rhythm)
เพลงย่ําค่ํา แบงประโยคเพลงออกเป็น 16 ประโยค ดังนี้

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ประโยคเพลงที่ 1 หองเพลงที่ 1-2

ประโยคเพลงที่ 1 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้

(201)

(202)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

ประโยคเพลงที่ 2 หองเพลงที่ 3-5

ประโยคเพลงที่ 2 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 3 หองเพลงที่ 6-8

ประโยคเพลงที่ 3 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 4 หองเพลงที่ 9-12

ประโยคเพลงที่ 4 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 5 หองเพลงที่ 13-14

ประโยคเพลงที่ 5 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ประโยคเพลงที่ 6 หองเพลงที่ 15-17

ประโยคเพลงที่ 6 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 7 หองเพลงที่ 18-20

ประโยคเพลงที่ 7 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 8 หองเพลงที่ 21-24

ประโยคเพลงที่ 8 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 9 หองเพลงที่ 25-26

ประโยคเพลงที่ 9 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้

ประโยคเพลงที่ 10 หองเพลงที่ 27-30

(203)

(204)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

ประโยคเพลงที่ 10 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้

ประโยคเพลงที่ 11 หองเพลงที่ 30-33

ประโยคเพลงที่ 11 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 12 หองเพลงที่ 33-36

ประโยคเพลงที่ 12 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 13 หองเพลงที่ 37-40

ประโยคเพลงที่ 13 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 14 หองเพลงที่ 40-43

ประโยคเพลงที่ 14 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 15 หองเพลงที่ 44-46

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(205)

ประโยคเพลงที่ 15 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 16 หองเพลงที่ 47-50

ประโยคเพลงที่ 16 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
2.3 บันไดเสียง (Scales)
จะพบกลุมเสียงของทํานองเพลงดังนี้

จากภาพขางตนพบวา เพลงย่ําค่ํา มีลักษณะของตัวโนตที่สรางจากบันไดเสียงคียแ D Major แตในบท
เพลงประกอบดวยโนต 4 เสียง คือ
และถาเป็นบันไดเสียง D Major ซึ้งประกอบไปดวย
โนตเสียง
เมื่อพิจารณาแลวแสดงใหเห็นวาเพลงนี้อยูในบันใดเสียงคียแ D
Major แตในบทเพลงจะไมมีโนต เสียง G A และ
หรือโนตลําดับที่ 4 5 และลําดับที่ 7 ปรากฏอยูใน
บทเพลงเพลงคลองชาง
2.1 รูปแบบ (From)
รูปแบบของเพลงคลองชางมีลักษณะเป็นเพลงรูปแบบ (Unitary Form) เป็นลักษณะบทเพลง
ทอนเดียว โดยเป็นทอน A ทอนเดียว อยูในระหวางหองเพลงที่ 1 ถึงหองเพลงที่ 24 มีจํานวน 24 หองเพลง
เป็นบทเพลง ที่มีแนวทํานองสําคัญเพียงทํานองเดียวตั้งแตเริ่มตนจนจบสมบูรณแ คือรูปแบบ ดังภาพตอไปนี้

(206)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

2.2 ประโยคเพลงและจังหวะของทํานอง (Sentence & Melodic Rhythm)
เพลงคลองชาง แบงประโยคเพลงออกเป็น 9 ประโยค ดังนี้
ประโยคเพลงที่ 1หองเพลงที่ 1-2

ประโยคเพลงที่ 1 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้

ประโยคเพลงที่ 2 หองเพลงที่ 2-4

ประโยคเพลงที่ 2มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
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ประโยคเพลงที่ 3 หองเพลงที่ 4-7
ประโยคเพลงที่ 3 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 4 หองเพลงที่ 7-9

ประโยคเพลงที่ 4 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 5 หองเพลงที่ 9-12
ประโยคเพลงที่ 5 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 6 หองเพลงที่ 13-17

ประโยคเพลงที่ 6 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 7 หองเพลงที่ 18-19
ประโยคเพลงที่ 7 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 8หองเพลงที่20-21
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ประโยคเพลงที่ 8 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 9 หองเพลงที่ 22-24
ประโยคเพลงที่ 9 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
2.3 บันไดเสียง (Scales)
จะพบกลุมเสียงของทํานองเพลงดังนี้

จากภาพขางตนพบวาเพลงย่ําค่ํา มีลักษณะของตัวโนตที่สรางจากบันไดเสียงคียแ D Major แตในบท
เพลงประกอบดวยโนต 4 เสียง คือ
และถาเป็นบันไดเสียง D Major
ซึ่งประกอบไปดวยโนตเสียง
เมื่ อ พิ จ ารณาแล ว แสดงให
เห็นวาเพลงนี้อยูในบันใดเสียงคียแ D Major แตในบทเพลงจะไมมีโนต เสียง G A และ หรือ
โน ต ลํ า ดั บ
ที่ 4 5 และลําดับที่ 7 ปรากฏอยูในบทเพลงเพลงคลองชาง
2.1 รูปแบบ (From)
รูปแบบของเพลงคลองชางมีลักษณะเป็นเพลงรูปแบบ (Unitary Form) เป็นลักษณะบทเพลงทอน
เดียว โดยเป็นทอน A ทอนเดียว อยูในระหวางหองเพลงที่ 1 ถึงหองเพลงที่ 24 มีจํานวน 24 หองเพลง เป็นบท
เพลง ที่มีแนวทํานองสําคัญเพียงทํานองเดียวตั้งแตเริ่มตนจนจบสมบูรณแ คือรูปแบบ ดังภาพตอไปนี้
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2.2 ประโยคเพลงและจังหวะของทํานอง (Sentence & Melodic Rhythm)
เพลงคลองชาง แบงประโยคเพลงออกเป็น 9 ประโยค ดังนี้
ประโยคเพลงที่ 1 หองเพลงที่ 1-2

ประโยคเพลงที่ 1 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้

ประโยคเพลงที่ 2 หองเพลงที่ 2-4

ประโยคเพลงที่ 2 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 3 หองเพลงที่ 4-7

ประโยคเพลงที่ 3 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 4 หองเพลงที่ 7-9

ประโยคเพลงที่ 4 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 5 หองเพลงที่ 9-12
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ประโยคเพลงที่ 5 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้

ประโยคเพลงที่ 6 หองเพลงที่ 13-17

ประโยคเพลงที่ 6 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 7 หองเพลงที่ 18-19

ประโยคเพลงที่ 7 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 8 หองเพลงที่ 20-21
ประโยคเพลงที่ 8 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
ประโยคเพลงที่ 9 หองเพลงที่ 22-24

ประโยคเพลงที่ 9 มีลักษณะของจังหวะทํานองเป็นดังนี้
2.3 บันไดเสียง (Scales)
จะพบกลุมเสียงของทํานองเพลงดังนี้
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จากภาพขางตนพบวาเพลงคลองชาง มีลักษณะการใชตัวโนตที่สรางจากบันไดเสียงคียแ C Major แต
ในบทเพลงประกอบดวยโนต 5 เสียง คือ เสียง A C D E G และถาเป็นบันไดเสียง C Major ซึ่งประกอบไปดวย
โนตเสียง C D E F G A B เมื่อพิจารณาแลวแสดงใหเห็นวาเพลงนี้อยูในบันใดเสียงคียแ C Major แตในบทเพลง
จะไมมีโนตเสียง F และโนต เสียง B หรือโนตลําดับที่ 4 และลําดับที่ 7 ปรากฏอยูใน บทเพลง
สรุปผลการวิจัย
การศึกษารวบรวมบทเพลงกลอมเด็ก ในพื้นที่บานเชตุพนตําบลเมืองเกาอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
และบั น ทึ ก เป็ น โน ต สากล ประกอบเนื้ อ ร อ ง เพื่อ ศึ ก ษาวิ เ คราะหแ เ พลงกล อ มเด็ ก ซึ่ ง การศึ ก ษาค น คว า ได
ดําเนินการมาเป็นลําดับ ผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษาวิจัยออกเป็น 2 สวน ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมเพลงกลอมเด็กบานเชตุพน ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยเป็น
โนตสากลประกอบเนื้อรอง
ในการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลเพลงกลอมเด็กบานเชตุพนตําบลเมืองเกาอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมเพลงกลอมเด็กบานเชตุพนตําบลเมืองเกาอําเภอเมื องจังหวัดสุโขทัยที่ยังรองเลนกันใน
ปัจจุบันจํานวน 3 เพลง คือเพลงย่ําค่ํา เพลงคลองชางและเพลงคางคาวกินกลวย โดยใชเครื่องบันทึกเสียง
ผูวิจัยนําเทปที่บันทึกเพลงจาการขับรองของพอเพลงแมเพลงบานเชตุพน ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัยมาถอดเป็นโนตสากลประกอบคํารอง
2. วิเคราะหแเพลงกลอมเด็กบานเชตุพนตําบลเมืองเกาอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยในการวิเคราะหแ
เพลงกลอมเด็กบานเชตุพนตําบลเมืองเกาอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยโดยจะทําการวิเคราะหแบทเพลงจํานวน
2 เพลง คือ เพลงย่ําค่ําและเพลงคล องชาง ตามองคแประกอบดนตรีสากล โดยแบงไว 3 หั ว ขอคือ รูปแบบ
ประโยคเพลงและจังหวะของทํานอง บันไดเสียง
2.1 รูปแบบ(Form) ของเพลงย่ําค่ําเป็นรูปแบบ(Ternary Form) เป็นเพลง 3 ทอนมีความ
ยาว 50 หองเพลง สวนรูปแบบของเพลงคลองชางเป็นรูปแบบ(Unitary Form) เพลงทอนเดียวมีความยาว
24 หองเพลง
2.2 ประโยคเพลงและจังหวะทํานอง เพลงย่ําค่ําแบงได 16 ประโยค และเพลงคลองชางแบง
ได 10ประโยค โดยทั้งสองเพลงนี้มีประโยคเพลงที่ไมเทากัน
2.3 บันไดเสียง เพลงย่ําค่ําและเพลงคลองชาง ไดวิเคราะหแตามหลักทฤษฎีโนตสากล พบวา
เพลงย่ําค่ําสรางจากบันไดเสียงคียแ D Major สวนเพลงคลองชางสรางจากบันไดเสียงคียแ C Major
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยเรื่องเพลงกลอมเด็กเพลงย่ําค่ําและเพลงคลองชางผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อทําการ
วิจัยครั้งตอไป
1. ผูวิจัยสามารถทําการศึกษาวิจัยเพลงกลอมเด็กในแหลงอื่นๆ ไดในลักษณะและแงมุมเดียวกัน
2. ผูวิจัยสามารถทําการวิจัยในเชิงเปรียบเทียบระหวางเพลงกลอมเด็กบานเชตุพนกับเพลงกลอม
เด็กในพื้นที่อื่นๆได
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ซอบั้ง : รูปแบบการตั้งเสียงสายซอบั้งชาวผู้ไท จังหวัดกาฬสินธุ์
SAW-BANG : STRING TUNING SYSTEMS THE SAW-BANG OF PHU-TAI
PEOPLE, KALASIN PROVINCE
พิทยวัฒน์ พันธะศรี1 ปฏัก สินทร2 วุฒิสิทธิ์ จีระกมล3
PITTAYAWAT PANTASRI, PATUK SINTON, WUTTHISIT JEERAKAMON
บทคัดย่อ
ซอไมไผหรือซอบั้งเป็นซอที่ทําดวยไมไผทั้งปลอง แตกตางจากลักษณะโดยทั่วไปกับ ซอในภูมิภาคอื่นๆ
ของประเทศไทยจุดมุงหมายของการศึกษาครั้งนี้เพื่อเพื่อศึกษาระบบการตั้งเสียงของซอบั้งชาวผูไทจังหวัด
กาฬสินธุแโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและการศึกษาภาคสนามผลการศึกษาพบระบบเสียงที่แตกตาง
กัน 3 ระบบ คือ
ระบบสองสายเสียงเทากัน เป็นการปรับตั้งเสียงโดยใหสายซอทั้งสองสายมีระดับเสียงเดี ยวกันหรือ
ใกลเคียงกันมากที่สุดสวนระบบสองสายเสียงไมเทากันเป็นการปรับตั้งเสียงโดยใหสายซอทั้งสองสายมีระยะหาง
ของเสี ย งเป็ น คูสี่ เปอรแเฟค(4TH Perfect) และระบบสามสาย เป็นการปรับ ตั้งเสี ยงโดยให ส ายซอสาย
ที่ 1 และสายที่ 2 มีระดับเสียงเดียวกันหรือใกลเคียงกันมากที่สุด สวนสายที่ 3 ใหมีระดับเสียงที่ต่ําลงมา
หนึ่งขั้นเสียงหรือมีระยะหางเป็นคูสองเมเจอรแ (2nd Major)
คาสาคัญ ซอบั้ง, รูปแบบการตั้งเสียง, ชาวผูไท

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
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ABSTRACT
Saw-Bang or bamboo fiddle is a traditional Thai Isan music instrument made from
bamboo sticks. The manufacturing processes are different from practices in other parts of the
country. The purpose of the current study was to study string tuning systems of Saw-Bang in
Phu-tai tradition, Kalasin province. The data were collected from document analysis and field
data collection. The result of the study indicated 3 following systems of string tuning.
The first system was the parallel tuning system tuning the two strings of Saw-bang to
be in the similar or close audio level. The second system was the system that tunes the two
strings in different audio level at the 4th perfect. Lastly, the third system was three string
integrated system. The two string were tuned to be in the similar or close audio level while
one string was tuned to be one level lower or in 2nd Major.
Keyword Saw-Bang, Tuning Systems, Phu-Tai people

บทนา
อีสานเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นดนตรีสูงสุดในประเทศไทย ความวิจิตรพิสดารซับซอนของทํานองเพลง
อีสานเป็นเครื่องแสดงออกถึงความเจริญของสังคมในอดีต ทั้งนี้ก็เพราะวาอีสานเป็นแหลงวัฒนธรรม ที่ใหญโต
มากอนมีผูคนจํานวนมาก โดยในจํานวนกลุมชนที่อาศัยในภาคอีสานนี้กลุมผูไท หรือ ภูไท เป็นกลุมชนหนึ่งที่
มีวัฒนธรรมการดนตรีที่นาสนใจเป็นอยางยิ่งซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายวาผูไทเป็นชนชาติ
ไทยสาขาหนึ่งแถวสิบสองจุไทย
เครื่องดนตรีที่นาสนใจที่สุดก็คือเครื่องดนตรีประเภทสีชนิดหนึ่งที่เรียกวา ซอไมไผหรือซอบั้งหรือนัก
วิช าบางแห งก็เรี ย กวาซอผู ไทเป็ น ซอที่ทําดว ยไมไผ ทั้งปล องแตกตางจากลั กษณะโดยทั่ว ไปกับซอของไทย
ในภูมิภาคอื่นๆ ทั้งการขึ้นสายเทียบเสียงและวิธีการบรรเลงมีความแตกตางกับซอชนิดอื่นๆโดยทั่วไป
ซึ่งมีผูศึกษาถึงลักษณะทางดนตรีพื้นบานไว ดังนี้ รัตนนันทแ ยงยันตแ ไดศึกษาการลําผูไทยในจังหวัด
กาฬสินธุแ จากการศึกษาพบวารูปแบบของการลําผูไทยนั้น มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณแเฉพาะทางดนตรีเป็นของ
ตัวเอง ไดแก มีภาษาและคําประพันธแที่เป็นรูปแบบเฉพาะ มีกลุมสัมพันธแใช เฉพาะ 2 กลุมเสียง คือ ลายใหญ
สําหรับการลําของฝุายชาย และลายนอยสําหรับการลําของฝุายหญิง เจริญชัย ชนไพโรจนแ ไดศึกษาเกี่ยวกับเครื่อง
ดนตรีผูไทผลการวิจัยพบวา ดนตรีผูไทมีเครื่องดนตรีเกาแกหลายอยาง เชน แคน ปี่ กระจับปี่ (พิณ) ซอบั้ง
ไมไผ หมากกลิ้งกลอน (โปงลาง) และผังฮาด (ฆองโบราณไมมีปุม) ดนตรีผูไทเป็นดนตรีที่มีทั้งทํานองและ
เสียงประสานโดยมีแคนเป็นเครื่องดนตรีหลัก และนิยมใชระบบเสียงดนตรี 5 เสียง เป็นหลักในการดําเนิน
ทํ า นองของเครื่ อ งดนตรี แ ต ล ะชนิ ด มี ก ารขั บ ร อ งที่ เ รี ย กว า ลํ า และฟู อ นผู ไ ทใช จั ง หวะเป็ น สํ า คั ญ
วสันตแชาย อิ่มโอษฐแ ไดทําการศึกษาเรื่องเคงเครื่องดนตรีของชนเผามง พบวา แคน เป็นเครื่องดนตรีตระกูล
เครื่องลม (Aerophones) ลิ้นเดียว (Single Reed) ระบบเสียงของเคงมี 6 เสียง จากการวิเคราะหแระบบ
เสียงแคนทั้ง 12 ขนาด พบวา คาความยาวโดยเปรียบเทียบเสียงแตละทอนของแคนทั้ง 12 ขนาด มีความ
ยืดหยุนไมคงที่ เสียงแคนทั้งหมดมี 6 เสียง มีลักษณะคลายกับบันไดเสียงสากลแบบ 5 เสียง (Pentatonic) โดย
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มีเสียง ที่ 1 กับเสียงที่ 6 หางกัน 1 Octave และศรัณยแ นักรบ ไดศึกษาเรื่องดนตรีชาวเขาเผาเยากรณีศึกษา
หมูบานผาเดื่อ อําเภอแมฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย พบวา ดนตรีจะใชบรรเลงเฉพาะเพื่ อประกอบพิธีกรรม
สําคัญเทานั้นบทเพลงเป็นลักษณะที่มีแนวทํานองเดียวไมปรากฏการใชเสียงในลักษณะดังเบาโครงสรางของทํานอง
ประกอบดวยโนตเสียงยาวสลับกับกลุมโนตตกแตงทํานองที่เป็นวลีสั้นๆ ระบบเสียงมีเอกลักษณแเฉพาะซึ่ง
ใกลเคียงกับระบบเสียงไมเนอรแ มิไดใกลเคียงกับเสียงดนตรีไทยแตประการใดการบรรเลงบทเพลงจะไมเป็นไป
ตามเสียงไมเนอรแทั้งนี้เนื่องจากนักดนตรีมีอิสระในการสรางเสียง
สภาพการณแปัจ จุบัน วัฒนธรรมการทําและบรรเลงซอบั้งอยูในขั้นวิกฤติ เนื่องจากไมมีผูสื บทอด
วัฒนธรรมการดนตรีแขนงนี้ ดวยขั้นตอนกรรมวิธีการประดิษฐแเครื่องดนตรีที่ตองใชความเชี่ยวชาญ และ
วิธีการบรรเลงที่ตองใชความอดทนในการฝึกฝน จึงทําใหผูที่เห็นความสําคัญและตองการเรียนรูเครื่องดนตรีซอ
บั้งไมไผแทบที่จะไมมีในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการตั้งเสียงสายซอบั้งชาวผูไท จังหวัดกาฬสินธุแ
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา เพื่อศึกษารูปแบบการตั้งเสียงสายซอบั้งชาวผูไท ซอบั้งชาวผูไท จังหวัด
กาฬสินธุแ
2. พื้นที่ที่ทําการศึกษาวิจัย อําเภอกุฉินารายณแ จังหวัดกาฬสินธุแ [7]
3. วิธวี ิจัย ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
เอกสาร (Document) และขอมูลภาคสนาม (Field Data)
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสํารวจ (Basic Survey) แบบสัมภาษณแที่มีโครงสรางและ
ไมมีโครงสราง (Structured Interview and Unstructured Interview) แบบสังเกต (Observation)
5. การจัดกระทําและวิเคราะหแขอมูล คือ การจัดกระทําขอมูลที่เก็บรวบรวมได การตรวจสอบ
ขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) และการวิเคราะหแขอมูลโดยการจําแนกประเภทขอมูล (Typological
Analysis) และการสรางขอสรุปแบบอุปนัย (Analytic Induction)
6. การนําเสนอผลการวิเคราะหแขอมูล ตามความมุงหมายของการวิจัย ดวยวิธีการพรรณนา
วิเคราะหแ (Descriptive Analysis)
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ผลการศึกษา

ภาพประกอบ 1 ภาพการบรรเลงซอบั้งไมไผ 2 สาย ฮูปแตมวัดปุาเลไลยแ หมูที่ 7 บานหนองพอก
ตําบลดงบัง อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
https://www.bloggang.com/m/viewdiaryphp?id=muralssay&month=062016&date=10&group=8&gblog=25)
การศึกษาระบบเสียงของซอบั้งไมไผครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาระดับความถี่ของเสียงสองระบบ
คือระบบเสียงแบงเทา (Equal Temperament) หรือระบบเซนตแ (Cent System) และระบบวัดจํานวน
รอบการสั่นสะเทือนของเสียงตอวินาที (Cycle per second) ที่มีหนวยเป็นเฮิรแตซแ (Hertz) ผูวิจัยไดใช
เครื่องเทียบเสียงระบบดิจิทัล (Digital Tuner) วัดระดับเสียงของซอบั้งไมไผซึ่ งขึ้นสายและสีโดยนายสีทัด
อุทโทผูบรรเลงซอบั้งไมไผในอําเภอกุฉินารายณแ จังหวัดกาฬสินธุแ และวัดระดับเสียงสายเปิด (Open string)
กอนการบรรเลง โดยทําการวัดแตละระดับเสียงจํานวน 5 ครั้ง และนํามาหาคาเฉลี่ย ทั้งนี้พบระบบเสียงที่
แตกตางกัน 3 ระบบ คือ ระบบสองสายเสียงเทา กันระบบสองสายเสียงไมเทากันและระบบสามสายซึ้ งมี
รายละเอียดดังนี้
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ภาพประกอบ 2 ลักษณะทางกายภาพของซอบั้งไมไผ 3 สาย
1. ระบบสองสายเสียงเดียวกัน
ตาราง 1 การวัดระดับเสียงระบบสองสายเสียงเดียวกัน
ครั้งที่
ระดับ
เสียง
Cent
Hz
ครั้งที่
ระดับ
เสียง
Cent
Hz

1

2
G

ผลการวัดเสียงสายที่ 1
4
5

3
G

G

- 31
385.1

- 27
386

- 32
384.8

1

2

3

G

G

- 29.5 - 32.5
385.4 384.7

G

G

- 27.5 - 36.5
385.9 383.8
ผลการวัดเสียงสายที่ 2
4
5

G

G

G

- 29.5
385.3

- 34.5
384.3

- 40.0
383

ผลรวมหารดวย
จํานวนครั้ง
G

ผลลัพธแ

- 154 ÷ 5
1925.6 ÷ 5

- 30.8
385.12

ผลรวมหารดวย
จํานวนครั้ง
G

ผลลัพธแ

- 166 ÷ 5
1922.7 ÷ 5

- 33.2
384.54

G

G
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ตาราง 2 เปรียบเทียบระบบเสียงแบงเทากับผลการวัดระดับเสียงของซอบั้งระบบสองสายเสียงเดียวกัน
ระดับเสียง

ระบบเสียงแบงเทา (Equal
Temperament)

C
C#D♭
D
D#E♭
E
F
F#G♭
G

0
100
200
300
400
500
600
700

G#A♭
A
A#B♭
B
C

800
900
1,000
1,100
1,200

ระดับเสียงของเครื่อง คาเซนตแของแตละ
ดนตรี
ระดับเสียง
สายที่ คาเซนตแที่
วัดได

1
2

- 30.8
- 33.2

669.2
666.8

จากขอมูลขางตนเห็นไดวาการปรับตั้งเสียงซอบั้ง สายซอสายที่ 1 อยูในระดับเสียง G ที่ความถี่
385.12 Hz หรือ 669.2 Cent สวนสายที่ 2 อยูในระดับเสียง G ที่ความถี่ 384.54 Hz หรือ 666.8
Cent ซึ่งสามารถสรุปไดวาเป็นการปรับตั้งเสียงโดยใหสายซอทั้งสองสายมีระดับเสียงเดียวกันหรือใกลเคียงกัน
มากที่สุด

ภาพประกอบ 3 ระดับเสียงสายซอระบบสองสายเสียงเดียวกัน
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2. ระบบสองสายเสียงไม่เท่ากัน
ตาราง 3 แสดงผลการวัดเสียงและหาคาเฉลี่ยของสายเปิดระบบสองสายเสียงไมเทากัน
ครั้งที่
ระดับ
เสียง
Cent
Hz

1
A♭

การวัดเสียงสายที่ 1
4
5

2

3

A♭

A♭

A♭

- 16.5
411.3

- 19.5
410.6

- 14.5 - 20.5
411.9 410.4

ผลลัพธแ

A♭

ผลรวมหารดวย
จํานวนครั้ง
A♭

- 16
411.5

- 87 ÷ 5
2055.7 ÷ 5

- 17.4
411.14

ผลลัพธแ

+ 4.1
311.44

การวัดเสียงสายที่ 2
4
5

ครั้งที่

1

2

3

ระดับ
เสียง
Cent
Hz

E♭

E♭

E♭

E♭

E♭

ผลรวมหารดวย
จํานวนครั้ง
E♭

+2
311.5

+ 1.5
511.4

+6
310.1

+6
312.2

+5
312

+ 20.5 ÷ 5
1557.2 ÷ 5

A♭

E♭

ตาราง 4 เปรียบเทียบระบบเสียงแบงเทากับผลการวัดระดับเสียงของสายเปิดระบบสองสายเสียงไมเทากัน
ระดับเสียง

ระบบเสียงแบงเทา (Equal
Temperament)

C
C#D♭
D
D#E♭
E
F
F#G♭
G

0
100
200
300
400
500
600
700

ระดับเสียงของเครื่อง
ดนตรี
สายที่
คาเซนตแที่
วัดได

คาเซนตแของแตละ
ระดับเสียง

2

304.1

+ 4.1
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G#A♭
A
A#B♭
B
C

800
900
1,000
1,100
1,200

1

- 17.4

782.6

จากขอมูลขางตนเห็นไดวาการปรับตั้งเสียงซอบั้ง สายซอสายที่ 1 อยูในระดับเสียง G# หรือ A♭
ที่ความถี่ 411.14 Hz หรือ 782.6 Cent สวนสายที่ 2 อยูในระดับเสียง D# หรือ E♭ ที่ความถี่
311.44 Hz หรือ 304.1 Cent ซึ่งสามารถสรุปไดวาเป็นการปรับตั้งเสียงโดยใหสายซอทั้งสองสายมี
ระยะหางของเสียงเป็นคูสี่เปอรแเฟค (4TH Perfect)

ภาพประกอบ 4 ระดับเสียงสายซอระบบสองสายเสียงไมเทากัน
3. ระบบสามสาย
ตาราง 5 แสดงผลการวัดเสียงและหาคาเฉลี่ยของระบบสามสาย
ครั้งที่
ระดับ
เสียง
Cent
Hz
ครั้งที่
ระดับ
เสียง
Cent
Hz

1

2
G

ผลการวัดเสียงสายที่ 1
4
5

3
G

G

- 31
385.1

- 27
386

- 32
384.8

1

2

3

G

G

- 29.5 - 32.5
385.4 384.7

G

G

- 27.5 - 36.5
385.9 383.8
ผลการวัดเสียงสายที่ 2
4
5

G

G

G

- 29.5
385.3

- 34.5
384.3

- 40.0
383

ผลรวมหารดวย
จํานวนครั้ง
G

ผลลัพธแ

- 154 ÷ 5
1925.6 ÷ 5

- 30.8
385.12

ผลรวมหารดวย
จํานวนครั้ง
G

ผลลัพธแ

- 166 ÷ 5
1922.7 ÷ 5

- 33.2
384.54

G

G
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ผลการวัดเสียงสายที่ 3
4
5

ครั้งที่

1

2

3

ระดับ
เสียง
Cent
Hz

F

F

F

F

+5
350.2

+ 2.5
349.7

+ 5.5
348.1

+ 11.5
351.6
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ผลลัพธแ

F

ผลรวมหารดวย
จํานวนครั้ง
F

+0
349.3

+ 24.5 ÷ 5
1748.9 ÷ 5

+ 4.9
349.78

F

ตาราง 6 เปรียบเทียบระบบเสียงแบงเทากับผลการวัดระดับเสียงของซอบั้งระบบสามสาย
ระดับเสียง

ระบบเสียงแบงเทา (Equal
Temperament)

C
C#D♭
D
D#E♭
E
F
F#G♭
G

0
100
200
300
400
500
600
700

G#A♭
A
A#B♭
B
C

800
900
1,000
1,100
1,200

ระดับเสียงของเครื่อง
ดนตรี
สายที่
คาเซนตแที่
วัดได

คาเซนตแของแตละ
ระดับเสียง

3

+ 4.9

504.9

1
2

- 30.8
- 33.2

669.2
666.8

จากขอมูลขางตนเห็นไดวาการปรับตั้งเสียงซอบั้ง สายซอสายที่ 1 อยูในระดับเสียง G ที่ความถี่
385.12 Hz หรือ 669.2 Cent สวนสายที่ 2 อยูในระดับเสียง G ความถี่ 384.54 Hz หรือ 666.8
สวนสาย ที่ 3 อยูในระดับเสียง F ที่ความถี่ 349.78 Hz หรือ 504.9 Cent ซึ่งสามารถสรุปไดวาเป็น
การปรับตั้งเสียงโดยใหสายซอ สายที่ 1 และสายที่ 2 มีระดั บเสียงเดียวกันหรือใกลเคียงกันมากที่สุด สวน
สายที่ 3 ใหมีระดับเสียงที่ต่ําลงมาหนึ่งขั้นเสียงหรือมีระยะหางเป็นคูสองเมเจอรแ (2nd Major)
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ภาพประกอบ 5 ระดับเสียงสายซอระบบสามสาย
สรุปและอภิปรายผล
ระบบสายของซอบั้งไมไผมีหลักฐานเป็นภาพฮูปแตม วัดปุาเลไลยแเป็นโบสถแแบบทองถิ่นอีสานสราง
เมื่อ พ.ศ. 2454 - พ.ศ. 2460 ตั้งอยูบานหนองพอก ตําบลดงบัง อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามจาก
ภาพประกอบที่ 1 ปรากฏเป็นซอบั้งไมไผมีสองสาย ซึ่งเป็นหลักฐานที่ชี้ใหเห็นถึงการมีอยูและความสําคัญ
ของซอบั้งไมไผในวิถีชีวิตของชาวอีสาน โดยเป็นภาพขบวนแหแหนของชาวบานและมีการนําเครื่องดนตรีมา
บรรเลงประกอบคือแคนและซอบั้งไมไผ
ในการศึกษาครั้งนี้ก็มีขอมูลที่สอดคลองกันคือชางสีซอจะเทียบเสียงสายซอกับเสียงของแคนเป็นหลัก
ทั้งสามระบบเสียงจะแตกตางกันเฉพาะลายทํานองที่นํามาบรรเลงเทานั้น คือระบบสองสายเสียงเดียวกัน ใช
บรรเลงลายทํานองชาวผูไท เชน ลายฟูอนเกี้ยวหางนกยูง ลายลองของ เป็นตน สวนระบบสองสายเสียง
ไมเ ทา กัน ใช บ รรเลงลายทํานองพื้น บ า นอีส านอื่น ๆ เชน ลายลมพั ด พร าว ลายเตย เป็ นต น สอดคลอ งกับ
รัตนนันทแยงยันตแ ไดกลาวไววาลําผูไทยนั้นมีความสัมพันธแกับชุมชนในดานตางๆทั้งที่เป็นเอกลักษณแประจํากลุม
ชน และเกี่ยวของ กับการดําเนินชีวิตสําหรับรูปแบบของการลําผูไทยนั้นพบวา มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณแเฉพาะ
ทางดนตรีเป็น ของตัวเอง ไดแก มีภาษาและคําประพันธแที่เป็นรูปแบบเฉพาะ มีกลุมสัมพันธแใชเฉพาะ 2 กลุม
เสียง คือ ลายใหญสําหรับการลําของฝุายชาย และลายนอยสําหรับการลําของฝุายหญิง ขั้นตอนในการลํา ผูไทย
ประกอบดวย 3 ชวง คือ การลําเกริ่นขึ้นตน การลําดําเนินเรื่อง การลําลงจบ
ระบบการตั้งเสียงสายซอบั้ งระบบสามสายหรือที่ชาวบานหนองหาง อําเภอกุฉินารายณแ จังหวัด
กาฬสินธุแ เรียกวาเป็นการตั้งเสียงแบบโบราณ โดยจากการศึกษาครั้งนี้พบวา ใชบรรเลงเฉพาะลายผูไทเทานั้น
ซึ่งจากการสัมภาษณแนายสีทัดอุทโททราบวาเป็นเป็นลายทํานองพื้นบานของชาวผูไทที่ใชประกอบในพิธีเหยา
หรือลําผีฟูาของชาวบานมาตั้งแตโบราณจึงเรียกรูปแบบการตั้งเสียงสายซอแบบนี้วาเป็นแบบโบราณ
ซอบั้งที่ตั้งเสียงในระบบสองสายเสียงเดียวกันจะบรรเลงโดยการสีสายทั้งสองพรอมกันแตจะใชนิ้วกด
ดําเนินทํานองเพียงสายเดียวอีกสายจะใหเป็นเสียงประสานยืน สวนระบบสองสายเสียงไมเทากันจะบรรเลง
โดยการสีและกดสายดําเนินทํานองทีละสาย และระบบสามสายจะบรรเลงโดยการสีสายทั้งสองพรอมกัน และ
ใชนิ้วกดดําเนินทํานองเพียงสายเดียวอี กสายจะใหเป็นเสียงประสานยืนเหมือนกับระบบสองสายเสียงเดียวกัน
และจะสีสายที่สามเฉพาะเสียงสายเปิดเทานั้นโดยไมกดนิ้วดําเนินทํานอง สอดคลองกับ ศรัณยแ นักรบไดศึกษา
เรื่องดนตรีชาวเขาเผาเยา กรณีศึกษาหมูบานผาเดื่อ อําเภอแมฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย พบวาดนตรีจะใช
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บรรเลงเฉพาะเพื่อประกอบพิธีกรรมสําคัญเทานั้น บทเพลงเป็นลักษณะที่มีแนวทํานองเดียวโครงสรางของทํานอง
ประกอบดวยโนตเสียงยาวสลับกับกลุมโนตตกแตงทํานองที่เป็นวลีสั้นๆ ระบบเสียงมีเอกลักษณแเฉพาะซึ่ง
ใกลเคียงกับระบบเสียงไมเนอรแ
จากการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรตระหนักถึงภูมิปัญญาของปราชญแดนตรีชาวผูไทที่ไดสรางสรรคแ
ลักษณะการบรรเลงเครื่องดนตรีชนิดนี้ และจําเป็นอยางยิ่งที่ชนรุนหลังจะไดอนุรักษแใหคงอยูสืบตอไป
ข้อเสนอแนะ
1. การศึกษาเครื่องดนตรีซอบั้ง ทั้งลักษณะทางกายภาพและระบบเสียงของชาวภูไทในทองถิ่น
ตางๆ ทั้งใน และตางประเทศ เชน ซอบั้งไมไผในประเทศไทย ลาว เวียดนาม เป็นตน
2. การศึกษาเปรียบเทียบบทเพลงซอบั้งของชาวภูไทในทองถิ่นตางๆ ทั้งในและตางประเทศ ที่
เกี่ยวของกับทวงทํานอง จังหวะ และเทคนิคการบรรเลงตางๆ
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กรอบแนวคิด การประพัน ธแ เพลงไทย ของมนตรี ตราโมท , ณรงคแชัย ปิฎ กรัช ตแ และสงัด ภูเขาทองผล
การศึกษาพบวา การประพัน ธแเพลงในผลงานสรางสรรคแของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี “มีเอกลักษณแสะทอน
ลัก ษณะชีว ิต ไทยในทอ งถิ่น ลพบุรี อย างชัดเจน” ใชประวั ติศาสตรแ วิถีชีวิตความเป็นอยู แ ละธรรมชาติ
เป็นแรงบัน ดาลใจประพันธแทํานองหลั กและการเรียบเรียงเพลงขึ้นใหม ใหเกิดความไพเราะตามหลัก การ
ประพันธแเพลงไทย บทเพลงสามารถถายทอดอารมณแความรูสึกใหผูชมไดชัดเจนสํานวนเพลงเป็นทํานองที่แตง
ขึ้นแสดงใหเห็นถึงความงดงาม โดยใชจินตนาการผสมผสานกับอารมณแใหเกิดความไพเราะมากที่สุด ทํานองรอง
ใชบอกเลาเรื่องราว พรรณนารายละเอีย ดผา นคํา ประพัน ธแส อดคลอ งสัม พัน ธแกับ ทํา นองเพลง, ทํา นอง
พิเศษเป็น ทํา นองที่ผูแ ตงมุงเนน ใหผูช มเกิด ความสนใจมากยิ่งขึ้ น ประกอบดว ย เพลงระบํานาฏสุรางคแ
พระปรางคแสามยอด เพลงระบํา นบนารายณแ เพลงระบําวปุระ เพลงราชเสนีพระนารายณแ เพลงระบํา
นารายณแราชสดุดี เพลงรําโทน เพลงระบํานวดขาว เพลงระบําดินสอพอง เพลงฟูอนพวน เพลงคีต-นาฏย
ธรรมอัศวโฆษ เพลงระบําขวัญเกลาเมาลีศรีเด็ก ไทย เพลงระบําบุปผามาลัยประดิษฐแ เพลงระบําดอกพิกุล
ระบําทานตะวัน เพลงระบําปรีดิ์เปรมวานร และ เพลงรื่นเริงสราญนําไทยสมัยจอมพล ป.

*อาจารย์วิชาดนตรีไทย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
Lecturer of Thai Classical Music at Lopburi College of Dramatic Arts
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ABSTRACT
Artscreative songs. The data is collected by analyzing and deep interviewing
documentaryThe article’s purpose is to study how to compose the Lopburi College of
Dramataccording to the concept frame of Montri Tramote, Narongchai Pidokrajt and Sangad Pukaothong. The researchfound that Lopburi College of Dramatic Arts’s creative
song is obvious identity reflected “local Lopburi lifestyle” The composite inspiration bases
general backgroundway of life and natural surroundings to compose main melody and
rewrite to be soft sweet according to Thai song composition theory. The songs reflects
obviously feeling. The rhetorical song shows beauty through imaginative feeling. Lyric
describes neat general background through composition mixed melody. Special melody,
the composer emphasizes the audience take more interested. These songs are found on
Rabam Natsurang Praprang-samyod Dance, Rabam Nop Narai Dance, Rabam Lawapura
Dance, Rajaseni Phra-Narai Dance, Rabam Narai Rajasadudi Dance, Ram Thon Dance, Rabam
Nuedkhao Dance, Rabam Dinsorpong Dance, Fornpuen Dance, Khita-Nattaya Drama
Asvaghosa Dance, Rabam Kwanklao Maoli Sri Dek Thai Dance, Rabam Bupha Malai Pradit
Dance, Rabam Dorkpikul Dance, Rabam Tantawan Dance, Rabam Preeprem Wanorn
Dance. and Ruenrerng Saran Nam-Thai Samai Jormpol Por Dance,
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บทนา
ในปัจจุบันโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในดานตาง ๆ มากมาย การศึกษาเรื่องราวในอดีต
วิ ถี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต ร อ งรอยของมนุ ษยแ ใ นสมั ยโบราณ กลุ มคนที่ ให ความสนใจวิ ช าการทางโบราณคดี
ประวัติศาสตรแ ใชในการรวบรวมขอมูลมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ใหเยาวชนรุนหลังไดเรียนรูตอไปการเรียนรู
เรื่อ งราวและรอ งรอยของมนุษยแสมัยโบราณ โดยอาศั ยพิจารณาคนควาจากโบราณวัตถุและโบราณสถานที่
มนุษยแในอดีตกาลสรางไว เชน เครื่องประดับ เครื่องใชสอย ซากอาคารบานเรือน ภาพเขียนแกะสลักและปั้น
หลอ เป็นตน วิชาทางโบราณคดี จําเป็นตองใชวิชาการอื่นเขา ชวย เชน ประวัติศาสตรแ มานุษยวิทยา สังคมวิทยา
ธรณีวิทยาและอื่น ๆ อีกมากมายหลายวิชา เพื่อนํามาใชส รางแนวความคิด เชื่อมโยงกับความรูส หวิทยาการ
ตาง ๆ เชน ความรู ทางประวัติศาสตรแ ความรูเรื่องพลังในการผลิต โครงสรางทางเศรษฐกิจระบบแหงสังคม
ความรูทางศิลปกรรม (ธนิต อยูโพธิ์, 2554: 3) วิทยาลัยนาฏศิล ปลพบุรี เป็นหนวยงานหนึ่งที่ไดทําการศึกษา
ขอมูลทางดานประวัติศาสตรแ โบราณคดี และวิถีชีวิตของคนในชุมชนทองถิ่น มาใชในการสรางสรรคแ ผลงาน
การแสดง
ในอดีตการสรางสรรคแผลงานการแสดง เชน ระบําโบราณคดี ไดอาศัย โบราณวัตถุและศิลปกรรม
ยุคสมัยตาง ๆ เป็นหลักการสรางสรรคแ จนทําให ศิลปะโบราณวัตถุแตละสมัยมีชีวิตชีวาขึ้น การนําเอาศิลปะ
ต า งยุ ค ต า งสมั ย อั น มี ลั ก ษณะท า ทาง และสํ า เนี ย งดนตรี ที่ มี ค วามสวยงามและความไพเราะแตกต า งกั น
มาผสมผสานกลมกลืนรวบรวมไวใหชมในที่แหงเดียวกัน จะเป็นแรงจูงใจใหผูดูผูชมปรารถนาที่จะศึกษาหา
ความรูแพรหลายตอไป (ธนิต อยูโพธิ์, 2554 : 3) ตามแนวคิดการประพันธแเพลง ของมนตรี ตราโมท ผูแตง
เพลงระบําโบราณคดี อาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตรแวา ดว ยชนชาติตาง ๆ ในแตล ะยุคสมัยวาเป็นชนชาติ
ใด แลวแตงทํานองใหมีสําเนียงโอนออนไปตามที่มีหลักฐานปรากฏเชนสมัยทวาราวดี มีสําเนียงเป็นเพลงมอญ
สมัยศรีวิชัยมีสําเนียงเป็นเพลงชวา หรือสมัยเชียงแสนมีสําเนียงเป็นลาว เป็นตน แมเครื่องดนตรีที่นําเขามาผสม
วงใชบ รรเลง เพลงแตล ะสมัย ก็เ ลือ กเอาแตเ ฉพาะที่มีห ลัก ฐานปรากฏวา มีใ นยุค นั้น ปรากฏเป็นเพียง
ภาพเขียน ภาพแกะสลักก็จัดสรางขึ้นโดยใหส ามารถใชบรรเลงไดจริง เชน รางระนาดตัดที่ใชบรรเลงใน
เพลงสมัยทวาราวดี (ภัทระ คมขํา, 2561 : 7)
ดานการประพันธแเพลง สงัด ภูเขาทอง ไดกลาวถึงทฤษฎีการวิเคราะหแบทเพลงไทยวา หมายถึง การ
นํ าเอาบทเพลงซึ่งอาจจะเป็ น บทร อ งหรือบทบรรเลงมาจําแนกส ว นตา ง ๆ หรือรายละเอีย ดที่อยูใ นเพลง
แสดงออกใหเห็นรายละเอียดตาง ๆ ที่วานี้อาจเป็นคุณสมบัติที่มีอยูในตัวบทเพลงเองหรือ อาจสว นประกอบ
สํา หรับ บทเพลงที่ เกิดจากความนิยม และไดปฏิบัติสืบเนื่องมาจนเป็นจารีตประเพณี บทเพลงที่จะนํามา
วิเคราะหแนี้ อาจเป็นเสียงที่เกิดจากการบรรเลง หรือบทเพลงที่เกิด จาการบันทึกเป็นตัว โนต อันบทเพลงตาง ๆ
ยอมประกอบขึ้นดวยสวนสําคัญที่ถือวาเป็นหลัก คือ สว นที่ทําใหเ กิดเป็นเสียงที่สามารถสรางสัญลักษณแขึ้น
แทนเสียงไดกับสวนที่เป็นระเบียบหรือหลักการหรือไวยากรณแของเพลงสิ่งที่ควรนํามาวิเคราะหแในบทเพลงไทย
ประกอบดวยสิ่งดังนี้
1. สวนที่เป็นทํานองหลักหรือเนื้อของเพลงทั้งทํานองรองและทํานองบรรเลงจะมีทํานองหลัก
ของเพลงหรือตัวเพลงที่แทจริง ในภาษาดนตรีไทยเราเรียกวา “ลูกฆอง”
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2. สวนปรุงแตง ทั้งทํานองรองและทํานองบรรเลง วาจะมีสวนปรุงแตงตามจุดประสงคแที่นักดนตรี
ตองการวาตองการใหเกิดอารมณแอะไร แมวาทํานองรองกับทํานองบรรเลงจะประกอบขึ้นดวยสวนปรุงแตง
ดวยกัน แตหลักการไมเหมือนกัน คือ
2.1 ทํานองรอง ประกอบดวย ทํานองเพลงและคํารอง สําหรับทํานองเพลงจะตองปรุงแตงใหเกิด
ความไพเราะบาง ใหมีเสียงที่ไมกระดางบาง ใหเกิดอารมณแตาง ๆ บาง คือจะมีทํานองของมันโดยเฉพาะ สวน
ทางคํารอง นอกจากจะผันแปรคํารองไปตามทํานองเพลงแลว ยังตองปรุง แตง คํา รอ งใหถูก ตอ ง ตามระดับ
เสียงของภาษา คือ วรรณยุกตแ และยังตองปรุงแตงใหมีเสียงหวานไมกระดาง เนื่องจากบางเสียงแมวาเป็นเสียง
ที่ถูกตอง ตามทํานองเพลงและวรรณยุกตแ
2.2 ทํานองบรรเลง สว นปรุงแตงทําใหเกิดความไพเราะขึ้น อาจปรุงแตงเป็นทางเก็บเพื่อใหมี
เสีย งเต็ม หรือ อาจแปรทํา นอง ใหเ ป็น อยา งอื่น ตามความเหมาะสมของเครื่องดนตรีรวมทั้งการปรุงแตง
ทํานองใหเกิดเป็นทางเดี่ยว ทั้งที่เป็นทางเก็บ ทางหวาน กับทางที่เหมาะกับการใชเครื่องดนตรีตาง ๆ
3. ทํานองพิเศษเกิดจากเทคนิคของการบรรเลง ทํานองแบบนี้อาจจะสอดแทรกทั่วไปในระหวางเพลง
บางเพลง เชน ลูกสะบัด ลูกขยี้ ลูกลอ ลูกขัด ลูกเหลื่อม ลูกตาม หรือการกวาด เป็นตน
4. สํานวนของเพลง ไดแก ทํานองที่ประดิษฐแขึ้น ไวโดยเฉพาะที่เห็นวาไพเราะงดงามแลวนําเขาไป
ประกอบเป็นสวนหนึ่งของบทเพลง บางครั้งเรียกวา “กลอน” ของเพลง และยังรวมไปถึงทํานองเพลงที่เ รา
เรีย กวา ลูกเทา และลูก โยนไปดว ย ซึ่งนักดนตรีไดประดิษฐแขึ้น เป็นทํานองเฉพาะอัน แตกตา งไปจากทํานอง
เพลงทั่วไป นอกจากนี้ยังมีสํานวนกลอน ที่มีเสียงตอเนื่องที่มีการตัดตอตามอยางเพลงเถาที่นักดนตรีไทยนิยม
ประดิษฐแกันมาก ดังที่ปรากฏอยูในบทเพลงทั่วไป (สงัด ภูเขาทอง, 2532: 25-26)
มนตรี ตราโมท ไดกลาวถึง คําวา “ทาง” มีความหมายแยกได 3 ประการ 1) วิธีการดําเนินทํานอง
โดยเฉพาะของเครื่องดนตรี 2) วิธีการดําเนินทํานองของเพลงที่ประดิษฐแขึ้นใหม 3) ระดับเสียงของเพลง
ที่ บ รรเลง (Key) ซึ่ ง กํ า หนดชื่ อ เรี ย กเป็ น ที่ รู กั น ทุ ก ๆ เสี ย ง ดั ง จํ า แนกเรี ย งลํ า ดั บ ไปที ล ะเ สี ย ง ต อ ไปนี้
ก ทางเพียงออลาง เรียกตามชื่อลูกฆองวงใหญลูกที่ 10 ลูกฆองลูกนี้เรียกวา “ลูกเพียงออ” อนุโ ลมเทียบเสียง
ของดนตรีสากลตรงกับเสียงฟารแ ข) ทางใน สูงกวาทางเพียงออลาง 1 เสียง เสียงที่เป็น Tonic จะเทียบไดกับ
เสียงซอล ค) ทางกลาง สูงกวาทางใน 1 เสียง เสียงที่เป็น Tonic จะเทียบไดกับเสียงลา ง) ทางเพียงออบน
สูงกวาทางกลาง 1 เสียง เสียงที่เป็น Tonic จะเทียบไดกับเสียงซีแฟลต จ) ทางกรวด สูงกวาทางเพียงออบน
1 เสียง เสียงที่เป็น Tonic จะเทียบไดกับเสียงโด ฉ) ทางกลางแหบ สูงกวาทางกรวด 1 เสียง เสียงที่เป็น
Tonic จะเทียบไดกับเสียงเรช) ทางชวาสูงกวาทางกลางแหบ 1 เสียง เสียงที่เป็น Tonic จะเทียบไดกับเสียงมี
ทางทั้ง 7 เสียงนี้มิใชวาเมื่อบรรเลงทางซึ่งเป็นระดับเสียง (Key) ใด จะตองคงอยูทางนั้นเสมอไปเพราะเพลง
บางเพลงทา นผูแ ตงไดยา ยระดับ เสียงอยูในตัว หรือบางเพลงก็มีประเพณีกําหนดใหเปลี่ยนระดับเสียง ก็ตอง
บรรเลงเปลี่ย นทางไปตามความเหมาะสมของเพลงนั้น ๆ (มนตรี ตราโมท, 2531: 12-15) สวนหนาทับที่ใช
บรรเลงประกอบทํานองเพลง สามารถแบงออกได 3 ประเภท คือ
1. หนาทับพื้นฐาน ไดแก หนาทับปรบไกและหนาทับสองไม
2. หนาทับพิเศษ
3. หนาทับเฉพาะ (สหวัฒนแ ปลื้มปรีชา, 2560: 35-37)
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ดนตรีไทยมีความสัมพันธแกับชีวิตคนไทยมาตั้งแตเกิดจนตาย ดวยเหตุนี้ดนตรีไทยจึง เป็นมรดกทาง
วัฒ นธรรมที่ล้ําคา ควรแกก ารศึก ษา และสืบทอดตอไป วัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะที่แสดงออกถึงความ
เจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบ ความกลมเกลียวกาวหนาของชาติ ตลอดจนศิลธรรมอันดีของประชาชน จาก
ความหมายและขอบขายของวัฒนธรรม ดนตรีจึงเป็นวัฒนธรรมสาขาศิลปะ และเป็นศิลปกรรมที่“สะท้อนให้
เห็น ถึงลักษณะชีวิต ไทย” อย างชัดเจนดนตรีไทยนั้น มีล ัก ษณะโครงสรา งที ่ต รงขา มกับ ดนตรีต ะวัน ตก
ดนตรีไทยไมอาจเปรียบไดกับ สถาปัต ยกรรมที่มีค วามมั่น คงมีลัก ษณะเป็นแทงหินได แตอาจเปรียบไดกับ
สภาพทางธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในสัง คมไทยที่เต็มไปดวยแมน้ําลําคลอง (ณรงคแชัย ปิฎกรัชตแ, 2528 :
1-3) ในอดีตที่ดนตรีไทยยังไมแพรหลายสูสถาบันการศึกษาเชนปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ดนตรี
ไทยรุงเรืองเป็นที่นิยมอยางสูงสุด ในยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทรแ ประมาณสมัยรัชกาลที่ 4 ถึง รัชกาลที่ 7 แหลง
ผลิตศิลปิน และครูดนตรีไทย คือ บาน วัด และวัง ครูหลายทานเริ่มฝึกดนตรีไทยเบื้องตนจากบานแลวไปฝึกตอ
ที่วัด สุดทายก็ไปจบลงที่วัง เขาไปเป็นนัก ดนตรีหลวง เชน หลวงประดิษฐแไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เรียน
ดนตรี ที่บานครูสินบิดาของทาน แลวไปแสดงฝีมือของทานที่วัดหลายแหงจากนั้นเขาสูวัง (พูนพิศ อมาตยกุล,
2534 : 22-23)
จากที่กลาวมาผูเ ขีย นจึง มีค วามสนใจศึก ษาเอกลัก ษณแวิธีก ารประพัน ธแเ พลง จากเพลงจํานวน
16 เพลงทีป่ รากฏในผลงานสรางสรรคแของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุ รี ตั้งแตปี พ.ศ. 2534-พ.ศ. 2561
เอกลักษณ์การสร้างสรรค์งานเพลงของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
บทความนี้ มีวัตถุประสงคแเพื่อ ศึกษาเอกลักษณแการประพันธแเพลงของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี โดย
มีสมมุติฐานวา บทเพลงในงานสรางสรรคแ ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีมีเอกลักษณแ คือ ใชลักษณะวิถีชีวิตไทย
ในจังหวัดลพบุรี เป็นแรงบันดาลใจประพันธแเพลง ดําเนิ นการศึกษาโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมขอมูล
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและการสัมภาษณแเชิงลึก ผูมีประสบการณแดานการสรางสรรคแชุดการ
แสดงของวิท ยาลั ย ฯ ได แก นายดิเ รก ทรงกัล ยาณวั ตร นายณรงคแ ฤทธิ์ คงปิ่น นางไพเราะ แสงเปล ง
นายพลณศักดิ์ ทรัพยแบางยาง
ขอบเขตการศึ ก ษา คื อ เพลงสร างสรรคแ ของวิ ท ยาลั ย นาฏศิล ปลพบุ รี ตั้ ง แต พ.ศ. 2534-2561
จํานวนทั้งสิ้น 16 เพลง นํามาวิเคราะหแเอกลักษณแวิธีการประพันธแเพลง ผลการวิเคราะหแขอมูล สรุปวา
เอกลักษณแวิธีการประพันธแเพลง ดานเนื้อหามี 3 ลักษณะ ดานรูปแบบและวิธีการประพันธแเพลงมี 4 ลักษณะ
ดังนี้
1. ทํานองเพลงในการแสดงที่สะทอนประวัติศาสตรแมีทั้งหมด 5 ชุด คือ ระบํานบนารายณแ ระบําลวปุ
ระ ระบํานาฏสุรางคแพระปรางคแสามยอด ราชเสนีพระนารายณแ และระบํานารายณแราชสดุดี
2. ทํานองเพลงในการแสดงที่สะทอนวิถี ชีวิตความเป็นอยูมีทั้งหมด 7 ชุด คือ ระบําดินสอพอง
ระบํานวดขาว รําโทน ฟูอนพวน คีต-นาฏยธรรมอัศวโฆษ ระบําขวัญเกลาเมาลีศรีเด็กไทย และรื่นเริงสราญ
นําไทยสมัยจอมพล ป.
3. ทํานองเพลงในการแสดงที่สะทอนธรรมชาติ มีทั้งหมด 4 ชุด คือ ระบําปรีดิ์เปรมวานรระบํา
ทานตะวัน ระบําดอกพิกุลและระบําบุปผามาลัยประดิษฐแ รายละเอียดดานเนื้อหาของเพลงจะนําไปวิเคราะหแ
ในชวงสรุปตอไป
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ดานวิธีการประพันธแทํานองเพลง ในผลงานสรางสรรคแ ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี พบวา ยึดหลัก
ทฤษฎีก ารประพัน ธแเพลงไทยและหลักการบรรจุเพลงรองเพลงหนาพาทยแ โดยใชทํานองหลัก สํานวนเพลง
ทํานองรอง และทํานองพิเศษ นํามาใชเป็นองคแประกอบในการประพันธแ ดังนี้
1. เพลงระบํานบนารายณแ นําทํานองเพลงฝรั่งรําเทา มาเป็นโครงสรางในการประพัน ธแโ ดยยึด
หลักการประพัน ธแเพลงไทยประพันธแเที่ยวชาและเที่ยวเร็ว เพื่ อใหมีความสมบูรณแกับชุดการแสดงพบทํานอง
พิเศษ คือ ลูกนํา (Introduction) สํานวนเพลงมีความเชื่อมโยงทํานองหลักวงดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการ
แสดง คือ วงปี่พาทย์ไม้นวม ระบบเสียงทางเพียงออลาง เสียงที่เป็น Tonic เทียบไดกับเสียงฟา เครื่องกํากับ
จังหวะหนาทับ คือ กลองแขก เที่ยวชาใชหนาทับตะเขิงเที่ยวเร็วใชหนาทับสองไมผูประพันธแสะทอนแนวคิดทาง
ประวัติศาสตรแ วัตถุประสงคแการประพันธแเพื่อ ตองการนอมรํา ลึกสมเด็จพระนารายณแมหาราช ทํานองเพลงมี
ความไพเราะแสดงถึ งความงดงาม โดยใชจิน ตนาการผสานกั บอารมณแ เขาไปมีส ว นรว มกับชุ ดการแสดง
นอกจากนี้ ทํานองเพลงระบํ านบนารายณแ เป็น ที่นิย มอยา งแพรหลาย ในงานแผ นดินสมเด็จพระนารายณแ
มหาราช จังหวัดลพบุรี
2. เพลงระบํ า วปุร ะ นํ าทํานองเพลงมอญ มาเป็นโครงสรางในการประพันธแโดยยึดหลั กการ
ประพันธแเพลงไทย ประพันธแทํานองชาและทํานองเร็ว เพื่อใหมีความสมบูรณแกับชุดการแสดง พบทํานองพิเศษ
คือ ลูกนํา (Introduction) สํานวนเพลง มีความเชื่อมโยงทํานองหลักวงดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการแสดง
คือ วงปี่พาทย์มอญ ระบบเสียงทางเพียงออบน เสียงที่เป็น Tonic เทียบไดกับเสียงซีแฟลต เครื่องกํากับจังหวะ
หนาทับ คือ ตะโพนมอญ ใชหน าทับมอญผูประพันธแสะทอนแนวคิดทางประวัติศาสตรแ มีวัตถุประสงคแการ
ประพันธแ เพื่อแสดงถึงความงดงามและความเจริญรุงเรืองของอารยธรรมลพบุรี โดยใชจินตนาการผสานกับ
อารมณแเขาไปมีสวนรวมกับชุดการแสดง
3. เพลงระบํานาฏสุรางคแพระปรางคแสามยอด ใชหลักวิธีการบรรจุเพลงรองและเพลงหนาพาทยแ
และหลักการประพันธแเพลงไทย โดยนําทํานองเพลงเขมรเปุาใบไม 2 ชั้น มาเป็นโครงสรางในการประพันธแ
ทํานองรองใชทํานองเพลงเขมรเปุาใบไม เพลงระบํานาฏสุรางคแพระปรางคแสามยอดผูประพันธแไดประพันธแเที่ยว
ชาและเที่ยวเร็ว ตามหลักการประพันธแเพลงไทย เพื่อใหมีความสมบูรณแกับชุดการแสดง วงดนตรีที่ใชบ รรเลง
คือ วงปี่พาทย์ไม้น วม ระบบเสียงทางเพียงออลาง เสียงที่เป็น Tonic เทียบไดกับเสียงฟา เครื่องกํากับจังหวะ
หนาทับ คือ โทนชาตรี ใชหนาทับเขมร การประพันธแคํารองมีลักษณะเป็นคํากลอน พรรณนาถึงความงาม
ขององคแพระปรางคแสามยอด ที่มีความเจริญรุงเรืองรุงเรืองและมีความความสวยงาม โดยมีเหลา สุรางคนางคแ
ออกมารา ยรํา เพื่อ บูช าสักการะ ตามคติค วามเชื่อ วา ในองคแพ ระปรางสามยอดนั้น มีเ ทพเจาอาศัยอยู เพื่อ
พิทักษแรักษา ผูประพันธแสะทอนแนวคิดทางประวัติศาสตรแ มีวัตถุประสงคแการประพันธแ เพื่อ แสดงถึง ความ
เจริญรุงเรืองของอารยธรรมแผนดินลพบุรี
4. เพลงราชเสนีพระนารายณแ ใชหลักการบรรจุเพลงรองและเพลงหนาพาทยแ โดยเลือกตาม
ความหมายเพลงมาบรรจุในชุดการแสดงทํานองเพลงหนาพาทยแ ประกอบดวย เพลงกราวกลางเพลงกราวเริงพล
และเพลงพญาเดิน ทํานองรองเป็นเพลงอัตราจังหวะชั้นเดียว ประกอบดวย เพลงเทพชาตรี เพลงเขมรกําปอ
เพลงเขมรปากทอ และเพลงขอมทรงเครื่อง วงดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการแสดง คือ วงปี่พาทย์ไม้นวม ใช
ระบบเสียงทางเพียงออลาง เสียงที่เป็น Tonic เทียบไดกับเสียงฟา เพลงหนาพาทยแใชเครื่องกํากับจังหวะหนา
ทับ คือ ตะโพนและกลองทัด สว นเพลงรองใชหนาทับปรบไก การประพันธแคํารองมีลักษณะเป็นคํากลอน
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พรรณนาถึงเหลาขุนนางในสมัยสมเด็จพระนารายณแมหาราช ซึ่ง ประกอบดว ย ขุนนางดานการทหาร ขุน
นางดานการฑูต และขุนนางดานวรรณกรรม สะทอนแนวคิดทางประวัติศาสตรแ
5. เพลงระบํานารายณแราชสดุดี นําทํานองเพลงนางนาคมาเป็นโครงสรางในการประพันธแ โ ดย
ยึด หลักการประพัน ธแเพลงไทย ประพันธแทํานองชาและทํานองเร็ว เพื่อใหมีความสมบูรณแกับชุดการแสดงวง
ดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการแสดง คือ วงมโหรีเ ครื่องหก ระบบเสียงทางเพียงออบน เสียงที่เป็น Tonic
เทียบไดกับเสียงซีแฟล็ต เครื่องกํากับจังหวะหนาทับ คือ โทนและรํามะนา ใชหนาทับสองไม ผูประพันธแสะทอน
แนวคิดทางประวัติศาสตรแ มีวัตถุประสงคแการประพันธแ เพื่อตองการนอมรําลึกสมเด็จพระนารายณแมหาราช
ทํานองเพลงมีความไพเราะแสดงถึงความงดงาม โดยใชจิน ตนาการผสานกับ อารมณแ เขา ไปมีสว นรว มกับ
การแสดง นอกจากนี้ผูประพันธแใช วงดนตรีที่เกิดในสมัยอยุธยา มาเป็นแนวในการสรางสรรคแชุดการแสดง
6. เพลงระบําดินสอพอง นําทํานองเพลงไทย มาเป็นโครงสรางในการประพันธแทํานองหลักโดย
ใชหลักการประพันธแเพลงไทย ประพันธแทํานองชาและทํานองเร็ว เพื่อใหมีความสมบูรณแกับชุดการแสดง พบ
ทํา นองพิ เ ศษ คือ ลู ก นํ า (Introduction) สํ า นวนเพลงมี ค วามเชื่ อ มโยงทํา นองหลั ก วงดนตรี ที่ ใ ช บ รรเลง
ประกอบการแสดง คือ วงปี่พาทย์ไม้นวม ระบบเสียงทางเพียงออลาง เสียงที่เป็น Tonic เทียบไดกับเสียงฟา
เครื่ อ งกํ า กั บ จั ง หวะหน า ทั บ คื อ กลองแขก ใช ห น า ทั บ พิ เ ศษผู ป ระพั นธแ ส ะท อ นวิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู
มีวัตถุประสงคแเพื่อตองการประชาสัมพันธแ จังหวัดลพบุรี ไดขึ้นชื่อวาเป็นแหลงผลิตดินสอพอง ที่มีคุณภาพดี
ที่สุดแหงเดียวในประเทศไทย ทํานองเพลงมีความไพเราะแสดงถึงความงดงามโดยใชจินตนาการผสานกับ
อารมณแเขากับชุดการแสดง
7. เพลงระบํานวดขาวนําทํานองเพลงเกี่ยวขาวมาเป็นโครงสรางในการประพันธแทํานองหลักโดย
ใชหลักการประพันธแเพลงไทยพบทํานองพิเศษมีลักษณะคลายเพลงรัว เรียกวา “ลมพัดหวน” วงดนตรีที่ใช
บรรเลงประกอบการแสดง คือ วงปี่พาทย์ไม้นวมระบบเสียงทางเพียงออลาง เสียงที่เป็น Tonic เทียบไดกับ
เสียงฟา เครื่องกํากับจังหวะหนาทับ คือ ตะโพน เที่ยวชาและเที่ยวเร็ว ใชหนาทับพิเศษ เพลงระบํานวดขาว
สะทอนแนวคิดทางวิถีชีวิตความเป็นอยูของคนไทย 8.เพลงรําโทน นําเนื้อรองและทํานองรองรําโทน มาเรียบ
เรี ย งเนื้ อร อ งเป็ น การบอกเล า เรื่ อ งราวโดยพรรณนาออกมาเป็น คํา ประพัน ธแใ นลั ก ษณะที่ เป็ น ทํา นองร อ ง
สอดคลองสัมพันธแกับทํา นองไดอ ยา งสนิท สนม ยึด คํา รอ งและทํา นองรอ งเป็น สํา คัญ โดยใหเลือกเพลงที่มี
ความหมายที่เกี่ยวของกับจังหวัดลพบุรี คํา รอ งสามารถสื่อถึงเหตุก ารณแ การแสดงความเชื่อมั่นในตัวของผูนํา
และเกีย่ วกับการเกี้ยวพาราสีของหนุมสาวหรือการแสดงความรักเพลงรําโทนสะทอนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู ของ
ชาวจังหวัดลพบุรีไดอยางเดนชัด ในอดีตการรองเลนรําโทนไมมีเครื่องดนตรีเป็นเพียงรําวงชาวบานนําถังน้ํามัน
มาเคาะแทนเครื่องดนตรี ผูขับรองและผูแสดงปรบมือใหจังหวะเพียงอยางเดียวปัจจุบันการรองรําโทนมีการ
ประยุกตแใหเกิดความเหมาะสมประกอบดวยผูขับรองและผูบรรเลงดนตรี ประกอบดวย โทน 1 คู ฉิ่ง 1 คู ฉาบ
เล็ ก 1 คู กรับ 1 คู วัตถุป ระสงคแของการรองเพื่ อ ให เกิดความรื่นเริงสนุกสนานโดยใชจินตนาการผสาน
กับอารมณแ และสถานการณแตาง ๆ มาเป็นแนวทางในการประพันธแคํารอง
8. เพลงฟูอนพวน นําเพลงที่มีสําเนียงลาว มาเป็นโครงสรางในการประพันธแ โดยยึดหลักการ
ประพันธแเพลงไทย ประพันธแทํานองชาและทํานองเร็ว เพื่อใหมีความสมบูรณแกับชุดการแสดง พบทํานองพิเศษ
คือ ลู กนํ า (Introduction) สํ านวนเพลงมีความเชื่อมโยงกับทํานองหลั ก การประพันธแบทรองและเรียบเรียง
ทํานองโดยใชเพลงสําเนียงลาว ไดแก เพลงลาวกระตุกกี่ สรอยเพลงลาวกระทบไมและเพลงลาวสองคอน มา
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เป็นหลักและแนวทางในการบรรจุเพลงวงดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการแสดง คือ วงปี่พาทย์ไม้นวม ระบบ
เสียงทางเพียงออลาง เสียงที่เป็น Tonic เทียบไดกับเสียงฟา เครื่องกํากับจังหวะหนาทับ คือ กลองแขก ใชหนา
ทับลาว การประพันธแคํารองมีลักษณะเป็นคํากลอน กลาวถึง กลุมไทยพวนกลุมหนึ่ง ที่อพยพเขามาตั้งถิ่นฐาน
ในประเทศไทย ที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิต ณ อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี ผูประพันธแสะทอน
แนวคิ ด ทางวิถ ีช ีว ิต ความเป็น อยู  โ ดยวัต ถุป ระสงคแก ารประพัน ธแเ พื ่อ แสดงถึง ความงดงามและความ
เจริญรุงเรืองของอารยธรรมลพบุรี โดยใชจินตนาการผสานกับอารมณแ เขากับชุดการแสดง10.เพลงคีต-นาฏย
ธรรมอัศวโฆษนํา ทํา นองรองเพลงไทยจากบทกวีและนิทานชากด มาเป็น โครงสรา งในการประพันธแทํา นอง
หลัก โดยยึดหลักการประพันธแเพลงการประพันธแบทรองและเรีย บเรีย งทํา นองเพลง โดยใชเ พลงที่เ กี่ย ว
หลัก การสอนธรรมะเพื่อเผยแพรพระพุทธศาสนาในจังหวัดลพบุรี วงดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการแสดง
คือ วงดนตรีสากล ไดนําแนวคิดจากวิธีการสอนของพระอัศวโฆษ ที่ออกเผยแพรพระพุทธศาสนา โดยใชดนตรี
และบทกวีเป็ น สื่ อ ในการสอนธรรมะให ม นุษยแ มีคุ ณธรรมและจริย ธรรมตามคํา สอนของพระพุท ธศาสนา
ไดสะทอนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูของมนุษยแ เรื่องหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจามาเป็นแรงบันดาลใจใน
การสรางชุดการแสดง
9. เพลงระบํา ขวัญเกลาเมาลีศ รีเด็ก ไทยใชห ลักการบรรจุเพลงรองและเพลงหนาพาทยแ โดย
นําเพลงไทยหลายเพลงมาเป็นทํานองหลักโดยเลือกตามความหมายเพลงมาบรรจุ ในชุดการแสดงทํานองเพลง
และทํานองรองเป็นเพลงสองชั้นประกอบดวยเพลงสะสม เพลงตุ฿กตา เพลงกระบอกทองและบรรเลงตอทาย
ดว ยเพลงเร็ว ประพัน ธแทํา นองพิเ ศษทา ยเพลงเร็ว โดยประพันธแจากทํานอง “เพลงเด็กเอเย เด็กดี ” นํามา
ปรุงแตงวงดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการแสดง คือ วงปี่พาทย์ไม้นวม ใชระบบเสียงทางเพียงออลาง เสียงที่
เป็น Tonic เทียบไดกับเสียงฟาเครื่องกํากับจังหวะหนาทับ คือ ตะโพนและกลองแขกเที่ยวชาใชตะโพนหนา
ทับสองไมเที่ยวเร็วใชกลองแขกหนาทับลูกหมดการประพันธแคํารองกลาวถึง การไวผมทรงตาง ๆ ของเด็กไทย
สมัยโบราณ ประกอบดวย ผมจุก ผมแกละ ผมเปี ย ผมโก฿ะตลอดจนการถายทอดคุณคาของประเพณีอันดี งาม
เรื่องการไวทรงผมของเด็กไทยสะทอนแนวคิดวิถีชีวิตความเป็นอยูมีวัตถุประสงคแเพื่อ แสดงถึงความงดงาม
และความเจริญรุงเรืองของอารยธรรมแผนดินลพบุรี โดยใชจินตนาการผสานกับอารมณแเขาไปมีสวนรวมกับชุด
การแสดง
10. เพลงรื่นเริงสราญนําไทยสมัยจอมพล ป. โดยทํานองเพลงแบงเป็น 3 ชวง ดังตอไปนี้ ชวงที่ 1
นําทายทํานองเพลงระบําลพบุรี มาเป็นโครงสรางในการประพันธแทํานองหลักโดยใชห ลักการประพันธแเพลง
ไทยชวงที่ 2 นําทํานองเพลงรําโทนมาเป็น โครงสรางในการประพันธแทํานองเพลงชวงที่3 นําทํานองเพลงรําวง
คองกานํามาเป็นโครงสรางในการประพันธแทํานองหลักและทํานองรองวงดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการแสดง
คือวงดนตรีรวมสมัยเป็นชุดการแสดงที่มุงเนนรื่นเริงสนุกสนาน ผูประพันธแส ะทอนวิถีชีวิตความเป็นอยูเมือง
ลพบุรี มีวัตถุประสงคแการประพันธแเพื่อ แสดงใหเห็นความเจริญรุงเรือง ของประชาชนจังหวัดลพบุรี ยกยองให
จอมพล ป. พิบูลสงคราม วาเป็นวีรบุรุษของชาวลพบุรี
11. เพลงระบํ า ปรี ดิ์ เปรมวานรนํา ทํ า นองเพลงเร็ว เรื ่อ งเขมรใหญ มาเป็น โครงสร างในการ
ประพันธแโดยยึดหลักการประพันธแเพลงไทย ประพันธแทํานองชาและทํานองเร็วเพื่อใหมีความสมบูรณแกับชุดการ
แสดง พบทํานองพิเศษ คือ ลูกนํา (Introduction) สํานวนเพลงมีความเชื่อมโยงทํานองหลัก วงดนตรีที่ใช
บรรเลงประกอบการแสดง คือ วงปี่พาทยแไมแข็ง ระบบเสียงทางในเสียงที่เป็น Tonic เทียบไดกับเสียงซอล
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เครื่องกํากับจังหวะหนาทับ คือ ตะโพน เที่ยวชาและเที่ยวเร็วใชหนาทับพิเศษ ผูประพันธแส ะทอนแนวคิดทาง
ธรรมชาติ มีวัตถุประสงคแการประพันธแ เพื่อ แสดงใหเ ห็น กิริย าอาการของลิง ที่อ าศัย อยู ณ ศาลพระกาฬ
จังหวัดลพบุรี แสดงถึงความเป็นธรรมชาติของลิงไดอยางชัดเจนทํานองเพลงมีความสนุกสนานและแสดงความ
ซุกซนตามอากัปกิริยาโดยใช จินตนาการผสานกับอารมณแเขาไปมีสวนรวมกับชุดการแสดง
12. เพลงระบําทานตะวัน นําทํานองเพลงไทย มาเป็นโครงสรางในการประพันธแทํานองหลักโดยใช
หลักการประพันธแเพลงไทย โดยประพัน ธแทํา นองรอ ง ทํานองเที่ยวชาและทํานองเที่ยวเร็ว เพื่อใหมีความ
สมบูรณแวงดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการแสดง คือ วงปี่พาทย์ไม้นวม ใชระบบเสียงทางเพียงออลาง เสียงที่เป็น
Tonic เทียบไดกับเสียงฟา เครื่องกํากับจังหวะหนาทับ คือ ตะโพนและกลองแขกเที่ยวชาใชตะโพนหนาทับ
ตะเขิง เที่ย วเร็ว ใชก ลองแขกหนา ทับ สองไม การประพันธแคํารองมี ลัก ษณะเป็น คํา กลอน มีแ นวคิด จาก
ฤดูกาลแหง ทุงทานตะวัน ในจังหวัดลพบุรี ความงามเหลามวลผกาดอกทานตะวัน ที่มีสีเหลืองอรามเรืองรอง
พลิ้วไหวลูตามสายลมสุดสายตาไปทั่วทองทุง สะทอนแนวคิดทางธรรมชาติ มีวัตถุประสงคแเพื่อ แสดงถึง ความ
งดงามและความเจริญรุงเรืองของอารยธรรมลพบุรี โดยใชจินตนาการผสานกับอารมณแ เขาไปมีสวนรวมกับชุด
การแสดง
13. เพลงระบําดอกพิกุล นําทํานองเพลงมาลีหวล 2 ชั้น มาเป็นโครงสรางในการประพันธแทํา นอง
หลัก โดยใชห ลัก การประพัน ธแเ พลงไทย โดยประพันธแทํานองเที่ยวชาและทํานองเที่ ยวเร็ว เพื่อใหมีความ
สมบูรณแวงดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการแสดง คือ วงปี่พาทย์ไม้นวม ใชระบบเสียงทางเพียงออลาง เสียงที่เป็น
Tonic เทียบไดกับเสียงฟา เครื่องกํากับจังหวะหนาทับ คือ กลองแขก เที่ยวชาใชหนาทับตะเขิง เที่ยวเร็วใช
หนาทับสองไม ผูประพันธแวัตถุประสงคแเพื่อสื่อใหเห็นธรรมชาติที่มีความสําคัญของดอกพิกุล กับจังหวัดลพบุรี
และตองการใหผูชมเกิดอารมณแออนหวานสวยงาม ทํานองที่ประพันธแขึ้น มีความไพเราะแสดงใหเห็นถึงความ
งดงาม โดยใชจินตนาการผสานกับอารมณแ เขาไป มีสวนรวมกับชุดการแสดง
14. เพลงระบํ า บุ ป ผามาลั ย ประดิ ษฐแ นํ า ทํา นองเพลงมาลั ย ดอกรั ก มาเป็ น โครงสร า งในการ
ประพันธแทํานองหลักโดยใชหลักการประพันธแเพลงไทย โดยประพันธแทํานองรอง ทํานองเที่ยวชาและทํานอง
เที่ยวเร็ว เพื่อใหมีความสมบูรณแมากขึ้น วงดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการแสดง คือ วงปี่พาทย์ไม้นวมใชระบบ
เสียงทางเพียงออลาง เสียงที่เป็น Tonic เทียบไดกับเสียงฟา เครื่องกํากับจังหวะหนาทับ คือ กลองแขก เที่ยว
ชาใชหนาทับลาว เที่ยวเร็วใชกลองแขกหนาทับสองไม การประพัน ธแคํา รองมีลักษณะเป็นคํากลอนที่มีความ
เกี่ยวของกับการประดิษฐแมาลั ย ในรูปทรงตาง ๆ สะทอนแนวคิด ทางธรรมชาติมีวัต ถุประสงคแเ พื่อ แสดงถึง
ความงดงามและความเจริญรุงเรืองของอารยธรรมลพบุรี โดยใชจินตนาการผสานกับอารมณแใหเขากับชุดการ
แสดง
สรุปผลการศึกษา
จากผลการวิเคราะหแผลงานเพลงสรางสรรคแในการแสดง ของ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จํานวน
16 เพลง ดานเนื้อหาที่สะทอนลักษณะวิถีชีวิตไทยในทองถิ่นลพบุรี ใน 3 ประเด็น คือ
1. การประพันธแทํานองและการเรียบเรียงเพลงที่สะทอนประวัติศาสตรแ จํานวน 5 เพลง คือ เพลง
นบนารายณแ สะทอนประวัติศาสตรแสมัยสมเด็จพระนารายณแมหาราช เพลงวปุระ สะทอนประวัติศาสตรแ สมัย
ทวาราวดี เพลงนาฏสุร างคแพระปรางคแส ามยอด สะทอนประวัติศาสตรแสมัยศตวรรษที่ 16-18 เพลงราชเสนี
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พระนารายณแสะทอนประวัติศาสตรแ ดานการฑูตและดานการทหารสมัยสมเด็จพระนารายณแมหาราชและเพลง
นารายณแราชสดุดี สะทอนประวัติศาสตรแ ซึ่งแสดงการบูชาสักการบูชาสมเด็จพระนารายณแมหาราช
2. การประพันธแทํานองและการเรียบเรียงเพลงที่สะทอนวิถีชีวิตความเป็นอยู จํานวน 7 เพลง คือ
เพลงระบําดินสอพอง สะทอนถึงชีวิตความเป็นอยู และการประกอบอาชีพของชาวลพบุรี เพลงระบํานวดขาว
ชาวลพบุรีถือเป็นกลุมภูมิภาคกลางของประเทศที่ประกอบอาชีพการทํานาเป็นหลัก เพลงรําโทน เพลงรื่นเริง
สราญนําไทยสมัย จอมพล ป. และเพลงฟูอนพวน จัดเป็นการละเลนเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง ของกลุมชน
ชาวลพบุรี หลังวางจากการทํางาน เพลงคีต -นาฏยธรรมอัศวโฆษ เป็นเพลงที่เกี่ยวของกับศาสนาถือเป็นสิ่ง
สําคัญในการดํารงชีวิต เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นคติสอนใจในการดําเนินชีวิต ระบําขวัญเกลาเมาลี
ศรีเด็กไทย สะทอนชีวิตความเป็นอยูของในเรื่องของความเชื่อ วาถาเด็กที่เกิด และเจ็บปุวยบอย ๆ ตองไว
ผมโก฿ะ ผมแกละและผมเปีย ตามดวงชะตาของตนเอง .
3. การประพันธแทํานองและการเรียบเรียงเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติ จํานวน 4 เพลง คือ เพลง
ระบํ า ปรี ดิ์ เปรมวานร สะทอ นธรรมชาติของลิ ง ศาลพระกาฬ และลิ งพระปรางคแ ส ามยอด เพลงระบํ า
ทานตะวันทุงทานตะวันของจังหวัดลพบุรีนั้น ถือเป็นแหลงทองเที่ยวและเป็นพืชเศรษฐกิจของชาวลพบุรี เพลง
ระบําดอกพิกุล ดอกไมประจําจังหวัดลพบุรี คือ ดอกพิกุล เพลงระบํา บุป ผามาลัย ประดิษ ฐแ เป็น การสื่อ
ลักษณะของธรรมชาติ โดยผานบทเพลงและบทรอง
ลักษณะการประพันธแเพลงและการบรรจุเพลงของผูประพันธแใชวิธีการประพันธแเพลงตามหลักแนวคิด
ทฤษฎีการประพันธแเพลงไทย คือ นําสวนที่เป็นทํานองหลัก สวนปรุงแตง ทํานองพิเศษ และสํานวนเพลงโดย
ยึดหลักการประพันธแเพลง ดังนี้
1. การประพัน ธแทํานองหลั ก นํา โครงสรางจากเพลงเดิมแล ว นํามาแตงขยายโดยยึดหลั กการ
ประพัน ธแเพลงไทย ไดแก เพลงระบําดิน สอพอง นําทํานองเพลงไทยเพลงหนึ่งมาแต งขยาย เพลงระบํานบ
นารายณแนําทํานอง“เพลงฝรั่งรําเทา”สองชั้นมาแตงขยายเพลงระบําปุระนําเพลงสําเนียงมอญมาแตงขยาย
เพลงระบํานารายณแราชสดุดี นําทํานอง “เพลงนางนาค” มาแตงขยายเพลงระบํานวดขาวนําทํานองเพลงไทย
เพลงหนึ่งมาแตงขยาย เพลงฟูอนพวน นําทํานองเพลงสําเนียงลาวมาแตงขยาย เพลงคีต -นาฏยธรรมอัศวโฆษ
นําเพลงที่ธรรมะมาทําทํานองใหม เชน “เพลงวันพระชาวพุทธควรหยุดเหลา ”เพลงรื่นเริงสราญนําไทยสมัย
จอมพล ป. ชวงที่ 1 นําทํานอง “เพลงระบําลพบุรี” มาปรุงแตง ชวงที่ 2 นํานองรองรําโทนมาประพันธแใหม
ชวงที่ 3 นําทํานองเพลงรําวงคองกามาปรุงแตงขึ้นใหม เพลงระบํา ทานตะวัน นําทํานองเพลงไทยเพลงหนึ่งมา
แตงขยาย เพลงระบําดอกพิกุล นําทํานอง “เพลงมาลีหวน” สองชั้น มาแตงขยาย เพลงระบําบุปผามาลัย
ประดิษฐแ นําทํานอง “เพลงมาลัยดอกรัก”และเพลงระบําปรีดิ์เปรมวานร นําทํานองเพลงเร็ว “เพลงเรื่องเขมร
ใหญ ” มาขยายขึ้นใหม
2. การเรี ย บเรี ย งทํ านองเพลง ที่ ยึ ดหลั ก การบรรจุเ พลงรอ งเพลงหนา พาทยแ โดยเลื อ กตาม
ความหมายเพลงเป็นหลักในการบรรจุเพลง ในชุดการแสดง คือ เพลงราชเสนี พ ระนารายณแ เพลงระบํานาฏ
สุรางคแ พระปรางคแสามยอดและเพลงระบําขวัญเกลาเมาลีศรีเด็กไทย
ผูประพันธแเพลงไดนํามาเป็นหลักและแนวทางในการประพันธแ นําทํานองหลักมาปรุงแตงทํานองและ
รอ ยเรีย งใหเ กิด ความไพเราะ สามารถถายทอดอารมณแความรูสึกใหผูชมไดอยางชัดเจน การบรรจุเพลงรอง
และเพลงหนาพาทยแนําเพลงที่มีความหมายมาบรรจุ ในชุดการแสดงทั้งทํานองเพลงและทํา นองรอ งการเลือก
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ใชสํานวนเพลงเป็นสํานวนทํานองที่แตงขึ้นใหเห็ นความงดงามโดยใชจิน ตนาการผสานกับ อารมณแ เขาไป
มีสวนรวมกับชุดการแสดงนั้น เพื่อใหเกิดความไพเราะเหมาะสมใหมากที่สุด การประพัน ธแบ ทรอ งและการ
ประพัน ธแทํานองรอ งเป็นการบอกเลาเรื่องราวโดยเริ่ม จากที่ม าพรรณนาถึงรายละเอียดมาเป็นคําประพันธแ
ในลักษณะบทกลอนบทรองและทํา นองรอ งสอดคลอ งสัม พัน ธแกั บทํานองเพลงไดอยางสนิทสนมลักษณะคํา
ประพันธแเป็นคํากลอนบทรองสามารถสื่อความหมายกับการแสดงใหผูชมไดอยางชัดเจน คือ รําโทนวิธีการ
ประพัน ธแทํ า นองพิเ ศษเป็ น ทํ า นองที่ ผู ป ระพั น ธแ มุ ง เน น ให ผู ช มเกิ ด ความสนใจในชุ ด การแสดงมากยิ่ ง ขึ้ น
คือ ทํานองนํา (Introduction) คือ เพลงระบําดินสอพอง เพลงระบํานบนารายณแ เพลงระบําปุระ เพลงระบํา
ปรีดิ์เปรมวานร เพลงฟูอนพวน เพลงระบําบุปผามาลัยประดิษฐแ กระบวนการความคิดของผูประพันธแทํานอง
เพลง ประพันธแบ ทรองและทํานองรอง ทํานองพิเศษสะท อนลักษณะชีวิตไทยในทองถิ่นจังหวัดลพบุรีอยาง
ชัดเจน
ลักษณะวงดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบ การแสดงสรางสรรคแของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จําแนกได
6 ประเภท คือ
1. วงมโหรีเครื่องหก ใชบรรเลงประกอบการแสดงจํานวน 1 ชุด คือ ระบํานารายณแราชสดุดี การ
เลือกใชวงมโหรีเครื่องหก เพราะเป็นเครื่องดนตรีภาคกลาง เหมาะสมกับชุดการแสดง
2. วงปี่พาทยแไมนวม ใชบรรเลงประกอบการแสดงจํานวน 9 ชุด คือ ระบํานบนารายณแ ฟูอน
พวน ระบําบุปผามาลัยประดิษฐแ ระบําทานตะวัน ระบําดอกพิกุล ระบําดินสอพอง ระบํานวดขาว ระบําขวัญ
เกลาเมาลีศรีเด็กไทยและราชเสนีพระนารายณแ การเลือกใชวงปี่พาทยแไมนวม เพราะเป็นวงดนตรีภาคกลาง
เพื่อใหเหมาะสมกับชุดการแสดง
3. วงปี่พาทยแไมแข็ง ใชบรรเลงประกอบการแสดงจํานวน 2 ชุด คือ ระบําปรีดิ์เปรมวานร ระบํา
นาฏสุรางคแพระปรางคแสามยอด การเลือกใชวงปี่พาทยแไมแข็ง เพราะเป็นวงดนตรีภาคกลาง เพื่อใหเหมาะสมกับ
ชุดการแสดง
4. วงปี่พาทยแมอญ ใชบรรเลงประกอบการแสดงจํานวน 1 ชุด คือ ระบําวปุระ ในการเลือกใชวงปี่
พาทยแมอญเพราะเป็นวงดนตรีภาคกลาง เพื่อใหเหมาะสมกับชุดการแสดง
5. วงดนตรีสากล ใชบรรเลงประกอบการแสดงจํานวน 1 ชุด คือ คีต -นาฏยธรรมอัศวโฆษ การ
เลือกใชวงดนตรีสากล เพื่อใหผูชมเขาถึงไดงายขึ้น เพื่อใหเหมาะสมกับชุดการแสดง
6. วงดนตรีรวมสมัยใชบรรเลงประกอบการแสดงจํานวน 1 ชุด คือ รื่นเริงสราญนําไทยสมัย
จอมพล ป. การเลือกใชวงดนตรีรวมสมัย เพื่อใหเหมาะสมกับชุดการแสดง
สวนชุดการแสดงรําโทน เป็นการแสดงที่ใชเพียงผูขับรองและผูบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะ คือ
โทน 1 คู ฉิ่ง 1 คู ฉาบเล็ก 1 คู และกรับ 1 คู
ลักษณะหนาทับที่ใชประกอบการแสดง ใชหนาทับ 3 ประเภท คือ หนาทับพื้นฐาน ไดแก เพลงระบํา
บุปผามาลัยประดิษฐแ เพลงระบํานาฏสุรางคแพระปรางคแสามยอด เพลงระบํานารายณแราชสดุดี เพลงระบําขวัญ
เกลาเมาลีศรีเด็กไทย เพลงระบําดอกพิกุล หนาทับพิเศษ ไดแก เพลงระบําวปุระ เพลงระบําทานตะวัน เพลง
ระบํานบนารายณแ เพลงฟูอนพวน เพลงระบําปรีดิ์เปรมวานร เพลงราชเสนีพระนารายณแ หนาทับเฉพาะ
ไดแก เพลงระบําดินสอพอง เพลงระบํานวดขาว
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ในอดีตดนตรีไทยยังไมแพรหลายสูสถาบันการศึกษาเชนในปัจจุบันยุคสมัยแรก ๆ นั้นการเรียนดนตรี
ของครูหลาย ๆ ทาน ฝึกดนตรีไทยแบบมุขปาฐะ โดยการบอกเลาใหจดจําเอง ทําใหดูแลวทําตาม สังเกต จํา
แบบอยาง หรือเรียกวา “ครูพักลักจํา” สถานที่ใหความรู หรือศูนยแรวมแหลงความรูนั้นมีอยู 3 แหลง คือ บาน
วัดและวัง ตอ มาเมื่อ มีการศึ กษาตามอยา งของตะวันตก สถานศึกษาเริ่มเข ามามีบ ทบาทในสั งคมมากขึ้ น
สงเสริมใหคนรูจักการเสาะแสวงหาความรูและนําความรูไปพัฒนา ใหชีวิตมีความเป็นอยูที่ดีขึ้น วิทยาลัยนาฏ
ศิล ปลพบุ รี จั ดทําการเรี ย นสอน จั ดการแสดง การจัดทําวิจัย และการให บริการวิช าการ ตลอดจนการ
สร างสรรคแชุดการแสดง และการสร างสรรคแผ ลงานเพลง วิธีการการประพันธแ เพลง โดยศึกษาขอมูล และ
หลักฐานทางประวัติศาสตรแ ศึกษาชีวิตความเป็นอยู และศึกษาธรรมชาติ มาเป็นแรงบันดาลใจในการประพันธแ
เพลงที่สะทอนลักษณะวิถีชีวิตไทยในทองถิ่นลพบุรี มาเป็นฐานในการแตงเพลง
ครูน้ําวา รมโพธิ์ทอง ผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทย วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี เป็นครูภูมิปัญญาชาวบ าน
บิดาและมารดาประกอบอาชีพทํานา เนื่องจากฐานะทางครอบครัวยากจน จึงไมมีโอกาสทางศึกษา แตดวย
ความวิริยะ และอุตสาหะ มีความพยายามที่จะศึกษาหาความรูดวยตนเอง เริ่มฝึกหัดดนตรีไทยครั้งแรกกับ ครู
เติ้ม ทองโต หลังจากนั้นทานมีโอกาสไดเดินทางเขาสู กรุงเทพมหานคร และฝากตัวเป็นศิษยแ หลวงประดิษฐแ
ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) สํานักดนตรีของ ครูหลวงประดิษฐแไพเราะ ถือวาเป็นสํานักดนตรีที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ ในวงการดนตรีไทยเป็นอยางมาก ครูน้ําวา รมโพธิ์ทอง ไดรับการถายทอดวิชาความรู จากครูหลวง
ประดิ ษ ฐแ ไ พเราะ (ศร ศิ ล ปบรรเลง) จนมี ชื่ อเสี ย งในวงการดนตรี ต อมาหลั ง จาก หลวงประดิ ษ ฐแ ไ พเราะ
(ศร ศิลปบรรเลง) ถึงแก อนิจกรรม ครูน้ําวา รมโพธิ์ทอง ได ฝากตัวเป็นศิษยแกับครูดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงอีก
หลายทาน เชน คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง ครูสมภพ ขําประเสริฐ ครูสอน วงฆอง ครูบาง หลวงสุนทร ฯลฯ
ทําใหทานเป็นผูที่มีฝีมือในการบรรเลงดนตรีไทย จนไดรับการยอมรับในหมูนักดนตรีไทยโดยทั่วไป แสดงใหเห็น
วา ครูน้ําวา รมโพธิ์ทอง ไดใชประสบการณแตรงจากบาน สูวัง และวัด ทานไดนําความรูและความสามารถของ
ทาน ที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน มาเป็นแนวทางและกระบวนการในการปรพันธแเพลง อีกดวย ดวย
ขอมูลทั้งหมด ตรงกับทฤษฎี ของ พูนพิศ อมาตยกุล ที่กลาวเรื่อง บาน วัด วัง ไดอยางชัดเจน
บรรณานุกรม
ณรงคแชัย ปิฎกรัชตแ. (2528). ลักษณะดนตรีไทย.สงขลา : คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ
วิทยาลัยครูสงขลา.
ธนิต อยูโพธิ์. (2528). “ดนตรีในพระธรรมวินัย.” ในสารัตถดนตรีไทย, ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ
นายชวลิสรแ กันตารัติ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแเจริญวิทยแการพิมพแ.
กรมศิลปากร (2554). “ระบาชุดโบราณคดี.” จัดพิมพแในวาระครบ 111 ปี.
พูนพิศ อมาตยกุล.(2534). ประวัติและพัฒนาการดนตรีไทย, กรุงเทพฯ : 22-23
ภัทระ คมขํา. (2561). เพลงระบา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแแหงจุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย.
มนตรี ตราโมท. (2531).ศัพท์สังคีต. กรุงเทพฯ : โรงพิมพแการศาสนา.
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี. (2561). รวมผลงานการประดิษฐ์และสร้างสรรค์การแสดง. ลพบุรี: วิทยาลัยนาฏ
ศิลปลพบุรี.

(236)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

สงัด ภูเขาทอง. (2532). การดนตรีไทยและทางเข้าสู่ดนตรีไทย.กรุงเทพฯ : โรงพิมพแเรือนแกวการพิมพแ.
สหวัฒนแ ปลื้มปรีชา.(2560). เครื่องหนัง : หน้าทับที่ใช้กับเพลงไทย.กรุงเทพฯ : คณะศิลปศึกษาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป.
ณรงคแฤทธิ์ คงปิ่น. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี. สัมภาษณแ,14 มกราคม 2562.
ดิเรก ทรงกัลยาณวัตร. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี. สัมภาษณแ, 7 มกราคม 2562.
พลณศักดิ์ ทรัพยแบางยาง. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี. สัมภาษณแ, 28 มกราคม 2562.
ไพเราะ แสงเปลง. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี. สัมภาษณแ, 25 กุมภาพันธแ 2562.

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(237)

บทบาทและหน้าที่ของ “ซออู้” ในการบรรเลงประกอบการแสดง
ROLE AND DUTIES OF “SAW-U” IN MUSICAL PERFORMANCE
รัฐวุฒิ ยุชพัลลภ*
RATTHAWUT YUTCHAPANLOP
บทคัดย่อ
ซออู เ ป็ น เครื่ อ งดนตรี ป ระเภทที่ มี เ สี ย งใกล เ คี ยงกั บ เสี ย งมนุ ษ ยแ และมี เป็ น เครื่ อ งดนตรี ประเภท
เครื่องสายซึ่งมีบทบาทในวงปี่พาทยแไมนวม วงดนตรีที่ใชในการบรรเลงประกอบการแสดง บทความนี้ผูเขียน
ตองการศึกษาบทบาทและหนาที่ของซออูในการบรรเลงประกอบการแสดงโดยสังเคราะหแจากการทบทวน
วรรณกรรม เพื่ออธิบายความเป็นมาของซออู คุณลักษณะเสี ยง และบทบาทหนาที่ของซออูในการบรรเลง
ประกอบการแสดง เพื่อชี้ใหเห็นแนวทางการบรรเลงซออูเพื่อประกอบการแสดง
ผลการศึกษาพบวาซออูเป็นเครื่องดนตรีที่มีบทบาทในวงเครื่องสาย วงมโหรี และวงปี่พาทยแไมนวม
ดวยโทนเสียงที่มีลักษณะทุมต่ําและสามารถออกเสียงสระไดใกลเคีย งกับซอสามสายหรือใกลเคียงกับเสียง
มนุษยแ ทําใหมีบทบาทในการสีคลอรอง และบรรเลงรวมกับวงปี่พาทยแในการประกอบการแสดงโดยมีบทบาท
แทนปี่ ผูบรรเลงตองมีทักษะการบรรเลงรวมวง โดยเฉพาะการบรรเลงเพลงสองชั้น เพลงหนาพาทยแ และทักษะ
การสีคลอรองรวมดวยซึ่งตองอาศัยความชํานาญและปฏิภาณไหวพริบอยางมาก เนื่องจากตองบรรเลงเพลง
รวมกับวงปี่พาทยแตลอดการแสดง ขณะเดียวกันยังตองสีคลอรองใหถูกตองตามทํานองเพลงและคํารองซึ่งเป็น
การบรรจุเพลงใหมทั้งนี้ผูบรรเลงซออูควรพัฒนาทักษะการบรรเลงประกอบการแสดง เพื่อใหเกิดความไพเราะ
และถูกตองตามระเบียบแบบแผน
คาสาคัญ : บทบาทหนาที่, ซออู, ประกอบการแสดง

ABSTRACT
Saw-u is a musical instrument that sounds close to human voice and is a string
instrument. Saw-u has a role in the Piphat Mainuame which is the band used in the
performance. The author wants to study the function and duties of Saw-u in playing for the
performance in this article by synthesizing from the review of a literature to explain the
history of Saw-u, the voice feature, and the role of Saw-u in the acting for the performance
in order to point out the way for playing in the representation. The result of the study
showed that saw-u is a musical instrument that plays in the string quartet, Mahori, and Piphat
Mainuame. Saw-u has a low tone and can play the vowel sounds as close to the saw sam sai
or the human voice causing a role in accompanying with singing and playing in
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
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accompanying with the Piphat in the show. Saw-u has a role to replace the Pi. The performer
must have the combined playing skills especially in the playing of two layers music, song
and the skill of playing in accompanying with singing which requires a lot of skill and wisdom.
Because Saw-u has to be playing the song together with the Piphat throughout the
performance. At the same time, the playing of saw-u in accompanying with the other
instrument has to be correct according to the melody and the lyrics, which is a new song.
Therefore, the instrumental players should improve their acting skills for the performance in
order to create melodic and correctness in accordance with the rules.
Keywords : Role and Duties, Saw-u, Musical Performance

บทนา
วั ฒ นธรรมความบั น เทิ ง ของไทยสะท อ นผ า นนาฏกรรมหลากหลาย อาทิ โขน ละคร ฟู อ น
รําเป็นเอกลักษณแของวัฒนธรรมชาติที่ผสานศิลปะหลากหลายแขนงทั้งวิจิตรศิลป นาฏศิลป และดุริยางคศิลป
ดนตรีไทยจึงมีบทบาทตอการแสดงอยางแยกไมออกโดยเฉพาะวงปี่พาทยแซึ่งมีหนาที่ในการบรรเลง
ประกอบการแสดงของราชสํานัก เชน วงปี่พาทยแไมแข็ง บรรเลงประกอบการแสดงโขน เพื่อบอกกิริยาอาการ
ของตัวละคร รวมทั้งสื่อสารอารมณแไปยังผูชม วงปี่พาทยแดึกดําบรรพแ บรรเลงประกอบการแสดงละครดึกดํา
บรรพแ หรือวงปี่พาทยแไมนวม บรรเลงประกอบการแสดงละคร ระบํา รําอวยพร เป็นตน
ซออู เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่มีบทบาทอยูในวงดนตรีไทยรูปแบบตางๆ ทั้งวงเครื่องสาย
วงปี่พาทยแ และวงมโหรี ดวยน้ําเสียงที่นุมลึกออนโยน ขณะเดียวกันก็มีความคมชัดสามารถสื่อสารอารมณแกอปร
กับสีคลอรองไดดีสงผลใหซออูมีบทบาทในวงปี่พาทยแไมนวมแทนเสียงดังจาของปี่ในซึ่งเหมาะสําหรับพื้นที่โลง
แจง ซออูจึงเป็นเครื่องดนตรีที่มีความสํา คัญอยางมากในการบรรเลงประกอบการแสดงละคร หรือรําอวยพร
การบรรเลงซออูประกอบการแสดงผูบรรเลงจะตองมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของซออูเป็นอยางดี และ
สามารถนําทักษะความเขาใจในการบรรเลงซออูมาประยุกตแใชในสถานการณแตางๆ ไดอยางเหมาะสม เพื่อให
สามารถบรรเลงไดแนบสนิทกลมกลืนกันดีกับวงปี่พาทยแ และสัมพันธแกับการแสดง
บทความนี้ผูเขียนจึงสังเคราะหแความรูจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับซออู และบทบาท
หน า ที่ใ นการบรรเลงประกอบการแสดง เพื่อ เป็น แนวทางในการศึ กษาบทบาทหน าที่ ของซออู ตลอดจน
ประยุกตแใชทักษะในการบรรเลง
ความเป็นมาของซออู้
ซออู เป็นซอ 2 สาย มีเสียงทุมต่ํา กลองเสียงหรือกะโหลกซอทําจากกะลามะพราวที่เรียกวา
“มะพราวซอ” แกะลวดลายใหมีความวิจิตรงดงาม อาทิ ลายไทย ลายธรรมชาติ หรือสัตวแหิมพานตแ ซออูเป็น
เครื่องดนตรีไทยที่ไมปรากฏหลักฐานแนชัดวาเกิดขึ้นในสมัยใด แตนักวิชาการดนตรีไทยสันนิษฐานวา ซออูเป็น
เครื่องดนตรีที่ไดรับอิทธิพลมาจากซอจีนคือ “เย-หู” (Ye - hu) ในสมัยรัตนโกสินทรแนี้เอง หากแตไมปรากฏ
หลักฐานพิสูจนแขอสันนิษฐานดังกลาว อยางไรก็ตามยังมีนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทยบางทานมอง
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วา ซออูเป็นเครื่องดนตรีที่คนไทยคิดประดิษฐแขึ้นเอง ดังที่ ปัญญา รุงเรือง (2546) กลาววาซอ2 สายในแถบ
เอเชียอาคเนยแที่คลายกับซออูของไทยมากที่สุดก็คือซอเขมร ซึ่งยังคงใชกันอยูในกลุมชาวเขมรในประเทศไทยใน
ขณะเดียวกันซอ 2 สายของพื้นบานที่พบในประเทศไทยยังมีแบบอื่นๆ อีก เชน ซอกระดองเตา ซอปี๊บ ซอ
กระปอง ลวนแตเป็นภูมิปัญญาชาวบานทั้งสิ้น หากซออูเป็นซอที่นํามาจากจีน หรือไดแบบอยางมาจากจีนทําไม
จึงไมเรียกวา “ซอจีน” ตามแบบที่ไทยเรียกเครื่องดนตรีที่ มาจากวัฒนธรรมอื่น เชน กลองแขกปี่ชวา ฆองมอญ
เป็นตน ซึ่งเห็นไดชัดวาซออูทําจากวัสดุพื้นบานของไทย คือกะลามะพราวที่มีอยูทั่วไปไมไดนําแบบอยางมาจาก
จีน เมื่อทําขึ้นแลวลองสีดู พอไดยินเสียงก็ตั้งชื่อวา “ซออู” ตามเสียงที่ไดยิน ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของ ชิ้น
ศิลปบรรเลง (2521) จริงๆ ซออูอาจเกิดขึ้นตั้งแตสมัยสุโขทัยหรือกอนหนานั้ น ไมไดนําแบบอยางมาจากจีน
เนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศเมืองหนาวไมมีมะพราวขึ้น เพราะมะพราวเป็นพืชเมืองรอน อีกทั้งการที่ซอ
สามสายของไทยมีรูปรางที่วิจิตรงดงาม แสดงวาตองมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นลําดับจากซอบางชนิดที่เคยใชอยู
กอน เชน ซออู ซอดวง ตอมาคนไทยจึงคิดปรับปรุงของเดิมที่มีใหเป็นซอใหมที่มีสามสาย มีรูปรางงดงามตาม
แบบฉบับของศิลปกรรมในสมัยสุโขทัย จึงสันนิษฐานวา ซออู เขาใจวามีมากอนซอสามสายแลวแตไมไดกลาวถึง
ไวเทานั้น

ภาพที่ 1 ซอเย-หู (Ye-hu) ของจีน (ซาย) และซออูของไทย (ขวา)
ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Yehu
และ วรารัตนแ สีชมนิ่ม (2561)

(240)

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

จากภาพจะเห็นไดวาลักษณะรูปรางของซอทั้ง 2 ชนิดมีความคลายคลึงกันอยางมากตางกันเพียง
รายละเอียดของโครงสรางบางประการ ทําใหเกิดขอสันนิษฐานของการได รับอิทธิพลระหวางซอจีนและซอไทย
อยางไรก็ตามลักษณะของซออูมีสวนประกอบตางๆ ดังนี้
1) กะโหลกซออู ทํ า หน า ที่ เ ป็ น ตั ว ขยายเสี ย งทํ า ด ว ยกะลามะพร า วเช น เดี ย วกั บ ซอสามสาย
แตใชกะลามะพราวที่มีขนาดใหญกวาหรือมีลักษณะกลมรี ตัดกะลาตามยาวออกดานหนึ่งใหพูอยูขางบนใชเป็น
เครื่องอุมเสียง ขึงหนาดวยหนังแพะหรือหนังวัว กะโหลกซออีกดานหนึ่งกําหนดระยะสําหรับแกะลวดลายโดย
คํานึงถึงเรื่องเสียงเป็นสําคัญ เพื่อใหเสียงดังกังวาน

ภาพที่ 2 ตัวอยางลวดลายการแกะสลักกะโหลกซออู
ที่มา : วรารัตนแ สีชมนิ่ม (2561)
ลักษณะกะโหลกซออูมี 2 แบบคือ หัวชาง และมวยพราหมณแ ซึ่งมีความแตกตางกันของทรงกะโหลก
โดยกะโหลกทรงหัวชางจะมีลักษณะกลมไมเห็นพูของกะโหลกมากนัก ขณะที่กะโหลกทรงมวยพราหมณแจะเห็น
พูหรือปุุมสามเสาชัดเจนกวา ดังปรากฏในภาพตัวอยางดังนี้

ภาพที่ 3 กะโหลกซอทรงหัวชาง (ซาย) และกะโหลกซอทรงมวยพราหมณแ (ขวา)
ที่มา : วรารัตนแ สีชมนิ่ม (2561)
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2) คั น ทวน ทํ า ด ว ยไม เ นื้ อ แข็ ง หรื อ งาช า ง กลึ ง ให มี ลั ก ษณะกลมส ว นบนสุ ด ของคั น ทวน
มีเสนผาศูนยแกลางประมาณ 3 เซนติเมตร และคอยๆ เรียวเล็กลงเรื่อยๆ สวนล างสุดมีเสนผาศูนยแกลาง
ประมาณ 1 เซนติเมตร สําหรับสอดเขาไปในกะโหลกซอชวงกลางคันทวนบางคันอาจประดับดวยมุก หรือโลหะ
เชนเดียวกับซอสามสาย
3) ลูกบิด ทําจากไมเนื้อแข็งหรืองาชางเชนเดียวกับคันทวน สอดกานเขาไปในทวนยื่นทะลุออกมา
ทางดานหนา ตอนปลายของลูกบิดเจาะรูสําหรับผูกสายซอ ลูกบิดอันบนใชสําหรับผูกสายทุม และลูกบิดอันลาง
ใชสําหรับผูกสายเอก
4) หมอนซอ ทําดวยผา กระดาษ หรือไมใหมีลักษณะกลมเป็นหมอนหนุนสายใหพนหนาซอและชวย
ในเรื่องการกําทอนเสียง
5) คันชัก ทําดวยไมเนื้อแข็งหรืองาชาง ขึงดวยหางมาประมาณ 200 เสน ใหมีลักษณะโคงเหมือน
สายกระสุนหรือหนาไม อยูระหวางสายซอทั้ง 2 สายสําหรับสีเพื่อใหเกิดเสียง
6) สาย ทําดวยไหมฟั่นเป็นเกลียว เป็นสวนที่เสียดสีกับคันชักแลวเกิดเสียง โดยขึงจากปลายลูกบิด
ผานหนาซอและผูกที่สวนปลายของคันทวน มี 2 สาย ไดแก สายทุม (สายใน) และสายเอก (สายนอก) ตั้งเสียง
หางกันเป็นคู 5 คือ เสียงโด และซอล ตามลําดับ
7) รัดอก เชือกหรือสายไหมที่ผูกรั้งสายทั้ง 2 ไวกับคันทวนซอเพื่อใหสายตึง (เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี,
2530 และ ธนิต อยูโพธิ์, 2523) โดยแสดงใหเห็นภาพสวนประกอบซอสามสายไดดังนี้
.

ลูกบิด
คันชัก

รัดอก
คันทวน

สาย

กะโหลกซอ

หมอนซอ
ภาพที่ 4 สวนประกอบของซออู
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ลักษณะเสียงของซออูนั้นมีความใกลเคียงกับเสียงมนุษยแเชนเดียวกับซอสามสาย และเสียงปี่ใน ซึ่ง
เกิดจากลักษณะของกะโหลกซอที่เป็นปุุมสามเสาและโครงสรางสัดสวนของซออูสงผลใหเกิดเสียงนาสิกและมี
ความดังกังวาน ดังที่ ธีรพันธุแธรรมานุกูลชางผูผลิตซอกลาววา “เสียงซออู้ก็เกือบจะไปถึงซอสามสาย เพราะเขา
ใช้ซออู้คลอร้อง เพราะเสียงก็ใกล้กับสาเนียงคนร้อง แต่ ก็ยังไม่ใกล้เท่าสามสายทีเดียวนัก เพราะเหตุที่มีเสียง
หลายๆ เสียง”
จากลักษณะเสียงที่อธิบายมาขางตน สงผลใหซออูสามารถออกเสียงสระไดอยางชัดเจนเชนเดียวกับ
เสียงรองของมนุษยแ ซึ่ง ชางธีรพันธุแ ธรรมานุกูล ไดกลาวถึง เสียงสระที่ปรากฏในซอแตละชนิดดังนี้“เสียงซอใน
1 สายจะมีเสียงเหมือนกัน แตเสียงจะตางสระกันในแตละนิ้ว ซอดวงหรือซออูแตละเสียงจะมีสระ 3 ตัวออกมา
ใน 1 เสียง ใน 1 ตัวโนตจะออกมา 3 แตวาจะมีอันไหนที่เดนกวา เชน อา แอ เออ ปนกันอยูใน 1 เสียง แคเราสี
ซอล ลา ที โด เร 5 เสียง เหมือนคน 5 คนพูด แลวถาครบทั้งหมด 9 เสียงเราเลนเป็นเพลงเป็นกลอนไปก็
เหมือนกับคน 9 คนนั่งคุยกัน” (ธีรพันธุแ ธรรมานุกูล, 2561)
จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา ดวยคุณลักษณะเสียง (tone color) ของซออูซึ่งมีเสียงสระหลายเสียง
ผนวกกับลักษณะของกะโหลกซอทําใหเกิดเสียงนาสิกหรือเสียงขึ้นจมูกซึ่งมีความใกลเคียงกับเสียงมนุษยแมาก
ที่สุด ดวยเหตุที่ซออู เป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงทุมต่ํา จึงทําหนาที่บรรเลงคูและสอดสลับกับไปกับซอดวง หรือ
ระนาดเอกในเวลาที่ซอดวงหรือระนาดเอกลอ และขัด โดยมีบ ทบาทเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตามใน
วงเครื่ อ งสายและวงมโหรี ตั้ ง แต ป ลายสมั ย อยุ ธ ยาหรื อ สมั ย ต น กรุ ง รั ต นโกสิ น ทรแ ต อ มาเมื่ อ ด ว ยความ
เจริญกาวหนาของดนตรีไทย ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบวงดนตรีไทยจึงไดนําซออูเขาบรรเลงรวมในวงปี่
พาทยแไมนวมและวงปี่พาทยแดึกดําบรรพแดวย (ธนิต อยูโพธิ์ , 2523) ทําหนาที่เป็นทั้งเครื่องตามในการบรรเลง
รวมวง และสามารถใช สี ค ลอร อ งแทนเสี ย งของปี่ ใ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงคแ เ พื่ อ ให ค นร อ งเสี ย งไม เ พี้ ย น
(เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี , 2530 และ ธนิ ต อยูโพธิ์ , 2523) ปัจจุบันซออูจึง บรรเลงรว มอยูในวงดนตรีไทย
5 ประเภท คือวงเครื่องสาย วงเครื่องสายผสม วงมโหรี วงปี่พาทยแไมนวม และวงปี่พาทยแดึกดําบรรพแ
บทบาทของวงปี่พาทย์กับการบรรเลงประกอบการแสดง
วงปี่พาทยแ เชื่อกันวา เป็นวงดนตรีที่ใชสําหรับประโคมเพื่อใหเกิดความครึกครื้นตาง มากกวาที่จะ
บรรเลงเพื่อฟังใหเกิดความไพเราะเพราะเครื่องดนตรีแตละชิ้นที่บรรจุเขาไปลวนแตเสียงดังทั้งสิ้น นอกจากนี้ยัง
ใชบรรเลงประกอบการแสดงโขน ละคร เนื่องจากดนตรีไทยกับการแสดง มีความสัมพันธแกันอยางมากจนไม
สามารถจะแยกจากกันได การบรรเลงดนตรีอยางเดียวแมวาจะสรางความรูสึกและอารมณแใหผูฟังได แตก็ยังไม
ปรากฏตอสายตาสมจริงหรือ “สะใจ” เทากับการไดฟังดนตรีบรรเลง ไดฟังการขับรอง และไดเห็นการแสดง
พรอมกันเป็นความสุขหรรษาอยางบรมสุข ดังนั้นการแสดงจึงตองมีดนตรีการ ถาหากการแสดงดนตรีไมมี
ดนตรีประกอบจะรูสึกวาไมสมบูรณแ นอกจากการแสดงบางประเภทที่ใชการแสดงละครแบบพูดตลอดเรื่อง ยิ่ง
การแสดงละครรําดวยแลว จําเป็นจะตองมีดนตรีประกอบอยางแนนอน (เรณู โกศินานนทแ, 2545)
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ภาพที่ 5 วงปี่พาทยแไมนวม
ที่มา : ดนตรีไทย ประสานมิตร (2561)
การใชดนตรีประกอบนั้น โบราณไดวางแบบแผนไวอยางดีแลว โดยตรงกับลักษณะการแสดงแตละ
อยาง มีความเหมาะสมสอดคลองกับการแสดงนั้นๆ เชน
การแสดงโขน
ใชวงดนตรีปี่พาทยแไมแข็งเป็นสวนมาก เพราะตองการใหเกิดเสียงดังอยาง
ชัดเจน เนื่องจากสวนใหญแสดงกลางแจง
การแสดงละครทั่วไป ใชวงดนตรีปี่พาทยแไมนวมเป็นสวนใหญ เพราะตองการแสดงถึงอารมณแตางๆ
การรําก็ใชเพียงจังหวะเบาๆ
การแสดงลิเก
ใชดนตรีปี่พาทยแไมแข็ง แตเป็นวงขนาดยอม ก็ตองการเสียงดังและความ
ครึกครื้นเชนเดียวกับโขน
การแสดงหนังตะลุง
ใชดนตรีปี่พาทยแชาตรี ซึ่งประกอบดวยเครื่องดนตรีไมกี่ ชิ้น เพราะตองขึ้นไป
บรรเลงบนโรงหนังซึ่งมีขนาดเล็กอยูแลว
นอกจากวงดนตรี ที่ใชบ รรเลงประกอบในการแสดงตางๆ จะตองมีความเหมาะสมแล ว เพลงที่ใช
ประกอบอารมณแของตัวละครตามบทบาทตางๆ ก็มีสวนสําคัญอยางยิ่ง เพลงเหลานี้มีทั้งเพลงหนาพาทยแและ
เพลงเกร็ดทั่วไป เชน
เพลงหนาพาทยแที่เป็นพื้นฐาน
กราวนอก
ใชประกอบการยกทัพของมนุษยแ เทวดา
กราวใน
ใชประกอบการยกทัพของยักษแ เงาะ ปีศาจ
โคมเวียนเหาะ
ใชในการเดินทางของเทวดา
เชิด
ใชในการเดินทางไกลๆ หรือการตอสู
รัว
ใชในการแสดงอิทธิฤทธิ์ และความศักดิ์สิทธิ์
เพลงชา
ใชในการเดินแบบนวยนาด การเดินไปอยางชาๆ
เพลงเร็ว
ใชในการเดินแบบรีบดวน
โล
ใชในการเดินทางน้ําโดยเรือหรือพาหนะทางน้ํา
โอด
ใชในการแสดงที่โศกเศราถึงกับหลั่งน้ําตา
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ตระนิมิตร
เพลงฉิ่ง
ลงสรง
เทวาประสิทธิ์
เชิดฉาน

ใชในการแปลงรางกาย
ใชในการเดินชมสวน การเดินเที่ยวในที่ตางๆ
ใชในการอาบน้ํา
ใชในการอวยพร รับประสิทธิ์ประสาท
ใชในการเที่ยวปุาลาสัตวแ

เพลงที่ใชประกอบอารมณแ
รัก
ใชเพลงพมาเห ทองยอน โลม
โศก
ใชเพลงทยอย ธรณีรองไห สรอยเพลง ลาวครวญ
ดีใจ
ใชเพลงกราวรํา ฯ
โกรธ
ใชเพลงลิงโลด
ภาคภูมิใจ
ใชเพลงฉุยฉาย ฯ
เพลงสําหรับละครนอก
เพลงชาปี่นอก
เพลงปีนตลิ่งใน
เพลงสามไมใน
เพลงโอปี่ใน
เพลงรายใน

ใชสําหรับตัวละครเอกของเรื่องเบิกโรง
ใชทั่วไป
ใชทั่วไป
ใชสําหรับบทโศกเศรา
ใชสําหรับดําเนินเรื่อง เจรจาโตตอบ

เพลงตางๆ ที่ใชประกอบการแสดงเหลานี้ นอกจากจะบรรเลงดวยวงดนตรีตางๆ แลว ยังตองมีผูขับ
รองชาย หญิง สําหรับรองประกอบดวย ดนตรีไทยจึงมีความสําคัญมากตอการแสดง หากขาดดนตรีจะทําให
การแสดงไมสมบูรณแแบบ ดนตรีจึงมีสวนชวยเสริมสรางคุณคาใหกับการแสดงทุกประเภท หลักเกณฑแที่จะใช
ดนตรีประกอบการแสดงมีดังตอไปนี้
1. การใชเพลง เป็นสิ่งสําคัญยิ่งถาผูบรรเลงหรือผูใหเพลงประกอบไมถูกตองตามบทบาทหรือ
บุคลิกของตัวละครก็จะทําใหการแสดงออกไมถึงบท เป็นเหตุใหไมไดรับความนิยมเทาที่ควร ในการเขียนบท
ละครถาผูเรียนเขาใจเพลงประกอบดี ก็สามารถบรรจุเพลงในบทละครนั้นได แตถายังไมเขาใจก็ควรถามนัก
ดนตรี ซึ่งสวนมากมักเขาใจอารมณแของเพลงแตละเพลง
2. แนวการบรรเลง ไดแก อัตราความชา-เร็ว ชัดเจน ผูบรรเลงจะตองเขาใจถึงบทบาทการแสดง
และแนวของเรื่องละครนั้นดวย ถาเป็นการแสดงที่ตองเชื่องชาเพื่อสรางอารมณแรัก อารมณแโศกเศรา แตบาง
ตอนอาจตองเร็ว เชน อารมณแโมโห ฉุนเฉียว หรือการออกเดินอยางรีบดวน แตการบรรเลงอยางเร็วนี้จะตองอยู
ในขีดจํากัดไมเร็วผิดพลาดได จึงขึ้นอยูกับความสามารถของนักดนตรีที่บรรเลงด วย ความงาม ความไพเราะ
ความซาบซึ้งตรึงใจ เป็นสิ่งสําคัญมากตอการแสดงทุกประเภท ดังนั้น การใชดนตรีประกอบการแสดงจึงสําคัญ
(เรณู โกศินานนทแ, 2545)
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บทบาทหน้าที่ของซออู้ในการบรรเลงประกอบการแสดง
ในการบรรเลงประกอบการแสดงนั้นซออูมีบทบาทในการบรรเลงอยูในวงปี่พาทยแไมนวม ทําหนาที่
บรรเลงประกอบการแสดงแตละประเภทดวยกลวิธีที่แตกตางกันออกไป โดยทั่วไปสามารถแบงบทบาทในการ
บรรเลงซออูซึ่งสัมพันธแกับรูปแบบการแสดงทางนาฏศิลปไทยได 2 ประเภทดังนี้
1. การบรรเลงซออูประกอบการแสดงรําอวยพร หรือระบํา ซึ่งมีลักษณะโครงสรางของบทเพลง
กําหนดเป็นมาตรฐานไว หรือเรียกวาเป็นเพลงบังคับทาง อาจสามารถแปรทํานองไดบางเล็กนอย โดยสวนใหญ
เป็นการบรรเลงไปพรอมกับวงและผูขับรอง อาทิ ระบําดอกบัว ระบํามยุราภิรมยแ
2. การบรรเลงซออูประกอบการแสดงละคร มีการแบงการแสดงเป็นชุด เป็นตอน ซึ่งผูขับรอง
และผูบรรเลงตองมีความชํานาญและมีปฏิภาณไหวพริบอยางมาก เนื่องจากตองมีความสัมพันธแกับกิริยาทาทาง
และการถายทอดอารมณแของผูแสดง ผูบรรเลงตองสื่อสารอารมณแไดอยางถูกตอง ขณะเดียวกันยังตองสังเกตทา
รําของตัวละครเพื่อใหการแสดงเป็นไปอยางราบรื่น โดยหนาที่สําคัญในการบรรเลงซออูประกอบการแสดง
ละครคือ การสีคลอรอง และการบรรเลงรวมไปกับวง นับไดวาผูบรรเลงซออูจะตองบรรเลงตลอดทั้งการแสดง
ตั้งแตตนจนจบ จําเป็นตองมีสมาธิและมีปฏิภาณแไหวพริบที่ดีอยูเสมอ ตัวอยางเชน บทรองบางชวงบางตอนของ
ละครนอกเรื่องสังขแทอง ตอนหาปลา
-ปี่พาทย์ทาเพลงโอด-นางรจนารองไหร้องเพลงต้นตะนาว
เมื่อนั้น
ปลอบนางพลางเช็ดชลนัยนแ

เจาเงาะยิ่งคิดพิสมัย
โลมเลาเอาใจใหเคลื่อนคลาย

ร้องเพลงจระเข้ขวางคลอง
นอยเอานองรัก
งามผองพักตรแผองเหมือนดังเดือนหงาย
อยาครวญคร่ําน้ําเนตรฟูมฟาย แสนเสียดายนวลนองจะหมองมัว
ทั้งในใตฟูาไมหาได
พี่ชอบใจเจานักที่รักผัว
ทําไมกับผักปลาเจาอยากลัว
สักแสนตัวก็จะไดไมยากนัก
ไปนอนเสียใหสบายหายเจ็บหลัง จะมานั่งโศกาดวยปลาผัก
แยมสรวลชวนชิดจุมพิตพักตรแ นองรักเจาอยาตองหมองอุรา
(บทร้องละครนอกเรื่องสังข์ทอง เรียบเรียงโดย เกษม ทองอร่าม, 2562)
จากตั ว อย า งบทละครข างตน จะเห็ น ได วา ตัว ละครจะต องถ า ยทอดอารมณแเ ศร าโศกและปลอบ
ประโลมซึ่งมีการกําหนดบทเพลงไวอย างชัดเจน ในชวงที่เป็นการแสดงเพียงอยางเดียวไมมีบทรองซออูมี
บทบาทบรรเลงถายทอดอารมณแเพลงเศราโศกเสียใจไปกับวงปี่พาทยแ เมื่อเขาสูเพลงซึ่งเป็นการบรรจุเพลงใหม
ผูบรรเลงซออูจะตองสีคลอรองตามทํานองเพลงที่ระบุขางตนซึ่งจําเป็นตองใชทักษะการสีคลอรองและปฏิภาณ
ไหวพริบอยางมาก
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อยางไรก็ตามการบรรเลงซออูในการประกอบการแสดงทั้งระบําและละครนั้นหนาที่สําคัญของซออู
คือการสีคลอรองและการบรรเลงรวมกับวงตลอดทั้งการแสดง ซึ่งสามารถสรุปหนาที่สําคัญของซออูไดดังนี้
1. หนาที่ในการชวยใหผูขับรองมีเสียงที่แมนยํามากขึ้น โดยแบงเป็นลักษณะการบรรเลง 3
ประการ ไดแก
1.1 การบรรเลงลวงหนาการขับรอง เพื่อใหเสียงกอนที่จังหวะการขับรองเสียงหรือคํานั้นๆ จะ
ถึง เพื่อใหผูขับรองออกเสียงไดแมนยํา และเป็นการตรวจสอบระดับเสียง
1.2 การบรรเลงลาหลังการขับรอง เป็นการยอยจังหวะเล็กนอย เพื่อใหผูขับรองแสดงกลวิธี
การขับรองไดอยางเต็มที่
1.3 การบรรเลงพรอมการขับรอง เป็นการบรรเลงไปพรอมๆ กัน (สุเมธ สุขสวัสดิ์ และ
บรรพต โปทา, 2560)
2. หนาที่การบรรเลงในวงปี่พาทยแแทนเสียงปี่ใน เพื่อใหเสียงกลมนุมนวลในวง
3. หนาที่ในการสื่อสารอารมณแเพลง และอารมณแของตัวละครไปยังผูชม
บทสรุป
ซออู เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายซึ่งมีบทบาทในวงปี่พาทยแไมนวมวงดนตรีที่มีบทบาทในการ
บรรเลงประกอบการแสดง ดวยคุณลักษณะเสียงที่มีความนุมนวลและมีเสียงใกลเคียงกับเสียงรองของมนุษยแ
สงผลใหซออูมีหนาที่ในการบรรเลงคลอรองแทนและบรรเลงรวมกับวงปี่พาทยแในการประกอบการแสดงเสียงดัง
จาของปี่ใน ซึ่งบทบาทการบรรเลงของซออูในการบรรเลงประกอบการแสดงแบงออกเป็น 2 ลักษณะตาม
รูปแบบการแสดง ไดแก 1) บทบาทในการบรรเลงประกอบการแสดงรําอวยพรหรือระบํา ซึ่งมีการกําหนด
โครงสร างเพลงและแนวทางการบรรเลงไวอยางเป็นระเบียบแบบแผน และ 2) บทบาทในการบรรเลง
ประกอบการแสดงละคร ผูบรรเลงตองมีทักษะการบรรเลงรวมวง และทักษะการสีคลอรองซึ่งตองอาศัยความ
ชํานาญและปฏิภาณไหวพริบอยางมาก
ทั้งนี้ หนาที่การบรรเลงซออูในวงปี่พาทยแไมนวมนั้นมีหนาที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก 1) หนาที่ในการ
ชวยใหผูขับรองมีเสียงที่แมนยําจากการสีคลอรอง หรือบรรเลงไปพรอมกับเสียงรองในเพลงระบํา 2) หนาที่ใน
การทําใหเสียงในวงปี่พาทยแไมนวมมีความนุมนวลยิ่งขึ้น และ 3) หนาที่ในการถายทอดอารมณแเพลงและตัว
ละครไปยังผูชม ทั้งนี้ผูบรรเลงซออูควรพัฒนาทักษะการบรรเลงประกอบการแสดงและสามารถประยุกตแใช
กลวิธีการบรรเลงไดอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงสุนทรียะ เพื่อใหเกิดความไพเราะและถูกตองตามระเบียบแบบ
แผน
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ABSTRACT
This research on “Thub Rhythmic Sounds and The Shadow Puppet Performance
Ensemble of Sumol Sor Prathum in Nakhon Si Thammarat Province.” was aimed to study the
origin, the present situation of the Shadow Puppet Performance Ensemble of Sumol Sor
Prathum, and the roles of Thub rhythmic sounds accompanying the show of Isuan (Ishvara or
Shiva) puppet played by the Shadow Puppet Performance Ensemble of Sumol Sor Prathum.
Tha data collection was conducted by applying ethnomusicological methodolody.The
research revealed that Sumol Sor Prathum is the founder of the puppet performance
ensemble and he is also working as a government worker in Nakhon Si Thammarat College of
Dramatic Arts. As an intellect of the college, he teaches local shadow puppet performances
to the students. As for The roles of Thub rhythmic sounds accompanying the display of Isuan
(Ishvara or Shiva) puppet in the shadow puppet performance ensemble of Sumol Sor
Prathum, it was found that the musical band mixed between Thai instrument ; Pee, Thub,
Klong (Drum), Mong, Ching, and Western instrument ; Keyboard, guitar, and the drums,
especially the quick rhythms with amusing and arousing rhythmic sounds. Different patterns
of Thub rhythmic sounds are played suitably with constant rhythms from the beginning till
the end of the shadow puppet display. The sounds of Thub accompanying the shadow
puppet performance are split into 4 groups: Pub and Tid, male sounds on the right hand of
the player; Tued and Terng, female sounds on the left of the player. Thub rhythmic sounds
play an important role during the overture, the shadow puppet display and the poetic
narration.
Key words : Thub rhythmic sounds, the shadow puppet performance
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บทนา
หนังตะลุงศิลปะการแสดงภาคใตที่ไดรับอิทธิพลมาจากอินเดีย ซึ่งในอดีตเรียกวาหนังแลวมาเรียกวา
หนังตะลุงในภายหลัง ดังที่ คมสันคแ วงศแวรรณแ (2553 : 4) ไดกลาววา หนัง เป็นวัฒนธรรมที่ไดรับอิทธิพลมา
จากวัฒนธรรมอินเดียโดยเฉพาะไดรับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณแ โดยสังเกตไดชัดเจนจากรูปหนังที่มีพระ
อิศวรทรงโค และเรื่องที่หนังตะลุงในอดีตนํามาเลนคือ รามเกียรติ์ นอกจากนี้สิ่งที่บอกไดวาหนังทางภาคใต
นาจะเกิดกอนหนังภาคอื่นก็คือศาสนาพราหมณแและวัฒนธรรมอินเดีย โดยเฉพาะพวกฮินดูลัทธิไศวะนิกายได
เขามาทางภาคใตกอนภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง
และสุราษฎรแธานี ในชวงเวลาประมาณปี พ.ศ. 300-1100 สังเกตไดจากหลักฐานทางโบราณคดี หนังตะลุงไดรับ
ความนิยมตั้งแตอดีตมาจนถึงปัจจุบันของชาวภาคใตซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง เป็นจังหวัดที่
นิ ย มกั น มากที่ สุ ด เนื่ อ งจากเป็ น แหล ง ที่ มี ค ณะหนั ง ตะลุ ง มากกว า จั ง หวั ด อื่ น ๆในภาคใต หนั ง ตะลุ ง เป็ น
ศิลปะการแสดงที่สะทอนภูมิปัญญาของชุมชนออกมาในรูปแบบการบอกเลาเรื่องราววิ ถีชีวิตในทองถิ่นผานตัว
หนัง การเลนนั้น จะใชหุนเชิดอยูหลังโรงจอที่มีผาสีขาวขึงและมีไฟสองอยูทางดานหลังของจอทั้งนี้เพื่อใหเกิด
เป็นเงาของตัวหนังตาง ๆ และใชเงาเป็นสื่อแสดงบอกเลาเรื่องราวตามบทละครนั้น ๆ คนเชิดหุนมีเพียงคน
เดียว เรียกวา นายหนัง เครื่องดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการแสดงมีเครื่องดนตรี 5 ชิ้น คือ ทับ กลอง โหมง
ฉิ่ง และปี่ สมัยกอนเรื่องที่นํามาเลน คือ รามเกียรติ์ นิทานจากวรรณคดี และนิทานชาดก แตในปัจจุบันเรื่องที่
นิยมนํามาเลนเป็นเรื่องที่นายหนังแตงขึ้นเองโดยผูกเรื่องราวจากสิ่งที่เกิดขึ้นใกลตัวและจากวิถีชีวิตความเป็นอยู
ของชุมชนและจะแฝงคุณธรรม จริยธรรม ไวในบทละครตอนทายเพื่อเป็นการสอนใจ นอกจากนี้ สุกรี เจริญสุข
(2538 : 184 - 188) กลาวถึง หนังตะลุงวาเป็นศิลปะพื้นบานของชาวใตลักษณะการเลนหนังตะลุง เป็นการ
นําเอาหนังวัวหรือควายประดิษฐแเป็นรูปของตัวละครมาเชิดบนผาขาวที่มีแสงไฟสองเพื่อใหเกิดภาพขึ้นบนจออีก
ดานหนึ่ง และมีการถายทอดเรื่องราวขึ้นตามจินตนาการของผูดําเนินการแสดงที่เรียกวา นายหนัง เดิมหนัง
ตะลุงนิยมเลนในงานแกบน งานสมโภช งานเฉลิมฉลองและงานเทศกาลตาง ๆ และ อุดม หนูทอง (2531 : 1) กลาว
วา หนังตะลุงของภาคใตมีอิทธิพลจากศาสนาพราหมณแ ดังบทพากยแฤๅษีและบทพากยแพระอิศวรที่ใชคําขึ้นตน
วา โอม เป็นคําที่เชื่อวาศักดิ์สิทธิ์มาจากคํา “อ+อุ+ม” ซึ่งแทนพระวิษณุ พระอิศวรและพระพรหม ซึ่งเป็นเทพ
ของศาสนาพราหมณแ โดยเฉพาะลัทธิไศวะนิกายที่บูชาพระอิศวรเป็นใหญ
การแสดงหนังตะลุงสิ่งสําคัญที่ตองมีควบคูกันไปนั้นคือดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุง ซึ่งแตเดิม
เป็นเครื่องดนตรีไทยทั้งหมดจะมีลักษณะคลายกับวงปี่พาทยแชาตรี ซึ่งประกอบดวย ปี่ ทับ กลอง โหมงและฉิ่ง
ทับเป็นเครื่องดนตรีที่มีบทบาทความสําคัญและมีความโดดเดนกวาเครื่องดนตรีชิ้นอื่น ๆ ในวงดนตรีหนังตะลุง
เพราะทับมีหนาที่หลักในการใหจังหวะสําหรับการเชิดตัวหนังตะลุง ซึ่งนายหนังจะตองฟังเพลงทับเป็นหลักใน
การเชิดตัวหนังแตละตัวซึ่งแตละตัวจะมีจังหวะการเชิดที่แตกต างกันไป เพลงทับที่บรรเลงประกอบการแสดง
หนังตะลุงแบงออกเป็นเพลงทับที่ใชบรรเลงลวนๆ และเพลงทับที่ใชบรรเลงประกอบการเชิดรูปหนังตะลุงดังที่
สุธิวงศแ พงศแไพบูลยแ (ม.ป.ป. : 76-77) ไดอธิบายวา การบรรเลงเพลงทับเป็นศิลปะชั้นสูงจึงมีผูเลนไดนอย และ
จํายาก หนังตะลุงสวนมากจึงเอาชื่อเพลงปี่เรียกแทน เชน เพลงเดิน เพลงถอยหลังเขาคลอง เพลงยักษแ เพลง
สามหมู เพลงนางออกจากวัง เพลงนางเดินปุา เพลงสรงน้ํา เพลงเจาเมืองออกสั่งการ เพลงยกพล เพลงชุมพล
เพลงยักษแจับสัตวแ และเพลงกลับวัง ทับนอกจากเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะเพลงและขั บบทแลว ยังมี
หน าที่ที่สํ าคัญ คือ ใชเป็ น เสี ย งสํ าหรั บ เสริมบทบาทการแสดง เสริมอารมณแของตัว ละครหรื อตัว หนัง เช น
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บทโกรธ บทสุภาพ บทเศรา บทรัก และการแตะตบหรือตีทับหนักๆ ในฉากรบ ฉากของตัวโกงเป็นตน และ
ผกามาศ ชัยบุญ (2559 : 44) ไดกลาววา ลักษณะเฉพาะทางดนตรี ของทับพบวา จังหวะทับแบงเป็น 3 กลุม
คือ จังหวะตําเหนิน จังหวะเชิดรูปเฉพาะ และจังหวะขับบท ดําเนินจังหวะโดยการซ้ําและแปรลักษณะจังหวะ
มีการใชลักษณะจังหวะเฉพาะแบบ และการใชจังหวะขัด แบงการใชเสียงทับเป็น 2 กลุม คือ กลุมเสียงหลัก
ประกอบไปด ว ยเสี ย งฉั บ เทิ ง หน ว ยผู ละเลิ ง หน ว ยเมี ย กลุ ม เสี ย งรอง ประกอบไปด ว ยเสี ย งติ๊ ด และทึ ด
การบรรเลงสวนใหญใชเสียงสูงและเสียงต่ําสลับกันตลอดทั้งเพลง โดยพบวาการบรรเลงทับมีความสัมพันธแกับ
การแสดงดานการบรรเลงประกอบพิธีกรรม บรรเลงประกอบบทเพลง บรรเลงประกอบการขับบท และบรรเลง
ประกอบบทบาทในฉาก
คณะหนังสุมล ศ.ประทุม เป็นคณะหนังตะลุงที่ไดรับการยอมรับในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี
ผลงานโดดเดนและเป็นที่ประจักษแคือ รางวัลชนะเลิศ การประชันหนังตะลุงเมื่อปี พ.ศ. 2550 ในงานเทศกาล
เดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราช และยังไดรับเกียรติใหเป็นกรรมการตัดสินการประชันหนังตะลุง ทานเป็น
นายหนังตะลุงที่มีความสามารถเชิดหนังตะลุงไดอยางชํานาญคลองแคลวมีไหวพริบในการพากยแและสามารถ
บรรเลงดนตรีหนังตะลุงไดทุกชิ้นในวงดนตรีหนังตะลุงโดยเฉพาะอยางยิ่งการตีทับที่มีความหนักแนนสื่ออารมณแ
ไดดี ดว ยเหตุนี้ ผู วิจั ย จึงมีความสนใจในการศึกษาประวัติความเป็นมาของหนังสุ มล ศ.ประทุม เพื่อบันทึก
หลักฐานความเป็นวัฒนธรรมพื้นบานอีกทั้ง เพื่อเป็นการเผยแพรคุณงามความดีและอนุรักษแสิ่งที่มีคุณคาสูสังคม
ของชาวภาคใต กอนที่จะสูญหายไปกับวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงตอไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและสถานภาพปัจจุบันของหนังสุมล ศ.ประทุม
2. เพื่อศึกษาเพลงทับกับการบรรเลงการเชิดออกรูปพระอิศวรคณะหนังสุมล ศ.ประทุม
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง เพลงทับกับการแสดงหนังตะลุงคณะหนังสุมล ศ.ประทุม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพที่ใชระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยแดนตรีวิทยา ใชวิธีศึกษาขอมูลจากงานวิจัย หนังสือ เอกสารที่
เกี่ยวของ และศึกษาขอมูลภาคสนามดวยวิธีการสัมภาษณแ สังเกตการณแและลงมือฝึกปฏิบัติ แลวนําเสนอขอมูล
ในรูป แบบการพรรณนาวิเคราะหแ โดยการสั มภาษณแมุงเนนรายละเอียดเรื่อง หลักการบรรเลงเพลงทับใน
ขั้นตอนการแสดงหนังตะลุง และบทบาทสําคัญของทับที่มีตอการแสดงหนังตะลุง ดานการสังเกตการณแผูวิจัยได
ใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมแลวจดบันทึกขอมูล โดยสังเกตเรื่องวิธีการบรรเลงทับรวมกับวิธีการเชิด รูปหนัง
ตะลุง จากนั้นผูวิจัยไดลงมือฝึกปฏิบัติเพลงทับ ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลภาคสนามในชวงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธแ พ.ศ. 2562 โดยไดศึกษาขอมูลจากหนังสุมล ศ.ประทุม ณ วิทยาลัยนาฏ
ศิลปนครศรีธรรมราช
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ผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง เพลงทับกับการแสดงหนังตะลุงคณะหนังสุมล ศ.ประทุม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูวิจัย
สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคแของการวิจัยได ดังนี้
1. ประวัติความเป็นมาและสถานภาพปัจจุบันของหนังสุมล ศ.ประทุม

รูปภาพที่ 1 หนังสุมล ศ.ประทุม
ที่มา : ผูวิจัย
ด้านชาติภูมิ
นายสุมล ศักดิ์แกว (หนังสุมล ศ.ประทุม) เกิดเมื่อวันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2507 อาศัยอยู
บานเลขที่ 75/3 หมูที่ 10 ตําบลทาเรือ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช บิดาชื่อ นายรุง ศักดิ์แกว (เสียชีวิต)
มารดาชื่อ นางจําเนียร ศักดิ์แกว (เสียชีวิต) เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพี่นองรวมบิดามารดา 10 คน
ด้านการศึกษา
การศึกษาในวัยเด็กเขาศึกษาที่โรงเรียนมิตรภาพ ที่ 30 อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จนจบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และศึกษาตอที่โรงเรียนวชิรานุสรณแ (โรงเรียนมูลนิธิสหมิตรศึกษา) อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตอมาไดเขาศึกษาตอที่วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จบชั้นกลางปีที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) และจบปริญญาตรี
สาขาวิชาพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อ พ.ศ.2531 ไดอุปสมบทที่วัดศาลามีชัย
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ด้านชีวิตครอบครัว
สมรสกับนางมณีรัตนแ (หยาราง) มีบุตรธิดาดวยกัน 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน ซึ่งบุตรสาวกําลัง
ศึกษาและบุตรชายประกอบอาชีพสวนตัว
สถานะภาพปัจจุบันของหนังสุมล ศ.ประทุม
หนังสุมล ศ.ประทุม ปัจจุบันเป็นครูสอนหนังตะลุงที่วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ถายทอด
ความรู ความสามารถในการแสดงหนังตะลุง มีลูกศิษยแมากมาย หนังสุมลสอนลูกศิษยแทุกคนใหเป็ นหนังตะลุงที่
ดีมีคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทานจะสอนละเอียดตามขั้นตอนทุกกระบวนการ เชน เริ่มตั้งแตวิธีการจับรูป
,การเชิดรูป การวาบท การเจรจา การพูดตัวตลก ตลอดไปถึงสอนใหรูจังหวะดนตรีตางๆ ในกระบวนการเลน
หนังตะลุง นอกจากนี้ทานยังไดรับเกียรติใหเป็นวิทยากรพิเศษสอนหนังตะลุงตามสถาบันหรือหนวยงานตางๆ ที่
มีความสนใจอีกดวย
2. เพลงทับกับการบรรเลงการเชิดออกรูปพระอิศวรคณะหนังสุมล ศ.ประทุม
จากการศึ ก ษาเกี่ย วกั บ เพลงทั บ กับ การบรรเลงการออกรู ป พระอิศ วรคณะหนัง สุ มล ศ.ประทุ ม
สามารถวิเคราะหแการบรรเลงเพลงทับได ดังนี้
2.1 รูปแบบวงดนตรีที่ใชประกอบการแสดง
วงดนตรีที่ใชบรรเลงประกอบการแสดงหนังตะลุงของคณะหนังสุมล ศ.ประทุม เป็นวงดนตรี
เครื่ องห าที่ผ สมกับ เครื่ องดนตรี ส ากล ซึ่งประกอบไปดว ย ทับ โหมง ฉิ่ง ปี่ กลองชุด กีตารแ และคียแบอรแ ด
ดังตัวอยางแผนผังรูปแบบวงดนตรี ดังตอไปนี้

โหม่ง

ฉิ่ง

ทับ

คีย์บอร์ ด

ปี่ นอก

กีต้าร์

กลองชุด

รูปภาพที่ 2 รูปแบบวงดนตรีหนังตะลุงของคณะหนังสุมล ศ.ประทุม
ที่มา : ผูวิจัย
2.2 รูปแบบขั้นตอนการบรรเลงเพลงทับออกรูปพระอิศวร
รูปพระอิศวรของหนังตะลุง ถือเป็นรูปศักดิ์สิทธิ์ และเป็น เทพเจาแหงความบันเทิง พระอิศวรตาม
ลัทธิพราหมณแพระอิศวรจะมี 4 พระกร ถือตรีศูล ธนู คุฑา และ บาศ แตสําหรับพระอิศวรรูปหนังตะลุงจะมี
เพียง 2 กร ถือจักร และ พระขรรคแ ทั้งนี้เพื่อใหรูปดูกะทัดรัดสวยงาม
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รูปภาพที่ 3 รูปพระอิศวร
ที่มา : ผูวิจัย
เพลงทับที่ใชบรรเลงในกระบวนการเชิดรูปพระอิศวร สามารถแบงออกไดเป็น 2 ชวง คือ ชวงที่ 1
การบรรเลงเพลงทั บ ประกอบการเชิ ด รู ป พระอิ ศ วรที่ อ อกมาจากจอหนั ง ในที่ นี้ ก ารแสดงหนั ง ตะลุ ง จะ
เปรียบเสมือนพระอิศวรลงมาจากสวรรคแเพื่อมาเที่ยวในเมืองมนุษยแ ดังที่ วาที ทรัพยแสิน (สัมภาษณแ 5 เมษายน
2561) กลาววา “การเชิดรูป พระอิศวรทรงโค ใหเปรียบเสมือนวาพระอิศวรกับพระโคเป็นเทพออกมาจาก
สวรรคแในหนังตะลุงจะแบงภาคออกเป็น 3 สวนตามความเชื่อของหนังตะลุง คือ สวรรคแ มนุษยแ นรกหรือใต
บาดาล การออกมาจากสวรรคแก็คือออกมาจากมุมซายดานบนไปทางขวาแลวสลับกับมุมขวาดานบนไปทางซาย
จากนั้นก็มาหยุดอยูตรงกลางจอซึ่งถือเป็นพื้นโลกคือแดนมนุษยแ”
ขั้นตอนการเชิด ออกรูปจากมุมจอดานขวาผานดวงไฟไปมุมจอดานซาย แลวออกจากซายกลับไป
ดานขวา ครบ 1 เที่ยว คือไปแลวกลับ แลวเดินรูปมาตรงกลางจอ

รูปภาพที่ 4 และ 5 พระอิศวรลงมาจากทางดานขวาของจอ
ที่มา ผูวิจัย
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รูปภาพที่ 6 และ 7 พระอิศวรลงมาจากทางดานซายของจอ
ที่มา ผูวิจัย

รูปภาพที่ 8 พระอิศวรอยูตรงกลางจอ
ที่มา ผูวิจัย
บทเพลงที่บรรเลงประกอบกับเพลงทับจะเป็นบทเพลงชั้นเดียวมีทวงทํานองสนุกสนานซึ่งแสดงใหเห็นถึงความ
เป็นเทพแหงความบันเทิง มีลักษณะทํานองเพลง ดังนี้
เพลงออกพระอิศวร (แหโค) ชั้นเดียว
-------ซ-ม
-------ซ-ม
-------ด-ร
-------ด-ร
กลับตน

-ซ-ด
-ซ-ด
-ซ-ม
-ด-ท

---ซ
---ร
-----ทด

-ล-ซ
-ม-ฟ
-ซ-ร
-ร--

-ด-ล
-ซ-ฟ
-มรด
-ซ-ล

ซม-ซ
-ม-ร
-ร-ม
-ท-ด
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สําหรับจังหวะเพลงทับจะมีจังหวะที่กระชับโดยตีจังหวะเดียวกันจนจบเพลงโดยในชวงทายจะใสจังหวะบาก
เพื่อใหสัญญาณวาจะจบทํานองเพลง มีลักษณะจังหวะเพลงทับ ดังนี้
เพลงทับออกพระอิศวร (แหโค) ชั้นเดียว
---------ป -ท-ท
---ป -ท-ท ---ป -ท-ท
---ป -ท-ท ---ป -ท-ท
---ป -ท-ท ---ป -ท-ท

---ป
---ป
---ป
-ท-ท

-ท-ท
-ท-ท
-ท-ท
-ท--

---ป
---ป
---ป
-ททท

-ท-ท
-ท-ท
-ท-ท
-ป-ท

ชวงที่ 2 เป็นการบรรเลงเพลงทับประกอบจังหวะในการเชิดรูปพระอิศวรที่ทรงโค ซึ่งการเชิดในชวงนี้
จะเป็นการแสดงใหเห็นถึงการพยศของพระโค ดังที่ วาที ทรัพยแสิน (สัมภาษณแ 5 เมษายน 2561) กลาววา
“ตามความเชื่อของหนังตะลุงเมื่อพระอิศวรทรงโคลงมายังพื้นโลกแตเนื่องจากโคเป็นสัตวแส วรรคแไมคุนเคยกับ
พื้นดินบนโลกจึงตองกระโดดโลดเตนพระอิศวรจึงตองปราบความพยศของพระโคจนสงบเมื่อสงบและคุนเคยกับ
พื้นดินแลวจึงปักรูป”
ขั้นตอนการเชิด เตนรายรํา ในทายักยายเดิน ของพระยาโคอุสุภราชที่กําลังพยศตามจังหวะดนตรี

รูปภาพที่ 9 และ 10 การเชิดพระอิศวรทรงโคแสดงใหเห็นถึงการพยศของพระโค
ที่มา ผูวิจัย
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รูปภาพที่ 11 และ 12 การเชิดพระอิศวรทรงโคแสดงใหเห็นถึงการพยศของพระโค
ที่มา ผูวิจัย
บทเพลงที่บรรเลงเป็นบทเพลงชั้นเดียวมีทวงทํานองกระชับสนุกสนาน มีลักษณะทํานองเพลง ดังนี้
เพลงลาวทอง
----ม-ซ
----มรด
----ม-ซ
----มรด
-ม-ร
-ด-ล
- ซ - ล - ด – ร*
----ด-ร
-ม-ด
-ม-ร
----ด-ร
-ด-ร
-ม-ซ
กลับตน
สําหรับจังหวะหนาทับเป็นจังหวะที่แสดงถึงการเดินของพระโคที่กําลังพยศ โดยแบงจังหวะหนาทับ ออกเป็น 5
จังหวะ จังหวะ ที่1 – จังหวะ ที่5 จะตีจังหวะชั้นเดียว เหมือนกันจนจบเพลง มีลักษณะจังหวะหนาทับ ดังนี้
จังหวะทับ ที่ 1
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จังหวะทับ ที่ 2
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----------
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--ปป

- - - ทึด
- - - ทึด

---ท
---ท
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จังหวะทับ ที่ 3
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จังหวะทับ ที่ 4
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จังหวะทับ ที่ 5
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--ปป --ปป
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--ปป --ปป
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จบ
หมายเหตุ กําหนดสัญลักษณแแทนเสียง ดังนี้
ทับ
ป หมายถึง
เสียงปั๊บ
ต หมายถึง
เสียงติ๊ก
ทึด หมายถึง
เสียงทึด
ท หมายถึง
เสียงเทิง
สรุปและอภิปรายผล
1. สรุปผลการวิจัย
1.1 ประวัติความเป็นมาและสถานภาพปัจจุบันของหนังสุมล ศ.ประทุม
หนังสุมล ศ.ประทุม ปัจจุบันเป็นพนักงานราชการปฏิบัติหนาที่เป็นครูภูมิปัญญาที่วิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช ถายทอดความรู ความสามารถในการแสดงหนังตะลุง มีลูกศิษยแ มากมาย หนังสุมลสอนลูก
ศิ ษ ยแ ทุ ก คนให เ ป็ น หนั ง ตะลุ ง ที่ ดี มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ในการสอนท า นจะสอนละเอี ย ดตามขั้ น ตอนทุ ก
กระบวนการ นอกจากนี้ทานยังไดรับเกียรติใหเป็นวิทยากรพิเศษสอนหนังตะลุงตามสถาบันหรือหนวยงานตาง
ๆ ที่มีความสนใจอีกดวย
1.2 เพลงทับกับการบรรเลงการออกรูปพระอิศวรคณะหนังสุมล ศ.ประทุม
เพลงทับที่ใชบรรเลงในกระบวนการเชิดรูปพระอิศวร แบงออกไดเป็น 2 ชวง คือ ชวงที่ 1การบรรเลง
เพลงทับ ประกอบการเชิดรู ป พระอิศวรที่แสดงการเหาะออกมาจากจอหนัง ในที่นี้การแสดงหนังตะลุ งจะ
เปรียบเสมือนพระอิศวรลงมาจากสวรรคแเพื่อมาเที่ยวในเมืองมนุษยแ บทเพลงที่บรรเลงประกอบกับเพลงทับจะ
เป็นบทเพลงชั้นเดียวมีทวงทํานองสนุกสนานซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเป็นเทพแหงความบันเทิง ชวงที่ 2 เป็นการ
บรรเลงเพลงทับประกอบจังหวะการเชิดรูปพระอิศวรทรงโค ซึ่งการเชิดในชวงนี้จะเป็นการแสดงใหเห็นถึงการ
พยศของพระโค บทเพลงที่บรรเลงเป็นเพลงชั้นเดียวมีทวงทํานองกระชับสนุกสนาน แสดงใหเห็นถึงอากัปกิริยา
ในการเดินของพระโคที่กําลังพยศ
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2. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษางานวิจัยเรื่อง “เพลงทับกับการแสดงหนังตะลุงคณะหนังสุมล ศ.ประทุม ผูวิจัยนํา
ผลการวิจัยมาอภิปรายผลดังตอไปนี้
2.1 ประวัติความเป็นมาและสถานภาพปัจจุบันของหนังสุมล ศ.ประทุมปัจจุบันหนังสุมล ศ.ประ
ทุม เป็นครูภูมิปัญญาสอนการแสดงศิลปะพื้นบานหนังตะลุง ที่วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช นอกจากนี้ทานไดเป็นวิทยากรพิเศษสอนหนังตะลุงตามสถาบันหรือหนวยงานตาง ๆ ที่มีความ
สนใจ
2.2 เพลงทับกับการบรรเลงการเชิดออกรูปพระอิศวรคณะหนังสุมล ศ.ประทุม ผูวิจัยทําการ
อภิปรายผลออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
บทเพลงที่บรรเลงในการเชิดรูปพระอิศวร คือเพลงประเภทชั้นเดียว มีการดําเนินทํานองที่
สนุกสนานเราใจสื่ออารมณแใหผูชมไดเขาใจบริบทของตัวหนังตะลุงรูปพระอิศวรไดเป็นอยางดีวารูปพระอิศวรใน
การแสดงหนังตะลุงนั้นถือวาเป็นเทพเจาแหงความบันเทิง
จังหวะทับ เพลงทับจะมีการดําเนินจังหวะที่แตกตางกันตามกระบวนการเชิด แตละรูปแบบ
จะดําเนินจังหวะซ้ํากันไปจนจบกระบวนการเชิด เสียงทับที่ปรากฏในบรรเลงประกอบการเชิด มีทั้งหมด 4
เสียง คือ เสียงปั๊บ เสียงติ๊ก เป็นเสียงทับตัวผู และเสียงทึด เสียงเทิง เป็นเสียงของทับตัวเมีย ดังที่ปรากฏใน
วิทยานิพนธแเรื่อง เพลงทับในรูปแบบการแสดงหนังตะลุง : กรณีศึกษานายทับในคณะของนายหนังตะลุงที่ได
เป็นศิลปินแหงชาติ ของ (ผกามาศ ชัยบุญ, 2559) ซึ่งไดอธิบายไววา เสียงทับที่ใชบรรเลงประกอบการแสดง
หนังตะลุงมีทั้งสิ้น 5 เสียง คือเสียงฉับ เสียงเทิงตัวผู เสียงเทิงตัวเมีย เสียงติ๊ก และเสียงทึด หากแบงตามระดับ
ความสูงต่ําของเสียง สามารถ แบงออกเป็น 2 กลุม คือ กลุมเสียงสูง ประกอบดวยเสียงฉับและติ๊ก และกลุม
เสียงต่ํา ประกอบดวยเสียงเทิง ตัวผู เทิงตัวเมีย และทึด
ข้อเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 สถานศึกษาภาคใตควรมีการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานภาคใต ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษแและกระตุนใหเกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมที่เป็นบาน
เกิดของตนเอง
1.2 จังหวัดควรจัดใหมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบานทุกปีเพื่อสรางความ
ตระหนักรักบานเกิดใหกับเยาวชนและชุมชน
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาความสามารถของหนังสุมล ศ.ประทุมดานอื่นๆ เชน เพลงบอก
ซึ่งทานไดเคยนํานักเรียนเขารวมประกวดจนไดรับรางวัล
2.2 ควรมีการศึกษากระบวนการถายทอดรูปแบบการแสดงหนังตะลุงของหนังสุมล
ศ.ประทุม วิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราช
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สงางามไปตามทวงทํานอง
คาสาคัญ : กลอนระนาดเอกเบื้องตน, เพลงหมู

ABSTRACT
Plengmoo is the songs that playing with the group of instruments. Ranad-Ek is
important instruments in the ensemble. Ranad-Ek’s phrase or “Klon Ranad-Ek” have variety
for play. Introduction of Ranad-Ek’s phrase is simple style. The movement of melody has
approach dignified agreeable main melody.
Keywords : Introduction of Ranad-Ek’s phrase, Plengmoo
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บทนา
ดนตรีไทย คือ ศิลปะที่สั่งสมองคแความรูและความคิดสรางสรรคแของคนไทย ความเจริญของดนตรี
ไทยปรากฏงอกงามอยางสมบูรณแอยูโดยแบบแผนดนตรีไทย มีระเบียบวิธีการแหงความงามและคุณคาในตัวเอง
ทั้งยังมีนัยสําคัญตอการดํารงชีวิตอันสอดผสานและดํารงอยูในวิถีชีวิตของคนไทยมาอยางยาวนานผานลวงเลย
กาลเวลามาจนถึงปัจจุบัน วิวัฒนาการของดนตรีไทยนั้นไมเคยหยุดนิ่งแมแตนอย การพัฒนาการอันรุงเรืองของ
ดนตรีไทยในดานความงามอันวิจิตรพิสดารนั้นปรากฏอยางชัดแจงอันเป็นที่รับรูกันโดยทั่วไปในหมูนักดนตรีไทย
ผูที่ร่ําเรียนดนตรีไทยจนปรากฏลักษณะของความเป็นนักดนตรีไทยอยางสมบูรณแจะทราบดีวาวิวัฒนาการของ
ดนตรีไทยนั้นไมอาจกําหนดขอบเขตของจุดสิ้นสุดได แมหากจะไมนับรวมการสรางสรรคแเพลงใหมขึ้น การ
บรรเลงจากฐานความรูของโบราณจารยแก็ยังดําเนินไปอยูไมจบสิ้น และรูเห็นกันอยางชั ดแจงวาแมจะร่ําเรียน
ดนตรีไทยมากมายเพียงใด ในที่สุดภูมิปัญญาที่ไดรับสั่งสมสงตอกันมาก็จะใหกําเนิดองคแความรูใหมๆ เกิดขึ้นมา
อีกโดยเสมอ
ระนาดเอก เป็นเครื่องดนตรีไทยชิ้นหนึ่งที่ไดรับความนิยมในปัจจุบัน ดวยความเป็นเอกลักษณแและ
บทบาทการเป็นผูนําในวงดนตรีไทยทําใหการบรรเลงระนาดเอกมีพัฒนาการอยางกวางขวาง ทั้งในดานกลวิธี
และสํานวนกลอน กลอนระนาดเอกนั้นสามารถดําเนินไปอยางไรก็ไดตามภูมิปัญญาของผูบรรเลงโดยที่ยัง
สอดคลองกับทํานองหลัก บุคคลที่มีไหวพริบปฏิภาณสามารถบรรเลงกลอนระนาดเอกที่แตกตางกันในทํานอง
หลักแบบเดิมซ้ําๆ ไดอยางหลากหลายเกิดจะคาดเดา ซึ่งไมสามารถสรุปเป็นจํานวนที่แนนอนไดเลยวามีเทาใด
แมจะสรรหากลอนระนาดเอกในทํานองหลักเดิมมาใหมากเทาที่จะทําไดอยางไร ในสุดทายก็ไมดอยกวาภูมิ
ปัญญาของนักดนตรีไทยที่จะสรางสรรคแกลอนระนาดเอกที่แตกตางกันมาใชในทํานองหลักเดิมได ดังนั้น การจะ
กลาววากลอนระนาดเอกนั้นเป็นที่สิ้นสุดหรือมีขอบเขตอยางไรนั้นไมอาจสรุปใหเป็นขอยุติได
บทความเรื่อง “กลอนระนาดเอกเพลงหมูเบื้องตน ” ฉบับนี้ ตองการนําเสนอแนวทางการบรรเลง
ระนาดเอกอันเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะ เป็นการนําเสนอลักษณะของกลอนระนาดเอกขั้นเบื้องตนที่เรียบงาย
เป็นสํานวนกลอนระนาดเอกทั่วไปที่นิยมใชกันในหมูนักระนาดเอก แสดงความสัมพันธแและสัมผัสตางๆ ของ
สํานวนกลอนระนาดเอกกับทํานองหลัก การดําเนินกลอนระนาดเอกเบื้องตนที่เป็นมาตรฐานทางการบรรเลง
ระนาดเอกอันเป็นที่ยอมรับอยางแพรหลาย โดยการรวบรวมองคแความรูที่ปรากฏอยูมาวิเคราะหแประมวลผล
และนําเสนอในรูปแบบของบทความวิชาการ
เพลงหมูกับเพลงเดี่ยว
คําวา “เพลงหมู” เป็นที่เขาใจกันโดยทั่วไปวาเป็นเพลงหรือการบรรเลงเป็นหมูคณะเป็นวง โดยมี
เครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดําเนินทํานองหลายชิ้นบรรเลงไปพรอมๆ กัน ซึ่ งเครื่องดนตรีแตละชิ้นก็จะบรรเลงไป
ตามบทบาทและตามลักษณะของการดําเนินทํานองในแบบเฉพาะเครื่องมือ โดยเนนความผสมกลมกลืนของ
เครื่องดนตรีทุกชิ้นในวงเป็นหลัก “เพลงหมู” มีความหมายตรงกันขามกับคําวา “เพลงเดี่ยว” เพราะเพลงหมู
นั้นมุงเนนใหเกิดความสมบูรณแแบบในการบรรเลงรวมวง สวนเพลงเดี่ยวจะบรรเลงโดยมุงเนนไปที่การแสดง
ศักยภาพของผูบรรเลง ความวิจิตรพิศดารของสํานวนกลอนจากภูมิปัญญาของผูประพันธแหรือครูที่ไดประดิษฐแ
ทํานองไว (สุรพล สุวรรณ, 2549, น. 66) แมวาเพลงหมูและเพลงเดี่ยวอาจมีที่มาจากเพลงเพลงเดียวกัน แตก็
บรรเลงบรรเลงในลักษณะที่แตกตางกันไปอยางสิ้นเชิง ดังนั้น ความเป็นเพลงหมูและเพลงเดี่ยวจึงไมไดเป็นการ
บงบอกลักษณะของเพลง แตเป็นการบงบอกถึงลักษณะและจุดมุงหมายทางการบรรเลงเป็นสําคัญ
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กลาวโดยทั่วไป เพลงไทยทุกเพลงเป็นเพลงหมู เพราะเริ่มตนนั้นเพลงทุกเพลงกําเนิดขึ้นเป็นเพลงหมู
สําหรับบรรเลงรวมวง บรรเลงขับรอง และประกอบการแสดง ตอมาเมื่อการดนตรีเป็นที่นิยมโดยทั่วไปจึงเกิดมี
พัฒนาการดานเพลงขึ้นเพื่อสงเสริมการแสดงออกทางศักยภาพและภูมิปัญญา ทําใหมีเพลงไทยเกิดขึ้นใหม
หลายเพลง บางก็แต งขึ้นมาใหม บางก็พัฒนาจากเพลง 2 ชั้น ขยายและตัดยอจนครบเป็นเพลงเถา (พูนพิศ
อมาตยกุล, สัมภาษณแ 9 มีนาคม 2559) ในภายหลังเมื่อการแสดงศักยภาพของผูบรรเลงไมสามารถตอบสนอง
ความตองการอยางเพียงพอผานการบรรเลงดวยเพลงหมูไดอีกตอไป จึงมีการคิดคนประดิษฐแเพลงเดี่ ยวขึ้นมา
เพื่อใหตอบสนองตอความตองการนั้นมากขึ้นอยางสูงสุด ซึ่งก็มีที่มาจากการนําเพลงที่มีอยูแลวมาปรุงแตง
ลักษณะการบรรเลงใหมีความวิจิตรพิสดาร มีความซับซอน กลายเป็นเพลงเดี่ยวดังที่ปรากฏใหเห็นอยูมากมาย
ในปัจจุบัน
สํ า นวนเพลงเดี่ ย วนั้ น มี จุ ด หมายสํ า คั ญ ที่ ก ารแสดงศั ก ยภาพของผู บ รรเลงและภู มิ ปั ญ ญาของ
ผูประพันธแ การคิดประดิษฐแสํานวนกลอนที่รอยเรียงกันจะแฝงไปดวยความวิจิตรพิสดาร แสดงความงดงามของ
การประพันธแดวยทวงทํานองที่นาทึ่ง ซับซอน นาติดตามมากกวาการบรรเลงปกติ โดยใหความสําคัญกับความ
งามในลักษณะนั้นมากกวาความสั มพันธแโดยตรงกับทํานองหลักไปโดยตลอดเหมือนการบรรเลงเพลงหมูทั่วไป
สํานวนกลอนของเครื่องดนตรีที่บรรเลงในเพลงหมูนั้นมีความเรียบงายแตลึกซึ้ง อวดองคแความรูและภูมิปัญญา
ดวยการปรุงแตงความงามผานสํานวนกลอนที่รอยเรียงอยางประณีต ปรากฏเป็นความงามที่ภูมิฐานแตกตาง
จากเพลงเดี่ยว
ลักษณะพื้นฐานกลอนระนาดเอก
ลักษณะของการดําเนินกลอนระนาดเอกที่ปรากฏอาจมีสวนสําคัญมาจากลักษณะทางกายภาพของ
การเรียงเสียงระนาดเอก ซึ่งหากมองโดยผิวเผินแลวอาจคิดวาไมเกี่ยวของกัน แตลักษณะที่ปรากฏเป็นสํานวน
กลอนระนาดเอกพื้นฐานทั้งหลายจะดําเนินไปตามแนวเสนตรงของการเรียงเสียง มีการดําเนินสํานวนกลอนที่
ไตระดับเสียงไปอยางเรียบรอยทั้งขึ้นและลงเป็นแนวเดียวกันโดยเกือบทั้งสิ้น
*การจําลองตําแหนงและเสียงของลูกระนาดเอก

ลูกระนาดเอกมีทั้งหมด 22 ลูก แตละลูกจะมีระดับเสียงหางกัน 1 เสียงทุกลูก ไลระดับขึ้นมาจาก
ทางซายเสียงต่ําไปจนถึงเสียงสูงสุดทางขวา ซึ่งเมื่อบรรเลงสองมือพรอมกันเป็นคูแปดจะมีคูเสียงทั้งหมด 15 คู
เสียง
การบรรเลงแบบเก็บเป็นคูแปดพรอมกันทั้งสองมือ หากบรรเลงเสียงบนบางลางบางหางกันสลับไป
มาอยูโดยตลอดอาจจะเป็นการลําบากตอการบรรเลงใหเกิดความสละสลวย และอาจมองไมคอยงดงามผาน
สายตาการดําเนินสํานวนกลอนระนาดเอกพื้นฐานโดยทั่วไปจึงมักจะดําเนินไปแบบเสนตรงไลจากเสียงสูงไปต่ํา
เสียงต่ําไปสูงสลับกันไปในหนึ่งสํานวนกลอนตามแตลักษณะของทํานองหลัก เมื่อมองถึงความนิยมของการ
บรรเลงระนาดเอกแบบเก็บจะพบวา การบรรเลงไดเรียบนั้นเป็นสิ่งที่เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่นักระนาดเอกพึงมี
การบรรเลงระนาดเอกไดเรี ยบนั้ น หมายความวา ผู บรรเลงสามารถตีระนาดคูแปดทุกพยางคแถี่ๆ ไดอยาง
สม่ําเสมอทั้งในดานเสียงและจังหวะ ฟังแลวสนิทเรียบเนียนเสมอกันไปโดยตลอด ซึ่งการจะบรรเลงไดเรียบนั้น
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มีผลโดยตรงมาจากการฝึกบรรเลงกลอนระนาดเอกที่ไมเป็นลักษณะของกลอนที่ตีสลับขามไปมามากเกินไป
ดําเนินกลอนขึ้นลงเป็นแนวไปมาอยางสม่ําเสมอ สังเกตไดจากสํานวนกลอนระนาดเอกเพลงมุลง ซึ่ งเป็นเพลง
หนึ่ งที่นิย มนํ ามาไล มือ ระนาดเอก สํ านวนกลอนส ว นใหญจะเรียงขึ้นลงตอเนื่องและใชลู กระนาดติดๆ กัน
เมื่อฝึกไลมือดวยเพลงมุลงแลว จึงทําใหสามารถบรรเลงไดเรียบและเสียงระนาดเอกมีความสม่ําเสมอมากขึ้น
สํานวนกลอนระนาดเอก มีรูปแบบการบรรเลงเป็นแบบเก็บ กลาวคือ บรรเลงติดกันอยางสม่ําเสมอ
ในทุกพยางคแของโนต ใชบรรเลงกับทํานองหลักที่เป็นลักษณะของเพลงไมบังคับทาง (เพลงไมบังคับทาง คือ
เพลงที่มีทํานองหลักเป็น ลักษณะที่ไมยื ดหรือกระชั้นชิดเกินไป เปิดโอกาสใหผู บรรเลงเครื่องมืออื่นไดแปล
ทํานองตามลักษณะเฉพาะของตนเอง) แตสามารถดําเนินกลอนไปในลักษณะที่แตกตางไดอยางอิสระ ขึ้นอยูกับ
ปฏิภาณและไหวพริบของผูบรรเลง โดยมีลักษณะตองหามและจําเป็นตองหลีกเลี่ยงการบรรเลงในลักษณะนี้
1. ไมบรรเลงซ้ําลูกเดิม การไมบรรเลงซ้ําลูกเดิมนี้หมายถึงลูกสุดทา ยวรรคกอนหนาและลูกแรก
ของวรรคถัดไปตองไมซ้ํากัน สําหรับบางสํานวนนั้นจะมีลักษณะของลูกซ้ําเป็นลักษณะของสํานวนกลอน แต
ทั้งนี้สํานวนกลอนที่ตีลูกซ้ําในสํานวนกลอน ลูกแรกตองไมซ้ํากับลูกสุดทายในสํานวนกอนหนาดวย เวนแตกรณี
บางเฉพาะสํานวนขึ้นอยูกับทํานองหลัก เชน ทํานองเทา หรือที่ทํานองหลักบังคับทาง
2. ไมบรรเลงเก็บเสี้ยวมือ สําหรับกรณีของเสี้ยวมือนั้นเป็นที่เขาใจกันวาระนาดเอกเมื่อบรรเลง
เก็บตองบรรเลงเป็นคูแปดเสมอ จะบรรเลงเสี้ยวมือนั้นไมได เวนแตบางกรณี เชนระนาดเอกจะบรรเลงเพื่อถอน
แนวการบรรเลง สามารถบรรเลงเสี้ยวมือได เชน
เสี ้ยวมือ

ระนาดเอก
ทํานอง
หลัก

ซลซท
-ซลท

ล ท รํ มํ
- รํ - มํ

ซํ ลํ ซํ มํ
- ซํ - ม

- รํ - ท
- รํ - ท

ซึ่งการบรรเลงในลักษณะนี้ยังไมถือวาเป็นการบรรเลงเก็บโดยสมบูรณแทั้งสํานวน เพราะไมได
บรรเลงเก็บครบทุกพยางคแ
3. ลูกตองหามในการบรรเลง ลูกตองหามคือลูกที่ 22 ของระนาดเอก หรือที่เรียกวา “ลูกยอด”
ห รื อ “ลู ก ห ลี ก ” โ ด ย ทั้ ง นี้ ต อ ง ดู บ ริ บ ท ข อ ง ก า ร บ ร ร เ ล ง ด ว ย เ ป็ น สํ า คั ญ ( ลู ก ย อ ด ห ม า ย ถึ ง
ลูกระนาดเอกลูกสุดทาย มีเสียงสูงที่สุด ลูกหลีก คือ ลูกระนาดเอกลูกที่ 22 ที่ทําเพิ่มเติมขึ้น มาในภายหลัง โดย
หากมองตามความหมาย คําวา “ลูกยอด” นั้นจะหมายถึงลูกระนาดเอกลูกที่ 22 ดวย ทั้งนี้ บางสํานักยังเรียก
ลูกยอดตามของเดิมที่เป็นเสียงเดียวกับลูกยอดของฆองวงใหญ คือ ลูกระนาดเอกลูกที่ 21 และเรียกลูกที่ 22
วา ลูกหลีก) เหตุที่บอกวาตองดูบริบทนั้นเพราะหากสรุปไปวาเลยวาเป็นอยางใดอยางหนึ่งนั้นจะไมชัดเจนและมี
ขอขัดแยง ในวงปี่พาทยแไมแข็งนั้นไมอาจจะบรรเลง เพราะเดิมทีระนาดเอกที่มี 21 ลูก ใชบรรเลงวงปี่พาทยแไม
แข็งกันมาตั้งแตโบราณ ดังนั้น เมื่อมีเพิ่มขึ้นมาอีก 1 ลูก จึงไมเป็นการนิยมที่จะนํามาใช หากนํามาใชอาจถูก
มองวาคนระนาดเอกผูนั้นไมมีไหวพริบปฏิภาณดีพอที่จะหลบเลี่ยงการบรรเลงลูกที่ 22
หากเป็นวงปี่พาทยแที่ระนาดเอกบรรเลงดวยไมแข็งในลักษณะอื่น ไดแก วงปี่พาทยแมอญ วงปี่
พาทยแนางหงสแกรณีนี้เป็นกรณีที่นักดนตรีไทยเขาใจกันวาเป็นเพลงในกลุมลดเสียง กรณีของกลุมลดเสียงนั้นก็จะ
คลายๆ กับการบรรเลงวงมโหรี ซึ่งสามารถใชลูกยอดในการบรรเลงเป็นเรื่องปกติ ซึ่งจากประสบการณแผูเขียนก็
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พบวาใชกันอยูแพรหลาย แตสําหรับวงปี่พาทยแนางหงสแนั้น ซึ่งผูเขียนไดฟังการบรรยายจากผูช วยศาสตราจารยแ
ดร. ดุษฎี มีปูอม (บรรยาย, ตุลาคม 2556) วา ห ามบรรเลงลูกนี้เชนเดียวกัน เหตุผลนั้นเหมือนกับที่หาม
บรรเลงในวงปี่พาทยแไมแข็ง ทั้งนี้จะสมควรหรือไมก็ขึ้นอยูกับสํานักดนตรีหรือครูผูถายทอดวาจะบรรเลงอยางไร
4. ระยะหางระหวางลูกสุดทายของวรรคและลูกแรกของวรรคตอไป ไมควรเกินหลายลูก ซึ่ง
สําหรับบางสํานักก็ระบุไวชัดเจนวาไมควรเกินเทาไหรลูก แตสําหรับโดยทั่วไปแลวไมควรเกิน 4 ลูก และ 5 ลูก
โดยอนุโลมสําหรับการตีขามลูกหลายลูกในการบรรเลงเดี่ยวนั้ นยอมมีพบเห็นปรากฏอยูโดยทั่วไปทั้งนี้เป็น
เพราะความจงใจของผูประพันธแ สํานวนกลอนเพลงเดี่ยวจะถูกเรียบเรียงขึ้นอยางประณีต การที่ปรากฏลูกใน
ลักษณะนี้ไมไชเป็นเพราะผูประพันธแเพลงเดี่ยวไมสามารถประดิษฐแการดําเนินกลอนไดตามที่ควรจะเป็น แตเป็น
เพราะผู ป ระพั น ธแ นั้ น จงใจที่ จ ะนํ า สํ า นวนนี้ ม าบรรจุ ไ ว อ ย า งมี นั ย สํ า คั ญ เพื่ อ เป็ น ก ารแสดงภู มิ ปั ญ ญา
และ ตลอดจนทักษะของผูบรรเลงที่สามารถบรรเลงขามลูกหลายลูกไดอยางแมนยํา กลาวคือ จงใจทําใหมี
บรรเลงยากมากกวาเพลงหมู
สัมผัสระหว่างกลอนระนาดเอกกับทานองหลักเบื้องต้น
การที่สํานวนกลอนระนาดเอกจะมีความกลมกลืนกับทํานองหลักนั้นมีปัจจัยหลายประการ เชน เรื่อง
ของบันไดเสียง เสียงตกทั้งในจังหวะหนักกึ่งกลางและทายสุดของวรรค กระสวนทํานองที่ไปในทิศทางเดียวกัน
ระหวางทํานองหลักและระนาดเอก โดยจะยกตัวอยางแสดงความสัมพันธแดวยทํานองหลักดังนี้
ทํานองหลัก

-ร–ซ

-ล-ท

-ร-ท

-ล-ซ

*หมายเหตุ ทํานองหลักสํานวนนี้สามารถพบไดโดยทั่วไปในเพลงไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในทํานองหลักขั้น
พื้นฐาน สําหรับสํานวนนี้ มักพบเป็นทํานองจบทอน จบเพลง มีลักษณะการดําเนินสํานวนที่เรียบงายไปตาม
บันไดเสียง จังหวะสั้นยาวสม่ําเสมอตลอดทั้งวรรค เป็นทํานองหลักทํานองหนึ่งที่คุนหูมากที่สุดของเพลงไทย
เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปวา กลอนระนาดเอกกับทํานองหลักที่ลงตัวตอกันนั้น พยางคแสุดทายของ
กลอนระนาดกับทํานองหลักตองลงดวยเสียงเดียวกัน (ตกเสียงเดียวกัน) เป็นการบังคับ จะเป็นเสียงอื่นไมไดโดย
เด็ดขาด (เวนแตการตั้งใจผูกสํานวนกลอนฝาก) ซึ่งแมวาสํานวนกลอนระนาดเอกกับทํานองหลักจะลงในลูกตก
เสี ย งเดีย วกัน แตสิ่ งสํ าคัญที่จ ะบ งบอกวากลอนระนาดเอกกับทํานองหลั กนั้นสั มพันธแกันไมใชเพียงลู กตก
สิ่งสํ าคัญคือบัน ไดเสีย งที่ตองสัมพันธแกัน เหตุที่การดําเนินกลอนระนาดเอกดวยบันไดเสียงที่ไมสัมพันธแกับ
ทํานองหลักแลวไมเกิดความกลมกลืน ทางตรงนั้นสงผลมาจากบันไดเสียง เป็นที่แนชัดวาการที่บันไดเสียงไม
ตรงกั น จะทํ า ให สํ า นวนกลอนที่ บ รรเลงนั้ น ปรากฏเสี ย งผ า น (เสี ย งที่ ไ ม ไ ด อ ยู เ ป็ น หลั ก ในบั น ไดเสี ย ง)
มากจนเกิ น ไปจึ ง ไม เ กิด ความกลมกลื น ซึ่ง โดยปกติ การบรรเลงแบบเก็ บ นั้น อาจมีเ สี ยงผ า นปรากฏอยู ไ ด
โดยทั่วไป แตไมสมควรมากจนเกินไปในแตละวรรค และที่สําคัญ เสียงเหลานั้นไมควรปรากฏอยูในจังหวะหนัก
ของวรรคดวย
ในสวนจังหวะหนักกึ่งกลางวรรคนั้นก็เป็นสวนสําคัญอีกสวนหนึ่งที่จะชวยใหสํานวนกลอนระนาดเอก
กับทํานองหลักนั้นมีความสละสลวยกันมากขึ้น เชน
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ระนาดเอก ฟ ม ร ม
ทํานอง
-ร–ซ
หลัก

ฟซลท
-ล-ท

ซลมฟ
- รํ - ท

ซทลซ
-ล-ซ

สั งเกตวา โน ตตัว สุ ด ทายในห องที่ 2 ของทํานองหลั ก และระนาดเอกนั้นลงจังหวะหนักในเสี ย ง
เดียวกัน ทําใหมีสัมผัสตอกันในกึ่งกลางระหวางวรรค จึงฟังแลวมีความลงตัวกันมากขึ้น
กลอนระนาดเอกที่ลงตัวกับทํานองหลักมากที่สุด นอกจากจะอยูในบันไดเสียงเดียวกัน กระสวน
ทํานองก็ยังเป็นสิ่งสําคัญมากอีกประการหนึ่งที่ชวยสงเสริมความสัมพันธแ ดังกลอนที่ไดยกตัวอยางไปในเบื้องตน
สังเกตวา แมสํานวนกลอนจะสัมพันธแกันทั้งสํานวน และในเสียงลูกตกทั้งกึ่ง กลางและทายวรรค แตยังมีปรากฏ
ความไมสัมพันธแกันของกระสวนทํานองครึ่งวรรคหลัง ซึ่งทํานองหลักไตระดับบันไดเสียงขึ้นไปที่เสียงเรสูง (รํ)
สวนกลอนระนาดเอกยังวนเวียนอยูในกลุมเสียงเดิม ซึ่งฟังแลวอาจขาดความสละสลวยอยูบางแตยังสามารถเขา
กันได หากจะใหสัมพันธแกันมาขึ้นควรจะดําเนินกลอนระนาดเอกไปในลักษณะดังนี้
ระนาดเอก ฟ ม ร ม
ทํานอง
-ร–ซ
หลัก

ฟซลท
-ล-ท

รํ มํ รํ ท
- รํ - ท

รํ ท ล ซ
-ล-ซ

สังเกตครึ่งหลังของวรรคที่มีการเปลี่ยนสํานวนกลอนระนาดเอกใหไตระดับบันไดเสียงสูงขึ้นตาม
ทํานองหลัก ทําใหการเคลื่อนที่ของทํานองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และยังเพิ่มสัมผัสระหวางกลอนระนาดเอก
กับทํานองหลักใหหองที่ 3 ดวย ทําใหกลอนระนาดเอกกับทํานองหลักมีความเขากันมากขึ้น สําหรับสํานวน
กลอนระนาดเอกที่เขากันไดที่สุดกับทํานองหลักขางตนนั้นคือ
ระนาดเอก
ทํานอง
หลัก

รมฟซ
-ร–ซ

ฟซลท
-ล-ท

รํ มํ รํ ท
- รํ - ท

รํ ท ล ซ
-ล-ซ

จากสํานวนกลอนกอนหนา ผูเขียนไดปรับเปลี่ยนหองที่ 1 ใหสัมพันธแกับทํานองหลักมากขึ้น เมื่อปรับ
ใหเขากันแลวก็จะมีความสัมพันธแตอเนื่องกันไปตั้งแตเริ่มตนจนถึงทายวรรค คือลงเสียงเดียวกันและกระสวน
ทํานองเคลื่อนที่ดวยกัน สํานวนกลอนนี้จึงมีความลงตัวมากที่สุดกับทํานองหลักสํานวนนี้
สําหรับการนําเสนอสัมผัสความลงตัวระหวางกลอนระนาดเอกกับทํานองหลักที่ไดยกตัวอยางไปใน
ขางตนนั้นไมไดมีจุดประสงคแเพื่อเป็นการวิพากษแสํานวนกลอนระนาดเอกวากลอนไหนดีกวากันอยางไร เพราะ
ในการบรรเลงจริงสํานวนกลอนนั้นตองนํามาใชไดตามความเหมาะสม หากบังเอิญสํานวนกลอนก อนหนาตก
ดวยเสียงเร (ร) ผูบรรเลงจะบรรเลงลูกเรซ้ํากันอีกครั้งนั้นไมได หากลูกตกสํานวนกอนหนาอยูหางหรือเมื่อ
ตองการดําเนิ น กลอนไปในในทางใดทางหนึ่ง เพื่อ เป็น การปูทางรองรั บสํ า นวนกลอนอีก วรรคตอ ไปก็ ตอ ง
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ปรับเปลี่ยนการดําเนินสํานวนกลอนไปในลักษณะอื่นตามที่ตองการ การยกตัวอยางนําเสนอในขางตนเป็นไป
เพียงเพื่อการแสดงตัวอยางความสัมพันธแเบื้องตนระหวางสํานวนกลอนระนาดเอกกับทํานองหลัก
การดาเนินกลอนระนาดเอกเบื้องต้น
“นักดนตรีไทยที่มีไหวพริบ มีความรูดี ตองสามารถดําเนินทางเครื่องมือของตนไดโดยเรียนมา”
(ดุษฎี มีปู อม, สั มภาษณแ 22 มีน าคม 2559) คํานี้มีความนาสนใจ โดยเฉพาะคําวา “สามารถดําเนินทาง
เครื่ องมือของตนไดโดยเรีย นมา” นั้ นมีนัยสําคัญอยางยิ่ง ดังที่กล าวไปแล วในขางตนวา สํานวนกลอนทาง
เครื่องมือใดๆ จะมีลักษณะเฉพาะที่เป็นรูปแบบใหผูบรรเลงสามารถคิดประดิษ ฐแสํานวนกลอนขึ้นมาไดอยาง
หลากหลาย ซึ่งสําหรับคนที่มีไหวปฏิภาณดียอมประดิษฐแสํานวนกลอนออกมาใชไดอยางแตกฉาน เชนวา คน
ระนาดทุมที่มีไหวพริบปฏิภาณดีมาก แมไมเคยตอทางระนาดเอกโดยตรง เมื่อบรรเลงรวมวงไประยะหนึ่งก็
สามารถเขาใจวิธีการดําเนินทํานองของระนาดเอก และสามารถประดิษฐแคิดทางระนาดเอกไดโดยงาย แตทวา
การจะประดิษฐแสํานวนหรือผูกกลอนไดนั้นไมใชจะเป็นการประดิษฐแขึ้นมาตามแตสติปัญญาหรืออารมณแจะปรุง
แตง แตต องรั งสรรคแขึ้ น มาโดยมีพื้น ฐานองคแ ความรูในการดําเนินสํ านวนและผู ก กลอนเป็ นสํ า คัญ นั่นคื อ
ความหมายของคําที่วา สามารถดําเนินทางไดโดยเรียนมา ซึ่งเมื่อหากพิจารณาแลว การร่ําเรียนการดําเนิน
ทํานองมีลักษณะสําคัญอันเป็นพื้นฐานอยู 3 ประการดวยคือ
1. ความสมบูรณแของลักษณะสํานวนกลอน
เครื่ อ งดนตรี ไ ทยประเภทดํ า เนิ น ทํ า นองนั้ น มี ห ลายเครื่ อ งมื อ ใช ก ารดํ า เนิ น ทํ า นองแบบเก็ บ
เชนเดียวกับระนาดเอก การเรียนสํานวนกลอนนั้นจะทําใหผูบรรเลงเขาใจความเหมือนและความตางระหวาง
สํานวนกลอนแบบเก็บของระนาดเอกกับสํานวนกลอนแบบเก็บของเครื่องดนตรีชิ้นอื่น ตรงนี้นับวาเป็นสิ่งสําคัญ
อยางยิ่งที่ผูบรรเลงควรจะรูและเขาใจอยางถองแทวาสํานวนกลอนระนาดเอกพื้นฐานและลักษณะของสํานว น
กลอนของระนาดเอกที่สมบูรณแนั้นเป็นอยางไร
ลักษณะของสํานวนกลอนระนาดเอกแตละสํานักหรือครูนั้นมีความแตกตางกัน โดยในแตละสํานัก
อาจมีชื่อเรียกหรือที่มาของชื่อสํานวนกลอนหลากหลาย สําหรับลักษณะสํานวนกลอนระนาดเอกอันเป็นที่
ยอมรับในวงการดนตรีไทยทางหนึ่งคือ แบบของครูประสิ ทธิ์ ถาวร แบบของครูนั้นนําชื่อเรียกลักษณะของ
กลอนตางๆ มาจากการเคลื่อนที่ของทํานอง เชน ตีเรียงขึ้นไปเป็นเสนตรงเรียกกลอนไตลวด ตีมวนวนขึ้นเรียก
กลอนมวนตะเข็บ เป็นตน ที่กลาวนี้ เพื่อใหผูอานเขาใจวา กลอนระนาดเอกนั้นมีลักษณะของความเฉพาะตัว
เป็นลักษณะอันเป็นรูปแบบการดําเนินไปอยางสมบูรณแอยูในตัวเอง ซึ่งผูบรรเลงตองเขาถึงและเขาใจวาสํานวน
กลอนที่สมบูรณแนั้นเป็นอยางไร กลอนนั้นควรจะดําเนินไปอยางไร ทํานองหลักลักษณะนี้จะใชกลอนลักษณะ
ไหน เป็นตน เมื่อนานมาแลวผูเขียนเคยไดฟังคุณครูนัฐพงศแ โสวัตร กลาวถึงเรื่ อง “กลอนครึ่งวรรค” คําวา
กลอนครึ่งวรรคนั้นหมายถึง ครึ่งวรรคแรกบรรเลงดวยสํานวนกลอนแบบหนึ่งและอีกครึ่งวรรคหลังบรรเลงดวย
สํานวนกลอนอีกแบบหนึ่ง ซึ่งผูเขียนจําคําทุกคําที่ครูพูดอยางชัดเจนไมได แตสามารถสรุปใจความไดวา การจะ
ดําเนินกลอนระนาดเอกนั้นไมสมควรที่จะดําเนิ นกลอนครึ่งวรรคเลย เวนแตในสวนที่ทํานองหลักไมเอื้อเฟื้อตอ
การบรรเลงกลอนเต็มวรรคจริงๆ จึงจะนํามาใช ซึ่งหากไมไดเรียนลักษณะความสมบูรณแของกลอนระนาดเอก
มาแลว ผูบรรเลงจะไมสามารถทราบไดเลยวาสํานวนกลอนที่บรรเลงนั้นควรจะดําเนินไปอยางไรใหมีความ
สมบูรณแ ซึ่งเป็ นความสมบูรณแที่กลอนระนาดเอกนั้นสัมพันธแกับทํานองหลักและความสมบูรณแในตัวเองของ
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สํ า นวนกลอน (สามารถศึ ก ษารู ป แบบสํ า นวนกลอนระนาดเอกเพิ่ ม เติ ม ได จ ากการสั ม ภาษณแ
ครูประสิทธิ์ ถาวร โดย ศาสตราจารยแ เกียรติคุณนายแพทยแพูนพิศ อมาตยกุล เรื่องกลอนระนาดเอก ณ ศูนยแ
สังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ พ.ศ. 2532)
2. ความหลากหลายและการนําไปใช
เหมือนกับสํานวนกลอนเครื่องดนตรีไทยประเภทดําเนินทํานองทุกชิ้นที่มีสํานวนกลอนหลากหลาย
สามารถหยิบยกนํามาใชแทนกันในทํานองหลักเดียวกันไดมากมาย เชนเดียวกันกับระนาดเอก สํานวนกลอน
ระนาดเอกนั้นก็มีความหลากหลายที่สามารถจะนํามาใชในลักษณะตางๆ กัน เชน ไมวาผูบรรเลงจะมีความ
ตองการใชสํ านวนกลอนจากกลุมเสี ยงสูงไปต่ํา ต่ําไปสู ง สูงแล วจบที่สูง หรือจะบรรเลงอยูในกลุ มเสียงต่ํา
ตอเนื่องกัน ก็สามารถที่จะเลือกนําเอาสํานวนกลอนตางๆ ที่เป็น มาตรฐานมาใชไดอยางแยบคาย เป็นกลเม็ด
เบื้องตนที่สําคัญอันนําไปสูการผูกรอยสํานวนกลอนใหมีความสละสลวยตอไป
3. การผูกรอยสํานวนกลอน
การผูกรอยสํานวนกลอนนั้นเป็นที่ชัดเจนวาตองพึ่งพาทํานองหลักเป็นมาตรฐาน กลาวคือ ตอง
ดําเนินไปตามสํานวนของทํานองหลักเป็นหลัก การจะผูกรอยสํานวนกลอนในทํานองหลักที่ไมบังคับสํานวน
กลอน (เชน ทํานองที่มีลักษณะเหมือนการเก็บ) มากเกินไปนั้นสามารถทําไดอยางอิสระ ซึ่งจากการวิเคราะหแ
พบวาลักษณะการผูกรอยสํานวนกลอนระนาดเอกอันเป็นแบบพื้นฐานเบื้องตนเป็นไป 2 ลักษณะดังนี้
3.1 การเรียบเรียงกลอนระนาดเอกไปตามกระสวนทํานองหลัก
ในสวนของทํานองหลักเองก็มีการเคลื่อนที่ขึ้นสูงลงต่ําของทํานองอยูเสมอ การผูกรอยสํานวน
กลอนระนาดเอกไปตามกระสวนทํานองที่ขึ้นลงไปในทิศทางเดียวกันนั้นก็จะใหกลอนระนาดเอกกับทํานองหลัก
มีความสนิทกลมกลืนกัน หากทํานองหลักดําเนินมาในลักษณะไลจากเสีย งสูงลงมาเสียงต่ําครึ่งวรรคแรกแลว
ดําเนินไปจบที่เสียงสูงอีกในวรรคหลัง กลอนระนาดเอกก็จะดําเนินไปในลักษณะเดียวกันโดยเสมอ การผูก
กลอนในลักษณะนี้ยังมีขอดอยอยูเพราะพึ่งพาอาศัยแตทํานองหลัก หากทํานองหลักวกวนลงซ้ําเสียงเดิมหลาย
สํานวนติดกันกลอนระนาดเอกก็จะไมหลากหลายและวนเวียนซ้ําไปมา
3.2 การเรียบเรียงกลอนระนาดเอกไลขึ้นเสียงสูงลงเสียงต่ําสลับกันตอเนื่อง
คําที่คุนหูนักดนตรีไทยสําหรับผูบรรเลงในลักษณะนี้คือ “ตีทั่วผืน” การผูกรอยสํานวนกลอน
ในลักษณะนี้ อาจไมมุงไปตามกระสวนทํานองหลักแตยังคงเนนความสั มพันธแและกลมกลื นกัน การผู กรอย
สํานวนกลอนลักษณะนี้เป็นแบบฉบับที่เป็นพื้นฐานทางการบรรเลงที่ดีที่สุดลักษณะหนึ่ง เพราะการผูกสํานวน
กลอนจะไมไปตกคางอยูที่กลุมเสียงสูงหรือต่ําที่ใดที่หนึ่ง สํานวนที่ปรากฏจะมีลักษณะเป็นการเคลื่อนคลอยของ
ทํานองอยางเรียบงายไปมาทั้งขึ้นและลงอยางสงางามนาติดตามและเป็นแบบฉบับอันเป็นเอกลักษณแของระนาด
เอกโดยเฉพาะ
อีกหนึ่งประเด็นสําคัญในการผูกรอยสํานวนกลอนระนาดเอกที่ผูเขียนพบวาไมคอยไดรับความนิยม
หรืออาจถูกมองขามไปในปัจจุบัน คือการผูกรอนสํานวนกลอนไมใหซ้ํา 2 พยางคแ ทายวรรคกอนหนา และ 2
พยางคแแรกในวรรคถัดไป เชน
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ร ะ น า ด รํ มํ รํ ท รํ ท ล ซ ฟ ม ร ม ฟ ซ ล ท ล ท รํ มํ ท รํ ล ท ซ ล ม ฟ ซ ท ล ซ
เอก
ทํ า น อ ง - รํ - ท - ล – ซ̣ ซ ซ – ล̣ ล ล - ท - รํ - มํ - รํ - ท̣ ท ท - ล ล ล - ซ
หลัก
ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนการผูกสํานวนกลอนไมใหซ้ํา 2 พยางคแสุดทาย ดังนี้
ร ะ น า ด รํ มํ รํ ท รํ ท ล ซ ฟ ม ร ม ฟ ซ ล ท รํ มํ รํ ดํ ท ล ซ ร ม ฟ ว ล รํ ท ล ซ
เอก
ทํ า น อ ง - รํ - ท - ล - ซ̣ ซ ซ - ล̣ ล ล - ท - รํ - มํ - รํ - ท̣ ท ท - ล ล ล - ซ
หลัก
ควรหลีกเลี่ยงลักษณะการผูกกลอนระนาดเอกในลักษณะนี้ เวนแตจะไมสามารถหลบเลี่ยงไดจึงเป็น
การอนุโลมใหบรรเลง ซึ่งจากทัศนะของผูเขียนที่พบวาในปัจจุบันนั้นการผูกกลอนในลักษณะนี้ไดรับความนิยม
นอยลง ที่มาของการผูกกลอนในลักษณะนี้ไมปรากฏแนชัดวาเป็นเพราะเหตุผลใด แตจากการวิเคราะหแผูเขียน
พบวา การบรรเลงกลอนซ้ํา 2 พยางคแทายของวรรคกอนหนานั้นสามารถบรรเลงไดโดยไมผิดตามแบบแผนการ
บรรเลงระนาดเอก
สัมผัสในกลอนระนาดเอกเบื้องต้น
การดําเนินสํานวนกลอนระนาดเอกนั้นตองดําเนินไปตามลักษณะที่สัมพันธแกับทํานองหลัก ซึ่งเมื่อ
ผูเขียนไดสังเกตสํานวนกลอนระนาดเอกพื้นฐานหลายๆ สํานวนกลอนกลับพบวา มีรูปแบบลักษณะของสัมผัส
ในสํ านวนอยู อย างนาสนใจ ซึ่งอาจมองไดวาเป็นความบังเอิญของการประดิษฐแ สํ านวนกลอน แตก็ไมอาจ
มองขามที่จะนําเสนอเกี่ยวกับสัมผัสในสํานวนกลอนระนาดเอกไว ดังนี้
๐๐๐๐

๐๐๐๐

๐๐๐๐

๐๐๐๐

สัมผัสในสํานวนกลอนระนาดเอกขางตนที่ผูเขียนไดจัดทําขึ้นนี้นําเสนอในรูปแบบใกลเคียงกับการ
แสดงสัมผัสฉันทลักษณแในบทกลอน เป็นขอคิดเห็นที่ผูเขียนพบวา มีกลอนระนาดเอกพื้นฐานหลายสํานวน
กลอนที่มีสัมผัสในตัวสํานวนกลอนเองลักษณะนี้ แมวาจะมีสํานวนกลอนระนาดเอกอีกมากมายที่ ไมไดมีสัมผัส
แบบเดียวกัน แตหากเมื่อไดพิจารณาสํานวนกลอนที่มีสัมผัสแบบนี้แลวก็พบวามีอยูพอสมควรจนเป็นที่นาสนใจ
เพราะคาดวาสัมผัสดังกลาวที่ไดนําเสนอไป อาจเป็นรูปแบบพื้นฐานหนึ่งของสํานวนกลอนระนาดเอกลักษณะ
หนึ่งเบื้องตน จึงขอนํามาเสนอสํานวนกลอนที่มีลักษณะสัมผัสดังกลาวไวพอสังเขป ดังนี้
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ระนาดเอก
ทํานอง
หลัก

รมฟซ
-ร-ซ

ฟซลท
-ล-ท

รํ มํ รํ ท
- รํ - ท

รํ ท ล ซ
-ล-ซ

ระนาดเอก
ทํานอง
หลัก

ท มํ รํ ล
-ท-ล

ทลซม
-ซ-ม

ร ทฺ ร ม
-ดรม

รมซล
-ซ-ล

ระนาดเอก
ทํานอง
หลัก

ล̣ ท̣ ร ม
-ดรม

รมซล
-ซ-ล

ท มํ รํ ล
-ท-ล

ทลซม
-ซ-ม

ระนาดเอก
ทํานอง
หลัก

ล ท ดํ รํ
- รํ - มํ

มํ รํ ดํ ท
- รํ - ท

ลซลท
-ลลล

ล ท ดํ รํ
- ท - รํ

ระนาดเอก
ทํานอง
หลัก

ท มํ ร ล
-ท-ล

ทลซฟ
-ซ-ฟ

มรมฟ
มร-ม

มฟซล
-ฟซล

ระนาดเอก
ทํานอง
หลัก

ซลซท
-ซลท

ล ท รํ มํ
- รํ - มํ

ทลซม
- ซํ - ม

ซ ม ร ทฺ
- รํ - ท
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ระนาดเอก
ทํานอง
หลัก

รํ มํ รํ ท
- รํ - ท

รํ ท ล ซ
-ล-ซ

รมฟซ
ซซ-ล

ฟซลท
ลล-ท

ระนาดเอก
ทํานอง
หลัก

มลซร
-มซร

ม ร ด ท̣
ม ร ด ท̣

ล̣ ซ̣ ล̣ ท̣
ล̣ ซ̣ ล̣ ท̣

ล̣ ท̣ ด ร
ล̣ ท̣ ด ร

ระนาดเอก
ทํานอง
หลัก

ซลซม
-ลซม

ซ ม ร ท̣
ซ ม ร ท̣

ล̣ ซ̣ ล̣ ท̣
- ล̣ - ท̣

ล̣ ท̣ ร ม
มร-ม

ระนาดเอก ม ฟ ซ ล
ทํานอง
-ล-ท
หลัก

ทลซฟ
-ล-ฟ

มรมฟ
- ท̣ ม ม

มฟซล
-ฟ-ล

ทั้งนี้ สํานวนกลอนทั้งหมดที่ไดยกตัวอยางไปในขางตนอาจไมไดดําเนินไปตามสํานวนทั้งหมดทุก
พยางคแโนต และยังมีอีกหลายสํานวนกลอนที่สามารถนํามาใชแทนกันในทํานองหลักดังกลาวนั้นๆ ได สํานวน
กลอนที่ไดยกตัวอยางนั้นเป็น เพียงขอคนพบจากกลอนระนาดเอกทั่ว ไป ซึ่งผูเขียนมีความเห็นวาเป็นความ
บังเอิญอยางนาสนใจ จึงขอหยิบยกมานําเสนอไวเพียงเทานี้
สรุป
สํานวนกลอนระนาดเอกนั้นมีความหลากหลายและลึกซึ้ง แมจะเป็นการบรรเลงที่มีลักษณะเก็บที่
อาจเรียบงายแตก็มีแนวทางหลากหลายที่จะสามารถบรรเลงใหเกิดอรรถรสไดอยางนาพิศวง ความรูเรื่องกลอน
ระนาดเอกเบื้ องตน สําหรับ การบรรเลงเพลงหมูที่ไดนําเสนอไปนั้นยังเป็นเพียงแคแนวทางการบรรเลงขั้น
เบื้องตนอันเป็นลักษณะที่ปรากฏเป็นรูปแบบนิยมแพรหลาย ทั้งนี้ แนวทางการใชและผูกสํานวนกลอนระนาด
เอกนั้นยังมีความลึกซึ้งซับซอนและกวางขวางมากกวาที่ได นําเสนอประเด็นไว ซึ่งไมสามารถนํามากลาวอยาง
สรุปโดยสั้นๆ ในบทความนี้ได เชน ลักษณะการเคลื่อนที่ของกลอนแบบ คืบ โคง มวน ไต ยอน ซอน พับ ลอด
ทบ เป็นตน หรือเป็นลักษณะของการผูกพันกลอนระหวางประโยค การฝากกลอนยาวหลายวรรคเป็นกลอน
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เดียวกันซึ่งเรื่องเหลานี้ยังเป็นเรื่องที่มีขอบเขตกวางขวางและมีอิสระมากมายไมจํากัดในการบรรเลง ขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมและบริบททางการบรรเลง เชน การบรรเลงเพลงชาเรื่องตางๆ ที่มีจุดมุ งหมายในการผูกสํานวน
กลอนเพื่อเป็นการแสดงถึงภูมิปัญญา เป็นตน ซึ่งเป็นลักษณะของการผูกสํานวนกลอนในขั้นสูงแตกตางจากการ
บรรเลงเพลงหมูทั่วไป
บรรณานุกรม
ดุษฎี มีปูอม. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป. บรรยาย, ตุลาคม 2556.
ดุษฎี มีปูอม. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป. สัมภาษณแ, 22 มีนาคม 2559.
พูนพิศ อมาตยกุล. มหาวิทยาลัยมหิดล. สัมภาษณแ, 9 มีนาคม 2559.
สุรพล สุวรรณ. (2549). ดนตรีไทยในวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ : บริษัทแอคทีฟพริ้นทแ.

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(273)

วัฒนธรรมกลองก้นยาวของชมรมชาวไทใหญ่จังหวัดระยอง
KLONG KON YAO CULTURE OF TAI ASSOCIATION IN RAYONG
PROVINCE
พงศธร สุธรรม* กมล แก้วสว่าง*
PHONGSATHORN SUTHAM, KAMOL KAEWSAWANG
บทคัดย่อ
ชาวไทใหญจากรัฐฉานที่เขามาประกอบอาชีพในจังหวัดระยองมีการกอตั้งชมรมชาวไทใหญจังหวัด
ระยองขึ้นมาเป็นเวลากวา 10 ปี มีเปูาหมายเพื่อรวบรวมชาวไทใหญใหเป็นปึกแผนและอนุรักษแเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม ทําใหจังหวัดระยองปรากฏวัฒนธรรมไทใหญในพื้นที่ วัฒนธรรมไทใหญที่มีความโดดเดน
คือ การตีกลองกนยาว พรอมดวยการแสดงกิงกะหลา การแสดงกาปั่นกเองและการตีกลองกนยาวรับแขก วงดนตรี
ประกอบดวยเครื่องดนตรีหลัก 3 ชิ้น คือ กลองกนยาว มองและแสง เมื่อเสียงดนตรีผสมผสานกับการแสดงที่
ถายทอดโดยศิ ล ปิ น ผู มีความเชี่ ยวชาญ สามารถสะทอนลี ล าอันวิจิตรงดงามเป็นเอกลั ก ษณแตามแบบฉบั บ
วัฒ นธรรมไทใหญ ศิ ลปะของชาวไทใหญ จึงเป็ นที่รู จักอยางกวางขวาง จนกระทั่ งไดรั บความสนใจจากสั งคม
ชาวระยอง เกิดการหลอมรวมระหวางวัฒนธรรมไทใหญกับวัฒนธรรมทองถิ่นไดอยางกลมกลืนชาวไทใหญจึงอาศัย
อยูในจังหวัดระยองไดอยางมีเกียรติและไดรับการยกยองวาเป็นผูที่มคี วามเขมแข็งทางวัฒนธรรมอยางแทจริง
คาสาคัญ : กลองกนยาว , ไทใหญ , วัฒนธรรม , จังหวัดระยอง
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ABSTRACT
Tai people migrated from Shan State to Rayong province, Thailand and
the Tai association in Rayong province was established more than last 10 years in
order to gather the Tai people and enrich Tai’s cultures in the area of Rayong
province. The outstanding Tai’s performing arts are Klong-Kon-Yao performance with
Kin-Ga-La dance, Ga-Pun-Gong performance, and Klong-Kon-Yao Rub-Kaek, the
performances accompanied the main musical instruments consist of Klong-Kon-Yao, Mong
and Saeng. The beauty and uniqueness of performances have been transmitted by the
Tai expert artists, therefore, the art and culture are being well-known and combined
with the local arts harmoniously. Tai people in Rayong province have been respected as the
cultural keeper.
Keywords : Klong-Kon-Yao, Tai, Culture, Rayong Province

บทนา
“จังหวัดระยอง” ตั้งอยูบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก มีความสําคัญตอประเทศไทยนานัปการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานอุตสาหกรรมที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง นับตั้งแตเมื่อกวา30 ปีกอนที่มีการดําเนิน
โครงการ “Eastern Seaboard” จนกระทั่งปัจจุบันกําลังดําเนินโครงการ “EEC (Eastern Economic
Corridor” หรือระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ปัจจัยความพรอมทั้งหมดทําใหจังหวัดระยองมีความเจริญรุงเรือง
สามารถรองรับแรงงานผูเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไดเป็นจํานวนมาก ประชากรที่เขามาประกอบ
อาชีพภายในจังหวัดระยองจึงมีจํานวนเพิ่มขึ้นเป็นลําดับ ทั้งที่มาจากภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทยและที่เดินทาง
มาจากตางประเทศ ซึ่งในที่นี้ยังพบวามีประชากร “ชาวไทใหญ่” มากกวาหมื่นดวยเชนกัน ซึ่งนอกจากชาวไทใหญ
จะเป็นแรงงานแลว ยังเป็นผูดํารงเอกลักษณแทางชาติพันธุแใหปรากฏพบเห็นไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะทางดาน
วัฒนธรรมดนตรีและการแสดง ดวยเหตุผลดังกลาวจึงเป็ นประเด็นสําคัญที่ทําใหปรากฏวัฒนธรรมไทใหญเขา
มาแทรกซึมภายในพื้นที่จังหวัดระยอง
การเคลื่อนย้ายแรงงานชาวไทใหญ่สู่จังหวัดระยอง
“ไทใหญ่” เป็นชื่อของกลุมชาติพันธุแที่ชาวไทยคุนเคยเป็นอยางดี ใชเรียกชาติพันธุแ ที่อาศัยกระจาย
ตัวอยูบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย เชน จังหวัดเชียงใหม เชียงราย และแมฮองสอน เป็นตน รวมไป
ถึงกลุมชาติพันธุแที่อาศัยอยูบริเวณทางตะวั นออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา (Replublic
of The Union of Myanmar) บนอาณาเขต ที่เรียกวา “รัฐฉาน (Shan State)” ไทใหญมี
ความสัมพันธแกับประเทศไทยมาอยางยาวนานไมวาจะเป็นในดานประวัติศาสตรแ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
หรือแมกระทั่งการเมือง
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คนไทยภาคกลางในเขตพื้นที่ราบลุมแมน้ําเจ าพระยารูจักไทใหญมาอยางนอยตั้งแตสมัย
อยุธยาเพราะปรากฏคํา ๆ นี้อยูใน กฎหมายตราสามดวงในพระราช- กําหนดเกา พ.ศ.2042 โดยคน
ไทยหรือคนสยาม สามารถรับรูถึงความแตกตางทางวัฒนธรรมระหวางพวกตนกับพวกไทใหญไดดีและ
สามารถบอกเลาเรื่องราวของพวกไทใหญใหแกชาวตะวันตกที่เขามาเยือนกรุงศรีอยุธยา ในขณะนั้ นได รั บ รู
ดวยในบันทึกของเดอลา ลูรแแบรแ ราชทูตฝรั่งเศสจากราชสํานักพระเจาหลุยสแที่ 14 ซึ่งมาเยือนกรุงศรี
อยุธยาระหวางปี พ.ศ.2229 - 2231 ไดระบุวา อนึ่งชาวสยามที่ขาพเจากลาวถึงนี้ เรียกตนเองวาไทนอย
คือ เซียมเล็กตามที่ขาพเจาไดรับคําบอกเลา ยังมีคนอีกพวกหนึ่งซึ่งปุาเถื่อนที่สุดเรียกกันวา ไทใหญ
คือ เซียมใหญ อันเป็นพวกที่อาศัยอยูทางเขตเขาภาคเหนือ(สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
2551: 1)

ภาพที่ 1 ธงชาติรัฐฉานภาพที่
ภาพที่ 2 แผนที่รัฐฉาน
ภาพที่ 3 บัลลังกแเจาฟูาแสนหวี
ที่มา : สมพงศแ วิทยศักดิ์พันธแ, 2544: ไมปรากฏเลขหนา
ที่มา : สถาบันวิจัยทางสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2551: 38
,

ภาพที่ 4 ชุดแตงกายประจําชาติ
ภาพที่ 5 ปอยออกหวา
ที่มา : ไดรับความอนุเคราะหแจากนายประเสริฐ ประดิษฐแ
“ไต (Tai)” ไตจัดอยูในกลุมคนที่พูดภาษาไท - กะได (Tai - Kadai Language Family) มีที่อยู
อาศัยกระจัดกระจายอยูในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ประเทศจีนและประเทศอินเดีย มีประวัติศาสตรแ
การกอรางสรางเมืองใหมีความกวางใหญไพศาลมากวา 2,000 ปี โดยมีเจาฟูา (เครือเจาเครือขุน) คุมครอง
อภิบาลพสกนิกรมาหลายตอหลายองคแและสรางสมวัฒนธรรมของตนเองมาอยางชานาน เชน พระพุทธศาสนา
ภาษาเขียน (ลี กไต) ภาษาพูด (คําไต) อาหาร เครื่ องแต งกาย (กิ๋นไต) เครื่องมือเครื่องใช สถาปัตยกรรม
ศิลปวิทยาการ ประเพณีสิบสองเดือน (หยาสี่สิบสอง) เป็นตนเรียกไดวาเป็นชนชาติที่มีเอกลักษณแทางวัฒนธรรม
เป็นของตนเองอยางแทจริง
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จนกระทั่งถึงเหตุการณแสําคัญสําหรับอาณาจักรไทใหญก็คือเมื่อเฆี่ยนมาถูกลาอาณานิคมโดยอังกฤษซึ่งตรง
กับสมัยกษัตริยแองคแสุดทายของราชวงศแลองพญา คือ พระเจาสีปูอ อังกฤษไดประกาศยึดเฆี่ยนมาตอนบนและ
จัดการหัวเมืองตาง ๆ ใหรวมอยูกับเฆี่ยนมา ไทใหญจึงเปลี่ยนสภาพเป็น “สหพันธรัฐฉาน” (Federation
of Shan State) ภายหลังจากอังกฤษมอบเอกราชคืนใหแก เฆี่ยนมา เฆี่ยนมายังคงใหชนกลุมนอยคงความ
เป็นเอกภาพรวมกับตน โดยการสราง “สัญญาปางโหลง” ที่เมืองปางโลเพื่อบันทึกขอตกลงรวมกันกับชนกลุมนอย
ใหเป็นสหภาพพมา ใชเป็นขอตอรองในการแยกตัวออกเป็นอิสระ แตขอตกลงดังกลาวไมเป็นไปตามที่ตั้งไว จึงเป็น
เหตุ ของความขัดแยง ทําใหชาวไทใหญจากประเทศเมียนมาอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานแถบภาคเหนือของประเทศ
ไทย ดังที่พบในจังหวัดแมฮองสอน จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร จังหวัดพะเยาและจังหวัด
ลําปาง สวนไทใหญในรัฐฉานก็ยังคงมีความหวังในการกอบกูเอกราชของตนเอง และในปัจจุบันยังพบอีกวา
ชาวไทใหญอีกมากมายยังคงหลีกหนีปัญหาตาง ๆ ภายในรัฐฉาน จึงหลั่งไหลเขามายังประเทศไทยตามหัว
เมืองใหญ เชน กรุงเทพมหานคร เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ชลบุรีและปทุมธานีเป็นตน เพื่อเป็น
แรงงานตางดาว ซึ่งชาวไทใหญที่เขามาอาศัยอยูในประเทศไทยนาจะมีจํานวนไมต่ํากวา 3,000,000 คน จาก
ประชากรทั้งหมด ในรัฐฉานประมาณ 8,000,000 สําหรับชาวไทใหญที่เขามายังจังหวัดระยองก็คือ ผูที่
เคลื่อนยายมาจากภายในรัฐฉานของประเทศเมียนมานั่นเอง จังหวัดระยองเป็นหนึ่งในเปูาหมายของชาวไทใหญ
ที่มีความตองการ เดินทางเขามาเป็นแรงงานตามภาคสวนตาง ๆ ซึ่งกระจายตัวตามนิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่
เศรษฐกิจทั่วทัง้ จังหวัดระยอง
ชมรมชาวไทใหญ่จังหวัดระยอง

ภาพที่ 6 ตราสัญลักษณแชมรมชาวไทใหญจังหวัดระยอง
ที่มา : ไดรับความอนุเคราะหแจากชมรมชาวไทใหญจังหวัดระยอง
ดวยเหตุปัจจัยทางการเมืองในรัฐฉานสงผลใหชาวไทใหญเป็นผูที่มีเลือดรักชาติเป็นอยางยิ่งจึงเป็นที่มา
ของการกอตั้ง “ชมรมชาวไทใหญ่จังหวัดระยอง” ซึ่งเป็นชมรมชาวไทใหญแหงแรกของประเทศไทยที่ได
ดําเนินการภายนอกรัฐ โดยมีเครือขายอีก 3 ชมรมคือชมรมชาวไทใหญจังหวัดเชียงใหม ชมรมชาวไทใหญ
กรุงเทพมหานครและชมรมชาวไทใหญจังหวัดปทุมธานี
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ภาพที่ 7 ผูเขียนกับนายแลงปุาง ภาพที่ 8 ผูเขียนกับพระอธิการทรงศักดิ์ สังกิจโจ
จากการสัมภาษณแนายแลงปุาง ประธานชมรมชาวไทใหญจังหวัดระยองและพระสังฆาธิการทรงศักดิ์
สังกิจโจเจาอาวาสวัดโสภณภาวนาราม กลาวถึงที่มาของการกอตั้งชมรมวาภายหลังที่ชาวไทใหญเขามาอาศัยอยู
ในจังหวัดระยองเพิ่มมากขึ้น จึงมีผู ริเริ่มกอตั้งชมรมเพื่อรวบรวม เหลาพี่นองชาวไทใหญใหอยูกันอยางเป็น
ปึกแผน ซึ่งไดรับสนับสนุนจากกองกําลังกูชาติไทใหญ (S.S.A) ของพลโทเจายอดศึก โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อจัด
กิจกรรมเชื่อมโยงความสั มพันธแ ของพี่น องชาวไทใหญและสังคมชาวระยองอีกทั้งยังไดการยอมรับจากทาง
หนวยงานราชการและผูนําทองถิ่นพิจารณาอนุญาตใหกอตั้งชมรมอยางถูกตองจนกระทั่งในปัจจุบันชมรมชาวไทใหญ
จังหวัดระยองมีการดําเนินการมากวา 10 ปี มีการบริหารอยางเป็นระบบโดยคณะกรรมการทั้งหมด 28 คน
ที่ตั้งของชมรมอยู ณ บานเลขที่ 76 ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และอาศัยพื้นที่
ของวัดโสภณภาวนารามในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ประกอบดวย กิจกรรมทางดานกีฬา กิจกรรมจิต
สาธารณะ กิจกรรมเทิ ดทูนสถาบัน กิจกรรมวันสําคัญ ของชาวไทใหญและกิจกรรมเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
ทั้งหมดลวนเป็นกิจกรรมที่ มีวัตถุประสงคแเพื่อใหพี่นองชาวไทใหญในจังหวัดระยองเกิดความสํานึกรักชาติมีความ
สมัครสมานสามัคคีอนุรักษแเผยแพรศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญเพื่อใหพี่นองชาวไทใหญอาศัยอยู ในจังหวัดระยองได
อยางมีเกียรติและเป็นที่รูจักอยางกวางขวาง
วงกลองก้นยาวของชมรมชาวไทใหญ่จังหวัดระยอง
ผลจากการเคลื่อนยายแรงงานประกอบกับการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของชมรมทําใหวัฒนธรรมไท
ใหญ ห ลั่ ง ไหลเข ามาสู จั งหวัดระยองด ว ยเชน กัน หากกล า วถึ งวัฒ นธรรมของชาวไทใหญที่ แสดงต อสายตา
ประชาชนภายในพื้นที่มีดวยกันหลายประการ เชน การแต งกาย ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นตน
ซึ่งหนึ่งในวัฒนธรรมที่ชาวไทใหญนํามาเป็นสวนสําคัญกับวิถี ชีวิตในจังหวัดระยองนั่นก็คือ วัฒนธรรมทางดาน
ดนตรีและการแสดงที่ใชสื่อสารเขาถึงสังคมภายนอกไดดีที่สุด
“กลองก้นยาว” เป็นเครื่องดนตรีศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสําคัญกับวิถีชีวิตชาวไทใหญ แฝงไวดวยภูมิปัญญา
ทางศิลปะ มีบทบาทหนาที่ในพิธีกรรมและสรางความบันเทิงในงานบุญประเพณีตาง ๆ มาตั้งแตโบราณกาล เชน งาน
ปอยออกหวา งานปอยสางลอง ปอยเหลินสิบเอ็ดเป็นตนวงกลองกนยาวจึงมีคุณคาทางดานจิตใจสรางเสริมสิริ
มงคล เกิดเป็นคติความเชื่อวาทุกวัด และทุกหมูบานจะตองมีกลองกนยาวประจําอยู นอกจากนั้นวงกลองก น
ยาวยั งใชป ระกอบการแสดงอีกหลายชนิดประกอบดว ยการแสดงกิงกะหล าการแสดงโตการแสดงกาลาย
การแสดงกาแลวการแสดงกาปั่นกเองและการตีกลองกนยาวกับขบวนแห กลองกนยาว เป็นเครื่องดนตรีที่มี
ความสําคัญมากที่สุดชิ้นหนึ่ งของชาวไทใหญอยูในวิถีชีวิตของชุมชนเกี่ยวของกับงานบุญงานประเพณีพิธีกรรม
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และประกอบการแสดง ลักษณะทางกายภาพของหุนกลองที่มีความยาวและมีขนาดใหญ ทําใหเสียงที่ดังออกมา
มีความกังวานไพเราะและนุมนวล มีความ เป็นเอกลักษณแเฉพาะตน ลีลาการตีกลองแตกตางไปจากการตีกลองชนิด
อื่นชาวไทใหญใหความสําคัญกับกลองชนิดนี้ พิจารณาไดจากทุก หมูบานทุกวัดจะมีกลองกนยาวเก็บรักษาไว
แลวนําออกมาใชตีเมื่อถึงขั้นตอนของงานบุญที่มีความเกี่ยวของ การมีกลองไวในครอบครองเป็น ความเชื่อเรื่อง
ความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุงเรือง (ขําคม พรประสิทธิ์, 2560: 115) “พูดถึงเรื่องวัฒนธรรม กลองกน
ยาว มันโดดเดน มันอยูในสายเลือด ศิลปะของเขากลองกนยาวเป็นเอก เป็นหลัก กลองกนยาวเป็นศิลปะที่
มันอยูในวิถีชีวิตของคนไทใหญ เขาไปไหนเขาจะตองมีกลองกนยาวไปดวยงานประเพณีทุกอยาง งานอะไรก็
แลวแตจะตองมีกลองกนยาว อยางงานปอยสางลอง งานปอยเหลินสิบเอ็ด ยกเวนงานศพ งานไมเป็นมงคล
ทั้งหลายจะไมมี”(ประเสริฐ ประดิษฐแ, สัมภาษณแ, 5 กุมภาพันธแ 2561)
สําหรับวงกลองกนยาวของชมรมไดมาจากเงินบริจาคจากพี่นองชาวไทใหญในจังหวัดระยองเครื่องดนตรี
ทั้งหมดสรางโดยพอครูปาเมือง ลายใส จังหวัดเชียงใหมซึ่งการที่ชมรมชาวไทใหญจังหวัดระยองมีวงกลองกนยาวเป็น
ของตนเองก็เปรียบเสมือนการสรางเสริมความเป็นสิริมงคลปกปูองคุมครองใหพี่นองชาวไทใหญอาศัยอยูในจังหวัด
ระยองไดอยางผาสุกราบรื่นตามคติความเชื่อที่สืบทอดกันมายิ่งไปกวานั้นยังเป็นเครื่องมือในการประกอบกิจกรรม
ทางสังคมและเพื่อการอนุรักษแเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
เครื่องดนตรีวงกลองก้นยาวของชมรมชาวไทใหญ่จังหวัดระยอง
วงกลองกนยาวของชมรมชาวไทใหญจังหวัดระยองมีการประสมวงตามแบบแผนดั้งเดิมของรัฐฉาน
ซึ่งประกอบดวยเครื่องดนตรี ดังตอไปนี้

ภาพที่ 9 กลองกนยาว

ภาพที่ 10 มอง

ภาพที่ 11 แสง

1. กลองกนยาว 1 ใบ
กลองกนยาวของชาวไทใหญในจังหวัดระยองมีความสูง 185 เซนติเมตร หุนกลองทํามาจากไมซอ
เจาะกลวง ทายางรักสีดํา ตกแตงสีธงชาติรัฐฉานที่ตรงกลางของหุนกลอง หนากลองขึงดวยหนังวัว ใชวิธีการตี
ดวยการยืนสะพายกลอง ตั้งเสียงกลองดวยขาวเหนียวสุกบดละเอียด เรียกวา “จ่าก๋อง” เสียงของกลองกน
ยาวสรางโดยการใชมือขวาตี เป็นเสียงหลักดวยวิธีการตีเต็มฝุามือ ตีเปิดมือ ตีปิดมือ ใชปลายมือ ใชกําปั้น
การประคบมือและใชปลายนิ้วมือซายในการตีสลับกับมือขวาเป็นเสียงรอง เพื่อประคบเสียงและตีขัดจังหวะ เสียง
ของกลองกนยาว ประกอบดวย “เสียงเป้ง” “เสียงเปง” “เสียงปึ๊ก” หรือ “เสียงบึด” “เสียงดึก” หรือ
“เสียงกะ” เสียงปิ๊ก หรือ “เสียงตุ๊บ” และ “เสียงตึ้ง” หรือ “เสียงปุ่ม”
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2. มอง 1 ชุด
มอง เป็นชื่อเรียกตามเสียงที่ชาวใหญไดยิน มองของชมรมชาวไทใหญจังหวัดระยองมีลักษณะ
เป็นคอกสี่เหลี่ยมประดับสีสันเป็นสีธงชาติรัฐฉาน โดยนําลูกมองมาแขวนบริเวณดานขางของคอกทั้ง 2 ดาน
จํานวน 6 ใบ ลูกมองทํามาจากทองเหลืองมีขนาดลดหลั่นกันไป เสียงของมองเป็นการประสานเสียงคู 5 คือ
เสียง “มี” (ประกอบดวย เสียงมีต่ํา เสียงมีกลาง เสียงมีสูง) และเสียง “ที” (ประกอบดวย เสียงทีต่ํา เสียงที
กลางและเสียงทีสูง) ใชวิธีการตีใหเกิดเสียงดวยกลไกการโยกไมสําหรับบังคับไมตีมอง ซึ่งสามารถตีมองคน
เดียวพรอมกันไดหลายใบ
3. แสง 1 คู
แสงของชมรมชาวไทใหญจังหวัดระยองมีลักษณะเหมือนกับฉาบใหญของประเทศไทยดานบน
ของแสงมีการประดับดวยการรอยไหมพรมถักเป็นตุมขางละ 4 เสน ประกอบดวย สีแดง สีเขียวและสีเหลือง
ซึ่งเป็นสีของธงชาติรัฐฉาน เสียงของแสง ประกอบดวย “เสียงแช่” “เสียงแช” และ “เสียงแฉะ”เครื่องดนตรี
ในวงกลองกนยาวมีบทบาทหนาที่ที่มีความแตกตางกัน คือ กลองกนยาวทําหนาที่ในการดําเนินทํานองโดยใช
เสียงตาง ๆ มาประดิษฐแเป็นกระสวนจังหวะที่มีลีลาหลากหลาย แสง ทําหนาที่ในการตีหยอกลอประสานไปกับ
กระสวนจังหวะกลองก นยาวเพื่อใหเกิดสี สันของความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นแล มองทําหนาที่ในการตีกํากับ
จังหวะซึ่งการประสานเสียงของเครื่องดนตรีทั้ง 3 ชิ้น เกิดเป็นมิติที่มีความสมบูรณแมีเสนหแในแบบฉบับของ
วัฒนธรรมดนตรีไทใหญที่สื่อถึงอารมณแความเขมขลัง ฮึกเหิม เราใจ นอกจากนั้นเครื่องดนตรีของชมรมชาวไทใหญ
ในจังหวัดระยองยังมีเอกลักษณแความเป็นชาติที่ไดแตงแตมลงบนเครื่องดนตรีใหมีสีสันเป็นธงชาติรัฐฉาน ยิ่งชวย
สงเสริมใหดนตรีไทใหญดูมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น
นักดนตรีและนักแสดงของชมรมชาวไทใหญ่จังหวัดระยอง
สมาชิกของชมรมชาวไทใหญจังหวัดระยองพบวามีศิลปินผูมีความเชี่ยวชาญทางดานการตีกลองกน
ยาวและการแสดงดวยกันหลายคนเป็นกลุมคนที่มีบทบาทสงเสริมการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอันดีงามเนื่องจาก
กิจกรรมดานวัฒนธรรมของชมรมมีความสําคัญเป็นอยางยิ่ง สามารถแสดงออกถึงเอกลักษณแทางชาติพันธุแ นัก
ดนตรีและนักแสดงของชมรมชาวไทใหญจังหวัดระยองเป็นบุคคลสําคัญที่ไดสืบทอดองคแความรูและสั่งสมภูมิ
ปัญญามาจากรัฐฉาน ซึ่งวัฒนธรรมการตีกลองกนยาวและการแสดง ตาง ๆ ผูกพันกับวิถีชีวิตชาวไทใหญและ
เป็นวัฒ นธรรมที่อยูในแทบทุกประเพณี ทําใหชาวไทใหญสามารถจดจําวิชาความรูเหลานี้ไดอยางแมนยํา
และสามารถถายทอดศิลปะสู สายตาประชาชนไดอยางงดงามนักดนตรีและนักแสดงของชมรมชาวไทใหญ
จังหวัดระยอง มีดังตอไปนี้
1.
นักดนตรี ประกอบดวย นายจายสูวัน นายหมองหมอง นายจายหนุมเมิง นายดาวฟู
นายจายสางหลาน นายหลุงลายคําและนายจายแหนแลง

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพือ่ มวลมนุษยชาติ”

(280)

ภาพที่ 12 นายจายสูวัน

ภาพที่ 15 นายดาวฟู

ภาพที่ 13 นายหมองหมอง ภาพที่ 14 นายจายหนุมเมิง

ภาพที่ 16 นายจายสางหลาน ภาพที่ 17 นายหลุงลายคํา ภาพที่ 18 นายจายแหนแลง

2. นักแสดงประกอบดวย นายจายจองอุง นางแสงทาและนางหอมแลง

ภาพที่ 19 นายจายจองอุง ภาพที่ 20 นางแสงทา

ภาพที่ 21 นางหอมแลง

การแสดงของชมรมชาวไทใหญ่จังหวัดระยอง
การแสดงของชาวไทใหญมีอยูดวยกันมากมายหลายชนิด แตก ารแสดงที่ช าวไทใหญ นําเขามาใน
จังหวัดระยองมีเฉพาะบางชุดการแสดงเทานั้นเนื่องจากชาวไทใหญในจังหวัดระยองเป็นแรงงานทําให ไม
สามารถเฟูนหาผูแสดงไดมากนัก จึงคัดเลือกเฉพาะการแสดงที่สามารถหาผูแสดงไดและเป็นชุดการแสดงที่
สามารถเขาถึงผูคนไดงายที่สุด ทําใหการแสดงไมมีความหลากหลายเหมือนเชนในรัฐฉาน การแสดงของชมรมชาว
ไทใหญจังหวัดระยอง ประกอบดวย
1. การตีกลองกนยาวรับแขก
กลองกนยาวรับแขกมีความหมาย 2 อยาง คือ 1) เป็นการตีกลองกนยาว กับขบวนแหในงานบุญ
ประเพณีตาง ๆ เชน งานปอยเหลินสิบเอ็ด งานแหปราสาทจองพารางานบุญออกหวา งานปอยสางลอง เป็นตน
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และ 2) เป็นการตีกลองกน ยาวตอนรับผูมาเยือนหรือสรางสีสันภายในงานระหวางที่ยังไมมีการประกอบ
พิธีกรรมใด ๆ เรียกวา “รับแขก”
สําหรับการตีกลองกนยาวรับแขกของชมรมชาวไทใหญจังหวัดระยอง พบวา เสียงของกลองกนยาว
ที่ใชมีเสียง “บึด” เสียง “เปง” เสียง “เป้ง” เสียง “ตุบ๊ ” เสียง “กะ” และเสียง “ปุ่ม”มีโครงสรางการตี
ที่ประกอบดวย 1) การสรางกระสวนจังหวะพื้นฐาน ที่นําไปสรางใหเกิดเป็น 2) ทํานองทั้งที่มีการลักจังหวะ
แบบตอเนื่อง การตีย้ําเสียงใหเกิดพยางคแถี่ 2 พยางคแ 3 พยางคแ การตีสลับเสียงดังเบาการตีสลับมือและการตี
สลับความถี่ของกระสวนจังหวะจากนั้นจึงนําเอาทํานองมารอยเรียงเป็น 3) ชุดทํานองโดยสังเกตจากกระสวน
จังหวะปิ ดทายชุดทํานองการร อยเรี ยงเป็นชุดทํานองแตล ะชุดทํานองมี การแยกทํานองให มีรายละเอียดที่
แตกตางกันไป โดยอาศัยกระสวนจังหวะพื้นฐานมาดัดแปลงใหมีความสั้นหรือยาวที่ไมเทากัน เกิดเป็น ลีลา
กลองกนยาวที่มีเสียงหนักเบา ผานการใชวิธีการตีเนนเสียง ตีกระทุง ตีลักจังหวะและตีสลับมือเปิดปิด ทํานอง
กลองกนยาวมีลักษณะเป็นการทอนจังหวะ ซึ่ง การทอนจังหวะ มีทั้งหมด 2 ลักษณะคือการทอนจังหวะให
สัดสวนของจังหวะแคบลงเชนการรอจังหวะและการตีวรรคทายซ้ํา ๆ สวนการทอนจังหวะอีกอยางหนึ่งสามารถ
ประดิษฐแพลิกแพลงไดหลายวิธี เชน การตีสลับเสียงการตีเสียงหนักเบาใหเกิดเป็นความถี่มากขึ้ น ซึ่งการทอน
จังหวะจะไมเทากัน บางชุดทํานองสั้น บางชุดทํานองยาวเพราะผูตีกลองกนยาวสามารถจินตนาการไดอยาง
อิสระหรือที่เรียกวา “การด้น” นั่นเอง มอง ทําหนาที่ควบคุมจังหวะเป็นจังหวะที่เร็วใหดําเนินไปอยางสม่ําเสมอ
ตลอดทั้งการแสดงนอกจากนั้นยังทําหนาที่ขึ้นจังหวะและตีตบทายจังหวะหลังจากจบการแสดง การตีแสงมี
กระสวนจังหวะที่ชวยสงเสริมใหการตีกลองกนยาวมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้นลีลาของแสงจึงปรากฏใหเห็นได
อยางหลากหลาย เชน การตีเสียงหนักสลับเบาแบบหางหรือแบบถี่และการตีเนนพยางคแ
กระสวนจังหวะพื้นฐาน

ชุดทานอง

ทานอง
แผนผังที่ 1 โครงสรางทํานองกลองกนยาวรับแขก

ตัวอย่างทานองกลองก้นยาวรับแขก
ชุดทานองที่ 1
------------- เปูง - - -เปูง-เปูง - - - ---- เปูง - - -เปูง-เปูง - เปูง - - -เปูง–เปูง
- - เปูง
เปูง
- - กะ
บึด

-เปูง–เปูง - เปูง - - -เปูง–เปูง
-บึดกะ
เปูง

------- - เปูง
เปูง
- - เปูง
เปูง

---- - - - - - - เปูง
- - - เปูง - เปูง - - -เปูง-เปูง
-เปูง–เปูง - เปูง - - -เปูง–เปูง
- เปูง–
เปูง

- เปูง - -

- เปูง–
เปูง
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ชุดทานองที่ 2
- กะ บึด

-เปง–เปง -เปง–เปง -เปง–เปง
-เปง–เปง -บึด–เปง -เปง–เปง
-เปง–เปง -เปง–เปง -เปง–เปง
- - เป -เปง–เปง - - เป
งเปง
งเปง
- เปูง - - -เปูง–เปูง - เปูง - -

- บึด – - บึด– -เปง–เปง
บึด
เปง
-เปง–เปง -เปง–เปง -บึด–เปง -เปง–เปง -บึด –
เปง
-บึด–เปง -เปง–เปง -บึด–เปง -บึด–เปง -เปง–เปง
-เปง–เปง - - กะบึด -บึดกะ - เปูง - - -เปูง–เปูง
เปูง
-เปง–เปง - - เป -เปง–เปง - - กะบึด -บึดกะ
งเปง
เปูง
-เปูง–เปูง - เปูง - - -เปูง–เปูง
- กะบึด

-บึดกะ
เปูง

ชุดทานองที่ 3
---- - กะ
บึด
- - กะเปูง

----

- - กะบึด

-บึดกะ
------- -บึดกะ
เปูง
กะบึด
เปูง
- - กะบึด -บึดกะ
- - กะ
- - กะ
- - กะ
- - กะ
เปูง
เปูง
เปูง
เปูง
เปูง
- เปูง - - -เปูง–เปูง - เปูง - - -เปูง–เปูง - เปูง - - -เปูง–เปูง

-บึดกะ
เปูง
- - กะ
เปูง
- เปูง - - -เปูง–เปูง - เปูง - - -เปูง–เปูง

- กะบึด

-บึดกะ
เปูง

2. การแสดงกิง่ กะหลา
กิ่งกะหลา คือ กินนร - กินรีมีรากฐานมาจากภาษาบาลี แตเพี้ยนเสียงออกมาในลั กษณะที่ชาวไท
ใหญเรี ย กไดส ะดวกกิ่งกะหล าถือวาเป็ นสั ตวแศักดิ์สิ ทธิ์ของชาวไทใหญ มีประวัติความเป็นมาของการแสดง
ที่เหมือนกับการแสดงโต นกกิง่ กะหลาเปรียบเสมือนตัวแทนของสัตวแหิมพานตแที่คอยตอนรับพระพุทธเจาคราว
เสด็จกลับมายังโลกมนุษยแในวันเปิดโลก (วันออกพรรษา) ซึ่งชาวไทใหญไดรังสรรคแการแสดงอันสวยสดงดงามนี้
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เพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาและจําลองเหตุการณแเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลและยังคงยึดถือเป็นธรรมเนียมสืบ
ทอดกันตอมาอยางไมขาดสาย
สําหรับการแสดงกิง่ กะหล่ําของชมรมชาวไทใหญจังหวัดระยองพบวา เสียงของกลองกนยาวที่ใชมีเสียง
“เปูง” เสียง “ดึก” เสียง “ปิ๊ก” และเสียง “ตึ้ง” การตีกลองกนยาวจะยึดผูแสดงเป็นสําคัญโดยการตีกระสวน
จังหวะใหสอดคลองกับการเคลื่อนที่ของผูแสดง ประกอบดวย การขึ้นตนตั้งหลัก การย่ําเทาสูง การย่ําเทาต่ํา
การถัดเทา การกมตัวลงกับพื้นการสะดุงตัวขึน้ จากพื้น การโยกตัวอยูกับที่ การวิ่ง การกระโดดแลวคางทา การ
กระโดดเป็นชุดสั้น ๆ การสะดุงตัวเป็นชุดสั้น ๆ การยอลงกับพื้น การลุกขึ้นยื นและการโคงคํานับเพื่อจบการ
แสดง การตีแสงจะตีตามกระสวนจังหวะกลองกนยาวเพื่อสนับสนุนใหจังหวะของการประกอบการแสดงมีความ
สนุกสนานมากยิ่งขึ้นมองทําหนาที่ควบคุมจังหวะที่คอนขางเร็วดําเนินไปอยางสม่ําเสมอและมีหนาที่ในการ
ขึ้นตนตั้งจังหวะเพื่อเริ่มการแสดง
ตัวอย่างกระสวนจังหวะกลองก้นยาวกับการแสดงกิงกะหล่า
กระสวนจังหวะแบบที่ 1 การขึ้นตนตั้งหลักการแสดงกิงกะหลา
-------------เปูง-เปูง

- - - เปูง

- - - เปูง

กระสวนจังหวะแบบที่ 2 ประกอบการเคลื่อนที่โดยการย่ําเทาสูงของกิงกะหลา
- - - เปูง - - - เปูง - - - เปูง - - - เปูง - - - เปูง - - - เปูง - - - เปูง

- - - ดึก

- - - เปูง

กระสวนจั ง หวะแบบที่ 3 ประกอบการเคลื่ อ นที่ โ ดยการย่ํ า เท า ต่ํ า การถั ด เท า การหมอบตั ว
ลงกับพื้นและการโยกตัวอยูกับที่
-ดึก-ปิ๊ก -ดึก-ปิ๊ก -ดึก-ปิ๊ก -ดึก-ปิ๊ก -ดึก-ปิ๊ก -ดึก-ปิ๊ก -ดึก-ปิ๊ก -ดึก-ปิ๊ก
กระสวนจังหวะแบบที่ 4 ประกอบการเคลื่อนที่โดยการวิ่งและการสะดุงตัวขึ้นจากพื้น
-เปูง-เปูง เปูง-เปูง -เปูง-เปูง เปูง-เปูง -เปูง-เปูง เปูง-เปูง -เปูง-เปูง เปูง-เปูง
กระสวนจังหวะแบบที่ 5 เป็นการตีกลองกนยาวประกอบการเคลื่อนที่โดยการกระโดดแลวคางทา
-เปูง-เปูง - - - เปูง - - - ปิ๊ก - - - ปิ๊ก -เปูง-เปูง - - - เปูง - - - ปิ๊ก - - - ปิ๊ก
3. การแสดงก้ําปั่นกเอง
กาปั่นกเองเป็นการฟูอนพื้นเมืองที่มีมาแตโบราณเรียกวาฟูอนไทใหญ หรือ ฟูอนเงี้ยว หรือ รําไต
หรือ รําวง การแสดงชนิดนี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยครั้งอดีตที่ตองมีประเพณีการแสดงฟูอนรําโดยหญิงสาวตอหนาพระ
พักตรแของเจาฟูาสัปดาหและ 1 ครัง้ ซึ่งเป็นธรรมเนียมสืบทอดกันมาจนกระทั่งสิ้นสุดระบบเจาฟูากาปั่นกเองจึง

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
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(284)

เป็นการแสดงที่มีความงดงามออนชอย มีการประดิษฐแทวงทาลีลาการรายรําไดอยาประณีตบรรจง ประกอบกับ
มีความออนนอมเพื่อแสดงความเคารพตอผูหลักผูใหญ เป็นเอกลักษณแดีงามของชาวไทใหญ
การตีกลองกนยาวกับการแสดงก่ํา ปั่นกเองของชมรมชาวไทใหญจังหวัดระยองพบวา เสียงของกลอง
กนยาวที่ใชมีเสียง “บึด” เสียง “เปง” เสียง “เปูง” และเสียง “ปุุม” ซึ่งมีกระสวนจังหวะแบบเดียวกัน
ทั้งสิ้น มีโครงสรางทํานองกระทําโดย 1) การสรางกระสวนจังหวะพื้นฐานซึ่งพบได 3 แบบ คือ “-บึดเปง” “-เปง-เปง” และ “-เปูง-เปง” ที่นําไปสรางเป็นทํานอง จากนั้นจึงนําทํานองมารอยเรียงกัน ซึ่งพบวา
การเรียงกระสวนจังหวะมีความหลากหลาย คือ 1) การเรียงกระสวนจังหวะเดียว 2) การเรียงกระสวน
จังหวะ 2 กระสวนจังหวะ และ 3) การเรียงกระสวนจังหวะตั้งแต 2 กระสวนจังหวะขึ้นไปการสรางทํานอง
จะมีการแบงออกเป็นชุด ๆ โดยสังเกตจากกระสวนจังหวะปิดทายชุดทํานองกระสวนแตละชุดมีความสั้นยาวไม
เทากันเพราะมีรายละเอียดของการรอยเรียงกระสวนจังหวะไมเหมื อนกันซึ่งถูกออกแบบดวยประสบการณแของ
ผูตีกลองกนยาวที่เรียกวา “การด้น” นั่นเองปรากฏเป็นลักษณะเดนของการตีก ลองกนยาวใหเกิดเป็นทํานอง
ที่มีเสียงหนักเบาเขากับการรายรําและการย่ําเทาของผูแสดงกาปั่นกเองมองทําหนาที่ควบคุมจังหวะที่ชาดําเนิน
ไปอยางสม่ําเสมอตลอดทั้งการแสดงการตีแสงใชวิธีการตีตามกระสวนจังหวะกลองกนยาวผูตีแสงจะใชวิธีการ
“ด้น” ทํานองตลอดทั้งการแสดงรอยเรียงกระสวนจังหวะอยางอิสระ เสียงหนักเบาของแสงจะชวยใหการตี
กลองกนยาวมีความสนุกสนานเราใจมากยิ่งขึ้น

ทานอง

กระสวนจังหวะพื้นฐาน

ชุดทานอง

แผนผังที่ 2 โครงสรางทํานองกลองกนยาวกับการแสดงกาปั่นกเอง
ตัวอย่างทานองกลองก้นยาวกับการแสดงก้าปั่นก๋อง
ชุดทานองที่ 1
---------- - - - -เปูง-เปูง -เปูง-เปูง
- บึด เปง
- บึด เปง
- เปง เปง
- บึด เปง

- บึด เปง
- บึด เปง
- บึด เปง
- เปูง เปง

- เปูง เปง
- บึด เปง
- เปง เปง
- บึด เปง

- บึด เปง
-บึด-เปง
- บึด เปง
- เปูง เปง

- เปูง - บึด เปง
เปง
- เปูง - - เปูง เปง
เปง
- เปง - - เปูง เปง
เปง
-เปูง-เปูง -เปูง-เปูง

-เปูงเปูง
เปูง
- เปูง เปง
- บึด เปง
- บึด เปง
-เปูงเปูง
เปูง

-เปูง-เปูง
- บึด เปง
- บึด เปง
- เปูง เปง
-เปูง-เปูง
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ชุดทานองที่ 2
- บึด - เปูง เปง
เปง
- บึด - เปูง เปง
เปง
ชุดทานองที่ 3
- บึด - -เปูง-เปง
เปง
- บึด - -เปูง-เปง
เปง
- บึด - -เปูง-เปง
เปง

- บึด - เปูง - - บึด เปง
เปง
เปง
-เปูง-เปูง -เปูง-เปูง -เปูงเปูง
เปูง

- บึด เปง
- บึด เปง
- บึด เปง

-เปูง-เปง
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- เปูง - - บึด เปง
เปง
-เปูง-เปูง

- บึด - -เปูง-เปง
เปง
-เปูง-เปง - บึด - -เปูง-เปง
เปง
-เปูง-เปง -เปูง-เปูง -เปูง-เปูง

- บึด เปง
- บึด เปง
-เปูงเปูง
เปูง

- เปูง เปง

-เปูง-เปง
-เปูง-เปง
-เปูง-เปูง

การตีกลองกนยาวและการแสดงจึงเป็นศิลปะที่มีความโดดเดนเฉพาะตัวของชาวไทใหญ แสดงถึงชั้น
เชิงลีลาที่มีความสนุกสนาน มีอรรถรสของทวงทํานอง ทั้งความเขมแข็ง ดุดัน เราใจ กระตุนอารมณแทั้งผูตี
และผูชม ซึ่งทั้งหมดมีผลมาจากการประดิษฐแคิดคนจากบรรพบุรุษใหเกิดเป็นแบบแผนของตนเอง
วัฒนธรรมกลองก้นยาวกับสังคมจังหวัดระยอง
วัฒนธรรมกลองกนยาวมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวไทใหญในจังหวัดระยองเป็นอยางมากใชเพื่อ
ประกอบกิจกรรมทางสังคม อนุรักษแและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอยางตอ เนื่องเกิดการแทรกซึมทางวัฒนธรรม
อันเป็นเอกลักษณแของชาติพันธุแใหปรากฏเห็นในพื้นที่ที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม มนตแเสนหแของศิลปะไท
ใหญแขนงนี้จึงสงผลใหผูพบเห็นเกิดความประทับใจในความวิจิตรงดงาม สรางทัศนคติเชิงบวกและไดรับ การ
ยอมรับจากสังคมชาวระยองจนกระทั่งทางราชการภาครัฐและประชาชนไดเล็งเห็นถึงคุณคาเกิดการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมและผสมผสานกับประเพณีทองถิ่นไดอยางกลมกลืน

ภาพที่ 22 การแสดงโต ณ จวนผูวาจังหวัดระยอง
ภาพที่ 23 การตีกลองกนยาวในขบวนแหกฐิน
ที่มา : ไดรับความอนุเคราะหแจากชมรมชาวไทใหญจังหวัดระยอง
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ภาพที่ 24 การแสดงกิงกะหลาในขบวนแหนาค
ภาพที่ 25 การตีกลองกนยาวในขบวนแหนาค
ที่มา : ไดรับความอนุเคราะหแจากชมรมชาวไทใหญจังหวัดระยอง

ภาพที่ 26 การตีกลองกนยาวในงานวันเขาพรรษา

ภาพที่ 27 ขบวนแหกลองกนยาวในงานสงกรานตแ

ผูเขียนไดสัมภาษณแนายเฉลียว ราชบุรี อดีตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยองที่ไดเชิญชมรม
ชาวไทใหญจังหวัดระยองรวมใหมีบทบาทกับหนวยงานราช ซึ่งนายเฉลียวเลาถึงความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ชาวไทใหญแกผูเขียนวา

ภาพที่ 28 ผูเขียนกับนายเฉลียว ราชบุรี

ภาพที่ 29 ผูเขียนกับนายอําไพ บุญรอด

“ผมอยากรูจักกับเขาอยูแลวว ามาอยูเมืองไทยเป็นอยางไรบางพอดีชวงนั้นเขาสูอาเซียนพอดีก็เลย
เห็นวาเขามีการแสดงพอดี ก็เลยติดตอเอามาแสดงรูสึกวาผมเชิญเขามาแสดง 2 งานมีงานที่ถนนยมจินดาและ
ที่จวนผูวาฯ ก็มีความสวยงามและมีเอกลักษณแเรามีมุมมองกับเขาที่ดีเขามาที่นี่แลวก็มาทํางานอยูที่นี่คิดวาพวก
เขารักษาความเป็นไทใหญของพวกเขาอยางเขมแข็ง แข็งแรง”เฉลียว ราชบุรี, สัมภาษณแ, 16 กันยายน
2561)
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นายอําไพ บุญรอด ผูซึ่งติดตอใหชาวไทใหญมารวมแสดงในงานบวชของลูกชายไดเลาถึงความ
สนใจและความประทับใจในศิลปวัฒนธรรมของชาวไทใหญแกผูเขียนวา
“เคยหาชาวไทใหญเขามาแหในงานบวชลูกชายเราเคยเห็นในงานวัดมีชุดกวางเขาเรียกวาโต
ดูแลวเหมือนเชิดสิงโตแลวก็ชุดกิงกะหลาเหมือนๆกับของทางภาคเหนือพอเห็นก็เลยชอบใจรูสึกวามันดู
สวยงามแปลกตาดี คึกคัก ถึงแมวาลีลาทาทางจะไมนุมนวลของไทยแตก็มีลีลาทาทางเป็นเอกลักษณแดี
เป็นสิ่งที่เขาตองการรวมมือประเพณีของคนไทยคลาย ๆวาเขาตองการจะเผยแพรวัฒนธรรมของเขา”
(อําไพ บุญรอด, สัมภาษณแ, 28 กรกฎาคม 2561)
สรุป
ชาวไทใหญเป็นตัวอยางของความเป็นผูมีใจรักในวัฒนธรรมเป็นอยางยิ่ง ถึงแมวาแผนดินบานเกิด
เมืองนอนของตนจะมีความวุนวายมากมายเพียงใด สิ่งที่มีความสําคัญที่สุด นั่นก็คือ การดํารงไวซึ่งวัฒนธรรม
ที่มีความเขมแข็ง ซึ่งทําใหปรากฏการกอตั้งชมรมของแรงงานชาวไทใหญภายในจังหวัดระยอง ชื่อวา “ชมรม
ชาวไทใหญ่จังหวัดระยอง” ซึ่งมีการดําเนินการมากวา 10 ปี ผลของการดําเนินการกิจกรรมตาง ๆทําใหชาว
ไทใหญผนึกความเขมแข็งทางชาติพันธุแและอาศัยรวมกับชาวระยองไดอยางผาสุก สิ่งที่เป็นกลไกสําคัญในการ
เชื่อมโยงชาวไทใหญใหเกิดความใกลชิดกับสังคมชาวระยองไดมากที่สุดคือ กลองกนยาวและการแสดงตาง ๆ
ซึ่งเป็นการสืบทอดมาจากรัฐฉานแสดงออกถึงเอกลักษณแความงดงามทางศิลปะไดอยางชัดเจน จนกระทั่งไดรับ
การยอมรับจากสังคมชาวระยอง หนวยงานราชการและหนวยงานทองถิ่น สามารถหลอมรวมวัฒนธรรมไท
ใหญกับวัฒนธรรมทองถิ่นไดอยางกลมกลืน
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การประพันธ์ทานองเพลงไทย
THE COMPOSITION OF THAI CLASSICAL MUSIC MELODY
ดุษฎี มีป้อม*
DUSSADEE MEEPOM
บทคัดย่อ
เพลงไทยที่ใชบ รรเลงกัน ในปั จจุบันนี้ มีทั้งเพลงในแนวอนุรักษแซึ่งเป็นการบรรเลงตามแบบแผน
และเพลงแนวสรางสรรคแ เพลงไทยเป็นผลงานศิลปะที่มีการปรุงแตงเปลี่ยนแปลงใหเป็นไปตามรสนิยมของผู
บรรเลงและผูฟังตามยุคสมัย แมวาเพลงไทยที่มีอยูเดิมจะมีเป็นจํานวนมาก แตนักดนตรีไทยก็นิยมประพันธแ
เพลงขึ้นใหมตลอดมา นักวิชาการดานดนตรีไทยไดอธิบายถึงหลักการประพัน ธแเพลงไทย เป็นแนวทางเดียวกัน
4 วิธี ไดแก 1. แตงโดยวิธีขยาย 2. แตงโดยวิธียอหรือตัดทอน 3. แตงโดยทําทางเปลี่ยน 4. แตงขึ้นใหม
โดยอธิบายในเรื่องเสียงลูกตกที่จะตองยึดถือตําแหนงของเสียงลูกตกใหตรงตามหลักการ แตสิ่งสําคัญที่ผูแตง
เพลงจํ าเป็ น ตองรู คื อลั กษณะของทํานองเพลงไทยที่จะนํามาใชนั้นมีลั กษณะอยางไร บทความนี้ ผู เขีย น
ตองการนําเสนอลักษณะทํานองเพลงไทย 2 ลักษณะ คือทํานองแบบแผนและทํานองแบบเดียวกัน ซึ่งเป็น
ทํานองที่ปรากฏความนิยมใชอยูในเพลงไทยทั่วไป โดยแสดงใหเห็นการใชทํานองของวรรคถามและวรรคตอบที่
มีความสั มพัน ธแส อดคลองกัน นอกจากนี้ยังมีทํานองทางฆองที่มีลั กษณะทํานองคลายกัน สามารถเลื อกใช
ทํานองเหลานั้นทดแทนกันในการนํามาเรียบเรียงหรือดัดแปลงใหสอดคลองกับทํานองที่ผูประพันธแตองการได
คาสาคัญ : การประพันธแ, ทํานองเพลง, เพลงไทย

ABSTRACT
Nowadays, Thai classical music styles are traditional and newly created, which is an
artistic work developed and modified based on a taste of the performers and audiences of
each generation. Even there are many Thai classical music, the musicians usually compose a
new one. The academician of Thai classical music described the principles of music
composition in 4 ways; 1. Melody expansion 2. Abridgment or shorten 3. Melody modification
4. Newly composition. Besides, they explained about the last note of each section (Luk Tok)
that must be played correctly. The most important part that the composers need to know is
the characteristics of melody. This article is intended to describe 2 characteristics; the
traditional melody and substituted melody, which are generally used in Thai classical music
composition. In addition, to present the use of interrogation phrase and reply phrase which
*
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are harmoniously related. Furthermore, there is a basic melody of Gong, which can use and
substitute similarly to arrange and modify as the composer desire.
บทนา
เพลงดนตรีของไทยที่เรียกกันวา เพลงไทย หมายถึง ทํานองเพลงไทยที่ผูประพันธแ ไดเรียบเรียงไว
มีทํานองตาง ๆ มากมาย สามารถจําแนกออกเป็นเพลงประเภทตาง ๆ ไดหลายประเภท เชน มนตรี ตราโมท
แบงเพลงไทยออกเป็นประเภทใหญ ๆ ได 3 ประเภท (มนตรี ตราโมท, 2545, น.38 – 40) คือ ประเภทเพลง
หนาพาทยแ ไดแก เพลงหนาพาทยแไหวครูและเพลงหนาพาทยแพิเศษ ประเภทเพลงเรื่อง ได แก เพลงชา เพลง
สองไม เพลงเร็ว และเพลงฉิ่ง และประเภทเพลงมโหรี ไดแก เพลงตับและเพลงเกร็ด นอกจากนี้ ในการจัดแบง
หมวดหมูประเภทของเพลงไทยที่ใชบรรเลงกันอีกแนวทางหนึ่ง ไดแบงเพลงไทยออกเป็น 4 ประเภทใหญ ๆ
ไดแก เพลงหนาพาทยแ เพลงเสภาหรือรองสง เพลงมโหรี และเพลงประกอบการแสดงโขนละคร นอกจากนี้ยังมี
การแบงประเภทของเพลงไทยยอยออกไปอีก เชน เพลงโหมโรง เพลงทายเครื่องหรือเพลงหางเครื่อง เพลง
ภาษา และเพลงเดี่ยว เป็นตน
การบรรเลงดนตรีไ ทยที่ป รากฏอยูใ นปัจ จุบัน นี้ มีก ารบรรเลงดว ยวงดนตรีไ ทยประเภทตา งๆ
เชน วงปี่ พาทยแ วงเครื่องสาย วงมโหรีรวมถึงวงดนตรีรวมสมัยที่มีการประสมวงขึ้นใหมในรูปแบบตาง ๆ ดวย
โดยใชวงดนตรีที่เหมาะสมกับการบรรเลงในโอกาสตาง ๆ ทั้งการบรรเลงในงานพิธีกรรมตาง ๆ การบรรเลงเพื่อ
ความบันเทิงทั่วไปรวมทั้งบรรเลงกับการแสดงประเภทตาง ๆ ของไทยดวย การบรรเลงดวยวงดนตรีไทย ที่
เรียกวา การบรรเลงหมูนั้น เพลงดนตรีที่ใชบรรเลงกันอยูทั่วไป แบงออกเป็น 3 แบบ ไดแก เพลงพื้น เพลงกรอ
และเพลงลูกลอลูกขัด เพลงทั้ง 3 แบบ มีวิธีการบรรเลงและการดําเนินทํานองที่แตกตางกันออกไป
เพลงพื้น มีลักษณะการดําเนินทํานองเรียบๆสม่ําเสมอ เป็นทํานองที่ถือวาเป็นหลักในการบรรเลง
มีการเรียกทํานองลักษณะนี้แตกตางกันไปเชน ทางฆอง เนื้อฆอง ทํานองหลัก เป็นตน ผูบรรเลงจะตองตอเพลง
หรือเรียนทํานองนี้ใหไดแมนยํากอน เมื่อนําไปบรรเลงผูบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทดําเนินทํานองสามารถ
ดําเนินทํานองแปรทางไปตามวิธีการของแตละเครื่องมือไดตามความเหมาะสมกับลักษณะของเพลงนั้น ๆ
เพลงกรอ มีลักษณะการดําเนินทํานองที่ใชเสียงยาวกวาเพลงพื้น เพลงประเภทนี้มักจะเป็นเพลง
บังคับทาง ผูบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทดําเนินทํานองตองบรรเลงไปตามทํานองที่ไดประพันธแไว
เพลงลูกลอลูกขัด มีลักษณะการดําเนินทํานองที่มีทั้งทางพื้นสลับลูกลอ ลูกขัด โดยอาจจะมีทํานอง
กรอและเหลื่อมเขามาสอแทรกอยูบาง การบรรเลงเพลงประเภทลูกลอลูกขัดนี้ ผูบรรเลงเครื่องดนตรีประเภท
ดําเนินทํานองสามารถดําเนินทํานองแปรทางไปตามวิธีการของแตละเครื่องมือไดตามความเหมาะสม เมื่อถึ ง
ทํานองที่เป็นลูกลอ ลูกขัด ก็จะแบงเครื่องดนตรีออกเป็นสองพวก คือพวกหนาและพวกหลัง หรือเรียกวาพวก
นําและพวกตาม ทํานองลูกลอ พวกนําและพวกตามบรรเลงทํานองอยางเดียวกัน สวนลูกขัดนั้นพวกนําบรรเลง
ทํานองอยางหนึ่ง พวกตามบรรเลงทํานองอีกอยางหนึ่งตามที่ผูประพันธแไดแตงไว
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ลักษณะของเพลงไทยและการประพันธ์เพลงไทย
เพลงไทยที่มีการสืบทอดกันมาแตโบราณนั้น มีการพัฒนา ปรับปรุงใหเหมาะสมกับยุคสมัยตลอดมา
ทั้งในดานรูปแบบของเพลง สํานวนเพลงและรูปแบบของวิธีการบรรเลงดวยแมวาเพลงไทยจะมีหลายประเภท
มีรูปแบบแตกตางกันหลายลักษณะ แตในเพลงไทยแตละเพลงนั้น มีองคแประกอบสําคัญของเพลง คือ เสียง
ลํานํา ทํานอง และจังหวะ
1. เสียงของเครื่องดนตรีไทยสําหรับทําลํานํานั้น มีเสียงสูงต่ําตางกันหลายเสียง ตามหลักดุริยางค
ศาสตรแ ถือวา มีเสียงเรียงเป็นลําดับตางกันอยู 7 เสียงเทานั้น แมวาเครื่องดนตรีบางชนิด มีเสียงมากกวา 20
เสียง แตเสียงที่เกินกวา 7 เสียงออกไปนั้น เป็นเสียงที่ซ้ํากับเสียงภายใน 7 เสียงนั้น แตมีระดับเสียงสูงหรือ
ต่ํากวากันเป็นชวงคู 8 – 15 – 22 เทานั้น
2. ลํานํา คือเสียงที่ดําเนินเป็นทํานองเพลงดวยเครื่อ งดนตรี หรือเสียงรอง เครื่องดนตรีที่มีหนาที่ทํา
เสียงดําเนินเป็นทํานองเพลง เรียกวา “ผูทําลํานํา”
3. ทํานอง คือเสียงสูง ๆ ต่ํา ๆ ประกอบดวยอัตรา สั้น ยาว เบา แรง รอยเรียงสอดคลองกันไปตาม
ความตองการของผูประพันธแ
4. จังหวะ คือสวนหนึ่งของทํานองเพลงที่ดําเนินไปอยางสม่ําเสมอ เป็นสิ่งที่กําหนดความสั้นยาวของ
เสียง รวมทั้งกําหนดความชา เร็ว ของทํานองเพลง
เพลงไทยที่มีความสมบูรณแดานสุนทรียรส มีความไพเราะนาฟังนั้น นอกจากจะมีองคแประกอบสําคัญ
ทั้ง 4 สวนดังกลาวแลว ยังมีสวนประกอบอื่น ๆ ที่ จะชวยปรุงแตงใหเพลงมีความสมบูรณแมากยิ่งขึ้นอีกหลาย
ประการ เชน ระดับเสียง คุณภาพเสียง การประสานเสียง ความดัง เบาของเสียง จังหวะและจังหวะหนาทับ
เป็นตน
เพลง คือ ทํานองที่ผูประพันธแเรียบเรียงไวโดยถูกตองไวยากรณแตามดุริยางคศาสตรแ ประกอบดวย
จังหวะ ประโยค วรรค ตอนและสัมผัส คําวา “เพลง” ที่กลาวถึงนี้ ถาไมนับรวมเรื่องจังหวะและหนาทับ ใน
เพลงหนึ่ง ๆ นั้น ประกอบดวยเสียงและทํานองตาง ๆ หลายชนิด เชน พื้น กรอ ลูกลอ ลูกขัด เก็บ เหลื่อม
ลวงหนา เทา โยน เป็นตน ดังที่ไดกล าวมาแลว วา เพลงไทยที่ใชบรรเลงกันอยู ทั่วไปนั้น นอกจากมีการจัด
หมวดหมูแบงแยกออกเป็นประเภทตาง ๆ แลว ยังมีลักษณะที่แตกตางกันแบงออกเป็น 3 แบบ คือ เพลงพื้น
เพลงกรอ และเพลงลูกลอลูกขัด เพลงดนตรีที่ใชบรรเลงในงานพิธีกรรมทั่วไปนั้น โดยมากมักเป็นเพลงพื้น
ไดแก ประเภทเพลงโหมโรง เพลงหนาพาทยแ และเพลงเรื่อง นอกจากการบรรเลงงานพิธีกรรมแลว การบรรเลง
เพื่อการฟังหรือเพื่อความบันเทิงนั้น เพลงที่นิยมบรรเลงกันมาก เชน ประเภทเพลงเสภา เพลงสามชั้น และ
เพลงเถา เป็นตน เพลงที่ใชบรรเลงในงานดังกลาวนี้ โดยมากเป็นเพลงพื้น สวนการบรรเลงเพลงประเภทเสภา
เพลงสามชั้นและเพลงเถา มีทั้งเพลงประเภทเพลงพื้นและเพลงลูกลอลูกขัด จะเห็นไดวา เพลงพื้นเป็นเพลงที่
ไดรับความนิยมบรรเลงกันมาก มีผูประพันธแเพลงประเภทนี้ไวเป็นจํานวนมาก เป็นเพลงที่นักดนตรีสามารถ
แสดงภูมิปัญญาและความสามารถในการสรางสรรคแแปรทํานองไดอยางเต็มความสามารถ เพลงประเภทนี้จึง
ไดรับความนิยมบรรเลงกันตลอดมา ดังนั้น เนื้อหาที่จะกลาวถึงตอไปนี้จึงเป็นเรื่องของเพลงพื้น หรือเรียกอีก
อยางวา เพลงทางพื้น
เพลงพื้น เป็นเพลงไทยที่นิยมบรรเลงกันมานาน มีทั้งอัตราจังหวะชั้นเดียว และสองชั้น ตอมานิยม
แตงขยายเป็ น เพลงอัตราจังหวะสามชั้น ในการบรรเลงดว ยวงปี่พาทยแ เพลงพื้นที่นิยมบรรเลงกันนั้นมีทั้ง
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ประเภทเพลงเรื่อง เพลงหนาพาทยแ เพลงสามชั้นและเพลงเถา วิธีการบรรเลงเพลงพื้นนี้ ผูบรรเลงตองรูทํานอง
เนื้อเพลง ที่เรียกวา “ไดเพลง” หมายถึงไดทํานองเนื้อเพลงที่เป็นทํานองหลักของการบรรเลง เครื่องดนตรีที่
ตองบรรเลงเนื้อเพลงคือฆองวงใหญ สวนเครื่องดําเนินทํานองอื่นๆจะตองแปรทํานองจากเนื้อเพลงเป็นทางของ
เครื่ อ งดนตรี แ ต ล ะชนิ ด ลั ก ษณะเช น นี้ จึ ง เป็ น การท า ทายภู มิ ค วามรู ข องนั ก ดนตรี ที่ จ ะแสดงให เ ห็ น ว า มี
ความสามารถในการแปรทํานองดีหรือเหมาะสมอยูในระดับใด ดังนั้นเพลงพื้นจึงเป็นเพลงที่ไดรับความนิยม
บรรเลงกันมาก จึงทําใหมีการประพันธแเพลงประเภทเพลงพื้นอยูเสมอ ผูที่เริ่มเรียนดนตรีประเภทวงปี่พาทยแ
สวนมากเริ่มเรียนเบื้องตนดวยเพลงพื้นเป็นลําดับแรก
เพลงพื้น มีลักษณะของสํานวนทํานองเพลงตางๆมากมาย กระสวนทํานองมีหลากหลายรูป แบบ
เพลงพื้นถือวาเป็นเพลงแมบทหรือเพลงตนแบบของการประพันธแเพลงไทย ในเรื่องหลักการประพันธแเพลงไทย
นั้น มีผูรูและนักวิชาการหลายทานไดเขียนเกี่ยวกับหลักและวิธีการประพัน ธแเพลงไทยไวมากมายซึ่งประกอบ
ดวยหลักการและวิธีการประพันธแที่มีเนื้อหาไปในแนวทางเดียวกัน ดังจะกลาวถึงตอไปนี้
1. หลักการประพันธแเพลงของครูมนตรี ตราโมท (สัมภาษณแ, 2523) มีดังนี้
1.1 แตงโดยวิธีขยาย เชน แตงขยายจากเพลงอัตราสองชั้นของเดิมใหเป็นอัตราสามชั้น หรือ
ขยายจากเพลงอัตราสามชั้นใหเป็นอัตราสี่ชั้น
1.2 แตงโดยวิธียอหรือตัดทอนเชนเพลงอัตราสองชั้นตัดทอนหรือยอใหเป็นอัตราจังหวะชั้นเดียว
1.3 แตงโดยทําทางเปลี่ยนเชนเพลงอัตราสองชั้นหรือสามชั้นนํามาแตงใหเป็นทางกรอ ลูกลอลูก
ขัดหรือเป็นสําเนียงภาษา
1.4 แตงขึ้นใหมโดยอัตโนมัติ วิธีนี้เป็นการแตงขึ้นใหมโดยไมตองยึดถือลูกตกของเพลงใดเป็นหลัก
2. หลักการประพันธแเพลงของครูสําราญ เกิดผล (สัมภาษณแ, 2551) วิธีแตง 4 วิธี มีดังนี้
2.1 ยึดหลักขยายจากเพลงเดิม
2.2 ตัดทอนจากเพลงเดิม
2.3 แตงทํานองขึ้นใหมโดยอาศัยเพลงเดิม
2.4 แตงโดยใชความคิดสรางสรรคแของผูแตง
3. หลักการประพันธแเพลงของครูพินิจ ฉายสุวรรณ (สัมภาษณแ, 2551) วิธีการประพันธแเพลง เริ่มตน
ดวยการแตงทํานองจากลูกฆอง กระบวนกลอนของทํานองที่นํามาเป็นแนวในการแตงเพลงนั้น นํามาจาก
รูปแบบทํานองลูกฆอง รวมทั้งทํานองรากฐานที่ไดร วบรวมสังเคราะหแผานประสบการณแในการศึกษา การ
บรรเลง การสังเกต ตลอดจนการไดสรางสรรคแผลงานการแตงเพลง มีหลักการประพันธแเพลงไทย 4 วิธี มีดังนี้
3.1 การนําทํานองเพลงชั้นเดียวมาแตง ใชวิธีการนําทํานองเพลงมายืดขึ้นหรือตัดลงไป ตาม
ทํานองเพลงเดิม
3.2 การนําทํานองเพลงสองชั้นมาปรุงแตงขยายหรือตัดลงดวยการปรุงแตง
3.3 การนําทํานองเพลงสามชั้นมาแตง การแตงวิธีนี้ คือ การนํามาปรุงแตงดวยการถอดทํานอง
แตยังคงรักษาทํานองเพลง และสําเนียงเดิมไว
3.4 แตงโดยอิสระโดยมิไดนําเพลงใดมาแตง การแตงวิธีนี้มีความยากมากกวา 3 วิธีแรก เพราะไมมี
ทํานองเพลงใดเป็นหลัก ผูแตงตองแตงขึ้นมาลอย ๆ เหมือนฝัน ลักษณะการแตงเชนนี้ผูแตงจึงตองมีความ
แตกฉานในเรื่องกลอนเพลงลักษณะตาง ๆ
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4. หลักการประพันธแเพลงของครูสิริชัยชาญ ฟักจํารูญ (2546, น. 194 - 204) ไดอธิบาย หลักการ
ประพันธแเพลงไทยไวในหนังสือดุริยางคศิลปไทย โดยมีวิธีการประพันธแอยูดวยกัน 4 วิธี คือ
4.1 ยืดขยายจากเพลงเดิม วิธีนี้ผูแตงจะใชทํานองเพลงของเดิมซึ่งมักจะเป็นเพลงในอัตราจังหวะ
สองชั้นเป็นหลัก นํามาแตงทํานองขยายขึ้นอีกเทากลายเป็นอัตราจังหวะสามชั้น
4.2 ตัดทอนจากเพลงเดิม วิธีนี้ใชหลักเดียวกันกับวิธีที่ 1 แตเปลี่ยนจากขยายเป็นการตัดทอนลง
มาจากเพลงในอัตราจังหวะสองชั้น เป็นเพลงในอัตราจังหวะชั้นเดียว
4.3 ประพันธแทํานองขึ้นใหมโดยอาศัยเพลงเดิม โดยนําทํานองเพลงเดิม มาเป็นแนวทางในการ
แตงทํานองขึ้นใหม เรียกอีกอยางหนึ่งวาทางเปลี่ยน หรือ การดัดแปลงทํานองเพลงใหเปลี่ยนไป อาจทําเป็น
สําเนียงภาษาตาง ๆ ก็ไดผูแตงทํานองบรรจุโนตใหครบหองตามที่ตองการ โดยจะตองใหเสียงลูกตก แตละเสียง
เป็นเสียงเดียวกับเสียงลูกตกของทํานองเดิม ทั้งนี้จะตองประดิษฐแทํานองใหมในแต ละวรรค ใหมีความไพเราะ
และมีทํานองแปลกไปกวาทํานองเดิมดวย
4.4 ประพันธแโดยใชความคิดสรางสรรคแของผูประพันธแ ผูประพันธแจินตนาการตามความตองการ
โดยอาศัยขอมูลจากสิ่งที่เกี่ยวของรวมทั้งประสบการณแตาง ๆ นํามาสรางสรรคแเป็นผลงานเพลง
จากหลักการและแนวทางการประพันธแเพลงดังกลาวมาแลวนั้น สรุปไดวา วิธีการประพันธแเพลงไทย
มีอยู 4 วิธี คือ (1) แตงโดยวิธีขยาย (2) แตงโดยวิธียอหรือตัดทอน (3) แตงโดยทําเป็นทางเปลี่ยน (4) แตงขึ้น
ใหมตามความคิดสรางสรรคแ ของผูแตง การประพันธแเพลงตามวิธีการดังกลาวนี้ จะแสดงตัวอยางใหเห็นชัดเจน
โดยนําเพลงที่นิยมใชบรรเลงกันมาเป็นตัวอยางในการประพันธแ ดังนี้
1. การประพันธ์เพลงโดยวิธีขยาย
การประพันธแเพลงโดยวิธีขยาย โดยนําตัวอยางการแตงขยายจากเพลงสามเสา ทอน 1 อัตราจังหวะ
สองชั้นของเดิมใหเป็นอัตราจังหวะสามชั้น
การแตงโดยวิธีขยายทํานองเป็นอัตราจังหวะสามชั้น มีวิธีการดังนี้
ลูกตกที่ 1 หองที่ 4 เปลี่ยนไปตกหองที่ 8 ลูกตกที่ 2 หองที่ 8
เปลี่ยนไปตกหองที่ 16
ลูกตกที่ 3 หองที่ 12 เปลี่ยนไปตกหองที่ 24 ลูกตกที่ 4 หองที่ 16
เปลี่ยนไปตกหองที่ 32
ตัวอยาง
เพลงสามเสา 2 ชั้น
ทอน 1
- - - ล - ด ดํ ดํ - - - รํ - ดํ ดํ ด - รํ รํ รํ - มํ - รํ - ดํ - ล - ดํ - ร
- มํ - ซํ - มํ - รํ รํ รํ - ดํ

ดํ ดํ - ล - ซ - ดํ - รํ - มํ - ซํ - มํ - รํ - ด
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เสียงที่ลงลูกตก
ทอน 1
1
2
- - - ล - ดํ ดํ ดํ - - - รํ - ดํ ดํ ด - รํ รํ รํ - มํ - รํ - ดํ - ล - ดํ - ร

ลูกตกที่1

หองที่ 4

ตกเสียง โด

ลูกตกที่ 2 หองที่ 8

ตกเสียง เร

3
4
- มํ - ซํ - มํ - รํ รํ รํ - ดํ ดํ ดํ - ล - ซ - ดํ - รํ - มํ - ซํ - มํ - รํ - ด

ลูกตกที่ 3

หองที่ 12

ตกเสียง ลา

ลูกตกที่ 4 หองที่ 16 ตกเสียง โด

เมื่อแตงขยายเป็นอัตราจังหวะสามชั้นเสียงของลูกตกจะเปลี่ยนตําแหนงโดยตําแหนงของเสียงลูกตก
จะขยายจังหวะมากขึ้นอีกหนึ่งเทา
ลูกตกที่ 1
ลูกตกที่ 2
ลูกตกที่ 3
ลูกตกที่ 4

เสียงโด
เสียงเร
เสียงลา
เสียงโด

หองที่ 4
หองที่ 8
หองที่ 12
หองที่ 16

เปลี่ยนไปตกหองที่ 8
เปลี่ยนไปตกหองที่ 16
เปลี่ยนไปตกหองที่ 24
เปลี่ยนไปตกหองที่ 32

ตาแหน่งเสียงลูกตก ท่อน 1 เมื่อขยายเป็นอัตราจังหวะสามชั้น
ลูกตกที่ 1 เสียงโด หองที่ 4 เปลี่ยนไปตกหองที่ 8
1
- - - ด

ลูกตกที่ 2 เสียงเร หองที่ 8 เปลี่ยนไปตกหองที่ 16
2
- - - ร
ลูกตกที่ 3 เสียงลา หองที่ 12 เปลี่ยนไปตกหองที่ 24
3
- - - ล

ลูกตกที่ 4 เสียงโด หองที่ 16 เปลี่ยนไปตกหองที่ 32
4
- - - ด

ทอน 1 อัตราจังหวะ สองชั้น
- - - ล - ดํ ดํ ดํ - - - รํ - ดํ ดํ ด - รํ รํ รํ - มํ - รํ - ดํ - ล - ดํ - ร
- มํ - ซํ - มํ - รํ รํ รํ - ดํ ดํ ดํ - ล - ซ - ดํ - รํ - มํ - ซํ - มํ - รํ - ด
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ทอน 1 ขยายเป็นอัตราจังหวะสามชั้น
- - - ล - ดํ ดํ ดํ - - - รํ - ด ดํ ดํ - - ฟซล - ดํ - รํ

1
- ดํ - รํ รํ รํ - ด

2
- มํ มํ มํ - ซํ - รํ รํ รํ - ดํ ดํ ดํ - ล - ล - ซ ซ ซ - ล ล ล - ดํ ดํ ดํ - ร
- ด ร ม รมฟ ซ

3
ฟ ล ซ ฟ ซ ฟ ม ร ดํ ล ซ ม ล ซ ม ร ซ ม ร ด ม ร ด ลฺ

- ล ซ ม ซ ม ร ดํ ดํ ดํ - รํ รํ รํ - มํ

- ซํ - ลํ - ซํ - มํ

4
มํ มํ - รํ รํ รํ - ด

2. การประพันธ์เพลงโดยวิธีย่อหรือตัดทอน
การประพันธแเพลงโดยยอหรือตัดทอน โดยนําตัวอยางการตัดทอนจากเพลงสามเสา ทอน 1 อัตรา
จังหวะสองชั้นของเดิมตัดทอนใหเป็นอัตราจังหวะชั้นเดียว
การแตงโดยการยอสวนของทํานองลงเป็นอัตราชั้นเดียว มีวิธีการดังนี้
ลูกตกที่ 1 หองที่ 4 เปลี่ยนไปตกหองที่ 2 ลูกตกที่ 2 หองที่ 8
เปลี่ยนไปตกหองที่ 4
ลูกตกที่ 3 หองที่ 12 เปลี่ยนไปตกหองที่ 6 ลูกตกที่ 4 หองที่ 16
เปลี่ยนไปตกหองที่ 8
- - - ล - ดํ ดํ ดํ

1
- ดํ ดํ ด - รํ รํ รํ

- - - รํ

- มํ - รํ

2
- ดํ - ร

- ดํ - ล

ลูกตกที่ 1 หองที่ 4

ตกเสียง โด
ลูกตกที่ 2 หองที่ 8 ตกเสียง เร
3
4
- มํ - ซํ - มํ - รํ รํ รํ - ดํ ดํ ดํ - ล - ซ - ดํ - รํ - มํ - ซํ - มํ - รํ - ด
ลูกตกที่ 3 หองที่ 12 ตกเสียง ลา
ลูกตกที่ 4 หองที่ 16 ตกเสียง โด
เมื่อแตงโดยการยอลงเป็นอัตราจังหวะชั้นเดียว เสียงของลูกตกจะเปลี่ยนตําแหนงโดยตําแหนงของ
เสียงลูกตกจะลดจํานวนจังหวะลงมาอีกหนึ่งเทา
ลูกตกที่ 1 หองที่ 4 เปลี่ยนไปตกหองที่ 2 ลูกตกที่ 2 หองที่ 8
เปลี่ยนไปตกหองที่ 4
ลูกตกที่ 3 หองที่ 12 เปลี่ยนไปตกหองที่ 6 ลูกตกที่ 4 หองที่ 16
เปลี่ยนไปตกหองที่ 8
ลูกตกที่ 1 เสียงโด

ลูกตกที่ 2 เสียงเร

1
- - - ดํ

ลูกตกที่ 1 เสียงโด
- - ดํ ดํ

2
- - - ร

ลูกตกที่ 2 เสียงเร

1
- ดํ - - - ฟ ซ ล

2
- ดํ - รํ - มํ - รํ

ลูกตกที่ 3 เสียงลา

ลูกตกที่ 4 เสียงโด

3
- - - ล

4
- - - ด

ลูกตกที่ 3 เสียงลา
3
- ดํ - ล

ลูกตกที่ 4 เสียงโด

- ซํ - มํ

4
- รํ - ดํ
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3. การประพันธ์โดยทาเป็นทางเปลี่ยน
การประพั น ธแลั กษณะนี้ เป็ น การนํ าเพลงที่มี ทํานองของเดิมอยู แล ว จะเป็น อัตราจังหวะใดก็ไ ด
นําทํานองเพลงของเดิมมาเป็นแนวทางในการแตงทํานองขึ้นใหม เรียกอีกอยางหนึ่งวา “ทางเปลี่ยน” การแตง
ทํ า นองที่ ดั ด แปลงทํ า นองเพลงให เ ปลี่ ย นไปนั้ น ผู ป ระพั น ธแ ต อ งรั ก ษาเสี ย งลู ก ตกของเพลงเดิ ม ให ค งไว
แตบางกรณีอาจจะมีขอยกเวนในการเปลี่ยนเสียงลูกตกเดิมโดยเลี่ยงไปตกที่เสียงอื่นตามความเหมาะสมได
เชนกัน การแตงเป็นทางเปลี่ยนนี้ อาจทําเป็นทางพื้น ทางกรอ ลูกลอลูกขัด หรือเป็นสําเนียงภาษาตาง ๆ ก็ได
ตัวอย่างเพลงเขมรปากท่อ สองชั้น
- - - - - - - ล - ล ล ล - ล - ล
- - - - - - - - - ฟ- ฟ
- - - ร - ร - ร

- ซ ฟ ร - ฟ - ร

- ด - ดํ

- - - ล

- - - ซ - ล - ฟ ซ ล - ซ - - - ฟ - - - ร

- ฟ - ด - ด - ด

- ร - ด

- ลฺ - ด

- ร - ฟ

- ซ ฟ ร

- - - ซ - - - ล - - - ดํ - - - รํ ดํ ล - ดํ รํ ฟํ - รํ - - - ดํ - - - ล

ทางเปลี่ยน
- - - - - - - ล - ล ล ล - ล - ล
- - - - - - - - - ฟ- ฟ
- - - - - - - -

- ล ซ ฟ - ซ ฟ ร - ฟ ร ดํ - ร ด ลฺ

- - - ซ - - - ล - - - ซ

- ฟ - ฟ - - - ด

- - - - - ลฺ - ด

- - ลซฟ - ด - ร
ร ด ลฺ ด ร ฟ - ร

- - - - - - - - - ฟ ซ ล - ดํ - รํ ดํ ล - ดํ รํ ฟํ - รํ - - - ดํ - - - ล

ตาแหน่งเสียงลูกตกของเพลงเขมรปากท่อ สองชั้น มีเสียงลูกตกดังนี้
ลูกตกที่ 1 หองที่ 4 ตกเสียง ลา ลูกตกที่ 2 หองที่ 8
ลูกตกที่ 3 หองที่ 12 ตกเสียง ซอล ลูกตกที่ 4 หองที่ 16
ลูกตกที่ 5 หองที่ 20 ตกเสียง โด ลูกตกที่ 6 หองที่ 20
ลูกตกที่ 7 หองที่ 28 ตกเสียง เร ลูกตกที่ 8 หองที่ 32

ตกเสียง ลา
ตกเสียง เร
ตกเสียง เร
ตกเสียง ลา

แสดงตาแหน่งเสียงลูกตกของเพลง เขมรปากทอ สองชั้น
1
- - - - - - - ล - ล ล ล - ล - ล - ซ ฟ รํ - ฟ - ร - ด - ดํ

ลูกตกที่ 1 หองที่ 4 ตกเสียง ลา
- - - - - - - - - ฟ- ฟ

2
- - - ล

ลูกตกที่ 2 หองที่ 8 ตกเสียง ลา

3
4
- - - ซ - ล - ฟ ซ ล - ซ - - - ฟ - - - ร

ลูกตกที่ 3 หองที่ 12 ตกเสียง ซอล

ลูกตกที่ 4 หองที่ 16 ตกเสียง เร
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- - - ร

- ร - ร

- ฟ - ด

5
- ด - ด - ร - ด

ลูกตกที่ 5 หองที่ 20 ตกเสียง โด

- ลฺ - ด
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6
- ร - ฟ - ซ ฟ ร

ลูกตกที่ 6 หองที่ 24 ตกเสียง เร

7
8
- - - ซ - - - ล - - - ดํ - - - รํ ดํ ล - ดํ รํ ฟํ - รํ - - - ดํ - - - ล

ลูกตกที่ 7 หองที่ 28 ตกเสียง เร

ลูกตกที่ 8 หองที่ 32 ตกเสียง ลา

แสดงตาแหน่งเสียงลูกตกเมื่อแต่งเป็นทางเปลี่ยนทางเปลี่ยน
1
2
- - - - - - - ล - ล ล ล - ล - ล - ล ซ ฟ - ซ ฟ ร - ฟ ร ดํ - ร ด ลฺ

ลูกตกที่ 1 หองที่ 4 ตกเสียง ลา
- - - - - - - - - ฟ- ฟ

ลูกตกที่ 2 หองที่ 8 ตกเสียง ลา

3
- - - ซ - - - ล - - - ซ

ลูกตกที่ 1 หองที่ 4 ตกเสียง ลา

ลูกตกที่ 2 หองที่ 8 ตกเสียง ลา

5
- - - - - - - -

- ฟ - ฟ - - - ด

4
- - ลซฟ - ด - ร

- - - - - ลฺ - ด

ลูกตกที่ 5 หองที่ 20 ตกเสียง โด

6
ร ด ลฺ ด ร ฟ - ร

ลูกตกที่ 6 หองที่ 24 ตกเสียง เร

7
8
- - - - - - - - - ฟ ซ ล - ดํ - รํ ดํ ล - ดํ รํ ฟํ - รํ - - - ดํ - - - ล

ลูกตกที่ 7 หองที่ 28 ตกเสียง เร

ลูกตกที่ 8 หองที่ 32 ตกเสียง ลา

3. การประพันธ์โดยวิธีแต่งขึ้นใหม่ตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้แต่ง
วิธีนี้ผูประพันธแสามารถสรางสรรคแทํานองเพลงโดยไมตองยึดโครงสรางหรือเสียงลูกตกใด ๆ ทั้งสิ้น
ผูประพันธแสามารถกําหนดความยาวของเพลง ระดับเสียง กลุมเสียง เสียงลูกตก กระสวนทํานอง จังหวะหนาทับ
จํานวนทอนเพลงหรือสวนประกอบอื่น ๆ ไดตามความประสงคแหรือแตงตามจินตนาการของตนไดอยางอิสระ
จากตัวอยางวิธีการประพันธแเพลงที่ยกมานั้น ทั้งวิธีการแตงโดยการขยาย การตัดทอน และการทําทางเปลี่ยน
นั้นมีหลักการปฏิบัติชัดเจน ตามโครงสรางและรูปแบบของแตละวิธี การประพันธแ เมื่อพิจารณาดูแลว จะเห็น
วาการแตงเพลงไทยนั้นเป็นสิ่งที่ทําไดไมยาก นักดนตรีที่เรียนดนตรีไทย มีความรูเรื่องเพลงไทย ไดเรียนเพลง
ไทยประเภทต า ง ๆ ไว ม าก มี ป ระสบการณแ ใ นการบรรเลง สามารถแปรทํ า นองได ด ว ยตนเอง ย อ มจะมี
ความสามารถในการประพันธแเพลงได เนื่องจากการแปรทํานองเป็นทางเฉพาะของเครื่องมือตาง ๆ นับวาเป็น
พื้นฐานของการประพันธแเพลง ดังนั้นนักดนตรีที่มีคุณสมบัติดังกลาว หากมีความสนใจในเรื่องการประพันธแเพลง
ไทย ยอมจะมีความสามารถประพันธแเพลงได แตการที่จะประพันธแใหเพลงอยูในระดับดี จนไดรับความนิยมเป็น
สิ่งที่ยากเชนเดียวกัน เพราะจะตองศึกษาทํานองเพลงที่มีอยูทุกรูปแบบ ตองแตงไมใหซ้ํากับทํานองเพลงของ
ผู อื่ น ถ า แต ง ขึ้ น มาแล ว มี ทํ า นองซ้ํ า หรื อ ใกล เ คี ย งกั บ ทํ า นองของผู อื่ น ผลงานเพลงนั้ น ก็ จ ะมี ลั ก ษณะ
ลอกเลียนแบบผูอื่น แตในบางกรณีก็มีการใชทํานองลอเลียนใหใกลเคียงกับเพลงของผูอื่นโดยเจตนาไดบาง
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เชนเดียวกัน การประพันธแเพลงสวนมากมักจะหลีกเลี่ยงการใชทํานองซ้ํากับทํานองของเพลงอื่น ๆ เมื่อเห็นวามี
ทํานองซ้ําหรือเหมือนกับเพลงของผูอื่นก็ปรับเปลี่ยนเสียใหมใหมีความแตกตางออกไป แตทํานองเพลงไทยที่ถือ
วาเป็นทํานองแบบแผนหรือตนแบบของเพลงไทยนั้นมีอยูมากมาย มีการสืบทอดกันมายาวนานโดยไมรูวาเป็น
ผลงานของผูใด เราสามารถนํามาใชเป็นพื้นฐานในการประพันธแเพลงได โดยนํามาสอดแทรกหรือเชื่อมประโยค
เพลงใหมีความสมบูรณแเมื่อผลงานเพลงสําเร็จออกมาแลว ผูฟังจะเป็นผูพิจารณาวาผลงานเพลงเป็นอยางไร ใน
การประพันธแเพลงไทย นักดนตรีที่เรียนปี่พาทยแ มักจะไดเปรียบนักดนตรีที่เรียนเครื่องสายและขับรอง ซึ่งไมได
เรียนเนื้อเพลงหรือทํานองหลัก ผูเรียนเครื่องสายมักจะเรียนทํานองเพลงที่มีการแปรทํานองหรือปรุงแตงมา
เรียบรอยแลว จึงมักจะเสียเปรียบในเรื่องการประพันธแเพลงอยู บางในเพลงประเภททางพื้นและลูกลอลูกขัด
การประพันธแเพลงอาจจะเริ่มตนจากการสังเกตสํานวนทํานองเพลงพื้นเป็นเบื้องตน และนําความรูในวิชาการ
ดานแปรทํานองมาเป็นพื้นฐานรวม เริ่มประพันธแโดยใชรูปแบบสํานวนทํานองตาง ๆ ดวยการลอกแบบหรือ
อางอิงทํานองของเดิมมากอน เมื่อมีค วามชํานาญมากขึ้น ก็เริ่มรูจักหาวิธีปรับปรุงให ทํานองเพลงมีความ
ประณีตมากขึ้น
หลักการประพันธแเพลงไทยรวมทั้งวิธีการประพันธแที่กลาวมาขางตนนั้น เป็นเพียงรูปแบบและวิธีการ
ประพันธแ สิ่งที่ผูประพันธแเพลงจะตองปฏิบัติ คือตองคิดประดิษฐแทํานองหรือหาสํานวนกลอนเพลงเป็ นโนตเสียง
ตางๆมาใสลงในหองตาง ๆ ใหครบตามจํานวนหองเพลงตามโครงสรางที่วางไวโดยมีเสียงลูกตกเป็นเสียงบังคับที่
กําหนดไว ทํานองเพลงที่ผู ป ระพัน ธแจ ะนํามาใส ห รือเรียบเรียงเป็นทํานองเพลงนั้น จะตองมีความไพเราะ
สอดคลองกลมกลืนกัน และมีเสียงลูกตรงตามเสียงเพลงตนรากเดิม ผูเรียนดนตรีไทยทั่วไปที่ศึกษาวิชาการ
ประพันธแเพลงไทย เมื่อตองการจะประพันธแเพลง มักจะพบปัญหาในเรื่องทํานองหรือสํานวนที่จะนํามาเรียบ
เรียงเป็นเพลง โดยไมรูวาทํานองตาง ๆ ของเพลงไทยมีลักษณะอยางไรบาง ทํานองอยางไรที่มีความคลายคลึงกัน
มีกลุมเสียงเดียวกัน มีทิศทางของการดําเนินทํานองคลายกันสามารถนํามาใชแทนกันได นอกจากนี้ กระสวน
ทํานองรูปแบบตาง ๆ เป็นสิ่งสําคัญที่จะเป็นสวนเสริมลีลาของเพลงใหมีอรรถรสแตกตางกันไป จากปัญหาและ
อุปสรรคดังกลาวนี้ ผูเขียนจึงนําเสนอเนื้อหาในเรื่อง สํานวนทํานองเพลงไทย ที่สามารถนําไปใชเป็ นพื้นฐานใน
การประพันธแเพลงได
ทํานองเพลงที่จะกลาวถึงนี้เป็นลักษณะทํานองที่อยูในรูปแบบของประเภทเพลงพื้นและเพลงลูกลอลูกขัด
เป็นทํานองที่ปรากฏมีการใชอยูในเพลงหลายประเภท เชน เพลงหนาพาทยแ เพลงเรื่อง เพลงเสภา อัตราจังหวะ
สามชั้น สองชั้นและชั้นเดียว รวมทั้งเพลงประกอบการแสดงโขนละครอีกดวย ตัวอยางสํานวนทํานองตาง ๆ
ที่จะนําเสนอนี้ เป็นการแสดงตัวอยางทํานองที่มีความยาวหนึ่งประโยค ใชสัญลักษณแแทนเสียงดนตรีไทยดวย
โนตอักษรไทยมีความยาวแปดหองเพลง แบงประโยคเพลงออกเป็นสองสวน โดยกําหนดใหหองที่หนึ่งถึงหองที่
สี่เป็นสวนแรก หองที่หาถึงหองที่แปดเป็นสวนหลัง หรือเรียกวาแบงออกเป็นสองวรรค วรรคแรกมีจํานวนสี่
หองกําหนดใหเรียกวา “วรรคถาม” วรรคหลังมีจํานวนสี่หอง กําหนดใหเรียกวา “วรรคตอบ” ดังรูปแบบ
ตอไปนี้
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ตัวอยางสํานวนทํานองเพลงไทยประโยคตาง ๆ นี้ แบงออกเป็นทํานองแบบแผนและทํานองแบบ
เดียวกัน ทํานองแบบแผนหมายถึงทํานองเพลงไทยทางพื้นที่ปรากฏอยูในเพลงตาง ๆ เป็นทํานองที่นิยมใชกันมาก
และเป็นทํานองที่คุนเคยของผูบรรเลงปี่พาทยแ เมื่อไดยินทํานองตอนตนก็สามารถรูไดทันทีวาทํานองตอไปจะ
เป็นอยางไร ทํานองเหลานี้จึงนับเป็นทํานองตนแบบและเป็นทํานองที่แสดงอัตลักษณแของเพลงไทย สวนทํานอง
แบบเดียวกัน หมายถึงทํานองที่มีรูปแบบกระสวนทํานองลักษณะเดียวกัน หรือลอเลียนกัน โดยอาจจะมีจํานวน
พยางคแเสียงเทากัน การใชมือและการแบงมือเหมือนกันทั้งวรรคถามและวรรคตอบ แตอาจจะเพิ่มเติมพยางคแ
เสียงหรือลดพยางคแเสียงในชวงทายวรรคเพื่อแสดงการหมดประโยคหรือเพื่อใหสัมพันธแกับทํานองในวรรคตอไป
ไดเชนเดียวกัน
1. ตัวอยางสํานวนทํานองแบบแผน มี 2 ลักษณะ คือ ทํานองแบบแผน และทํานองแบบแผนกึ่งบังคับ
ทาง
- รํ - ท - ล - ซ ซ ซ - ล ล ล - ท - รํ - มํ - รํ - ท ท ท - ล ล ล - ซ
- รํ - ท - ล - ซ ซ ซ - ล ล ล - ท - ซ - ล - ท - รํ - มํ - รํ - ท - ล
- ท - ล - ซ - ม - ด ร ม - ซ - ล - ท - รํ - ท - ล ล ล - ซ ซ ซ - ม
- ท - ล - ซ - ม - ด ร ม - ซ - ล - ร - ซ - ล - ท - รํ - ท - ล - ซ
- ม - ร ร ร - ม ม ม - ซ ซ ซ - ล - ท - รํ - ท - ล ล ล - ซ ซ ซ - ม
- ม - ร ร ร - ม ม ม - ซ ซ ซ - ล - ร - ซ - - ล ท - รํ - ท - ล - ซ
- ม - ร ร ร - ม ม ม - ซ ซ ซ - ล - ซ - ล - ท - รํ - มํ - รํ - ท - ล
- ม - ร ร ร - ม ม ม - ซ ซ ซ - ล - ท - ล - ซ - ม - ซ - ล ล ล - ซ
- - - ท - ท - ท - รํ - ท - ล - ซ - ม - ร ร ร - ซ ซ ซ - ล ล ล - ท
- - - ท - ท - ท - รํ - ท - ล - ซ - ท ท ท - ล - ซ ซ ซ - ฟ ฟ ฟ - ม
- ท - รํ - ท - ล ล ล - ซ ซ ซ - ม - ม - ร ร ร - ม ม ม - ซ ซ ซ - ล
- ท - รํ - ท - ล ล ล - ซ ซ ซ - ม - ร - ซ - - ล ท - รํ - ท - ล - ซ
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- - - ท - ท - ท - ซ ซ ซ - ล - ท - รํ - มํ - รํ - ท ท ท - ล ล ล - ซ
- ซ - ล - ท - รํ - มํ - รํ - ท - ล - ท - รํ - ท - ล ล ล - ซ ซ ซ - ม
- ซ - ล - ท - รํ - มํ - รํ - ท - ล - ท - ล - ซ - ม - ร ร ร - ม - ซ
- ซ ล ท - รํ - มํ - ซํ - มํ - รํ - ท - ท - ล ล ล - ท ท ท - รํ รํ รํ - มํ
- ซ ล ท - รํ - มํ - ซํ - มํ - รํ - ท - รํ - ท - ล - ซ ซ ซ - ล ล ล - ท
- ซ ล ท - รํ - มํ - ซํ - มํ - รํ - ท - มํ - มํ มํ มํ - รํ รํ รํ - ท ท ท - ล
- ซ ล ท - รํ - มํ - ซํ - มํ - รํ - ท - รํ - มํ - รํ - ท ท ท - ล ล ล - ซ
ทํานองแบบแผนกึ่งบังคับทาง
- ซ ล ท ล ท ดํ รํ ดํ มํ รํ ดํ รํ ดํ ท ล - มํ รํ ท มํ รํ ท ล รํ ท ล ซ ท ล ซ ม
- ซ ล ท ล ท ดํ รํ ดํ มํ รํ ดํ รํ ดํ ท ล - ท รํ ล ท ล ซ ม ล ซ ท ล ซ ม - ซ
รํ ล ท ล รํ ดํ ท ล รํ ล ท ล รํ ดํ ท ล ท ซ ล ท ล ท ดํ รํ ดํ มํ รํ ดํ รํ ดํ ท ล
ร ลฺ ร ท̣ ร ม ร ท̣ ร ล̣ ร ท̣ ร ม ร ท̣ ม ร ซ ม ซ ร ม ท̣ ร ท̣ ม ร ม ท̣ ร ลฺ
ร ลฺ ร ทฺ ร ม ร ทฺ ร ลฺ ร ทฺ ร ม ร ทฺ ร ลฺ ร ทฺ ม ร ฟ ม ซ ฟ ล ซ ฟ ม ร ทฺ
- ทฺ ร ม ร ซ ร ม ร ท̣ ร ม ร ม ซ ล ซ ล ท ดํ รํ ดํ ท ล รํ ท ล ซ ท ล ซ ม
- ทฺ ร ม ร ซ ร ม ร ทฺ ร ม ร ม ซ ล - ทฺ ร ม ร ม ซ ล ท ล ซ ม ซ ล - ซ
- ด ร ม ร ซ ร ม ร ด ร ม ร ม ฟ ซ - ฟ ซ ล ดํ ล ซ ฟ ซ ล ซ ฟ ซ ฟ ม ร
2. ตัวอยางสํานวนทํานองแบบเดียวกัน
ดํ มํ รํ ดํ มํ รํ ดํ ล รํ ดํ ล ซ ดํ ล ซ ม รํ ดํ ล ซ ดํ ล ซ ม ล ซ ม ร ซ ม ร ด
- - - - ม ด ร ม ร ซ ร ม ร ด ร ด - - - - ซฺ ลฺ ด ร ด ม ด ร ด ลฺ ด ลฺ
- - รํ รํ มํ รํ ดํ ล - - ดํ ดํ รํ ดํ ล ซ - - ล ล ดํ ล ซ ม - - ซ ซ ล ซ ม ร
- - ซ ร ม ซ ม ซ - - ร ม ซ ล ซ ล - - ดํ ซ ล ดํ ล ดํ - - ซ ล ดํ รํ ดํ รํ
- มํ มํ มํ - รํ - มํ - - รํ ดํ - รํ - ดํ - ซ ซ ซ - ล - ซ - - ล ดํ - ล - ดํ
- - ซ ดํ - - ซ ล - - ซ ล ท ดํ รํ มํ - - ร ซ - - ร ม - - ซ ล ซ ม ร ด
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- - - - - ม - ซ - ม - ซ ล ดํ - ล - - - - - ล - ดํ - ล - ดํ รํ มํ - รํ
- - ซ ฟ ม ร ด ซฺ - - ซฺ ด ร ม ฟ ซ - - ล ฟ ซ ล ท ดํ - - ท รํ ดํ ท ล ซ
- - ล ฟ ซ ล ท ดํ - - ดํ ดํ - - ดํ ดํ - - ท รํ ดํ ท ล ซ - - ซ ซ - - ซ ซ
ล ซ ท ล ท ซ ล ม ซ ม ล ซ ล ม ซ ร ม ร ซ ม ซ ร ม ทฺ ร ทฺ ม ร ม ทฺ ร ลฺ
- - - มํ - รํ - ท - - - รํ - ท - ล - - - ท - ล - ซ - - - ล - ซ - ม
- - - ร - ร ร ร - - ทฺ ร ลฺ ทฺ ร ม - - - ซ - ซ ซ ซ - - ม ซ ร ม ซ ล
- - ล ล ดํ ล ซ ม - - ซ ซ ล ซ ม ร - - ม ม ซ ม ร ด - - ร ร ม ร ด ลฺ
- - - ดํ - รํ - มํ - - - ล - ดํ - รํ - - - ซ - ล - ดํ - - - ม - ซ - ล
- ซ ล ท - รํ - มํ - ซํ - มํ - รํ - ท - ซ ล ท - รํ - มํ - ลํ - ซํ - มํ - รํ
- ร - ซ - ซ ล ท - รํ - ซ - ซ ล ท - ร - ซ - ซ ล ท - รํ - ท - ท ล ซ
- ซ ซ ซ - ม - ร - ม - ซ - ล - ท - ซ ซ ซ - ม - ร - ม - ซ - ม - ร
- - รํ รํ - - ท ท - - ล ล - - ซ ซ - - ร ร - - ซ ซ - - ล ล - - ท ท
- - มํ มํ - - ซํ ซํ - - ดํ ดํ - - รํ รํ - - ล ล - - ดํ ดํ - - ซ ซ - - ล ล
- - ซ ซ - - ล ล - - ท ท - - ดํ ดํ - - ซ ซ - - ดํ ดํ - - รํ รํ - - มํ มํ
- - - ซ - ซ ซ ซ - - - ดํ - ดํ ดํ ดํ - - - รํ - รํ รํ รํ - - - มํ - มํ มํ มํ
ซ ล ซ มํ รํ ดํ รํ มํ - - รํ ดํ รํ มํ - - ซ ล ซ มํ รํ ดํ รํ มํ - - รํ ดํ รํ ดํ - - ล - ซ ซ ซ - ล ล ล - ดํ ดํ ดํ - ล - ล - ซ ซ ซ - ล ล ล - ดํ ดํ ดํ - รํ
- ร ด ร ฟ ร ด ร ฟ ร ด ร - ฟ - - - ซ ฟ ซ ล ซ ฟ ร ฟ ร ด ร - ฟ - ซ - ซ ดํ - รํ - ดํ ซ - ซ ดํ - รํ - มํ ซํ - ซํ มํ - รํ - ดํ ซ - ซ ดํ - รํ มํ
- - - ซ - - ฟ ซ - - ล ซ ฟ ร ฟ ซ - - - ซ - - ฟ ซ - - ล ซ ฟ ร ฟ ร
- ซ ล ท - ล ท รํ - ซ ล ท - ม ซ ล - ซ ล ท - ม ซ ล - ร ม ซ - ทฺ ร ม
ทํานองทั้งสองลักษณะที่ยกเป็นตัวอยางนั้น ทํานองแบบแผนเป็นทํานองของทางฆองที่นิยมใชกันมาก
มักจะพบอยูเสมอทั้งในเพลงประเภทเพลงเรื่อง เพลงสามชั้น เพลงสองชั้น เพลงชั้นเดียว รวมทั้งเพลงหนา
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พาทยแดวย สวนทํานองแบบเดียวกันนั้น คือการใชสํานวนกลอนในการประพันธแเพลงโดยการใชสํานวนกลอน
ลักษณะเดียวกัน อยางที่เรียกวา “ถามดวยกลอนอะไรก็ตอบดวยกลอนนั้น ” หมายถึง วรรคถามใชทํานอง
อยางไร วรรคตอบก็ควรใชทํานองแบบเดียวกัน โดยอาจจะมีการผันแปรกระสวนทํานองหรือบางสวนบาง
เพื่อใหสอดคลองกับทํานองของประโยคตอไป ทํานองตางๆที่ยกมาเป็นตัวอยางนั้น นับวาเป็นอุปกรณแสําคัญที่
จะนําไปฝึกหัดใชในการประพันธแเพลงไทยได ดังที่ พิชิต ชัยเสรี (2556, น. 6) ไดกลาวไววา ศิลปินมีฝีมือปาน
ไหนหรือมีแรงดลใจปานใด ถาปราศจากอุปกรณแเสียแลว ศิลปกรรมก็ไมอาจเกิดขึ้นได แมมีอุปกรณแ แตดีไมถึง
ขนาด งานก็กระนั้น ๆ ยิ่งในดนตรีไทยดวยแลวการจะประพันธแเพลงตาม “วิธีแหงชาติของตน” จําเป็นตองใช
อุปกรณแโดยยิ่ง หาไมแลวเพลงที่ไดก็จะเป็นแตทวงทํานองใดๆที่ไมใชเพลงไทย
ในการประพัน ธแเพลงไทยนั้ น นอกจากสํ านวนทํานองที่เป็นถือวาเป็นอุปกรณแอยางหนึ่งแล ว นั้น
ผูประพันธแเพลงไทยตองมีความเขาใจในเรื่องสํานวนทางฆองที่มีลักษณะคลายกันหรือมีทวงทํานองยางเดียวกัน
มีกลุมเสียงและทิศทางของเสียงไปในแนวทางเดียวกัน สามารถเลือกใชสํานวนทํานองเหลานั้นในการนํามา
เรียบเรียงหรือดัดแปลงใหสอดคลองกับสํานวนทํานองที่ผูประพันธแตองการได ลักษณะของทํานองที่สามารถใช
แทนกันไดนี้มีลักษณะกระสวนทํา นองหลายรูปแบบ มีทั้งการใชพยางคแเสียงหางบาง ถี่บาง ตกตรงจังหวะบาง
ยักเยื้องจังหวะบาง ซึ่งจะแสดงใหเห็นเสียงของโนตที่เป็นกลุมเสียงหลัก แลวนํามาประดิษฐแเป็นทํานองตาง ๆ
โดยยังคงรักษากลุมเสียงเดิมรวมทั้งเสียงของลูกตกไวใหมีความสอดคลองกัน ดังจะยกตัวอย างทํานองทางฆอง
หรือทํานองหลักที่มีลักษณะคลายกันสามารถนํามาใชหรือปรับใชทดแทนกันได จํานวน 2 ทํานอง โดยแสดง
ตัวอยางทํานองละหนึ่งวรรค ตอไปนี้
ตัวอย่างทานองที่ 1
ตัวอยางที่ 1 - - - - - - - ซ - - - ล - - - ท
ตัวอยางที่ 2

- รํ - ท - ล - ซ ซ ซ - ล ล ล - ท

ตัวอยางที่ 3

- ท ท ท - รํ - ซ ซ ซ - ล ล ล - ท

ตัวอยางที่ 4

- - - ท - รํ - ซ ซ ซ - ล ล ล - ท

ตัวอยางที่ 5

- - - ท - ท - ท - ซ ซ ซ - ล - ท

ตัวอยางที่ 6

- รํ - ท - ท ล ซ - ร - ซ - ซ ล ท

ตัวอยางที่ 7

- มํ ร ท รํ ท ล ซ - ร - ซ - ซ ล ท

ตัวอยางที่ 8

- ร - รํ - มํ - ซ - ร - ซ - ซ ล ท

ตัวอยางที่ 9

- ร - ม - ท ล ซ - ร - ซ - ซ ล ท

ตัวอยางที่ 10 - ฟ ม ร - ม - ซ - ร - ซ - ซ ล ท
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ตัวอยางที่ 11 - ม - ร ร ร - ซ ซ ซ - ล ล ล - ท
ตัวอยางที่ 12 - - - ม - ร - ซ ซ ซ - ล ล ล - ท
ตัวอยางที่ 13 - ม ร ทฺ ร ทฺ ลฺ ซฺ ซ ซ - ลฺ ล ล - ท
ตัวอยางที่ 14 - ร - ซ - ซ ล ท - รํ - ซ - ซ ล ท
ตัวอยางที่ 15 - ทฺ - ร - ม - ซ ซ ซ - ล ล ล - ท
ตัวอยางที่ 16 - ม - ร ร ร - ท - - ล ซ - ล - ท
ตัวอยางที่ 17 - ร - ร ล̣ ร - ท - - - ล - ซ ล ท
ตัวอยางที่ 18 - - - ท - ท - ท - ท - ล ล ล - ท
ตัวอยางที่ 19 - ท ท ท - ท ท ท - ล ล ล ท รํ - ท
ตัวอยางที่ 20 - - - ซ - ซ - ซ - ร - ซ - ล - ท
ตัวอยางที่ 21 - - - รํ - รํ - รํ - ซํ - มํ - รํ - ท
ตัวอยางที่ 22 - - - ล - ล - ล - ท - รํ รํ รํ - ท
ตัวอยางที่ 23 - - รํ ท ล ซ ล ซ - - ท ซ ล ท ล ท
ตัวอยางที่ 24 - - รํ รํ - - ท ท - - ล ล - - ท ท
ตัวอยางที่ 25 - - ม ม - - ท ท - - ล ล - - ท ท
ตัวอยางที่ 26 - ร - ท - ล - ท - รํ - ท - ล - ท
ตัวอยางที่ 27 - - รํ ท - ท ท ท - ล ซ ล - ท ท ท
ตัวอยางที่ 28 - ทฺ ร ม ซ ร ม ซ ร ม ซ ล ท ซ ล ท
ตัวอยางที่ 29 - ซ ล ท ล รํ ล ท ล ซ ล ท - ท ท ท
ตัวอยางที่ 30 - ซ ล ท - รํ - มํ - ซํ - มํ - รํ - ท
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ตัวอย่างทานองที่ 2
ตัวอยางที่ 1 - - - - - - - ท - - - ล - - - ซ
ตัวอยางที่ 2

- ร - ซ - - ล ท - รํ - ท - ล -

ตัวอยางที่ 3

- ร - ซ - ซ ล ท - รํ - ท - ท ล ซ

ตัวอยางที่ 4

- ร - ซ - ซ ล ท - มํ รํ ท รํ ท ล ซ

ตัวอยางที่ 5

- - - ท - ท - ท - รํ - ท - ล - ซ

ตัวอยางที่ 6

- ท - ท - ซ ล ท - รํ - ท - ล - ซ

ตัวอยางที่ 7

- ท - ท - ซ ล ท - รํ - ท - ท ล ซ

ตัวอยางที่ 8

- ซ ซ ซ - ล - ท - รํ - ท - ล - ซ

ตัวอยางที่ 9

- ท ท ท - ล - ท - รํ - ท - ล - ซ

ตัวอยางที่ 10 - ท ท ท - ม - ท รํ - ล ท - ล - ซ
ตัวอยางที่ 11 - ท ท ท - รํ - มํ - รํ - ท - ล - ซ
ตัวอยางที่ 12 - มํ มํ มํ - รํ - ท ท ท - ล ล ล - ซ
ตัวอยางที่ 13 - ซ ซ ซ - ล - ท - ท ท ท - ล - ซ
ตัวอยางที่ 14 - รํ - ท - ล - ท - รํ - ท - ล - ซ
ตัวอยางที่ 15 - ท ล ท รํ ซ ล ท - ท ล ท รํ ท ล ซ
ตัวอยางที่ 16 - ท ล ท รํ ท ล ท รํ ท ล ท รํ ท ล ซ
ตัวอยางที่ 17 - - ท ซ ล ท ล ท - - รํ ท ล ซ ล ซ
ตัวอยางที่ 18 - - ท มํ รํ ท รํ ท - - ซ ท ล ซ ล ซ
ตัวอยางที่ 19 - - รํ ท ล ซ ล ท ล ซ รํ ท ล ซ ล ซ
ตัวอยางที่ 20 ท ท ล ท ล ท ล ท ล ท ล ท ล ซ ล ซ
ตัวอยางที่ 21 - - ร ม ฟ ซ ล ท - - รํ มํ รํ ท ล ซ
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ตัวอยางที่ 22 - - ท ท - - ท ท - - ซ ท ล ซ ล ซ
ตัวอยางที่ 23 - - ม ม - - ท ท - - ล ล - - ซ ซ
ตัวอยางที่ 24 - - รํ รํ - - ท ท - - ล ล - - ซ ซ
ตัวอยางที่ 25 - รํ รํ รํ - มํ - รํ - ท - ล - ซ ซ ซ
ตัวอยางที่ 26 - รํ รํ รํ - ท ท ท - ล ล ล - ซ ซ ซ
ตัวอยางที่ 27 - รํ รํ รํ - ท - รํ - ท - ล - ซ ซ ซ
ตัวอยางที่ 28 - รํ รํ รํ - ซํ - มํ - รํ - ท - ล - ซ
ตัวอยางที่ 29 ร ม ร ท ล รํ ล ท ร ม ร ท ซ ล ฟ ซ
ตัวอยางที่ 30 - มํ รํ ท - ท ท ท - ล ซ ล - ซ ซ ซ
จากทํานองตัวอยางทั้งสองทํานองนี้ จะเห็นไดวา เสียงหลักของทํานองในวรรคเพลงทํานองที่ 1
คือ เสียง ซอล ลา และที สวนเสียงหลักของทํานองในวรรคเพลงทํานองที่ 2 คือเสียง ที ลา และซอล ซึ่งเป็น
กลุมเสียงที่อยูในระดับเสียง ทางใน มีกลุมเสียงหลักคือ ซอล ลา ที โด เร มี ทํานองที่ 1 มีการดําเนินทิศทาง
ของเสียงในลักษณะขึ้นไปทางเสียงสูง คือ ซอล ลา ที ทํานองที่ 2 ดําเนินทิศทางเสียงในลักษณะลงมาทาง
เสียงต่ําเมื่อประดิษฐแเรียบเรียงเป็นทํานองตาง ๆ แลวกลุมเสียงที่ดําเนินทํานองไป ก็ยังคงรักษากลุมเสียงที่เป็น
เสียงหลักเดิม คือ ซอล ลา และ ที ซึ่งบางวรรคอาจจะมีเสียง ฟาเป็นเสียงจรเขามาเชื่อมอยูบาง สํานวนทํานอง
ที่ยกมาเป็นตัวอยางนี้ เป็นทํานองที่มีลักษณะคลายกัน มีกลุมเสียงเดียวกัน จะมีความแตกตางกันอยูบางในสวน
ของกระสวนทํานองทําใหรูปแบบทํานองมีความแตกตางกัน ทําใหมีผลตอรูปแบบทํานองเพลงและใหความรูสึก
ทางดานอรรถรสของเพลงที่แตกตางกันไป ทํานองตาง ๆ นี้เมื่อนํามาประพันธแเป็น ทํานองเพลงเสร็จสมบูรณแ
นําไปบรรเลงรวมวงดวยเครื่องดนตรีหลายชนิด มีการแปรทํานองของเครื่องดนตรีตางชนิดตางเสียงกัน จะทํา
ใหเกิดการประสานเสียงกลมกลืนกัน และเมื่อมีจังหวะหนาทับเขารวมบรรเลงดวยยอมสรางสุนทรียรสไดอยาง
นาฟัง
จากเนื้อหาที่กลาวมาทั้งหมดนี้ เป็ นสิ่งที่แสดงใหเห็นหลักการและวิธีการประพันธแเพลงไทยลักษณะ
ของทํานองเพลงไทย การประดิษฐแทํานองเพลงไทยประเภทเพลงพื้นและเพลงลูกลอลูกขัด สํานวนทํานองตางๆ
ที่นํามาเป็นตัวอยางนั้น เป็นเพียงอุปกรณแหรือเครื่องมือเพียงสวนนอย ที่จะชวยสรางความรูและความเขาใจใน
เรื่องการประพันธแทํานองเพลงไทยใหมีสํานวนกลอนและลีลาตางๆ ไดอยางชัดเจน ผูที่ศึกษาวิชาการดานดนตรี
ไทยสามารถนําไปใชเป็นแนวทางในการประพันธแเพลงและใชในการวิเคราะหแทํานองเพลงรวมทั้งนําไปเป็น
พื้น ฐานในการประดิ ษ ฐแ ทํ านองเพลงขึ้ น ใหม เ พื่ อ สื บสานและพั ฒ นาดนตรี ไ ทยทั้ ง ในแนวทางอนุ รั ก ษแ แ ละ
สรางสรรคแใหเหมาะสมกับยุคสมัยตอไปได
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การเทียบเสียงวงเครื่องสายผสมและดนตรีร่วมสมัย
COMPARISONS OF SOUND FOR THAI MIXED STRING BANDAND THAI
CONTEMPORARY MUSIC
วีรวัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย*
VEERAWAT SNCHANTICHAI
บทคัดย่อ
บทความวิช าการเรื่ อง การเทียบเสียงวงเครื่องสายผสมและดนตรีรว มสมัย มีวัตถุประสงคแ ดังนี้
1. เพื่อทราบความเป็นมาในระบบการเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทยในวงเครื่องสายผสม และดนตรีรวมสมัย
2. เพื่อสรางองคแความรูในวิธีการเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทยในวงเครื่องสายผสมและดนตรีรวมสมัย โดยการ
เทียบเสียงในเครื่องดนตรีไทยจําเป็นตองจําแนกออกเป็นหลายกลุมเนื่องจากวงดนตรีไทยในยุคปัจจุบันมีการ
แบงกลุมการใชงานที่หลากหลายประเภทตามแตละชนิดของวงดนตรีที่จะนําไปใชงานการควบคุมคุณภาพของ
วงเครื่องสายที่องคแประกอบหลักของการกําเนิดเสียงนั้นมีสายเป็นปัจจัยหลักสําคัญ เมื่อสายของเครื่องดนตรี
นั้นๆขาดการบํารุงดูแลรักษาหากเกิดมีการชํา รุดแลวนําไปใชออกงาน สายเครื่องดนตรีชิ้นนั้นๆอาจขาดในชวง
ขณะบรรเลง ที่สําคัญหากขาดความเขาใจขอบเขตลักษณะเฉพาะของเครื่องดนตรีก็อาจทําใหเกิดความเสียหาย
ทั้งเครื่องดนตรีและน้ําเสียงไดเชนกันหากขาดความเขาใจในวิ ธีการเทียบเสียงในประเด็นดังนี้ 1. ทฤษฎีเสียงใน
โนตสากล
1. ขอบเขตจํากัดในบริบทเอกลักษณแเฉพาะเครื่องดนตรีไทยแตละชนิดการเทียบเสียงในวงเครื่องสาย
แบงวิธีไดเป็น 3 ประเภท ไดแก
1.1 วงเครื่องสายผสมนิยมเทียบกับเครื่องดนตรีหลัก โดยใชขลุยเสียงสองบันไดเสียงเป็นตัวเลือก
ไดแก ขลุยเพียงออ ซึ่งนิยมใชกับเครื่องสายผสมขิม และออรแแกนที่ปรับเขาหาบันไดเสียงเพียงออแลว โดยยืน
พื้นเสียงโนตตัวที่ 1 ใหสัมพันธแเขาคูกับ โนตตัวที่ 5 ได แลวเสียงอื่นๆใชวิธีการตามความรูสึกของแตละผูบรรเลง
กําหนดเสียงแบบเฉลี่ยตามที่เคยบรรเลงแบบไทยเดิมโดยไมกําหนดโนตครึ่ งเสียงหรือวิธีการบังคับเสียงพิเศษ
เขาไปแตสวนใหญจะใชวิธีคลายกับวิธีบรรเลงแบบดั้งเดิม
2.2 วงเครื่องสายผสมที่นิยมเสียงตามบันไดเสียงบีแฟล็ต โดยใชเสียงเครื่องดนตรีที่เขามาผสม
ปรั บ ตามเสี ย งสากลที่ยื น พื้น ฐานเสี ย งเดิมไดแก เปียโน ไวโอลิ น แอคคอรแเดียน และออรแแกนบันไดเสี ย ง
มาตรฐานบันไดเสียงสากลเดิม และในบางครั้งบางวงเทียบเสียงสูงเทาบันไดเสียงซี หรือโดสากลซึ่งทําใหเสียงสูง
มาก และอาจทําใหสายขาดไดงาย
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3.3 ดนตรี ร ว มสมั ย ต อ งปรั บ ทุ ก เสี ย งให เ กิ ด ระดั บ ความถี่ ข องเสี ย งเที ย บเท า กั บ เสี ย งโน ต
มาตรฐานสากลทุกประการ บันไดเสียงนิยมใชบีแฟล็ต แตอาจปรับเปลี่ยนโนตเพลงเปลี่ยนบันไดเสียงเพื่อเอื้อ
ตอบทเพลงและผูบรรเลงไดอยางเหมาะสม
คาสาคัญ เครื่องสายผสม ดนตรีรว มสมัย บันไดเสียง การเทียบเสียง

ABSTRACT
Comparisons in Thai musical instruments need to be classified into several groups,
since Thai bands in modern times have divided the use of various types according to each
type of band that will be used.
The quality control of stringed instruments that the main components of the sound
generator are wired is the main factor. When the strings of the instrument lacks maintenance,
if it is damaged and used for work The instrument line may be absent during play.
Importantly, if the lack of understanding of the specific characteristics of the instrument may
cause damage to both the instrument and the tone as well, if the lack of understanding of
how to compare the sound in the following issues Limited scope in the unique context of
each Thai musical instrument
In summary, the comparison of the sound in the stringed instruments can be divided
into 3 types, ie 1 Thai mixed string band, popular compared to the main instrument. By using
the two-tone Thai Flute as an option, such as the Thai Flute, which is commonly used with
dulcimer strings And the harmonica that was tuned to the stairs By standing on the first note
of sound to be matched with the fifth note Forced a special sound Most of the methods are
similar to the old traditional methods. 2. Popular stringed instruments with the sound of B
flat By using the sound of the instrument that is mixed to adjust according to the universal
sound that stands the original sound, including piano, violin, accordion and organ, standard
ladder And sometimes, some bands compare as high as the sound of the stairs Or universal,
which makes the sound very high And may make the cord easily broken. 3. Contemporary
music Must adjust every sound to the sound frequency level, equivalent to the sound of all
international standard notes Sound stairs used by B flat But may change the score, change
the ladder, to facilitate the song and the instrument.
Key words: 1. Thai Mixed String Band. 2. Thai Contemporary. 3. Keys. 4.Tuning.
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บทนา
การเทียบเสียงในเครื่องดนตรีไทยจําเป็นตองจําแนกออกเป็นหลายกลุมเนื่องจากวงดนตรีไทยในยุค
ปัจจุบันมีการแบงกลุมการใชงานที่หลากหลายประเภทตามแตละชนิดของวงดนตรีที่จะนําไปใชงานภูมิปัญญา
เครื่องดนตรี ศิลปวัฒนธรรม และสําเนียงภาษาที่ไดสืบทอดกันมารุนสูรุน และในบทความนี้ไดเผยแพรเนื้อหา
กําหนดตัว อย างการเตรี ย มความพร อมเพื่อมุงในวิธีก ารเทียบระบบเสี ยงเครื่องดนตรีไ ทยประเภทกลุ มวง
เครื่องสายผสมและดนตรีรวมสมัยเพื่อเกิดประสิทธิภาพในการนําไปใชงาน
วงเครื่องสายและวงมโหรี วงดนตรีทั้งสองนี้ใชเครื่องดนตรีทั้งดีด สี ตี เปุา อยู พรอมทุกประเภท
และใชบั นไดเสี ยงเดียวกัน ในการบรรเลง คือเสี ยงเพียงออบน และอนุโ ลมใชเสียงเพียงออลางได 1. เสี ยง
เพียงออบน Tonic เทียบไดกับเสียงซีแฟลต ที่เรียกวาทางเพียงออบนนี้เรียกตามชื่อขลุยเพียงออ ซึ่งเปุารวมอยู
ในวงเครื่องสาย วงมโหรี และวงปี่พาทยแไมนวมดวย สวนเครื่องอื่นๆเชน ซอดวง ซออู ในวงเครื่องสายหรือซอ
สามสาย และเครื่องตีอื่นๆ เชน ระนาดเอก ระนาดทุม ฆองวง ก็ไดเทียบเสียงไวพอเหมาะดีแลว โดยอาศัย
ระดั บ เสี ย งของขลุ ย เพีย งออเป็ น หลั กในการเที ยบ ฉะนั้นเสี ยงซีแ ฟลต ซึ่ง เป็ น Tonic จึงใชบ รรเลงกั บวง
เครื่องสาย วงมโหรี และอนุโลมใชกับวงปี่พาทยแไมนวมได ๒. เสียงเพียงออลาง (หรือทางในลด) Tonic เทียบ
กับเสียงสากลตรงกับเสียงฟา ใชบรรเลงกับวงเครื่องสาย วงมโหรี และวงปี่พาทยแไมนวมเชนเดียวกัน จึงตอง
บัญญัติศัพทแคําวาเสียงเพียงออเป็นเพียงออลางและเพีย งออบน จะสังเกตไดอยางหนึ่งวา เสียงเพียงออทั้งสอง
หางกันเป็น คู ๔ หางกัน ๔ เสียง(เพียงออบนสูงกวาเพียงออลาง ๓ เสียง) ซึ่งธรรมดาใชเป็นเสียงสําหรับขึ้น
สายซอตางๆและจะเขอยูแลว (มนตรี ตราโมท และคณะ, 2528 : 27)
กอนที่นักดนตรีไทยจะทําการบรรเลงดนตรีในงานสําคัญตาง ๆ ทุก ๆ ครั้งสิ่งที่จะมองขามไมไดนั้น
คือการควบคุมคุณภาพของน้ําเสียงของเครื่องดนตรีในวงโดยเฉพาะวงเครื่องสายที่องคแประกอบหลักของการ
กําเนิดเสียงนั้นมีสายเป็นปัจจัยหลักสําคัญที่ใหเสียงดนตรีนั้นดังขึ้น และหากเมื่อสายของเครื่องดนตรีนั้นๆขาด
การบํารุงดูแลรักษา หรือมีอายุการใชงานที่นานเกินไป หากเกิดมีการชํารุดแลวนําไปใชออกงาน สายเครื่อง
ดนตรีชิ้น นั้นๆอาจขาดในชวงขณะบรรเลงเพลง และในบางชนิดของเครื่องดนตรีอาจทําให การบรรเลงนั้น
ดําเนินบทเพลงตอไปไมได เพราะทุกๆสายมีความสําคัญเทาๆกัน ตัวอยางดังเชน ซอสามสาย ซอด วง ซออู
แมนขาดเสนใดเสนหนึ่งไปเพียง 1 สาย จะทําใหผูบรรเลงมีอุปสรรคไมสามารถบรรเลงตอไป หรือหากผูบรรเลง
มีความสามารถมากๆก็อาจยังคงบรรเลงตอไปดวยสายเสนเดียวไดแตก็ทําใหการดําเนินเพลงกับคุณภาพเสียง
ซอที่สายขาด ตองดําเนินตอไปดวยความยากลําบากเชนกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบความเป็นมาในระบบการเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทยในวงเครื่องสายผสม และดนตรี
รวมสมัย
2. เพื่อสรางองคแความรูในวิธีการเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทยในวงเครื่องสายผสมและดนตรี
รวมสมัย
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วิธีการศึกษา
กอนอื่นตองรูจักกับอุปกรณแสวนประกอบและรายละเอียดในเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสายที่
นับวาเป็นปัจจัยสําคัญซึ่งดุริยางคศิลป ศิลปินที่ดีจะมองขามในศาสตรแนี้ไมได ไมวาจะเป็นเรื่องของการเตรียม
ความพรอมในการออกงานบรรเลงเพื่อแสดงในงานตางๆ หรือการเตรียมการสอนในรายวิชาทักษะดนตรีตาม
หองเรียนของหลายๆสถาบันซึ่งยังมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมคุณภาพของวัสดุ อุปกรณแ สื่อการสอนวิชา
ดนตรีโดยเฉพาะกลุมเครื่องสาย ไดแกขนาดของสาย ขนาดของหยอง หรือหมอน แมกระทั่งความเรียบรอยใน
การใสสายหรือจัดระเบียบสายของเครื่องดนตรีซึ่ง สวนใหญถูกมองขาม ยังขาดการจัดการแนะแนวนักเรียน
นักศึกษาและผูสนใจที่ยังไมรูจักวิธีการปรับแตงเพื่อแกปัญหาคุณภาพเสียงเครื่องดนตรีนั้นๆใหดีเทาที่ควร
วัตถุดิบที่นํามาผลิตสายสําหรับเครื่องดนตรีนั้น แตโบราณมานั้นนิยมผลิตจากวัตถุดิบที่หาไดอยูใน
ทองถิ่น เชน ถาเป็นสายซอทุกชนิดจะใชไหมควั่นเกลียวเป็นสายขนาดตางๆเพื่อใหเหมาะสมกับชนิดของซอ
และยั งใหเอกลั กษณแในน้ํ าเสีย งที่มีเสน หแ ตามแบบฉบับซอของไทย เมื่อกาลสมัยผ านไปคุณภาพไหมในยุค
ปัจจุบันกอปรกับผูผลิตไหมคุณภาพสูงที่สามารถนํามาทําสายเครื่องดนตรีนั้นลดลงเปลี่ยนไปจากอดีตจึงกระทบ
ตอการเลือกสรรหาสายไหมควั่นเกลียวมาใชกับเครื่องดนตรีที่จะนํามาใชในปัจจุบัน อีกทั้งผูผลิตสายไหมสําหรับ
เครื่องดนตรีไทยที่มีประสบการณแมายาวนานไดลมเลิกกิจการไป จึงสงผลกระทบโดยรวมในแวดวงดนตรีไทย
เครื่องสาย ผูผลิตบางรายก็ไดนําวัสดุเทียมไหมมาทดแทน บางก็ใชใยสังเคราะหแมาควั่นแทนไหมบางก็ใชสาย
เอ็นไนลอนใสสําหรับใชงานเอนกประสงคแซึ่งมีขายเป็นมวนๆราคาถูกมีหลายขนาดหางายตามรานคาวัสดุทั่ว ๆ
ไป บางก็ล งทุน ซื้อสายเอ็นไนลอนผสมวัส ดุพิเศษสํ าหรับขึงไมแบดมินตันมาทดแทนขายเป็นขดแตมีราคา
คอนขางสูง และอีกทางหนึ่งคือการใชสายโลหะสําหรับซอจีนซึ่งหาซื้อไดตามรานจําหนายอุปกรณแดนตรีจีนมา
ทดแทนสายไหมสําหรับซอดวงซึ่งชวยตัดปัญหาการบังคับกระแสเสียงของซอดวงกับสายเอกที่มักขาดงายๆ
และเกิดขึ้นไดบอยครั้ง
ในสวนของขิมแตเดิมนั้นเมื่อยุคที่ขิมไดเขามามีบทบาทในแวดวงดนตรีไทยไดมีการปรับปรุงระเบียบ
วิธีการบรรเลง แนวเสียง และทางมือแบบของจีนใหกลายเป็นรูปแบบของไทย โดยเปลี่ยนวัสดุอุปกรณแจําพวก
สายจากเดิมนมขิมฝั่งซายเสียงสูงและเสียงกลางเป็นลวดเหล็กเสนเล็ก สวนฝั่งเสียงต่ําเป็นสายเบสทแโลหะควั่น
รอบสายขนาดใหญ ใหกลายมาเป็นลวดสายทองเหลืองที่โตกวาสายลวดเหล็กเสนเล็ กพอประมาณทั้งหมดและ
ไมมีสายเบส การเทียบเสียงในชวงบันไดเสียงเพื่อใหอรรถรส น้ําเสียง เป็นการอยูในบริบทของวงดนตรีไทย ใน
สวนไมตีขิมแตเดิมเป็นแบบชาวจีนแตจิ๋วในยุคเกา ยังไมมียางหรือหนังรองหัวไมตีอยางปัจจุบัน คนดนตรีไทย
โบราณนักประดิษฐแในยุคนั้นจึงคิดคนวิธีการปรับน้ําเสียงโดยใชหนังบุนวมหัวไมชวยใหน้ําเสียงขิมนุมนวลนาฟัง
มากขึ้น วิธีการปรับปรุงน้ําเสียงทั้งหมดนี้นับวาเป็นวิธีการที่ละเอียดออนแยบยลดวยหัวคิดของคนไทยโบราณ
ในสวนนักเลน ไมวาซอหรือขิมนั้นจะเลือ กแบบใดนั้นใหขึ้นอยูกับรสนิยมความชื่นชอบตามแตละ
บุคคลหรือสํานักนั้น ๆ ซึ่งมีความยอมรับทางอุดมคติที่มีความแตกตางกันออกไป ทั้งนี้ผูเลนตองยึดถือแนวทาง
ระเบียบวิธีการบรรเลงที่เหมาะสมกับระเบียบวิธีการของดนตรีไทยใหคงไวไดอยางมีอัตลักษณแ
เหล านี้ คือปั จ จั ย หลั กที่ตองให ความสํ าคัญลํ าดับแรกๆซึ่งจะสงผลของคุณภาพเสี ยงเครื่องดนตรี
จํ า พวกเครื่ อ งสาย ไม ว า จะเป็ น ซอด ว ง ซออู ซอสามสาย จะเข และขิ ม ที่ ไ ด เ ข า มามี บ ทบาทดนตรี ไ ทย
โดยเฉพาะวงเครื่องสายผสมขิมเป็นอยางมากในยุคปัจจุบัน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
“ดนตรี ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมสูความสําเร็จอยางยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติ”

(311)

ความเข้าใจผิดในการเทียบเสียงที่ทาให้เกิดปัญหาแก่วงเครื่องสายผสมซึ่งพบได้บ่อย
1.1 ผูควบคุมวงเครื่องสายไมเขาใจหลักการเทียบเสียงเครื่องดนตรีใหกลมกลืนเขากันกับดนตรีที่
จะมาผสมผสานในวงตามทฤษฏีเสียงสากล
1.2 ลืมขอบเขตแลบริบทของเครื่องดนตรีไทยในกลุมเครื่องสายวาสามารถรับแรงตานทานความ
ตึงของสายไดสุดขอบเขตเสียงเทาไหร เชน เทียบเสียงโดไทยใหเทากับเสียงโดสากล ผลสุดทายทําใหกระแส
เสียงสูงมาก อีกทั้งเสียงเครื่องดนตรีนั้นๆเกิดความผิดธรรมชาติไมไพเราะนาฟัง และปัญ หาที่ตามมานั้นคืออาจ
ยังไมทันไดนําเครื่องดนตรีนั้นไปบรรเลง สายเกิดขาดตั้งแตในขณะที่เทียบเสียงไดกอนอีกดวย ยกตัวอยาง
คือ การเทียบซออู หรือการเทียบขิมหยัก (ขิมผีเสื้อ) กําหนดใหกระแสเสียงโดไทยบิดสายหมุนขึ้นไปตามใหถึง
เสียงโดสากล หากเป็นซออู เสียงก็ อาจสูงขึ้นสงผลตอคุณภาพเสียงใหแหบแหงเสียแตกพราควบคุมคุณภาพ
เสียงไดยากและเสียอรรถรสไป หากเป็นขิมผีเสื้อเมื่อเทียบเสียงโดของขิมไทยใหสูงไลตามกระแสเสียงโนตโด
สากลและยังจะเทียบเสียงอื่นๆไปเรื่อยๆโดยไลตามชวงของเสียงขิมที่สูงขึ้น ปรากฏ เสียง ซอลสูง ลาสูงที่ ปกติ
เป็ น ลู กยอด สู งขึ้น ไปอีก สายทนแรงตานความตึงหนักๆไมไดจึงขาดทั้งหมด แตกลั บแกปัญหาโดยการใช
สายสแตนเลส มาเปลี่ยนลูกยอดแทน ก็จะทําใหกระแสเสียงผิดแผกขาดอรรถรสความตอเนื่องของน้ําเสียงไป
หากเป็นขิมคางหมูก็อาจทําใหกระแสเสียงเคนมากไมนาฟัง มิหนําซ้ําการกระทําที่ผิดวิธีการเหลานี้ยังทําใหอายุ
การใชงานของเครื่องดนตรีนั้นสั้นลงอีกดวย หากเป็นซอ หนาซอก็จะถูกกดมากกวาปกติ หากเป็นขิมข อตอ
โครงสรางสวนประกอบตางๆก็จะทรุดตัวลง ดังนั้นจึงควรจัดการปัญหาเหลานี้ ดวยวิธีการที่ผูเขียนจะกลาว
ตอไปนี้
- ทดแทนการใชเสียงระบบเดิมที่เคยชินและยึดติดใหเป็นรูปแบบการเปลี่ยนบันไดเสียง ตัวอยาง
คลายกับการที่ปี่พาทยแ ระนาด ฆอง เปลี่ยนบันไดเสียงใหเขากับรูปแบบวงที่จะใชบรรเลงได โดยตองไมยึดติด
ความเป็น ซอล เร ของซอดวง หรือโด ซอล ของซออู แมกระทั่งขิมเราจะตองไมยึดติดวา ตรงนั้นคือโดเทานั้น
ตรงนี้คือฟาเทานั้น เพราะวาเราจะตองเปลี่ยนวิธีคิดคือทุกๆเสียงสามารถกําหนดใหเริ่มเสียงโดหรือเริ่มจากเสียง
ซอลเป็นชวงตรงไหนก็ไดโดยกําหนดจากสํานวนของการอานทองโนตเพลง ยกตัวอยางคือ เราจะสามารถ
บรรเลงเพลง โดยใชบันไดเสียงที่จะรวมผสมกับเครื่ องดนตรีที่จะรวมบรรเลงโดยปรับเขาหากันได เชนลาวดวง
เดือน ปกติ ซอ ขิม ตองใชโนต ดรม ซ ดํ โดยอาจใชเสียงที่เปลี่ยนตําแหนงไปจากเดิมในชวงเสียงเครื่องดนตรีๆ
นั้นๆเป็น รมฟ+ ล รํ หรือ ซลท+ ร ซํ ไดตามความเหมาะสมของการรวมบรรเลงโดยใหยึดถือการอานโนตเป็น
ดรม ซ ดํ ดังเดิม หรือหากจะถนัดทองโนตไดตามชวงเสียงที่ใชยกตัวอยางดังกลาวก็ไมถือวาผิดแปลกไปอยางไร
บันไดเสียงไทยที่ใช้ในวงเครื่องสายผสม
เครื่องสายผสม
สมัยรัชกาลที่ 5 ไทยเริ่มติดตอกับชาติตะวันตกมากขึ้น จึงเริ่มมีแนวคิดนําเอาเครื่องดนตรีตะวันตก
เขามาบรรเลงรวมกับวงดนตรีไทย โดยเฉพาะการนําเอาเปียโน และไวโอลินมาผสม เรียกวา “วงเครื่องสายผสม
เปียโน” นอกจากนี้ยังนําเครื่องดนตรีตะวันตกอยางออรแแกน มาประสมเรียกวา “วงเครื่องสายผสมออร์แกน”
ซึ่งเป็นวงที่ไดรับความนิยมมากที่สุดเมื่อนําเอาเครื่องดนตรีตะวันตกเขามาประสม จึงปรับเปลี่ยนจากการใช
ขลุยเพียงออมาเป็นขลุยกรวด เพราะมีระดับเสียงสูงกลมกลืนกับเครื่องดนตรีอยางเปียโนและออรแแกน ทั้งยัง
อาจนําไวโอลินเขามาบรรเลงรวมดวย เพลงที่นิยมบรรเลงดวยวงเครื่องสายผสมออรแแกนนั้นอาจใชเพลงสําเนียง
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ฝรั่ง เชน ฝรั่งรํ าเทา ตับนางซินเดอริ ลลา โดยแนวเพลงจะชา ๆ ไมเร็วเหมือนวงเครื่องสายประเภทอื่น ๆ
เนื่องจากออรแแกนเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงดังกังวาน ถาบรรเลงเร็วเกินไปจะทําใหมีความกังวานของหางเสียง
ออรแแกนกองไปกลบเสียงเครื่องดนตรีอื่นในวงได จึงบรรเลงแบบชาเพื่อใหเสียงออรแแกนกลมกลืนกันไปทั้งวงได
(ปฐมบทดนตรีไทย, 2554 : 97)
อาจารยแชัยภัค ภัทรจินดา : (สัมภาษณแ 16 เมษายน 2562) ศิลปินอิสระ และ หัวหนาวงกอไผ
ผูเชี่ยวชาญการเรียบเรียงและปรับบทเพลงไทยรวมสมัยไดใหสัมภาษณแเกี่ยวกับกรณีการเทียบเสียงกลุ มวง
เครื่องสายผสมแกผูเขียนวา “เครื่องสายผสมขิมและออรแแกน ตัวตั้งหลักก็จะเป็นขลุยหรือออรแแกน ที่มันโดน
ฟิคหรือเซ็ทไววามันมีระบบเสียงแนนอน โจทยแก็คื อวาเซ็ทออรแแกนกับขิมใหมันไปดวยกันไดกอน มองในทาง
ปฏิ บั ติ เ ลย แต อ อรแ แ กนเราก็ รู ๆ อยู ว า เขามาโมดิ ฟ ายต อ ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น มั น ก็ ต อ งให ต รงกั บ ขลุ ย แต ข ลุ ย เอง
ก็เนื่องจากความสะดวกในการที่หาเลานูนเลานี้มาได เขาก็จะเอาออรแแกนตั้งกอน ซึ่งถาเขานึกอะไรไมออกเขาก็
เอาบีแฟล็ตเป็นหลัก เนื่องจากพอบีแฟล็ตแลวนี่ การจะหาขลุยมาเขากับเสียงออรแแกนมันหางายมากกวาเอ
แนนอน เอมันก็ดีแตวาเนี่ยมันหาขลุยมาเทียบเคียงลําบากหนอย เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ในทางปฏิบัติผมวา ที่ยึด
เป็นบีแฟล็ตก็ดวยเรื่องของวัสดุดวยนี่แหละ วัสดุของทุกเครื่องยังซอนี้เราเทียบตามได กระทั่งมีไวโอลินที่เอามา
เลนก็ไมยากจนเกินไปเอามาเทียบเคียงกันไดก็เลยมองวาบีแฟล็ตมันเป็นยอดนิยม ก็คือมองความสะดวกและ
ความนิยม และเสียงมันก็ไมไดต่ําแลวก็ไมไดสูงจนเกินไป เอจริงๆมันก็เพราะในเรื่องของซอมันก็เพราะไปอีก
อยางนึง ซอมันอยางไรก็ได บีแฟล็ตก็ได แตใจสําคัญมันคือเรื่องขลุยมันก็ตั้งไดทั้ง 2 คียแ ก็แลวแต ที่มามันก็เป็น
แบบนั้น แปลวาถาสมัยดั้งเดิมนั้นที่ มาแตเดิมขลุยก็ไมใชบีแฟล็ต ก็คงหาขลุยกรวด ขลุยกรวดมันคือขลุยเสียง
ไทยนั่นแหละ แตวาเขาทําใหมันสูงขึ้นไปอีก 1 เสียง แตคือวาสมัยกอนเขาไมไดไปเทียบกับคียแสากลไง คือความ
หางของเสียงในแตละเสียงมันคอนขางจะเป็นแบบไทยอยู มันอัพขึ้นไป 1 เสียงเทานั้นเองคิดงายๆคือมันดึงขึ้น
ไป ๑ แลวมันสามารถเอาไปเลนกับสากลไดงายขึ้นกวา แต วาไมไดไปเทียบละเอียดขั้น 3 – 4 ขั้น 7 - 1 ที่กลา
พูดไดเพราะผมมีอยูเลาหนึ่ง เสียงโดไมเชิงพอดีกับสากลแตใกลเคียง ที่เราเจอมามันจะมีอยู 3 ระดับใหญๆ
เสียงแบบบานบาตร เสียงแบบกรมศิลป กับเสียงแบบกรมประชาสัมพันธแ ถาบานบาตรนะเสียงมันจะเทียบ
ใกลเคียงกับเอแฟล็ตต่ําสุด แปลวาเสียงโดย = เอแฟล็ตใกลๆ ถากรมศิลปนี้ปัจจุบันเสียงมันจะเกือบเทียบเทา
เอ แตถาตรงบีแฟล็ตเลยก็ตองกรมประชาสัมพันธแ กรมประชาฯเขาเกิดจากการตองการเทียบเสียงเครื่องดนตรี
ไทยแลวไปเลนกับสังคีตสัมพันธแ เพราะฉะนั้ นการเทียบเสียง ดึงเขามาหากัน 1 เสียงนี้มันจะงายไง ถาเรารูจัก
สากลนี้เราจะรูเลยเหตุผลวาทําไมถึงตองเป็นบีแฟล็ต คียแสากลเขาก็เลนบีแฟล็ตไดแบบแฮปปี้มาก เพราะฉะนั้น
การที่ลากเขาไปหากันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เจอพอดี อันนี้เทาที่ผมสันนิษฐานนะจากที่เรารูวาเครื่องดนตรีสากล
เป็ น ยั ง ไงเครื่ อ งดนตรี ไ ทยเป็ น ยั ง ไง แต ก ารเที ย บเครื่ อ งไทยมั นก็ แ ค บิ ด เสี ย งให มั น ไปหากัน นิ ด เดี ย วกรม
ประชาสัมพันธแก็เลยใชเสียงดนตรีไทยบีแฟล็ตเป็นหลักระดับเสียงของกรมประชาสัมพันธแเสียงที่หนึ่งเป็น โดก็
จะประมาณเทาบีแฟล็ต แตผมวาผมฟังสมัยแรกๆรุนแรกๆเลยนะเขาเทียบแทบจะเทาสากลเลยนะ คอนขางจะ
ตรงเลยเพลงรุนแรกๆ แตรุนหลังๆไมแนใจวาเอาเครื่องไทย เอาสเกลไทยเขามาสมาสกันกับเครื่องสากลหรือ
เปลามันก็เลยจะเหนอๆนิดนึง มันคนละชุด ที่แนๆคือเสียง 1 เนี่ยมันจะเทาบีแฟล็ต คิดวาหาขลุยงาย บีแฟล็ต
มัน หางายกวาเอ แตส มัย ก อน าเขาจะเล นเอนะ มัน แปลวาเขาก็ใชขลุ ยระดับเสี ยงกรมศิล ป คนเปุาจะใช
ความสามารถในการทําลมทํานิ้วใหมันใกลเคียงขึ้น อยางวัชรบรรเลงนี้เทาที่ฟังดูก็รูเลยวาเป็นขลุยไทย แปลวา
ตองใชวิธีดันลมดันนิ้วเอา เตชนะเศรณี คือชื่อเดิมของวัชรบรรเลง เขาใชขลุยไทยมาตลอด ระบบนิ้วก็ยัง เป็น
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ไทยแตวา ดวยเสียงออรแแกนนี้เทียบขิมก็จะคอนขางใกลเหมือนสากลเลยลากมาฝั่งสากลนิดนึง แตพอมารุนเรา
กอไผนี้ผมไมรูวาวงอื่นจะยังไงแตเรากอไผก็ใชขลุยบีแฟล็ตเลย เปุาเพลงมอญก็ใชความสามารถพิเศษหนอยนะ
เสียงทีก็บังคับนิ้วพิเศษวากันไปตามเทคนิคของแตละคน แตเครื่องสายเปียโนกับเครื่องสายแอคคอรแเดียนนาจะ
คนละความคิดกัน เปียโนเองเนี่ยเขาไมไดมานั่งโมหรือลากเสียงเครื่องไทย โดของเปียโนก็ยังเป็น C เป็นโดอยู
เครื่องไทยก็ตองลากไปหาเปียโนอยางเดียว เครื่องสายเปียโนก็จะไมคอยมีขิม อยางที่จะผสมเมื่อกอนก็จะมี
แอคคอรแเดียนมีไวโอลิน ที่เหลือเครื่องไทยก็จะซอดวงซออู เต็มที่ก็ขลุย ซึ่งขลุ ยก็ตองหาขลุยที่บอกไงวาเป็น
ขลุยกรวด เคสนี้ก็เลยใชขลุย กรวดโบราณ หรือสั่งชางทําเสียงพิเศษใหมันแหลมสุดสมัยยังไมมีขลุย C นะ แต
สมัยนี้พอมีขลุย C แลวมันก็เลนไดเลยกับเครื่องสายเปียโน ลักษณะที่ไดก็คือเสียงมันจะแหลมจาทั้งวง เดี๋ยวนี้
ถาเครื่ องไทยเล น เหมือนเดิม อาจจะยั งเป็นบีแฟล็ ตอยูแตเปียโนมันมูฟคียแไดดว ยความสามารของคนเล น
ตองการจะลดคียแลงมามันก็อีกเรื่องหนึ่ง แตถาเปียโนเขายึดวาเขาตองเลน C ของเขาเราเครื่องไทยก็ตองลาก
ไปหา”
วงดนตรีร่วมสมัย
วงดนตรีรวมสมัยคือวงดนตรีที่นําเครื่องดนตรีไทย มาบรรเลงผสมกับเครื่องดนตรีตะวันตก โดยมีการ
ปรับปรุงระบบเสียงเครื่องดนตรีทั้งสองประเภทและบทเพลงใหเหมาะสมมากที่สุด แตเดิมก็มีแนวคิดการนําเอา
เครื่องดนตรีของไทยและตะวันตกมาบรรเลงรวมกันตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 คือ วงเครื่องสายผสมตางๆอยาง
เครื่องสายผสมเปียโน และเครื่องสายผสมออรแแกนเป็นตน ภายหลังจากอิทธิพลของดนตรีตะวันตกไดเขามามี
บทบาทในสังคมไทยมากขึ้นทําใหวงดนตรีสากลคอนขางไดรับความนิยมมากกวาดนตรีไทย จึงมีการคิดทําวง
แบบผสมผสานระหวางดนตรีไทยและดนตรีตะวันตกขึ้น เพื่อตองการใหมีรูปแบบของดนตรีที่แปลกใหมสําหรับ
กระแสนิย มของสังคมไทยในปั จ จุบั น ที่ยึดเอาตะวันตกเป็นหลั กความเป็นไทยเป็นแคส วนประกอบเทานั้น
(ปฐมบทดนตรีไทย, 2554 : 111)
แนวคิดของดนตรีรวมสมัยนั้นไมใชขึ้นอยูกับการนําเอาเครื่องดนตรีตางชาติมาผสมกับดนตรีไทยแลว
บรรเลงพรอมกันจะเรียกวาดนตรีไทยรวมสมัยได ตองเขาใจในหลักสําคัญคือตองเทียบเสียงของเครื่องดนตรี
เหลานั้นใหเขากันอยางดี รวมไปถึงการคัดเลือกเครื่องดนตรีใหเหมาะสมกลมกลืนมากที่สุดวงดนตรีไทยรวม
สมัยเกิดขึ้นในปีพ.ศ 2503 โดยกรมประชาสัมพันธแซึ่งมีพลโทหมอมหลวงขาบ กุญชร อธิบดีกรมประชาสัมพันธแ
ในสมัยนั้นคิดดําริขึ้น ทานตระหนักวากรมประชาสัมพันธแมีทั้งวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากลแบบวงหัสดนตรี
(Jazz Band) ควรนํามาบรรเลงรวมกันไดเพื่อใหเกิดการบรรเลงรูปแบบใหมจึงใหครูเอื้อ สุนทรสนาน หัวหนาวง
ดนตรีไทยสากล และครูพุม บาปุยะวาทยแ หัวหนาวงดนตรีไทยเป็นผูคิดสรางสรรคแนําเอาบทเพลงไทยที่นิยม
อยางเขมรไทรโยค ลาวดําเนินทราย มาปรับปรุงใหเป็นแบบเพลงไทยสากลเรียกวา “ดนตรีสังคีตสัมพันธ์” โดย
เทียบเสียงเครื่องดนตรีไทยใหเขากับดนตรีสากลซึ่งสูงกวาระดับเสียงของดนตรีไทยซึ่งสูงกวาระดับเสียงของ
ดนตรีไทย นําเอาทํานองเพลงไทยมาใสเนื้อรองและลักษณะการบรรเลงแบบดนตรีสากลมีการบรรเลงสลับกัน
ระหวาง 2 วงบางบรรเลงพรอมกันบาง และตั้งชื่อเพลงเสียใหมเชนนําเอาทํา นองเพลงแขกมอญบางขุนพรหม
มาแตงเป็นเพลงชื่อ พรพรหม เพลงลาวดําเนินทรายแตงเป็นดําเนินทราย เพลงมอญออยอิ่งมาเป็นเพลงฟูาแดง
รวมถึงการใสจังหวะเตนรําที่สนุกสนานเชนจังหวะชะชะชา และตะลุง เป็นตน เมื่อนํามาออกแสดงก็ไดรับความ
นิยมจากสาธารณชนอยางมากกลายเป็นสัญลักษณแข องกรมประชาสัมพันธแจนถึงปัจจุบัน (ปฐมบทดนตรีไทย,
2554 : 112)
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เมื่อวงแบบสังคีตสัมพันธแไดรับความนิยม นายสมาน กาญจนะผลิน จึงเกิดแนวคิดคัดเลือกเฉพาะ
เครื่องดนตรีไทยบางชนิดมาบรรเลงในวงดนตรีสากลเรียกวา “สังคีตประยุกต์” โดยคัดเลือกเอาเครื่องดนตรี
ไทยเพียงชิ้นเดียวเชน ซอดวง ขลุย ปี่ มาบรรเลงเดี่ยวในทอนแยกหรือทอนโชวแเดี่ยวของเพลงนั้นเป็นการเพิ่ม
สีสันและอารมณแของเพลงใหแปลกออกไปอีกรูปแบบหนึ่ง (ปฐมบทดนตรีไทย, 2554 : 112)
วงดนตรีไทยรวมสมัยที่ไดรับความนิยมและเป็นที่รูจักมากคือ วงฟองน้ํา กอตั้งโดยครูบุญยงคแ เกตุคง
อดีตนักดนตรีของกรมประชาสัมพันธแซึ่งมีความรูเรื่องสังคีตสัมพันธแอยางดี และอาจารยแบรู฿ซ แกสตัน อดีต
อาจารยแมหาวิทยาลัยพายัพไดรวมกอตั้งวงในราว 2520 วงฟองน้ําไดเอาเพลงไทยมาปรับปรุงและนําเอาเครื่อง
ดนตรีสากลและบทกวีนิพนธแมาเป็นแนวคิดในการประพันธแเพลงจนมี เอกลักษณแ ทั้งนี้จะคัดเลือกเฉพาะบาง
เครื่องดนตรีเชน ระนาดเอก ระนาดทุม และขลุย ผสมกับเครื่องดนตรีสากล และใชระบบคอมพิวเตอรแมาชวย
ในการแตงบรรยากาศในการบรรเลงดวย วงฟองน้ําไดรับความนิยมจากนักฟังเพลงไทยที่นิยมความแปลกใหม
เนื่องจากบทเพลงที่คัดเลือกเหมาะกับสภาพสังคม มีการปรับปรุงแนวการบรรเลงใหกลมกลืนกันโดยเนนเฉพาะ
การบรรเลงมากกวาการรองสงแบบวงดนตรีไทยทั่วไป สามารถทําใหผูฟังที่ไมมีพื้นฐานทางดนตรีเขาใจไดงาย
ถือเป็นวงรวมสมัยที่โดดเดน ตอมามีวงรวมสมัยอีกหลายวง เชน วงบอยไทย วงบางกอกไซโลโฟน ซึ่งเป็นวงรว ม
สมัยที่ไดรับความนิยมเชนกัน (ปฐมบทดนตรีไทย, 2554 : 112-113)
อาจารยแชัยภัค ภัทรจินดา : (สัมภาษณแ 16 เมษายน 2553) ศิลปินอิสระ และหัวหนาทีมวงกอไผ
ผูเชี่ยวชาญการเรียบเรียงปรับบทเพลงไทยรวมสมัยไดใหสัมภาษณแเกี่ยวกับกรณีการเทียบเสียงกลุมวงดนตรีรวม
สมัยแกผูเขียนวา“รวมสมัยผมมองวามันเป็นการคิดใหมทําใหม อันนี้มองไปในประเด็นผมนะ ประเด็นที่ผมทํา
คือ ผมยึ ด เรื่ องของเพลง เรื่ องของสี สั น เฉพาะส ว น เฉพาะเพลงเป็ นหลั ก มากกวา คื อไม ไ ดคิ ด ความเป็ น
สแตนดารแ ด ว า เอาอะไรตั้ ง แต เ อาเพลงตั้ ง ว า เอาเพลงนี้ เ ลยได บ รรยากาศแบบนี้ อ ยากได อ ารมณแ แ บบนี้
เพราะฉะนั้นเครื่องดนตรีที่ใส เอาอะไรที่ใสมันก็แปลเปลี่ยนไปตามเพลงหมดเลย ไมไดมีอะไรที่เปฺะแนนอน แต
วาถาเลนเป็นไลฟเป็นวงสดก็คิดอีกแบบนะ จะมีเปียโนหรือกีตารแก็ได แตอีกเพลงกวาจะมีซออู ขลุย มันไมไดไป
เขาหลักเกณฑแเขาวงแบบไหนที่ มันเป็นวงสแตนดารแดเลยครับ บางเพลงก็ใชซอดวงซออู บางเพลงไมเอาเลย
เหลือแตทุม ขิม กับแกลมโลยังมีเลย คือเราก็คอมบิเนชั่นมันไมเหมือนกัน มันแลวแตเพลงไงครับ แตวาวิธีคิด
เรื่องของการเทียบเสียง เลียนเสียง หรือบันไดเสียงอยางนี้ก็แลวแตเพลงอีกก็ตองวางแผน วาถาเรามีเครื่อง
ดนตรีนี้แลวอยากใหเครื่องดนตรีนี้เดนเป็นเครื่องเดนโซโลไปเลยพวกนี้ ตองดูวาเลนเสียงของเครื่องดนตรีนี้แลว
มันจะแสดงศักยภาพไดมากที่สุดเนนเสียงไหน ประกอบกับเครื่องดนตรีอื่นๆดวยมันก็ตองคิดมากกวานั้น เลน
ดวยดนตรีนี้มันควรจะเป็นระดับเสียงในชวงไหน พอตั้งแลวจะเกิดจุดวา บันไดเสียงของเครื่องดนตรีนี้มันควรจะ
เป็นบันไดไหนแลวจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ มันจะไมมีอะไรที่มันเปฺะๆหรือวาโดนล็อคไวเหมือนเลนไทยเดิม มัน
ยืดหยุนไดหมด สมมติเพลงลาวผมจะไมไดคิดวามันเป็น ดรม ซล ก็ได ก็จะคิดเป็น ฟซล ดร ก็ได หรือมันอาจจะ
เป็นอยางอื่นก็ไดที่เราอยากจะเปลี่ยน อาจจะเป็น ซลท รม ก็ไดหรือวากลุมบันไดเสียงอื่นมันไดหมด มันอยูที่วา
เราตองการ หรือนักดนตรีที่มาเลนมันเป็นยังไงมันเปลี่ยนไดหมดครับ แลวยิ่งกวานั้นก็คือเครื่องสากลเครื่องไทย
เป็นเครื่องคนละประเภทคียแกันไง คิดงายๆเลย ถาเป็นขิมธรรมดา ขิมเป็นบีแฟล็ต คือโดขิมจะเทาบีแฟล็ตของ
สากล วิธีคิดแบบเดียวกับเครื่องเปุาสากล คาลิเน็ทเขามีบีแฟล็ต มีฮอลแลเป็นเอฟ ซึ่งเครื่องคาแร็คเตอรแของเขา
เนี่ย เสียงโดของเขามันก็คนละเสียงคียแ มันก็เป็นวิธีคิดเดียวกันเลยกับของเครื่องไทย ซอดวงมันขึ้น C ไมได โด
ขึ้นใหมา C ไมใช โดที่ดีของซอดวงควรเทากับ A หรือวา Bb ใชไหม ควรเป็นแบบแรกที่ควรตั้ง ไมใชไวโอลิน
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ไวโอลินโดก็คือ C วิธีคิดมันมีหลายแบบครับอยูกับธรรมชาติเครื่องดนตรีดวยลองยกตัวอยางลองงายๆเลย เพลง
ที่ผมเคยอะเลนจแลาสุดที่เปิดในทองเอกหมอยาทาโฉลงเยอะๆมีอยูเพลงหนึ่งคือสรอยสนตัด ฟังดีๆผมคงคียแ C
ไวนะ ซอดวงผมใชวิธีไมขึ้นสายเป็น C โดปกติเทากับ C แตซอดวงผมโดเทากับ A ไมงั้น ---ซ/ลซดม/-ซ-ล/ ผม
ก็ขึ้นไปเป็น 1 เสียงครึ่งของซอดวงเป็น ---ท/ดทมซ/-ท-ด/ มันแปลวาผมตองมูฟนิ้ว มันก็จะไดอีกสําเนียงหนึ่ง
แตแปลวาเราตองทรานสแโพสตแตัวเองได ตองปรับนิ้วตัวเองใหมหมด มันก็จะใชอะไรที่มากกวาการเลนแบบไทย
ดั้งเดิม ทุกอยางไมมีอะไรตายตัวมันอยูที่อยากจะไดอะไร เขาใจวาอยากจะไดอะไร เรื่องนี้ตองยกตัวอยางเป็น
เพลงๆไปมันจึงจะเห็นภาพ แตละเพลงมันก็จะคิดไมเหมือนกัน มันเป็นการวางแผนตองมองวาเครื่องดนตรีที่เรา
จะใชแตละเครื่องดนตรีมันเป็นยังไง แตวิธีคิดนี้กับสากลเขาก็คลายๆกันแหละ จุดหนึ่งคนแตงเพลงเขาก็จะมอง
วาเพลงนี้ฉันจะแตงคอนแชรแโตใหไวโอลิน เขาก็จะคิดทันทีวาไวโอลินจะใชชวงเสียงไหนใหโซโล ก็จะนึกพอนึก
ไดปั๊บมันก็นึกไปถึงคียแที่ไวโอลินเลน เปียโนก็เหมือนกันมันก็จะคิดคลายๆกันแหละ เพียงแตพวกนั้นเคาจะ
เลนดิวคียแไดกวางขวางมากแคนั้น แตเครื่องดนตรีมีขอจํากัดในเรื่องของการเพอรแฟอรแมเรื่องคียแ เขาฝึกมาแทบ
ทุกคียแ ฉะนั้นเครื่องอื่นๆเขาก็เลนไดหมด แตอยูที่วาจะดีไซนแโนต หรือวาจะแตงใหเขาเลนแลวอเลนจแเสียงที่
เหมาะสมกับเขาหรือเปลาก็เทานั้นเอง มันมีเยอะตองลองทําเองถึงจะรู”
รองศาสตราจารยแ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตนแ : (สัมภาษณแ 15 เมษายน 2552) อาจารยแประจํา
สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตรแ จุฬาลงกรณแมหาวิทยาลัย ไดใหสัมภาษณแเกี่ยวกับกรณีการเทียบเสียง
กลุมวงเครื่องสายผสมและดนตรีรวมสมัยแกผูเขียนวา “ในเชิงวิชาการ ถาจะตั้งเป็น หลักเป็นฐาน ทุกคนก็จะ
อางอิงอาจารยแมนตรี ตราโมท เป็นหลักการที่อาจารยแมนตรีก็จะสรุ ปวา เสียงไทยคือหนึ่งเสียงเต็ม วิธีการเทียบ
ระหวาอาจารยแมนตรีเทียบเป็นความถี่หรือวาของ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ก็ตามนี้ เป็นหลักการที่ อาจารยแมนตรี
อธิบาย ทานพยายามอธิบายใหเขาใจ พอในเชิงการปฏิบัติ ธรรมชาติของดนตรีไมไดเป็นแบบนั้น แมกระทั่ง
เครื่องปี่พาทยแเองก็ตาม ถึงจะพยายามเป็น 1 เสียงเต็มก็ตาม แตวาก็ตองตั้งเสียงที่ 1 กอน ที่เหลือใชวิธีเฉลี่ย
หมดโดยเฉพาะลูกทวนกับลูกยอด เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นลักษณะเฉพาะของวิธีการเทียบเสียงแบบไทยโดยใช
ความรูสึก ประสบการณแและธรรมชาติของบาน สํานั กอะไรตางๆ เพราะฉะนั้นอาจจะมี 1 เสียงหลักเกิดขึ้น
จะเป็นเสียงยอด เสียงรองอออะไรตางๆก็ตาม ตั้งเสียงนั้นๆกอน หลังจากนั้นจะใชวิธีการขยายและกระจายโดย
เฉลี่ยใหเทาเทียมโดยใชหูเป็นหลัก แตพอเอาเครื่องวัด ความถี่มาวัดก็พบวาไมไดเป็นไปตามนั้น โดยเฉพาะลูก
ทวนจะเห็นไดชัดเจนที่สุด ยิ่งเทียบใหตรงเทาไหรก็จะฟังออกมาไมดี สิ่งที่จะทําใหเสียงของปี่พาทยแคลี่คลายไป
ไดคือการนําเครื่องเปุาเขามา เพราะฉะนั้นปี่จะเป็นตัวที่เขามาทําใหแก฿ปที่เกิดขึ้นในระหวางความไมเข ากันใน
แตละชิ้น นั้น หายไปโดยใชครึ่งเสี ยง โหยบาง หวนบาง ทําให เสียงของปี่พาทยแมันคลี่ คลาย ขอสังเกตที่ 2
คือทางรอง เนื้อรองเหมือนกั นก็ไมได รองเต็มเสียงหรือวา 1 เสียงเต็มพยางคแ ทุกคําแตอยางใด จะใชวิธีการมี
การโหนเสียง มีการใชครึ่งเสีย งบางตามลักษณะเฉพาะของลีลาการขับรอง ดังนั้นจริงๆในหลักการที่บอกวา 1
เสียงเต็ม อาจเป็นเพียงโดยหลักการตั้งตน แตธรรมชาติของการใชจริงเป็นอีกสวนหนึ่ง ถามวาเมื่อจะเทียบเสียง
ในวงเครื่องสายผสมหรือรวมสมัยก็ตาม รวมสมัยนั้นจะชัดมากเพราะมันมีความเป็นสากลเขามาเป็นจํานวนมาก
เครื่องสายผสมตองถามวาผสมอะไร ถาผสมเครื่องดนตรีตางชาติ เขามาก็ยังคงเทียบดวยหลักการเดิมก็คือหา
เสียงหลัก อาจจะเป็นตนเสียงเพียงออบน ตนเสียงเพียงออลาง หรือวา ตนเสียงชวา เพราะฉะนั้นถามวาสนิท
สนมไหม ก็จะสนิทสนมแบบไทย แตคนที่แตกตางทางวัฒนธรรมมาดู มาฟัง หรือนักดนตรีสากลมาฟังก็จะบอก
ว า เพี้ ย น เพราะมั น เพี้ ย นมาตั้ ง แต ต น แล ว เพราะมั น ไม เ ท า ความคุ น ชิ น กั บ ฝุ า ยสากลนั้ น หมายถึ ง ว า ต อ ง
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เรียงลําดับนะ ถาเทียบเสียงแบบไทยก็คือไทย แตวาคนที่ชัดเจนสุดก็คือคนที่เป็นคอนเทมป มันมีบันไดเสียงฝรั่ง
อยูในหูอยูแลวมันวัดกันไมไดกับกรณีของเครื่องสายผสม เครื่องสายผสมเพียงแคมีเครื่องดนตรีที่ไมคุนชินเขามา
บางชิ้น แตคอนเทมปมันยกมาทั้งยวง มันจะมีความตางแบบนั้น เพราะฉะนั้นถาคอนเทมปมันตองกลับเขาไปสู
ตัวของฐานสากลเป็นหลักถึงจะสนิท สิ่งที่มีปัญหาเลยคือเครื่องสาย ขลุยก็ปพิจารณาเอาวาตนเสียงจะเป็นแบบ
ไหน จะเป็นตัว A แบบบางที่ ที่มีคนพยายามพูดถึงจะเป็นโนตในคียแ Bb หรือวาจะเป็นโนตคียแ C ก็ตามหรือวา
ขลุยกรวดก็เป็นแคเสียงแรกเทานั้น ที่เหลือจายเฉลี่ยหมด เชนเดียวกัน ฉันใดฉันนั้น พอกระจายอยางนี้วงที่มี
ปัญหาเลยคือคอนเทมป เราถามคอนเทมปโพลารี่วาตกลงคุณจะใชเสียงแบบไหน อาจารยแบางท านวาไมใช Bb
แตเ ป็ น A หรื อโน ตตัว ลาฝรั่ ง กลายเป็ นเสี ยงแรกของเพียงออบน นั่ นก็พ ยายามเฉลี่ ย ซึ่งก็ ไมส นิทเชนกั น
ความเห็นสวนตัวแลวถาเลนคอนเทมปตองใหสนิทกับสากลเลย จะคียแไหนก็ตามไมรูตองสนิทกับสากลมันถึงจะ
เป็นคอนเทมป แตถาเครื่องสายผสมอาจใชการเดิน สายกลางคือการตั้งเสียงหลั กมา เป็นเสียงที่ 1 กับเสียงที่ 5
คู 5 นี้จะเอามาไวแคนั้นที่เหลือกระจายเฉลี่ยดวยอารมณแความรูสึกที่คุนชินมันก็พอที่จ ะรับไดในอีกมิติหนึ่ง
กลายเป็น 3 ล็อกเกิดขึ้น ล็อกแรกแบบไทยเฉลี่ยแบบเต็มแตที่จริงไมไดเต็มรวมทั้งรองดวย กับ เครื่องเปุามา
เกลื่อนให สวนที่สองเครื่องสายผสมลักษณะเดียวกัน อะไรละที่เอาเขามาผสม เขาผสมแลวยังใชหลักการที่ 1
อยูไหม หลักการที่ 1 มันก็เครื่องเปุาหรือเครื่องสีก็ทําใหมันมาเติ มเต็มแตก็ไมไดสนิทนะ หลักที่ 3 สิ่งนาสนใจ
สุดก็คือวาถาคอนเทมปแลว คอนเทมปแปลวาอะไรมันก็คือการรวมสมัย สมัยกับใคร กับเขา แลเขานี่ใคร ก็ตอง
ไปเป็นอันเดียวกับเขา มันถึงทําใหคนอื่นที่นอกวัฒนธรรมมาฟังแลวมันรูสึกเป็นการรวมสมัยเขาเหมือนกัน
คอนเทมปไมใชเราเป็นเจาของ มันคือใครก็ไดบนโลกใบนี้รวมกับคอนเทมปตัวนี้ เราตองลดความดาดตรงนี้ลง
ใหได ไมใชรูสึกวาเกลื่อนใหมันใกลเคียงความรูสึกจากประสบการณแวัฒนธรรมเดิมใหไดเพราะฉะนั้นหลักการ
เทียบเสียงกลุมเดิมตัวนี้ความรูสึกวาควรจะกลับเขาไปสูวัฒนธรรมของการคิดเก็บจําประสบการณแของคนที่รวม
คอนเทมปดวยกันถึงจะลงตัว กลุมที่ 2 ก็อยูที่ผูเขียนวาจะมองเป็นประเด็นแบบไหน จะเกลื่อนก็ได หรือจะ
พยายามบิดเขามา เพราะฉะนั้นทฤษฏีที่จะใชครึ่งเสียง บวกลบอะไรตางๆมันก็เป็นไปดวยอารมณแความรูสึกของ
เพลงสําเนียง กับทางของเสียงที่มันเปลี่ยนไป นิ้วชิด นิ้วหาง ลบบวกอะไรตางๆ มันก็จะผันแปรไปตามคียแ อั น
นั้นเป็นสวนที่เครื่องสีทํา อุปสรรคสําคัญก็คือจะเข เพราะนมมันฟิกซแ อันอื่นพอได ขลุยพอไปได อันนี้ทํายังไง
ถามวาทํายังไง สุ ดทายเราตองกลับ มาดู เลือกเพลงกอนที่เราจะเทียบเลนเพลงอะไรอาจตองเลือกเพลงให
เหมาะกับเครื่อง ใหจะเขไมตาย หรือจะเขออกมาแลวไมได ทําลายวง หลายคนจะใชทางเลือกเอาจะเขออกไป
เอาขิมมาเลย นี่ก็อยูที่วาจะจอยนแกันแบบไหน เพราะฉะนั้นโดยหลัก 3 อันมันมาแบบนี้ถามวาสิ่งที่มันเกิดความ
เปลี่ยนแปลง มีกรมศิลปากร กรมประชาสัมพันธแ กรมศิลปฯก็จะชัดเจนอยูแลวก็คือตั้งคาเฉลี่ยโดยหลักการแบบ
อาจารยแมนตรี ตราโมท แลวยังมีกรมศิลปฯใหมกรมศิลปฯเกาที่มันแคสูงต่ํากวากันนิดหนอยเทานั้นเอง แตที่
นาสนใจที่สุดก็คือการใชวิธีการที่ 2 แบบเครื่องสายผสม ก็คือกรมประชาสัมพันธแ คือการเอาต นเสียงของทาง
เสียง หรือเสียงที่ 5 ของทางเสียงเป็นตัวตั้ง ที่เหลือจะเกลื่อนแบบไทย เพราะฉะนั้นวงสังคีตประยุกตแ สังคีต
สัมพันธแ ของกรมประชาสัมพันธแ ที่เลนวงกับของครูเอื้อสุนทรสนานไมไดสนิทนะมันแคคุนชินและเกลื่อนใหใกล
แตวาขยับไป Bb หรือ C เลยดวยซ้ํา สูงมาก มีปัญหา ถามวามีปัญหาตั้งเสียงสูงใหเขาคียแสแตนดารแด Bb หรือ
C จะเขก็จะดีดยาก เพราะสายแข็งขึ้น ซอก็ถูกบิดใหตึงซะ มันก็เป็นคาแร็คเตอรแกรมประชาสัมพันธแกลุม 2 แต
ไมใชในกลุม 3 เพราะฉะนั้นนัยยะของผูเขียนงานนี้จะตีโจทยแอยางไร
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รูปแบบบันไดเสียงที่มีการใช้ในวงเครื่องสายผสมและดนตรีร่วมสมัย
ตารางที่ 1 สรุปรูปแบบการเทียบใชโนตไทยในวงเครื่องสายผสมที่นิยมและไดใชงานอยูในปัจจุบัน
โดยอิงตามทฤษฏีโนตสากล
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

โนตไทย
ด
ร
ม
ฟฟ+
ซ
ล
ท-

9.

ท+

โนตสากล คียแ C
Bb (ทีแฟล็ต)
C (โด)
D (เร)
Eb (มีแฟล็ต)
E (มี)
F (ฟา)
G (ซอล)
G# (ซอลชารแป)
A (ลา)

สรุป
*ใกลเคียงเสียงโดในขลุยเพียงออโดยคอนมาทางสูงกวา
เลนปกติตามสํานวนเพลงไทยเดิม
เลนปกติตามสํานวนเพลงไทยเดิม
*(ฟ-) ใชเป็น ฟ ปกติ
*(ฟ+) กรณีใชสํานวนกลอนชวงที่มีบันไดเสียง รมฟ ลท
เลนปกติตามสํานวนเพลงไทยเดิม
เลนปกติตามสํานวนเพลงไทยเดิม
*(ท-) นิยมใชในกรณีการบรรเลงเพลงสําเนียงมอญสวนมากกรณีที่ใช
สํานวนกลอนชวงที่มีบันไดเสียง ทดร ฟซ
*(ท+) นิยมใชกับเพลงสําเนียงภาษาทั่วไป ไดแก แขก จีน เขมร หรือ
กรณีเพลงที่ใชสํานวนกลอนชวงที่เนนบันไดเสียง ซลท รม
(ตารางที่ 1 : วีรวัฒนแ เสนจันทรแฒิไชย)

จากตารางที่ 1 ระบบการเทียบเสียงดังกลาวขึ้นอยูกับการเลือกใชเครื่องดนตรีที่จะนํามาผสมเขามา
ชวยปรับแตงเสียงเครื่องดนตรีไทยกลุมเครื่องสาย โดยในแตละเครื่องอาจมีการปรับเขาหากันไดบางกลุมโนต
โดยยังคงยึดรูปแบบบันไดเสียงแบบไทยเดิมอยูสวนหนึ่ง
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ตารางที่ 2 สรุปรูปแบบการเทียบเสียงสําหรับใชบรรเลงในวงดนตรีรวมสมัย คียแ Bb
ลําดับ
1.
2.
3.
4.

โนตไทย
ด
ร
ม
ฟ-

5.

ฟ+

6.
7.
8.

ซ
ล
ท-

9.

ท+

โนตสากล คียแ C
Bb (ทีแฟล็ต)
C (โด)
D (เร)
Eb (มีแฟล็ต)

สรุป
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง Bb
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง C
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง D
*(ฟ-) ใชเป็น ฟ ปกติ
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง Eb
E (มี)
*(ฟ+) กรณีใชสํานวนกลอนชวงที่มีบันไดเสียง รมฟ ลท
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง E
F (ฟา)
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง F
G (ซอล)
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง G
G# (ซอลชารแป) *(ท-) นิยมใชในกรณีการบรรเลงเพลงสําเนียงมอญสวนมากกรณีที่ใช
สํานวนกลอนชวงที่มีบันไดเสียง ทดร ฟซ
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง G#
A (ลา)
*(ท+) นิยมใชกับเพลงสําเนียงภาษาทั่วไป ไดแก แขก จีน เขมร หรือ
กรณีเพลงที่ใชสํานวนกลอนชวงที่เนนบันไดเสียง ซลท รม
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง A
(ตารางที่ 2 : วีรวัฒนแ เสนจันทรแฒิไชย)
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ตารางที่ 3 ตัวอยางการเทียบเสียงสําหรับใชบรรเลงในวงดนตรีรวมสมัย คียแ A
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

โนตไทย
ด
ร
ม
ฟฟ+
ซ
ล
ทท+

โนตสากล คียแ C
A (ลา)
B (ที)
C# (โดชารแป)
D (เร)

สรุป
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง A
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง B
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง C#
*(ฟ-) ใชเป็น ฟ ปกติ
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง Eb
Eb (มีแฟล็ต)
*(ฟ+) กรณีใชสํานวนกลอนชวงที่มีบันไดเสียง รมฟ ลท
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง Eb
E (มี)
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง E
F# (ฟาชารแป)
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง F#
G (ซอล)
*(ท-) นิยมใชในกรณีการบรรเลงเพลงสําเนียงมอญสวนมากกรณีที่ใช
สํานวนกลอนชวงที่มีบันไดเสียง ทดร ฟซ
บันไดเสียงสากลมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง G
G# (ซอลชารแป) *(ท+) นิยมใชกับเพลงสําเนียงภาษาทั่วไป ไดแก แขก จีน เขมร หรือ
กรณีเพลงที่ใชสํานวนกลอนชวงที่เนนบันไดเสียง ซลท รม
บันไดเสียงมาตรฐานจะพอดีกับคียแเสียง G#
(ตารางที่ 3 : วีรวัฒนแ เสนจันทรแฒิไชย)

จากตารางที่ 2 - 3 ระบบการเทียบเสียงจะตองตรงตามระบบเสียงโนตสากลมาตรฐานทุกเสียง และ
การบรรเลงไมวาจะเป็นวิธีการเทียบเสียงที่ตรงตามความถี่โนตสากลทุกเสียงดังกลาวแลว เครื่องดนตรีประเภท
เครื่องสายยังตองควบคุมกําชับทั้งการปรับเสียงและการบรรเลงในทักษะของตนใหเกิดการใชบันไดเสี ยงอยางูก
ตองจึงจะไดความสั มพัน ธแและกลมกลืนของน้ําเสี ยงและบทเพลงไดอยางพองตองกันกับดนตรีสากลที่รว ม
บรรเลงกันไดอยางลงตัว
สรุปและอภิปรายผล
การเทียบเสียงในวงเครื่องสายแบงวิธีไดเป็น 3 ประเภท ไดแก
1. วงเครื่องสายผสมนิยมเทียบกับเครื่องดนตรีหลั ก โดยใชขลุยเสียงสองบันไดเสียงเป็นตัวเลือก
ไดแก ขลุยเพียงออ ซึ่งนิยมใชกับเครื่องสายผสมขิม และออรแแกนที่ปรับเขาหาบันไดเสียงเพียงออแลว โดยยืน
พื้นเสียงโนตตัวที่ 1 ใหสัมพันธแเขาคูกับ โนตตัวที่ 5 ได แลวเสียงอื่นๆยังใชวิธีการตามความรูสึกของแตละผู
บรรเลงกําหนดเสียงแบบเฉลี่ยตามที่เคยบรรเลงแบบไทยเดิมโดยไมกําหนดบังคับโนตครึ่งเสียงหรือวิธีการบังคับ
เสียงพิเศษเขาไปแตสวนใหญจะใชวิธีคลายกับวิธีบรรเลงแบบดั้งเดิม
2. วงเครื่องสายผสมที่นิยมเสียงตามบันไดเสียงบีแ ฟล็ต โดยใชเสียงเครื่องดนตรีที่เขามาผสมปรับ
ตามเสียงสากลที่ยืนพื้นฐานเสียงเดิมไดแก เปียโน ไวโอลิน แอคคอรแเดียน และออรแแกนบันไดเสียงมาตรฐาน
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บันไดเสียงสากลเดิม และในบางครั้งบางวงเทียบเสียงสูงเทาบันไดเสียงซี หรือโดสากลซึ่งทําใหเสียงสูงมาก และ
อาจเป็นปัญหาทําใหสายขาดไดงาย
3. ดนตรี ร ว มสมั ย ต อ งปรั บ ทุ ก เสี ย งให เ กิ ด ระดั บ ความถี่ ข องเสี ย งเที ย บเท า กั บ เสี ย งโน ต
มาตรฐานสากลทุกประการ บันไดเสียงนิยมใชคือ บีแฟล็ต และ เอ แตบางกรณีอาจปรับเปลี่ยนโนตเพลงโดย
ปรับเปลี่ยนวิธีการบรรเลงใหผูบรรเลงสามารถเลนกําหนดเสียงจากเครื่องดนตรีใหรวมเลนไปตามบันไดเสียงใน
บทเพลงที่สามารถเอื้อความสะดวกเอื้อตอผูบรรเลงไดอยางเหมาะสม
บรรณานุกรม
ปฐมบทดนตรีไทย, 2554 : 111
มนตรี ตราโมท และคณะ, 2528 : 27
ชัยภัค ภัทรจินดา : สัมภาษณแ 16 เมษายน 2562
ยุทธนา ฉัพพรรณรัตนแ : สัมภาษณแ 15 เมษายน 2562
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“โทน” ในวงโหรีเครื่องสี่
TON IN MAHORIKHRUEANG SI
จักรกฤษณ์ เส็งกลิ่น*
CHAKRIT SENGKLIN
บทคัดย่อ
วงมโหรีเครื่องสี่ เป็นวงดนตรีที่ปรากฏหลักฐานการใชงานในประเทศไทยมาตั้งแตสมัยตน กรุงศรี
อยุธยา ประกอบดวยเครื่องดนตรี ๔ ชิ้น ไดแก กระจับปี่ ซอสามสาย กรับพวง และโทน พัฒนาการของวง
มโหรีมีมาอยางตอเนื่องดวยการเพิ่มประเภทของเครื่องดนตรีใหมากขึ้นจนเป็นวงมโหรีที่สมบูรณแในปัจจุบัน
“โทน” ปัจจุบันเรียก “โทนมโหรี” ใชบรรเลงคูกับเครื่องประกอบจังหวะประเภทเครื่องหนังอีก
ชนิดหนึ่ง คือ “รํามะนามโหรี” โดยมีการบรรเลงที่เป็นแบบแผนตามรูปแบบของราชสํานักที่สืบทอดกันตอมา
ปัจจุบันวงมโหรีเครื่องสี่ ไมมีบทบาทหนาที่การใชงานในสังคมแลว ทําใหแบบแผนการบรรเลง “โทน” เพียง
ใบเดียวในวงมโหรีเครื่องสี่ไมไดรับการสืบทอด จึงนํามาซึงความตองการศึกษาวิธีการตีโทนใน วงมโหรีเครื่องสี่
โดยเปรี ยบเทียบระหวางการตีโ ทนใบเดียวในวงมโหรีเครื่องสี่ กับการตีโทน-รํามะนาในวงมโหรีเครื่องใหญ
ดว ยการศึกษาเชิงดนตรีวิทยา โดยการสื บคนจากเอกสารและการสั มภาษณแผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทยผล
การศึกษาพบวา ทวงทํานองของ “โทน” ในวงมโหรีเครื่องสี่ มี 2 แนวคิดคือ1 ) บรรเลงเชนเดียว กับการตี
โทน-รํามะนา โดยสรางเสียงของโทนแทนเสียงรํามะนาที่ขาดหายไป๒) บรรเลงเชนเดียวกับ การตีโทน-รํามะนา
โดยตัดเสียงของรํามะนาออก เหลือเพี ยงเสียงของโทนเทานั้น ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นจะมีแนวคิดเดียวกันที่ วาโทน
จะตีดวยทวงทํานองที่หางๆ ไมเก็บรายละเอียดหรือตีสายเชนในปัจจุบัน
คาสาคัญโทน โทนมโหรี วงมโหรีเครื่องสี่

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
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ABSTRACT
Mahorikhrueang si was first documented in early Ayutthaya period. Krachappi, so
samsai, krapphuang, and ton are instruments that comprise the ensemble. Overtime,
Mahorikhrueangsi under goes constant changes as more instruments were added.
Ton, also known as ton Mahori, is used in pair with a frame drum called
Rammanamahori. Both instruments have a definitive performance practice prescribed by the
court musicians.
Since Mahorikhrueangsi is now obsolete, the performance practice of ton, used
singly in the ensemble, is disappearing due to lack of transmission. This leads to the need of
studying ton playing in Mahorikhrueang si by comparing it with how Ton-Rammana is played
in Mahorikhrueangyai ensemble.
Musicological approach was employed in this research following evidences from
archives, and interview with Thai classical music experts.The study reveals two major playing
styles of ton in Mahorikhrueang si. On the one hand, a player follows the pattern of TonRammana but produces the missing Rammanapart on the Ton. On the other, the Rammana
part may be discarded altogether. Regardless of styles, performance practice of ton follows
the same principle. It follows a rhythmically thin pattern with little to no variation.
Keywords: ton, ton mahori, mahorikhrueang si

บทนา
วงมโหรี เป็นวงดนตรีไทยที่มีมาตั้งแตสมัยอยุธยาสําหรับขับกลอมในราชสํานัก เกิดจากการรวมกัน
ของวงขับไมและวงบรรเลงพิณในสมัยสุโขทัย มีพัฒนาการในการผสมวงโดยเริ่มตั้งแตวงมโหรี ที่ประกอบดวย
เครื่องดนตรีเพียง 4 ชิ้น คือ ซอสามสาย กระจับปี่ ทั บ (โทน) และ กรับพวง เรียกวา วงมโหรีเครื่องสี่
(ปั ญญา รุ งเรือง. 2546) ตอมาเพิ่มเครื่องเปุา 1 ชิ้น คื อ ปี่หรือขลุย เป็นมโหรีห าคน เพิ่มรํามะนาเป็น
วงมโหรี ห กคน และปรากฏหลั กฐานในภาพจําหลักสมัยอยุธ ยาเป็นวงมโหรีสิ บคน ประกอบดว ยซอ กรับ
กระจั บปี่ รํามะนา โทน ขลุย ฉิ่ง ฉาบ ระนาด ฆอง จนกระทั่งเป็นวงมโหรีเครื่องใหญในปัจจุบันที่
ประกอบดวย
1. ซอสามสาย
1 คัน
2. ซอสามสายหลิบ
1 คัน
3. ซอดวง
2 คัน
4. ซออู
2 คัน
5. จะเข
2 ตัว
6. ขลุยเพียงออ
1 เลา
7. ขลุยหลิบ
1 เลา
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8. ระนาดเอก
9. ระนาดทุม
10. ฆองวงใหญ
11. ฆองวงเล็ก
12. ระนาดเอกเหล็ก
13. ระนาดทุมเหล็ก
14. โทน
15. รํามะนา
16. ฉิ่ง
17. ฉาบเล็ก
18. โหมง

1 ราง
1 ราง
1 วง
1 วง
1 ราง
1 ราง
1 ใบ
1 ใบ
1 คู
1 คู
1 ใบ
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(ธนิต อยูโพธิ์. 2530)

จากรายชื่อเครื่องดนตรีที่ปรากฏทั้ง 18 ชื่อนั้นเป็นพัฒนาการของวงมโหรี ที่เกิดจากการรวมกันของ
วงเครื่องสายและวงปี่พาทยแนั่นเอง (เฉลิม มวงแพรศรี. 2537)
วงมโหรีชั้นเดิมคือวงมโหรีเครื่องสี่นั้นกําหนดบทบาทหนาที่ของเครื่องดนตรี โดยกําหนดใหคนรองตี
กรับพวงใหจังหวะซอสามสายสีประสานเสียงดําเนินทํานองใหลํานําเพลงดวยกระจับปี่และกํากับจังหวะหนาทับ
เพื่อประสานจังหวะกับลํานําเพลงดวยการตีโทนหรือทับ(ดํารงราชานุภาพ,สมเด็จฯกรมพระยา.2552)

ภาพที่ 1 วงมโหรีเครื่องสี่
(ที่มา : หนังสือศิลปวัฒนธรรม เลมที่ 7 นาฏดุริยางคศิลปไทย กรมศิลปากร 2525 : ภาพที่ 27)
วงมโหรีดังกลาวเป็นวงดนตรีเฉพาะของราชสํานัก มีหนาที่หลักในการบรรเลงเพื่อขับกลอมทั้งที่เป็น
การบรรเลงดนตรีล วนและการบรรเลงประกอบการขับรองเชน ในการกลอมพระบรรทมดังจะเห็นไดจาก
พระราชานุกิจของพระมหากษัตริยแสมัยอยุธยาที่วา “หกทุมเบิกเสภา ดนตรี” เป็นตน (ปัญญา รุงเรือง. 2546)
ปัจจุบัน วงมโหรีเครื่องสี่มิไดปรากฏบทบาทหนาที่ในราชสํานักหรือในสวนอื่นของสังคมไทย วงมโหรี
เครื่องสี่จะปรากฏชื่อและประวัติแตเพียงในเอกสารวิชาการดนตรีเทานั้น ดังนั้นเครื่องดนตรีอยาง “โทน”
ที่มีพัฒ นาการการบรรเลงมาจนเป็น การบรรเลงคูไปกับรํามะนาในวงมโหรีเครื่องใหญ จึงเป็นขอคําถามที่
วา เมื่อครั้งที่โทนตองตีเพียงใบเดียวในวงมโหรีเครื่องสี่นั้น จะมีทวงทํานองการตีเป็นเชนไร
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วัตถุประสงค์
1. ศึกษาวิธีการตีโทนในวงมโหรีเครื่องสี่
2. เปรียบเทียบการตีโทนใบเดียวในวงมโหรีเครื่องสี่กับการตีโทน-รํามะนาในวงมโหรีเครื่องใหญ
วิธีศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงดนตรีวิทยา (Musicology) เรื่องโทนในวงมโหรีเครื่องสี่ โดย
การสืบคนจากเอกสารและการสัมภาษณแผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทย
ผลการศึกษา
โทน (Membranophones: Tubular Goblet drum) เป็นกลองประเภทขึงหนังหนาเดียวปากผาย
(ปัญญา รุงเรือง. 2553)มีสายโยงเรงเสียงจากขอบหนังถึงคอ มีหางยื่นออกไปตอนปลายบานเป็นลําโพงตีดวย
มือขางหนึ่ง อีกมือหนึ่งคอยเปิดปิดใหเกิดเสียงตามตองการ (สุพรรณี เหลือบุญชู. 2545)

ภาพที่ 2 โทนมโหรี
ที่มา : วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา บันทึกภาพเมื่อ 1 เมษายน 2562
เครื่องดนตรีที่มีลักษณะเชนเดียวกันนี้ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต นอกจากประเทศ
ไทยแลว ในประเทศกัมพูชาก็มีเชนกัน เรียกวา “สะโกโทน” ใชตีคูกับ“สะโกรวมมะเมีย”หรือรํามะนา (สะโก
= กลอง) มีบทบาทหนาที่กํากับจังหวะหนาทับอยูในในวงมโหรีของประเทศกัมพูชา

ภาพที่ 3 สะแกโทน บันทึกภาพเมื่อ 26 เมษายน 2561 เสียมราฐ กัมพูชา
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(325)

เสียงของโทนมี 3 เสียงคือ เทิง ปะ และ ตัง สวนเสียงของรํามะนามี 2 เสียง คือ ตึง และตุบ โดย
มีรูปแบบการตีแบงเป็น 1 ชั้น 2 ชั้น และ 3ชั้น ดังนี้
1 ชั้น
- - - ตึ

---ท

- - - ตึ

---ต

- - - ตึ

---ท

- ตึ – ต

- ตึ – ป

2 ชั้น
---ป
- ตึ – ต

- ตุ – ท
- ตึ – ท

- ตุ – ท
- ตึ – ท

- ตุ – ท
- ตึ – ป

- ตึ – ตึ
- - - ตึ

- ตึ – ต
- ต – ตึ

- ตึ – ต
- ต – ตึ

- ตึ – ท
- ป – ตุ

3 ชั้น
---- ตุ – ท
- - - ตึ
- ตึ – ต

---ป
- ตุ – ท
- ต – ตึ
- ตึ – ท

- - - ตุ
- ตุ – ท
---ป
- ตึ – ท

---ท
- ตุ – ท
- ตุ – ท
- ตึ – ต

---- ตึ – ตึ
- ตึ – ตึ
- - - ตึ

---ป
- ตึ – ต
-ต–ต
- ต – ตึ

- - - ตุ
- ตึ – ต
- ตึ – ต
- ต – ตึ

---ท
- ตึ – ต
- ตึ – ท
-ต–ต

(ตึ = ตึง

ตุ =ตุบ

ท =เทิง
ป = ปะ
(สกลสุภา ทองนอย. 2553)

ต =ตัง)

คําวา “โทน” ปรากฏมาตั้งแตสมัยอยุธยาเชนในกฎมณเทียรบาลสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ที่กลาวถึงโทน วา “...รองเพลงเรือ เปุาปี่ เปุาขลุย สีซอ ดีดจะเข กระจับปี่ ตีโ ทน...” (สงัด ภูเขาทอง.
2532) บทเพลงที่ใชในการบรรเลงของวงมโหรีมีการบันทึกไวโดยเจาพระยาพระคลัง (หน) ซึ่งสันนิษฐานวา
เป็นเพลงที่มีมาแตสมัยอยุธยา เชนเพลงนางนาค เพลงพัดชา เพลงลีลากระทุม เป็นตน (มนตรี ตราโมท
และวิเชียร กุลตัณฑแ. 2555) เป็นเพลงประเภท 2 ชั้น หนาทับปรบไก กรณีนี้ สมาน นอยนิตยแ (สัมภาษณแ.
2562) ไดใหความเห็นวา เพลงสําหรับวงมโหรีเป็นเพลงสําหรับฟังไพเราะ จึงเป็นเพลง 2 ชั้น โทนตีแตหนาทับ
ปรบไกเทานั้น
หนาทับปรบไก จะใชกับบทเพลงที่มีลักษณะการบรรเลงเป็นกลุมเพลงทางพื้นที่มีการบรรเลงใน
ลักษณะเดินกลอนกึ่งบังคับทางและมีการใชลูกเทาในบทเพลง (สหวัฒนแ ปลื้มปรีชา. 2560 ) สันนิษฐานวา
ประดิษฐแขึ้นจากเพลงพื้นบานโบราณ เรียกวา เพลงปรบไก ที่มีคํารองวา “ฉา ฉา ฉา ชา –ชะฉา - ไฮ” (บุญ
ธรรม ตราโมท. 2545 ) ดังจะเปรียบเทียบกับหนาทับปรบไก 2 ชั้น ของตะโพนที่มีความใกลเคียงกับเพลง
ปรบไกดังนี้
เพลงปรบไก - - - ฉา - - - ฉา - - - ฉา - - - ชา - - - - - - ชะฉา - - - - - - - ไฮ
หนาทับปรบไก - - - - - - - พรึง - - - ปะ - - - ตุบ฿ - - - พรึง - - - พรึง - - - ตุบ฿ - - - พรึง
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เมื่อมาเป็นหนาทับปรบไก ๒ ชั้น สําหรับโทน-รํามะนาที่ไดรับการถายทอดมาจากครูทองดี สุจริต
กุล มีทวงทํานองดังนี้
- ต –ต

- จ - จํ

- จ - จํ

- จ - จํ

-ต-ท

-ต-ต

-ท-ต

-ต-ท

(ต = ติง จ = จ฿ะ
จํ =โจเง
ท =ทั่ม
ดวยเหตุที่การบรรเลงวงมโหรีเครื่องสี่นั้นไดเลือนหายไปจากสังคมไทยเป็นเวลายาวนานมากแลว การ
จะกลั บ ไปค น หาข อเท็จ จริ งว าโทนจะมีท ว งทํา นองการตีอ ยางไรจึงเป็นเพี ยงขอ สั นนิษ ฐานเทานั้น บางข อ
สันนิษฐานก็วา ถึงจะมีเพียงโทนใบเดียวก็ตองตีดวยเสียงแทนใหครบหรือใกลเ คียงแบบโทน-รํามะนาปัจจุบัน
(ปี๊บ คงลายทอง. 2562) ในลักษณะที่เรียกวา “ตีประจบ” (บุญชวย แสงอนันตแ. 2562) สวนครูสมาน นอยนิตยแ
(สัมภาษณแ. 2562) ผูเชี่ยวชาญดานเครื่องหนัง และดนตรีไทยของวิทยาลัยนาฏศิลปกลาววา แตเดิมการตีโทน
เพียงใบเดียวในวงมโหรีเครื่องสี่นั้น ก็มีทวงทํานองเชนเดียวกับของครูทองดีแตจะตีเฉพาะเสียงของโทนอันเป็น
เสียงหลักของหนาทับเทานั้น สวนเสียงของรํามะนานั้นเป็นเสียงที่ถูกสอดแทรกขึ้นมาตีขัดในภายหลัง
- (ต)– (ต)

- (จ)- จํ

- (จ)- จํ

- (จ)- จํ

- (ต)- ท

- (ต)-(ต)

- ท -(ต)

- (ต)- ท

จากโนตที่แสดง โนตในวงเล็บเป็นโนตสําหรับรํามะนา ที่เหลือโนตนอกวงเล็บจึงเป็นโนตของโทน ดังนี้
- -- -

- -- จํ

- -- จํ

- -- จํ

- -- ท

- -- -

-ท--

- -- ท

เมื่อถอดเสียงของรํามะนาออกเหลือเพียงโนตของโทน จะมีเพียงโนตหองที่ 1 เพิ่มเสียงทั่ม (ท) กับ
หองที่ 6 และ 7 ที่เพิ่มเสียงโจเง (จํ) ทายจังหวะ เพื่อใหจังหวะเต็มไมเป็นจังหวะยกครั้นเมื่อมีรํามะนาเขามาตี
สอดแทรก โนตทายจังหวะหองที่ 1 6 และ 7 จึงถูกแทนที่ดวยเสียงติง (ต) ของรํามะนา
- -- ท

- -- จํ

- -- จํ

- -- จํ

- -- ท

- -- (จํ)

- ท -(จํ)

- -- ท

การตีเสียงต่างๆของโทน
เนื่องจากวงมโหรีเครื่องสี่ เป็นวงดนตรีสําหรับการขับกลอมในราชสํานัก เดิมเป็นวงดนตรีสําหรับ
ผูหญิงบรรเลงเทานั้น ดังนั้น ทานั่งตีโทนที่เหมาะสมจึงควรเป็นการนั่งพับเพียบวางโทนไวบนตักหรือบนหนา
ขาขางใดขางหนึ่ง สวนปลายลําโพงหันออกดานขางลําตัวของผูบรรเลง
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ภาพที่ 4 ทานั่งตีโทนมโหรี
บันทึกภาพเมื่อ 1 เมษายน 2562
โทน ในวงมโหรีเครื่องสี่ มีเสียงหลักสําหรับการตีเพียง ๒ เสียง คือ โจเง และ ทั่ม
โจ๋ง เป็นเสียงที่เกิดจากการใชฝุามือขางหนึ่งปิดปากลําโพงใหสนิท แลวตีที่ขอบหนาโทนดวยปลาย
นิ้วชี้ของมืออีกขางหนึ่ง

ภาพที่ 5 วิธีตโี ทนเสียงโจเง
บันทึกภาพเมื่อ 1 เมษายน 2562
ทั่ม เป็นเสียงที่เนนจังหวะหนักของบทเพลงเกิดเสียงจากการใชนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกัน ตีลงที่กลาง
หนาโทนคอนลงดานลาง แลวเปิดมือขึ้นเล็กนอย

ภาพที่ 6 วิธีตโี ทนเสียงทั่ม
บันทึกภาพเมื่อ 1 เมษายน 2562
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ในบทเพลงไทยประเภท 2 ชั้นเมื่อนําจังหวะหนาทับปรบไก ๒ ชั้นเขามาประกอบบทเพลง ในที่นี้ใช
เพลงกลอมนารี 2 ชั้นทางซอสามสาย เครื่องดนตรีดําเนินทํานองในวงมโหรีเครื่องสี ดังนี้
ซอสามสาย
โทน
ซอสามสาย
โทน
ซอสามสาย
โทน
ซอสามสาย
โทน

---ม
---ท
---ด
---ท
---ท
---ท
---ร
---ท

เพลงกลอมนารี 2 ชั้น หนาทับปรบไก
- ซซซ - - - ล - ซซซ - ม - ร
- - - จํ - - - จํ - - - จํ - - - ท
- -ดดด - ด - ร ดมร- ด - ม - ซ
- - - จํ - - - จํ - - - จํ - - - ท
- -ททท - ร – ล - ท – ร - -- - - - จํ - - - จํ - - - จํ - - - ท
- -- ม - - - ซ - - - ล - ร - ซ
- - - จํ - - - จํ - - - จํ - - - ท

- ด –ท
- - - จํ
-ม-ร
- - - จํ
-ม – ร
- - - จํ
- - ลท
- - - จํ

-ล-ท
- ท - จํ
- -- ด
- ท - จํ
---ซ
- ท - จํ
-ร-ท
- ท - จํ

-ด-ร
---ท
- -- ท
---ท
-ล–ท
---ท
-ล-ซ
---ท

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาพบวาในปัจจุบัน บทบาทหนาที่ทางสังคมของวงมโหรีเครื่องสี่มิไดมีหนาที่ในการให
ความบันเทิงเริงใจดังเชนเคยแลว เป็นผลใหองคแความรูดานการบรรเลงของวงมโหรีเครื่องสี่ขาดการสืบทอด
และเลื่อนหายไป สอดคลองกับทฤษฎีโครงสรางหนาที่นิยมที่กลาววา การเปลี่ยนแปลงในระบบหนึ่งยอมมี ผล
ตออีกระบบหนึ่ง หรือในทางกลับกัน ระบบหนึ่งเปลี่ยนแปลงก็สงผลถึงอีกระบบหนึ่ง (สัญญา สัญญาวิวัฒนแ.
2550 )
ทวงทํานองการตีโทนในวงมโหรีเครื่องสี่ในอดีต ไมมีการบันทึกไวเป็นลายลักษณแอักษร กอปรกับ
การขาดการสืบทอดมาเป็นชวงเวลายาวนาน จึงมีแตเพียงขอสันนิษฐาน ๒ ประการคือ
1. บรรเลงเชนเดียวกับการตีโทน-รํามะนา โดยสรางเสียงของโทนแทนเสียงรํามะนาที่ขาดหายไป
2. บรรเลงเชนเดียวกับการตีโทน-รํามะนา โดยตัดเสียงของรํามะนาออก เหลือเพียงเสียงของโทน
เทานั้น
ทั้ง 2 ประเด็นจะมีแนวคิดเดียวกันที่วา โทน จะตีดวยทวงทํานองที่หางๆ ไมเก็บรายละเอียดหรือตี
สายเชนในปัจจุบัน ความสําคัญของบทเพลงที่บรรเลงโดยวงมโหรีเครื่องสี่จะอยูที่การขับรองและทํานองเพลง
เป็นสําคัญ (พงษแศิลป อรุณรัตนแ. สัมภาษณแ.2562)
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กระบวนบรรเลงและความงามในเพลงปี่ “ฉุยฉาย”
INSTRUMENTAL PROCESSION AND BEAUTY IN THE SONG " CHUYCHAY"
ฐาปกรณ์ แก้วประชามิตร*
THAPAKORN KAEWPRACHAMIT
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาเรื่ อ งกระบวนบรรเลงและความงามในเพลงปี่ “ฉุ ย ฉาย” มี วั ต ถุ ป ระสงคแ เ พื่ อ ศึ ก ษา
ความสํ าคัญตลอดจนกลวิธีการเปุาปี่ในเลียนเสี ยงคํา รองในเพลงฉุยฉาย โดยผู ศึกษาไดรวบรวมขอมูลดาน
เอกสารและงานวิ จั ย ที่เ กี่ย วข องตลอดจนการเก็บ ขอมู ล ภาคสนามในด านวิ ธีก ารเปุา ปี่ฉุ ยฉาย แล ว นํ า มา
วิเคราะหแขอมูลซึ่งจากการศึกษาพบวา นอกจากปี่ในจะทํา หนาที่เป็นประธานของวงปี่พาทยแ แลวนั้น ปี่ในยังทํา
หนาที่เปุาเลียนเสียงคนรอง การเปุาฉุยฉายนั้น นับวามีความพิเศษกวาการเปุาเดี่ย วอยางอื่น กลาวคือ เป็น
ดนตรีที่ตองใชบรรเลงประกอบการแสดง มีลักษณะเป็นเพลงที่เรียกวา รองเนื้อเต็ม การเปุาปี่ฉุย ฉายจึงเป็น
ทักษะที่คอนขางสูงสําหรับผูเปุา ตองอาศัยคําแนะนํา จากครูผูเชี่ยวชาญการฝึกฝนอยางหนัก เรียนรูกลวิธีหรือ
เทคนิคการเปุา ไดแกการประคบ การควง การปริบ การใชลมหนัก เบา การเอื้อน และเทคนิคการใชนิ้วพิเศษ
นอกจากนี้ยังมีการใชลมพิเศษ คือ การใชนิ้วเสียงลา แตประคบลมใหไดเสียง ซอล และปริบนิ้ว ใหเป็นคํา ตาย
ซึ่งนิ้วพิเศษนี้ยังพบในการบรรเลงเพลง “เชิดนอก” ซึ่งเป็นเพลงที่สันนิษฐานวาอาจเป็นตนแบบในการนํามา
พัฒ นาเป็ นการขับ รองเพลงฉุย ฉาย ฉุย ฉายจึงเป็นศาสตรแและศิล ปชั้นสูงที่ยากในการบรรเลง นักปี่ควรให
ความสําคัญ ใสใจในทุกลมหายใจที่บรรเลงใหคลายคํารองมากที่สุด จึงจะนับวาเป็นสวนผสมสํา คัญในการสราง
ศิลปะอันทรงคุณคานี้แกสายตาผูชม
คาสาคัญ: ปี่ใน, ฉุยฉาย

บทนา
ปี่ แตเดิมคงใชเปุาในวงดนตรีและใชบรรเลงกับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีเป็นหลัก อันเป็นเหตุ
ที่มาของการเรียกชื่อวงดนตรีวา “วงปี่พาทยแ” ดังนั้นบทบาทของปี่ ในสมัยโบราณถือวาปี่เป็น ประธานของวง
เป็นผูนําวง นอกจากนี้ยังมีหนาที่อีกอยางหนึ่งคือ การเปุาเลียนเสียงคนรอง ซึ่งถือวาในบรรดาเครื่องดนตรีในวง
ปี่พาทยแทั้งหมด ปี่เป็นเครื่องดนตรีที่สามารถเลียนเสียงคนรองไดคลายคลึงที่สุด จึงเป็นหนาที่อีกอยางหนึ่งของ
ปี่โดยเฉพาะปี่ใน เชน เปุาดอกในเพลงเตากินผักบุง เพลงพระอาทิตยแชิงดวง เพลงนกขมิ้น หรือ เปุาเลียนเสียง
คนรองประกอบการรํา ฉุยฉาย (อนันตแ สบฤกษแ,2533)ผูบรรเลงปี่จะตองเป็นผูมีความพรอม ไดแกความอดทน
ความเป็นผูมีเหตุผล ความเป็นผูมีสมาธิดี ความสามารถในการตัดสินใจในการใชลิ้นปี่และลิ้นของตนเอง การใช
นิ้วมือ รวมทั้งการใชอวัยวะในการหายใจ ใหเกิดลมเขาออกอยางราบเรียบสม่ําเสมอ สิ่งเหลานี้ลวนเป็นของ
___________________________________________________________________________
*วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
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สําคัญที่ผูเรียนปี่จะตองฝึกหัดและศึกษาใหเป็นกิจวัตร ในกระบวนเพลงไทยที่บรรเลงดวยปี่นั้ น เพลงปี่ฉุยฉาย
ถือวาเป็นเพลงสําคัญมากเพลงหนึ่งในชีวิตของนักเปุาปี่ไทยทุก ๆ คน จะตองผานการฝึกฝน เลาเรียนจากครูปี่
โดยตรง เพราะเพลงฉุยฉายนั้นเป็นเพลงมากดวยความพิเศษสุดนานาประการ ซึ่งศิลปินไดสราง ขึ้นไวโดยมี
วัตถุประสงคแที่จะแสดงใหเห็นความงดงามทั้งในสวนของดุริยศิลป คีตศิลป วรรณศิลป และนาฏศิลป พรอมกัน
ไปในเพลงเดียวนั้น เสมือนหนึ่งเป็นแหลงประชุมของความงามอันเป็นจุดสุดยอดแหงศิลปะไทย (ปิ้บ คงลาย
ทอง, 2538) หัวใจสําคัญอันเป็นหนาที่หลักของผูบรรเลงปี่ในเพลงฉุยฉายนั้น คือ จะตองเปุาปี่เลียนเสียงขับรอง
ให "ชัดเจน" ให เหมือนหรื อใกล เคีย งกับคําพู ด จนสื่ อความหมายได และ ยังตองเปุาดว ยลี ลาอันวิจิตรใน
กระบวนการเลียนเสียงขับรอง พรอมกับการระมัดระวั งในการคุมจังหวะใหเหมาะสมกับการรายรํา และเมื่อ
ประกอบกับการที่เพลงฉุยฉายเป็นเพลงที่แสดงความงามของตัวละครเมื่อแตงตัวสวยจะไปทํากิจกรรมพิเศษ
ดวยแลว ผูเปุาปี่จึงตองเพิ่มความพิเศษตามบทนั้นเขาไปอีก โดยการสอดใสอารมณแใหงดงามสมกับความหมาย
ของบทรองนั้น (ปิ้บ คงลายทอง, 2538) ฉะนั้นผูบรรเลงปี่ในที่จะสามารถกระทําเสียงปี่ใหไดคลายคลึงคํา รอง
มากที่สุด จักตองผานการฝึกฝน ประสบการณแ รวมถึงผูแนะนําถายทอดถึงหลักการอยางชัดเจน หากจะสรุปขึ้น
จากการสันนิษฐานดวยตนเองก็คงไมดีไปกวาการไดครูดีเป็นแน กอปรกับการเปุาปี่ใน ในลักษณะเลียนเสียงคํา
รอง ไดแก การวาดอกและฉุยฉาย ตองอาศัยทักษะการบรรเลงในขั้นสูง ซึ่งนั่นเป็นเครื่องยืนยันวาผูที่จะบรรเลง
นั้นตองมีความชํานาญอยางยิ่ง จากความสําคัญอันไดกลาวแลวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการอันจะเป็น
ประโยชนแแกศิลปินผูแสวงหาความรูเรื่องการเปุาปี่เลียนเสียงคํา รองในลักษณะตาง ๆ โดยในการวิจัยครั้งนี้จัก
ยกฉุยฉายในกระบวนฉุยฉายเอกทั้ง 3 อันไดแก ฉุยฉายพราหมณแ ฉุยฉายเบญกายแปลง และฉุยฉายทศกัณฑแ
ลงสวน (ปิ้บ คงลายทอง, 2538) มาเป็นกรณีศึกษาเพื่อสรางแบบฝึกหัดการเปุาปี่เลียนเสียงคํา รองขึ้นเพื่อ
ผูเรียนปี่และผูสนใจ จะไดใชเป็นแนวทางในการฝึกฝนใหเกิดความชํา นาญ โดยใชหลักการขับรองของ คุณครูสุ
กัญญา กุลวราภรณแ คีตศิลปินอาวุโส สํานักการสังคีต กรมศิลปากร และกลวิธีการบรรเลงปี่ฉุยฉายจากครูปิ้บ
คงลายทอง ดุริยางคศิลปินอาวุโส ส านักการสังคีต กรมศิลปากร ผูมีประสบการณแดานเปุาปี่ฉุยฉายกวา 15 ปี
มาเป็นแนวทางหลักในการจัดทํา แบบฝึกหัดขึ้น เพื่อพัฒนาวงวิชาชีพ และวิชาการดานดุริยางคศิล ปไทย เพื่อ
เป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมทางดานอุโฆษวิทยาของปี่ไทยใหคงอยูอยางยั่งยืนสืบไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความสําคัญของการเปุาปี่ในเลียนเสียงคํารองในเพลงฉุยฉาย
2. เพื่อศึกษากลวิธีการเปุาปี่ในเลียนเสียงคํารองในเพลงฉุยฉาย
วิธีดาเนินการวิจัย
1. กําหนดหัวขอวิจัย
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3. เก็บขอมูลดานการเปุาปี่ฉุยฉาย
4. วิเคราะหแขอมูล
5. สรุป เสนอแนะ และอภิปรายผลการวิจัย
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ปี่ในเป็นเครื่องเปุาที่ปรากฏอยูในวงปี่พาทยแ สันนิษฐานวาเป็นเป็นเครื่องดนตรีของไทยที่มีอยูใน
ดินแดนแหงนี้มาแตเดิมเนื่องจากกลวิธีการบรรเลงและลักษณะทางกายภาพของปี่ในนั้น หามีเครื่องเปุาชนิดใด
ไมที่มีลักษณะดังกลาว อีกทั้งการบั งคับเสียงและการบรรเลงมีความซับซอน มีบทบาทหนาที่ในฐานะเป็ น
ประธานของวงปี่พาทยแ เป็นผูนําวง นอกจากนี้ยังมีหนาที่อีกอยางหนึ่งคือ การเปุาเลียนเสียงคนรอง ซึ่งถือวาใน
บรรดาเครื่องดนตรีในวงปี่พาทยแทั้งหมด ปี่เป็นเครื่องดนตรีที่สามารถเลียนเสียงคนรองไดคลายคลึงที่สุด จึงเป็น
หนาที่อีกอยางหนึ่งของปี่โดยเฉพาะปี่ใน ซึ่งการทํา หนาที่เลียนเสียงรองของปี่นั้น ไมปรากฏแนชัดวาเริ่มมีการ
เลียนคํารองมาตั้งแตเมื่อใด แตสันนิษฐานวานาจะมีเคาเริ่มมาจากเพลง เชิดนอก อันเป็นเพลงเดี่ยวขั้นสูงของปี่
ในที่คุณครูหลวงประดิษฐแไพเราะ (ครูมีแขก) ไดประพันธแขึ้นสําหรับอวดฝีมือของนักปี่โดยเฉพาะ โดยจะพบใน
จับที่ 3 ทํานองที่วา “จับตัวใหติด ตีใหตาย”การบรรเลงเพลงฉุยฉายนั้น นับเป็ นการแสดงอัจฉริยภาพของ
โบราณ อาจารยแทางดานศิลปะไทย อันเป็นการยืนยันถึงความเป็นอารยะ และการมีวัฒนธรรมของตนเองของ
ชาวสยาม นอกเหนือจากการรายรําใหงดงาม การประพันธแคํารองและทํา นองเพลงยังตองมีความละเมียดละไม
ไมแพกัน และที่สําคัญการเลียนเสียงคํารองของผูทําหนาที่เปุาปี่ในจะตองมาจากความเขาใจทั้งเรื่องการขับรอง
และการรายรําเป็นอยางดีจึงจะสามารถเปุาเลียนเสียงคํา รองไดดี ซึ่งนอกจากปี่ในแลว ปี่ที่สามารถเลียนเสียง
รองในเพลงฉุยฉายไดอีกชนิดหนึ่งคือ ปี่น อก แตจะใชในการบรรเลงเพลงตับสํา หรับการบรรเลงเพื่อฟังเทานั้น
ในกระบวนเพลงไทยที่บรรเลงดวยปี่นั้น เพลงปี่ฉุยฉาย ถือวาเป็นเพลงสําคัญมากเพลงหนึ่งในชีวิตของนักเปุาปี่
ไทยทุก ๆ คน จะตองผานการฝึกฝน เล าเรียนจากครูปี่โดยตรง เพราะเพลงฉุยฉายนั้นเป็นเพลงมากดวยความ
พิเศษสุดนานาประการ ซึ่งศิลปินไดสราง ขึ้นไวโดยมีวัตถุประสงคแที่จะแสดงใหเห็นความงดงามทั้งในสวนของ
ดุริยางศิลป คีตศิลป วรรณศิลป และนาฏศิลป พรอมกันไปในเพลงเดียวนั้น เสมือนหนึ่งเป็นแหลงประชุมของ
ความงามอันเป็นจุดสุดยอดแหงศิลปะไทย หัวใจสํา คัญอันเป็นหนาที่หลักของผูบรรเลงปี่ในเพลงฉุยฉายนั้น
คื อ จะต อ งเปุ า ปี่ เ ลี ย นเสี ย งขั บ ร อ งให "ชั ด เจน" ให เ หมื อ นหรื อ ใกล เ คี ย งกั บ คํ า พู ด จนสื่ อ ความหมายได
และยังตองเปุาดวยลีลาอันวิจิตรในกระบวนการเลียนเสียงขับรอง พรอมกับการระมัดระวังในการคุมจังหวะให
เหมาะสมกับการ รายรํา และเมื่อประกอบกับการที่เพลงฉุยฉายเป็นเพลงที่ แสดงความงามของตัวละครเมื่อ
แตงตัวสวยจะไปทํา กิจกรรมพิเศษดวยแลว ผูเปุาปี่จึงตองเพิ่มความพิเศษตามบทนั้นเขาไปอีก โดยการสอดใส
อารมณแให ง ดงามสมกับ ความหมาย ของบทรอ งนั้น ฉะนั้ น ผู บรรเลงปี่ ในที่จ ะสามารถกระทํา เสี ยงปี่ให ไ ด
คลายคลึงคํารองมากที่สุด จักตองผานการฝึกฝน ประสบการณแ รวมถึงผูแนะนํา ถายทอดถึงหลักการอยาง
ชัดเจน หากจะบรรเลงขึ้นดวยตนเอง ยอมไมดีไปกวาการไดครูคอยชี้แนะแนวทางเป็นแน กอปรกับการเปุาปี่ใน
ในลักษณะเลียนเสียงคํารอง ตองอาศัยทักษะการบรรเลงในขั้นสูง เพลงฉุยฉายจึงมีความพิเศษกวาเพลงละคร
เพลงอื่น ๆ จากความหมายของทั้งเพลงละคร และเพลงฉุยฉาย ฉุยฉายซึ่งเป็นเพลงที่รองในเพลงแรกนั้นนาจะ
เป็นการรองเพลงชาในอัตราจังหวะสองชั้น เพราะหากจะวิเคราะหแจากการบรรจุคํา รองในเพลงฉุยฉายนั้นมี
ลักษณะที่แตกตางไปจากการรองเพลงสามชั้น
ธรรมดาทั่วไป กลาวคือ เป็นการรองเพลงสามชั้นลักษณะที่เรียกวา “รองเนื้อเต็ม” คือไมมีการบรรจุ
เนื้อเพลงนั้นใหตรงกับทํานองลูกฆอง เหมือนดังเพลงอื่น ๆ อีกทั้งทํานองรองก็ไมไดตรงกับเนื้อฆองทํานองหลัก
เลย ซึ่งทํานองที่ปี่พาทยแทําบรรเลงหลังจากที่รองฉุยฉายหรือแมศรี กลับไปมีลูกตกคลายกับเพลงเตากินผักบุง 2
ชั้นเสียได ฉะนั้นจึงเป็นหมายสํา คัญดังที่สมเด็จเจาฟูากรมพระยานริศรานุวัติ วงศแ ทรงประธานพระดํา ริไววา
“การรองเพลงฉุยฉายก็คือการรองชา แมศรีก็คือการรองเพลงเร็วนั่นเอง”ผูที่จะสามารถเปุาปี่ในการเลียนเสียง
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คํารองไมวาจะในการวาดอก หรือโดยเฉพาะ ฉุยฉาย จะตองเป็นผูที่ผานการเรียนปี่มาในระยะเวลาพอสมควร
และผานประสบการณแการบรรเลงดนตรี ประกอบการแสดงมาบาง และที่สํา คัญ “ตองเรียน” ฉะนั้นการเปุาปี่
เลี ยนเสี ยงคํา รองในเพลงฉุย ฉายจึ งไมใชเรื่องงาย เพราะการเปุาในแตล ะครั้งตองใชปฏิภาณไหวพริบมาก
เพราะตองฟังผูขับรองเป็นสําคัญวาจะประดับคําประพันธแดวยทางรองอันพิสดารเพีย งใด เพราะการขับรองใน
แตละสายสํานัก และเอกลักษณแของแตละทานนั้นยอมแตกตาง การเปุาปี่ฉุยฉายจึงตองมีการปรับเขาหาทาง
รองเสมอ และตองเป็นการกระทําที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ดังนั้นคนปี่จึงตองเป็นผูที่มีความพรอม เพราะเมื่อรองจบ
หนึ่งวรรคก็เป็นหนาที่ของปี่ที่จะตองเปุารับเลยในทันที อีกทั้งตองมีการใชลม ใชลิ้น และบังคับนิ้วใหคลายเสียง
รองผูบรรเลงตองไดรับคําแนะนํา จากครูผูมีความรูและประสบการณแ ตองประคองลมประคองลิ้นใหเหมือนคํา
รองมากที่สุด และตองใชลิ้นที่คอนขางเบาลม ไมหนักจนเกินไปเพราะตองใชความประณี ตในการประดิษฐแเสียง
ใหคลายคําหากใชลิ้นที่หนักเกินไปการประคองเชนที่กลาวจะกระทําไดยากยิ่ง อีกทั้งจังหวะการหายใจก็ตอง
เหมือนกับการหายใจในการรอง อาจกลาวไดวาผูเปุาปี่เพลงฉุยฉายจะตองสามารถขับรองได ดวย แมในขณะ
บรรเลงปี่ ในมะโนสํานึกตองระลึกถึงคํา รองไปพรอมกัน การฝึกฝนใหเป็นกิจวัตรประกอบกับประสบการณแใน
การบรรเลงเป็นสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งในการทําดนตรีประกอบการแสดง หากจะเปุาปี่เพลงฉุยฉายใหดีก็ตอง
บรรเลงใหสอดคลองกับทารําการเปุาปี่ฉุยฉายจึงนับเป็นวิวัฒนาการสํา คัญอยางหนึ่งของศิลปะไทย อันเป็นการ
รวมเอาศาสตรแและศิลปหลายแขนงไวดวยกัน ไดแก ดุริยางคศิลป คีตศิลป วรรณศิลป และนาฏศิลปไทย ดังนั้น
การจะประพันธแคํารอง การประดิษฐแทารํา หรือการถายทอดออกมาทางเสียงปี่ยอมมีความงดงามไมแพกัน
และแตละแขนงที่คิดประพันธแขึ้นนั้นลวนเกิดจากอัจฉริยภาพของศิลปินที่จะถายทอดออกมาอยางไรใหผูชม
ไดคลอยตามและทราบซึ้งเหลานี้ลวนเป็นสิ่งสําคัญ แมผูประพันธแไดคิดรอยกรองคํารองออกมาดีเพียงใด ขับรอง
จะกินใจแคไหน หากคนปี่เปุาไมเป็นเรื่องก็นับวาเสียไปทั้งหมด ดวยเหตุนี้คนปี่จึงมีความสําคัญอยางมาก ดัง
จะยกตัวอยางการเปุาปี่เพลงฉุยฉายเบญกายแปลง โดยใชหลั กกลวิธีการเปุาปี่ฉุยฉายจากครูปี๊บ คงลายทอง
ดุริยางคศิลปินอาวุโส ส านักการสังคีต กรมศิลปากร มาเป็นตัวอยางการศึกษาการเปุาปี่กระบวนบรรเลงและ
ความงามในเพลงปี่ “ฉุยฉาย” ดังนี้บทรองฉุยฉายเบญกายแปลงรองฉุยฉายฉุยฉาย จะขึ้นไปเฝูาเจาก็กรีดกราย
เยื้ อ งย า งเจ า ช า งแปลงกาย ให ล ะเมี ย ดละม า ยสี ด านงลั ก ษณแ ถึ ง พระรามเห็ น ทรามวั ย จะฉงนพระทั ย
ใหอะเลื่ออะหลัก ฯงามนักเอย ใครเห็นพักตรแก็จะรักจะใครหลับก็จะฝันครั้นตื่นก็จะคิด อยากเห็นอีกสักนิดหนึ่ง
ใหชื่นใจงามคมดุจจะคมศรชัย ถูกนอกทะลุในใหเจ็บอุรา ฯรองแมศรี แมศรีเอย แมศรีรากสีแมแปลงอินทรียแ
เป็นแมศรีสีดาทศพักตรแมาลักเห็น จะตื่นเตนในวิญญาณเหมือนลอเลนใหเป็นบา ระอาเจาแมศรีเอย ฯอรชร
เอย อรชรออนแอนเอวขาแขนแมน แมนเหมือนกินรีระทวยนวยนาฏ วิลาศจรลีขึ้นประสาทมณี เฝูาพระปิตุลา
เอย ฯเมื่อนําบทฉุยฉายมาวิเคราะหแเทคนิคการบรรเลงเป็นรายคําโดยแบงออกเป็นกลุมคํา เป็น และคําตายเพื่อ
จําแนกความสั้นยาวของเสียงปี่ จะสามารถจําแนกไดดังนี้
กลุมคําเป็น 73 คํา ไดแก
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1) ฉุย
5) เฝูา
9) เยื้อง
13) แปลง
17) สี
21) ถึง
25) วัย
29) งาม
33) ฝัน
37) ชื่น
41) ศร
45) แม
49) เป็น
53) เตน
57) เลน
61) แอน
65) แมน
69) นวย
73) ปิตุลา

2) ฉาย
6) เจา
10) ยาง
14) กาย
18) ดา
22) ราม
26) ฉงน
30) ใคร
34) ครั้น
38) ใจ
42) ชัย
46) ศรี
50) มา
54) วิญญาณแ
58) ระอา
62) เอว
66) แมน
70) จรลี

3) ขึ้น
7) ก็
11) เจา
15) ให
19) นง
23) เห็น
27) ทัย
31) พิม
35) ตื่น
39) งาม
43) ใน
47) แปลง
51) เห็น
55) เหมือน
59) อรชร
63) ขา
67) กินรี
71) มณี

4) ไป
8) กราย
12) ชาง
16) ละมาย
20) ลักษณแ
24) ทราม
28) อะเหลื่อ
32) ใคร
36) หนึ่ง
40) คม
44) อุรา
48) อินทรียแ
52) ตื่น
56) ลอ
60) ออน
64) แขน
68) ระทวย
72) เฝูา

กลุมคําตาย 19 คําไดแก
1) จะ
2) กรีด
3) นงลักษณแ
4) พระ
5) อะหลัก
6) นัก
7) พักตรแ
8) รัก
9) หลับ
10) คิด
11) สักนิด
12) ดุจ
13) ทะลุ
14) เจ็บ
15) ทศพักตรแ
16) ลัก
17) นวยนาด 18) วิลาศ
19) ประสาท
รูปแบบกลวิธีการบรรเลงและเทคนิคการบรรเลงที่พบ มาจัดกลุมไวในกลุมเดียวกัน ดังจะนําเสนอในรูปแบบ
ตาราง ไดดังนี้
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จากการผลการวิเคราะหแ ขางตนพบวาในกลุมเสียงตาง ๆ จะมีการใชลักษณะการบรรเลงที่มีจุดรวม
เดียวกันจากทั้ง 2 ฉุยฉาย คือ จะปรากฏเสียงที่จะทําใหการรองนั้นไดคํารองที่ชัดเจน สามารถแจกแจงไดดังนี้
เสียงสามัญ
ปรากฏเสียง
“ล”และ “ล฿”
เสียงเอก
ปรากฏเสียง
“ซ” และ“ซเ”
เสียงโท
ปรากฏเสียง
“ลท”และ “ล฿ท”
เสียงตรี
ปรากฏเสียง
“ลทซ”และ “ล฿ทซ”
เสียงจัตวา
ปรากฏเสียง
“ล฿ รแ” “ล รแ” “ล฿ ล รแ”
กลวิธีการบรรเลงที่พบมากที่สุด คือ ปริบ เอื้อน ประคบลิ้น และ การตัดลมจากผลการวิเคราะหแ
กลวิธีการเปุาปี่ในเลียนเสียงคํา รองในเพลงฉุยฉายเบญกายแปลง และฉุยฉายพราหมณแ นั้นปรากฏวามีกลวิธี
หรือเทคนิคการเปุาทั้งสิ้น ไดแก การประคบ การควง การปริบ การใชลมหนัก เบา การเอื้อน และเทคนิคการ
ใชนิ้วพิเศษ ซึ่งแตละกลวิธีการที่กลาวนั้นบางครั้งอาจพบในการบรรเลงเพลงเดี่ยว เชน ปริบ ควง รวมไปถึงการ
ใชลมหนักเบา แตยังมีกลวิธีการบรรเลงหนึ่งที่ไมพบในการบรรเลงเพลงเดี่ยวหรือเพลงรวมวงใด ๆ เลยนั่นคือ
การใชลมพิเศษ คือ การใชนิ้วเสียงลา แต ประคบลมใหไดเสียง ซอล และปริบนิ้ ว ใหเป็นคําตาย ซึ่งพบมากใน
คําวา จับ ติด เป็นตน นิ้ วพิเศษนี้ยังพบในการบรรเลงเพลง “เชิดนอก” ซึ่งเป็นเพลงที่สันนิษฐานวาอาจเป็น
ตนแบบในการนํามาพัฒนาเป็นการขับรองเพลงฉุยฉาย ในจับที่ 3 ของเพลงเชิดนอกจะมีชวงหนึ่งของบทเพลงที่
เลียนเสียงพูดวา “จับตัวใหติดตีใหตาย” ในกิริยาที่หนุมานกําลังจับนางเบญกายหรือในกิริยาที่เป็นสัตวแไลจับ
สัตวแ นอกเหนือไปจากนั้นในเพลงบรรเลงอีกเพลงหนึ่งที่พบการใชนิ้วพิเศษเชนนี้รวมถึงการเปุาปี่เลียนเสียงรอง
คือ การวาดอกในเพลงลา เชน เพลงเตากินผักบุง พระอาทิตยแชิงดวง นกขมิ้น เป็นตนโดยมากการประคบที่พบ
มักจะเป็ นการประคบลิ้น คือการใชลิ้ นรองลิ้นปี่เพื่อใหไดเสียงที่มีไมดังมากจนเกินไปใหเสียงอยู ในระดับที่
เหมาะสมและคลายเสียงคํา มากที่สุด อีกประการที่พบคือการระบําลม วิธีการนี้คอนขางยากสําหรับนักปี่ที่เพิ่ง
หัดใหมเพราะตองใชการบังคับลมของตนใหเบาลมแตยังไดเสียงนั้นเทาเดิมบางครั้งอาจใชรวมกันกับการประคบ
ลิ้น กลวิธีที่พบอีกประการคือ การควง ซึ่งมักพบการควงมากที่สุดที่เสียงลา เพราะเป็นเสียง Tonic ของเพลง
ฉุย ฉายและเพลงแมศรี ดังนั้ นคํา ส วนใหญจึงมักลงดว ยเสียงลาในคํา สุ ดทายเสมอ เวนแตในเพลงแมศรีคํา
สุดทาย ซึ่งจะเป็นการลงดวยเสียงซอล ดวยใหเป็นนัยวาตัวละครกําลังจะจรลีไปจากที่นั้น ๆ แลวการปริบก็เป็น
อีกอยางหนึ่งที่จะไมกลาวถึงยอมไมได ดวยปรากฏในการบรรเลงโดยทั่วไปและยังปรากฏหลายครั้งในการ
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บรรเลงเพลงฉุยฉายและพบในการใชคํา ตายเป็นสวนใหญ เพราะ ปริบ เป็นการใชนิ้วตีลงไปใหสั่นถี่ ๆแลว
ใหเสียงขาดลงไปในขณะที่นิ้วก็ปิดลง ฉะนั้นจึงเหมือนลักษณะการพูดวา ปริบ อยางไมผิ ดเพี้ยนการเอื้อนของปี่
ใน ในการเปุาฉุยฉายหรือการวาดอกในเพลงลาก็ตามมักพบเสมอ บางครั้งผูเปุาปี่ที่เพิ่งเริ่มฝึกหัดหากขาดทักษะ
ในการบรรเลงสวนนี้ก็มิ อาจจะกระทําไดเหมือนกับคําร องอยางไรก็ตามแมจะมีการฝึกทักษะนี้ เกิดขึ้นแตใช
วาผูเรียนที่นําการฝึกนี้ไปใชโดยหามีครูเป็นผูชี้แนะไมนั้นยอมไมเกิดประโยชนแสูงสุดการเปุาปี่ฉุยฉายนั้นยากนัก
สุดจะอธิบายใหเป็นความเรียงในการจะสื่อสารไปยังผูใดก็ตามที่สนใจ การสื่อสารชนิดเดียวเทานั้น ที่จะสามารถ
สอนใหเขาใจไดนั่นคือ “ครูตองเป็นผูทําใหเห็น”ทักษะการบรรเลงปี่ในสําหรับเลียนเสียงรองนี้จะใชไดอยางเกิด
ประโยชนแสูงสุดก็ตอเมื่อมีครูเป็นผูคอยชี้แนะแนวทางทั้งเทคนิคและเม็ดพรายตาง ๆนอกจากการเปุาปี่ใหได
เสียงคํารองที่ชัดเจนยังตองเปุาใหลงจั งหวะ และตองใชไหวพริบสูงในการที่จะเลียนเอื้อนของคนรองใหไดใน
ขณะนั้ น ซึ่งในความเป็ น จริ งเมื่อนํ าไปใชตองฟังคนรองเป็นหลักสํ า คัญ การฝึ กนี้ใชจะเป็นสิ่ งที่นักปี่ยึดถือ
ไปตลอดชีวิต หากแตจะเป็นเพียงแนวทางในการบรรเลงเพื่อใหเกิดความคิดรวบยอด และความเขาใจในการ
เลียนเสียงคําในกลุมนั้น ๆ
สรุปและอภิปรายผล
ปี่ในเป็นเครื่องดนตรีประเภทเปุาที่มีบทบาทหนา ที่เป็นประธานในวงปี่พาทยแและทําหนาที่เปุาเลียน
เสียงรองในเพลงบางประเภท ซึ่งเพลงฉุยฉาย เป็นเพลงประกอบการแสดงที่มีลักษณะเป็นเพลงที่มีการใชปี่
เลียนเสียงรอง สันนิฐานวามีตนเคามาจากการเปุาเดี่ยวเพลงเชิดนอกของพระประดิษ ฐแไพเราะ (มี ดุริยางคกูร)
โดยผู ที่จ ะเปุ าปี่ เลี ย นเสี ย งร องนั้ น ตองมีความรูและทักษะการบรรเลงที่ที่คอนขางสู ง มีการฝึ กฝนจากครู
ผูเชี่ยวชาญเพื่อเรียนรูกลวิธีในการเปุาใหไดเสียงตางๆ อาทิ การประคบ การควง การปริบ การใชลมหนัก เบา
การเอื้อน และเทคนิคการใชนิ้วพิเศษ เพื่อใหสอดคลองกับคํารอง ทํานอง จังหวะ และผสานเขาทําทารํา ได
อยางกลมกลืน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาการเปุาปี่ฉุยฉายจากบุคคลอื่น เพื่อเป็นการเปรียบเทียบเอกลักษณแเพาะ
ตัวของแตละบุคคล
2. การเปุาเลียนเสียงรองนั้น มีหลายกรณี ประเด็นการวาดอกมีความหลากหลายนาสนใจ
ควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมในโอกาสภายหนา
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