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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญ
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่มีความร่ มเย็นเป็ นสุขมาเป็ นเวลาช้ านาน ด้ วยพระบารมีของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช ซึง่ เป็ นศูนย์รวมใจของคนในชาติ ยามใดที่ผ้ คู นมี
ความขัดแย้ งกัน ก็สามารถปรองดองกันได้ เพราะทุกคนมีจิตสํานึกร่ วมกัน พร้ อมใจกันแสดง
ความรักความสามัคคีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช ผู้วิจยั เป็ นส่วนหนึ่ง
ที่ได้ พงึ่ พิงพระบารมีในพระองค์ สํานึกเสมอว่าถ้ ามีโอกาสได้ แสดงออกเพื่อทดแทนพระคุณและได้
มีความซาบซึ ้ง จึงมีความคิดในเชิงสร้ างสรรค์ ซึง่ ทําให้ เกิดแนวคิดในการสร้ างสรรค์บทประพันธ์
เพลง โดยจัดทําบทเพลงเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
งานประพันธ์ เพลงดังกล่าวนี จ้ ะเป็ นลักษณะการสร้ างบทเพลงใหม่ โดยจัดทํ าเป็ นบท
ประพันธ์ เพลง “หนึ่งในสยาม” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช
เนื ้อหาสาระกล่าวถึง ความร่มเย็นเป็ นสุขที่ได้ มีพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดชเป็ น
ที่เคารพบูชา ซึง่ จะแสดงออกถึงความจงรักภักดี คุณงามความดี ที่พระองค์มีตอ่ ประชาชนชาว
ไทยทุกคน ในส่วนของดนตรี และการเรี ยบเรี ยงเสียงประสานใช้ วงออร์ เคสตราเป็ นหลักในการ
บรรเลง การจัดทําบทเพลงครัง้ นี ้ ได้ มีผ้ เู ชี่ยวชาญทางด้ านดนตรี สากลเป็ นที่ปรึกษา สําหรับใน
ด้ านเนื ้อร้ องผู้วิจยั ได้ ประพันธ์ ขึ ้นเอง โดยมีผ้ เู ชี่ยวชาญทางด้ านการประพันธ์ เนื ้อร้ องและการใช้
ภาษาเป็ นที่ปรึกษา
พระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นนักพัฒนา ที่มีพระปรี ชาสามารถอย่างยิ่ง ซึง่ พระราชประวัตโิ ดย
ย่อของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระนามเดิมว่า “พระวรวงศ์ เธอ
พระองค์ เจ้ าภูมิพลอดุลยเดช” ทรงเป็ นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้ าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรม
หลวงสงขลานคริ นทร์ (ต่อมาได้ รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็ น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลย
เดชวิกรม พระบรมราชชนก) และหม่อมสังวาล (ต่อมาได้ รับการเฉลิมพระนามาภิไธย เป็ นสมเด็จ
พระศรี นคริ นทรา บรมราชชนนี) พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราช
สมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2470 ณ โรงพยาบาลเมาต์ออเบิร์น (Mount Auburn Hospital)
เมืองเคมบริ ดจ์ (Cambridge) รัฐแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts) ประเทศสหรัฐอเมริ กา พ.ศ.
2475 เมื่อเจริ ญพระชนมายุได้ สี่พรรษา เข้ าศึกษาที่โรงเรี ยนมาแตร์ เดอีจนถึงเดือนพฤษภาคมพ.ศ.
2476 จึ ง เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ไปประทั บ ณ เมื อ งโลซาน ประเทศสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ เดื อ น
กันยายน พ.ศ.2477 ทรงศึกษาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษ เข้ าศึกษาชัน้
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มัธยมศึกษา ณ โรงเรี ยนเอกอล นูเวล เดอ ลา ซืออิส โรมองด์ (ฝรั่งเศส: École Nouvelle de la
Suisse Romande) เมืองแชลลี-ซูร์-โลซาน (ฝรั่งเศส: Chailly-sur-Lausanne) เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2481 ประทับที่ประเทศไทยเป็ นเวลา 2 เดือน โดยประทับที่พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสติ และกลับไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์ แลนด์จนถึงปี พ.ศ.2488 ทรงรับประกาศนียบัตร
ทางอั ก ษรศาสตร์ จากโรงเรี ยนยิ ม นาส คลาซี ค กั ง โตนาล แล้ วทรงเข้ าศึ ก ษาต่ อ ณ
มหาวิทยาลัยโลซาน แผนกวิทยาศาสตร์ และประทับที่ประเทศไทยเป็ นครัง้ ที่ 2 ณ พระที่นงั่ บรม
พิมาน ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 9 มิถนุ ายน พ.ศ.2489 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล เสด็จสวรรคตอย่างกะทันหัน ณ พระที่นงั่ บรมพิมาน ภายในพระบรมมหาราชวัง
รัฐสภาได้ ลงมติเป็ นเอกฉันท์ในการที่จะอัญเชิญสมเด็จพระเจ้ าน้ องยาเธอ เจ้ าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช
ขึ ้นสืบราชสันตติวงศ์ต่อไปเป็ นพระมหากษัตริ ย์องค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงมีพระนามว่า
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจกั รี นฤบดินทรสยามิ
้ พระชนมายุเพียง 19 พรรษาเท่านัน้ ยังไม่บรรลุนิติ
นทราธิราชบรมนาถบพิตร” ซึ่งในขณะนันมี
ภาวะ คณะรัฐมนตรี จึงได้ แต่งตังคณะผู
้
้ สําเร็ จราชการแทนพระองค์ขึ ้น ซึง่ ประกอบไปด้ วยพระเจ้ า
บรมวงศ์เธอ กรมขุนชัยนารทนเรนทรและพระยามานวราชเทวี เพื่อทําหน้ าที่บริ หารราชการ
แผ่นดินจนกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจะทรงบรรลุนิติภาวะ และเดือน
สิงหาคม พ.ศ.2489 เข้ าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโลซาน แต่เปลี่ยนสาขาจากวิทยาศาสตร์ ไปเป็ น
สาขาสังคมศาสตร์ นิตศิ าสตร์ และรัฐศาสตร์ เนื่องด้ วยทรงคํานึงถึงพระราชภารกิจในการปกครอง
ประเทศเป็ นสําคัญ และพ.ศ.2493 ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับสมเด็จพระนาง
เจ้ าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2493 และทรงประกอบพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 จากนันทรงเสด็
้
จไปสวิสเซอร์ แลนด์ เพื่อทรงศึกษา
ต่อ และเสด็จกลับ พ.ศ. 2494 ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดา 4 พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้ า
ลูกเธอ เจ้ าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒ
ั นาพรรณวดี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้ าฟ้ามหา
วชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จ
พระเจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ย์ที่มีพระปรี ชาสามารถในศิลปะแขนงต่าง ๆ
จึงทรงได้ รับการยกย่องให้ เป็ นองค์อคั รศิลปิ นแห่งชาติและบิดาแห่งการดนตรี ทรงมีพระราชปรี ชา
ญาณในเรื่ องของดนตรี ทรงพระราชนิพนธ์ ทํานองเพลงตังแต่
้ ยงั ทรงเป็ นสมเด็จพระอนุชาธิราช
รวมบทเพลงพระราชนิ พ นธ์ ทัง้ สิ น้ 48 เพลง เพลงที่ ท รงพระราชนิ พ นธ์ ทํ า นองและคํ า ร้ อง
ภาษาอังกฤษด้ วยพระองค์เอง มี 5 เพลง คือ "Echo", "Still on My Mind", "Old-FashionedOldFashioned Melody", "No Moon" และ "Dream Island" นอกจากนี ้ มีเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์
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ทํานองขึ ้น ภายหลังใส่ในคําร้ องที่มีผ้ ปู ระพันธ์ไว้ แล้ ว คือ เพลงความฝั นอันสูงสุด เพลงเราสู้และ
เพลงรัก
งานทางด้ านดนตรี พระองค์ทรงรอบรู้ เรื่ องดนตรี เป็ นอย่างดีและทรงดนตรี ได้ หลายชนิด
เช่น แซ็ก โซโฟน คลาริ เ น็ ต ทรั ม เป็ ต กี ตาร์ และเปี ยโน โปรดดนตรี แจ๊ สเป็ นอย่า งมากและ
พระองค์ได้ ประพันธ์ เพลงที่มีความหมายและไพเราะหลายเพลงด้ วยกัน เช่น เพลงพระราชนิพนธ์
แสงเทียนเป็ นเพลงแรก สายฝน ยามเย็น ใกล้ รุ่ง ลมหนาว ยิ ้มสู้ คํ่าแล้ ว ไกลกังวล ความฝั น
อันสูงสุด เราสู้และพรปี ใหม่ ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นส่วนสําคัญอย่างหนึง่ ที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตของชาวไทย
พระองค์ได้ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้ านต่าง ๆ อันเป็ นประโยชน์แก่ชาวไทยตลอด
พระชนมายุของพระองค์ พระราชกรณี ยกิจที่สําคัญของพระองค์ คือ การเสด็จพระราชดําเนิน
เยือนประชาชนในท้ องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศ ดังในปฐมพระบรมราชโองการในระหว่างพระราช
พิธี บ รมราชาภิ เ ษก เมื่ อวัน ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 ว่า เราจะครองแผ่น ดินโดยธรรม เพื่ อ
ประโยชน์สขุ แก่มหาชนชาวสยาม (แหล่งที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki)
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็ นพระมหากษัตริ ย์ที่ทรงงานหนัก
ที่สดุ พระองค์หนึ่งของโลก พระราชกรณียกิจของพระองค์มีมากมาย ทังในด้
้ านการอนุรักษ์ ฟืน้ ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม ด้ านการแพทย์และสาธารณสุข ด้ านการศึกษา ด้ านศาสนา
ด้ านความมัน่ คงภายในประเทศ ด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ ด้ านศิลปะวัฒนธรรมและ
ด้ านการกีฬา
พระราชกรณี ย กิ จ หลัก ของพระองค์ คื อ การยกระดับ สภาพความเป็ นอยู่แ ละพัฒ นา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน โดยพระองค์ เ สด็ จ พระราชดํ า เนิ น ไปยั ง ท้ องที่ ต่ า ง ๆ พร้ อม
ทอดพระเนตรสภาพปั ญหาในท้ องที่นนด้
ั ้ วยพระองค์เอง พระองค์จะใช้ เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละปี
เสด็จพระราชดําเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตําหนักตามภูมิภาคต่าง ๆ และจะหา
โอกาสเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในพื ้นที่ใกล้ เคียงอยู่เสมอ อาจกล่าวได้ ว่า ไม่มีพื ้นที่
แห่งใดในประเทศ ที่พระองค์ไม่เคยเสร็จพระราชดําเนินไปถึง
ุ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิ
เพื่อเป็ นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่ เกียรติคณ
พลอดุลยเดช ตลอดจนเพื่อส่งเสริ มให้ ประชาชนได้ ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญ ผู้วิจยั จึง
จัดทําบทเพลงเพื่อเทิดพระเกียรติในครัง้ นี ้ เป็ นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความซาบซึ ้ง
ของพสกนิกรในพระมหากรุ ณาธิคณ
ุ ที่พระองค์ทรงมีตอ่ ปวงประชาตลอดมา ซึง่ พระองค์ท่านทรง
เป็ นที่เคารพและบูชาประดุจพ่อของแผ่นดิน เพื่อหวังปลุกจิตสํานึกคนไทยทังประเทศให้
้
ร่วมกัน
สร้ างความดี มีความสามัคคี มีความเอื ้ออาทรกันและมีความสุขกับการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชทรงสอนประชาชนชาวไทย
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ผู้วิจยั เล็งเห็นประโยชน์จากการสร้ างสรรค์บทประพันธ์ เพลงเพื่อเทิดพระเกียรติ โดยการ
ประพันธ์ เนื ้อร้ อง ทํานอง เรี ยบเรี ยงเสียงประสานและจัดการแสดงดนตรี โดยการนําวงออร์ เคส
ตรา การขับร้ องและขับร้ องประสานเสียงบทเพลงเทิดพระเกียรติ ฯ ในการแสดงความจงรักภักดี
และเป็ นการเผยแพร่ บทประพันธ์ เพลง “หนึ่งในสยาม” เพื่อเทิดพระเกี ยรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชออกสูส่ ายตาประชาชน
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. ประพันธ์ เพลงและเรี ยบเรี ยงเสียงประสานบทประพัน ธ์ เพลง “หนึ่งในสยาม” เพื่ อ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
2. สร้ างองค์ความรู้ ในกระบวนการสร้ างสรรค์บทประพันธ์ เพลง “หนึ่งในสยาม” เพื่อ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
3. จัดแสดงดนตรี บทประพันธ์ เพลง “หนึ่งในสยาม” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช รูปแบบวงออร์ เคสตราและการขับร้ อง เผยแพร่สสู่ าธารณชน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ กําหนดขอบเขตงานวิจยั ดังนี ้
1. นําท่วงทํานองบางส่วนของเพลงพื ้นบ้ านไทย และลักษณะการบรรเลงเครื่ องดนตรี
พื น้ บ้ า น มาเป็ นแนวคิดในการประพันธ์ ได้ นํ าเพลงเรื อของภาคกลาง เพลงฤาษี ห ลงถํ า้ ของ
ภาคเหนือ ภาคอีสานนําแนวการบรรเลงของแคน เพลงหนังตะลุง-ตันหยงของภาคใต้ และนํา
แนวการบรรเลงของฆ้ องคู่ มาเป็ นส่วนประกอบในการประพันธ์เพลงใหม่
2. บทเพลงที่ประพันธ์ขึ ้นใหม่ บรรเลงโดยเครื่ องดนตรี สากล โดยใช้ ระบบอิงกุญแจเสียง
(Tonality) เท่านัน้
ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
วิทยานิพนธ์ เรื่ อง บทประพันธ์ เพลง “หนึ่งในสยาม” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ผู้วิจยั จะเขียนด้ วยโน้ ตสากลเท่านัน้
ข้ อจํากัดของการวิจัย
ในการประพันธ์ เพลงจะไม่นําท่วงทํ านองเพลงพื ้นบ้ านที่พบมาใช้ ในการประพันธ์ เพลง
ทังหมด
้
จะเลือกมาเพียงบางส่วน
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คําจํากัดความที่ใช้ ในการวิจัย
บทประพันธ์ เพลง “หนึ่งในสยาม” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิ
พลอดุ ล ยเดช หมายถึ ง บทเพลงที่ ผ้ ู วิ จัย ประพัน ธ์ เ พลงสร้ างขึ น้ ใหม่ เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
วงออร์ เคสตรา (Orchestra) หมายถึง วงดนตรี มาตรฐานคลาสสิก ประกอบด้ วย 4 กลุม่
ได้ แก่ กลุ่มเครื่ องสาย กลุม่ เครื่ องลมไม้ กลุม่ เครื่ องลมทองเหลืองและกลุม่ เครื่ องเคาะตี คําว่า
ออร์ เคสตรา มาจากภาษากรี ก แปลว่า สถานที่เต้ นรํ า แต่เดิม หมายถึง วงดนตรี ที่ประกอบด้ วย
เครื่ องสาย ซึ่งใช้ นกั ดนตรี มากกว่า 1 คนเล่นแต่ละแนวต่อมามีเครื่ องลมและเครื่ องตีเพิ่มเข้ ามา
(ณัชชา พันธุ์เจริ ญ, 2552 : 262)
การเรี ยบเรี ยงเสียงวงดนตรี (Orchestration) หมายถึง การกําหนดเครื่ องดนตรี ในวงดนตรี
สําหรับแต่ละแนวของบทเพลง และวิชาที่วา่ ด้ วยกฎเกณฑ์การเรี ยบเรี ยงเสียงที่เหมาะสมสําหรับวง
ดนตรี (ณัชชา พันธุ์เจริ ญ, 2552 : 262)
การสร้ างองค์ความรู้ ใหม่ในด้ านการประพันธ์ หมายถึง การสร้ างเสียงประสานแบบใหม่
การสร้ างลักษณะจังหวะแบบใหม่ การสร้ างทํานองแบบใหม่ การเรี ยบเรี ยงเสียงสําหรับวงดนตรี
แบบใหม่ การเสนอสังคีตลักษณ์แบบใหม่ การผสมผสานวัฒนธรรมดนตรี แบบหนึ่งให้ เข้ ากับอีก
แบบหนึง่ และการนําวัตถุดบิ ทางดนตรี จากที่หนึง่ มาประยุกต์ใช้ กบั เนื ้อดนตรี อีกแบบหนึง่
ดนตรี หลากแนว (Polyphony) หมายถึง ลักษณะหนึ่งของเนือ้ ดนตรี ที่มีการผสมผสาน
ทํานองหลายแนวเข้ าด้ วยกัน พบในยุคฟื น้ ฟูศิลปวิทยาการและนิยมมากในยุคบาโรก (ณัชชา
พันธุ์เจริ ญ, 2552 : 293)
การเลียน (Imitation) หมายถึง การไล่เลียนกันของทํานองระหว่าง 2 แนวขึ ้นไป เกิดจาก
ทํานองเดียวกันที่เริ่ มไม่พร้ อมกัน เป็ นเทคนิคสําคัญในการแต่งเพลง และแนวเลียน แนวทํานอง
เดียวกันที่เริ่ มไม่พร้ อมกันเกิดขึ ้นระหว่าง 2 แนวขึ ้นไป ทําให้ เกิดการไล่เลียนกันของทํานอง
(ณัชชา พันธุ์เจริ ญ, 2552 : 176)
บันไดเสียงเพนตาโทนิก บันไดเสียงห้ าเสียง (Pentatonic Scale) หมายถึง บันไดเสียงที่
ประกอบด้ วยโน้ ต 5 ตัวในระดับเสียงต่างกัน มีโครงสร้ างที่ประกอบด้ วยขันคู
้ ่ต็มเสียง 2 คู่ ตาม
ด้ วยคู่ 3 ไมเนอร์ 1 คู่ ขันคู
้ เ่ ต็มเสียงอีก 1 คู่ และจบด้ วยคู่ 3 ไมเนอร์ อีก 1 คู่ ในตัวอย่างบันไดเสียง
C เพนตาโทนิก ประกอบด้ วยโน้ ต C, D, E, G, A, (C) เป็ นบันไดเสียงสําคัญที่พบในดนตรี เอเชีย
และอาจหมายถึงบันไดเสียงในโครงสร้ างใด ๆ ที่ประกอบด้ วยโน้ ต 5 ตัวในระดับเสียงต่างกัน
ดนตรี แนวเดียว (Monophony) หมายถึง ลักษณะหนึ่งของเนื ้อดนตรี มีทํานองแนวเดียว
้ ้หมายรวมถึงทํานองที่ทบในช่วงคูแ่ ปดต่าง ๆ ด้ วย
โดยไม่มีแนวประกอบ พบในยุคกลาง ทังนี

6

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ รับองค์ความรู้ใหม่และเทคนิคที่นํามาใช้ ในการประพันธ์เพลงเทิดพระเกียรติ ฯ
2. เป็ นแนวทางในการศึกษาทางด้ านการประพันธ์เพลงแบบสร้ างสรรค์
3. เป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษาทางด้ านมานุษยดุริยางควิทยาและด้ านการประพันธ์เพลง
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง บทประพันธ์ เพลง “หนึ่งในสยาม” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ า อยู่หัว ภูมิ พ ลอดุล ยเดช เป็ นการวิ จัย โดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ (Qualitative
Research) โดยวิจยั เชิงเอกสาร ผู้วิจยั ได้ กําหนดวิธีดําเนินการวิจยั ดังนี ้
1. การเก็บข้ อมูล
ทบทวนวรรณกรรมด้ านเอกสารทางวิชาการ ตํารา งานวิจยั หนังสือด้ านการประพันธ์
เพลง ซีดีเพลงพืน้ บ้ าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ เครื่ องดนตรี
คอมพิวเตอร์
2. การรวบรวมข้ อมูลและการประพันธ์เพลง
รวบรวมข้ อมูลทัง้ ส่ว นที่ เ ป็ นเอกสาร เพื่ อ รวบรวมรายละเอี ย ดที่ เ กี่ ย วกับ บทเพลง
เทิดพระเกียรติ เพื่อสร้ างบทประพันธ์เพลง “หนึง่ ในสยาม” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช โดยการประพันธ์เนื ้อร้ อง ทํานอง เรี ยบเรี ยงเสียงประสานและรูปแบบ
การจัดวงดนตรี
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
รวบรวมจากเอกสารงานวิจยั และแบ่งประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการเรี ยงเรี ยง
เนือ้ หาเพื่อเข้ าสู่การประพันธ์ เนื ้อร้ อง และเรี ยบเรี ยงเสียงประสาน โดยผ่านการตรวจสอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
4. การสรุปและนําเสนอผลงาน
นําข้ อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์มาสรุปและประมวลเข้ าด้ วยกัน เพื่อให้ เกิดแนวคิดและ
นําไปประพันธ์เพลง โดยนําเสนอผลงานเป็ นเอกสารทางวิชาการ
ลําดับขัน้ ตอนในการเสนอผลการวิจัย
การเสนอผลการวิจยั นัน้ แบ่งออกเป็ น 5 บท คือ บทที่ 1 บทนํา บทที่ 2 เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ ยวข้ อง บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย บทที่ 4 บทวิเคราะห์ บทที่ 5 สรุ ปผลการวิจัย
อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ผู้วิจยั มีความประสงค์จะให้ บทประพันธ์เพลง “หนึ่งในสยาม” เป็ นตัวแทนของพสกนิกรทัว่
ทุก ภาคของประเทศไทย ในการเทิ ด พระเกี ย รติย ศและถวายพระพรแด่พ ระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช จึงศึกษาเรื่ องราวของดนตรี ท้องถิ่นต่าง ๆ ทังดนตรี
้
ล้านนา(ภาคเหนือ)
ดนตรี ภาคอีสาน ดนตรี ภาคกลางและดนตรี ภาคใต้ เพื่อก่อให้ เกิดความคิดในการประพันธ์ เพลง
ตลอดจนเลือกสรรเอาข้ อมูลบางประการของดนตรี บทเพลงพื ้นบ้ านที่ได้ ศกึ ษานํามาสอดแทรกไว้
บางส่วนของบทเพลงที่ประพันธ์ขึ ้น
ศึกษาเอกสารและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องราวดังกล่าว พร้ อมทังเลื
้ อกสรรที่จะบรรจุไว้ ใน
บทประพันธ์ เพลง “หนึ่งในสยาม” และเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ลึกซึ ้งยิ่งขึ ้น จึงได้ ศึกษาเรื่ องราว
ของ “ดนตรี ช าติ พัน ธุ์ วิ ท ยา” (Ethnomusiccology) ไว้ ด้ ว ย นอกจากนัน้ ยัง ได้ ศึก ษาเกี่ ย วกับ
แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินงาน
วิจยั โดยแบ่งเป็ นประเด็นดังนี ้
2.1 แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดที่ใช้ ในงานวิจยั เรื่ องนี ้ ประกอบด้ วยแนวคิดและทฤษฎีการศึกษาทางด้ านมานุษย
ดุริยางควิทยา เอกสารแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประพันธ์เพลง โดยแบ่งเป็ นประเด็นดังนี ้
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีการศึกษาทางมานุษยดุริยางควิทยา
คํ า ว่า “Ethnomusicology” มี ก ารกล่า วถึ ง กัน อย่า งกว้ า งขวาง แต่นิ ย ามศัพ ท์
ั ญัติของไทย จึงมีผ้ ใู ช้ กนั ต่าง ๆ นานา โดยนักวิชาการ
“Ethnomusicology” นี ้ยังไม่มีในศัพท์บญ
ดนตรี ทงหลายได้
ั้
ให้ คํานิยามศัพท์คําว่า “Ethnomusicology” เป็ นภาษาไทยไว้ ดงั นี ้
ปั ญ ญา รุ่ ง เรื อ ง(2546: 21) ได้ อ ธิ บ ายความหมายของมานุษ ยดุริ ย างควิ ท ยา
(Ethnomusicology) ในหนัง สื อ หลัก วิ ช ามานุษ ยดุริ ย างควิ ท ยาไว้ ว่ า มานุษ ยดุริ ย างควิ ท ยา
หมายถึง ความรู้ วิชาการหรื อการศึกษาหาความรู้ ด้านดนตรี ในแง่วฒ
ั นธรรมของมนุษย์ คือ
ศึกษาตัวดนตรี ในแง่ของดุริยางควิทยา (Musicology) และศึกษาบทบาทหน้ าที่ของดนตรี ในสังคม
เช่น เหตุผลในการที่มนุษย์ประดิษฐ์ คิดค้ นสร้ างดนตรี ของตน คุณลักษณะเฉพาะของดนตรี การ
ใช้ ดนตรี ใ นสัง คม ความหมายของดนตรี ที่ มี ต่ อ ผู้ค นในสัง คมนัน้ ๆ ความดํ า รงอยู่ ความ
เปลี่ยนแปลง และความเสื่อมสลายของดนตรี ในสังคม ได้ กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีทางมานุษย
ดุริยางควิทยาว่า การศึกษาทางมานุษยดุริยางควิทยาเป็ นการศึกษาดนตรี ที่กําลังดําเนินไปใน
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ปั จจุบนั ดํารงอยูใ่ นปั จจุบนั ของสังคมใดสังคมหนึ่ง โดยศึกษาทังตั
้ วดนตรี แนวคิดทางดนตรี ของ
ผู้คน การสร้ างเครื่ องดนตรี รู ปแบบของดนตรี บทเพลง การขับร้ อง การบรรเลงและบทบาท
หน้ า ที่ และการใช้ ดนตรี ใ นโอกาสต่า ง ๆ คี ตกวี นักดนตรี
ผลงาน การดํา รงอยู่และการ
เปลี่ยนแปลงของดนตรี ในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี กบั สังคม และวัฒนธรรมของมนุษย์
ในท้ องถิ่นต่าง ๆ โดยมุง่ ศึกษาภาคสนามเป็ นสําคัญ เป็ นการศึกษาที่ไม่ตายตัวและไม่มีวนั จบสิ ้น
เนื่องจากดนตรี มีการเปลี่ยนไปตามสังคมอยู่เสมอ ลักษณะพิเศษของสาขาวิชามานุษยดุริยางค
วิทยา (Ethnomusicology) คือ
1. เป็ นการศึก ษาเรื่ อ งราวทางดนตรี ข องมนุษ ย์ อย่า งลึก ซึง้ ทัง้ ในตัว ดนตรี เ อง
สังคมและวัฒนธรรม
2. เป็ นการศึ ก ษาดนตรี ที่ ยัง มี ชี วิ ต อยู่ โดยภาพรวมของธรรมชาติ ในการ
สร้ างสรรค์ศลิ ปะของมนุษยชาติ ซึง่ โดยมากจะเป็ นการสืบทอดแบบมุขปาฐะ
3. เป็ นการอธิบายข้ อเท็จจริ งทางดนตรี ในแง่ของเนื ้อหาทางสังคมและวัฒนธรรม
ทัง้ ที่ เ ป็ นวัฒ นธรรมเดี่ ย ว และวัฒนธรรมที่ ประสมประสานกัน ระหว่า งมนุษ ย์ ก ลุ่ม ต่า ง ๆ จาก
อิทธิพลทังภายนอกและภายในสั
้
งคมนัน้
4. เป็ นการทํางานวิจยั ภาคสนาม โดยการหาข้ อเท็จจริงจากแหล่งต่าง ๆ ที่ปรากฎ
อยูใ่ นขณะนันโดยไม่
้
จํากัดเวลา สถานที่ และประเภทของดนตรี
หนังสือ The New Grove Dictionary of Music and Musicians ได้ ให้ ความหมาย
ของคําว่า Ethnomusicology ไว้ ว่า Ethnomusicology ประกอบด้ วยคําสองคํา คือ คําว่า Ethno
และ Musicology ซึง่ หมายถึง วิชาที่ว่าด้ วยการศึกษาดนตรี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คือ
การศึก ษาดนตรี ที่ เ ป็ นอยู่ในปั จ จุบัน ไม่ใ ช่ ศึก ษาเพี ย งแค่ด นตรี แ บบฉบับ ของตะวัน ตกเท่ า นัน้
การศึก ษาดนตรี จํ า เป็ นต้ อ งศึก ษาในเรื่ อ งของตัว ดนตรี เครื่ อ งดนตรี การแสดง ตลอดจน
วัฒนธรรมและสิง่ ต่าง ๆ
นอกจากนี ย้ ังมีนักมานุษยดุริยางควิทยาและผู้รอบรู้ ด้ านสาขามานุษยดุริยางค
วิทยาหลายท่าน ได้ ให้ คําจํากัดความ นิยามความหมายและขอบเขต ขอบข่ายในการศึกษาทาง
มานุษยดุริยางควิทยาไว้ ดงั ต่อไปนี ้คือ
Alan Merriam (1964: 6) นักมานุษยวิทยาชาวอเมริ กนั ได้ สรุ ปเกี่ยวกับระเบียบ
วิธีทางมานุษยดุริยางควิทยาไว้ ในหนังสือ The Anthropology of Music ว่าวิชามานุษยดุริยางค
วิทยา มีเป้าหมายที่จะใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการวิจยั พฤติกรรมและผลิตผลของมนุษย์งาน
ของนักมานุษยดุริยางควิทยาเป็ นการศึกษาดนตรี เพื่อที่จะเข้ าใจวัฒนธรรมเป็ นวิธีการที่ต้องใช้ ทงั ้
งานภาคสนามและห้ องทดลอง และแนวคิดของ Merriam เน้ นหนักในเรื่ ององค์ประกอบของสังคม
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ที่ปรากฎในรูปของความงาม การแสดงและความคิดสร้ างสรรค์ทางดนตรี
Bruno Nettl (1983: 62-66) ได้ ให้ ข้อแนะนําและแนวทางในการศึกษาไว้ ในหนังสือ
Theory and Method in Ethnomusicology ว่าการศึกษาภาคสนามคือหัวใจสําคัญของการศึกษา
ทางด้ านมานุษยดุริยางควิทยา การวิจัยเน้ นศึกษาดนตรี และวัฒนธรรมต่า ง ๆ ของมนุษย์ ทัง้
า การหลอมรวมของชนเผ่า การผสมผสานทางวัฒนธรรม
เรื่ องราวที่ได้ ยินมา ที่ ตงของชนเผ่
ั้
ตลอดจนการศึกษาสภาพความเป็ นจริงที่เป็ นอยูข่ องมนุษย์แต่ละเผ่าในช่วงเวลานัน้ การศึกษานัก
มานุษยดุริยางควิทยา จําเป็ นต้ องสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างตัวเองกับบุคคลที่เป็ นเจ้ าของ
ั ้ องมีการบันทึกและ
วัฒนธรรม เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ดีที่สดุ จากแหล่งข้ อมูลนัน้ ๆ ข้ อมูลดิบที่ได้ นนต้
บางทีจําเป็ น ต้ องเขียนโน้ ตประกอบด้ วย เมื่อภารกิจจากภาคสนามสิ ้นสุดลง ก็ต้องนําข้ อมูลที่ได้
จากการศึกษภาคสนามมาวิเคราะห์ ตรวจสอบ หากข้ อมูลไม่ครบถ้ วน ก็จําเป็ นต้ องหาข้ อมูล
เพิ่มเติม
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีในการจัดแบ่ งหมวดหมู่เครื่องดนตรี (Organology)
การจัดหมวดหมูเ่ ครื่ องดนตรี มีความสําคัญสําหรับนักมานุษยวิทยาที่ทําการศึกษา
เกียวกับดนตรี และระบบที่ได้ รับการยอมรับในเชิงวิชาการได้ แก่ ระบบที่คดิ ค้ นโดย อิริค เอ็ม ฟอน
ฮอร์ นบอสเตลและเคิร์ทสัคท์ (Eric M. Von Hornbostel & Curt Sachs) หรื อเรี ยกกันว่าระบบ
ฮอร์ นบอสเตลและสัคท์ การจัดหมวดหมู่ตามระบบฮอร์ นบอสเตลและสัคท์ ได้ แบ่งเครื่ องดนตรี
ออกเป็ น 4 ตระกูลหลัก ๆ ดังนี ้
1. ตระกูลที่เสียงเกิดจากการสัน่ สะเทือนของกระแสอากาศ (Aerophones) หรื อ
้
อนของอากาศ หรื อลมเป็ นหลักสําคัญ
เครื่ องลมเป็ นเครื่ องดนตรี ที่ผลิตเสียงโดยอาศัยการสันสะเทื
กระแส ลมจะถูกบังคับให้ พ่งุ ไปปะทะหรื อผ่านสิ่งอื่น (ลิ ้นหรื อปาก) แล้ วเกิดขึ ้น ในขณะที่มีลําท่อ
ที่มีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันทําหน้ าที่เป็ นตัวกําธรและเปลี่ยนแปลงระดับความสูง-ตํ่าของเสียง
จําแนกออกได้ เป็ นชนิดย่อย ๆ คือ
1.1 ประเภทขลุย่ (Blow hole) ได้ แก่เครื่ องดนตรี ประเภทขลุย่ ที่ไม่มีปากนกแก้ ว
ทุกชนิด เช่น panpine โหวด และ ขลุย่ ผิว เป็ นต้ น
1.2 ประเภทนกหวีด (Whistle mouthpiece) ได้ แก่ ขลุย่ ที่มีปากนกแก้ ว เช่น
ขลุย่ รี คอร์ ดเดอร์ ขลุย่ เพียงออ ขลุย่ หลีบ รวมทังนกหวี
้
ดด้ วย
1.3 ประเภทปี่ ลิ ้นเดี่ยว (Single reed) ได้ แก่ ปี่ คลาริ เนต แซ็กโซโฟน เป็ นต้ น
1.4 ประเภทปี่ ลิ ้นคู่ (Double reed) ได้ แก่ ปี่ ใน ปี่ แน ปี่ มอญและปี่ โอโบ
1.5 ประเภทปี่ มีถงุ ลม (Bagpipes) ได้ แก่ ปี่ สก็อตซ์ ทุกชนิด
1.6 ประเภทแตร (Cup mouthpiece) ได้ แก่ ทรัมเป็ ต ทรอมโบน เป็ นต้ น
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1.7 ประเภทลิ ้นอิสระ (Free reed) ได้ แก่ แคน ปี่ จุม แอคคอเดี ้ยน เป็ นต้ น
1.8 ประเภทเครื่ องลมอิสระ (Free aerophone) เสียงที่เกิดจากเครื่ องดนตรี
ประเภทนี ย้ ากที่ จะกํ าหนดระดับเสียง และไม่สามารถดําเนินทํ านองได้ เช่น ธนูติดว่าว (bullroarers) เป็ นต้ น
1.9 ออร์ แกน (Organ) หมายถึง ออร์ แกนตามโบสถ์ ชนิดที่มีลิ ้นพิเศษ ไม่ใช่
ออร์ แกนเป่ าด้ วยปาก
2. ตระกู ล ที่ เ สี ย งเกิ ด จากการสั่ น สะเทื อ นของสาย (Chordophones) หรื อ
เครื่ องสาย เป็ นเครื่ องดนตรี ที่ผลิตเสียงโดยอาศัยการสัน่ สะเทือนของสายเป็ นแหล่งกําเนิดเสียง
วิธีการผลิตเสียงทําได้ ในหลายลักษณะ เช่น วิธีดีดด้ วยไม้ หรื อนิ ้ว และวิธีสีด้วยคันชัก จําแนก
ออกเป็ นชนิดย่อย ๆ ได้ 5 ประเภท ดังนี ้
2.1 ประเภทดุริยธนู (Musical bow) ได้ แก่ พิณนํ ้าเต้ า พิณเพียะ เป็ นต้ น
2.2 ประเภทลีร์ (Lyres) พิณแบบนี ้ไม่มีใช้ ในประเทศไทย แบ่งออกเป็ นชนิดที่มี
กล่องเสียงเป็ นรูปเหลี่ยม และรูปกลม พบในอัฟริกาและยุโรป
2.3 ประเภทฮาร์ พ (Harps) แบ่งออกได้ 3 ชนิดตามรูปลักษณ์ คือ ชนิดที่มี
กล่องเสียงเป็ นรูปชาม (bowl) เช่น พิณพม่า ชนิดที่มีกรอบเป็ นมุม (angle) และชนิดที่มีกรอบเป็ น
รูปสะดึง (frame) สองชนิดหลังนี ้ไม่มีในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงไต้
2.4 ประเภทพิณ (lute) แบ่งออกเป็ น 2 ชนิดย่อย ๆ คือ
2.4.1 ชนิดที่ใช้ ดีด (Plucked lute) มีทงชนิ
ั ้ ดที่มีนม (fretted) และ ไม่มีนม
(unfretted) ทังสองชนิ
้
ดนันยั
้ งแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ ชนิดที่ด้านหลังของกล่องเสียงเห็นรู ปกลม
(roune back) เช่น แมนโดลินและเบนโจอิตาลี และชนิดที่ด้านหลังของกล่องเสียงแบน (flat back)
อย่างกระจับปี่ ของไทย ซึงและพิณอีสาน เป็ นต้ น
2.4.2 ชนิ ด ที่ ใ ช้ สี (Bowed lute) ส่ ว นมากไม่ มี น ม ได้ แ ก่ ซอด้ ว ง ซออู้
ไวโอลิน แต่บางชนิดก็มีนม เช่น สะล้ อก็อบของเมืองน่าน (เรี ยกว่า พิณสี) และซอวิโอลของยุโรป
เป็ นต้ น
2.5 ประเภทจะเข้ (Zither) แบ่งออกเป็ น 5 ชนิดย่อย ๆ คือ
2.5.1 ชนิดไม่ซบั ซ้ อน (Simple zither) เช่น จิ ้น (qin) ของจีน ตึง่ ตึ ้ง ของ
ไทยล้ านนาและเงาะซาไกทางใต้ ของไทย เป็ นต้ น
2.5.2 ชนิดลําตัวยาว (Long zither) เช่น จะเข้ ไทย กู่เจิ ้ง (zheng) ของจีน
โกโตะ (koto) ของญี่ปนุ่ เป็ นต้ น
2.5.3 ชนิดมีกล่องเสียงใช้ ดีด (Plucked board) พบในทวีปยุโรป ได้ แก่
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ซาลเตอรี (psaltery) ฮาร์ พซิคอร์ ด (harpsichord) เวอร์ จินอล (virginal)
2.5.4 ชนิดมีกล่องเสียงใช้ ตี (Struck board) ได้ แก่ ซานเตอร์ (santur)
ของเปอร์ เซีย ขิม (dulcimer) คลาวิคอร์ ด (clavichord) และเปี ยโน (piano) เป็ นต้ น
3. ตระกูลที่เสียงเกิดจากการสัน่ สะเทือนของมวลวัตถุในตัวเอง (Idiophones) หรื อ
เครื่ องตีเครื่ องกระทบ ลักษณะสําคัญของเครื่ องดนตรี ประเภทนี ้เป็ นวัตถุตนั ทึบ เสียงเกิดจากการ
สัน่ สะเทือนของวัตถุ มีคณ
ุ ลักษณะที่ตา่ งกัน เช่น โลหะและไม้ แบ่งออกได้ 8 ชนิด คือ
3.1 ประเภทที่นําไปตี (Stamping) โดยเสียงเกิดจากวัตถุที่เป็ นตัวนําไปกระทบ
กับสิง่ อื่น เช่น ทังบั
้ ง้ ที่เสียงเกิดจากกระบอก
4. ตระกูลที่เสียงเกิดจากการสัน่ สะเทือนของแผ่นหนัง (Membranophones) หรื อ
เครื่ องหนัง เครื่ องดนตรี ประเภทนี ้เกิดเสียงจากการสัน่ สะเทือนของวัตถุที่เป็ นแผ่นหนัง เช่น กลอง
ชนิดต่าง ๆ (ปั ญญา รุ่งเรื อง, 2549 : 28-30)
ในงานวิจยั ฉบับนี ้ผู้วิจยั ศึกษาลักษณะการบรรเลงของเครื่ องดนตรี พื ้นบ้ าน ได้ แก่
กลองแอววงตึง่ นง แคนและฆ้ องคู่ เป็ นแนวทางสร้ างแรงบันดาลใจในการประพันธ์ และเป็ น
สัญลักษณ์ของดนตรี ภาคต่าง ๆ
2.1.3 ทฤษฎีการวิเคราะห์ ทางดนตรีวิทยา
การศึกษาวิเคราะห์ทางดนตรี วิทยา เป็ นการศึกษาวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะทางดนตรี
ั้
แต่
โดยใช้ หลักทฤษฎีดนตรี ตะวันตกในการวิเคราะห์ ซึ่งอาจจะไม่ตรงตามหลักทฏษฎีทงหมด
สามารถใช้ เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ได้ ในงานวิจยั นี ้ผู้วิจยั ได้ แบ่งทฤษฎีสําหรับการวิเคราะห์
เป็ นสองส่วนคือ การวิเคราะห์แนวดําเนินทํานองเพลงพื ้นบ้ าน เครื่ องดนตรี ดําเนินทํานองและ
จังหวะ ได้ แก่ กลองแอวในวงตึง่ นง แคนและฆ้ องคู่
1. ทฤษฎีในการวิเคราะห์แนวดําเนินทํานอง
การวิเคราะห์แนวดําเนินทํานอง หมายถึง การวิเคราะห์ทํานองเพลงที่บรรเลง
โดยผู้วิจยั ใช้ แนวคิดต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ดงั นี ้
ณัชชา โสคติยานุรักษ์ (2542: 5-12) ได้ กล่าวถึง การวิเคราะห์ทํานอง โดยให้
ความหมายของทํานอง คือ เสียงขึน้ เสียงลงหลายเสียงที่ปะติดปะต่อกันเป็ นชุด แต่ละเสียง
นอกจากจะมีระดับเสียงสูง เสียงตํ่า เสียงขึ ้น เสียงลง ซึง่ เสียงมนุษย์ร้องเลียนได้ สามารถสะท้ อน
อารมณ์ ของเพลงได้ โดยตรง การวิเคราะห์ ทํานองจึงควรหาแง่มมุ ที่น่าสนใจมากล่าวถึงให้ มาก
ที่สดุ ประเด็นที่ควรวิเคราะห์ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับทํานองคือ
ช่วงเสียง (Range) คือ ระยะห่างระหว่างตัวโน้ ตที่มีระดับเสียงสูงสุดและตัวโน้ ต
ที่มีระดับเสียงตํ่าสุดของแนวดําเนินทํานอง
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การดําเนินทํานองแนวเดียว การดําเนินทํานอง หมายถึง การที่ทํานองเคลื่อนที่
ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง มีอยู่ 3 ทิศทาง คือ ทิศทางขึ ้น เมื่อโน้ ตตัวหลังมีระดับเสียงสูงกว่า
ทิศทางลงเมื่อโน้ ตตัวหลังมีระดับเสียงตํ่ากว่า และทิศทางคงที่เมื่อโน้ ตยํ ้าอยู่ที่ระดับเสียงเดิม การ
้
านองนัน้ ๆ
วิเคราะห์ทิศทางของทํานองควรดูภาพรวมของทิศทาง แล้ วสรุ ปทิศทางทังหมดของทํ
ว่ามีทิศทางขึ ้น-ลง การดําเนินทํานองจากโน้ ตตัวหนึ่งไปยังโน้ ตอีกตัวหนึ่งมากน้ อยเพียงใด วัดได้
จากการนับขันคู
้ ่ การวิเคราะห์ ขนคู
ั ้ ่ในเบื ้องต้ นเหมือนกับการวิเคราะห์ทิศทาง แต่การวิเคราะห์
ทํานองให้ เกิดประโยชน์ต้องดูภาพรวมทังหมดโดยดู
้
จากโน้ ตสูงสุด หรื อตํ่าสุดที่แสดงเค้ าโครงของ
ทิศทางทํานองบนจังหวะสําคัญ
การดําเนินทํานองสองแนว โดยณัชชา โสคติยานุรักษ์ (2542 : 10-12) ได้ เสนอ
แนวทางในการวิเคราะห์การดําเนินทํานองสองแนวไว้ วา่ ทิศทางระหว่างทํานองสองแนว คือ เมื่อ
ทราบทิ ศ ทางของทํ า นองแต่ ล ะแนว สามารถวิ เ คราะห์ ทิ ศ ทางการเคลื่ อ นที่ ข องทํ า นองว่ า มี
ความสัมพันธ์อย่างไร แบ่งเป็ น 3 ลักษณะคือ
1. การเคลื่อนที่แบบเลียน (Imitation) เป็ นการเคลื่อนที่ของทํานองสองทํานอง
ในลักษณะการเลียน
2. การเคลื่อนทํานองสองแนวแบบขนาน (Similar Motion) เป็ นการเคลื่อนที่ของ
ทํานองทังสองแนวไปในทิ
้
ศทางเดียวกัน
3. การเคลื่อนทํานองสองแนวแบบสวนทาง (Contrary Motion)เป็ นการเคลื่อนที่
ของทํานองในทิศทางตรงกันข้ าม คือ เมื่อแนวหนึง่ มีทิศทางขึ ้น อีกแนวหนึง่ มีทิศทางลง
ณัชชา โสคติยานุรักษ์ (2542 : 57) ได้ กล่าวถึง การแปรทํานอง (Variation) ว่า
เป็ นเทคนิคที่ทําการซํ ้า (Repetition) มาดัดแปลง แต่ยงั คงรักษาของเดิมไว้ ถ้ ารักษาของเดิมไว้
มาก หมายความว่ามีการแปรเกิดขึ ้นน้ อย ในทางตรงกันข้ าม ถ้ ารักษาของเดิมน้ อยก็จะมีการ
แปรมาก แต่การแปรจะมากหรื อน้ อยต้ องเหลือเค้ าโครงเดิมไว้ บ้าง การแปรในระดับของการ
พัฒ นาประโยคเพลงมัก เป็ นการแปรในระดับ ที่ แ ปรน้ อ ย
แต่รั ก ษาของเดิม ไว้ ม ากกว่ า
ส่วนประกอบของเพลงที่แปรได้ คือ ทํานอง (Melody) จังหวะ (Rhythm) เสียงประสาน (Harmony)
และสีสนั ของเสียง (Timbre)
2. ทฤษฎีในการวิเคราะห์แนวดําเนินจังหวะ (Rhythmic Organization)
ณัชชา โสคติยานุรักษ์ (2542 : 13-23) ได้ กล่าวถึง การวิเคราะห์จงั หวะโดยได้
อธิบายศัพท์ที่เกี่ยวกับจังหวะ ซึง่ ในภาษาอังกฤษใช้ ศพั ท์ตา่ งกันในการสื่อความหมาย แต่ในทาง
ั ญัติ ภาษาไทยที่ชี ้เฉพาะเจาะจง
ภาษาไทยใช้ คําว่า”จังหวะ” ในการเรี ยกรวม ๆ และได้ ใช้ ศพั ท์บญ
สําหรับความหมายต่าง ๆ ของจังหวะ ดังนี ้
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จังหวะ (Beat) ใช้ ในความหมายของการเน้ นจังหวะ และจํานวนจังหวะในห้ อง
โดยรวมถึงจังหวะเน้ น (Accented beat) จังหวะหนัก (Strong beat) และจังหวะเบา (Weak
beat)
อัตราจังหวะ (Rhythm) ใช้ อธิบายสัญลักษณ์ที่บอกความสันยาวของตั
้
วโน้ ตและ
ตัวหยุด
อัตราความเร็ ว (Tempo) ใช้ ในความหมายของจังหวะที่บง่ บอกความช้ าเร็ว
อัตราจังหวะ (Time หรื อ Meter) ใช้ ในความหมายของจังหวะที่เป็ นตัวกําหนด
จังหวะ (Beat) ซึง่ นักดนตรี ต้องรู้จงั หวะก่อนจึงจะคิดแนวการเล่น เพื่อเน้ นจังหวะหนักและจังหวะ
เบาได้ ถกู ต้ อง
เครื่ องหมายกําหนดจังหวะ (Time Signature หรื อ Meter Signature หรื อ
Meter) ปกตินกั ดนตรี มกั ใช้ คํานี ้ในความหมายถึง เพลงนี ้อยู่ในจังหวะ
หรื อ เครื่ องหมาย
กํ า หนดจัง หวะ หมายถึ ง ตัว เลขสองตัว วางซ้ อ นกัน อยู่ต อนต้ น เพลง หรื อ อาจเป็ นสัญลัก ษณ์
สัญลักษณ์ ซึง่ มีความเหมือนตัวเลข เช่น C (Common Time) เป็ นต้ น เป็ นตัวกําหนดอัตราจังหวะ
ซึง่ ทําให้ ทราบถึงวิธีการนับจังหวะและการเน้ นจังหวะในแต่ละห้ อง
อนรรฆ จรัณยานนท์ (2542 : เอกสารประกอบการสอน) ได้ อธิบายการวิเคราะห์
แนวดํ า เนิ น ทํ า นอง (Melodic line) ในส่ว นของโครงสร้ างทํ า นองวิเ คราะห์ รู ป ร่ า งของทํ า นอง
(Melodic contour) และพิสยั (Range) การวิเคราะห์แนวดําเนินทํานองสองแนว ทําการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวทํานองทังคู
้ ่ (Relationships between lines) คือ ความสัมพันธ์ เกี่ยวกับ
ทิศทางของทํานอง (Directional relationships) ประกอบด้ วยความสัมพันธ์ แบบตรงกันข้ าม
(Contrary motion) ความสัมพันธ์ ที่มีการเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกัน (Similar motion) และ
ความสัม พัน ธ์ แ บบการเลี ย น (Imitation) การวิ เ คราะห์ แ นวดํ า เนิ น จัง หวะ ทํ า การวิ เ คราะห์
องค์ประกอบจังหวะ (Rhythmic organization) อัตราจังหวะ (Meter) อัตราความเร็ ว (Tempo)
และอัตราความสันยาวของจั
้
งหวะ (Rhythmic duration)
2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาเรื่ อง บทประพันธ์ เพลง “หนึ่งในสยาม” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้วิจัยกํ าหนดประเด็นการศึกษาที่เป็ นสารัตถะที่เกี่ ยวข้ องกับ
งานวิจยั คือ ความเป็ นมาของเพลงพื ้นบ้ านของแต่ละภาค ซึง่ ได้ นําเพลงพื ้นบ้ านบางส่วนมาเป็ น
ส่ว นประกอบในการประพัน ธ์ เ พลง ลัก ษณะการบรรเลงของเครื่ อ งดนตรี พื น้ บ้ า นภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคใต้ โดยสามารถสรุปได้ ดังนี ้
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2.2.1 เพลงพืน้ บ้ านภาคกลาง
เพลงพื ้นบ้ านภาคกลาง กล่าวไว้ ในสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เล่ม 12:
2542 ความสําคัญสรุปได้ วา่
เพลงพื ้นบ้ าน หรื อ เพลงพื ้นเมือง หรื อ ดนตรี พื ้นบ้ าน ซึง่ ทังหมดมี
้
ความหมาย
เดียวกัน คือหมายถึง เพลงของคนที่อยู่ในสังคม ชนบท ส่วนการร้ องอาจจะร้ องคนเดียว ร้ อง
โต้ ตอบ หรื อร้ องเป็ นหมู่คณะก็ได้ มีเครื่ องดนตรี ที่ประดิษฐ์ ขึ ้นมาเองบ้ าง เป็ นเพลงที่สืบทอดกัน
มาปากต่อปาก โดยไม่มีการบันทึกไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เล่นกันเพื่อความสนุกสนานบันเทิง
ผ่อนคลายความเหนื่อย จากการทํานาทําไร่หรื อเพื่อแสดงออกถึงความรักของชายหนุ่มหญิงสาว
เพื่อพิธีกรรมต่าง ๆ บ้ าง เพื่อเห่กล่อมบ้ าง เพลงเหล่านี ้จะร้ องกันเป็ นภาษาถิ่น มีท่วงทํานอง
ตลอดจน บทร้ อง ท่าทาง เครื่ องดนตรี เป็ นเอกลักษณ์ของท้ องถิ่นนัน้ ๆ
ลักษณะเพลงพื ้นบ้ านจะมีความเรี ยบง่ายในถ้ อยคํา เน้ นความสนุกสนานเป็ นหลัก
เนื ้อความส่วนใหญ่จะเป็ นคําบอกเล่าจากพ่อเพลง แม่เพลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายบัวเผื่อน โพธิ์
พักตร์ นายไสว วงษ์ งามและนางบัวผัน จันทร์ ศรี สามคนนี ้เป็ นที่ร้ ูจกั กันทัว่ ไป เป็ นพ่อเพลง แม่
เพลงชันครู
้ ที่จะแยกจากเพลงพื ้นบ้ านสุพรรณบุรีไม่ออก เพราะเคยเล่นและเคยอยู่ในบรรยากาศ
เก่า ๆ ครัง้ 50 ปี ก่อน เนื ้อหาสาระของเพลงพื ้นบ้ านที่ร้องกัน ไม่ว่าทํานองเพลงจะเป็ นชนิดใด
คือเรื่ องผู้ชายเกี ้ยวผู้หญิง แล้ วผู้หญิงก็ตอบหรื อซักถามหรื อว่าผู้ชายให้ เจ็บ ๆ เท่านัน้ สิ่งสําคัญ
ในการร้ องอยู่ที่ผ้ รู ้ องเพลงต้ องคิดค้ นกลอนสด ร้ องแก้ กนั ด้ วยปฏิภาณอันทําให้ เกิดรสสนุกขึ ้นทัง้
สองฝ่ ายมาในตอนหลัง ๆ ผู้ว่าเพลงมีความชํานาญแคล่วคล่องขึ ้น จึงคิดหาหนทางแยกแยะการ
ร้ องเพลงไปต่าง ๆ นานา เช่น ลักหา พาหนี ชิงชู้ ตีหมากผัว เป็ นต้ น
เพลงพื ้นบ้ านที่มีอยู่ในสุพรรณบุรีมีหลายชนิด ล้ วนเป็ นเพลงที่ชาวบ้ านในท้ องถิ่น
ประดิษฐ์ แบบแผนการร้ องไปตามความนิยม และสําเนียงภาษาพูดที่แตกต่างกันไป นิยมร้ องกัน
ในเวลาเทศกาลงานวันสําคัญที่มีการชุมนุมผู้คนในหมู่บ้านกันชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว เช่น ตรุษสงกรานต์
ขึ ้นปี ใหม่ ทอดกฐิ น ทอดผ้ าป่ า แม้ กระทัง่ เข้ าไปเกี่ยวข้ องในวงการการทํามาหากิน เช่น งานเกี่ยว
ข้ าว นวดข้ าว เป็ นต้ น เพลงปรบไก่ เพลงเกี่ยวข้ าว เพลงเรื อ เพลงอีแซวเป็ นเพลงพื ้นบ้ านที่เคย
เป็ นที่นิยมของชาวสุพรรณบุรีในอดีต มาในปั จจุบนั นี ้เลือนหายไปมากแล้ ว
ในสมัยก่อนมีงานชุมนุมใหญ่งานหนึ่ง คือ งานนมัสการหลวงพ่อโต วัดป่ าเลไลยก์
วรวิหารในเดือนสิบสอง ซึง่ มีประจําทุกปี ชาวสุพรรณถือเป็ นธรรมเนียมกันว่าต้ องไปฟั งเพลงที่วดั
้ เนื่องจากเวลาดังกล่าวเป็ นฤดูนํ ้าหลาก
ป่ าเลไลยก์วรวิหารกันให้ เป็ นที่สนุกสนาน ที่เป็ นเช่นนันก็
ท่วมพื ้นที่ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
เนื่องจากผู้คนมาชุมนุมกันในงานดังกล่าวมากมาย บรรดาพ่อ เพลงแม่เพลงจาก
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ถิ่นต่าง ๆ ก็มาชุมนุมกันโดยปริ ยาย พวกมาเรื อก็เล่นเพลงเรื อ พวกมาทางบกก็เล่นเพลงอีแซว
เพลงปรบไก่ แต่เพลงเกี่ยวข้ าวไม่คอ่ ยมีเล่นกัน อาจจะเป็ นเพราะเก็บไว้ เล่นตอนลงแขกเกี่ยวข้ าว
กันก็เป็ นได้ บรรดาเพลงดังที่กล่าวถึงนี ้ เพลงอีแซวดูเหมือนจะนิยมกันมาก ด้ วยเหตุที่เป็ นเพลง
เร็ว จังหวะกระชัน้ ผู้ร้องจะต้ องมีปฏิภาณดี เรี ยกกันภาษาเพลงว่า มุตโตแตกฉาน ซึง่ ความจริ ง
แล้ วเพลงอีแซวก็มีลกั ษณะคล้ ายกับเพลงฉ่อย แต่แปลกที่ว่าเพลงประเภทนี ้นิยมกันแต่ในเมือง
สุพรรณเท่านัน้ เรื่ องของเพลงอีแซวที่ร้องกันนันจะเริ
้
่มจากบทไหว้ ครูทงชายและหญิ
ั้
ง จากนันฝ่
้ าย
้ ายชายจะวกเข้ าหาบทเกี ้ยว
ชายเป็ นผู้เริ่ มเรี ยกว่า ปลอบ ฝ่ ายหญิงก็จะว่าบทรับแขก ดังนันฝ่
ฝ่ ายหญิงจะรับด้ วยบทเล่นตัว ฝ่ ายชายจะว่าบทออด ฝ่ ายหญิงจะตอบด้ วยบทเสียแค่นไม่ได้
คือ รับ รัก จากนันฝ่
้ ายหญิงจะขึ ้นบทชมนกชมไม้ ซึง่ บทนี ้มักจะเป็ นบทถามตอบกันระหว่างหญิง
กับชาย ซึ่งให้ ความรู้ แก่ผ้ ูชมผู้ฟังมาก ยังมีแนวทางเล่นอีกแนวหนึ่งที่สะท้ อนภาพสังคมได้ ดี
แม้ กระทัง่ สังคมปั จจุบนั เรี ยกว่า ชิงชู้ ซึง่ เป็ นเรื่ องในลักษณะหนึ่งหญิงสองชายกับตีหมากผัว ซึง่
เป็ นเรื่ องในลักษณะหนึ่งชายสองหญิง เป็ นการแสดงแบบทะเลาะกันตามสภาพชีวิตจริ ง ผู้ว่า
เพลงจะสอดแทรกมุขต่าง ๆ ลงไว้ ในบทร้ องมีข้อความเสียดสี กินใจ สัง่ สอน รวมทังบทตลก
้
คละเคล้ ากันไปและจะไปลงท้ ายด้ วยบทขอขมาอภัยต่อการที่ได้ สมมุติตวั และว่าบทเพลงล่วงเกิน
กันมา ซึ่งเป็ นเรื่ องที่น่าสรรเสริ ญและแสดงออกถึงวัฒนธรรม สามัคคีธรรมได้ เป็ นอย่างดียิ่ง
จากนันก็
้ จะเป็ นการให้ พรซึง่ กันและกัน ทังเจ้
้ าภาพและผู้ฟังก่อนที่จะรํ่ าลาแยกย้ ายกันไป
เพลงร้ องพืน้ บ้ านอําเภอศรีประจันต์
เพลงร้ องพื ้นบ้ านของอําเภอศรี ประจันต์ เป็ นเพลงร้ องที่มีตํานานของการสืบสาน
และ ถ่ายทอดจากพ่อเพลงแม่เพลงที่เป็ นบรมครู อย่างพ่อไสว วงษ์ งาม แม่บวั ผัน จันทร์ ศรี
(ศิลปิ นแห่งชาติ) ครูโปรย เสร็ จกิจ ครูกร่าย ครูบญ
ุ มา โดยการสืบทอดจากศิษย์รุ่นหลังที่ยดึ เป็ น
อาชีพ
้ มของชาวอําเภอศรี ประจันต์ ที่ได้ รับการถ่ายทอด
เพลงร้ องที่เป็ นเพลงดังเดิ
โดยตรงจากครูที่เป็ นพ่อเพลงและแม่เพลง ได้ แก่ เพลงอีแซว เพลงฉ่อย เพลงเรื อ เพลงเกี่ยวข้ าว
เพลงร้ องที่ได้ รับอิทธิพลจากท้ องถิ่นอื่น โดยการนําเข้ ามาด้ วยวิธีครูพกั ลักจําและ
ตังใจ
้ นํามาใช้ ร้องเพื่อให้ เกิดความหลากหลายของบทเพลง ได้ แก่ เพลงลําตัด เพลงพวงมาลัย
เพลงฉ่อยแบบเหนือ
เพลงร้ องที่ร้องเล่นสืบต่อกันมาโดยไม่ทราบข้ อมูล เป็ นเพลงร้ องพื ้นบ้ านอําเภอศรี
ประจันต์นนั ้ หากวิเคราะห์แล้ วมีกําเนิดมาจากการเล่น เพื่อความสนุกสนานในงานประจําปี ของ
วัดป่ าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี ในเดือนห้ าและเดือนสิบเอ็ดของบรรดาพ่อเพลงแม่เพลง
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ในท้ องถิ่นต่าง ๆ เมื่อมีคนชมและเกิดความชื่นชอบมากขึ ้น จึงกลายเป็ นการเล่นเพลงเพื่อเป็ น
อาชีพ โดยผู้บกุ เบิกในยุคแรกนัน้ คือ พ่อไสว สุวรรณประทีป กับ แม่บวั ผัน จันทร์ ศรี ทังสองท่
้
าน
เป็ นบุคคลที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ที่ตําบลวังนํ ้าซับ อําเภอศรี ประจันต์ ท่านได้ ทําการฝึ กหัดเด็ก ๆ ซึง่
ส่วนใหญ่จะเป็ นเครื อญาติด้วยกันที่บ้านของท่าน
โดยให้ ฝึกทัง้ การขับร้ องและการฟ้อนรํ า
้ ง
ควบคูก่ นั ไป เมื่อมีความสามารถในระดับที่แสดงได้ ท่านจึงให้ ออกแสดงร่ วมกับคณะ ดังนันจึ
นับได้ ว่าเพลงร้ องที่เกิดในอําเภอศรี ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็ นเพลงร้ องที่มีความเก่าแก่
และ มีการสืบสานต่อกันมาเป็ นช่วง ๆ ทังยั
้ งเป็ นบทเพลงที่สร้ างรายได้ ให้ แก่ศิษย์ในรุ่ นหลัง
ตลอดจนการแพร่ หลายของบทเพลงนําไปสู่การเรี ยนการสอนในระบบโรงเรี ยน มีการนําเพลง
พื ้นบ้ านมาให้ นกั เรี ยน นักศึกษาได้ ฝึกหัดขับร้ อง เพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน เพลงร้ องพื ้นบ้ านอัน
เป็ นภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าของจังหวัดสุพรรณบุรี (กรมส่งเสริ มวัฒนธรรม ภูมิปัญญาด้ าน
ศิลปะการแสดงของประเทศไทย 2548: 125)
เพลงพื ้นบ้ านของไทยเรานันมี
้ มาช้ านาน ถ่ายทอดกันโดยทางมุขปาฐะจําต่อ ๆ
กันมาหลายชัว่ อายุ มีแบบสัมผัสคล้ องจอง ท่วงทํานองไปตามภาษาถิ่นนัน้ ๆ ในการขับร้ องเพื่อ
ความบันเทิงต่าง ๆ จะมีจังหวะดนตรี เข้ ามาและมีการร้ องรํ าทําเพลงไปด้ วย จึงเกิดเป็ นระบํา
ชาวบ้ าน เพลงพื ้นบ้ านใช้ ร้องรํ าในงานบันเทิงต่าง ๆ มีงานลงแขกเกี่ยวข้ าว ตรุษสงกรานต์ ฯลฯ
และความเป็ นมาของเพลงพื ้นบ้ านในประเทศไทย มีมานานแล้ วดังข้ อความในศิลาจารึก หลักที่ 1
ระบุว่า “เสียงพาทย์ เสียงพิน เสียงเลื่อน เสียงขับ ใครจักมักเล่น เล่นใครจักมักหัว หัว” และใน
สมัยอยุธยารัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ มีข้อความในกฎมณเฑียรบาล ตอนที่ 15 ได้
กล่าว ถึงการเล่นร้ องเรื อ เป่ าขลุย่ เป่ าปี่ ตีทบั ขับรํ า ซึง่ เป็ นเพลงและดนตรี สมัยนัน้ (ปั ญญา
รุ่งเรื อง, 2546 : 48)
นอกจากนันในสมั
้
ยกรุ งศรี อยุธยาตอนปลาย กล่าวถึงการเล่นเพลงเทพทองของ
พระมหานาค วัดท่าทราย ไว้ ในหนังสือปุณโณวาทคําฉันท์ เป็ นการแสดงที่เป็ นมหรสพชนิดหนึ่ง
ในงานสมโภชพระพุทธบาท สระบุรี จึงอาจกล่าวได้ วา่ ในสมัยอยุธยามีการกล่าวถึงเพลงพื ้นบ้ าน
อย่างน้ อย 2 เพลง คือ เพลงเรื อและเพลงเทพทอง ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ เป็ นสมัยที่มี
หลักฐานเกี่ยวกับเพลงพื ้นบ้ านชนิดต่าง ๆ มากที่สดุ ตังแต่
้ รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5 เป็ น “ยุคทอง”
ของเพลงพื ้นบ้ านที่เป็ นเพลงปฏิพากย์ (ร้ องโต้ ตอบกัน) เช่น เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงส่งเครื่ อง
หรื อเพลงทรงเครื่ อง หลังสมัยรัชกาลที่ 5 อิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกทําให้ เกิดเพลงไทยสากลขึ ้น
เพลงพื ้นบ้ านจึงเริ่ มหมดความนิยมลงทีละน้ อย ๆ ปั จจุบนั เพลงพื ้นบ้ านได้ รับการฟื น้ ฟูบ้าง จาก
หน่วยงานที่เห็นคุณค่า แต่ก็เป็ นไปในรูปของการอนุรักษ์ ไว้ เท่านัน้ ปั ญหาเนื่องมาจากขาดผู้สนใจ
สืบทอด เพลงพื ้นบ้ านจึงเสื่อมสูญไปพร้ อม ๆ กับผู้เล่น
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ความเป็ นมาของเพลงพื ้นบ้ านไทย การสืบหากําเนิดของเพลงพื ้นบ้ านของไทยยัง
ไม่สามารถยุติลงได้ แน่นอน เพราะเพลงพื ้นบ้ านเป็ นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาปากต่อปาก ไม่มี
การบันทึกเป็ นลายลักษณ์ แต่คาดว่าเพลงพื ้นบ้ านคงเกิดมาคู่กับสังคมไทยมาช้ านานแล้ ว เช่น
เพลงกล่อมเด็กก็คงเกิดขึ ้นมาพร้ อม ๆ กับการเลี ้ยงดูลกู ของหญิงไทย การศึกษาประวัติความ
เป็ นมาของเพลงพื ้นบ้ านของไทยมีผ้ สู นใจ เอนก นาวิกมูล เขียนไว้ ในหนังสือชื่อ เพลงนอก
ศตวรรษดังนี ้
สมัยรั ตนโกสินทร์
้ รัชกาลที่ 1
เป็ นสมัยที่มีหลักฐานเกี่ยวกับเพลงพื ้นบ้ านชนิดต่าง ๆ มากที่สดุ ตังแต่
ถึงรัชกาลที่ 5 เป็ น "ยุคทอง" ของเพลงพื ้นบ้ านที่เป็ นเพลงปฏิพากย์จะเห็นจากการปรากฏเป็ น
มหรสพในงานพระราชพิธีและมีการสร้ างเพลงชนิดใหม่ ๆ ขึ ้นมา เช่น เพลงฉ่อย เพลงอีแซว
เพลงส่งเครื่ อง ซึง่ เป็ นที่นิยมของชาวบ้ านไม่แพ้ มหรสพอื่นในสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ นมีหลักฐาน
ว่า เพลงเทพทอง เป็ นเพลงปฏิพากย์เก่าที่สดุ ที่สืบทอดมาจากสมัยอยุธยา มีการกล่าวถึงในฐานะ
เป็ นมหรสพเล่นในงานพิธีถวายพระเพลิงพระชนก และพระชนนีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลก และ เพลงปรบไก่ มีการกล่าวไว้ ในจารึกวัดพระเชตุพน ฯ ว่าเป็ นมหรสพชนิดหนึ่งที่
เล่นในงานฉลองวัดในสมัยรัชกาลที่ 1 นอกจากนี ้ยังมีการอ้ างถึงเพลงทังสองในวรรณคดี
้
อีกหลาย
เล่ม เช่น บทละครอุณรุทอิเหนาและขุนช้ างขุนแผน เป็ นต้ น ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ า
เจ้ าอยู่หวั มีการกล่าวถึงเพลงปฏิพากย์ในโคลงพระราชพิธีทวาทศมาสว่า ในงานลอยกระทงมี
การเล่นสักวาเพลงครึ่งท่อน เพลงปรบไก่ และดอกสร้ อย เมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้ าเจ้ าอยู่หวั การละเล่นพื ้นบ้ านต่าง ๆ ที่เคยรุ่งโรจน์มาแต่รัชกาลต้ น ๆ เริ่ มซบเซาลง เพราะ
เกิดกระแสความนิยม“แอ่วลาว” ขึ ้น โดยเฉพาะในหมู่ชนชันสู
้ ง รัชกาลที่ 4 ทรงเกรงว่าการละเล่น
พื ้นบ้ านของไทยจะสูญหมด จึงทรงออกประกาศห้ ามเล่นแอ่วลาวต่อไป
สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ
ให้ ชาวบ้ านเล่นเพลงพื ้นบ้ านถวายให้ ทอดพระเนตรในขณะที่ประทับ ณ พระราชวังบางปะอิน เมื่อ
พ.ศ.2426 จึงนับเป็ นครัง้ แรกที่ได้ นําเพลงชาวบ้ านมาเล่นถวายพระมหากษัตริ ย์ให้ ทอดพระเนตร
และรัชสมัยนี ้การละเล่นพื ้นบ้ านยังเป็ นที่นิยมอยู่ โดยเฉพาะทางด้ านศิลปะการแสดงที่เป็ นมหรสพ
นอกจากจะมีโขน ละคร หุ่น หนังใหญ่ หนังตะลุงแล้ ว ยังมีลิเกและลําตัดเกิดขึ ้นใหม่ และแพร่ไป
ยังชาวบ้ านตามท้ องที่ตา่ ง ๆ อย่างรวดเร็วด้ วย
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงส่งเสริ มเพลงพื ้นบ้ านโดย
ทรงบรรจุบทร้ องที่ใช้ ทํานองเพลงปรบไก่ไว้ ในพระราชนิพนธ์ เรื่ อง ศกุนตลา สํานวนที่เป็ นบทละคร
รวมทัง้ ได้ ทรงพระราชนิพนธ์ เรื่ อง พระหันอากาศและนางอุปโกศาไว้ เป็ นเค้ าโครงเรื่ องสําหรับ
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แสดง ลิเกและโปรดเกล้ า ฯ ให้ มีการแสดงลิเกในการสมโภชพระตําหนักชาลีมงคลอาสน์ ในพ.ศ.
2460 ด้ วย ในสมัยนี ้เพลงพื ้นบ้ านยังคงเป็ นที่นิยมของชาวบ้ าน ได้ แก่ เพลงส่งเครื่ องหรื อเพลง
ทรงเครื่ องและเพลงฉ่อย เป็ นต้ น โดยเฉพาะเพลงฉ่อยนิยมเล่นกันทั่วไปและในสมัยนีม้ ีการนํา
เพลงพื ้นบ้ านมาตีพิมพ์เป็ นหนังสือเล่ม เช่น เพลงระบําชาวไร่ ของนายบุศย์ เพลงเรื อชาวเหนือ
ของนายเจริ ญ เป็ นต้ น นอกจากนันยั
้ งมีการบันทึกเสียงเพลงพื ้นบ้ านลงบนแผ่นเป็ นครัง้ แรก
แผ่นเสียงที่ได้ รับความนิยมมากเป็ นแผ่นเสียงเพลงฉ่อยของนายเป่ (เอนก นาวิกมูล, 2550: 532)
เพลงพื ้นบ้ านเป็ นงานทางศิลปะการดนตรี ของชาวบ้ าน ซึ่งถ่ายทอดมาโดยการ
เล่าจากปากต่อปากอาศัยการฟั งและการจดจํา ไม่มีการจดบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ข้ อที่น่า
สังเกตก็คือ ไม่ว่าเพลงพื ้นบ้ านจะสืบทอดมาตามประเพณีมขุ ปาฐะดังกล่าวข้ างต้ น ทังนี
้ ้มิได้
หมายความว่า เพลงทุกเพลงจะมีต้นกําเนิดโดยชาวบ้ านหรื อการร้ องปากเปล่าเท่านัน้ ชาวบ้ าน
อาจได้ รับเพลงบางเพลงมาจากชาวเมือง แต่เมื่อผ่านการถ่ายทอดโดยการร้ องปากเปล่า และการ
ท่องจํานาน ๆ เข้ าก็กลายเป็ นเพลงชาวบ้ านไป เช่นเดียวกับกรณีของเพลงรํ าโทน
ลักษณะเด่นที่สดุ ของเพลงพื ้นบ้ าน คือ มีความเรี ยบง่ายฟั งแล้ วเข้ าใจทันที ถ้ าจะ
มีการเปรี ยบเทียบ แฝงสัญลักษณ์อย่างไรก็สามารถแปลความหมายได้ โดยไม่ยากนัก เช่น “พอพี่
ควํ่ามือไปน้ องก็หงายมือมา “พี่นึกรักแม่ตากลมเอย” ฟั งกันแค่นี ้หนุ่มสาวก็เข้ าใจแล้ วว่า ผู้ร้อง
หมายถึงอย่างไรเป็ นความเรี ยบง่ายที่สมบูรณ์ คือ ทังง่
้ ายและคมคายสวยงามไปในตัวโดยอัตโนมัติ
ถ้ าเป็ นนิยามก็เป็ นนิยามที่ร้ ู จกั เลือกหยิบคําสละสลวยมาเรี ยงกันเข้ า ถึงจะน้ อยคําแต่คนอ่านก็
สามารถมองเห็นภาพและได้ รับรู้รส รู้บรรยากาศหมด
พัฒนาการรูปแบบและหน้ าที่ของเพลงพืน้ บ้ าน
สุกญ
ั ญา ภัทราชัย กล่าวถึงรูปแบบและหน้ าที่ของเพลงพื ้นบ้ านของไทยไว้ ดงั นี ้
เพลงพืน้ บ้ านที่เป็ นพิธีกรรม เพลงพื ้นบ้ านของไทยกลุม่ หนึ่ง เป็ นเพลงประกอบ
พิธีกรรม ซึ่งมีบทบาทชัดเจนว่าเป็ นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมนัน้ ๆ เช่น เพลงในงานศพและเพลง
ประกอบพิธีรักษาโรค นอกจากเพลงกลุ่มดังกล่าว แล้ วยังมีเพลงพืน้ บ้ านอีกกลุ่มหนึ่งที่ แม้ การ
แสดงออกในปั จจุ บัน จะเน้ นเรื่ อ งความสนุ ก สนานรื่ น เริ ง แต่ เ มื่ อ พิ นิ จ ให้ ลึ ก ซึ ง้ จะพบว่ า มี
ความสัมพันธ์กบั ความเชื่อและพิธีกรรมในอดีต และยังเป็ นส่วนหนึง่ ของพิธีกรรมนัน้ ๆ ด้ วย เพลง
พื ้นบ้ านดังกล่าวได้ แก่ เพลงปฏิพากย์และเพลงประกอบการละเล่นของผู้ใหญ่ ที่ปรากฏในฤดูกาล
ั ้ มชาวบ้ านส่วนใหญ่เป็ นชาวนา ชาวไร่ มี
เก็บเกี่ยวและเทศกาลตรุ ษสงกรานต์ สังคมไทยแต่ดงเดิ
วิถีชีวิตผูกพันกับการทํามาหากินเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหาร
เป็ นปั จจัยสําคัญที่สดุ ในการยังชีพ คนไทยจึงได้ สร้ างพิธีกรรมเกี่ยวเนื่องกับความเจริ ญงอกงาม
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ขึ ้น เพื่อขอให้ ผีสาง เทวดา อํานวยสิ่งที่ตนต้ องการหรื อมิฉะนันก็
้ สร้ างแบบจําลองขึ ้น เพื่อบังคับ
ให้ ธรรมชาติเป็ นไปตามที่ต้องการ เช่น สร้ างนาจําลอง เรี ยกว่า ตาแรกหรื อตาแฮก (ภาคอีสาน)
แล้ วดํากล้ าลงในนา 5-6 กอ เชื่อว่าถ้ าบํารุงข้ าวในนาแรกงอกงาม ข้ าวในนาทังหมดก็
้
งอกงาม
ตามไปด้ วย พิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเจริ ญงอกงามที่เห็นได้ ชดั ที่สดุ ได้ แก่ พิธีกรรมในฤดูกาลเก็บ
เกี่ยวและในเทศกาลตรุษสงกรานต์
เพลงพืน้ บ้ านในฤดูกาลเก็บเกี่ยว พิธีกรรมที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกที่สําคัญอยู่
ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวและก่อนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูก เพลงพื ้นบ้ านนอกจากจะปรากฏในพิธีกรรม
อยูท่ กุ ขันตอนแล้
้
ว ยังมีการเล่นเพลงพื ้นบ้ านก่อนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกในแต่ละปี ชาวนาจะทําพิธี
สูข่ วัญเครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการเพาะปลูก เช่น ควาย ไถ คราด เป็ นต้ น ซึง่ ในพิธีกรรมนัน้ ๆ จะมี
การร้ องบทสูข่ วัญ ซึง่ เป็ นเพลงประกอบพิธี นอกจากนี ้ถ้ าฝนไม่ตกต้ องตามฤดูกาล ชาวนาจะจัด
พิธีกรรมขอฝนขึ ้น ซึง่ จะทํากันทุกภาค (ยกเว้ นภาคใต้ ที่ไม่มีปัญหาเรื่ องฝน) และทํากันด้ วยวิธีการ
ต่าง ๆ เป็ นต้ นว่าชาวนาภาคกลางจะจัดพิธีแห่นางแมวและพิธีปัน้ เมฆ (ปั น้ ดินเหนียวเป็ นรูปอวัยวะ
เพศชายหรื อปั น้ หุ่นรู ปคนชายหญิงสมสู่กนั ) โดยมีเพลงแห่นางแมวและเพลงปั น้ เมฆร้ องประกอบ
ั้
เซิ ้งแห่นางแมวและเซิ ้งแห่
ชาวนาภาคเหนือและภาคอีสานจะจัดพิธี แห่นางแมวและแห่บงไฟโดยมี
บังไฟเป็
้
นเพลงประกอบพิธี เมื่อได้ จดั พิธีกรรมเหล่านี ้ขึ ้นชาวบ้ านจะอบอุ่นใจ เชื่อว่าฝนจะตกลง
มาข้ าวในนาก็จะงอกงาม เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืชผล ชาวนาจะจัดพิธีกรรมสูข่ วัญข้ าวสู่ขวัญ
ลานและสูข่ วัญยุ้ง เพื่อขอบคุณผีสาง เทวดาที่ให้ ผลผลิต ในขณะเดียวกันก็ปัดรังควานผีร้ายที่จะ
ทําให้ ผลผลิตที่ได้ เสียหาย นอกจากนี ้ภาคกลางยังมีการร้ องเล่นเพลงเต้ นกํารํ าเคียว เพลงร้ อยชัง่
และเพลงเกี่ ยวข้ าว เป็ นการร้ องรํ าเพื่อเฉลิมฉลองผลผลิตที่ ได้ ดังนัน้ เพลงปฏิพากย์ ที่ร้องใน
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวในแง่หนึ่งเป็ นการร้ อง เพื่อความสนุกเพลิดเพลิน แต่อีกแง่หนึ่งก็เป็ นการร้ อง
เพื่อเฉลิมฉลองความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหารและในเทศกาลตรุษสงกรานต์
เพลงพืน้ บ้ านในเทศกาลตรุ ษสงกรานต์ หลังจากผ่านการทํางานในทุ่งนาอย่าง
หนักเป็ นเวลาค่อนปี เมื่อถึงช่วงฤดูร้อนซึง่ เป็ นเวลาหลังเก็บเกี่ยว ก็จะถึงเทศกาลรื่ นเริ งประจําปี คือ
เทศกาลตรุ ษสงกรานต์ ซึง่ เป็ นเทศกาลเล่นสนุกที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรม เพื่อความอุดมสมบูรณ์
สงกรานต์เป็ นเทศกาลสําคัญของเพลงพื ้นบ้ าน เพราะเพลงพื ้นบ้ านไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะเพลง
พื ้นบ้ านภาคกลางร้ องเล่นอยู่ในเทศกาลนี ้ เพลงร้ องเล่นในวันสงกรานต์แบ่งได้ เป็ น 2 ประเภทคือ
เพลงปฏิพากย์และเพลงประกอบการละเล่นของผู้ใหญ่
เพลงปฏิพากย์ มีทงเพลงโต้
ั้
ตอบอย่างสัน้ เช่น เพลงพิษฐาน เพลงระบําบ้ านไร่
และเพลงโต้ ตอบอย่างยาว เช่น เพลงพวงมาลัย และเพลงฉ่อย เป็ นต้ น เนื ้อหาของเพลงจะปรากฏ
เรื่ องเพศมากมาย ซึง่ แสดงร่องรอยว่า ระยะต้ นเพลงเหล่านี ้น่าจะเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมความเชื่อ
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โดยเฉพาะความเชื่อเรื่ องเพศกับความอุดมสมบูรณ์วา่ มีความสัมพันธ์กนั
เพลงประกอบการละเล่นของผู้ใหญ่ แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ กลุม่ หนึ่งเป็ นเพลง
ประกอบการ ละเล่นของหนุ่มสาวที่เล่นกันในตอนบ่าย เช่น เพลงระบํา อีกกลุ่มหนึ่งเป็ นเพลง
ประกอบการละเล่นเข้ าทรงผีตา่ ง ๆ นิยมเล่นกันในตอนกลางคืน ได้ แก่ เข้ าทรงแม่ศรี ลิงลม นาง
ควาย ผีกระด้ ง นางสาก เป็ นต้ น การละเล่นกลุม่ หลังนี ้เป็ นการละเล่นกึ่งพิธีกรรมซึง่ สะท้ อนความ
เชื่อดังเดิ
้ มเกี่ยวกับการนับถือผีสาง เทวดา เชื่อว่ามีผีสถิตอยู่และรู้ ความเป็ นไปของธรรมชาติ จึง
เชิญผีมาสอบถามปั ญหาเกี่ยวกับการทํามาหากินเชิญผีพยากรณ์ดนิ ฟ้าอากาศ เมื่อพิจารณาเพลง
พื ้นบ้ านของไทยที่ร้องเล่นเพื่อความสนุกนานในเทศกาลแล้ ว อาจสรุ ปได้ ว่า ในระยะแรกเพลง
พื ้นบ้ านนัน้ ๆ คงเป็ นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมเพื่อความเจริ ญงอกงาม ต่อมาเมื่อความเชื่อของคนใน
สังคมเปลี่ยนแปลงไป ความเข้ าใจต่อความหมายดังเดิ
้ มก็แปรเปลี่ยนเป็ นเพลงที่ร้องเล่นสนุกตาม
ประเพณีแต่เพียงอย่างเดียว
เพลงพื ้นบ้ านภาคกลางแบ่งได้ ดังนี ้
1. เพลงปฏิพากย์
คําว่า “ปฏิ” หมายถึง โต้ ตอบ ส่วนคําว่า “พากย์” หมายถึง การใช้ คําพูด ดังนัน้
เพลงปฏิพากย์ หมายถึง เพลงที่ร้องโต้ ตอบกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง โดยใช้ ปฏิภานไหวพริ บ
หรื อที่เรี ยกว่า “ร้ องแก้ ” นัน่ เอง ความนิยมการขับร้ องเพลงปฏิพากย์ โดยทัว่ ไปจะเริ่ มด้ วยบทไหว้
ครู ฝ่ ายชายจะร้ องเกริ่ นเชิญฝ่ ายหญิงมาร้ อง จากนันก็
้ จะเป็ นการเกี ้ยวพาราสีและลาจากกันการ
ร้ องไหว้ ครูเป็ นการระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย คุณบิดามารดา และครูบาอาจารย์ที่สงั่ สอนบทเพลง
และขอพรให้ ร้องเพลงได้ ราบรื่ น ไม่ตดิ ขัด การไหว้ ครู จึงสะท้ อนค่านิยมเรื่ องกตัญญูของคนไทย
เพลงปฏิพากย์ เป็ นเพลงที่มีการร้ องโต้ ตอบกันระหว่างหญิงชาย ทังการเกี
้
้ยว
พาราสี เรี ยกตัวเอกของทังฝ่้ ายหญิงชายว่า “พ่อเพลง แม่เพลง” ซึง่ เป็ นบุคคลที่มีประสบการณ์สงู
จึงทําให้ การแสดงมีรสชาติไม่กร่อยไป เพลงในลักษณะนี ้มีหลายแบบ ซึง่ ล้ วนต่างกันทังลี
้ ลาลํานํา
และโอกาส อาจมีดนตรี ประกอบพร้ อมกันนัน้ ก็มีการร่ ายรํ าเพื่อเน้ นคําขับร้ อง เนือ้ หาที่นํามา
โต้ ตอบกันจะสนุกสนานเน้ นเรื่ องตลก ที่ข้องแวะอยูก่ บั เรื่ องของหญิง ๆ ชาย ๆ มีคําสองแง่สามง่าม
ถ้ าเป็ นฝ่ ายชายพูด คนฟั งที่เป็ นฝ่ ายชายก็จะฮา ส่วนคนฟั งที่เป็ นฝ่ ายหญิงก็จะอายหน้ าแดง แต่
เมื่อฝ่ ายหญิงโต้ กลับได้ คนฟั งที่เป็ นฝ่ ายหญิงก็จะฮาอย่างสะใจ ส่วนคนฟั งที่เป็ นฝ่ ายชายก็หน้ า
ม้ วนไป เพลงประเภทนี ้เรี ยกว่า เพลงปฏิพากย์ (ชนิตร ภู่กาญจน์, 2544 : 165) ซึง่ ถือว่าเป็ นที่
นิยมเล่นกันในบริ เวณภาคกลางของประเทศไทย เพลงปฏิพากย์มีอยู่ทุกท้ องถิ่นในประเทศไทย
ได้ แก่ เพลงพวงมาลัย เพลงเรื อ เพลงอีแซว เพลงเหย่อย เพลงปรบไก่ เพลงพิษฐาน เพลงเทพ
ทอง เพลงเต้ นกํา เพลงเกี่ยวข้ าว เพลงฉ่อย เพลงระบําบ้ านไร่ และลําตัด เป็ นต้ น
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ตัวอย่ างเพลงปฏิพากย์ ภาคกลางที่ยงั ขับร้ องเล่ นอยู่ในปั จจุบัน
เพลงเกี่ยวข้ าว
ช.
ญ.
ช.
ญ.

เกี่ยวเถิดนะแม่เกี่ยว (ซํ ้า)
เกี่ยวเถิดนะพ่อเกี่ยว (ซํ ้า)
คว้ าเถิดหนาแม่คว้ า (ซํ ้า)
คว้ าเถิดหนาพ่อคว้ า (ซํ ้า)

อย่ามัวชะแง้ แลเหลียว
อย่ามัวชะแง้ แลเหลียว
รี บตะบึงให้ ถงึ คันนา
รี บตะบึงให้ ถงึ คันนา

เคียวจะบาดมือเอย
เคียวจะบาดมือเอย
พี่มารอท่าอยูเ่ อย
จะได้ พดู จากันเอย

เพลงเต้ นกํารําเคียว
ช. มากันเถิดนางเอย
เอ๋ยรา แม่นา มารึมาแม่มา มาเถิดนะแม่มา มาเถิดหนานะแม่มา
มาเถิดแม่นชุ น้ อง พี่จะเป็ นฆ้ องให้ น้องเป็ นปี่
ต้ อยตะริดติดตอตอด
นํ ้าแห้ งนํ ้าหยอดที่ตรงลิ ้นปี่
(ลูกคูร่ ับ)
มาเถิดนะแม่มา มาเถิดนะแม่มา
มาเต้ นกํายํ่าหญ้ ากันในนานี ้เอย
ญ. มาเถิดเอย
(ลูกคูร่ ับ)
เอ๋ยรา พ่อมา มารึมาพ่อมา
ฝนกระจายที่ปลายนา
แล้ วน้ องจะมาอย่างไรเอย
เพลงอีแซว
เพลงอีแซวเป็ นเพลงพื ้นบ้ านที่มีถิ่นกําเนิดในแถบจังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง เนื ้อร้ องมี
จังหวะกระชับ สนุกสนาน ดนตรี ประกอบใช้ กลอง ฉิ่ง ฉาบและกรับ
ช. โอ้ มาเถิดหนากระไรแม่มา (ลูกคูร่ ับ) คนไหนเป็ นดาราออกมาไวไว (ลูกคูร่ ับ)
พูดถึงเรื่ องเที่ยวพี่เที่ยวเก่งกว่าเสือ
เมืองใต้ เมืองเหนือพี่ก็เคยไป
พี่มาพบสาวชาวเมืองบางกอก
ผิวดังไข่ปอกสวยอย่าบอกใคร
จึงร้ องชวนสาวเจ้ าไปเดินเล่น (ลูกคูร่ ับ) วอนแม่เนื ้อเย็นจงเห็นใจชาย (ลูกคูร่ ับ)
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ญ. โอ้ มาเถิดหนากระไรพ่อมา (ลูกคูร่ ับ)
มาถึงไม่นานจะมาชวนน้ อง
พ่อคนแปลกหน้ าท่าทางเกะกะ
ผู้ชายเดี๋ยวนี ้หลายชนิด
(ลูกคูร่ ับ)

ได้ ย้อนวาจาของพวกปากไว (ลูกคูร่ ับ)
ไปเที่ยวไปท่อง ณ ที่หนใด
สะเปะสะปะไม่คอ่ ยเอาไหน
(ลูกคูร่ ับ)
จะคบต้ องคิดให้ ร้ ูแก่ใจ

เพลงหน้ าใย หรือ “เพลงโช้ ”
เป็ นเพลงปฏิพากย์ ที่มีการลําดับเรื่ องราว มีลําดับขัน้ ตอนการเล่นอย่างเพลงปฏิพากย์
ขนาดยาว เริ่ มตังแต่
้ ไหว้ ครู เกริ่ น ผูกรัก เกีย้ วพาราสี สู่ขอ ลักหาพาหนี เล่นเฉพาะอําเภอ
องครั ก ษ์ จัง หวัด นครนายก ในเทศกาลออกพรรษาหรื อ ช่ว งงานผ้ า ป่ างานกฐิ น กลอนเป็ น
ลักษณะที่เป็ นกลอนหัวเดียว เมื่อพ่อเพลงแม่เพลงร้ องจบบาทแรก ลูกคูจ่ ะรับร้ องว่า “โช้ ” เช่น
แม่ เพลง
ใยเอย...พ่อจอกน้ อยลอยวน
มาโน้ นแล้ วพ่อคนสวยเอย (โช้ ...)
น้ องแม่ฟังเหลือฟั งพ่อร้ อยชัง่ โฉมยง
พ่อมาเอ๋ยตีวงคอยท่า หรื อจะให้ วงชายราเป็ นไร
น้ องยังแต่งตัวหวีหวั ผัดหน้ า
พี่เอยมาเรี ยกหาน้ องยา ทําไม
น้ องมาจัดแจงแต่งตัว หวีหวั ผัดหน้ า
ถามว่าพี่เอ๋ยมา พี่มาทําไม
ลูกคู่
น้ องมาหวีหวั ผัดหน้ า
พี่เอ๋ยเข้ ามาทําไม
พี่เอ๋ยเข้ ามาทําไม เอ๋ยแล้ วเอย...
น้ องมาหวีหวั ผัดหน้ า
(ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์ อ้ างถึงจาก อเนก นาวิกมูล, 2552: 36)
เพลงโช้
บางลูกเสือ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เวลาจะเล่นเพลงโช้ ก็ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไร นัง่ ล้ อมวงกันชายครึ่งหนึ่งหญิงครึ่งหนึ่ง กี่คน
ก็ได้ มีพอ่ เพลงแม่เพลงฝ่ ายละคนสองคน นอกนันเป็
้ นลูกคูร่ ับเพลง
ไหว้ ครูก่อนตามธรรมเนียมของไทยเรา
“จอกน้ อย ลอยลบ
คลื่นกระทบฝั่ งเอย...”
(ลูกคูร่ ับว่า “โช้ ”)
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ยกมือขึ ้นสิบนิ ้ว
ยกขึ ้นหว่างคิ ้ว
เสมอเศียร
ต่างธูป
เอยเทียน
(ลูกคูส่ อด “ไชแม่โช้ ”) ดอกไม้
ยกขึ ้นครูเล็ก
ยกขึ ้นทางซ้ าย
แล้ วไปทางครูใหญ่
(ลูกคูส่ อด “ไชแม่โช้ ” หรื อ “เชียแม่เชี ้ย” อย่างนี ้ทุกทีไป)
ยกขึ ้นทางขวา
ลูกจะยกคุณแม่เจ้ า ขึ ้นไปวางไว้ บนเกล้ าลูกชาย
ขอให้ ขึ ้นคล่องลงคล่อง ไปเหมือนอย่างช่องนํ ้าไหล เอย...
นี่พอ่ เพลงลงแล้ ว
ลูกคูก่ ็พร้ อมกันรับ
“ขอให้ ขึ ้นคล่องลงคล่อง
ไปเหมือนอย่างช่องนํ ้าไหล
ขอให้ ขึ ้นคล่องลงคล่อง
ไปเหมือนอย่างช่องนํ ้าไหล เอย...เสียแล้ วเอย”
ทีนี ้ก็ไหว้ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไหว้ พระภูมิ เจ้ าที่ แม่ธรณี ผีเรื อน
ขอให้ มาช่วย จบทีหนึง่ หรื อลงทีหนึง่ ลูกคูก่ ็รับ “ขอให้ ขึ ้นคล่อง” ทุกทีไป
เสร็ จแล้ ว ผู้หญิงไหว้ ครูบ้าง หญิงขึ ้นว่า
“ใยเอย
พ่อจอกน้ อย
ลอยลบ
มากระทบฝั่ งเอย (โช้ )”
แล้ วก็ไหว้ ครูบาอาจารย์เหมือนอย่างชาย แต่ลกู คูผ่ ้ หู ญิงรับตอนลงว่า
ขออย่าให้ ผิด
“ลูกนึกอะไร
ไปเหมือนอย่าง
เขาลิดตาไม้ ”
หมดไหว้ ครูเป็ นชายเกริ่น
“นางมาลัยลอยวน
เสียแล้ วแม่คนสวยเอย (โช้ )
พี่มาเรี ยกหาน้ อง
พี่มาร้ องหานาง
แม้ รุ่งแจ้ งสว่าง (ลูกคูส่ อด) ไสว
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พี่มาเรี ยกหาเจ้ า
แม่สาวรุ่นสวย
แล้ วนะแม่คณ
ุ หนูเอย
แล้ วน้ องไปทําอะไร
พี่มาตีวงคอยท่า
จะให้ วงพี่รา ยังไร เอย แล่ว เอย”
ถ้ าพ่อเพลงลงอย่างไร ลูกคูก่ ็ทวนวรรคลง
(อเนก นาวิกมูล, 2555 : 38-44)
เพลงฉ่ อย
เป็ นเพลงที่นิยมเล่นเกือบทัว่ ทุกจังหวัดในภาคกลาง มีที่มาจากเพลงปรบไก่ เพลงฉ่อยมี
ชื่อเรี ยกอื่น ๆ อีก เช่น “เพลงวง” ตามลักษณะการยืนล้ อมวงเล่นบางแห่งเรี ยก “เพลงเป๋ ” ตามชื่อ
พ่อเพลง เพลงฉ่อยผู้มีชื่อเสียงในสมัยรัชกาลที่ 5 บางท้ องที่เรี ยกว่า “เพลงฉ่า” ตามบทรับของลูกคู่
ที่ว่า “เอ่ชา...” ทุกครัง้ ถือเป็ นเอกลักษณ์ของเพลงฉ่อย เหตุที่เชื่อกันว่าการปรบมือให้ จงั หวะของ
เพลงฉ่อยได้ มาจากเพลงปรบไก่ เพราะเพลงปรบไก่มีบทรับว่า “ฉ่า ฉ่า ฉา ฉ่า ชะ ชาไฮ้ ” หรื อ
“ฉาด ช่า ฉ่า ชา เอ๊ ชะ” และ “ฉา ตะ ละ ชา ฉา ชา ฉา ชะ” ซึง่ กลายมาเป็ น “เอ่ชา ชา...ฉ่า ชา...”
หรื อ “เอช่า ชะ ละ ชะ ชา...ฉ่า ชา...นอยแม่...” นอกจากนี ้บทกลอนไหว้ ครู เพลงฉ่อย ยังเริ่ มด้ วย
กลอนฉันทลักษณ์เพลงโคราชและมีการกล่าวถึงครูเพลงปรบไก่ เช่น บทไหว้ ครู คณะแม่ตว่ น แม่
เพลง เพลงฉ่อยคนสําคัญ
(เริ่มด้ วยกลอนฉันทลักษณ์เพลงโคราช)
เอิง เออ เอ่อ เอง เอ๊ ย
มือของลูกสิบนิ ้ว
ยกขึ ้นวางหว่างคิ ้วถวาย ต่างธูปเทียนทอง
ทังเส้
้ นผมบนหัว
ขอให้ เป็ นดอกบัวก่ายกอง...เออ เอิง เอย ไหว้
(ลูกคูร่ ับ อีกทังเส้
้ นผมบนหัว ทังเส้
้ นผมบนหัว ขอให้ เป็ นดอกบัวก่ายกอง
ขอให้ เป็ นดอกบัวก่ายกอง เออ เอิง เอ๊ ย ไหว้ เอ่ชา เอ๊ ช้า ฉ่าชา หน่อยแม่)
ลูกจะไหว้ พระพุทธที่ลํ ้า
ทังพระธรรมที
้
่เลิศ
ทังพระสงฆ์
้
องค์ประเสริฐ
ขออย่าไปติดที่ร้ ู
ถ้ าแม้ นลูกติดกลอนต้ น
ขอให้ ครูช่วยด้ น กระทู้...เออ...เอิงเอยไป
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(ลูกคูร่ ับ)
ลูกไหว้ ครูเสร็จสรรพ
หันมาคํานับกลอนว่า
(ใช้ กลอนหัวเดียว)
ลูกจะถอยกลอน
ย้ อนกลับ
ทีนี ้จะคํานับครูไทย
(เอ่ชา เอ๊ ชา ชา ฉ่าชา หน่อยแม่)
ครูรําครูเล่น
ครูให้ เป็ นนักเลง
ลูกจะไหว้ ครูเพลงปรบไก่
(ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์ อ้ างถึงจาก กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 51-53)
เพลงพิษฐาน
หน้ าตรุ ษสงกรานต์ ชายหญิงแลหาดอกไม้ ทัดหูห้อยไหล่ ถือไปวัดชักชวนร้ องเพลง
โต้ ตอบกันในโบสถ์ ฝ่ ายชายร้ องที ฝ่ ายหญิงร้ องที นัง่ คุกเค้ าพนมมือต่อหน้ าพระประธาน เกี ้ยว
แก้ กนั อยูอ่ ย่างนัน้ เช่น
“พิษฐานเอย มือหนึง่ ถือพาน ถือพานด้ วยดอกคูณ
เกิดมาชาติในแสนใดเอย ขอให้ ได้ เป็ นคนใจบุญ
(รับพร้ อมกัน) พิษฐานวานไหว้ ขอให้ ได้ สมใจเราคิด พิษฐานเอย
ดอกเอ๋ยวิมานขอให้ พานพบเอย ดอกเอ๋ยผอบ ขอให้ พบพานเอย”
2. เพลงการทํางาน ยิ่งเป็ นลักษณะของชาวบ้ านแท้ ๆ มากขึ ้น การใช้ เพลงช่วย
คลี่คลายความเหน็ดเหนื่อย เป็ นความฉลาดที่จะสามารถดําเนินงานไปได้ อย่างสนุกสนาน โดย
เฉพาะงานเกษตรกรรมมีการร้ องโต้ ตอบกันบ้ าง บางครัง้ ก็แทรกคําพูดธรรมดา เพื่อล้ อเลียนยัว่ เย้ า
ไปด้ วยฟาง โดยใช้ การตบมือเข้ าจังหวะอย่างสนุกสนาน เพลงพื ้นบ้ านภาคกลางมีอิทธิพลมาจาก
สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ การประกอบอาชีพวิถีการดําเนินชีวิต พิธีกรรมและเทศกาลต่าง ๆ
- เพลงที่ร้องเล่นในฤดูเกี่ยวข้ าวและนวดข้ าว ได้ แก่ เพลงเกี่ยวข้ าว เพลง
เต้ นรํ ากําเคียว เพลงจาก ซึง่ ใช้ ร้องเล่นระหว่างเกี่ยวข้ าว สําหรับเพลงสงฟาง เพลงพานฟาง
เพลงโอก เพลงสงคอลําพวน เพลงเตะข้ าว และเพลงชักกระดาน ใช้ ร้องเล่นระหว่างนวดข้ าว
- เพลงที่ร้องเล่นในช่วงตรุ ษสงกรานต์ ได้ แก่ เพลงสงกรานต์ เพลงหย่อย
เพลงระบําบ้ านไร่ เพลงช้ าเจ้ าหงส์ เพลงพวงมาลัย เพลงสันนิษฐาน เพลงคล้ องช้ าง และเพลงใจ
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หวัง เพลงฮินเลเล เพลงกรุ่น เพลงยัว่ เพลงชักเย่อ เพลงเข้ าทรงต่าง ๆ เป็ นต้ น
- เพลงที่ร้องเล่นได้ ทุกโอกาส เพื่อความเพลิดเพลิน สนุกสนานและเกิด
ความสามัคคีในหมู่คณะ มักจะร้ องเล่นกันในโอกาสทํางานร่ วมกันหรื อมีงานบุญและงานรื่ นเริ ง
ต่าง ๆ โดยเป็ นเพลงในลักษณะพ่อเพลงแม่เพลงอาชีพที่ใช้ โต้ ตอบกัน ได้ แก่ เพลงเทพทอง เพลง
ปรบไก่ เพลงอีแซว เพลงฉ่อย เพลงลําตัด เพลงทรงเครื่ อง เป็ นต้ น
เพลงพื ้นบ้ านภาคกลางเป็ นส่วนหนึ่งชีวิตชาวบ้ านบริ เวณภาคกลาง ชาวบ้ านใน
ท้ องถิ่นต่าง ๆ ได้ สร้ างเพลงสําหรับร้ องเล่นขึ ้นตามเทศกาลต่าง ๆ แตกต่างกันไปแล้ วแต่ใครถิ่นใด
จะคิดสรรค์ เพลงเหล่านี ้จึงเกี่ยวพันกับชีวิตของชาวบ้ านโดยตรง คือเป็ นเครื่ องให้ ความบันเทิง
เป็ นเครื่ องประกอบพิธีกรรมและในส่วนลึกเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวรวบรวมคนในสังคมให้ มีสายใย
เชื่อมโยงต่อกัน (อเนก นาวิกมูล, 2555: 235 - 236) ซึง่ แบ่งออกได้ เป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
1. เพลงที่นิยมเล่นในหน้ านํ ้ามาก ได้ แก่ เพลงเรื อ เพลงหน้ าใย เพลงครึ่งท่อน
เพลงรํ าภาข้ าวสาร เพลงร่อยพรรษา เป็ นต้ น
2. เพลงที่นิยมเล่นในหน้ าเกี่ยวข้ าวและนวดข้ าว ได้ แก่ เพลงเกี่ยวข้ าว เพลง
เต้ นรํ ากําเคียว เพลงจาก ซึง่ ใช้ ร้องเล่นระหว่างเกี่ยวข้ าว สําหรับเพลงสงฟาง เพลงพานฟาง
เพลงโอก เพลงสงคอลําพวน เพลงเตะข้ าวและเพลงชักกระดานใช้ ร้องเล่นระหว่างนวดข้ าว
3. เพลงที่นิยมเล่นในหน้ าสงกรานต์และใกล้ เคียง ได้ แก่ เพลงพิษฐาน เพลง
พวงมาลัย เพลงสงกรานต์ เพลงยัว่ เพลงระบําบ้ านไร่ เพลงระบํา เพลงช้ าเจ้ าหงส์ เพลงเหย่ย
เพลงคล้ องช้ าง เพลงช้ าเจ้ าโลม เพลงฮินเลเล เพลงกรุ่น เพลงชักเย่อ เพลงเข้ าผี เพลงแห่นาง
แมว เพลงรักใจหวัง เพลงบวชนาค เป็ นต้ น
4. เพลงที่ นิยมร้ องทั่วไปไม่จํากัดเทศกาล

ร้ องเล่นได้ ทุกโอกาสเพื่ อความ

เพลิดเพลิน สนุกสนานและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะมักจะร้ องเล่นกันในโอกาสทํางานร่วมกัน
หรื อมีงานบุญและงานรื่ นเริ งต่าง ๆ โดยเป็ นเพลงในลักษณะพ่อเพลงแม่เพลงอาชีพที่ใช้ โต้ ตอบกัน
ได้ แก่ เพลงเทพทอง เพลงปรบไก่ เพลงไก่ป่า เพลงพาดควาย เพลงสําหรับเด็ก เพลงขอทาน
เพลงฉ่อย ลําตัด เพลงระบําบ้ านนา เพลงแอ่วเคล้ าซอ เพลงอีแซว สําหรับการละเล่นพื ้นบ้ าน
ในรูปแบบขอการแสดงพื ้นเมือง ได้ แก่ รํ ากลองยาว รํ าโทน เป็ นต้ น (สุมิตร เทพวงษ์ , 2548: 140146) ดังจะยกตัวอย่างการละเล่นพื ้นเมืองภาคกลางต่อไปนี ้
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เพลงเรื อ
นิยมเล่นช่วงหน้ านํ ้าหลาก เนื่องจากเมื่อนํ ้าขึ ้นการเดินทางสัญจรไม่สะดวกสบาย
เหมือนหน้ าแล้ ง ต้ องใช้ เรื อเป็ นพาหนะในการเดินทางสัญจรไปมา ยามเมื่อว่างเว้ นจากการทํานา
มองไปทางไหนก็มีแต่นํ ้าเจิ่งนอง พืชนํ ้าเจริ ญเติบโตงอกงามผลิดอกออกผล ชาวบ้ านเบิกบานใจ
ยามไปวัดจึงชวนกันร้ องเพลงที่พอร้ องกันได้ อย่างง่าย ๆ ก่อน เมื่อมีคนร้ องก็ย่อมมีคนจอดเรื อฟั ง
เมื่อเล่นเป็ นที่เอิกเริ กก็แพร่หลายไปทัว่ บริเวณแม่นํ ้าไหลผ่านนิยมเล่นกันสืบมา
ชนิตร ภูก่ าญจน์ (2544 : 123) กล่าวว่า เพลงเรื อ เป็ นเพลงที่นิยมชมชอบกันมาก
ในชาวไทยภาคกลาง โดยเฉพาะในสังคมของคนหนุ่มคนสาว ในยุคที่ประเพณีไทยมีความ
เข้ มงวดในการพบปะกันระหว่างเพศชายและเพศหญิง เมื่อจะได้ พบกันนันจะต้
้ องอาศัยวัฒนธรรม
ประเพณีของสังคมเป็ นส่วนกระตุ้น
การร้ องเล่นเพลงเรื อ ถือเป็ นประเพณีอย่างหนึง่ ของสังคม ถูกจัดให้ เป็ นเพลงฤดู
นํ ้าหลาก เนื่องจากในช่วงนี ้ต้ องใช้ เรื อเป็ นพาหนะในการเดินทาง ทําให้ เกิดกิจกรรมการเล่นเพลง
เรื อ คือ การร้ องเพลงโต้ ตอบกันระหว่างเรื อของฝ่ ายชายและเรื อของฝ่ ายหญิง เมื่อเรื อเผชิญหน้ า
กัน คนในเรื อของฝ่ ายชายจะร้ องทักทายเชื ้อเชิญตีสนิทคล้ าย ๆ ท้ าทายให้ ฝ่ายหญิงออกมา
ประลองฝี ปากกัน เพื่อสร้ างสัมพันธ์กบั เรื อของฝ่ ายหญิง ฝ่ ายหญิงเมื่อถูกทักทายด้ วยเสียงเพลง
ก็ต้องออกประคารมตอบโตด้ วยเสียงเพลงทันทีก็เกิดความสนุกสนานขึ ้น เมื่อเสร็ จสิ ้นการร้ อง
เพลงเรื อแล้ ว จะต้ องส่งท้ ายด้ วยการร้ องเพลงจาก ซึง่ หมายถึง เพลงลาโรงที่เรื อทังสองลํ
้
าจะต้ อง
แยกจากกัน
การเล่นเพลงเรื อมีอยู่สองแบบ คือ แบบมีเครื่ องดนตรี ประกอบ เช่น ฉิ่ง ฉาบ
และกรับ ที่ไม่มีเครื่ องดนตรี ประกอบ จะใช้ การปรบมือประกอบการร้ องเล่นเพลงกันและมีลกู คู่
คอยกระทุ้งจังหวะอีกทีวา่ ฮ้ า...ไฮ้
เพลงเรื อ นิยมเล่นกันมาช้ านานดังมี “กฎมณเฑียรบาล” ในสมัยกรุ งศรี อยุธยา
ตอนต้ น ตรงกับสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.1991- พ.ศ.2031) กล่าวว่า กฎมณเฑียร
บาล ตอนที่ 20 ว่า “ ... ห้ ามร้ องเพลงเรื อ เป่ าปี่ เป่ าขลุย่ สีซอ ตีจะเข้ กระจับปี่ ตีโทน โห่ร้องนี่
นัน่ ในเขตพระราชฐาน...” ( ปั ญญา รุ่งเรื อง, 2546 : 83 อ้ างถึงจาก สงัด ภูเขาทอง, 2533 : 130)
เพลงเรื อเป็ นเพลงพื ้นบ้ านของชาวไทยภาคกลางที่อยู่ตามริ มลํานํา้ เป็ นเพลง
ปฏิพากย์ชนิดเดียวที่ร้องเล่นกลางลํานํ ้า โดยพ่อเพลงและแม่เพลงอยู่คนละลํา จังหวัดที่เล่นเพลง
เรื อ ได้ แก่ จังหวัดที่อยู่ริมแม่นํ ้าในภาคกลาง เช่น อยุธยา อ่างทอง สิงห์บรุ ี สุพรรณบุรี ลพบุรี
ฯลฯ เพลงเรื อส่วนใหญ่จะถนัดร้ องบทชิงชู้ ฉันทลักษณ์เหมือนเพลงปรบ นิยมเล่นกันในหน้ านา
ประมาณเดือน 11 - 12 อุปกรณ์ในการเล่นเพลงเรื อ คือ เรื อของพ่อเพลงลําหนึ่งและเรื อของแม่
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เพลงลําหนึง่ เครื่ องดนตรี ที่ใช้ มีกรับธรรมดาหรื อกรับพวงและฉิ่ง ถ้ าเล่นกลางคืนจะต้ องมีตะเกียง
ไว้ กลางลําเรื อ เนื ้อร้ องทังสองฝ่
้
ายมาพบกัน พ่อเพลงก็จะพายเรื อเข้ าไปเทียบเกาะเรื อแม่เพลงไว้
แม่เพลงเริ่มด้ วยเพลงปลอบหรื อเพลงเกริ่น
การเล่นเพลงเรื อหรื อการขับเพลงให้ ลงกับจังหวะพาย ผู้พายก็ต้องฟั งเสียงเพลง
ผู้ขับเพลงเรื อหรื อแม่เพลงต้ องเป็ นผู้มี ปฏิภาณไหวพริ บที่ จะหาคํา หรื อหยิ บยกเอาเหตุการณ์
สิ่งแวดล้ อมเข้ ามาสอดแทรกเข้ าไปให้ เหมาะสม อาจเป็ นแข่งขัน ยกย่อง เสียดสี ซึ่งทําให้ ผ้ ฟู ั ง
สนุกไปด้ วย ก่อนการเล่นเพลงต้ องมีการกล่าวกลอนไหว้ ครู เสียก่อน จากนัน้ จึงจะเอื ้อนกลอน
พรรณนาหรื อชักชวนให้ คนอื่นมาเล่นด้ วย โดยใช้ วิธีว่ากลอนกระทบกระทัง่ กระเช้ าเย้ าแหย่ จนคู่
โต้ มิอาจจะทนอยู่ได้ จึงเกิดการเล่นเพลงเรื อโต้ ตอบกันขึ ้น การโต้ ตอบกันด้ วยเพลงเรื อ บางทีก็
เผ็ดร้ อนใช้ คารมที่คมคาย บางทีก็อาจเป็ นทํานองรักหวานชื่น ทังนี
้ ้แล้ วแต่โอกาสและสถานการณ์
เนื่องจากผู้วิจยั ได้ นําทํานองบางส่วนของเพลงเรื อมาประยุกต์ใช้ ในบทประพันธ์
เพลง “หนึง่ ในสยาม” เพื่อเทิดพระเกียรติ ฯ จึงได้ ศกึ ษารายละเอียดของเพลงเรื อ ดังนี ้
ลักษณะของเพลงเรือ
เพลงเรื อมีการร้ องรับ ฮ้ าไฮ้ ซึง่ เป็ นลักษณะประจําตัวที่ทกุ คนรู้จกั นอกนันก็
้ เป็ น
เพลงใช้ กลอนลงสระเดียวกันไปเรื่ อย ๆ ที่นิยมคือ กลอนลา กลอนไล เพราะหาคําได้ สะดวก การ
สัมผัสตอนท้ ายเป็ นอย่างเพลงเต้ นกํา คือ สามบาทสุดท้ ายให้ สมั ผัสเชื่อมโยงกัน
ลักษณะคําประพันธ์
เพลงเรื อเป็ นกลอนหัวเดียว วรรคละ 7-10 คํา วรรคก่อนสุดท้ ายจะลงรับลูกคู่
คําจะเพิ่มเป็ น 10 คํา และวรรคสุดท้ ายต้ องลงด้ วยคําว่า เอย เช่น
“พอเหลือชะม้ ายเห็นสายสมร
อยูท่ ี่ฝั่งสาครนํ ้าเชี่ยว
ไม่มีชายใดที่จะกลายจะกลํ ้า
เห็นแม่ลอยลํา อยูล่ ําเดียว
ขอเชิญแม่พมุ่ มาลาหันหน้ ามาเหลียว
น้ องจะว่าพี่เกี ้ยวเลยเอย”
วิธีร้อง
เพลงเรื อมี จังหวะช้ า ประกอบด้ วย กรั บ ฉิ่ งและในสมัยก่ อนมีโทนเป็ นเครื่ อง
ประกอบจังหวะ มีเอกลักษณ์ตรงบทกระทุ้งลูกคูว่ า่ “ฮ้ าไฮ้ ” และบทสุดท้ ายที่ต้องร้ องทวน ตัวอย่าง
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บทปลอบ
ชาย

“เรี ยบเรี ยงเคียงประคอง”
สวยน้ องแม่ก็ร้อง (ลูกคู่ ฮ้ าไฮ้ ) ทูลว่า
ปลอบปลุกลุกเถิดวันทองน้ อย
ขุนแผนมาคอย (ลูกคู่ ฮ้ าไฮ้ ) อยูท่ ี่ท่า
ให้ แม่เผยพระแกลให้ มาแลดูข้า
เถิดแม่หญิงได้ มาเถิดเอย”
(ลูกคู่ “เถิดแม่หญิงได้ มาเถิดเอย ให้ แม่เผยพระแกลให้ มาแลดูข้า พระแกล พระแกล
ให้ มาแลดูข้า เถิดแม่หญิงได้ มาเถิดเอย ฮ้ าไฮ้ เชี ้ยบเชี ้ยบ”)
บทจาก (ออกช่อ)
“เหลืองเอยใบยอ หอมช่อมะเขือเปราะ
รักกันให้ มนั่
เหมือนเชือกขันชะเนาะ
สามปี สี่เดือน
อย่าให้ เลื่อนสักเปลาะ
รักน้ องให้ มนั เหมาะใจเอย”
(ลูกคู่ “รักน้ องให้ เมาะใจเอย สามปี สี่เดือนอย่าให้ เลื่อนสักเปลาะ สี่เดือน สี่เดือนอย่า
ให้ เลื่อนสักเปลาะ รักน้ องให้ เหมาะใจเอย”) (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เล่ม 12 2542
หน้ า 5612-5613)
การแต่ งกายผู้แสดง
แต่เดิมเป็ นการร้ องที่ร้องเล่นในฤดูนํ ้าหลาก จึงมีการแต่งกายตามลักษณะแบบ
ชาวบ้ าน คือหมายความว่าแต่งกายมาอย่างไรก็สามารถเล่นเพลงได้ ไม่มีการระบุเรื่ องของการ
แต่งกายที่ชดั เจนและเป็ นเอกลักษณ์ แต่ต้องมีความสวยงามจนปั จจุบนั วิถีของการเล่นเพลงเรื อ
เปลี่ยนไป มักจะขับร้ องไปพร้ อมกับการเล่นเพลงฉ่อย เพลงอีแซวของศิลปิ นในบางคณะ ดังนัน้
การแต่งกายจึงใช้ ร่วมกันไปเลย หากจัดแสดงที่เน้ นการเล่นเพลงเรื ออย่างเดียว จึงจะนิยมแต่ง
กายแบบไทยโบราณ ทังชายและหญิ
้
ง ซึง่ มีลกั ษณะการแต่งกาย ดังนี ้คือ
ฝ่ ายชาย นุ่งกางเกงขาก๊ วย หรื อโจงกระเบน สวมเสื ้อคอกลม หรื อคอพวงมาลัย
แขน
ฝ่ ายหญิง นุ่งโจงกระเบน สวมเสื ้อคอกลมแขนยาว หรื อแขนสามส่วนห่มสไบ
แถบ หรื อใช้ ผ้าคล้ องคอทัดดอกไม้ เพื่อความสวยงาม
วิธีเล่นหรื อการขับเพลงจะมีต้นเสียงขึ ้นและมีลกู คูร่ ับ โดยใช้ ฉิ่งและกรับพวงเเป็ น
เครื่ องประกอบจังหวะเวลาร้ อง ต้ องร้ องให้ ลงกับจังหวะพาย ผู้ขบั เพลงเรื อหรื อแม่เพลงต้ องเป็ นผู้มี
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ปฏิภาณไหวพริ บที่จะหาคํา หรื อหยิบยกเอาเหตุการณ์ สิ่งแวดล้ อม เข้ ามาสอดแทรกเข้ าไปให้
เหมาะสมอาจเป็ นแข่งขัน ยกย่อง เสียดสี ซึง่ ทําให้ ผ้ ฟู ั งสนุกไปด้ วยก่อนการเล่นเพลงต้ องมีการ
กล่าวกลอนไหว้ ครูเสียก่อน จากนันจึ
้ งจะเอื ้อนกลอนพรรณนาหรื อชักชวนให้ คนอื่นมาเล่นด้ วยโดย
ใช้ วิธีว่ากลอนกระทบกระทัง่ กระเซ้ าเย้ าแหย่ จนคูโ่ ต้ มิอาจจะทนอยู่ได้ จึงเกิดการเล่นเพลงเรื อ
โต้ ตอบกันขึ ้น การโต้ ตอบกันด้ วยเพลงเรื อ บางทีก็เผ็ดร้ อนใช้ คารมที่คมคาย บางทีก็อาจเป็ น
ทํานองรักหวานชื่นทังนี
้ ้แล้ วแต่โอกาสและสถานการณ์ ลักษณะบทร้ องแบ่งเป็ น 4 ตอน คือ
1. ปลอบ (ฝ่ ายชายชวน)
2. ประ (ฝ่ ายหญิงตอบ)
3. ดําเนินเรื่ อง
4. จาก
เพลงเรื อสุพรรณบุรี
ร้ องโดย พ่อไสว วงษ์ งามและแม่บวั ผัน จันทร์ ศรี อ.ศรี ประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
ไสว เออ เอิง เอย เหลือบชะม้ ายแลเห็นสายสมร
ลูกสาวท่านผู้ใด ไม่มีใครกรายกลํ ้า
มีหมากมีพลู ขอให้ มาสูก่ นั เคี ้ยว
(ลูกคูร่ ับ-น้ องอย่าว่าพี่เกี ้ยวเอ๋ย เลยเอย
มีพลูมีพลูเอามาสูก่ นั เคี ้ยว

มาในฝั่ งสาคร (ฮ้ า ไฮ้ ) นํ ้าเชี่ยว
ลอยมาในลํา (ชัดช้ า ฮ้ าไฮ้ ) ผู้เดียว
น้ องอย่าว่าพี่เกี ้ยวเอ๋ยเลยเอย
มีหมากมีพลูเอามาสูก่ นั เคี ้ยว
น้ องอย่าว่าพี่เกี ้ยว เอ๋ยว่าพี่เกี ้ยว
พี่เกี ้ยวเลยเอย ฮ้ าไฮ้ )
เอ๋ยเปรี ยบเหมือนพรานไพรน้ องเอ๋ยใจคะนอง เที่ยวได้ ด้อมมอง (ชัดช้ า ฮ้ าไฮ้ )แอบเมียง
จะเอาบ่วงเข้ าไปคล้ อง กลัวหนูน้องจะชํ ้า พี่จงึ ค่อยรูปค่อยคลํา (ชัดช้ าไฮ้ ) แต่นํ ้าเสียง
มันจะหวานหรื อขม มันจะกลมหรื อเกลี ้ยง ตื ้นลึกไปสักเพียงไรเอย
มันจะหวานหรื อจะขมมันจะกลมหรื อจะเกลี ้ยง
(ตื ้นลึกไปสักเพียงไรเอย
หวานขม หวานขม มันจะกลมหรื อเกลี ้ยง จะตื ้นลึกสักเพียง ตื ้นลึกสักเพียง สักเพียงไร
เอย ฮ้ าไฮ้ )
ให้ สวยน้ องเลยแม่ตอบ (ฮ้ าไฮ้ ) คํามา
เอ๋ยนํ ้าท่วมทํานบสามจบเพลงปลอบ
แต่พอหมดเพลงตอบก็ให้ แม่ตอบคําตาม อย่าให้ เหลวไปอย่างนํ ้า (ชัดช้ าไฮ้ ) นะหล่อนจํา
มีมงั่ ฃ้ บร้ อง นึกว่าฉลองศรัทธา
คอต้ นไม่ร้อง ให้ คอสองแม่วา่
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ให้ เผยพักตร์ กนั ขึ ้นมาพาทีเอย
(เผยพักตร์ มาพาทีเอย
ไม่ร้อง ไม่ร้อง ให้ คอสองแม่วา่

คอต้ นไม่ร้องให้ คอสองแม่วา่
ให้ เผยพักตร์ ขึ ้นพา เผยพักตร์ ขึ ้นพาขึ ้นพาที
เอย ฮ้ าไฮ้ )
บัวผัน เอ่อ เอย เอิ๋ง เอย ได้ ยินนํ ้าคํามารํ่ าสนอง เสียงใครมาเรี ยกหาน้ อง (ฮ้ าไฮ้ ) ที่ไหนล่ะ
แต่พอเรี ยกก็ขาน แต่พอวานก็เอ่ย
หนูน้องไม่ทํานิ่งเฉย (ฮ้ าไฮ้ ) ให้ มนั ช้ า
การจะเล่นจะหัว หนูน้องไม่มวั กระบวน
ไม่ถือนํ ้าลอยนวล (ฮ้ าไฮ้ ) หรอกพี่ขา
แต่พอเรี ยกหาน้ อง ฉันก็ร้องขึ ้นว่า
กันเสียเมื่อเวลา นี ้เอย
(ชายรับ-เหวย เหวย พุดตะละล้ าไฮ้ เฮไว้ เฮไว้ เฮ
หญิงรับ-แต่พอเรี ยกหาน้ อง แม่หนูก็ร้องว่าจ๋า หาน้ องหาน้ อง แม่หนูก็ร้องว่าจ๋า กันเสียเมื่อ
เวลาเอ๋ยเมื่อเวลาเวลานี ้เอย ฮ้ าไฮ้ )
เพลงเรื ออยุธยา(พระนครศรี อยุธยา)
อุปกรณ์การเล่น
1. เรื อหมู เรื อพายม้ า หรื อเรื อลําปั น้ 2 ลํา
2. กรับพวง
3. ฉิ่ง
ลักษณะการเล่ น
ในการเล่นเพลงเรื อจะต้ องเริ่ มด้ วยการไหว้ ครูให้ ครบ 3 กลอนหรื อตอน คือ
ตอนที่ 1 บทไหว้ พระพุทธ บทไหว้ พระธรรม บทไหว้ พระสงฆ์
ตอนที่ 2 บทไหว้ บดิ า มารดา
ตอนที่ 3 บทไหว้ ครู อาจารย์
เพลงเรื อมีเพลงหลักอยู่ 6 ตอน คือ
1. เพลงปลอบ
2. เพลงประ
3. เพลงผูกรัก ลักหา พาหนี
4. ชิงชู้ (หึงหวงฝ่ ายชาย)
5. ตีหมากผัวหรื อตีหมากขัว (หึงหวงฝ่ ายหญิง)
6. เพลงจาก
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การแต่ งกาย
ฝ่ ายชายนุ่งกางเกงแพรหรื อโจงกระเบน ใส่เสื ้อไม่จํากัดสีและแบบ ผ้ าขาวม้ า
คาดพุง ฝ่ ายหญิงนุ่งโจงกระเบนสีทึบ เสื ้อเป็ นคอกลมแขน 3 ส่วน นิยมใส่สีเดียวกันทังลํ
้ าเรื อ
สวมใส่เครื่ องประดับเต็มที่
โอกาสที่เล่ น เพลงเรื ออยุธยาเป็ นเพลงพื ้นบ้ านที่ เล่นอยู่ตามลํานํ า้ ทั่วไป เล่น
เฉพาะในเทศกาลไหว้ พระที่วดั หรื อเรี ยกสัน้ ๆ ว่า “ไหว้ วดั ” คือ ตังแต่
้ ขึ ้น 15 คํ่า เดือน 11 ไปจนถึง
แรม 8 คํ่า เดือน 11 เล่นในงานเทศกาลทอดกฐิ น ทอดผ้ าป่ า นิยมเล่นตอนกลางคืน (ฐาปนี, 2549
: 44)
ตัวอย่างด้ านล่างคือ เพลงเรือ ของแม่ขวัญจิตศรี ประจันทร์
เอิง เออ เอิง เอย เดือนสิบเอ็ดนํ ้านอง เดือนสิบสองนํ ้าส้ อง
กระผมก็เห็นแต่เรื อร่อง ฮ้ าไฮ้ เชี ้ยบ
นอย นอย นอย นอย นอย นอย นอย นอย นอย นอย นอย
ฮ้ าไฮ้ เชี ้ยบ เชี ้ยบ
เอิง เออ เอิง เอย เดือนสิบเอ็ดนํ ้านอง เดือนสิบสองนํ ้าส้ อง
กระผมก็เห็นแต่เรื อร่อง
ฮ้ า ไฮ้ เชี ้ยบ
ชวนพวกชวนพ้ องกับลูกน้ องกับลูกคู่ ที่ชักซ้ อมเอิงเอยกันอยู่ ฮ้ าไฮ้ เชี ย้ บ
เชี ้ยบเรื่ อยมาวันนี ้มาประสบก็ได้ มาพบแม่เพลงก็คงจะได้ ครื น้ เครง ฮ้ าไฮ้ เชี ้ยบ เชี ้ยบ
ตัวอย่างโน้ ตเพลงด้ านล่างเป็ นทํานองเพลงตามเนื ้อร้ องของเพลงเรื อ ที่แม่ขวัญจิต
ศรี ประจันทร์ เป็ นผู้ขบั ร้ อง ดังตัวอย่างภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ทํานองเพลงเรื อ ของแม่ขวัญจิต ศรี ประจันทร์
ผู้ วิ จั ย ได้ นํ า บางส่ ว นของทํ า นองเพลงเรื อ ของแม่ ข วั ญ จิ ต ศรี ป ระจั น ทร์ ม า
ประกอบการประพันธ์เพลงเทิดพระเกียรติ ฯ เพื่อเป็ นการสื่อถึงตัวแทนพสกนิกรภาคกลาง ในท่อน
ที่เข้ าสูด่ นตรี ภาคกลาง โดยใช้ เครื่ องดนตรี ตะวันตก คือ มาริ มบาบรรเลงทํานองบางส่วนของเพลง
เรื อ แทนเสียงระนาดของไทย ได้ ยกตัวอย่างทํานองเพลงเรื อ ดังภาพที่ 2 โดยปรากฎในบท
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ประพันธ์เพลงช่วงดนตรี ภาคกลาง เริ่ มต้ นห้ องที่ 75-77 โดยใช้ เฟร็ นช์ฮอร์ น ทรัมเป็ ต ทรอมโบน
และกลุ่มเครื่ องเคาะตีบรรเลง และทํานองร้ องรับโดยขับร้ องประสานเสียงคําว่า “ฮา ไฮ้ เชี ้ยบ
เชี ้ยบ” ห้ องที่ 77-79 และทํานองเพลงเรื อ (นอย นอย) ใช้ กลุ่มเครื่ องเคาะตีบรรเลงและขับร้ อง
ประสานเสียง ห้ องที่ 83-94 เป็ นต้ น

ภาพที่ 2 ทํานองบางส่วนของเพลงเรื อปรากฎในบทประพันธ์เพลงช่วงดนตรี ภาคกลาง
2.2.2 เพลงพืน้ บ้ านภาคเหนือ
เพลงพื ้นบ้ านภาคเหนือ เป็ นการร้ องและขับลํานําแบบหนึ่ง โดยการใช้ ถ้อยคํา
สําเนียงและทํานอง ซึง่ คลอเคล้ าด้ วยปี่ ซอ เรี ยกว่า “ซออู้สาว” ได้ แก่ การร้ องโต้ ตอบกันระหว่าง
หญิงชาย ซึง่ มักจะใช้ คํากลอนที่แต่งไว้ แล้ วจดจํามาร้ อง บางโอกาสเท่านันที
้ ่ร้องด้ นอย่างฉับไว
ซึง่ จะต้ องเป็ นผู้มีประสบการณ์สงู การร้ องเป็ นเรื่ องเชิงขับลํานํา มักใช้ เรื่ อง พระลอ น้ อยใจยา
เป็ นต้ น วิธีร้องใช้ เอื ้อนตามทํานองแล้ วหยุดในบางตอน แต่เรื่ องยังติดต่อกันตลอดไป การแต่ง
คํากลอนของภาคเหนือมีหลายแบบ เช่น แบบ “คําฮํ่า” มีลกั ษณะเป็ นร่ ายที่สมั ผัสอักษรกันไป
ตลอด มีการถ่ายทอดกันแบบ “มุขปาฐะ” แล้ วจดจํากันต่อมาหลายสํานวนจนบางสํานวนเข้ าขัน้
เป็ นวรรณกรรมพื ้นบ้ าน
เพลงพื ้นบ้ านภาคเหนือสามารถใช้ ร้องเล่นได้ ทุกโอกาส โดยไม่จํากัดฤดูหรื อ
เทศกาลใด ๆ ซึง่ ใช้ ร้องเพลงเพื่อผ่อนคลายอารมณ์และการพักผ่อนหย่อนใจ โดยลักษณะการขับ
ร้ องและท่วงทํานองจะอ่อนโยน ฟั งดูเนิบนาบนุ่มนวล สอดคล้ องกับเครื่ องดนตรี หลัก ได้ แก่ ปี่
ซึง สะล้ อ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังสามารถจัดประเภทของเพลงพื ้นบ้ านของภาคเหนือได้ 3 ประเภท
คือ
1. ซอ ใช้ ร้องโต้ ตอบกัน โดยมีการบรรเลงปี่ สะล้ อและซึงคลอไปด้ วย
2. จ๊ อย เป็ นการนําบทประพันธ์ของภาคเหนือมาขับร้ องเป็ นทํานองสัน้ ๆ มีเนื ้อหา
ของคําร้ องจะเป็ นการระบายความในใจ แสดงอารมณ์ความรัก ความเงียบเหงา มีนกั ร้ องเพียงคน
เดียวและจะใช้ ดนตรี บรรเลงหรื อไม่ก็ได้ เช่น จ๊ อยให้ กบั คนรักรู้คนในใจ จ๊ อยประชันกันระหว่าง
เพื่อนฝูงและจ๊ อยเพื่ออวยพรในโอกาสต่าง ๆ หรื อจ๊ อยอําลา
3. อื่อ มีลกั ษณะคล้ ายกับเพลงเด็กของภาคอื่น ๆ คือ เพลงกล่อมเด็ก เพลง
ปลอบเด็ก และเพลงที่เด็กใช้ ร้องเล่นกัน ได้ แก่ เพลงอื่อลูกและเพลงสิกจุงจา
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ประเภทของบทเพลงพืน้ บ้ าน
บทเพลงพื ้นบ้ านของล้ านนาเป็ นบทเพลงเก่าแก่ของชาวล้ านนา เป็ นบทเพลงที่
นิยมกันมานานดังปรากฏในวรรณคดีโบราณ เพลงพืน้ บ้ านภาคเหนื อจัดแบ่งตามรู ปแบบการ
แสดงออก โดยคํานึงถึงองค์ประกอบใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท ดังนี ้
1. เพลงที่ไม่ต้องมีเนื ้อร้ องหรื อเพลงบรรเลง
2. เพลงที่มีเนื ้อร้ องโดยไม่มีดนตรี ประกอบ
ั ้ ้อร้ องและดนตรี ประกอบ
3. เพลงผสมหรื อเพลงที่มีทงเนื
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
1. เพลงที่ไม่ มีเนือ้ ร้ องหรื อเพลงบรรเลง หมายถึง เพลงที่เกิดจากการบรรเลง
ด้ วยเครื่ องดนตรี ล้วน ๆ โดยไม่มีการขับร้ อง เพลงประเภทนี ้มีทงการบรรเลงเดี
ั้
่ยว ๆ และการเล่น
ผสมวง โอกาสในการเล่นดนตรี มีทงการเล่
ั้
นขับกล่อมอารมณ์ในยามว่าง การเล่นดนตรี ของชาย
หนุ่มเวลาไปแอ่วสาวในตอนกลางคืน และการเล่นในงานฉลองรื่ นเริงหรื อในพิธีกรรมต่าง ๆ เป็ นต้ น
เพลงบรรเลงเก่าแก่ของภาคเหนือที่สืบทอดมาแต่โบราณมีอยู่ไม่มากนัก มักจะ
มีลกั ษณะเรี ยบง่าย เป็ นทํานองสัน้ ๆ บรรเลงกลับไปกลับมา นอกจากนันพบว่
้
าชื่อทํานองเพลง
เดียวกัน แต่ผ้ ูเล่นจะบรรเลงแตกต่างกันออกไปคนละทางก็ได้ หรื อบางทีเพลงเดียวกันแต่ถูก
เรี ยกชื่อต่างกันอันเป็ นลักษณะธรรมดาของเพลงพื ้นบ้ าน เพลงบรรเลงเหล่านี ้ ได้ แก่ เพลง
ปราสาทไหว เพลงขงเบ้ ง เพลงฤๅษี หลงถํ ้า เพลงกุหลาบเชียงใหม่ เพลงล่องแม่ปิง เพลงพม่า
เพลงเงี ้ยว (ไทใหญ่) เพลงจะปุ เป็ นต้ น ส่วนการจดบันทึกนันแต่
้ เดิมเพลงล้ านนาจะไม่มีการจด
บันทึกเป็ นตัวโน้ ต การสืบทอดจะใช้ วิธีที่ต้องฟั งเพลงบ่อย ๆ จนจําทํานองได้ ก่อน แล้ วจึงไปฝึ ก
ทักษะการเล่นเพิ่มเติมทีหลัง ซึง่ วิธีสืบทอดแบบนี ้ก็ยงั เป็ นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายอยูใ่ นปั จจุบนั
เพลงบรรเลงบางเพลงเป็ นเพลงที่ ใช้ จังหวะประกอบในการฟ้อนต่าง ๆ เช่น
เพลงประกอบการฟ้อนแห่ครัวทาน (ฟ้อนเล็บ) ฟ้อนเซิง ฟ้อนดาบ ฟ้อนนางนก (กิงกะหร่า) ฟ้อน
ผีมด-ผีเมง เป็ นต้ น
2. เพลงที่มีเนื อ้ ร้ องแต่ ไม่ มีดนตรี ประกอบ คือ ลักษณะของการขับร้ องเพลง
พื ้นบ้ านที่จดจําทํานองและเนื ้อร้ องสืบทอดกันต่อ ๆ มา ใช้ ร้องกันเล่น คือ ช้ อย (อ่าน “จ๊ อย”) หรื อ
บทขับทํานองเสนาะ ซึ่งเมื่อขับจากเนือ้ ความที่เป็ นคําประพันธ์ ประเภทคร่ าว(อ่าน ค่าว) ก็จะ
เรี ยกว่า ช้ อย แต่หากขับจากขับเนื ้อความที่เป็ นคําประพันธ์ประเภทโลง จะเรี ยกว่า ช้ อยโคลง(อ่าน
“จ๊ อยกะโลง”)
ทังการช้
้
อยคร่ าวและช้ อยโคลงนัน้ หากเป็ นการขับเพื่อความสนุกสนานอย่าง
ง่าย ๆ ก็ไม่จําเป็ นต้ องมีดนตรี ประกอบ แต่หากเป็ นการขับที่ต้องแสดงออกถึงความประณีตแล้ ว
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ในการช้ อยจากคร่ าวนัน้ นิยมใช้ สะล้ อคลอประกอบ แต่หากเป็ นการช้ อยโคลงแล้ ว ถือว่าหาก
คลอด้ วยเพียะก็จะสอดคล้ องกันได้ อย่างดียิ่ง
การช้ อยคร่ าว คือ ลํานําเพลงที่ขบั ร้ อง เป็ นการขับร้ องเดี่ยว ทอดเสียงยาวตาม
ลีลา โดยมากหนุ่มมักจะขับเวลาแอ่วสาวในตอนกลางคืนตามประเพณีโบราณ ซึง่ อยู่ในปั จจุบนั
จะหาฟั งได้ ยาก แต่ก็ยงั มีอยู่บ้างตามงานต่าง ๆ ที่การนําซอไปแสดงในงาน โดยช่างซอจะเป็ น
ผู้ขบั มีลกั ษณะคล้ ายการขับเสภาในภาคกลาง ช้ อยมีหลายทํานองด้ วยกัน คือ
1. ทํานองโก่งเฮียวบง นิยมช้ อยตามงานศพ ทํานองธรรมดา จังหวะช้ าแสดง
ถึงความอาลัย โศกเศร้ า
2. ทํานองม้ ายํ่าไฟ นิยมช้ อยเนื ้อความที่ยาว ต้ องการเก็บข้ อความได้ มาก ๆ
แต่เอื ้อนไปทางปลาย ทํานองนี ้นิยมช้ อยเวลาหนุ่มไปแอ่วสาวตอนกลางคืน
3. ทํานองวิงวอน หรื อช้ อยเชียงแสนหรื อช้ อยกะโลง นิยมช้ อยในตอนที่ตวั
ละครถึงบทโศกเศร้ า หากคนขับเก่งและเสียงเพราะ จะทําให้ บรรยากาศเต็มไปด้ วยความวังเวง
3. เพลงผสมหรือเพลงที่ทงั ้ เนือ้ ร้ องและดนตรี ประกอบ เพลงประเภทนี ้ก็คือ
ซอ ซึ่ง คํ า ว่ า ซอ ในภาษาพื น้ บ้ า นล้ า นนาหมายถึ ง เพลงพื น้ บ้ า นที่ จัด อยู่ใ นลัก ษณะ เพลง
ปฏิพากย์ คือ มีผ้ ูขบั ชายหญิงซึ่งเรี ยกว่า ช่างซอ (อ่าน “จ้ างซอ”) ขับโต้ ตอบกัน เรี ยกว่าเป็ น
คู่ถ้อง (ถ้ อง-โต้ ตอบกัน) ช่างซอจะต้ องได้ รับการฝึ กฝนอย่างดี มีความเชี่ยวชาญและมีปฏิภาณ
ตลอดจนนํ า้ เสียงที่ ไพเราะ ดนตรี ที่ใช้ ประกอบซอก็คือวงปี่ ชุม แต่ในท้ องถิ่ นบางแห่ง เช่น ที่
จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จะใช้ สะล้ อ-ซึง (พิณ) ประกอบไม่ใช้ ปี่จุม
เนื ้อร้ องในบทซอนัน้ จะมีเนื ้อหาที่เป็ นการกล่าวถึงความรักระหว่างหนุ่มสาว
ั้
่ องนิทานชาดก คําสอน
ชมธรรมชาติ กล่าวถึงเรื่ องสนุกสนานไปจนถึงเรื่ องเพศ และมีทงการซอเรื
ประวัติบุคคลหรื อเหตุการณ์ ต่าง ๆ นอกจากนี ้ช่างซอยังเลือกสรรเนื ้อร้ องให้ เหมาะสมกับโอกาส
เช่น การซอในงานบวชลูกแก้ ว หรื องานขึ ้นบ้ านใหม่ เป็ นต้ น
จากภาพหน้ าด้ านล่างเป็ นตัวอย่าง ทํานองเพลงฤาษีหลงถํ ้า

ภาพที่ 3 ทํานองเพลงฤาษีหลงถํ ้า
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ผู้วิจยั ได้ นําทํานองเพลงฤาษี หลงถํ ้ามาประกอบการประพันธ์ เพลงนี ้เป็ นเพลง
โบราณเพลงหนึง่ ของล้ านนา ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ทํานองเพลงที่มีแต่เดิมนัน้ มีจงั หวะลงตัวแบบ
ล้ านนา ตามตํานานกล่าวว่า หลังจากที่ฤาษีได้ ยินเพลงที่มีท่วงทํานองไพเราะนี ้แล้ ว ก็หลงทางจํา
ทางกลับเข้ าถํ ้าไม่ถกู ยกตัวอย่างทํานองเพลงฤาษี หลงถํ ้า ดังภาพที่ 4 โดยปรากฎในบทเพลง
ช่วงดนตรี ภาคเหนือ ห้ องที่ 250-254

ภาพที่ 4 ทํานองบางส่วนของเพลงฤาษีหลงถํ ้า
นอกจากนันผู
้ ้ วิจยั ยังได้ ศกึ ษาลักษณะจังหวะของวงดนตรี พื ้นบ้ านภาคเหนือ โดย
ศึกษาลักษณะจังหวะของวงตึง่ นง วงดนตรี นี ้นิยมใช้ สําหรับการแห่ และการประโคมในงานปอย
หลวงจนถึงปั จจุบนั จึงนําจังหวะของวงตึง่ นงมาเป็ นส่วนประกอบของการประพันธ์เพลง ที่นํามา
เป็ นสัญญลักษณ์ สื่อพสกนิกรภาคเหนือ ได้ รวบรวมข้ อมูลดนตรี พื ้นเมืองล้ านนามีรายละเอียด
ดังนี ้
ดนตรี พืน้ บ้ านล้ านนา
ดนตรี พื ้นบ้ านล้ านนา หรื อการบรรเลงเครื่ องดนตรี และการขับขานในล้ านนานัน้ มี
บทบาททังในการประกอบพิ
้
ธีกรรมประกอบการแสดง และประกอบในกิจกรรมสันทนาการ ซึ่ง
อาจแยกกล่าวได้ ดงั นี ้
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1. การประกอบพิธีกรรม พิธีกรรมในล้ านนา มีสองแนวคือ แนวพุทธกับแนวผี
พิ ธี ก รรมเชิ ง พุ ท ธศาสนาและพิ ธี ก รรมเกี่ ย วกับ ผี ซึ่ ง ทัง้ สองแนวดนตรี มี บ ทบาทเป็ นเพี ย ง
ส่วนประกอบ เช่น ในงานฉลองรื่ นเริ งหรื อในงานศพ พิธีทางพุทธศาสนาพบว่า ดนตรี เป็ นเพียง
ส่ว นที่ ชวนให้ ง านคึก คักขึน้ ซึ่ง หากไม่มี ดนตรี ใ นกิ จกรรมนัน้ ๆ ก็ ยัง สามารถดํา เนิ น ต่อไปได้
กิจกรรมเกี่ยวกับผี ในการบูชาผีหรื อแก้ บนนัน้ ไม่จําเป็ นจะต้ องมีดนตรี ประกอบ แต่ในการฟ้อนผี
ที่ต้องมีดนตรี เข้ ามาเกี่ยวข้ อง ก็เพราะมีการฟ้อนรํ าอันเป็ นส่วนประกอบในพิธีเสี ้ยงผีเท่านัน้
2. การประกอบการแสดง ดนตรี จะมีบทบาทสําคัญต่อการแสดงหลายอย่าง ที่
เป็ นทังการแสดงเพื
้
่อประกอบในงานประเพณีหรื อเพื่อความบันเทิง จะเห็นได้ ว่าการฟ้อนรํ าหรื อ
การขับซอหรื อขับขาน จะต้ องมีดนตรี ประกอบเสมอ
ประเภทเครื่ องดนตรีพืน้ เมืองล้ านนา
เครื่ องดนตรี ล้านนาเป็ นเครื่ องดนตรี ที่ประกอบขึ ้นโดยใช้ เทคโนโลยีพื ้นบ้ าน คือ
เป็ นเครื่ องดนตรี ที่ มีลักษณะเรี ยบง่ายและประดิษฐ์ ขึน้ จากวัสดุในธรรมชาติ หรื อเครื่ องใช้ ใน
ชีวิตประจําวัน ซึง่ ตัวผู้เล่นเองนันนอกจากจะมี
้
ความสามารถในการเล่นดนตรี แล้ ว ส่วนใหญ่ก็มกั
มีความสามารถในการประดิษฐ์ เองได้ ด้วย เครื่ องดนตรี ล้านนามีครบทุกประเภทตามวิธีการปฏิบตั ิ
ที่ทําให้ เกิดเสียงดนตรี คือครบทัง้ 4 ประเภท ได้ แก่ เครื่ องดีด สี ตี และเป่ า ดังต่อไปนี ้
ประเภทเครื่ องเป่ า
เครื่ องดนตรี ที่ใช้ ลมเป่ าออกจากปากผ่านเครื่ องดนตรี ทําให้ เกิ ดสุ้มเสียงต่าง ๆ
ประกอบด้ วยปี่ แน และขลุย่ ดังนี ้
ปี่ คือเครื่ องเป่ าที่ลําตัวทําด้ วยไม้ ไผ่และมีลิ ้นโลหะที่เมื่อลมเป่ าผ่านจะเกิดเสียง ปี่
ที่ใช้ เป่ าประกอบการซอนันจะต้
้ องใช้ เป็ นชุดจํานวน 3, 4, หรื อ 5 เรี ยกว่า ปี่ ชุม (อ่าน “ปี่ จุม”) คือ
เป็ นชุด ตัวปี่ ทําด้ วยไม้ ไผ่ตระกูลไม้ รวกปี่ ชุมหนึ่งจะต้ องใช้ ไม้ ไผ่ลําเดียวกันทํา สาเหตุที่ต้องใช้ ไม้
ไผ่ลําเดียวกันนัน้ เพราะขนาดช่วงปล้ องและความหนาของเนื ้อไม้ จะไล่กนั ได้ ระดับดี เมื่อเลือกไม้
ไผ่ได้ แล้ วก็จะตัดเป็ นขนาดต่าง ๆ กันตามลําดับ ปี่ แต่ละเลาจะมีปลายด้ านหนึง่ ตันโดยอาศัยข้ อไม้
ปิ ด อีกปลายหนึ่งเปิ ดใกล้ กบั ข้ อไม้ ด้านที่ตนั ด้ านปิ ดนี ้เป็ นที่ติดลิ ้นปี่ ซึ่งทําด้ วยแผ่นทองเหลือง
บาง ๆ เป็ นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ตรงกลางกรี ดเป็ นรูปตัว V ยาว ๆ ถัดจากลิ ้นไปทางด้ านเปิ ด ลําตัว
ปี่ มีรูที่เจาะเรี ยงกันไปเป็ นระยะจํานวน 7 รู ปกติแล้ วปี่ มีเสียงเบา แต่ถ้าบรรเลงพร้ อมกันทังชุ
้ ม
หรื อทังชุ
้ ดก็จะให้ เสียงที่มีพลังหรื อนํ ้าหนักมากขึ ้น
ปี่ ของทางล้ านนาถูกเรี ยกหลายชื่อว่า ปี่ ชุม หรื อ ปี่ ซอ เพราะใช้ ประกอบการขับซอ
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แต่ชาวล้ านนาเองนันมั
้ กจะเรี ยกว่า ปี่ ชุม ชุมนันหมายถึ
้
ง ชุด หรื อชุม ปี่ ชุมมีทงหมด
ั้
5 เลา คือ
1. ปี่ แม่ หรื อ ปี่ เค้ า (อ่าน “ปี่ เก๊ า) ทําจากไม้ ไผ่ ส่วนโคนมีขนาดใหญ่ที่สดุ ของ
แต่ละชุม มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางเกือบ 2 เซนติเมตร ยาวไม่ตํ่ากว่า 75 เซนติเมตร ปี่ แม่มีเสียง
ทุ้มตํ่า
2. ปี่ กลาง (อ่าน “ปี่ ก๋าง”) มีขนาดรองลงไป ทําจากไม้ ไผ่ช่วงที่ถดั จากปี่ แม่ลงไป
มีความยาวประมาณ 4 ส่วนใน 5 ส่วนของปี่ แม่ ปี่ กลางมีเสียงสูงขึ ้นมา
3. ปี่ ก้ อย มีขนาดเล็กถัดจากปี่ กลางลงไป ทําจากไม้ ช่วงที่ถดั จากปี่ กลางลงไป มี
ความยาวประมาณ 3 ส่วนใน 4 ส่วนของปี่ กลาง ปี่ ก้ อยมีเสียงสูงกว่าปี่ กลาง
4. ปี่ เล็ก เป็ นปี่ ที่ทําจากไม้ ช่วงที่ถดั จากปี่ ก้ อยลงไปมีความยาวเป็ นครึ่งหนึ่งของปี่
กลางและเส้ นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.2-1.4 เซนติเมตร ปี่ เล็กเป็ นปี่ ที่มีเสียงสูงกว่าปี่ ก้ อย
5. ปี่ ตัด เป็ นปี่ ที่ มี ข นาดเล็ ก ที่ สุด ของชุ ม ซึ่ ง เป็ นปี่ ที่ เ พิ่ ง จะเพิ่ ม มาภายหลัง
ปั จจุบนั ไม่คอ่ ยนิยมใช้ เพราะเป็ นปี่ ที่เป่ ายากที่สดุ
ปี่ ไม่นิยมใช้ บรรเลงเดี่ยว แต่จะบรรเลงร่ วมกับปี่ ในชุดเดียวกันตังแต่
้ 3 เลาขึ ้นไป
เพื่อประกอบการขับซอ นอกจากนันอาจใช้
้
ปี่เพียง 1 เลา บรรเลงร่วมกับวงดนตรี พื ้นเมืองสะล้ อ-ซึง
แน เป็ นเครื่ องเป่ าประเภทหนึ่งชาวบ้ านเรี ยกว่า ปี่ แน พบว่ามีขายในตลาดของ
เมืองตาลีมณฑลยูนนาน ประเทศจีนและอาจจะได้ รับอิทธิพลมาจากพม่า ซึง่ มีเครื่ องดนตรี ชนิด
นี ้อยูด่ ้ วย ลิ ้นของแนทําด้ วยใบลานหรื อใบตาล เป็ นลิ ้นคูป่ ระกบกันอยู่รอบ ๆ ท่อโลหะเล็ก ๆ ท่อนี ้
เสียบเข้ าไปในท่อไม้ กลมยาว ซึง่ ค่อย ๆ มีขนาดใหญ่ขึ ้น ท่อไม้ นี ้กลวงตลอดและรู ภายในค่อย ๆ
โตขึน้ ตามขนาดของไม้ รู ที่เจาะบนท่อไม้ เป็ นระยะสําหรั บปิ ดเปิ ดด้ วยนิว้ มือทัง้ สองข้ าง ซึ่งมี
จํานวน 6 รู ปากลําโพงทําด้ วยทองเหลือง ผู้เป่ าที่ชํานาญอาจใช้ แนทําเสียงให้ ได้ อารมณ์ตา่ ง ๆ
แน มี 2 ขนาด คือ แนหลวง หรื อแนใหญ่ มีรูปร่ างลักษณะขนาดและวิธีเล่น
เหมือนกับปี่ มอญ กับ แนหน้ อยหรื อแนเล็ก มีขนาดเล็กและระดับเสียงสูงกว่าแนหลวง มีเสียง
แหลมและวิธีการเล่นคล้ ายปี่ ชวา
แนไม่ใช้ บรรเลงเดี่ยว แต่จะเป็ นส่วนหนึ่งในวงพาทย์หรื อปี่ พาทย์ล้านนา ซึ่งจะ
บรรเลงร่ วมกับระนาดและฆ้ องวง มีกลองเต่งถิ ง้ หรื อตะโพนมอญ และฉาบเป็ นเครื่ องจังหวะ
สํา คัญ แนจะเป็ นเครื่ องดนตรี ที่ นํา วงเสมอ นอกจากนัน้ ยังใช้ บรรเลงร่ ว มกับ วงตึ่ง นงในการ
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ประกอบการฟ้อนพืน้ เมื อง ใช้ บรรเลงร่ วมกับกลองเต่งถิ ง้ และฉาบ ประกอบการชกมวยโดย
บรรเลงเพลงมวยของท้ องถิ่น และในปั จจุบนั ก็ยงั นิยมอยู่
ขลุ่ย แต่เ ดิม เรี ยกว่า ปี่ ถิ ว เป็ นเครื่ องเป่ าอี กชนิ ด หนึ่ง ที่ ทํ าด้ วยไม้ ไผ่ รู ปร่ า ง
คล้ ายคลึงกับขลุ่ยปั จจุบนั แต่ไม่มีลิ ้นแบบขลุ่ย คือ มีรูและใช้ ใบตองอ่อนนาบอย่างที่ใช้ ม้วนบุหรี่
เข้ าบังรูนนให้
ั ้ ลมกระพือเป็ นเสียง ต่อมาเมื่อได้ รับอิทธิพลจากภาคกลาง จึงใช้ ขลุย่ แบบภาคกลาง
เพราะไม่ต้องกังวลกับการใช้ ใบตองนาบมาทําลิ ้นอีก นอกจากจะใช้ ปี่ถิวเป่ าเดี่ยว ๆ เพื่อความ
เพลิดเพลินแล้ ว ยังใช้ เป่ าประสมวงสะล้ อ-ซึง อีกด้ วย
ประเภทเครื่ องดีด
เครื่ องดนตรี ของล้ านนาประเภทที่อาศัยการดีดที่สาย เพื่อให้ เกิดเสียงมีสองอย่าง
คือ เพียะ (อ่าน “เปี๊ ยะ”) และซึง ในโคลงนิราศหริภญ
ุ ชัย เรี ยกว่า ซึง ว่า ติ่ง เช่นเดียวกับที่ชาวไท
ใหญ่เรี ยก
เพียะ เป็ นเครื่ องดีดจําพวกพิณ จัดเป็ นเครื่ องดนตรี ที่เก่าแก่ชนิดหนึ่งของล้ านนา
และปรากฏการ กล่าวถึงในกาพย์ห่อโคลงของพระศรี มโหสถในสมัยอยุธยา มีลกั ษณะคล้ ายพิณ
นํ ้าเต้ าของภาคอีสาน มีผ้ เู ชี่ยวชาญทางดนตรี สนั นิษฐานว่าอาจจะได้ รับอิทธิพลมาจากพิณสาย
เดี่ยวของอินเดีย เพียะมีกะโหลกซึง่ ทําหน้ าที่เป็ นกล่องเสียง ทําด้ วยกะลามะพร้ าวผ่าซีกด้ านข้ าง
เจาะรู ห นึ่ ง รู คัน ทวนทํ า ด้ ว ยไม้ เ นื อ้ แข็ ง ยาวประมาณ 70-90 เซนติ เ มตร ปลายคัน ทวนมี
เส้ นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.0-1.5 เซนติเมตร ปลายยอดเป็ นรู ปโลหะหล่อ ด้ านโคนคันทวนมี
เส้ นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-3 เซนติเมตร มีลกู บิดเสียบอยู่ มีสายไหมหรื อเส้ นลวดจํานวน 2-7
สาย ขึงพาดระหว่างลูกบิดกับหัวเพียะ ขนาดของสายจะเท่ากันทุกสาย ใช้ หวายรัดสายเพียะ
แนบติดกับด้ าม แล้ วสอดปลายลอดรู กะโหลกไปผูกกันไว้ ขัดด้ วยแท่งไม้ เล็ก ๆ ระหว่างด้ ามกับ
กะโหลกมีท่อนไม้ เล็ก ๆ ยาวประมาณ 4-5 เซนติเมตร คัน่ อยู่อนั หนึ่ง เพื่อแยกด้ ามกับกะโหลกให้
ห่างกันพอที่จะสอดนิ ้วมือเข้ าไปจับประคองเพียะในขณะบรรเลง
ผู้บรรเลงมักจะถอดเสื ้อและอยู่ในลักษณะท่านั่ง หันกะโหลกเพียะครอบตรงผิว
เนื ้อกลางหน้ าอก โดยให้ คนั เพียะทํามุมกับลําตัวประมาณ 45 องศา ใช้ มือซ้ ายช้ อนรับคันเพียะไว้
ในอุ้งมือ ใช้ เล็บของนิว้ ก้ อยดีด มือขวาจะต้ องรองรับคันเพียะไว้ ด้วยท่อนแขน ใช้ เล็บนิว้ ก้ อย
เล็บนิ ้วกลางและเล็บนิ ้วนางดีดให้ เกิดเสียงขัดเสียงสอดแทรก ซึง่ การดีดให้ เกิดเสียงจะต้ องดีดด้ วย
วิธีเฉพาะที่เรี ยกว่า “พาน” “ป๊ อก” และ “จก” ส่วนการเลื่อนมือย้ ายตําแหน่งให้ ได้ เสียงตาม
ต้ องการเช่นนีม้ ีศพั ท์ เฉพาะว่า “การไหล” ในขณะเดียวกันก็ใช้ สนั มือ (ส่วนปลายสุดของฝ่ ามือ)
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ข้ างขวาไข (ขยับ) ไปมาหรื อขยับขึ ้นลง เพื่อให้ เกิดเสียงและลมที่อดั แน่นอยู่ระหว่างทรวงอกกับ
กะโหลกเพียะระบายออกมา
เสียงที่เกิดขึ ้นจะเป็ นเสียงที่กงั วานแผ่วเบา อันเป็ นเสียงแบบ Over tones หรื อ
Harmonic (เสียงคู่แปด) ซึ่งเป็ นเสียงที่ตรงตามความตังใจยาก
้
เสียงนีจ้ ะมีความไพเราะมาก
เท่าใดนันขึ
้ ้นอยู่กบั ความชํานาญของผู้บรรเลง เสียงเพียะที่ดีเสมือน เดงพลันเมา (อ่าน “เดงปั น
เมา”) คือ กระดิง่ ที่เร่งให้ หลงใหล หมายถึง เสียงของเพียะไพเราะจับใจยิ่งนัก
การเล่นเพียะส่วนมากเป็ นการเล่นเดี่ยวไม่คอ่ ยเล่นประสมวง และไม่นิยมมีการขับ
ร้ องประกอบ เนื่องจากเสียงของเพียะไม่ค่อยดังนัก อาจมีการช้ อยโคลง (อ่าน “จ๊ อยกะโลง”)
ประกอบคือขับโคลงเป็ นทํานองเสนาะ ส่วนเพลงที่เล่นนัน้ สามารถเล่นได้ ทุกเพลงเท่าที่ เครื่ อง
ดนตรี อื่น ๆ ในระดับของชาวบ้ านจะเล่นได้ เช่น เพลงจก ไหล ปุ๋มเป้ง เก้ าปุ้มป่ ง ปราสาทไหว
ปราสาทกุด เงี ้ยว พม่า อื่อ ฯลฯ
ซึง บางท้ องถิ่นเรี ยกว่า ติ่ง มีลกั ษณะคล้ ายกระจับปี่ หรื อคล้ ายพิณหรื อซุงของ
ภาคอีสาน หรื อคล้ ายกีตาร์ ขนาดเล็ก ซึงประกอบด้ วยกล่องเสียง มีคอยื่นออกไปและขึงสายซึ่ง
เป็ นต้ นกําเนิดเสียง จากปลายคอผ่านกลางกล่องเสียงไปยังขอบของกล่องเสียงอีกด้ านหนึ่ง อาจ
ใช้ ไม้ ทงท่
ั ้ อนทําซึงทังกล่
้ องเสียงและคอ โดยเป็ นไม้ ชิ ้นเดียวกันหรื อคนละชิ ้นทําแยกส่วนก็ได้ ตัว
ซึงมักจะใช้ ไม้ เนื ้ออ่อนหรื อไม้ สกั ทําทังแผ่
้ นเพราะขุดเนื ้อไม้ ทําเป็ นกล่องเสียงได้ ง่าย ความหนา
ของกล่องเสียงขึ ้นอยู่กบั ชนิดของไม้ ที่จะใช้ ทําและขนาดของซึงที่ต้องการ โดยทัว่ ไปหนาประมาณ
2-3 นิ ้ว คว้ านข้ างในให้ กลวงเป็ นรูปวงรี เหลือขอบโดยรอบกับพื ้นกล่องเสียงซึง่ ไม่หนามากนัก
จากนันก็
้ ใช้ แผ่นไม้ บาง ๆ ปิ ดด้ านบน เจาะรู บริ เวณใกล้ ศนู ย์กลางค่อนไปทางคอ
เล็กน้ อย ให้ มีขนาดกว้ างพอสมควรเพื่อให้ เสียงผ่านออกมา ส่วนคอจะมีลกั ษณะเป็ นคันยาวยื่น
ออกมา ถ้ าไม่ไ ด้ ใช้ ไ ม้ ชิ น้ เดี ย วกัน กับที่ ทํ า ตัว กล่องเสีย งแล้ ว ส่ว นนี จ้ ะนิ ย มทํ า ด้ ว ยไม้ เ นื อ้ แข็ ง
เพื่อให้ ทนทานและเสียงที่ดงั ออกมาไพเราะ บนคอซึงติดขีดซึง่ เป็ นท่อนไม้ เล็ก ๆ เรี ยกว่า “ลูกซึง”
หรื อ”นม” เป็ นระยะ ๆ เรี ยงกันตามความยาวของคอจนใกล้ ถึงตัวกล่องเสียง จํานวนลูกซึงไม่
แน่นอนแต่มาตรฐานทัว่ ไปนิยมติด 9 อัน มีความถี่ห่างไม่เท่ากัน (คือเว้ นระยะตามขอบเขตของ
เสียงที่เกิดขึ ้น) ปลายคอซึงมีลกู บิดเกือบล่างสุดของตัวกล่องเสียงมี ค็อบ (อ่าน “ก๊ อบ”) คือ เบาะ
ไม้ รองสายที่ขงึ จากส่วนล่างสุดขึ ้นไปหาลูกบิด
ประเภทเครื่ องสี
เครื่ องสายที่มีคนั สี เสียงดนตรี จะเกิดจากการเสียดสีระหว่างสายคันชักกับสาย
เส้ นลวดทองเหลืองที่ขงึ ตึงอยูเ่ ครื่ องดนตรี ประเภทเครื่ องสีของล้ านนา ได้ แก่
สะล้ อ อาจเรี ยกว่า ถะล้ อ ธะล้ อ หรื อทะร้ อ ซึง่ มีศพั ท์เดิมจากภาษาขอมว่า”ทรอ”
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ซึ่งภาษาไทยกลางออกเสียงเป็ น “ซอ” แต่ในโคลงนิราศหริ ภุญชัยว่า “ธะล้ อ” เป็ นเครื่ องสายที่
บรรเลงด้ วยการใช้ คนั ชักสีลงบนสายที่ขงึ ผ่านหน้ ากล่องเสียง มีรูปร่างใกล้ เคียงกับซออู้ แต่ขนาด
เล็กกว่า กล่องเสียงของสะล้ อทําด้ วยกะลามะพร้ าว ซึ่งตัดด้ านหนึ่งออกไปเหลือประมาณ 2/3
ของกะลาทังลู
้ ก ตรงที่ถกู ตัดออกไปนันปิ
้ ดด้ วยไม้ เรี ยบบาง ๆ ซึง่ เรี ยกว่า “ตาดสะล้ อ” คันทวนของ
สะล้ อเป็ นไม้ กลมทําจากไม้ เนื ้อแข็งยาวประมาณ 64 เซนติเมตร เสียบทะลุลอ่ งเสียง ใกล้ ๆ ขอบ
ที่ปิดด้ วยตาดปลายคันทวนเสียบลูกบิด 2 อันในลักษณะทแยงเข้ าไปในคันทวน มีไว้ สําหรับผูก
สายสะล้ อและตังสาย
้
สายนิยมใช้ สายโลหะมากกว่าสายเอ็นเหมือนซอด้ วงและซออู้ ส่วนมากทํา
จากลวดสายห้ ามล้ อรถจักรยาน คันชักสะล้ อทําด้ วยไม้ โค้ งงอคล้ ายคันศร ขึงด้ วยหางม้ าหรื อสาย
ไนล่อนทบไปทบมาหลายสิบทบ ไม่เอาคันชักขัดไว้ ระหว่างสายเหมือนกับซออู้และซอด้ วง สิ่งที่ใช้
เสียดสีกบั สายของคันชักเพื่อให้ เกิดความฝื ดในขณะสี ได้ แก่ ยางสนหรื อชัน ซึ่งติดไว้ บนกะลา
ตรงจุดที่ใช้ สายคันชักสัมผัสให้ เกิดเสียง
สะล้ อมี 3 ขนาด ได้ แก่
1. สะล้ อเล็ก มี 2 สาย
2. สะล้ อกลาง มี 2 สาย
3. สะล้ อใหญ่ มี 3 สาย มีวิธีเล่นคล้ ายซอสามสายแต่ไม่เอาคันชักไว้ ระหว่างสาย
สะล้ อที่ นิยมบรรเลงคือสะล้ อที่ มี 2 สาย ส่วนสะล้ อ 3 สายไม่ค่อยมีผ้ ูนิยมเล่น
เพราะเล่นยากกว่าสะล้ อ 2 สาย นอกจากใช้ สะล้ อบรรเลงเดี่ยวแล้ ว ยังนิยมใช้ บรรเลงร่ วมกับวง
ดนตรี พื ้นเมืองสะล้ อ-ซึง หรื อบางแห่งใช้ บรรเลงร่ วมกับปี่ ชุม บทเพลงที่เล่นมักเป็ นเพลงพื ้นเมือง
ของล้ านนาผู้ที่ทําสะล้ อขายจะเป็ นแหล่งเดียวกันกับที่ทําซึงขายและนักดนตรี ที่เล่นเป็ นส่วนมากก็
จะทําไว้ เล่นเองด้ วยเหมือนกับซึง
ประเภทเครื่ องตี
เรี ยกตามกิริยาอาการที่ใช้ มือหรื อวัตถุตีกระทบกับวัตถุทําให้ เกิดเสียง ล้ านนามีทงั ้
เครื่ องตีที่ทําด้ วยไม้ เช่น เกราะ พาทย์ (อ่าน “ป้าด”) คือ ระนาด เครื่ องตีที่ทําด้ วยโลหะเช่น ฆ้ อง
กังสดาล ฉิ่ง สว่า (ฉาบ) และเครื่ องตีที่ทําด้ วยการขึงหนังสัตว์ให้ ดงึ เป็ นแผ่น ได้ แก่ กลอง
กลอง (อ่าน “ก๋อง”) เป็ นเครื่ องตีให้ จงั หวะที่มีหลายชนิด หลายขนาด ในท้ องถิ่น
ภาคเหนือ มีทงประเภทขึ
ั้
้นหนังหน้ าเดียวและประเภทขึ ้นหนังสองหน้ า ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
ประเภทขึ ้นหนังหน้ าเดียว
1. กลองหลวง หรื อ กลองห้ ามมาร รู ปลักษณะเป็ นกลองยาวคอดกลางปลาย
บานเป็ นลํ า โพง ยาวประมาณ 3.0-3.5 เมตร ขนาดหน้ า กลองเส้ น ผ่า ศูน ย์ ก ลางตัง้ แต่ 60-80
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เซนติเมตร ต้ องวางบนล้ อเกวียน ใช้ คนลากหลายคนเวลาตีต้องขึ ้นนัง่ คร่ อมตีหรื อยืนอยู่ด้านหน้ า
กลอง ใช้ มือขวาตี โดยมีผ้าพันมือทําเป็ นรู ปกรวยแหลมให้ ผ้าพันมือกระทบหน้ ากลอง ใช้ ตีเป็ น
สัญญาณวันพระ 8 คํ่า หรื อ 15 คํ่า ในล้ านนามีประเพณีการแข่งขันตีกลองหลวง ซึง่ นิยมกันมาก
ในช่วง พ.ศ. 2520 เป็ นต้ นมา
2. กลองแอว หรื อ กลองตึ่งนง คําว่า “แอว” แปลว่าสะเอว เรี ยกตามลักษณะ
กลองที่มีเอวคอดกลาง ส่วนคําว่า “ตึ่งนง” เรี ยกตามลักษณะเลียนเสียงตีกลองและฆ้ อง กลอง
แอวมี รูปทรงแบบเดียวกับกลองหลวงแต่มีขนาดเล็กกว่า คือ ยาวประมาณ 175 เซนติเมตร
ขนาดหน้ ากลองเส้ นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 เซนติเมตร ใช้ หามหรื อใช้ ตงกั
ั ้ บที่ตีที่ใช้ ประสมวง
กลองแอว และมีประเพณีการแข่งขันการตีกลองแอวเดี่ยว ๆ ด้ วย
3. กลองปูเจ่ เป็ นกลองก้ นยาวแบบของชาวไทใหญ่ มีขนาดเล็กกว่ากลองแอว
ยาวประมาณ 140 เซนติเมตร ขนาดหน้ ากลองเส้ นผ่าศูนย์ กลางประมาณ 26 เซนติเมตร ใช้
สะพายตีและเล่นประสมวงกลองปูเจ่
4. กลองสิ ้งหม้ อง คือกลองยาวขึ ้นหนังหน้ าเดียวแบบของภาคกลาง รูปร่างคล้ าย
กลองปูเ จ่ และหน้ า กลองมี ข นาดเท่ า ๆ กัน แต่มี รู ป ทรงสัน้ กว่า คื อ ยาวประมาณ 80-90
เซนติเมตร คนตีกลองสามารถใช้ สะพายบ่าได้ ใช้ ในขบวนแห่ตา่ ง ๆ
ประเภทขึน้ หนังสองหน้ า
1. กลองปูชา (อ่าน “ก๋องปู๋จา”) คือ กลองบูชา เดิมเรี ยกว่ากลองนันทเภรี เป็ น
กลองขึ ้นหนังสองหน้ าขนาดใหญ่ตงอยู
ั ้ ่กบั ที่ แต่ใช้ ตีหน้ าเดียว มีหน้ ากว้ างประมาณ 30 นิ ้วขึ ้นไป
้ ภายในวัดประกอบด้ วยกลองขนาดใหญ่ 1 ใบ ซึ่งมีขนาด
ปกติจะตังไว้
้ ที่ศาลาไว้ กลอง หรื อตังไว้
หน้ ากลองเส้ นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เมตร ความยาวของตัวกลองประมาณ 1.5 เมตร และ
กลองขนาดเล็ก เรี ยกว่า “กลองแสะ” หรื อ “ลูกตุบ” อีก 2-3 ใบ ซึง่ มีขนาดลดหลัน่ กัน กลองปูชา
ใช้ ตีเป็ นพุทธบูชาในโอกาสเกี่ยวกับพิธีกรรมทางพุทธศาสนา เช่น วันขึ ้นหรื อแรม 7 คํ่า และ 14
คํ่า ระหว่างเข้ าพรรษา เป็ นต้ น บางแห่งใช้ ตีเป็ นสัญญาณบอกเวลาด้ วย เวลาตีกลองปูชา จะใช้
ผู้ตี 2 คน คนหนึ่งใช้ ไม้ ค้อนตี 2 มือ ตีทงกลองใหญ่
ั้
และกลองเล็ก เป็ นทํานองต่าง ๆ อีกคนหนึ่ง
ใช้ ไม้ แสะ (ไม้ ไผ่ผา่ ซีกจักปลาย) ตีขดั จังหวะกลอง ยืนทํานองไปตลอด นอกจากนี ้หากเป็ นการตี
ประกวดกัน ก็ยงั มีคนตีฆ้อง โหม่ง และฉาบประกอบด้ วย
2. กลองสะบัดชัย เป็ นกลองที่ดดั แปลงมาจากกลองปูชา (บูชา) ที่มีขนาดเล็กกว่า
เพื่อใช้ หามนําหน้ าขบวนแห่ได้ ใช้ ตีเพื่อความเป็ นสิริมงคลในงานมงคลต่าง ๆ (ยกเว้ นงานอวมงคล)
โดยเฉพาะนําขบวนแห่ครัวทาน กลองมีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เมตร ด้ านข้ างหนา
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ประมาณ 30 เซนติเมตร และมีกลองเล็กที่ใช้ ตีประกอบอีก 3 ใบ เรี ยกว่า “ลูกตุบ” โดยผู้ที่ตีจะ
เป็ นคนเดียวกันกับที่ตีกลองสะบัดชัย ต่อมา ครู คํา กาไวย์ แห่งโรงเรี ยนนาฏศิลป์เชียงใหม่ได้
นําเอา กลองรุ งรัง คือกลองอย่างกลองสะบัดชัยแต่ไม่มีลกู ตุบมาเสนอจนเป็ นที่ร้ ู จักกันในนาม
กลองสะบัดชัยแทนกลองสะบัดชัยแบบดังเดิ
้ ม
3. กลองมองเซิง รู ปลักษณะคล้ ายกลองปูชา แต่มีขนาดเล็กกว่า ขนาดหน้ า
กลองมีเส้ นผ่าศูนย์กลางประมาณ 45-60 เซนติเมตร ด้ านข้ างยาวประมาณ 75-90 เซนติเมตร
สามารถใช้ สะพายตีได้ ปกติจะใช้ ตีประกอบวงมองเซิงซึง่ เป็ นดนตรี แบบของไทใหญ่ มีฆ้องชุดซึง่
มีขนาดและเสียงไล่ระดับกันมีสว่า (ฉาบ) ตีประกอบ
4. กลองตะหลดปด เป็ นกลองสองหน้ าขนาดเล็กมักนิยมแขวนติดกับกลองหลวง
หรื อกลองแอว ใช้ ตีตดั จังหวะร่ วมกับการประสมวงกลองแอวหรื อวงตึง่ นง เล่นประกอบการฟ้อน
เล็บ หรื อฟ้อนเมือง ขนาดหน้ ากลองมีเส้ นผ่าศูนย์กลางประมาณ 15-20 เซนติเมตร ตัวกลอง
ยาวประมาณ 60 เซนติเมตร
5. กลองเต่งถิ ้ง หรื อ กลองโป่ งป้ง เป็ นกลองขึ ้นหนังสองหน้ า มีขาตัง้ ใช้ ตีทงสอง
ั้
หน้ าลักษณะเดียวกับตะโพนไทยและตะโพนมอญ ใช้ เล่นประสมวง “เต่งถิ ้ง” หรื อวง “พาทย์” (วงปี่
พาทย์ ม อญ) และวงสะล้ อ-ซึ ง กลองชนิ ด นี ม้ ี ห ลายขนาด มี ตั ง้ แต่ ข นาดหน้ ากลอง
เส้ นผ่าศูนย์กลาง 20-40 เซนติเมตร และความยาวของตัวกลองตังแต่
้ 45-60 เซนติเมตร ถ้ าเป็ น
ขนาดเล็กบางทีก็เรี ยกว่า “กลองโป่ งป้ง” หรื อ “กลองตัด”
ลักษณะการประสมวงดนตรีพ้นเมืองล้ านนา
การเล่นดนตรี พื ้นเมืองล้ านนานัน้ สามารถใช้ เครื่ องดนตรี บรรเลงได้ ทงเดี
ั ้ ่ยวและ
้ กษณะ การเล่นทังสองประเภทต่
้
างก็มีจดุ ประสงค์เพื่อเป็ นการพักผ่อน
ประสมวง ในยุคก่อนนันลั
หย่อนใจและใช้ ประกอบงานต่าง ๆ ก็มี ซึง่ แต่เป็ นงานพอย(อ่าน “ปอย”) คืองานฉลองต่าง ๆ และ
งานศพเท่านัน้ ซึง่ ลักษณะการรวมตัวจะเป็ นคนที่มีบ้านอยู่ใกล้ เคียงกันหรื อเป็ นคนที่มีศรัทธาใน
วัดเดียวกัน ซึง่ จะมีการรวมตัวกันเพื่อจะได้ มีวงดนตรี ที่เล่นเมื่อมีงานภายในหมู่บ้านของตน เมื่อ
วงใดที่มีความสามารถในการเล่นได้ ดีก็จะมีคนจ้ างให้ ไปเล่นตามงานต่าง ๆ ซึง่ เป็ นผลพลอยได้ มา
ในสมัยปั จจุบนั จุดประสงค์ของการเล่นดนตรี ได้ แปรไปเป็ นแนวอื่นอีก
ลักษณะการผสมวงของล้ านนา มีดงั นี ้
1. วงสะล้ อ-ซึง การประสมวงลักษณะนี ้มักจะถูกเรี ยกว่า วงสะล้ อ ซอ ซึง
2. วงปี่ ชุม
3. วงแหกลองแอว
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

วงกลองสะบัดชัย (ไม่มีการประสมวงก็มี)
วงกลองมองเซิง
วงกลองปูเจ่
กลองเต่งเถิ ้ง หรื อ พาทย์ค้อง (อ่าน “ป้าดก๊ อง”)
วงดนตรี แห่พื ้นเมืองประยุกต์ (เพิง่ ประยุกต์ขึ ้นมาใหม่ภายหลังนี ้)
วงดนตรี ไทใหญ่
วงดนตรี ไทใหญ่ประยุกต์

1. วงสะล้ อ-ซึง เป็ นวงที่มีเสียงมาจากเครื่ องสายเป็ นหลัก นิยมใช้ เล่นกันตาม
ท้ องถิ่นภาคเหนือทัว่ ไป จํานวนเครื่ องดนตรี ที่ใช้ ประสมวงไม่แน่นอนแค่จะมีสะล้ อและซึงเป็ นหลัก
เสมอ มีเครื่ องดนตรี อื่น ๆ ที่เข้ ามาประกอบ เช่น ปี่ ก้ อยหรื อขลุย่ กลองตัด(ตะโพน) ฉิ่ง ฉาบ ใช้
บรรเลงเพลงพื น้ บ้ านที่ ไม่มีการขับร้ อง เช่น เพลงปราสาทไหว เพลงล่องแม่ปิง เป็ นต้ น และ
สามารถใช้ บรรเลงเพลงสมัยใหม่ก็ได้
2. วงปี่ ชุม เป็ นวงดนตรี ที่ใช้ เล่นประกอบการแสดง “ซอ” ของภาคเหนือ มีปี่เป็ น
ชุด ซึง่ มี 3 แบบ คือ ปี่ ชุม 3 ปี่ ชุม 4 และปี่ ชุม 5
ปี่ ชุม 3 หมายถึง การใช้ ปี่ 3 ขนาด เป่ าประสานเสียงกัน ได้ แก่ ปี่ แม่ ปี่ กลาง
และปี่ ก้ อย
ปี่ ชุม 4 หมายถึง การใช้ ปี่ 4 ขนาด เป่ าประสานเสียงกัน ได้ แก่ ปี่ แม่ ปี่ กลาง
ปี่ ก้ อยและปี่ ตัด(ปี่ เล็ก)
ปี่ ชุม 5 หมายถึง การใช้ ปี่ 5 ขนาด เป่ าประสานเสียงกัน โดยเพิ่มปี่ ขนาดเล็ก
สุดเข้ ามาอีกหนึง่ เลา แต่โดยปกติไม่คอ่ ยนิยมกันเพราะใช้ ปี่ชุม 3 หรื อชุม 4 ก็ได้ เสียงประสานกันที่
ไพเราะอยูแ่ ล้ ว
วงปี่ ชุมอาจใช้ สะล้ อ-ซึง ประสมวงด้ วย เพื่อเพิ่มความไพเราะ นอกจากนี ้ก็อาจ
ใช้ ปี่แม่เลาเดียวเล่นประกอบวงสะล้ อ-ซึงก็ได้
3. วงกลองแอว หรือ วงตึ่งนง ประกอบด้ วย กลองแอว กลองตะลดปด ฆ้ องอุ้ย
ฆ้ องโหย้ ง ฉาบใหญ่ แนหลวงและแนน้ อย นิยมใช้ บรรเลงประกอบการฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน
4. วงกลองสะบัดชัย มีลกั ษณะการบรรเลง 2 แบบ
แบบที่ 1 คือ กลองสะบัดชัย มีกลองใหญ่ 1 ใบ มีกลองเล็กเรี ยกว่า “ลูกตุบ” อีก
3 ใบ ใช้ ผ้ ตู ีคนเดียว มือซ้ ายถือไม้ แสะ มือขวาถือไม้ ตีที่ห้ ุมด้ วยผ้ าพันหลาย ๆ รอบ ตีสลับกันไป
และมีคนตีฆ้องโหม่ง 1 ใบ ตีประกอบจังหวะ ต่อมามีการเพิ่มเป็ นฆ้ อง 2 ใบ และมีฉาบอีก 1 คู่
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แบบที่ 2 เป็ นกลองสะบัดชัยแบบครูคํา กาไวย์ซงึ่ มีกลองใหญ่ใบเดียวไม่มี “ลูก
ตุบ” มีคานหาม 2 คน มีคนตีฆ้อง 2 คน และคนตีฉาบอีก 1 คน ตีประกอบ การตีกลองต้ องให้ เข้ า
จังหวะกับฆ้ องและฉาบ เริ่ มตีจากจังหวะช้ าและเร็ วขึ ้นตามลําดับ ผู้ตีกลองจะแสดงท่า “ฟ้อนเชิง”
พลิกแพลงผาดโผนต่าง ๆ รวมทังใช้
้ ศรี ษะ ไหล่ ศอก เข่า และเท้ า แทนการใช้ ไม้ ตีอีกด้ วย
5. วงกลองปูเจ่ ประกอบด้ วยกลองปูเจ่ ฉาบใหญ่และฆ้ องชุด ซึง่ มีขนาดต่าง ๆ
กั น 3 ใบ มี เ สี ย งได้ ร ะดับ กั น วงกลองปู เ จ่ เป็ นวงดนตรี แ บบของชาวไทใหญ่ นิ ย มบรรเลง
ประกอบการแห่ครัวทาน ประกอบการฟ้อนดาบ ฟ้อนโต ถ้ าการตีโดยใช้ ทงั ้ ศอก เข่า และเท้ า
พร้ อมกับแสดงท่าทางหยอกล้ อระหว่างผู้ตีฉาบกับกลอง
6. วงมองเซิง คําว่า “มองเซิง” เป็ นภาษาไทใหญ่แปลว่าฆ้ องชุด ประกอบด้ วย
ฆ้ องขนาดต่าง ๆ 3 ใบขึ ้นไปและฉาบใหญ่ 1 คู่ วงมองเซิงมีลกั ษณะการผสมวงและใช้ แสดงคล้ าย
กับวงกลองปูเจ่ แต่ใช้ กลองมองเซิงประกอบวงแทนกลองปูเจ่
7. วงกลองเต่ งถิง้ หรื อมีชื่อเรี ยกอีกหลายชื่ อว่า วงพาทย์ วงพาทย์ ค้อง (อ่าน
“ป้าดก๊ อง”) หรื อ วงแห่ (ศพ) เป็ นต้ น สามารถเปรี บยได้ กบั “วงปี่ พาทย์มอญ” แบบของภาคกลาง
นั่นเอง เครื่ องดนตรี ประกอบด้ วย พาทย์ เอก(ระนาดไม้ เอก) พาทย์ท้ ุม (ระนาดไม้ ท้ ุม) พาทย์
เหล็ก(ระนาดเหล็ก) พาทย์ค้อง (ค้ องวง) กลองเต่งถิ ้ง (ตะโพนมอญ) หรื อกลองโป่ งป้ง กลองตัด
(กลองขนาดเล็ก) แนหลวง แนน้ อย ฉิ่ง สว่า (ฉาบ)และกรับ นิยมบรรเลงในการชกมวย งานศพ
งานทรงเจ้ า และในงานฟ้อนผีมด-ผีเมง
8. วงแห่ พืน้ เมืองประยุกต์ เป็ นวงที่มีการประสมวงแบบวงกลองเต่งถิ ้งแต่มีการ
เพิ่มเครื่ องดนตรี สากลเข้ าไป ได้ แก่ กีต้าร์ เบส กลองทอม กลองแจ๊ ส บางแห่งอาจมีแซ็กโซโฟนและ
นอกจากนี ้ยังต้ องเพิ่มการใช้ เครื่ องขยายเสียงเข้ าไปด้ วยนิยมบรรเลงในงานศพ งานทรงเจ้ า และ
งานฟ้อนผีมด-ผีเมง แต่นิยมบรรเลงต่อจากการบรรเลงโดยวงกลองเต่งถิ ้งที่ประสมวงเฉพาะเครื่ อง
ดนตรี พื ้นเมืองล้ วน ๆ
กลองในวัฒนธรรมล้ านนา
วัฒนธรรมล้ านนามีกลองหลายชนิด ใช้ ในวัตถุประสงค์หลายประการ คือ ใช้
ประกอบในพิธีกรรม ใช้ ประกอบการแสดงและใช้ ประสมวง ซึ่งกลองล้ านนามีจํานวนมาก เช่น
กลองแอว ใช้ ประสมวงตึง่ นง เพื่อประกอบการฟ้อนเมืองหรื อการประโคมแห่ต่าง ๆ และเป็ นงาน
บุญประเพณี ไม่ใช้ ในงานอวมงคล
กลองในวัฒนธรรมล้ านนามีมากมายหลายชนิด สามารถจําแนกประเภทได้ ดังนี ้
1. กลองขึงหนังหน้ าเดียว เช่น กลองหลวง กลองแอว กลองปู่ เจ่ กลองสิ ้งหม้ อง
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2. กลองขึงหนังสองหน้ า เช่น กลองปู่ จาหรื อบูชา กลองตะหลดปด กลองโป่ งป้ง
กลองเต่งถิ ้ง กลองสะบัดชัย กลองมองเซิง
ลักษณะของวงตึ่งนง
วงตึ่งนงเป็ นวงดนตรี ที่เรี ยกชื่อตามเสียงที่ได้ ยินจากการบรรเลง คือ เสียง “ตึ่ง”
หมายถึงเสียงของกลองแอว เสียง “นง” หมายถึงเสียงของฆ้ องโหย้ ง เมื่อคณะแห่ทําการบรรเลง
ได้ ยินเสียง “ตึ่ง-นง” ดังชัดเจนที่สดุ จึงเรี ยกวงดนตรี ชนิดนี ้ว่า วงตึ่งนง ซึ่งนิยมเรี ยกชื่อนี ้ในเขต
จังหวัดเชียงใหม่และลําพูน
เครื่ องดนตรี ในวงตึง่ นง ประกอบด้ วยเครื่ องดนตรี จํานวน 7 เครื่ อง คือ กลองแอว
1 ใบ กลองตะหลดปด 1 ใบ ฆ้ องโหย้ ง 1 ใบ ฆ้ องอุ้ย 1 ใบ สว่า 1 คู่ แนหน้ อย 1 เลาและ แน
หลวง 1 เลา เครื่ องดนตรี ทงั ้ 7 เครื่ อง จัดแบ่งหน้ าที่จากการบรรเลงเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเครื่ อง
ดนตรี ที่มีหน้ าที่บรรเลงแนวดําเนินจังหวะ คือ กลองแอว กลองตะหลดปด ฆ้ องโหย้ ง ฆ้ องอุ้ย
และสว่า เครื่ องดนตรี ที่มีหน้ าที่บรรเลงแนวดําเนินทํานอง คือ แนหน้ อยและแนหลวง (นิรันดร์
ภักดี, 2544 : 52-53)
กลองแอวเป็ นกลองขึงหนังหน้ าเดียว หุ่นกลองมีลกั ษณะรู ปถ้ วย(goblet shape)
ทํ าด้ วยไม้ เนื อ้ แข็ง เช่น ไม้ ประดู่ ไม้ ชิงชัน ฯลฯ ภายในขุดเป็ นโพรงโล่งตลอดตัวกลองตาม
สัดส่วน ขึงหน้ ากลองด้ วยหนังวัวหรื อหนังเยือง (เลียงผา) ตามหลักการจัดแบ่งหมวดหมูข่ องเครื่ อง
ดนตรี ของซาคส์และฮอร์ นบอสเตล (Sachs & Hornbostel) กลองแอวจัดอยู่ในหมวดเครื่ องหนัง
(Membranophones) ซึ่งหมายถึง เป็ นเครื่ องดนตรี ที่เกิดเสียงจากการสัน่ สะเทือนของหนังและ
หุ่นกลองทํ าหน้ าที่ เป็ นตัวกําธรเสียง ก่อนการตีบรรเลงในวงตึ่งนงและการตีเพื่อประกวดเสียง
กลองแอวสล่ากลองต้ องติดจ่ากลองถ่วงหน้ ากลอง เนื่องจากเป็ นกลองที่ใช้ ตีเป็ นหลักในวงตึง่ นง
บทบาทของกลองแอว ใช้ ประสมวงในวงตึ่งนง ใช้ ประกอบการฟ้อนเล็บและฟ้อนเมืองต่าง ๆ
เพื่อให้ ได้ เสียงตามความต้ องการ จากการศึกษาพบว่า “กลองแอว” มีชื่อเรี ยกแตกต่างกันไปใน
แต่ละพื ้นที่ ดังนี ้
จังหวัดเชียงใหม่ เรี ยกว่า กลองแอว เป็ นการเรี ยกชื่อตามลักษณะภายนอกของ
หุ่นกลองที่มีลกั ษณะคอดตรงกลางของหุ่นกลองคล้ ายกับ “สะเอว” ของคน ซึ่งภาษาถิ่นล้ านนา
เรี ยกสะเอวว่า”แอว” สล่ากลองและชาวบ้ านจึงเรี ยกกลองชนิดนี ้ว่า “กลองแอว” และกลองตึ่งนง
เป็ นการเรี ยกชื่ อจากเสียงที่ ได้ ยินจากการบรรเลงของวงตึ่งนง ที่ ประกอบด้ วยกลองและฆ้ อง
เครื่ องดนตรี หลักคือ เสียงกลอง เมื่อตีแล้ วเกิดเสียง “ตึ่ง” แล้ วรับด้ วยเสียงฆ้ องเกิดเสียง “นง”
เป็ นเสียงที่ชดั เจนที่สดุ และเป็ นจังหวะหลักในการนับจังหวะของช่วงฟ้อนในการฟ้อน
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จัง หวัด ลํ า พูน เรี ย กว่า กลองเปิ ้ง หรื อ กลองเปิ ้ง โมง เรี ย กจากเสี ย งที่ ไ ด้ ยิ น
เช่นเดียวกับการเรี ยกชื่อ กลองตึง่ นง แต่แตกต่างกันในการออกเสียง เสียงที่ได้ ยินต่างกัน คือ
เสียงกลองแอวได้ ยินเสียงเป็ น “เปิ ง้ ” และเสียงฆ้ องได้ ยินแล้ วออกเสียงเป็ น “โมง” นิยมเรี ยกชื่อนี ้
ในจังหวัดลําพูน (สนัน่ ธรรมธิ, 2542: 93)
กลองแอวเป็ นกลองขึงหนังหน้ าเดียว หุ่นกลองทําด้ วยไม้ เนือ้ แข็ง เช่น ไม้ ด่แู ดง
หรื อไม้ ประดูแ่ ดง ประดูเ่ หลือง ประดูล่ าย บางครัง้ ใช้ ไม้ เกล็ด(ไม้ ชิงชัน) ภายในไหกลองมีรูปร่าง
ลักษณะรูปถ้ วย มีเอวคอด ขุดโล่งทะลุก้นกลอง แบ่งเป็ น 3 ขนาด คือ
1. กลองแอวเสียงใหญ่ มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางหน้ ากลองประมาณ 13-15 นิ ้ว
ไหกลองยาวประมาณ 30-36 นิ ้ว ก้ นกลองยาวประมาณ 46 นิ ้ว ความยาวรวมประมาณ 78 นิ ้ว
2. กลองแอวเสียงกลาง มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางหน้ ากลองประมาณ 12.5-13.5
นิ ้ว ไหกลองยาวประมาณ 27-30 นิ ้ว ก้ นกลองยาวประมาณ 37 นิ ้ว ความยาวรวมประมาณ 67 นิ ้ว
3. กลองแอวเสียงหน้ อย (เล็ก) มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางหน้ ากลองประมาณ 1112 นิ ้ว ไหกลองยาว 25-27 นิ ้ว ก้ นกลองยาวประมาณ 36 นิ ้ว ความยาวรวมประมาณ 63 นิ ้ว
(นิรันดร์ ภักดี, 2544 : 97)
กลองแอวมีรูปแบบและโครงสร้ างที่ประกอบด้ วยส่วนต่าง ๆ มีชื่อเฉพาะเพื่อใช้
เรี ยกส่วนประกอบต่าง ๆ ของกลองแอว ดังภาพที่ 5
หน้ ากลอง
เหงือกกลอง
หนังชัก

เล็บช้ าง

ไหกลอง

รูแอวกลอง
ลูกหมาก

ภาพที่ 5 โครงสร้ างกลองแอว
ที่มา : นิรันดร์ ภักดี, 2544: 160

โล่งไห

ภายในรูแอว
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กลองตะหลดปด เป็ นกลองสองหน้ า หุ่นกลองเป็ นรู ปทรงกระบอก ภายในหุ่น
กลองเป็ นรู ปถ้ วย (goblet shape) ทําด้ วยไม้ เนื ้อแข็ง เช่น ไม้ ประดูเ่ ป็ นต้ น หุ้มหน้ ากลองด้ วยหนัง
วัวตัวเมีย เวลาบรรเลงใช้ ไม้ ตี 2 อัน หน้ าบนมีขนาดเส้ นผ่าศูนย์ กลาง 6 นิว้ หน้ าล่างมีขนาด
เส้ นผ่าศูนย์กลาง 7 นิ ้ว หุ่นกลองยาว 70 เซนติเมตร ใช้ ตีเป็ นจังหวะยืนในวงตึง่ นง ก่อนการแห่ใน
วงตึง่ นงต้ องตังเสี
้ ยงให้ สมั พันธ์กบั ฆ้ องโหย้ ง ตามหลักการสัน่ พ้ องของเสียง
ฆ้ องอุ้ยและฆ้ องโหย้ ง เป็ นเครื่ องดนตรี สําคัญในวงตึง่ นง เป็ นสัญลักษณ์ของเสียง
“นง” ฆ้ องอุ้ย มีขนาดเส้ น ผ่าศูนย์ กลาง ประมาณ 22-32 นิว้ นํ า้ หนักประมาณ 8-15 กิ โลกรั ม
แบ่งเป็ นสามชุดเสียง คือ ชุดเสียงใหญ่ มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ ้ว ชุดเสียงกลาง มีขนาด
้ ยงใช้ ฆ้องอุ้ยเป็ น
เส้ นผ่าศูนย์กลางประมาณ 13-18 นิ ้ว นํ ้าหนักประมาณ 5-7 กิโลกรัม การตังเสี
หลัก โดยที่ฆ้องทังสองต้
้
องมีเสียงสัมพันธ์กนั ตามหลักการสัน่ พ้ องของเสียง
สว่า เป็ นเครื่ องดนตรี หลักในวงตึง่ นง แบ่งเป็ นสามชุดเสียง คือ ชุดเสียงใหญ่ มี
ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางประมาณ 14 นิ ้ว ชุดเสียงกลาง มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางประมาณ 13 นิ ้ว
และชุดเสียงหน้ อย มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางประมาณ 12 นิ ้ว ใช้ ตีเป็ นเสียงสําคัญขององค์และ
จังหวะแห่ตงึ่ นง ตรงจังหวะตกที่ 2 และ 4
แนหน้ อยและแนหลวง เป็ นเครื่ องดนตรี หมวดเครื่ องเป่ า (Aerophone) ประเภท
ลิ ้นคู่ ลิ ้นทําจากใบตาล เลาแนด้ วยไม้ เนื ้อแข็ง เลาแนเป็ นท่อรูปกรวย มีลําโพงผูกสายต่อจากเลา
แน มีรูนิ ้วสําหรับเปลี่ยนระดับเสียงด้ านบน 7 รู แนหน้ อยมีเลาแนยาว 33-34 เซนติเมตร ท่อกํา
พรวดยาว 5-6 เซนติเมตร ท่อลําโพงยาว 9-12 เซนติเมตร รวมความยาวทังหมดประมาณ
้
47-52
เซนติเมตร แนหลวงมีเลาแนยาว 48-50 เซนติเมตร ท่อกําพรวดยาว 9-12 เซนติเมตร ท่อลําโพง
ยาว 25-27 เซนติเมตร รวมความยาวทังหมดประมาณ
้
82-89 เซนติเมตร ใช้ เป่ าบรรเลงแนว
ดําเนิ นทํ านองในวงตึ่งนง โดยนํ าเพลงปราสาทไหวจากวงพาทย์ พื น้ เมื อง (วงเต่งถิ ง้ ) มาเป่ า
เรี ยกว่า เพลงแหย่งหลวง
ั ลักษณ์ การบันทึก
แนวดําเนินทํานองและแนวดําเนินจังหวะของวงตึ่งนง ใช้ สญ
โน้ ตดังนี ้ (นิรันดร์ ภักดี, 2544: 163)
หมายถึง ตําแหน่งการบันทึกโน้ ตของฆ้ องโหย้ ง
หมายถึง ตําแหน่งการบันทึกโน้ ตของฆ้ องอุ้ย
หมายถึง ตําแหน่งการบันทึกโน้ ตของสว่า
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หมายถึง ตําแหน่งการบันทึกโน้ ตของกลองตะหลดปด
หมายถึง ตําแหน่งการบันทึกโน้ ตของกลองแอว
ผู้วิจยั นําแนวดําเนินจังหวะหลักของวงตึง่ นง (นิรันดร์ ภักดี, 2544: 245) มาใช้
ประกอบการประพัน ธ์ เ พลงเทิดพระเกี ย รติ ฯ ซึ่งการดําเนิ นจัง หวะหลักมี อัตราความเร็ วคงที่
สมํ่าเสมอ กระสวนจังหวะของเครื่ องดนตรี แต่ละเครื่ อง เป็ นกระสวนจังหวะหลักที่บรรเลงกระสวน
เดียวกันตลอด ยกตัวอย่างแนวดําเนินจังหวะวงตึง่ นง ดังภาพที่ 6 โดยจะปรากฎในบทประพันธ์
เพลงช่วงดนตรี ภาคเหนือ ตัวอย่างเริ่ มห้ องที่ 209-224 ห้ องที่ 229-232 และห้ องที่ 301-308

ภาพที่ 6 กระสวนจังหวะวงตึง่ นง
2.2.3 เพลงพืน้ บ้ านภาคอีสาน
เพลงพื ้นบ้ านภาคอีสาน กล่าวไว้ ในสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน : 2542
ความสําคัญสรุปได้ วา่
เพลงพื ้นบ้ านภาคอีสานใช้ ร้องเพื่อความสนุกสนานในงานรุ่ งเรื องต่าง ๆ สามารถ
แต่งได้ ตามกลุม่ วัฒนธรรม 3 กลุม่ ใหญ่ ๆ คือ กลุม่ วัฒนธรรมหมอลํา กลุม่ วัฒนธรรมเพลงโคราช
และกลุม่ วัฒนธรรมเจรี ยงกันตรึม ดังนี ้
1. เพลงพื ้นบ้ านกลุม่ วัฒนธรรมหมอลํา ประกอบด้ วยหมอลําและเซิ ้งโดยหมอลํา
แบ่งการรํ าและการร้ องออกเป็ น 5 ประเภทคือ ลําเรื่ อง ลํากลอน ลําหมู่ ลําเพลินและลําผีฟ้า
ั ้ การแห่นางแมว การแห่นางด้ ง โดยเนื ้อ
ส่วนเซิ ้ง หรื อคําร้ องจะใช้ คําร้ องรื่ นเริ ง เช่น การแห่บงไฟ
เรื่ องในการเซิ ้งอาจเป็ นการขอบริ จาคเงินในงานบุญ การเซิ ้งอวยชัยให้ พรหรื อการเซิ ้งเล่านิทาน
ชาดกตาม แต่โอกาส
2. เพลงพื ้นบ้ านกลุม่ วัฒนธรรมเพลงโคราช เป็ นเพลงพื ้นบ้ านที่เล่นกันมานาน ใน
จังหวัดนครราชสีมาหรื อโคราช ซึง่ เนื ้อเพลงมีลกั ษณะเด่น การเล่นสัมผัสอักษรและสัมผัสสระทําให้
เพลงน่าฟั งยิ่งขึ ้นและยังมีเสียงร้ อง ไช ชะ ชะ ชิ ชาย พร้ อมทังการรํ
้
าประกอบแบบเหยาะตัวลงตาม
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จังหวะขึ ้นลง ซึง่ เพลงโคราชนี ้นิยมเล่นทุกโอกาสตามความเหมาะสม
3. เพลงพื ้นบ้ านกลุม่ วัฒนธรรมเจรี ยงกันตรึม ที่นิยมร้ องเล่นกันในแถบจังหวัดที่มี
เขตติดต่อกับเขมร ได้ แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรี ษะเกษ โดยคําว่า กันตรึ ม นันหมายถึ
้
ง กลอง
กันตรึ ม ซึ่งเป็ นเครื่ องดนตรี หลักเวลาตีจะใช้ จงั หวะเสียงดัง โจ๊ ะกันตรึ ม โจ๊ ะตรึ ม ๆ และเจรี ยง
หมายถึง การขับ หรื อ การร้ องเพลงมี 2 แบบคือ เจรี ยงใช้ ประกอบการบรรเลงดนตรี กนั ตรึม ซึง่
เมื่อขับร้ องไปท่อนหนึ่ง ดนตรี กนั ตรึมก็จะรับและบรรเลงยาว ต่อไปเป็ นเจรี ยงดนตรี ใช้ ร้องในงาน
โดยจะขับร้ องไปเรื่ อย ๆ และมีดนตรี บรรเลงคลอไปเบา ๆ ซึง่ ในการร้ องเจรี ยงนันสามารถร้
้
องเล่น
ได้ ทกุ โอกาสโดยไม่จํากัดฤดูหรื อเทศกาล
ดนตรี พืน้ บ้ านอีสาน
ดนตรี พื น้ บ้ า นอี ส านแบ่ ง ออกได้ เ ป็ น 3 กลุ่ม ตามลัก ษณะการแบ่ ง กลุ่ม ทาง
วัฒนธรรมดนตรี คือ กลุ่มวัฒนธรรมเพลงโคราช กลุ่มวัฒนธรรมกันตรึ ม และกลุ่มวัฒนธรรม
หมอลํา ดนตรี ของแต่ละกลุ่มต่างก็มีลกั ษณะเด่นเฉพาะตัวอย่างเห็นได้ ชดั กล่าวคือ ดนตรี ของ
กลุม่ วัฒนธรรมโคราช มีเฉพาะดนตรี ประเภทขับร้ องที่เรี ยกว่า เพลงโคราช ซึง่ ประกอบด้ วยหมอ
เพลง ฝ่ ายชายสองคน และหมอเพลงฝ่ ายหญิ งสองคน ร้ องโต้ ตอบกัน โดยไม่มีเครื่ องดนตรี
บรรเลงประกอบแต่อย่างใด ดนตรี ของกลุ่มวัฒนธรรมกันตรึ มเป็ นดนตรี ของชาวจังหวัดสุรินทร์
บุรีรัมย์ และศรี สะเกษ ดนตรี ของกลุ่มวัฒนธรรมนีม้ ีทัง้ ดนตรี ประเภทขับร้ อง ที่เราเรี ยกกันว่า
จเรี ยง ต่าง ๆ และดนตรี ประเภทบรรเลง เช่น ดนตรี ของวงกันตรึ ม วงปี่ พาทย์ และวงมโหรี
ส่วนดนตรี ของกลุ่มวัฒนธรรมหมอลํา อันเป็ นชนกลุ่มใหญ่ที่สดุ ของภาคอีสานนัน้ มีการขับร้ อง
เรี ยกว่า ลํา โดยมีแคนเป่ าประสานเสียง เครื่ องดนตรี ที่นิยมแพร่ หลายที่สดุ ของกลุม่ นี ้ได้ แก่ แคน
ซึง่ เป็ นเครื่ องดนตรี ประเภทเครื่ องเป่ า เครื่ องดนตรี ที่มีความนิยมลองลงไปได้ แก่ พิณหรื อซึง แต่
ปั จจุบนั โปงลาง (เดิมเรี ยกกันว่า ขอลอหรื อหมากกลิ่งกล่อม) กําลังเป็ นที่นิยมและแพร่ หลายมาก
ขึ ้นลองมาจากแคนและพิณ ดนตรี พื ้นบ้ านอีสานแบ่งเป็ นกลุม่ ดังต่อไปนี ้
1. ดนตรีกลุ่มวัฒนธรรมโคราช
เดิมทีนนเพลงพื
ั้
้นบ้ านโคราชมีมากมายหลายชนิด เช่น เพลงกล่อมลูก เพลง
กลองยาว เพลงเซิ ้งบัง่ ไฟ เพลงแห่นางแมว เพลงปี่ แก้ ว (ปี่ ซอ) เพลงเพี๊ย (จ่องหน่อง) เพลงเหม่ง
เหม่ง (เพลงประโคมศพ) เพลงรากไม้ เพลงเชิดต่าง ๆ ในยามสงกรานต์ (ขุนสุบงกชศึกษากร: เกิด
แต่ตรม 2523 หน้ า 55-61) ท่านขุนสุบงกชศึกษากรสันนิษฐานว่า เพลงโคราชเรี ยนแบบมาจาก
เพลงฉ่อยของภาคกลาง แต่ใช้ คําโคราชบ้ าง คําไทยภาคกลางบ้ าง ประกอบเป็ นเพลงแล้ วใช้
สําเนียงโคราชจึงเรี ยกว่า เพลงโคราช
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เพลงโคราชเดิมเรี ยกว่า เพลงก่อม เพลงเอย (เพลงลําหรื อเพลงโรงก็เรี ยก)
เพลงคู่ 4 เพลงคู่ 6 เพลงคู่ 8 เพลงคู่ 10 และเพลงคู่ 12 ตามลําดับ แต่เพลงโคราชนิยมขับร้ อง
กัน อยู่ใ นปั จ จุ บัน ส่ ว นมากนิ ย มเพลงคู่ 8 (จากการสัม ภาษณ์ ห มอเพลงใหญ่ เมื อ งคง 28
สิงหาคม 2530) แต่ขนุ สุบงกชศึกษากรได้ เขียนไว้ วา่ เพลงโคราช แบ่งเป็ น 5 ประเภทคือ เพลงขัด
อัน เพลงก่อม เพลงหลัก เพลงจังหวะรํ า และเพลงสมัยปั จจุบนั
การเรี ยนเพลงโคราช ในสมัยก่อนประมาณ 50 ถึง 60 ปี มาแล้ ว เพลงโคราช
กําลังเป็ นที่นิยมอย่างมาก ใครได้ เป็ นหมอเพลงโคราชก็ถือว่ามีหน้ ามีตาในสังคม เช่นเดียวกับ
ความนิยมในการเป็ นราชการในสมัยปั จจุบนั หมอเพลงใหญ่เมืองคงเล่าว่า สมัยเด็กอายุได้ 16 ปี
ได้ ไปสมัครเรี ยนเพลงโคราชจากครูทงั่ บ้ านมะขาม อําเภอเมืองโคราช เสียเงินค่ายกครูหกสลึง ใช้
เวลาเรี ยนกับครู 8 วัน ระหว่างเรี ยนต้ องทําพิธีเข้ ากรรมในโบสถ์เป็ นเวลา 8 เดือน จากวันขึ ้น 1 คํ่า
ถึง 8 คํ่า เดือนสิบสอง
การเรี ยนเพลงโคราช ผู้เรี ยนจะต้ องจดจําและต้ องท่องกลอนให้ ได้ แล้ วไปร้ อง
ให้ ครู ฟัง รับการฝึ กหัดจากครู จนชํานิชํานาญ สามารถร้ องและจดจําบทกลอนที่จะแสดงให้ ได้
ตลอดทังคื
้ น นอกจากนี ้ผู้เรี ยนและผู้ที่เป็ นหมอเพลงจะต้ อเป็ นคนช่างสังเกต เมื่อเห็นธรรมชาติ
หรื อเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ต้ องพยายามจดจําและสะสมไว้ แล้ วนํามาประดิษฐ์ เป็ นบทกลอนสําหรับใช้
ร้ องต่อไป
โอกาสในการแสดง
เพลงโคราชใช้ แสดงในงานบุญต่าง ๆ แทบทุกชนิด เช่น งานตัดผมไฟ งาน
โกนจุก งานบวชนาค งานขึ ้นบ้ านใหม่ งานทอดกฐิ น งานทอดผ้ าป่ า งานศพ และงานทําบุญ
แจกข้ าว ยกเว้ นงานแต่งงาน เพราะเชื่อว่าแพ้ ค่บู า่ วสาว ไม่ตายจากกันโดยเร็ วก็อาจต้ องเลิกร้ าง
จากกัน ในปั จจุบนั งานที่แสดงเป็ นประจํามิได้ ขาดก็คือ งานแก้ บนที่อนุสาวรี ย์ท่านท้ าวสุรนารี
หรื อที่ชาวบ้ านเรี ยกกันทัว่ ไปว่า งานแก้ บนท่านย่าโม
วิธีการและขัน้ ตอนของการแสดง
ก่อนการแสดงหมอเพลงจะต้ องไหว้ ครู เมื่อถึงเวลาแสดงหมอเพลงฝ่ ายชาย
จะเป็ นฝ่ ายร้ องก่อน เป็ นใจความเกี่ยวกับเจ้ าภาพและลักษณะของงาน และร้ องเชิญชวนฝ่ าย
งนี ้ เวลาสามทุ่มถึงเที่ยงคืนเป็ นการโต้ วาที
หญิงให้ ลกุ ขึ ้นมาร้ องเพลง ซึ่งมีเนื ้อหาเป็ นขันตอนดั
้
ลองภูมิปัญญากัน เวลาเที่ยงคืนถึงตีสองแสดงเป็ นอานิสงฆ์ หรื อประวัติการสําหรับงาน เวลาตี
สองถึงตีสี่เป็ นตอนชิงชู้ คือ ให้ ฝ่ายชายแย่งชิงเจ้ าสาว เวลาตีสี่ถึงตีห้าว่าเกี ้ยวแกมจากซึง่ กันและ
กันและตีห้าถึงสว่างร้ องเชิญชมเยี่ยมเยียนบ้ านของกันและกันและสัง่ ลา รวมทังมี
้ การอวยชัยให้ พร
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แก่เจ้ าภาพ เป็ นการจบการแสดง
การร้ องเพลงโคราชบางเพลงมีการฟ้อนรํ าประกอบหากเพลงใดจะมีการรํ า
หมอเพลงฝ่ ายชายก็จะต้ อง “ไชไชชะชะไช” เป็ นอาณัตสิ ญ
ั ญาณ ฝ่ ายหญิงก็จะตอบสนองโดยการ
กางแขนออก ควํ่ามือหงายมือ ขย่มตัวตามจังหวะและตบมือ
บทร้ อง
บทร้ องของเพลงโคราชเป็ นคําร้ อยกรอง แบ่งออกเป็ นวรรค แต่ละวรรคมีคํา
ประมาณห้ าถึงแปดพยางค์ หรื อหากคิดเป็ นจังหวะทางดนตรี ก็จะเป็ นวรรคละสองจังหวะหลัก
ถ้ าบทหนึง่ มีสองวรรค ก็เรี ยกเพลงคูส่ อง ถ้ ามีสี่วรรคก็เรี ยกเพลงคูส่ ี่ ถ้ ามีหกวรรคก็เรี ยกเพลงคูห่ ก
ถ้ ามีแปดวรรคก็เรี ยกเพลงคูแ่ ปด เป็ นต้ น
ทํานอง
ทํานองเพลงโคราชเกิดจากองค์ประกอบสี่ประการ คือ เสียงสูงตํ่าของสําเนียง
ภาษาถิ่นโคราช เสียงสันยาวของเสี
้
ยงสระในบทกลอน ฉันทลักษณ์ ของบทกลอน และเทคนิค
การเอื ้อนเสียงของแต่ละคน ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
หมอเพลงแก้ บนฝ่ ายชาย (นกแก้ ว บัวใหญ่)
โอ...คุณป้าละออ ท่านมาแก้ บน
ก็ให้ ทกุ คน ดอกนาย่านา....เอย....สบาย
ดังท่านก็ได้ มาวิงวอน
มาขอพรจากคุณย่า
คุณป้าละออมาแก้ บน
ขอให้ ทกุ คนสบายดีเออ...
หมอเพลงแก้ บนฝ่ ายหญิง (ประมูล พันตุง)
โอ...คือว่าประวัตเิ ดิม ย่าก็เป็ นคนดัง
ใจของคุณป้าละออแกก็ยงั
และหนาย่าโมเอย
คือว่าคุณป้าละออได้ หาเพลง
มาแก้ บนให้ คณ
ุ ย่า
ละนี ้ให้ แม่สามวัน
จุดธูปเทียนบวงสรวงบอกดวงวิญญาณ
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ปั จจุบนั เพลงโคราชได้ รับอิทธิพลจากเพลงลูกทุ่งและเพลงหมอลําเข้ าไปด้ วย
แต่ยงั แยกส่วนกันอยู่ ไม่ทราบว่าอนาคตของเพลงโคราชจะเป็ นอย่างไรต่อไป แต่ที่สําคัญเราควร
จะรี บศึกษาค้ นคว้ ารวบรวมข้ อมูลที่กําลังจะสูญไปทุกที เพื่อนํามาวิเคราะห์วิจยั หาแนวทางพัฒนา
้ ่เป็ นชาวโคราชและที่อยู่ในส่วนอื่น ๆ
และส่งเสริ มให้ เพลงโคราชให้ เกิดประโยชน์แก่คนไทย ทังที
ของชาติสืบไป
2. ดนตรี กลุ่มวัฒนธรรมกันตรึม
ดนตรี ของกลุ่มวัฒนธรรมกันตรึ ม มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับดนตรี ไทยเดิมของ
ไทยภาคกลาง และอาจแบ่ง ออกได้ เป็ นสองประเภท คือ ดนตรี ประเภทบรรเลง และดนตรี
ประเภทขับร้ อง ผู้เรี ยบเรี ยงใคร่ขอแบ่งหัวข้ อดนตรี ประเภทบรรเลงออกเป็ นดังนี ้ คือ เครื่ องดนตรี
ลักษณะการประสมวงและเพลงที่ใช้ ในการบรรเลง ส่วนดนตรี ประเภทขับร้ องนันได้
้ แก่เพลงจเรี ยง
ต่าง ๆ ซึง่ อาจเรี ยกชื่อได้ เป็ น 3 ประเภท คือ เรี ยกชื่อตามชนิดของเครื่ องดนตรี ที่ใช้ ประสานเสียง
เรี ยกชื่อตามลักษณะเพลงที่ขบั ร้ อง และเรี ยกชื่อตามลักษณะของงานประเพณี
2.1 เครื่ องดนตรี
เครื่ องดนตรี ของกลุม่ วัฒนธรรมกันตรึม แบ่งออกเป็ น 4 ประเภทคือ
ก. เครื่ องดีด
1. กระแสเดียว (พิณนํ ้าเต้ า)
2. จเปย (กระจับปี่ )
3. อังกุยสี (จ้ องหน่อง)
ข. เครื่ องสี (ภาษาถิ่นเรี ยกว่า ครัว โตรหรื อตรอ-ซอ)
1. ซอด้ วง
2. ซอตรัวเอก (ซออู้)
ค. เครื่ องตี
1. ระนาดเอก
2. ฆ้ องโม่ง (ฆ้ องชัยหรื อฆ้ องหุ่ย)
3. ฆ้ องราว
4. ฆ้ องวงใหญ่
5. กลองตุ้ม (กลองทัดหรื อกลองเพล)
6. กลองกันตรึม (โทน)
7. กลองรํ ามะนา
8. ตะโพน
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9. ฉิ่ง
10. ฉาบ
11. กรับ
12. ไม้ สาก
ง. เครื่ องเป่ า
1. ขลุย่
2. ปี่ อ้ อ
3. ปี่ ไฉน
4. ปี่ สไล(ปี่ ใน)
5. ปี่ อังโกล หรื อ สไน (ปี่ เขาควาย)
6. ปี่ จเรี ยง (เหมือนปี่ ซอของภาคเหนือ)
7. ปี่ จโรงปรื อปี่ จรวง (ปี่ ซอขนาดใหญ่)
2.2 ลักษณะการผสมวง
ก. วงตุ้มโมง เป็ นวงดนตรี ที่ใช้ ประโคมศพ ประกอบด้ วยเครื่ องดนตรี
ต่อไปนี ้
1. กลองตุ้ม (กลองทัดหรื อกลองเพล)
2. ฆ้ องโมง (ฆ้ องหุย่ หรื อฆ้ องชัย)
3. ฆ้ องราว
4. ปี่ ไฉน (บางท่านเรียกปี่ ในเล็ก)
ข. วงกันตรึ ม เดิมเป็ นวงดนตรี ที่ใช้ บรรเลงและขับร้ องประกอบการเซ่น
สรวงเวลามีการทรงเจ้ าเข้ าผี ปั จจุบนั ใช้ เป็ นการมหรสพเพื่อความบันเทิงโดยทัว่ ๆ ไปประกอบด้ วย
เครื่ องดนตรี ดงั นี ้
2 ใบ
1. กลองกันตรึม (โทน)
2. ปี่ อ้ อ
1 เลา
3. ซอตรัวเอก(ซออู้)
1 คัน
4. ขลุย่
1 เลา
5. ฉิ่ง
1 คู่
6. ฉาบ
1 คู่
ค. วงดนตรี ป ระกอบเรื อ มอัน เร (รํ า กระทบสากหรื อ รํ า กระทบไม้ )
ประกอบด้ วย เครื่ องดนตรี ดงั นี ้
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1. ไม้ สาด 2 คู่ คูห่ นึง่ ใช้ รอง อีกคูห่ นึง่ ใช้ เคาะและกระทบเป็ นจังหวะ
2. ตะโพน 2 ลูก แต่ปัจจุบนั นิยมใช้ กลองกันตรึม (โทน) แทน
3. ปี่ อ้ อ 1 เลา แต่ปัจจุบนั นิยมใช้ ปี่สไล (ปี่ ใน) แทน
4. อาจเพิม่ เครื่ องกํากับจังหวะอย่างอื่นอีก เช่น ฉิ่งและกรับ
ง. วงดนตรี ประกอบเรื อมมะม็วต (รํ าแม่มดหรื อรํ าผีฟ้า)
1 คัน
1. ซอ
2. ปี่ อ้ อ
1 เลา
3. ปี่ สไล (ปี ใน)
1 เลา
4. กลองกันตรึม (โทน)
2 ลูก
5. ตะโพน
1 ลูก
6. ฉิ่ง
1 คู่
7. กรับ
1 คู่
จ. วงดนตรี ประกอบระบํากะโน้ บติงต็อง (ระบําตัก๊ แตนตําข้ าว)
1. กลองกันตรึม (โทน)
2 ลูก
2. ปี่ สไล (ปี่ ไน)
1 เลา
3. ซอตรัวเอก (ซออู้)
1 คัน
4. ฉิ่ง
1 คู่
1 คู่
5. กรับ
ฉ. วงมโหรี ประกอบด้ วยเครื่ องดนตรี ดังนี ้
1. พิณ
1 คัน
2. ซอด้ วง
1-2 คัน
3. ซอตรัวเอก (ซออู้)
1-2 คัน
4. ระนาดเอก
1 ราง
5. กลองกันตรึม
1 ใบ
6. กลองรํ ามะนา
1 ใบ
1 เลา
7. ปี่ สไล (ปี่ ไน)
8. เครื่ องดนตรี ประกอบจังหวะอื่น ๆ เช่น ฉิ่ง ฉาบ และกรับ
3. ดนตรี กลุ่มวัฒนธรรมหมอลํา
กลุ่ ม วั ฒ นธรรมหมอลํ า เป็ นกลุ่ ม ชนส่ ว นใหญ่ ข องภาคอี ส าน มี เ นื อ้ ที่
ครอบคลุม 13 จังหวัด คือ เลย หนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม ขอนแก่น กาฬสินธุ์
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มุกดาหาร มหาสารคาม ร้ อยเอ็ด ชัยภูมิ ยโสธร และอุบลราชธานี ลักษณะเด่นทางดนตรี ของ
กลุม่ วัฒนธรรมหมอลํา คือ การแสดงหมอลํา และเครื่ องดนตรี เป็ นเอกลักษณ์ของกลุม่ คือ แคน
ก. เครื่ องดนตรี
เครื่ องดนตรี ของกลุ่มวัฒนธรรมหมอลําอาจแบ่งได้ เป็ น 4 ประเภท คือ
เครื่ องดีด เครื่ องสี เครื่ องตี และเครื่ องเป่ า ดังรายละเอียดพอสังเขปดังนี ้
เครื่ องดีด
1. พิณ (บางที่เรี ยกซง ซึง หรื อกระจับปี่ ) คําว่าพิณมาจากคําว่า bin
หรื อ vina ในภาษาอินเดีย ส่วนคําว่า ชุง นัน้ เป็ นคําโบราณที่พบในวรรณคดีอีสาน เป็ นคํา
เดียวกับคําว่า ซึง ในภาษาเหนือ และคําว่า เซาง์ ในภาษาพม่า เป็ นคําภาษาอินเดีย แปลว่า
เต่า หมายถึง พิณที่ทํากะโหลกเสียงเป็ นรูปเต่า พิณอีสานทําจากไม้ หลายชนิด เช่น ไม้ ขนุน ไม้
ยอป่ าหรื อไม้ เปลือย สายพิณทําจากลวดจากสายห้ ามล้ อรถจักรยานมีจํานวน 2-4 สาย ขึ ้นสาย
เป็ นคู่ หรื อคู่สี่ เช่น ลา-มี ลา-ลา-มี ลา-มี-ลา ลา-ลา-มี-มี หรื อ ซอล-เร- ลา-มี พิณใช้ ดีดทัง้
เพลงเดี่ยว ดีดประสานเสียงกับหมอลํา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมอลําเพลิน และดีดประสมวงกับ
เครื่ องดนตรี อื่น ๆ เพลงที่ใช้ ดีดนิยมเป็ นเพลงเดียวกับที่ใช้ สําหรับเป่ าแคน เช่น ลายลําเพลิน ลาย
ใหญ่ และลายสุดสะแนน
2. หุน หรื อ หัน่ (จ้ องหน่อง) เป็ นเครื่ องดีดที่ทําด้ วยไม้ ไผ่ ตรงกลางเจาะ
เซาะทําเป็ นลิ ้น ปลายด้ านหนึ่งเป็ นที่จบั ปลาย อีกด้ านหนึ่งเป็ นที่ดีด เวลาดีดต้ องคาบหุน ตรง
ตําแหน่งที่ลิ ้นตังอยู
้ ่ไว้ ในปาก ใช้ กระพุ้งแก้ มเป็ นกล่องขยายเสียง ทําเสียงได้ ประมาณ 3-5 เสียง
ดีดสลับเสียงไปมาตามแต่ละคนจะประดิษฐ์ ขึ ้น หุนนิยมเป่ าเดี่ยว ไม่นิยมเป่ าร่ วมวงกับเครื่ อง
ดนตรี อื่น
3. โกย คือหุนหรื อจ้ องหน่องที่ทําด้ วยโลหะ นิยมเล่นกันในหมู่ผ้ ูหญิ งผู้
ไทยในสมัยโบราณ
4. พิณไห เป็ นพิณที่ทําจากไหที่ใช้ ใส่ปลาร้ าที่ชาวบ้ าน เรี ยกว่า ไหซอง
นิยมทําเป็ นชุด ๆ ละ 3 ใบ และมีขนาดลดหลัน่ กัน ตรงปากไหใช้ เส้ นยางหนังสติก๊ หรื อเส้ นยางที่
ตัดมาจากยางในรถจักรยานผูกและขึงผ่านให้ ได้ เสียงประสานกันตามลายแคนที่ใช้ เช่น เพลงที่
บรรเลงเป็ นลายใหญ่ ขึงสายพิณไหให้ เป็ นเสียง โด-มี-ซอล เป็ นต้ น แต่ในทางปฏิบตั ิไหทังสาม
้
ใบ อาจขึ ้นเสียงคงที่เป็ นชุดอย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้ แม้ จะเปลี่ยนเพลงเป็ นลายอื่นก็ยงั คงเสียง
พิณไหไว้ อย่างเดิม ในกรณีนี ้พิณไหทําหน้ าที่เพียงให้ จงั หวะ แต่ขาดกลุม่ ของเสียงประสานที่ควร
จะเป็ น โดยทั่ว ไปแล้ ว พิ ณ ไหใช้ บ รรเลงให้ จัง หวะและทํ า หน้ า ที่ ค ล้ า ยเสีย งกี ตาร์ เ บสของฝรั่ ง
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เพื่อให้ เกิดความครึกครื น้ แก่ตนเองตลอดจนผู้ฟัง ผู้ชม ผู้ดีดพิณมักร่ายรํ าและเต้ นเข้ าจังหวะเพลง
ไปด้ วย
เครื่ องสี
1. ซอบัง้ เป็ นซอของชาวผู้ไทยทําจากกระบอกไม้ ไผ่ชนิดหนึ่ง ที่ชาวบ้ าน
เรี ยกกันว่า ไม้ โกะ ตัวซอทําด้ วยไม้ โกะทังปล้
้ องเป็ นชิ ้นเดียวกัน ไม่แยกส่วนเป็ นกะโหลกซอหรื อ
คันซอเพราะกระบอกไม้ ทําหน้ าที่เป็ นทัง้ กะโหลกซอและคันซอไปในตัว โดยช่างทําซอจะเหลา
กระบอกให้ บางทําหน้ าที่คล้ ายหนังหุ้มกะโหลก ซอบังมี
้ สายลวดสองสายขึ ้นเสียง ลา-ลา เท่ากัน
เป็ นเสียงคู่หนึ่งหรื อที่ ฝรั่ งเรี ยกว่า ยูนิซั่น สายหนึ่งใช้ เป็ นเสียงประสาน อี กสายหนึ่งใช้ สีเป็ น
ทํานอง คันชัก (ชาวผู้ไทยเรี ยกว่าคันสี) ทําด้ วยไม้ ไผ่ เดิมขึงด้ วยหางม้ า ในปั จจุบนั ขึงด้ วยสาย
ไนล่อน เพราะหางม้ าหายาก คันชักของซอบังอยู
้ ่ข้างนอกสาย เวลาสีต้องสีให้ ถูกสายทัง้ สอง
ตลอดเวลา เพื่อให้ ได้ เสียงประสานและเสียงที่เป็ นทํานองควบคูก่ นั ไป เพลงที่นิยมก็คือ เพลงลาย
ผู้ไทย โดยสีประสานเสียงกับเครื่ องดนตรี อื่น ๆ รวมกันเป็ นวงประกอบการรํ าหรื อการฟ้อนผู้ไทย
2. ซอปี๊ บ เป็ นซอที่ทําจากปี๊ บนํ ้ามันก๊ าดหรื อปี๊ บลูกอมมีสายลวดสองสาย
ขึ ้นเสียงเป็ นคู่สี่หรื อคู่ห้า คันชักอาจจะอยู่ระหว่างกลางของสายทังสอง
้
หรื ออาจจะอยู่ข้างนอก
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ครู ของแต่ละคน แต่ส่วนมากแล้ วหากสีประกอบหมอลํา นิยมให้ คนั ชักอยู่ข้างนอก
เพลงที่ใช้ สีซอปี๊ บเป็ นเพลงของแคน อาจสีเดี่ยวหรื อสีประสานเสียงหมอลําก็ได้
3. ซอกระป๋ อง เป็ นซองสองสายเช่นเดียวกับซอปี๊ บ แต่กะโหลกซอนัน้ ทํา
ด้ วยกระป๋ องและนิยมวางคันชักไว้ ข้างในคืออยูร่ ะหว่างกลางของสาย ทังขึ
้ ้นเสียงเป็ นคูห่ ้ า นิยมสี
เพลงลูกทุง่ ประกอบการขับร้ องหรื อสีเพลงลายพื ้นบ้ านของแคน
เครื่ องตี
1. โปงลาง เดิมโปงลางเป็ นคําที่ใช้ เรี ยกกระดิง่ สําริดที่ใช้ แขวนงัวต่าง (งัวที่
บรรทุกสินค้ าไปขายต่างแดนในสมัยโบราณ) ที่เรี ยกกระดิ่งนี ้ว่าโปงลางคงเรี ยกตามเสียงที่ได้ ยิน
ต่อมามีผ้ นู ําชื่อนี ้ไปตังเป็
้ นชื่อของระนาดอีสาน ซึ่งเดิมเรี ยกกันว่า หมากขอลอ หรื อ หมากะลอ
หรื อหมากลิ ้งกล่อม จนปั จจุบนั คนทั่วไปรู้ จักโปงลางในความหมายที่เป็ นระนาดเป็ นส่วนมาก
ระนาดโปงลางทําจากไม้ หมากหาก หรื อไม้ หมากเหลื ้อมก็ได้ เพราะเป็ นไม้ ที่มีระดับเสียงคงตัว
กว่าไม้ อื่น ๆ โดยนํ าเอาไม้ มาตัดเป็ นท่อนและถาก เหลา ให้ ได้ ขนาดลดหลั่นกันตามเสียงที่
ต้ องการ คือ ระบบเสียง 5 เสียงคือ โด เร มี ซอล ลา จํานวน 12 เสียง เรี ยงลําดับกันจากตํ่า
ไปสูง คือ มี ซอล ลา โด เร มี ซอล ลา โด เร มี ซอล ช่างทําโปงลางบางคนอาจเพิ่มเสียง
เร อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงตํ่าสุด และตัดเสียง ซอล ที่อยู่บนสุดออกไป เพื่อให้ ตีเพลงแคนได้ ทงั ้
ลายใหญ่และลายน้ อย โดยไม่ต้องเปลี่ยนโปงลางหรื อเปลี่ยนแคน
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การตีโปงลางนิยมใช้ ตีด้วยผู้บรรเลงสองคน แต่ละคนใช้ ไม้ ตีสองไม้ คน
หนึง่ ตีเสียงเสพ โดยตีเสียงสองเสียงของเสียงติดสูตรลายแคน ส่วนอีกคนหนึ่งตีเป็ นทํานอง เพลง
ที่ใช้ ตีก็เป็ นเพลงแคนนัน่ เอง แต่เทคนิคการเล่นผิดแผกกันกับแคน เพราะกลไกลที่ทําให้ เกิดเสียง
นันต่
้ างกัน การเรี ยกชื่อเพลงของโปงลาง มักจะเรี ยกชื่อเพลงออกไปตามลักษณะลีลาของเพลง
เช่น ลายบ้ งไต่ขอน นกไส่บินข้ ามทุ่งและลายกาเต้ นก้ อย เป็ นต้ น โปงลางนอกจากจะใช้ บรรเลง
เดี่ยวแล้ ว ยังนิยมใช้ บรรเลงเป็ นวงเพื่อฟั งและเพื่อประกอบการฟ้อนพื ้นบ้ านอีสานได้ เป็ นอย่างดี
ทังเสี
้ ยงก็ดงั กึกก้ องกังวานไม่จําเป็ นต้ องใช้ เครื่ องขยายเสียง
2. กลองเส็ง กลองจิ่ง หรื อกลองแต้ เป็ นกลองคู่ประเภทหน้ าเดียวที่ใช้
สําหรับการแข่งขันประลองความดังกันหรื อจะใช้ ตีสําหรับแห่ขบวนในงานบุญต่าง ๆ ที่เรี ยกว่า
กลองเส็ง เพราะเป็ นกลองที่ใช้ สําหรับเส็ง (แข่ง)กัน ที่เรี ยกว่า กลองจิ่งหรื อกลองแต้ เข้ าใจว่า
เรี ยกตามเสียงที่ได้ ยิน
เวลามีงานบุญบังไฟ
้ แต่ละหมู่บ้านจะมีการนัดแนะให้ นํากลองเส็งไปตี
แข่งกัน โดยให้ ตีพร้ อมกันทังสองฝ่
้
าย แต่ละฝ่ ายก็จะจัดผู้เข้ าตีทีละคน โดยถือไม้ ตีมือละไม้ ไม้ ตี
นี ้นิยมทําจากไม้ เค็ง (ไม้ หยี) เพราะถือว่าเหนียวและทนทานดีกว่าไม้ อื่น ๆ เมื่อคนหนึง่ เหนื่อยก็ให้
้
ดสินถือเอาความดัง และความไพเราะเป็ นเกณฑ์วดั แต่
คนใหม่เข้ าไปแทน แต่โบราณนันการตั
ปั จจุบนั เอาความดังเป็ นสําคัญ ทังนี
้ ้อาจจะเป็ นเพราะว่าความไพเราะนันวั
้ ดกันลําบาก
3. กลองตุ้ม เป็ นกลองสองหน้ าหรื อตะโพน แต่ตา่ งจากตะโพนตรงที่ หน้ า
ทังสองของกลองตุ
้
้ มมีขนาดเท่ากัน ที่เรี ยกว่า กลองตุ้ม เข้ าใจว่าเรี ยกตามเสียงที่ได้ ยิน นิยมใช้ ใน
หมูช่ าวผู้ไทย โดยใช้ ตีกบั กลองหาง (กลองยาว) สําหรับประกอบขบวนแห่หรื อขบวนฟ้อนในงาน
เทศกาลต่าง ๆ
4. กลองตึ ้ง เป็ นกลองรํ ามะนาขนาดใหญ่ที่ใช้ ในวงกลองยาว เวลาตีต้อง
ใช้ คนหามสองคนและให้ คนที่อยู่ข้างหลังเป็ นดนตีไปด้ วย ที่เรี ยกว่า กลองตึ ้ง เข้ าใจว่าเรี ยกตาม
เสียงที่ได้ ยิน
5. กลองกาบบัง้ เป็ นกลองรํามะนาที่เรี ยกว่า กลองกาบเบื ้อง เพราะเป็ น
กลองหน้ าเดียวหรื อเบื ้องเดียว นิยมใช้ ตผี สมวงกับกลองตุ้ม และกลองหางเพื่อประกอบขบวนแห่
หรื อขบวนฟ้อนในงานบุญต่าง ๆ
6. กลองหาง เป็ นกลองยาวชนิดหนึง่ แต่มีรูปร่างผอมเพรี ยวกว่าของภาค
กลาง ที่เรี ยกว่า กลองหางเพราะมีลาํ ตัวยาวเหมือนหาง ใช้ ตีผสมกับกลองตุ้มและกลองกาบบัง้
ประกอบการฟ้อนหรื อขบวนแห่ในงานบุญต่าง ๆ
7. กลองนํ ้า ในสมัยก่อนเวลาเด็ก ๆ หรื อหนุม่ สาวชาวอีสาน ลงอาบนํ ้าใน
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ห้ วย หนอง คลอง บึง นิยมอาบเป็ นหมูค่ ณะ ระหว่างอาบนํ ้าก็ชกั ชวนกันเล่นกิจกรรมต่าง ๆ ตี
นํ ้าให้ กระเพื่อม และก้ อนคลื่นให้ เป็ นวงใหญ่และสูงขึ ้น แล้ วตีเป็ นเสียงดังอย่างเสียงกลอง กลอง
ชนิดนี ้เรี ยกกันว่า กลองนํ ้า
8. พางฮาด เป็ นฆ้ องแบบโบราณ ชนิดที่ไม่มีปมตรงกลางเหมื
ุ่
อนฆ้ องทัว่ ๆ
ไป ที่เรี ยกว่า พางฮาด เข้ าใจว่าเรี ยกตามเสียงที่ได้ ยิน
9. หมากกับ๊ แก้ บ เป็ นกรับของภาคอีสาน ทําด้ วยไม้ ธรรมดาสองชิ ้น หรื อ
เป็ นไม้ ที่มีร่องฟั นสําหรับกรี ดหรื อถูกนั ไปมาสลับกับการเคาะเป็ นจังหวะ
เครื่ องเป่ า
เครื่ องเป่ าของกลุม่ วัฒนธรรมหมอลํามีหลายชนิด คือ สะนู สไนง โหวด
ใบไม้ ปี่ ใบตองกล้ วย ปี่ ใบผักบัว ปี่ ตอเฟื องและปี่ ผู้ไทย ซึง่ จะขอกล่าวย่อ ๆ ดังนี ้
1. สะนู หรื อ ธนู เป็ นเครื่ องดนตรี ที่นิยมเล่นในภาคอีสานมานานแต่ดกึ ดํา
บรรพ์ โดยผูกติดไว้ กบั หัว ซึง่ เล่นกันในหน้ าหนาว คือ ฤดูเกี่ยวข้ าวในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
มกราคม นักสดําเล่นว่าวจะปล่อยว่าวขึ ้นแต่ตอนเย็นก่อนมืด แล้ วผูกไว้ ตลอดคืนกับเสาชานหรื อ
ที่เถี ยงนาและนอนฟั งเสียงสะนูว่าวของตนจนหลับไป รุ่ งเช้ าเมื่อลมอ่อนจึงเอาว่าวลง สะนูนี ้
แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ คันสะนูและเปิ ล้ สะนู คันสะนูทําด้ วยไม้ ไผ่ ส่วนแผ่นใบที่สนั่ พริ ว้ เมื่อถูกสาย
ลมนัน้ ชาวบ้ าน เรี ยกว่า “เปิ ้นสะนู” ทําด้ วยใบตาลหรื อหวาย แต่ในปั จจุบนั นิยมใช้ แผ่นเชือก
พลาสติกที่ใช้ รัดกล่องลังสินค้ าแทน เพราะทนทานและเสียงก็ไพเราะดี อินเดียนิยมเล่นว่าวกัน
มากในกลางเดือนมกราคมของทุกปี เขาเรี ยกสะนูว่า อากาศวีณา วายุวีณา หรื ออัตโนมัตวีณา
ที่ เ รี ย กว่า วายุวี ณา เพราะเป็ นพิณที่ ดัง ด้ ว ยลม จากคํา ว่า “วายุวี ณา” นี ท้ ํ า ให้ ผ้ ูเ รี ย บเรี ย ง
สันนิษฐานว่าคําว่า “ว่าว” อาจจะกลายมาจากคําว่า วายุ ก็ เป็ นได้ เพราะว่าวขึน้ ได้ ด้วยลม
นันเอง
้
เสียงว่าวของอีสานจะมีเสียงดังนี ้ “ดื่อ ดือ ดื่อ ดื ้อ ดื่อ ดือ ดื ้น” (มี เร มี ลา มี เร ซอล)
แต่คนแก่คนเฒ่ามักบอกว่าเสียงสะนูดงั เป็ นใจความว่า “ฮ่มแต้ ฮ่มดู อยู่บ่ อยู่แหน่ ฮ่มแต้ ฮ่มดู่
บ่อยู่ บ่เซา”
2. สไน สเนง หรื อ สแนง เป็ นคําภาษาเขมรแปลว่าเขาสัตว์ เป็ นปี่ ชนิด
หนึง่ ทําจากเขาควาย โดยเจาะช่องตอนบนของเขาควาย แล้ วใช้ ลิ ้นอย่างลิ ้นแคนซึง่ อาจจะทําจาก
โลหะหรื อทําจากไม้ ไผ่มาประกบเข้ า และผนึกด้ วยขี ้สูดให้ สนิทใช้ เชือกผูกปลายเขาทัง้ สองข้ าง
แขวนคอ ใช้ ปากเป่ าและใช้ อ้ งุ มือขวาปิ ดเปิ ดเพื่อควบคุมระดับเสียง ซึ่งทําได้ ประมาณ 3 เสียง
นิยมใช้ เป่ าประกอบการเซิ ้งบังไฟหรื
้
อขบวนแห่ตา่ ง ๆ
3. โหวด เป็ นเครื่องเป่ าชนิดหนึง่ ที่ทําจากกู่แคนจํานวนประมาณ 7 ถึง 12
้
ด ปลายด้ านล่างใช้ ขี ้สูดปิ ดให้ สนิท ทังนี
้ ้เพื่อ
ชิ ้นมาตัดให้ ได้ ขนาดลดหลัน่ กัน ให้ ปลายทังสองเปิ
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สะดวกในการปรับเสียงเมื่อต้ องการ (ในสมัยก่อนนิยมใช้ ปลายปิ ดโดยการขังข้ อเอาไว้ ) ส่วนปลาย
บนเปิ ดไว้ สําหรับเป็ นรูเป่ า และปรับเสียงให้ ได้ ช่วงละ 5 เสียง โดยให้ เข้ ากับเสียงแคนและเสียง
โปงลาง คือเสียง ลา โด เร มี ซอล ลา โด เร มี ซอล ลา โด แล้ วนํากู่เหล่านี ้มารวมเข้ ากับ
แกนไม้ ไผ่ที่อยูต่ รงกลาง และจัดให้ เป็ นรูปทรงกลม โดยใช้ ขี ้สูด (ขี ้ผึ ้งดําหรื อชันโรง) เป็ นตัวเชื่อม
ตรงหัวโหวดใช้ ขี ้สูดก่อขึ ้นเป็ นรูปกรวยแหลม เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานสําหรับจรดริมฝี ปากด้ านล่างและ
ให้ โหวดหมุนไปรอบทิศเวลาเป่ า
การถื อโหวดส่วนมาจับโหวดด้ วยมือขวา ผู้เป่ าต้ องเอียงหามุมปากกับรู
โหวดให้ พอเหมาะ ออกแรงเป่ าแต่พอประมาณก็จะได้ เสียงดังตามต้ องการ ทังนี
้ ้หากทํามุมเป่ าไม่
ถูกต้ อง แม้ จะเป่ าแรงก็ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด เพลงที่นิยมเป่ าเป็ นเพลงแคนหรื อทํานองรํ า
เดิมทีเดียวโหวดนิยมใช้ เป็ นเครื่ องเล่นของเด็กเลี ้ยงวัวเลี ้ยงควายในต้ นฤดู
ฝน โดยเด็กจะต่อหางโหวดให้ ยาว แล้ วทําบ่วงเชือกถ่วงหัวโหวดเอาไว้ มือถือปลายเชือกอีกด้ าน
หนึ่งแล้ วแกว่งรอบตัวมีเสียงดัง “หวิว หวิว หวิว โว่ง-จุ้ด” ที่เรี ยกชื่อว่าโหวดเข้ าใจว่าจะเรี ยกตาม
เสียงที่ได้ ยินดังโหวด ๆ เวลาเป่ า
4. การผิวปาก การผิวปากเป็ นกิจกรรมทางดนตรี ที่นิยมเล่นกันมากของ
ชาวอีสานสมัยโบราณ ก่อนที่จะมีวิทยุใช้ กนั อย่างแพร่หลาย ตามธรรมเนียมแล้ วการผิวปาก
อนุญาตได้ เฉพาะผู้ชายเท่านัน้ ส่วนผู้หญิงห้ ามผิวปาก เข้ าใจว่าการผิวปากของผู้หญิงเป็ นการไม่
สงวนตัว
5. ใบไม้ ใบไม้ เป็ นเครื่ องเป่ าชนิดหนึ่งของชาวอีสาน ซึง่ สามารถเป่ าเป็ น
เพลงทํานองต่าง ๆ ได้ ใบไม้ ที่จะใช้ ได้ ต้องเป็ นใบที่ยืดหยุ่นได้ ไม่เปราะหรื อหักง่าย โดยมากพวก
ผู้ชายบางคนนิยมเป่ าใบไม้ เวลาเดินทางไป หรื อกลับจากไร่หรื อนาคนเดียวแทนการผิวปาก หรื อ
การลํา
6. ปี่ ใบผักบัว (ปี่ ใบหอม) เป็ นปี่ สําหรับเด็ก ทําจากใบต้ นหอม โดยเอาไป
ลนไฟให้ ลวก เมื่อเป่ าจะได้ เสียงดังเป็ นเสียงปี่ ซึง่ เด็ก ๆ ชอบมาก ใช้ เป็ นของเล่นแก้ เด็กให้ หยุด
ร้ องไห้ ได้
7. ปี่ ใบตองกล้ วย เป็ นปี่ สําหรับเด็กเช่นเดียวกัน โดยนําเอาใบตองกล้ วย
หรื อใบมะพร้ าวมาพันเข้ าเป็ นรูปกรวย แล้ วเป่ าบังคับเสียงด้ วยการกดริ มฝี ปาก
8. ปี่ ตอเฟื อง หรื อ กู่เฟื อง
แคน เป็ นเครื่ องเป่ าพื ้นเมืองของชาวอีสานเหนือที่ใช้ ไม้ ซางขนาดต่าง ๆ ประกอบ
กันเข้ าเป็ นตัวแคน แคนเป็ นสัญลักษณ์ของภาคอีสาน เป็ นเครื่ องเป่ ามีลิ ้นโลหะ เสียงเกิดจากลม
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ผ่านลิ ้นโลหะไปตามลําไม้ ที่เป็ นลูกแคน การเป่ าแคนต้ องใช้ ทงเป่
ั ้ าลมเข้ าและดูดลมออกด้ วย จึง
เป่ ายากพอสมควร แคนมีหลายขนาด บางขนาดมีเสียงประสานอยูด่ ้ วย
ประวัตคิ วามเป็ นมา
แคนเป็ นเครื่ องตนตรี ที่เก่าแก่ของโลกชนิดหนึง่ จากหลักฐานทางโบราณคดีของจีน
พบว่ามีอายุไม่ตํ่ากว่า 2,400 ปี และแคนยังเป็ นเครื่ องตนตรี ที่นิยมแพร่หลายและกระจายอยู่หลาย
ประเทศหลายกลุ่ม ชนทัง้ ในหมู่ช าวบ้ า นและชาวเขา เช่น ในประเทศจี น เกาหลี ญี่ ปุ่นและ
อินโดนีเซีย เป็ นต้ น เดิมทีเข้ าใจว่าแคนกําเนิดจากที่เดียวกันและมีชื่อเรี ยกอย่างเดียวกันเพียงแต่
ออกเสียงต่างสําเนียงเชื ้อชาติ เช่น ไทย เรี ยกว่า แคน ชาวแม้ วเรี ยกว่า เก้ ง จีนเรี ยกว่า ชะอัง
เกาหลี เรี ยกว่า แซง และญี่ปนเรี
ุ่ ยกว่า โซ ซึง่ อาจจะเรี ยกตามเสียงของเครื่ องดนตรี นนั ้ ๆ อย่าง
กรณีเสียงแคนของชาวอีสานจะได้ ยินว่า แก่นแล่นแก่น หรื อ แค่นแลนแค่น เป็ นต้ น
แคนเป็ นเครื่ องดนตรี ในกลุม่ เครื่ องลม (Aerophones) ประเภทใช้ ลมปากเป่ าผ่าน
้ งกังวาน
ลิ ้น (reed mouth organ) เมื่อถูกลมเป่ าลิ ้นจะสัน่ สะเทือนเกิดเป็ นเสียง แล้ วเสียงนันจะดั
ตามระดับเสียงตามความยาวของลําท่อลูกแคน ลิ ้นแคนเป็ นลิ ้นแบบอิสระ คือ จะส่งเสียงดังทัง้
เมื่อถูกเป่ าและถูกดูดลมผ่าน ลิ ้นแคนลิ ้นเดิมของลูกแคนลูกเดิมจะให้ ระดับเสียงเดียวกัน ทัง้
ตอนถูกเป่ าและตอนถูกดูด (สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคอีสาน, 2542 : 778)
ประเภทของแคน
แคนแบ่งออกเป็ นประเภทตามจํานวนของลูกแคน ดังนี ้
1. แคนหก เป็ นแคนขนาดเล็กที่สดุ มีลกู แคน 3 คู่ (6 ลูก ) เหมาะสําหรับเด็กหรื อ
ผู้เริ่ มฝึ กหัดใช้ เป่ าเพลงง่าย ๆ เพื่อความเพลิดเพลิน อย่างไรก็ตามแคนหกก็สามารถที่จะเล่นเพลง
ที่มีห้าเสียง คือ จะเป่ าลายน้ อยและลายโป้ซ้ าย ซึง่ เป็ นเพลงหลักของแคนได้
2. แคนเจ็ด เป็ นแคนขนาดกลาง มีลกู แคน 7 คู่ (14ลูก) มีเสียงครบ 7 เสียง ตาม
ระบบสากลและมีระดับเสียงสูง ตํา่ ทัง้ 7 เสียง หรื อที่เรี ยกว่า คูแ่ ปด คือ โด เร มี ฟา ซอล ลา ที
้
ปั จจุบนั
(คูแ่ ปด คือ ทุกเสียง เช่น เสียงโด ก็จะมีทงเสี
ั ้ ยงโดสูงและโดตํ่า ทุกเสียงมีคเู่ สียงทังหมด)
นิยมใช้ เหมือนเมื่อก่อน แคนเจ็ดนี ้คนในภาคกลางนิยมเล่นเป็ นแคนวงสําหรับบรรเลงเพลงไทยเดิม
3. แคนแปด ใหญ่กว่าแคนเจ็ด มีลกู แคน 8 คู่ (16 ลูก) คือ โด เร มี ฟา ซอล ลา
ที โดเพิ่มคูเ่ สียงระดับสูงขึ ้นไปให้ เป็ นเสียงประสานในการเล่นเพลงพื ้นเมือง นิยมที่สดุ ในภาคอีสาน
4. แคนเก้ า ใหญ่ที่สดุ และยาวที่สดุ มีลกู แคน 9 คู่ (18 ลูก) ประกอบด้ วยไม้ ก่แู คน
เก้ าคู่ มีความยาวประมาณ 2 เมตรครึ่ง เวลาเป่ าต้ องใช้ ลมมากจึงไม่คอ่ ยมีคนนิยม
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ระบบเสียง
เนื่องจากแคนมีหลายชนิด หากจะแบ่งตามจํานวนลูกแคนเป็ นคู่ ๆ แบ่งได้ เป็ น
แคนสาม แคนสี่ แคนห้ า แคนเจ็ด แคนแปด และ แคนเก้ า ในที่นี ้จะกล่าวเฉพาะแคนแปด
ซึง่ เป็ นแคนที่นิยมใช้ แพร่หลายที่สดุ
ระบบของแคนแปดมีเสียงทังหมด
้
16 เสียง มีระดับเสียงที่ซํ ้ากัน 2 เสียง จึงมี
เสียงที่มีระดับแตกต่างกันทังหมด
้
15 เสียง เรี ยงลําดับจากตํ่าไปสูง คือ ลา ที โด เร มี ฟา ซอล
(ซอล) ลา ที โด เร มี ฟา ซอล ลา 16 เสียงนี ้มิได้ เรี ยงลําดับอย่างเสียงระนาดหรื อเสียงเปี ยโน

ขวา-1 ซ้ าย-2 ขวา-2 ซ้ าย-3 ซ้ าย-4 ซ้ าย-5 ซ้ าย-6 ขวา-4 ขวา-5 ซ้ าย-1 ขวา-6 ขวา-7 ซ้ าย-7 ซ้ าย-7 ขวา-8
ขวา-3

ภาพที่ 7 ระดับเสียงของแคนเรี ยงลําดับจากตํ่าไปหาสูง

ภาพที่ 8 แคนแปด
ถ่ายเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2555
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ภาพที่ 9 จํานวนลูกแคนในแคนแปด

mai goo kaen

hang

Roo nup
roo bao

dao
yah nang
ภาพที่ 10 ส่วนต่าง ๆ ของแคน 1 เต้ า
ที่มา : Terry E. Miller,1985 : 190

divider
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ล ด ซ ล ท ร ม ล

ภาพที่ 11 ระดับเสียงแคนแต่ละลูก

ภาพที่ 12 การเป่ าแคน
ถ่ายเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2555
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วิธีเป่ าแคน
เสียงแคน เป็ นเสียงที่เกิดจากการเป่ าลมออกจากปาก และดูดลมเข้ าไปในปาก
แล้ วลมก็จะผ่านเข้ าไปในเต้ าแคน ทีมีไม้ กู่แคนอันประกอบด้ วยลิ ้นแคนอยู่ภายใน ไม้ กู่แคนนี ้ได้
เรี ยงลําดับไว้ ทงทางด้
ั้
านมือซ้ ายและด้ านมือขวาของผู้เป่ า
เวลาเป่ าลมออกหรื อดูดลมเข้ าไปในเต้ าแคน ผู้เป่ าจะต้ องใช้ นิ ้วมือปิ ดรูนบั ซึง่ ได้
เจาะไว้ ที่ไม้ ลกู แคนทุกลํา ลําละ 1 รู เพื่อบังคับให้ เกิดเสียงแตกต่างกันตามที่ต้องการ ซึง่ จะทําให้
เกิดเสียงสูง ๆ ตํ่า ๆ ตามทํานองเพลง
นิ ้วมือทังสองข้
้
างของผู้เป่ าแคน ต้ องทําหน้ าที่ปิดรู นบั เคลื่อนย้ ายไปมา เพื่อทํา
ให้ บงั เกิดเสียงตามที่ต้องการ นิ ้วมือฃ้ ายและขวา จึงต้ องทําหน้ าที่ปิดรู นบั แตกต่างกัน (บุญเลิศ
จันทร, 2531 : 78)
การเป่ าแคนจะนัง่ เป่ าหรื อยืนเป่ าก็ได้
1. จับแคนโดยใช้ มือทัง้ 2 ข้ าง จับที่เต้ าแคน ให้ แน่น ในอุ้งมือ
2. ใช้ นิ ้วทัง้ 5 ปิ ดรูเสียง
3. ใช้ ปากเป่ า โดยใช้ ลมเข้ า-ออก ตามเสียงที่ต้องการ
4. ขยับนิ ้วตามเสียงที่ต้องการ
ผู้วิ จัย นํ า ลัก ษณะการเป่ าแคน ขณะที่ เ ป่ าและดูด ซึ่ง เป็ นเสี ย งเดี ย วกัน มา
ประยุกต์ใช้ กบั เครื่ องดนตรี ตะวันตกในรู ปแบบการเป่ าแคน เพื่อสื่อแทนเสียงดนตรี ของภาคอีสาน
โดยปรากฎในบทเพลงช่วงดนตรี ภาคอีสาน โดยเริ่ มตังแต่
้ ห้องที่ 342-357 มีลกั ษณะของส่วนโน้ ต
ดังภาพที่ 13 ตัวอย่างห้ องที่ 348-352 บรรเลงโดยใช้ ฟลูต โอโบ คลาริเน็ต บาสซูน

ภาพที่ 13 ลักษณะส่วนโน้ ตของการเป่ าแคนที่นํามาประยุกต์กบั เครื่ องดนตรี ตะวันตก
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2.2.4 เพลงพืน้ บ้ านภาคใต้
เพลงพื ้นบ้ านภาคใต้ มีเพลงกลอนใช้ ร้อง ใช้ ขบั ลําแสดงปฏิภาณของกวีคือ “เพลง
บอก” แม้ ว่าจุดประสงค์แห่งเนื ้อความของเพลงบอกจะบอกเรื่ องราว หรื อข่าวคราวให้ ผ้ คู นทราบ
ในเรื่ องต่าง ๆ มีวิธีร้องประกอบการแสดงไม่ให้ เบื่อฟั ง อยู่ 2 แบบคือ ร้ องแบบสัน้ ๆ แล้ วมีลกู คูร่ ับ
กับร้ องแบบยาว (อย่างร่ ายยาว) มีลกู คูร่ ับ คณะเพลงบอกจะมีตวั พ่อเพลง หรื อแม่เพลง ลูกคูแ่ ละ
มีฉิ่ง กรับ ปี่ ขลุย่ และทับ (กลอง) ไม่มีการรํ า เพราะคนฟั งมุ่งฟั งกลอนบอกเท่านัน้ เพลงพื ้นบ้ าน
ภาคใต้ มีอยูป่ ระมาณ 8 ชนิด ทังการร้
้
องเดี่ยวและการร้ องเป็ นหมูค่ ณะ แบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ
1. เพลงที่ร้องเฉพาะโอกาสหรื อในฤดูกาล ได้ แก่ เพลงเรื อ เพลงบอก เพลงนาคํา
ตัก เพลงกล่อมนาค หรื อเพลงแห่นาคเป็ นต้ น
เพลงบอก นิยมเล่นกันในระหว่างสงกรานต์ เป็ นการบอกชาวบ้ านให้ ทราบว่า
ได้ ถึงวันขึ ้นปี ใหม่แล้ ว คณะเพลงจะออกไปร้ องตามบ้ านต่าง ๆ เมื่อถึงบ้ านใดเจ้ าของบ้ านจะยก
หมากพลูเหล้ ายาปลาปิ ง้ มาเลี ้ยงตามธรรมเนียม วิธีเล่น มีดนตรี ประกอบ คือ ฉิ่ง มีแม่เพลงขึ ้น
กลอนและลูกคูร่ ับต่อมาเพลงบอกใช้ ร้องในโอกาสอื่น ๆ ได้ คือ ร้ องกล่อมขวัญหรื อสรรเสริญความดี
ของบุคคล จึงมีเครื่ องดนตรี เพิ่มขึ ้นอีก คือ ขลุย่ ปี่ ทับ กรับ ส่วนการรับของลูกคูน่ นเมื
ั ้ ่อแม่เพลง
ร้ องจบวรรคแรก ลูกคูก่ ็รับครัง้ หนึง่ โดยรับว่า “ว่าเอว่าเห่” แม่เพลงอาจจะว่า วรรคแรกซํ ้าอีกก็ได้
ถ้ าว่าซํ ้าลูกคูจ่ ะรับว่า “ว่าทอยจ้ าฉ้ าเอ” แล้ วลูกคูร่ ับวรรคสุดท้ ายอีกครัง้ หนึง่
(รุ่ง) ปานนี ้เปรี ยบเหมือนกับชูชก
มันแสนสกปรกเหลือ
อ้ ายเรื่ องหัวไม้ ขอทาน
ประมาณ แล้ วใครจะปานกับ
เปิ ดคนที่ขี ้ขอ
มัน
แล้ วตัวมันยิ่งกินยอ
ยิ่งคนเขายอว่าสําคัญ
พัทลุงหรื อสงขลา
เห็นว่าคนพอใจ
ถ้ าปล่อยให้ ปานขอก่อน
ตลอดมาถึงนคร
แล้ วคนอื่นไม่พกั ไขว่
ตลอดมาถึงนคร
(ปาน) จริงแหละรุ่งปานเหมือนชูชก
ครัง้ ชูชกเข้ าไปวอน
แล้ วรุ่งให้ ไม่เหลือไหร่
ถึงลูกเมียยังไม่แน่
ครั่งพอปานแวะเข้ าไป
บางทีสงิ่ ไรที่รัก
ใคร่ก็รุ่งต้ องให้ มา
2. เพลงที่ร้องไม่จํากัดโอกาส ได้ แก่ เพลงหนังตะลุง-ตันหยง ซึง่ นิยมร้ องในงาน
บวช งานแต่งงาน งานขึ ้นปี ใหม่และงานมงคลต่าง ๆ เพลงเด็กที่ร้องกล่อมเด็กให้ หลับและเพลง
ฮูลหู รื อลิเกฮูลู โดยมีรํามะนาเป็ นเครื่ องดนตรี ประกอบจังหวะกับบทขับร้ อง ภาษาท้ องถิ่นคือภาษา
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ภาษามลายูเป็ นกลอนโต้ ตอบ

ภาพที่ 14 ทํานองเพลงหนังตะลุง-ตันหยง
ผู้วิจยั ได้ นําทํานองบางส่วนของเพลงหนังตะลุง-ตันหยง มาประกอบการประพันธ์
เพลง เพื่อสื่อแทนเสียงดนตรี ของภาคใต้ ตัวอย่างแนวทํานองเพลงหนังตะลุง-ตันหยง ดังภาพที่
15 โดยปรากฎในบทเพลงช่วงดนตรี ภาคใต้ ตัวอย่างเริ่มห้ องที่ 527-534

ภาพที่ 15 ทํานองบางส่วนของเพลงหนังตะลุง-ตันหยง
ฆ้ องคู่ หรื อ โหม่ ง
ฆ้ องที่มี 2 ใบมีขนาดเล็ก เสียงตํ่าใบหนึ่ง เสียงสูงใบหนึ่ง ใช้ ตีกํากับจังหวะ ชุด
หนึ่งมี 2 ลูก ลูกใหญ่ให้ เสียงตํ่า ลูกเล็กให้ เสียงสูง ไม้ ตีทําด้ วยแผ่นหนังวัวหรื อใบหนังควายตัด
เป็ นวงกลม เจาะรู ตรงกลางใส่ก้านไม้ ใช้ บรรเลงในการเชิดหนังตะลุงและละครโนราชาตรี ชุด
หนึง่ มี 2 ลูก ปั กษ์ ใต้ เรี ยก โหม่ง
โหม่งโนรา (ฆ้ องคู)่ คือ ฆ้ องโลหะขนาดเล็ก 2 ลูก ทําหน้ าที่เป็ นตัวประสานเสียง
ระหว่างปี่ โนรากับกลอง ระดับเสียงคู่ 1-8 หรื อ คู่ 5-6 ในเรื่ องระดับเสียงใช้ นนส่
ั ้ วนใหญ่แล้ วนัน้
การเลือกในเรื่ องการใช้ ระดับเสียง คณะโนราห์จะเลือกสรรค์ให้ เหมาะสมกับวงของตนเอง และ
้ ยงร้ องของโนรา ซึง่
หน้ าที่สาํ คัญของโหม่ง จะเป็ นหลักในช่วยการตังเสี
้ ยงให้ ปี่ และรวมถึงการตังเสี
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ลูกโหม่งนันจะทํ
้ าด้ วยทองเหลือง อยูใ่ นรางไม้ แกะสลัก และที่ตีทําจากไม้ ห้ มุ ยาง เมื่อก่อนนัน้

ภาพที่ 16 ฆ้ องคูห่ รื อโหม่ง
ถ่ายเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2555
โหม่งโนรา (ฆ้ องคู)่ คือ ฆ้ องโลหะขนาดเล็ก 2 ลูก ทําหน้ าที่เป็ นตัวประสานเสียง
ระหว่างปี่ โนรากับกลอง ระดับเสียงคู่ 1-8 หรื อ คู่ 5-6 ในเรื่ องระดับเสียงใช้ นนส่
ั ้ วนใหญ่แล้ วนัน้
การเลือกในเรื่ องการใช้ ระดับเสียง คณะโนราห์จะเลือกสรรค์ให้ เหมาะสมกับวงของตนเอง และ
หน้ าที่สําคัญของโหม่ง จะเป็ นหลักในช่วยการตังเสี
้ ยงให้ ปี่ และรวมถึงการตังเสี
้ ยงร้ องของโนรา
ซึง่ ลูกโหม่งนันจะทํ
้
าด้ วยทองเหลือง อยู่ในรางไม้ แกะสลัก และที่ตีทําจากไม้ ห้ มุ ยาง เมื่อก่อนนัน้
ต้ องตีฆ้องด้ วย 1 ใบ ซึง่ ไม่มีการใช้ แล้ วในปั จจุบนั

ภาพที่ 17 ลักษณะจังหวะของการบรรเลงฆ้ องคู่
ผู้วิ จัยได้ นํ า ลักษณะของการบรรเลงฆ้ อ งคู่ ประยุก ต์ ให้ เครื่ องดนตรี ตะวัน ตก
บรรเลง เพื่อสื่อแนวดนตรี ภาคใต้ ตัวอย่างแนวทํานองที่ดดั แปลงมาจากการบรรเลงฆ้ องคู่ ดัง
ภ า พ ที่ 18 โ ด ย ป ร า ก ฎ ใ น บ ท เ พ ล ง ช่ ว ง ด น ต รี ภ า ค ใ ต้ ตั ว อ ย่ า ง ที่ ห้ อ ง 504 -51 0
บรรเลงโดยใช้ กลุม่ เครื่ องเคาะตีหนึง่ โดยใช้ ไวบราโฟน
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ภาพที่ 18 แนวทํานองที่ดดั แปลงมาจากการบรรเลงฆ้ องคู่
จากการศึกษาลักษณะของดนตรี พื ้นบ้ านของแต่ละภาค จึงได้ นําลักษณะของ
จังหวะและทํานองเพลงของแต่ละภาคเป็ นสื่อเสียงแทนพสกนิกรของไทยที่ร่วมเทิดพระเกียรติ โดย
ผู้ประพันธ์ ใช้ เครื่ องดนตรี ตะวันตกบรรเลงเพลงที่สื่อแทนแนวเสียงดนตรี ของแต่ละภาคและใช้
เทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้ เสียงที่บรรเลงมีลีลาของแต่ละภาคออกมาอย่างชัดเจน
2.3 เอกสารแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประพันธ์ เพลง
ผู้วิ จัย ได้ นํ า แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ บทประพัน ธ์ เ พลง “หนึ่ง ในสยาม” เพื่ อ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ดังต่อไปนี ้
กรอบแนวคิดในการจัดทําบทประพันธ์เพลง “หนึง่ ในสยาม” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
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บทประพันธ์ เพลง “หนึ่งในสยาม”

ประพันธ์
เนื ้อร้ อง
ทํานอง

เรี ยบเรี ยงเสียงประสาน
สําหรับวงออร์ เคสตรา

ฝึ กซ้ อมการ
แสดง

จัดแสดงและ
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ

แนวคิดเกี่ยวกับท่ วงทํานองการแต่ งเนือ้ ร้ อง
บทเพลงเป็ นวรรณกรรมประเภทหนึง่ ที่ใช้ ภาษาเป็ นสื่อ เช่นเดียวกับวรรณกรรมประเภทอื่น
การที่ บทเพลงจะมีความไพเราะขึน้ อยู่กับการเลือกเฟ้นถ้ อยคํา นํามาใช้ ในการแต่ง ถื อว่าเป็ น
ลักษณะลีลาเฉพาะตัวของกวีหรื อผู้ประพันธ์ โดยเฉพาะ ลักษณะดังกล่าวนี ้หมายถึงท่วงทํานอง
การแต่ง (Style) ซึง่ ผู้ทรงคุณวุฒิได้ กล่าวถึงความหมายและการพิจารณาท่วงทํานองดังต่อไปนี ้
พระยาอนุมานราชธน (2525 : 141) อธิบายว่า สไตล์ คือท่วงท่าที่แสดงออกส่วนตัวของ
ผู้ประพันธ์ ซงึ่ เกิดจากความคิดเห็นและความสามารถเฉพาะตัว ส่วนสําคัญอันเป็ นท่วงท่าที่แสดง
ออกมาทัง้ หมด จะดีหรื อเลวขึน้ อยู่กับองค์ ประกอบ ถ้ าเป็ นวรรณกรรมก็ อยู่กับวิธีเ รี ยงร้ อยคํา
ประโยค ประธาน วรรคตอนของผู้ประพันธ์
ทฤษฎีท่ ใี ช้ ในการประพันธ์ เพลง
ทฤษฎีที่นํามาใช้ ในงานวิจยั เรื่ อง บทประพันธ์เพลง “หนึง่ ในสยาม” เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช ได้ แก่ ทฤษฎีความคิดสร้ างสรรค์ ทฤษฎีดนตรี
เรื่ องต่าง ๆ ได้ แก่ คีตลักษณ์ การประพันธ์ทํานอง การเรี ยบเรี ยงเสียงประสาน มีดงั ต่อไปนี ้
1. ทฤษฎีความคิดสร้ างสรรค์
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2551: 1) กล่าวว่า “ความคิดสร้ างสรรค์” หมายถึง การ
คิดสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ (Creative thinking) ที่แตกต่างไปจากเดิม และใช้ ประโยชน์ได้ อย่าง
เหมาะสม ซึง่ สอดคล้ องกับศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์ (2551: 1) ได้ กล่าวว่า ความคิดสร้ างสรรค์ เป็ น
ความคิดสร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากเดิมและเป็ นประโยชน์ได้ อย่างเหมาะสม ซึง่ ความคิด
สร้ างสรรค์ สามารถเกิดขึ ้นได้ 2 ทาง คือ ประการแรก จากจินตนาการแล้ วย้ อนกลับสู่สภาพ
ความเป็ นจริ ง เช่น การจินตนาการแต่งเพลงรัก ประการที่สองจากความรู้ที่มีอยูแ่ ล้ วคิดต่อยอดใหม่

72

นอกจากนี ้ ชาญณรงค์ พรรุ่ งโรจน์ (2548: 49) ได้ กล่าวถึง ทฤษฎีของวัลลัส (Wallas:
1962) กล่าวว่า การจะเกิดความคิดสร้ างสรรค์ได้ นนจะต้
ั้
องใช้ สมองทังซี
้ กซ้ ายและซีกขวา โดยมี
ขันตอนต่
้
าง ๆ ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 การเตรี ยมตัว (Preparation) และรวบรวมข้ อมูล
ขันที
้ ่ 2 การครุ่นคิด (Incubation) เสมือนระยะฟั กไข่ ซึง่ อาจจะฟั กเป็ นตัวหรื อไม่ก็ได้
ขันที
้ ่ 3 การเกิดประกายแนวความคิด (Illumination or Insight) เป็ นระยะที่คิด
คําตอบออกทันที โดยอาจจะอยูใ่ นสภาพที่ดเู หมือนว่าไม่ได้ คดิ ซึง่ อาจเรี ยกว่าความคิดแว้ บ
ขันที
้ ่ 4 การพิสจู น์ (Verification) และการทดสอบแนวคิดในการทดลองซํ ้าหลาย ๆ
ครัง้ เพื่อให้ ได้ ผลเป็ นข้ อสรุปและกฎเกณฑ์ที่แน่นอน
ทอแรนซ์ (Torrance) กล่าวว่า ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นกระบวนการของความรู้สกึ ไวต่อ
ปั ญ หา หรื อ สิ่ง ที่ บ กพร่ อ งขาดหายไปแล้ ว จึง รวบรวมความคิดหรื อตัง้ เป็ นสมมติฐ านทํ า การ
ทดสอบสมมติฐาน และเผยแพร่สงิ่ ที่ได้ จากการทดสอบสมมติฐานนัน้ ซึง่ แบ่งเป็ นขันๆ
้ ได้ ดงั นี ้
ขันที
้ ่ 1 การพบความจริ ง (Fact - Finding) ในขันนี
้ ้เริ่ มตังแต่
้ ความรู้ สกึ กังวล มีความ
สับสนวุ่นวายเกิดขึ ้นในจิตใจแต่ไม่สามารถบอกได้ ว่าเป็ นอะไร จากจุดนี ้ก็พยายามตังสติ
้ และหา
้ ออะไร
ข้ อมูลพิจารณาดูวา่ ความยุง่ ยากวุน่ วายสับสนหรื อสิง่ ที่ทําให้ กงั วลใจนันคื
ขันที
้ ่ 2 การค้ นพบปั ญหา (Problem - Finding) ขั น้ นี เ้ กิ ด ต่ อ จากขั น้ ที่ 1 เมื่ อ ได้
พิจารณาโดยรอบคอบแล้ วจึงเข้ าใจ และสรุปว่าความสับสนวุน่ วายนันก็
้ คอื การเกิดปั ญหานัน่ เอง
ขันที
้ ่ 3 การตังสมมติ
้
ฐาน (Idea - Finding) ขันนี
้ ้ต่อจากขันที
้ ่ 2 เมื่อรู้วา่ มีปัญหา
เกิดขึ ้นก็จะพยายามคิด และตังสมมติ
้
ฐานและรวบรวมข้ อมูลต่าง ๆ เพื่อนําไปใช้ ในการทดสอบ
สมมติฐานในขันที
้ ่3
ขันที
้ ่ 4 การค้ นพบปั ญหา (Solution - Finding) ซึง่ จะพบคําตอบจากการทดสอบ
สมมติฐานในขันที
้ ่3
ขันที
้ ่ 5 ยอมรับผลจากการค้ นพบ (Acceptance - finding) ขันนี
้ ้เป็ นการยอมรับ
คําตอบที่ได้ จากการพิสจู น์เรี ยบร้ อยแล้ วว่าน่าจะแก้ ปัญหาให้ สําเร็จได้ อย่างไร แต่ตอ่ จากจุดนี ้การ
แก้ ปัญหาหรื อการค้ นพบยังไม่จบตรงนี ้ แต่ผลที่ได้ จากการค้ นพบจะนําไปสูห่ นทางที่จะทําให้ เกิด
แนวคิดหรื อสิง่ ใหม่ตอ่ ไปที่เรี ยกว่า “New Challent” (ทฤษฎีความคิดสร้ างสรรค์, 2552 : ออนไลน์)
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นสรุปได้ ว่า ศิลปะเป็ นสิ่งที่มนุษย์สร้ างขึ ้น เป็ นผลจากความคิด
สร้ างสรรค์ที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน ซึ่งความคิดสร้ างสรรค์เป็ นสมรรถภาพทางด้ านสมอง ซึ่งจะมี
มากหรื อน้ อยนันขึ
้ ้นอยู่กบั แต่ละบุคคล ในการสร้ างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ที่ไม่มีผ้ ใู ดคิดมาก่อน การ
ทําให้ เกิดบางสิง่ บางอย่างขึ ้นมา เป็ นการสร้ างแนวคิดใหม่ที่จะนําไปสูว่ ิธีการใหม่ ผลผลิตใหม่
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งานประพันธ์เรื่ องบทประพันธ์เพลง “หนึง่ ในสยาม” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้วิจัยต้ องค้ นหาแนวทางที่ถูกต้ อง มีการค้ นคว้ าและรวบรวม
ข้ อมูล เมื่อเกิดประกายความคิดก็จะเริ่มจัดทําบทประพันธ์เพลง “หนึง่ ในสยาม” เพื่อสร้ างบทเพลง
ใหม่ในรูปแบบเพลงเทิดพระเกียรติ ฯ
2. ทฤษฎีดนตรี
2.1 คีตลักษณ์
ในงานประพันธ์ เพลง บทประพันธ์ เพลง “หนึ่งในสยาม” เพื่อเทิ ดพระเกี ยรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ผู้วิจยั นําหลักการคีตลักษณ์มาใช้ ในงานดังนี ้
ณัชชา โสคติยานุรักษ์ (2544: 5-6) ได้ กล่าวถึง ประโยคเพลงและการวิเคราะห์
สังคีตลักษณ์ของเพลงว่า บทเพลงทุกบทต้ องประกอบด้ วยประโยคเพลงและประโยคเพลงเหล่านี ้
ก็จะถูกนํามาผูกเรี ยงร้ อยเข้ าด้ วยกันจนเป็ นเพลงที่สมบูรณ์ ส่วนสังคีตลักษณ์เปรี ยบเหมือนฉันท
ลักษณ์ ในวรรณคดี ฉันทลักษณ์ ในวรรณคดีเป็ นโครงสร้ างทางร้ อยกรองที่แยกแยะโครงสร้ างที่
ยึดถือได้ เป็ นแบบอย่าง โดยมีทํานองและกุญแจเสียง เป็ นตัวแปรสําคัญในการกําหนดโครงสร้ าง
ของสังคีตลักษณ์
2.2 การประพันธ์ทํานอง
ทํ า นองเป็ นส่ ว นประกอบของเพลงที่ ทุ ก ชาติ ทุ ก ภาษา ทุ ก วั ฒ นธรรมให้
ความสําคัญมากที่สุด เนื่องจากท่วงทํานองเป็ นเสียงสูง เสียงตํ่า เสียงขึน้ เสียงลง ซึ่งเสียง
มนุษย์ร้องเลียนได้ สามารถสะท้ อนอารมณ์ของเพลงได้ โดยตรง (ณัชชา โสคติยานุรักษ์ , 2544: 624) ดังนัน้ ในงานประพันธ์ เพลง บทประพันธ์ เพลง “หนึ่งในสยาม” เพื่อเทิดพระเกี ยรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช ผู้ประพันธ์ ได้ ประพันธ์ ทํานอง จึงนําหลักการ
ประพันธ์ทํานองมาใช้ ดงั นี ้
ชูชาติ พิทกั ษากร (ม.ป.ป.: 1) กล่าวว่า การนําเอาระดับเสียงสูง - ตํ่าและจังหวะ
สัน้ - ยาว ผสานให้ เกิดความไพเราะและสร้ างอารมณ์ตามที่นกั ประพันธ์เพลงต้ องการ
เมื่อมีระดับเสียงสูง-ตํ่าและจังหวะสัน-ยาวมาผสมผสานจนเกิ
้
ดเป็ นประโยคหรื อ
ทํานองเพลงแล้ ว สามารถสร้ างลักษณะการเคลื่อนที่ของทํานองเพลงได้ 3 ประเภท คือการ
เคลื่อนที่ตามลําดับขัน้ (Conjunct Motion) การเคลื่อนที่ในระยะข้ ามขัน้ (Disjunct Motion) และ
การเคลื่อนที่ในระดับเสียงเดียวกัน (Repetition)
2.3 การเรี ยบเรี ยงเสียงประสาน
งานประพั น ธ์ เ พลง บทประพั น ธ์ เ พลง“หนึ่ ง ในสยาม”เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่หัว ภูมิ พ ลอดุล ยเดช มี ก ารใช้ เ ครื่ อ งดนตรี ห ลายชิ น้ แต่ ล ะชิ น้ มี
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ธรรมชาติเสียงและหน้ าที่แตกต่างกัน จึงได้ มีการกําหนดตําแหน่งหน้ าที่ของเครื่ องดนตรี แต่ละชิ ้น
ให้ เกิดความเหมาะสมกับธรรมชาติและความไพเราะในบทเพลง โดยผู้เรี ยบเรี ยงเสียงประสานเป็ น
ผู้กําหนด โดยศึกษาจากแนวทํานองเพลง ทฤษฎีความรู้ ประสบการณ์ ที่มีมาเขียนเป็ นแผนภูมิ
โน้ ตแบบทุ ก เครื่ อ งมื อ โดยกํ า หนดตํ า แหน่ ง หน้ าที่ แ ละเวลาของแต่ ล ะเครื่ อ งมื อ ไว้ ครบ
ผู้ประพันธ์ได้ เรี ยบเรี ยงเสียงประสาน จึงนําหลักการเรี ยบเรี ยงเสียงประสานมาใช้ ดงั นี ้
แมนรัตน์ ศรี กรานนท์ (ม.ป.ป.:139) กล่าวถึงการแยกและเรี ยบเรี ยงเสียงประสาน
ว่า เมื่อเลือกเพลงและจัดทํานองแบคกราวนด์ให้ กบั เครื่ องดนตรี แต่ละกลุม่ แล้ ว อย่างเพิ่มจะเริ่ม
เขียนสกอร์ เมื่อได้ พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ดังนี ้
1. พิจารณาความยาวของเพลงเสียก่อน
2. เลือกเครื่ องมือที่บรรเลงเดี่ยว
3. พิ จ ารณาประเภทของวงดนตรี ที่ จ ะเขี ย นเพลงให้ และดัด แปลงให้ เ ข้ า กับ
ประเภทของวงดนตรี ขนาดต่าง ๆ ตามความต้ องการ
4. เลือกการใช้ คอร์ ดที่เหมาะสมกับเพลง
5. ทําความคุ้นเคยกับทํานองเพลงและคอร์ ดต่าง ๆ อย่างละเอียดลออให้ ถี่ถ้วน
ก่อนลงมือทํา
6. พิจารณาทํานองสูงตํ่าเหมาะสมกับเครื่ องดนตรี อะไรตอนไหนเสร็ จแล้ วจึง
เตรี ยมกระดาษสกอร์ ดินสอ ยางลบ และนําเพลงที่ทํามาร่างไว้ ก่อนอย่างคร่าว ๆ ตังแต่
้ ต้นจนจบ
้
โดยการทําแนวทํานองของแต่ละกลุม่ เครื่ องมือและข้ อสําคัญต้ องไม่ขดั กับทํานอง โดยขันตอนการ
กระทําดังกล่าว ทําให้ สามารถนึกภาพของบทเพลงที่นํามาเรี ยงเรี ยงได้ ชดั เจนกว่า ทุก ๆ ตอนของ
เพลงจะอยู่ในท่วงทํานองเดียวกัน ถ้ าไม่ใช้ วิธีนี ้อาจเป็ นผลให้ ทํานองหรื อประโยคของเพลงที่ทําไว้
อย่างดีจะเกิดฟั งขัดหู เมื่อเวลาเล่นติดต่อกันหลาย ๆ ประโยค

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง บทประพันธ์ เพลง “หนึ่งในสยาม” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ า อยู่หัว ภูมิ พ ลอดุล ยเดช เป็ นการวิ จัย โดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ (Qualitative
Research) ผู้วิจยั ได้ กําหนดขันตอนวิ
้
ธีดําเนินการวิจยั แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน คือ เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั วิธีดําเนินงานวิจยั การสังเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุ ปและนําเสนอ
ผลงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
3.1 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย เครื่ องดนตรี คอมพิวเตอร์
3.2 วิธีดาํ เนินงานวิจัย
ดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มูลจากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ งานวิ จัย โดยมี
ขันตอนรายละเอี
้
ยด ดังนี ้
1. การวางแผนงาน
1.1 ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลจากเอกสาร ตํารา งานวิจยั ฯลฯ ที่เกี่ยวข้ อง
1.2 ประพันธ์เนื ้อร้ องและทํานอง
1.3 กําหนดการเข้ าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและรายงานความก้ าวหน้ า
1.4 ตรวจสอบผลงานการประพันธ์
1.5 แสดงผลงาน
1.6 สอบวิทยานิพนธ์
1.7 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ
1.8 จัดทํารายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
จากการทบทวนวรรณกรรมด้ านเอกสารทางวิชาการ ตํารา งานวิจยั บทความ วารสาร
ซีดีเพลง และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้ องกับงานวิจยั
3. วิธีการรวบรวมข้ อมูล
ข้ อมูลที่นํามาใช้ ประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ ได้ รวบรวมข้ อมูลดังต่อไปนี ้
3.1 ข้ อมูลเอกสาร
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ศึ ก ษาค้ นคว้ าและรวบรวมข้ อมู ล จากเอกสารทางวิ ช าการ ตํ า รา งานวิ จั ย
บทความ วารสาร ซีดีเพลงและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้ องกับบทประพันธ์ เพลง “หนึ่งในสยาม”
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช เพื่อนํามาอ้ างอิง สนับสนุนและ
เป็ นแนวทางในการทําวิทยานิพนธ์ครัง้ นี ้ โดยแหล่งข้ อมูลสําหรับการศึกษาค้ นคว้ า ได้ แก่
3.1.1 ห้ องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศึกษาข้ อมูล
ทางด้ านแนวคิดและทฤษฎีที่นํามาใช้ ในการประพันธ์เพลง
3.1.2 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาข้ อมูลจากเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการประพันธ์เพลง
3.1.3 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาข้ อมูลทางด้ านมานุษยดุริ
ยางควิทยา
3.2 ข้ อมูลจากแถบบันทึกเสียงบทเพลงพื ้นเมือง
ศึกษาค้ นคว้ าและรวบรวมข้ อมูลจากแถบบันทึกเสียงได้ แก่ เพลงพื ้นบ้ านของแต่ละ
ภูมิภาค และผลงานการประพันธ์ เพลงของนักประพันธ์ เพลงชาวรัสเซียชื่อ อิกอร์ สตราวินสกี บท
เพลงที่ประพันธ์ในรู ปแบบดนตรี บาโรก บทเพลงในกระแสอิมเปรชัน (Impressionism) เพื่อศึกษา
รูปแบบการประพันธ์เพลง
4. ขันดํ
้ าเนินการทดลอง
ข้ อมูลที่ได้ จากการรวบรวมทังส่
้ วนที่เป็ นเอกสาร ได้ จดั ระบบข้ อมูลตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั คือ ข้ อมูลเกี่ยวกับบทประพันธ์เพลง “หนึ่งในสยาม” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช และข้ อมูลการจัดแสดงดนตรี ประเภทวงออร์ เคสตรา โดยทํา
การประพันธ์เพลงดังนี ้
4.1 การประพันธ์เนื ้อร้ อง
ศึกษาลักษณะการใช้ คําต่าง ๆ เช่น ราชาศัพท์ เพื่อนําข้ อมูลมาประพันธ์ เนื ้อร้ อง
ซึ่ง จะประพัน ธ์ เ นื อ้ ร้ องเป็ นบทร้ อยกรอง (คํ า ประพัน ธ์ ) เนื อ้ ร้ องเป็ นการแสดงออกถึ ง ความ
จงรักภักดี เพื่อหวังปลุกจิตสํานึกคนไทยทังประเทศให้
้
ร่วมกันสร้ างความดี มีความสามัคคี มี
ความเอื ้ออาทรกันและมีความสุขกับการดําเนินชีวิต รูปแบบการขับร้ องจะมีทงร้
ั ้ องเดี่ยวชาย-หญิง
และขับร้ องประสานเสียง ตามความเหมาะสม เนื ้อร้ องที่ประพันธ์ ใหม่ตรวจสอบโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อเช็คความถูกต้ องของคําประพันธ์
4.2 การประพันธ์บทเพลง
ได้ นําแนวคิดและเทคนิคจากกระแสดนตรี ต่าง ๆ มาใช้ ในการประพันธ์เพลง ได้ แก่
แนวคิดและเทคนิคการประพันธ์ ที่มาจากดนตรี พื ้นเมือง แนวคิดและเทคนิคการประพันธ์ที่มาจาก
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กระแสดนตรี บาโรก โดยนําเสนอคณะกรรมการทางด้ านดุริยางคศิลป์ตะวันตก เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้ องของบทเพลง
4.3 การจัดแสดงดนตรี ประเภทวงออร์ เคสตรา
ศึกษารู ปแบบการจัดการแสดงดนตรี และนําองค์ ความรู้ ที่ ได้ ศึกษาในรายวิชา
ความคิดสร้ างสรรค์ขนสู
ั ้ ง รายวิชาการบริ หารจัดการทางศิลปกรรม ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการแสดง ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ ในการจัดแสดงดนตรี
3.3 การสังเคราะห์ ข้อมูล
นําข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บรวบรวมข้ อมูลมาสร้ างสรรค์บทประพันธ์ เพลง “หนึ่งในสยาม” เพื่อ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้ วยวิเคราะห์รูปแบบและการเรี ยบเรี ยงเสียงประสานให้ กบั วง
ดนตรี ลักษณะการประพันธ์เนื ้อร้ อง
3.5 การสรุ ปและนําเสนอผลงาน
นํ าข้ อมูลที่ ได้ จากการวิ เคราะห์ มาสรุ ปตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัย โดยบรรยายการ
วิเคราะห์แบบพรรณนา นําเสนอผลงานเป็ นเอกสารทางวิชาการและแสดงผลงานทางด้ านดนตรี
3.6 วิธีการประพันธ์ เพลง
ในการประพันธ์ผลงานนี ้ ผู้วิจยั ได้ กําหนดขันตอนการประพั
้
นธ์ออกเป็ นลําดับดังต่อไปนี ้
1. กําหนดขอบเขตการประพันธ์ ได้ แก่ แนวคิดหลัก ลักษณะของวงดนตรี ที่จะใช้ และกําหนด
หัวข้ อของการประพันธ์
2. ศึกษาและรวบรวมข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหัวข้ อในการประพันธ์
3. ออกแบบโครงสร้ างและกําหนดทิศทางของการประพันธ์ให้ สอดคล้ องกับหัวข้ อที่กําหนด
4. ประพันธ์บทเพลง และให้ อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา เพื่อปรับปรุงแก้ ไขให้ เหมาะสม
5. จัดพิมพ์บทประพันธ์เพลงด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.7 การนําเสนอบทประพันธ์ เพลง
บทประพันธ์เพลง”หนึง่ ในสยาม” เพื่อเทิดพระเกียรติ ฯ มีการนําเสนอดังนี ้
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1. การนําเสนอการบรรเลงดนตรี วงออร์ เคสตราและการขับร้ อง โดยแบ่งเป็ น 3 ช่วง เป็ นเวลา
ประมาณ 40 นาที
ส่วนที่ 1 (โหมโรง) เริ่ มต้ นเข้ าสู่บทประพันธ์ เพลงหนึ่งในสยามมีการขับลํานําบทกวีนิพนธ์
(กาพย์ฉบัง 16) วงออร์ เคสตราบรรเลงประกอบในกุญแจเสียง G ไมเนอร์ ลักษณะการบรรเลงของ
วงออร์ เคสตราในช่วงนี ้มีลกั ษณะเป็ นการลากเสียงในจังหวะยาวและเบาของกลุม่ เครื่ องสาย
ส่วนที่ 2 (ดนตรี สี่ภาค) โครงสร้ างของส่วนนี ้ แบ่งออกได้ เป็ น 4 ท่อน ได้ แก่ ภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคใต้ โดยมีแนวคิดที่จะใช้ ลกั ษณะการบรรเลงเครื่ องดนตรี พื ้นบ้ าน
ของแต่ละภูมิภาคมาให้ เครื่ องดนตรี ตะวันตกบรรเลง
ส่วนที่ 3 (บทส่งท้ าย) ส่วนนี ้ของบทประพันธ์ เพลง ”หนึ่งในสยาม” ทํานองสําคัญในช่วงนี ้
เป็ นทํานองที่ดดั แปลงมาจากทํานองการเป่ าแตรของทหารในพิธีสวนสนาม ลักษณะทํานองมีการ
กระโดดของเสียงในแบบโน้ ตอาร์ เปโจ (Arpeggio) ของคอร์ ดเมเจอร์ ให้ ความรู้สกึ ที่เข้ มแข็ง ได้ รับ
แรงบันดาลใจจากการชมพิธีสวนสนามเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณหน้ าพระที่นงั่
2. จัดทําเอกสารทางวิชาการฉบับสมบูรณ์
3.8 เครื่องดนตรี ท่ ใี ช้ ในการบรรเลง
บทประพันธ์ เพลง “หนึ่งในสยาม” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพล
อดุลยเดช บรรเลงโดยวงออร์ เคสตรา เครื่ องดนตรี ที่ใช้ แบ่งเป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
1. ประเภทเครื่ องสาย (String section)
6 คน
ไวโอลิน 1 (Violin I)
ผู้บรรเลง
ไวโอลิน 2 (Violin II)
ผู้บรรเลง
6 คน
วิโอลา (Viola)
ผู้บรรเลง
4 คน
เชลโล (Cello)
ผู้บรรเลง
3 คน
2 คน
ดับเบิลเบส (Double bass)
ผู้บรรเลง
2. ประเภทเครื่ องลมไม้ (Woodwind section)
1 คน
ฟลูต (Flute)
ผู้บรรเลง
โอโบ (Oboe)
ผู้บรรเลง
1 คน
คลาริเน็ต (Clarinet)
ผู้บรรเลง
1 คน
บาสซูน (Bassoon)
ผู้บรรเลง
1 คน
3. ประเภทเครื่ องลมทองเหลือง (Brass section)
เฟร็ นช์ฮอร์ น (French horn)
ผู้บรรเลง
2 คน
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ทรัมเป็ ต (Trumpet)
ทรอมโบน (Trombone)
4. ประเภทเครื่ องเคาะตี (Percussion section)
ทิมปานี (Timpani)
ไวบราโฟน (Vibraphone)
ไซโลโฟน (Xylophone)
มาริ มบา (Marimba)
กล็อคเคนสปี ล (Glockenspeil)
ระฆังราว (Chimes)
ฉาบไทย (Thai cymbal)
ฉาบแขวน (Suspended cymbal)
ทรัยแองเกิล (Triangle)
ฉิ่ง (Ching)
ฆ้ องโหม่ง (Gong-mong)
ฆ้ องฮุ่ย (Gong-hui)
กลองสะแนร์ (Snare drum)

ผู้บรรเลง
ผู้บรรเลง
ผู้บรรเลง
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

คน
คน
คน
ใบ
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
คู่
ใบ
ตัว
คู่
ใบ
ตัว
ใบ

ผู้แสดง
ผู้บรรเลง
ผู้อํานวยเพลง
นักร้ องเดีย่ วชาย
นักร้ องเดีย่ วหญิง
นักร้ องประสานเสียง
รวมผู้แสดงทังหมด
้

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

32
1
1
1
12
47

คน
คน
คน
คน
คน
คน

บทที่ 4
บทวิเคราะห์
การวิจยั เรื่ อง บทประพันธ์เพลง “หนึ่งในสยาม” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้วิจัยทํ าการวิเคราะห์ บทประพันธ์ กวีนิพนธ์ บทประพันธ์ เนื อ้ ร้ อง
เทคนิคการประพันธ์และลักษณะทางดนตรี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
แนวทางการประพันธ์ เนื ้อร้ อง ผู้วิจยั ศึกษาลักษณะการใช้ บทกวีนิพนธ์ หรื อถ้ อยคําที่ได้
ร้ อยกรองหรื อเรี ยบเรี ยงขึ ้น โดยมีข้อบังคับ จํากัดคําและวรรคตอนให้ รับสัมผัสกันไพเราะ ตาม
กฏเกณฑ์ที่ได้ วางไว้ ในฉันทลักษณ์ จําแนกออกเป็ น 7 ชนิด คือ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่ าย
ลิลติ กล (กําชัย ทองหล่อ, 2545: 391) มีรายละเอียดดังนี ้
โคลง คือ คําประพันธ์ ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีวิธีเรี ยบเรี ยงถ้ อยคําเข้ าคณะ มีกําหนดเอกโทและ
สัมผัส โคลงแบ่งออกเป็ น 3 ชนิด ได้ แก่ โคลงสุภาพ โคลงดันและโคลงโบราณ
้
โคลงสุภาพมี 7
ชนิด ในที่นี ้จะยกตัวอย่างเพียงชนิดเดียว โคลงสี่สภุ าพ
โคลงสี่สุภาพ
แผน :

ตัวอย่ าง :

คณะ :

แค่คางคุยข่อยขึ ้น
กาเหว่ากาหลงกา
กะเต็นไต่เต็งตา
แหนหนัน่ หนองมองจ้ อง

เคียงคา คูนแฮ
กู่ร้อง
ตามเหยื่อ ยวนแฮ
จึง่ แจ้ งใจจริง

โคลงหนึง่ มี 4 บรรทัด บรรทัดหนึง่ เรี ยกว่า “บาทหนึง่ ” รวม 4 บท นับเป็ นหนึง่ บทหรื อ
หนึง่ โคลง, บาทหนึง่ มี 2 วรรค วรรคหน้ ามีวรรคละ 5 คํา วรรคหลังของบาทที่ 1,2 และ
3 มีวรรคละ 2 คํา วรรคหลังของบาทที่ 4 มี 4 คํารวมเป็ น 30 คํา
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สัมผัส:

สัมผัสที่บงั คับตามแผนโครงสี่สภุ าพ คือ :1. สัมผัสใน ได้ แก่ คําที่คล้ องจองกันและอยูใ่ นวรรคเดียวกัน จะเป็ นสัมผัสคูเ่ รี ยงคํา
ติดต่อกันหรื อจะเป็ นสัมผัสสลับ เรี ยงคําอื่นแทรกคัน่ ไว้ ระหว่างคําที่สมั ผัสก็ได้ สุดแต่
จะเหมาะ ทังไม่
้ มีกฏเกณฑ์จํากัดว่า จะต้ องมีอยูต่ รงนันตรงนี
้
้เหมือนอย่างสัมผัสนอก
และไม่จําเป็ นจะต้ องใช้ สระอย่างเดียวกันด้ วย เพียงแต่ให้ อกั ษรเหมือนกันหรื อเป็ น
อักษรประเภทเดียวกันหรื ออักษรที่มีเสียงคูก่ นั ก็ใช้ ได้
2. สัมผัสอักษรระหว่างวรรค คือ ให้ คําสุดท้ ายของวรรคหน้ า สัมผัสอักษรกับคําหน้ า
ของวรรคหลัง เช่น ขึ ้น กับ เคียง, กา กับ กู่, ตา กับ ตาม, จ้ อง กับ จึง่ ดังที่
ปรากฎในโคลงตัวอย่าง
เอกโท : 1. มีเอก 7 ตําแหน่ง และโท 4 ตําแหน่ง
2. ตําแหน่งเอกและโท ในบาทที่ 1 สลับกันได้ คือ เอาเอกไปไว้ ในคําที่ 5 และเอาโท
มาไว้ ในคําที่ 4 ก็ได้ บรรดาโคลงทุกชนิด ไม่วา่ จะเป็ นสุภาพหรื อดันใช้
้ สลับกันได้ เสมอ
3. คําที่ 7 ของบาทที่ 1 และคําที่ 5 ของบาทที่ 2 และที่ 3 ห้ ามใช้ คําที่มีวรรณยุกต์
4. ห้ ามใช้ คําตายที่ผนั ด้ วยวรรณยุกต์โท ในตําแหน่งโท
5. คําสุดท้ ายของบท ห้ ามใช้ คําตายและคําที่มีรูปวรรณยุกต์ ถ้ าใช้ เสียงจัตวาไม่มีรูป
นิยมกันว่าไพเราะดียิ่ง
6. คําที่เป็ นเอกโทษคือใช้ เอกในที่ผิด เช่น หน้ า เขียนเป็ น นํา และโทโทษ คือ ใช้ โทน
ในที่ผิด เช่น หรื อ เขียนเป็ น รื อ้ , เล่น เขียนเป็ น เหล้ น คําชนิดนี ้โบราณผ่อนผันให้
ใช้ ได้ แต่ปัจจุบนั นี ้ไม่ใคร่นิยมเพราะเป็ นการมักง่าย ทังทํ
้ าให้ รูปคําเสียไปด้ วย
คําสร้ อย : ถ้ าเนื ้อความยังไม่สิ ้นกระแส จะเติมสร้ อยลงไปในท้ ายบทที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ก็ได้ แต่
ปั จจุบนั นี ้ไม่ใคร่จะนิยมเติมสร้ อยในบาทที่ 4 จึงไม่พบเห็นในการแต่งทัว่ ๆ ไป
(กําชัย ทองหล่อ, 2545: 399-400)
ฉันท์
ฉันท์ คือ ลักษณะถ้ อยคําที่กวีได้ ร้อยกรองขึ ้นให้ เกิดความไพเราะซาบซึ ้ง โดยกําหนด
คณะครุลหุและสัมผัสไว้ เป็ นหลักฐาน
ฉันท์ในภาษาบาลีแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ ฉันท์วรรณพฤติกบั ฉันท์มาตราพฤติ ฉันท์ใด
กําหนดด้ วยตัวอักษร คือวางคณะและกําหนดเสียงหนักเบาที่เรี ยกว่า ครุลหุ เป็ นสําคัญฉันท์นนั ้
เรี ยกชื่อว่า “วรรณพฤติ” ฉันท์ ใดกํ าหนดด้ วยมาตราคือวางจังหวะสันยาวของมาตราเสี
้
ยงเป็ น
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สํ า คัญ นับ คํ า ลหุเ ป็ น 1 มาตรา คํ า ครุ นับ เป็ น 2 มาตรา ไม่ กํ า หนดตัว อัก ษรเหมื อ นอย่ า ง
วรรณพฤติ ฉันท์นนเรี
ั ้ ยกว่า “มาตราพฤติ”
ฉันท์ที่นิยมแต่งในภาษาไทยเป็ นฉันท์วรรณพฤติเป็ นพื ้น ที่เป็ นมาตราพฤติไม่ใคร่จะนิยม
แต่ง เพราะจังหวะและทํ านองที่ อ่านในภาษาไทยไม่ไพเราะเหมื อนฉัน ท์ วรรณพฤติ แม้ ฉัน ท์
วรรณพฤติที่ท่านแปลงมาเป็ นแบบในภาษาไทยแล้ ว ก็ไม่นิยมทังหมด
้
เท่าที่สงั เกตดูในคําฉันท์
เก่า ๆ นิยมเพียง 6 ฉันท์เท่านัน้ ในที่นี ้ยกตัวอย่าง อินทรวิเชียรฉันท์
อินทรวิเชียรฉันท์ 11
แผน

ตัวอย่ าง :

ธมฺโม หเว รกฺชนใดหทัยอิง
ซื่อสัตย์วิรัตชิ วั่
เว้ นทิฏฐิ สารัมพร้ อมกายวจีจิต
ธรรมแลจะคุ้มครอง
ให้ ปราศนิราศทุกข์
หลักฐานสถาพร
ธรรมแลจะแผ่กนั ้
ตกตํ่าถลําจน
ฉตฺตํ มหนฺตํ
เหมือนเมื่อวสันต์เท
ร่มใหญ่ผิกางกัน้
ธรรมดุจร่มหมาย
เหตุนี ้ประชาชาติ
ยึดธรรมประจําชี

ขติ ธมฺมจารี
สติยดึ ประพฤติธรรม
บมิกลัว้ ณ บาปกรรม
ภกิเลสและโทษผอง
สุจริตพินิจตรอง
นรนันนิ
้ รันดร
ประลุสขุ สโมสร
ธุระกอบก็เกิดผล
และก็กนั มิให้ ตน
เจอะอบายวิบตั เิ ขว
วิย วสฺสกาเล
ชลหลัง่ ถะถัง่ สาย
จะประกันมิเปี ยกกาย
เฉพาะธรรมจารี
ละประมาทประพฤติดี
วิตเถิดประเสริฐแล.
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กฎ : 1. วรรค บาท บท ครุลหุและสัมผัส จงดูในแผน นอกนันเหมื
้ อนอุปัฏฐิ ตาฉันท์
2. โบราณไม่นิยมสัมผัสระหว่างคําสุดท้ ายวรรคที่ 1 กับคําที่ 1 กับคําที่ 3 ของวรรคที่ 2
แต่บดั นี ้นิยมและถือว่าไพเราะ
3. อินทรวิเชียรฉันท์ หมายความว่า ฉันท์ที่มีลีลาอันรุ่งเรื องงดงามประดุจสายฟ้า ซึง่ เป็ น
อาวุธของพระอินทร์
4. อินทรวิเชียรฉันท์นิยมแต่งข้ อความที่เป็ นบทชมหรื อบทครํ่ าครวญ และใช้ แต่ง
เป็ นบทสวดและบทพากย์โขนด้ วย (กําชัย ทองหล่อ, 2545: 456-457)
กาพย์
กาพย์ คือ คําประพันธ์ชนิดหนึง่ ซึง่ กําหนดคณะ พยางค์ และสัมผัส มีลกั ษณะคล้ าย
กับฉันท์ แต่ไม่นิยมครุลหุเหมือนกับฉันท์
กาพย์ ตามความหมายเดิมมีความหมายกว้ างกว่าที่เข้ าใจกันในภาษาไทย คือ บรรดา
ั ้ น้
บทนิพนธ์ที่กวีได้ ร้อยกรองขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ น โคลง ฉันท์ กาพย์ หรือ ร่าย นับว่าเป็ นกาพย์ทงนั
แต่ไทยเราหมายความแคบ หรื อหมายความถึงคําประพันธ์ชนิดหนึง่ ของกวีเท่านัน้
กาพย์ที่นิยมใช้ อยูใ่ นภาษาไทยมี 5 ชนิด คือ กาพย์ยานี กาพย์ฉบัง กาพย์สรุ างคนางค์
กาพย์ห่อโคลง กาพย์ขบั ไม้ ห่อโคลง ในที่นี ้ยกตัวอย่างกาพย์ฉบัง 16
กาพย์ ฉบัง 16
แผน :

ตัวอย่ าง :

ฉบังสิบหกคํา ควร
พึงเลือกให้ เพราะเหมาะ กัน
วรรคหน้ าวรรคหลังรํ า พัน
ใส่วรรคละหกคํา เทอญ
วรรคสองต้ องสี่คํา เชิญ
ใครได้ สดับจับ ใจ

ถ้ อยคําสํา นวน
วรรคหนึง่ พึง สรร
แต่งเสนาะเพราะ เพลิน
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กฎ : 1. บทหนึง่ ของกาพย์ฉบังมีอยุ่ 3 วรรค วรรคที่ 1 กับวรรคที่ 3 มีวรรคละ 6 คํา วรรค
ที่ 2 มี 4 คํา
2. ให้ คําสุดท้ ายของวรรคแรกสัมผัสกับคําสุดท้ ายของวรรคที่ 2 ถ้ าจะแต่งบทต่อ ๆ ไปอีก
ต้ องให้ คําสุดท้ ายของบทต้ นสัมผัสกับคําสุดท้ ายของวรรคที่ 1 ของบทต่อไป
3. ความไพเราะของกาพย์ฉบังอยูท่ ี่การใช้ คาํ และเสียงของคําให้ มีสมั ผัสสระและอักษร
คําทุกคําควรเลือกให้ ได้ ลกั ษณะ “เสียงดี ความเด่น”
4. ลักษณะดีพิเศษของกาพย์ฉบังอีกอย่างหนึง่ คือ
4.1 ให้ คําที่ 1 และคําที่ 2 ของวรรคที่ 3 เป็ นคําตาย (คือ คําที่ประกอบด้ วยสระเสียง
สันในแม่
้
ก กา และคําที่มีตวั สะกดในแม่ กก กด กบ)
4.2 ให้ 2 คําหลังของวรรคต้ น กับ 2 คําต้ นของวรรคที่ 2 เล่นอักษรกัน
4.3 ให้ คําที่ 2 ของวรรคที่ 3 เล่นอักษรหรื อสัมผัสอักษรกับคําสุดท้ ายของวรรคที่ 2
5. จะใช้ คํายัตภิ งั ค์ในระหว่างวรรคก็ได้ แต่ห้ามใช้ ยตั ภิ งั ค์ระหว่างบท
6. จะใช้ คําในวรรคหนึง่ ๆ เกินกว่าที่กําหนดไว้ บ้างก็ได้ แต่ต้องเป็ นคําลหุและต้ องไม่ยาว
เกินไปจนขัดกับจังหวะและทํานองอ่าน
7. กาพย์ฉบัง นิยมแต่งเกี่ยวกับตอนที่เป็ นพรรณนาโวหาร และแต่งเป็ นบทสวดและบท
พากย์โขนด้ วย (กําชัย ทองหล่อ, 2545: 443-444)
กลอน
กลอน คือ ลักษณะคําประพันธที่เรี ยบเรี ยงเข้ าเป็ นคณะมีสมั ผัสกันตามลักษณะบัญญัติ
เป็ นชนิด ๆ แต่ไม่มีบงั คับเอกโทและครุลหุ
ชนิดของกลอน แบ่งออกเป็ น 3 ชนิด คือ กลอนสุภาพ กลอนตลาด และกลอนลํานํา
กลอนสุภาพ คือ กลอนที่ใช้ ถ้อยคําและทํานองเรี ยบ ๆ แบ่งออกเป็ น 4 ชนิด คือ กลอน 6
กลอน 7 กลอน 8 กลอน 9 กลอนสุภาพนับเป็ นกลอนหลัก เพราะเป็ นหลักของบรรดากลอนทุก
ชนิด ถ้ าเข้ าใจกลอนสุภาพเป็ นอย่างดีแล้ ว ก็สามารถจะเข้ าใจกลอนอื่น ๆ ได้ โดยง่าย กลอนอื่น ๆ
ที่มีชื่อเรี ยกไปต่าง ๆ กัน ล้ วนแต่แปลงแบบวิธีไปจากกลอนสุภาพ ซึง่ เป็ นกลอนหลักทังสิ
้ ้น
กลอนลํานํ า คือ กลอนที่ใช้ ขับ ร้ อง หรื อ สวด ให้ มีทํานองต่าง ๆ แบ่งออกเป็ น 5
ชนิด คือ กลอนละคร กลอนดอกสร้ อย กลอนสักวา กลอนขับร้ อง กลอนเสภา
กลอนตลาด คือ กลอนผสมหรื อกลอนคละ ไม่กําหนดคําตายตัวเหมือนกลอนสุภาพ ใน
กลอนบทหนึง่ อาจมีวรรคละ 7 คํา บ้ าง 8 คํา บ้ าง 9 คํา บ้ าง คือ เอากลอนสุภาพหลายชนิดมา
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ผสมกัน เป็ นกลอนที่นิยมใช้ ขบั ร้ องแก้ กนั ทัว่ ๆ ไป จึงเรี ยกว่า กลอนตลาด แบ่งเป็ น 4 ชนิด คือ
กลอนเพลงยาว กลอนนิยาย กลอนนิราศ กลอนเพลงปฏิพากย์
บาทของกลอน คํากลอนนันนั
้ บ 2 วรรคเป็ นหนึ่งบาท ตามธรรมดากลอนบทหนึ่งจะต้ องมี
อย่างน้ อย 2 บาท บาทแรก เรี ยกว่า บาทเอก บาทที่ 2 เรี ยกว่า บาทโท คํากลอนจะยาวเท่าไร
ก็ตามคงเรี ยกชื่อว่า บาทเอก บาทโทสลับกันไปจนจบ และต้ องจบลงด้ วยบาทโทเสมอ เช่น
นิราศเรื่ องหัวหินก็สิ ้นสุด
เมื่ออยูเ่ ดียวเปลี่ยวกายใจครํ่าครวญ
ใช่ชํานาญการกวีเช่นศรี ปราชญ์
บันทึกเรื่ องที่เห็นเป็ นตอนตอน
มิใช่สารคดีมีประโยชน์
ตามแบบแผนบรรพกาลโบราณมา

เพราะจากบุตรภรรยามากําสรวล (บาทเอก)
ก็ชกั ชวนให้ คดิ ประดิษฐ์ กลอน (บาทโท
เขียนนิราศก็เพราะรักเชิงอักษร (บาทเอก)
ให้ สมรมิตรอ่านเป็ นขวัญตา
(บาทโท)
จึงมีโอดมีครวญรัญจวนหา
(บาทเอก)
เป็ นสาราเรื่ องพรากจากอนงค์ (บาทโท)
- จากนิราศหัวหิน (กําชัย ทองหล่อ, 2545: 417)

หลักนิยมทั่วไปของกลอน
1. คําสุดท้ ายของวรรคที่ 1 และวรรคที่ 2 คําสุดท้ ายของวรรคที่ 3 และวรรคที่ 4 ไม่ควรใช้
คําที่มีเสียงเหมือนกัน หรื อคําที่ใช้ สระและตัวสะกดในมาตราเดียวกันเช่น
ก. ในไพรสณฑ์พรั่งด้ วยพฤกษา แนวนาน่ารักด้ วยปั กษา
้
ข. เขาเดินทุ่งมุง่ ลัดตัดมารดา
มัน่ หมายมาเพื่อยับยังเคหา
ค. เห็นนกน้ อยแนบคูค่ ดิ ถึงน้ อง มันจับจัองตรงส่งเสียงร้ อง
2. คําที่รับสัมผัสในวรรคที่ 2 และที่ 4 ควรให้ ตําแหน่งสัมผัสตกอยูท่ ี่พยางค์สดุ ท้ ายของคํา
ไม่ควรให้ สมั ผัสที่ต้นคําหรื อกลางคํา ถ้ าเป็ นกลอนขับร้ องต้ องระวังเป็ นพิเศษ เพราะจะทําให้ เสีย
ความในเวลาขับร้ อง
3. คําสุดท้ ายของวรรค ควรใช้ คําเต็ม ไม่ควรใช้ ครึ่งคําหรื อคํายัติภงั ค์ เว้ นไว้ แต่แต่งเป็ น
กลบทยัตภิ งั ค์ โคลง ฉันท์ หรื อกาพย์ การแยกคําออกคนละครึ่งในระหว่างวรรคไม่ควรใช้ เช่น
้ น สา มานย์ วาจาฟั งไปไม่เกิด หรร
อันถ้ อยคําของท่านันเป็
ษารมณ์ เลยสักนิดเพราะผิด จรร ยา ทังนั
้ นไร้
้ ศลิ ฉันสิ ้น อา (วรณ์)
4. ไม่ควรใช้ ภาษาอื่นที่ยงั มิได้ รับรองมาใช้ เป็ นส่วนหนึง่ ของภาษาไทย เช่น
โอไมเดียร ดาริ่ง มิ่งสมร
บิวตีฟ้ ูล สุนทร หฤหรรษ์
แม่ชื่นจิต สวิตฮารต จะคลาดกัน ใจป่ วนปั่ น หันเห เซกู๊ดบาย
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ส่วนคําบาลีและสันสกฤตใช้ ได้ เพราะนํามาใช้ เป็ นส่วนหนึ่งของภาษาไทย แต่ต้อง
แปลงรูปคําเสียก่อนจะนํามาใช้ ทงหมดไม่
ั้
ได้
5. ไม่ควรใช้ “ภาษาแสลงโสต” คือ ถ้ อยคําที่พดู ด้ วยความตลกคะนอง หยาบโลน หรื อ
เปรี ยบเทียบกับของหยาบ ซึ่งใช้ กนั อยู่ในกลุ่มชนส่วนน้ อยและรู้ กนั แต่เฉพาะในวงแคบ ๆ เช่นคํา
ว่า ม่องเท่ง, จําหนับ, จํ ้าบ๊ ะ, ตัก๊ ฉึ ้ก, ถังแตก, ยกล้ อ ฯลฯ (กําชัย ทองหล่อ, 2545: 418)
ในที่นี ้ยกตัวอย่าง กลอนสุภาพ ชนิดกลอน 8
กลอน 8
แผน :

ตัวอย่ าง :

ถึงบางบอน ย้ อนคิด ถึงเรื่องเก่า
มันคันยิบ คันยับ จับหัวใจ
รู้อะไร นิ่งอัน้ มันคันปาก
ขยายออก บอกใคร ได้ ทกุ วัน

โบราณเล่า ว่าบอน ซ่อนไม่ได้
ถ้ าพูดออก บอกได้ ก็หายคัน
ให้ นกึ อยาก พูดยิ่ง ทุกสิง่ สรรพ์
หายอัดอัน้ คันปาก เพราะอยากบอน
- จาก นิราศวัดสิงห์
(กําชัย ทองหล่อ, 2545: 420)

กฎ:

1. ใช้ คําวรรคละ 8 คํา คําสุดท้ ายของวรรคหน้ าทุกวรรค ต้ องสัมผัสกับคําที่ 3 หรื อ
คําที่ 5 ของวรรคหลัง ส่วนสัมผัสในจะใช้ สมั ผัสคูห่ รื อสัมผัสสลับก็ได้ นอกนันให้
้ ดู
กฎในกลอน 6
2. เส้ นที่โยงไว้ ในวรรคเดียวกัน หมายความว่าสัมผัสใน จะใช้ อย่างคูบ่ นหรื อคูล่ า่ งก็
ได้ หรื อจะใช้ คําที่ 5 สัมผัสคูก่ บั คําที่ 6 ก็ได้ และใช้ แบบนี ้ทุกวรรค
ร่ าย

ร่าย เป็ นชื่อของคําประพันธ์ชนิดหนึง่ ซึง่ ไม่กําหนดว่าจะต้ องมีบทหรื อบาทเท่านันจะแต่
้
งให้
ยาวเท่าไหรก็ได้ เป็ นแต่ต้องเรี ยงคําให้ คล้ องจองกันตามข้ อบังคับเท่านัน้ ลักษณะบังคับต่าง ๆใช้
อย่างเดียวกับโคลง 2 และโคลง 3
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คําว่า “ร่าย” แปลว่า อ่าน, เสก หรื อ เดิน ร่ายแบ่งออกเป็ น 4 ชนิด คือ
1. ร่ายสุภาพ
2. ร่ายดัน้
3. ร่ายโบราณ
4. ร่ายยาว
ในที่นี ้ยกตัวอย่าง ร่ายสุภาพ
ร่ ายสุภาพ
แผน :

ตัวอย่ าง :

ลูกเอยจงฟั งคํา
เงี่ยโสตจําคําแม่
อย่าแส่ สเู่ รื่ องราว
อย่าทําฉาวทางชั่ว
อย่ามั่วสุมคนพาล อย่าอวดหาญสู้ศึก
อย่าเหิมฮึกอวดห้ าว จักเดาะร้ าวกลางคัน ขวัญใจจําวาจา
มารดาสอนสัง่ ไว้
จงอย่าลืมเลือนให้
หมัน่ น้ อมคํานึง เนืองเทอญ

จัดเป็ นวรรคละ 5 คํา หรื อจะเกินกว่า 5 คําบ้ างก็ได้ แต่ไม่ควรเกิน 5 จังหวะใน
การอ่าน จะแต่งยาวสักกี่วรรคก็ได้ แต่อีกสามวรรคก่อนจะจบ จะต้ องเป็ น
โคลง 2 สุภาพเสมอ
สัมผัส :
คําสุดท้ ายของวรรคหน้ าต้ องสัมผัสกับคําที่ 1, 2 หรื อ 3 ของวรรคต่อ ๆ ไป เว้ น
แต่สองวรรคสุดท้ าย ถ้ าคําสุดท้ ายของวรรคหน้ าส่งสัมผัสเป็ นเอกหรื อโท คําที่
รับสัมผัสในวรรคต่อไปจะต้ องเป็ นเอกหรื อเป็ นโทเช่นเดียวกัน
เอกโท :
มีเอก 3 กับโท 3 เช่นเดียวกับโคลง 2 สุภาพ
คําเป็ นคําตาย : ถ้ าคําที่สง่ สัมผัสเป็ นคําเป็ นหรื อคําตาย คําที่รับสัมผัสก็ต้องเป็ นคําเป็ นหรื อคํา
ตายด้ วย แต่คําสุดท้ ายของบท ห้ ามใช้ คําตายหรื อคําที่มีรูปวรรณยุกต์
คําสร้ อย :
เดิมสร้ อยในตอนสุดท้ ายของบทได้ อีก 2 คํา หรื อจะเติมทุก ๆ วรรคก็ได้ แต่พอ
ถึงโคลง 2 ต้ องงด เว้ นไว้ แต่สร้ อยของโคลง 2 เอง สร้ อยชนิดนี ้จะต้ องให้
เหมือนกันทุกวรรค เรี ยกชื่อว่า “สร้ อยสลับวรรค”
บัญญัติ :
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กล
กล คือ บทกวีนิพนธ์ ที่กวีได้ บญ
ั ญัติลกั ษณะบังคับเพิ่มเติมลงไปเป็ นพิเศษกว่าที่มีอยู่เดิม
หรื อยักย้ ายวิธีร้อยกรองโดยเรี ยงรู ปคําพลิกแพลงเป็ นกระบวนต่าง ๆ ให้ ผิดแผกไปกว่าปรกติ เป็ น
การเล่นถ้ อยคําสัมผัสและอักษรให้ เกิดรสไพเราะเป็ นพิเศษแล้ วตังชื
้ ่อใหม่ตามวิธีนิยมของผู้ที่คิด
แบบขึ ้น จึงเกิดมีชื่อมากมายหลายชนิดไม่ร้ ู จบ บางอย่างก็มีลกั ษณะคล้ ายกับคําทายที่ตงเป็
ั้ น
ปริ ศนาไว้ ซึ่งผู้อ่านจะต้ องใช้ ความคิดพินิจพิจารณาจึงจะอ่านได้ ถกู ต้ อง แต่ถึงแม้ จะยักเยื ้องไป
อย่างไรก็ตาม วีธีการประพันธ์ก็คงเป็ นโคลง ร่าย กลอน กาพย์ ฉันท์ ตามที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น
กลแบ่งออกตามชนิดของคําประพันธ์ ที่แต่งขึ ้น คือ โคลงกล ร่ ายกล กลอนกล กาพย์กล
และฉันท์กล ในที่นี ้ยกตัวอย่าง โคลงกลบท
โคลงกล คือ โคลงสุภาพหรื อโคลงดัน้ แต่ได้ ยกั เยื ้องถ้ อยคําสัมผัสและซ่อนเงื่อนซ่อนคํา
ให้ เป็ นกระบวนและทํานองต่าง ๆ ตามปรกติมกั เป็ นโคลง 4 สุภาพหรื อโคลง 4 ดัน้ แบ่งออกเป็ น 2
ชนิด คือ โคลงกลบทกับโคลงกลอักษร
โคลงกลบท คือ โคลงที่มีลกั ษณะบัญญัติพิเศษเพิ่มเติมแปลกไป โดยวางสัมผัสหรื อคํา
้ ่อให้ แปลกไปตามความคิดเห็นของท่านผู้บญ
ั ญัติแบบขึ ้น
ยักเยื ้องให้ เป็ นกระบวนต่าง ๆ แล้ วตังชื
ส่วนเอกโทและสัมผัส ก็เป็ นอย่างโคลงสุภาพหรื อโคลงดันธรรมดา
้
มีลกั ษณะต่าง ๆ กัน ดังจะยก
มาอธิบายพอเป็ นแบบอย่างเท่าที่เห็นสมควรดังนี ้
โคลงกลบทอักษรสลับ
แผน:

ตัวอย่ าง:

กฏ:

รํ าพึงเร่งพี่ให้
จากนุชจากนานมา
นางเดียวแนบแดอา
หักจิตห่างเจ้ าต้ าน

พี่หา นางแฮ
นึกม้ าน
ดูรอก พี่เอย
จิตต้ องเจ็บตน

1. แผ่นที่เขียนไว้ นนแสดงสั
ั้
มผัสเพียงบาทเดียว ส่วนอีกสามบาทมีสมั ผัสเหมือนกัน
จึงมิได้ แสดงไว้ คือ ให้ คําที่ 1 กับคําที่ 3, คําที่ 2 กับคําที่ 4, คําที่ 4 กับคําที่ 6 และ
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คําที่ 5 กับคําที่ 7 ของทุก ๆ วรรคเป็ นอักษรชนิดเดียวกันหรื อเป็ นอักษรที่มีเสียงคูก่ นั
แต่อย่าให้ คําที่ 1 กับคําที่ 2, คําที่ 3 กับคําที่ 4, และคําที่ 5 เป็ นอักษรชนิดเดียวกัน
้
มผัสปรกติจึง
2. ตัวอย่างที่แสดงไว้ นนเป็
ั ้ นโคลง 4 สุภาพ เพราะฉะนันเอกโทและสั
เป็ นเหมือนโคลง 4 สุภาพทุกแห่ง ถ้ าจะแต่งเป็ นโคลงดันก็
้ ได้
นอกจากนี ้อรวรรณ บรรจงศิลป (2546 : 206) กล่าวว่า การร้ องเพลงเป็ นการแสดงออก
ขัน้ พื น้ ฐานอย่ า งหนึ่ ง ของมนุ ษ ย์ เพื่ อ ถ่ า ยทอดความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด และอารมณ์ ไ ด้ ชัด เจนกว่ า
เสีย งดนตรี เพราะการร้ องเพลงมี ก ารเชื่ อ มโยงกับภาษา ได้ แก่ คํ า ร้ อง ซึ่ง มี ค วามหมายที่
เฉพาะเจาะจง และถึงแม้ การร้ องนันจะไม่
้
มีคําร้ อง เสียงร้ องก็ยงั สามารถก่อให้ เกิดความรู้สกึ และ
อารมณ์ตอ่ ผู้ฟังได้ เนื่องจากเสียงร้ องมีคณ
ุ ลักษณะพิเศษซึง่ ประกอบด้ วย ทํานอง จังหวะ รวมทัง้
คุณภาพเสียงร้ องและลีลาการร้ องที่แตกต่างจากการอ่านหรื อพูด ดังนันการร้
้
องเพลงจึงเป็ นศิลปะ
ที่สามารถดึงดูดให้ ผ้ ฟู ั งเกิดความรู้สกึ อ่อนไหวและมีอารมณ์ร่วมต่อเสียงร้ องนันได้
้
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นสรุ ปได้ ว่า การแต่งเพลงนันบทเพลงจะต้
้
องประกอบด้ วย จังหวะ
ทํานองเพลง พื ้นผิว คุณภาพทางดนตรี และคีตลักษณ์ โดยมีหลักวิธีการแต่งเพลง 3 วิธี คือ 1)
การแต่งเพลงขึ ้นมาใหม่ โดยมิได้ ยึดหลักจากเพลงใดเพลงหนึ่ง 2) การแต่งทวีคณ
ู เพิ่มอัตราขึ ้น
3) แต่งทํานองเพลงขึ ้นใหม่ โดยยึดถือเนื ้อเพลงของเก่าที่มีอยู่ โดยมิได้ เปลี่ยนแปลงอัตราแต่อย่าง
ใด แต่สร้ างทํานองและลีลาของเพลงให้ เปลี่ยนรูปออกไป ทังนี
้ ้การแต่งเพลงจะต้ องคํานึงถึงความ
ไพเราะและความกลมกลืนทังบทร้
้ องและทํานองเพลง อีกทังต้
้ องพิจารณาถึงเสียงของเครื่ องดนตรี
ในการผสมวง เพื่อให้ ได้ เสียงของเครื่ องดนตรี แต่ละประเภทมีความกลมกลืนกัน
4.1 เนือ้ ร้ องที่เป็ นบทกวีนิพนธ์ ช่วงโหมโรง
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาลักษณะข้ อบังคับของคําประพันธ์ชนิดต่าง ๆ มีแนวคิดที่สร้ างสรรค์ เนื ้อหา
รูปแบบและความไพเราะ โดยนําลักษณะการแต่งคําประพันธ์แบบกาพย์ฉบัง 16 ของอาจารย์
บรรจง ชาครัตพงศ์
โดยเลือกใช้ บทกวีนิพนธ์ประเภทกาพย์ฉบัง 16 มาใช้ เป็ นบทสดุดี เนื่องจากคําประพันธ์มี
ท่วงทีลีลาที่เหมาะสม บรรจง ชาครัตพงศ์ กล่าวถึง กาพย์ฉบังว่า บทหนึง่ มี 3 วรรค วรรคแรก 6
คํา วรรคที่ 2 4 คํา วรรคที่ 3 6 คํา รวม 1 บท มี 16 คํา กาพย์ฉบัง 16 เนื ้อเรื่องที่ใช้ แต่ง คือ
แต่งเป็ นบทสดุดี บทไหว้ ครูหรื อเรื่ องทัว่ ไปในการบรรยายความ (บรรจง ชาครัตพงศ์ , 2551 : 145147) แผนผังดังนี ้

90

กาพย์ ฉบัง 16











ตัวอย่ าง บทสดุดี
ปวงข้ าขอถวายบังคม
บรมนาถจักรี
ซึง่ ปราบขุกเข็ญไพรี
อมรรัตนโกสิทร์
ประดิษฐานบรมวงศ์จกั ริน
ดิลกพิภพไอศวรรย์
ตัวอย่ าง บทไหว้ ครู
คาบนี ้ข้ า ฯ ขอประฌม
เบญจางคประดิษฐ์ สดุดี
บังคมสมเด็จชินสีห์
มหิธานุภาพไพศษล ฯ

พระบาทปฐม
ก่อสร้ างกรุงศรี
ครอบครองแผ่นดิน

หัตถ์เหนือศิโรตดม
สรรเพชญ์ผ้ มู ี

ผู้วิจยั ได้ ประพันธ์บทกวีนิพนธ์ประเภทกาพย์ฉบัง 16 ประพันธ์ 5 บท เป็ นบทสดุดี
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ดังนี ้
แดนใดในพื ้นธรนินทร์
แห่งองค์มหาราชา
ร่มใดในพื ้นพสุธา
ร่มฉัตรกษัตริย์ชาติไทย
พระเดชปกป้องคุ้มให้
ด้ วยพระเมตตาปรานี

ฤาเทียบแผ่นดิน
จักร่มเย็นกว่า
ปราศจากผองภัย
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ทรงครองแผ่นดินถิ่นนี ้
เพื่อสุขแห่งชนชาวสยาม
พระเกียรติปรากฎงดงาม
สรรเสริ ญพระมหาราชา

โดยธรรมบารมี
ทุกทัว่ เขตคาม

การนําเสนอก่อนเข้ าสู่บทประพันธ์ เพลง มีการกล่าวบทประพันธ์ (กาพย์ฉบัง 16)
ความหมายของบทประพันธ์ หมายถึง ในผืนแผ่นดินใดไม่เท่าผืนแผ่นดินที่มีพระมหากษัตริ ย์ของ
ุ ต่อพสกนิกร ช่วยให้
ไทย พระองค์ให้ ความช่วยเหลือชาวไทย พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ประชาชนได้ รับความสุขภายใต้ พระบารมีที่พระองค์มีให้ เสมอมา
บทประพันธ์นี ้จะเริ่มในช่วงโหมโรง ห้ องที่ 3-30 โดยมีการบรรเลงของวงออร์ เคสตรา
ในช่วงนี ้ กลุ่มเครื่ องสายบรรเลงลากเสียงในจังหวะยาวและเบาไปพร้ อมกับการอ่านบทประพันธ์
กาพย์ฉบัง 16
4.2 เนือ้ ร้ องในช่ วงดนตรีส่ ีภาค
บทประพันธ์เพลง “หนึ่งในสยาม” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิ
พลอดุลยเดช ผู้วิจยั เกิดแรงบันดาลใจจากการเห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ เนื ้อหาของเพลง
เป็ นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความซาบซึ ้งของพสกนิกรในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ที่พระองค์
ทรงมีตอ่ ปวงประชาตลอดมา เพื่อหวังปลุกจิตสํานึกคนไทยทังประเทศให้
้
ร่วมกันสร้ างความดี มี
ความสามัคคี มีความเอื ้ออาทรกันและมีความสุขกับการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง ตามที่พระองค์
ทรงสอนประชาชนชาวไทย รู ปแบบการขับร้ องมีทงั ้ ร้ องเดี่ยวชาย-หญิงและการขับร้ องประสาน
เสียง ตามความเหมาะสม
เนือ้ ร้ อง
(ภาคกลาง)
มิ่งขวัญเกรียงไกรผไทก้ องหล้ า
เปี่ ยมด้ วยเมตตา ศรัทธาล้ นเกล้ าชาวไทย
จะร้ อนจะหนาว ทรงก้ าวมิเคยหวัน่ ไหว
เด็ดเดี่ยวพระหฤทัย เกริกไกรองค์ภมู ิพล ฯ
* ทัว่ แคว้ นแดนไกลใครใครกล่าวขาน
ชื่นชมประสาน กังวานไปทุกแห่งหน
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ร่มเกล้ าเสกสรรค์ มุง่ มัน่ เพื่อไทยทุกคน
พระเกริ กเกียรติกมล ผองชนแซ่ซ้องเกรี ยงไกร
ร่วมร้ อยรวมใจ เราไทยเปรมปรี ด์
เทิดสดุดี ทรงมีพิสทุ ธิ์สดใส
ธ ทรงเกษม ปลื ้มเปรมพระหฤทัย
น้ อมเกล้ าเทิดไท้ ถวายพระภูมิพล ฯ
(ซํ ้า *)
เนือ้ ร้ อง
(ภาคเหนือ)
ไตรรงค์พลิ ้วสบัดเด่นชัดทัว่ ไทย
พลิ ้วปลิวไสวอยูก่ ลางใจทุกคน
สื่อสัญลักษณ์สร้ างสรรค์
ที่ยดึ มัน่ ผองเราทุกคน เราทุกคนคือไทย
พ่อแห่งสยาม พระนามเกริกก้ อง
ชาติชนสกลแซ่ซ้อง เราต้ องภูมิใจไว้
ไทยรวมเชิดชู เพราะรู้เพราะเห็นเป็ นร่มโพธิ์ของไทยทุกคน
พ่อสอนให้ ฉนั รักษ์ ป่า รักษ์ ดนิ
รักษ์ นํ ้า รักษ์ ถิ่น พอกินพอเพียงของตน
ดินชุ่มนํ ้าใสผองไทยเบิกบานกมล
ไม่อด ไม่จน เพราะพระบารมี
เนือ้ ร้ อง
(ภาคอีสาน)
สถิตเหนือดวงใจลูกไทยทังผอง
้
ก้ มกราบภาพฝ่ าละออง เพ่งพิศมองบูชาทุกคืน
ดุจมีมนต์ขลังเป็ นพลังที่แสนยัง่ ยืน
เอนกายหลับไปจนตื่น ชีวิตชุ่มชื่นลํ ้ากําลังใจ
เหนื่อยมากยากเย็นไม่เว้ นทรงงาน
เสโทใสซึมผสาน หยดผ่านพระนาสิกไป
ทรงคิดค้ นคว้ า แก้ ปัญหาชลประทานได้
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วาดแผนบนพื ้นผืนทราย
ช่วยชาวนาคลายจากความแห้ งแล้ ง
เนือ้ ร้ อง
(ภาคใต้ )
ทิวเขาเรี ยงราย ดาวใต้ เฉิดฉันท์
ดัง่ แสงตะวัน สอดส่องผ่องใส
เด่นกูรูรองเง็ง ดีเก่งพี่น้องผองใต้
ต่างเราพี่น้องไทย อุน่ ใจเพราะไทยร่มเย็น
นํ ้าตกงามตาจากผาสูงชัน
ทอแสงตะวัน นัน่ รุ้งงามฟองนํ ้ากระเซ็น
นกยูงเยื ้องย่างอวดแววหางรํ าแพนดูเด่น
อิสานประสานได้ เห็น กลาง-เหนือ-ตะวันออก-ไทย
แต่หนึง่ ในใจที่ไทยผูกพัน
เทิดเป็ นมิ่งขวัญ แม้ ชีวนั พร้ อมยอมมอบได้
เย็นศิระเพราะพระบารมีป้องศรี ผไท
แผ่นดินแห่งไท้ พ่อภูมิพลฯ
แผ่นดินแห่งไท้ พ่อภูมิพล ฯ
เนือ้ ร้ องบทส่ งท้ าย (ขับร้ องประสานเสียง)
ทรงเปี่ ยมล้ นด้ วยพระกรุณา
ปกป้องประชามิให้ ลําเค็ญ
เปรื่ องปราดศาสตร์ ศลิ ป์
ทรงเป็ นหนึง่ เดียวที่เห็น ธ ยิง่ ยง
พระบริ บาลเย็นทัว่ ผ ไท
พระทรงรักไทยนี ้ให้ ดาํ รง
บารมีมหาราชชูชาติมนั่ คง
ทูนเทิดพระองค์เป็ นตํานาน
บารมีมหาราชชูชาติมนั่ คง
ทูนเทิดพระองค์ทรงพระเจริญ
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4.3 เทคนิคการประพันธ์
4.3.1 เทคนิคการประพันธ์ ท่ มี าจากดนตรีพืน้ บ้ าน (Folk Music)
ดนตรี พื ้นบ้ าน คือ ดนตรี ที่ใช้ หรื อบรรเลงกันตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยสืบทอดแนวคิด
และวิธีการบรรเลงต่อกันมาตังแต่
้ สมัยโบราณผ่านหลายช่วงอายุคน ในแต่ละภูมิภาคก็จะมีดนตรี
พื น้ บ้ า นของตัว เอง อาจถื อ ได้ ว่า ดนตรี พื น้ บ้ า นสามารถสะท้ อ นให้ เ ห็ น สัง คม ขนบธรรมเนี ย ม
วัฒนธรรม หรื อวิถีชีวิตของประชาชนในแต่ละภูมิภาค ดนตรี พื ้นบ้ านจะมีความเกี่ยวพันธ์กบั วิถี
บางครัง้ ดนตรี พื ้นบ้ านจะถูกนําไปใช้ ในการประกอบพิธีกรรม
ชีวิตของประชาชนในพื ้นที่นนเสมอ
ั้
ตามความเชื่อ เช่น การบรรเลงเพลงบัวลอยในงานศพ อาจใช้ ดนตรี เพื่อเป็ นกุศโลบายต่าง ๆ หรื อ
ใช้ ดนตรี เพื่อการรวมกลุม่ ทํากิจกรรมของหมู่บ้าน เช่น การร้ องเพลงเกี่ยวข้ าว จะเห็นได้ ว่าดนตรี
พื ้นบ้ านมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของประชาชนแต่ละท้ องถิ่น อาจกล่าวได้ ว่าดนตรี พื ้นบ้ านถือเป็ นวิถี
ชีวิตอย่างหนึง่ ก็เป็ นได้
จากการศึกษาผู้วิจยั พบว่า ดนตรี พื ้นบ้ านของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยมีลกั ษณะ
ของดนตรี ที่เหมือนกันและแตกต่างกันในรายละเอียด ในตัวอย่างที่มีความเหมือนกันอาทิ เช่น
ดนตรี พื ้นบ้ านในทุกภูมิภาคจะมีการใช้ แนวซํ ้ายืนพื ้น (Ostinato) เหมือนกัน สังเกตได้ จากจังหวะ
ของเครื่ องประกอบจังหวะต่าง ๆ ที่ใช้ บรรเลงในวง ซึง่ จะบรรเลงรู ปแบบของจังหวะซํ ้าไปซํ ้ามามา
จนจบเพลง เราเรี ยกรู ปแบบของจังหวะนี ้ว่า “หน้ าทับ” ในบทเพลงพื ้นบ้ านแต่ละบทเพลงจะใช้
จังหวะหน้ าทับที่ไม่เหมือนกัน นอกจากเรื่ องของการใช้ แนวทํานองยืนพื ้นที่มีเหมือนกันแล้ ว ยัง
พบว่าเนื อ้ ดนตรี (Texture) ของดนตรี พืน้ เมืองในทุกภูมิภาคมีลักษณะที่ เหมือนกัน โดยได้
ทําการศึกษาและตังข้
้ อสังเกตว่า เนื ้อดนตรี ของดนตรี พื ้นบ้ านในแต่ละภูมิภาคมีลกั ษณะที่เรี ยกว่า
“ดนตรี แปรแนว” (Heterophony) คือ ลักษณะของดนตรี ที่มีหลายแนวบรรเลง แต่ละแนวจะบรรเลง
ทํ านองเดียวกัน แต่จะมีการแปรทํ านองในแต่ละแนว เนื อ้ ดนตรี แปรแนวจึงเป็ นอีกลักษณะที่
เด่นชัดของดนตรี พื ้นบ้ าน
ถึงแม้ วา่ ดนตรี พื ้นบ้ านของแต่ละภูมิภาคจะมีลกั ษณะที่เหมือนกันในบางอย่าง แต่ก็มี
จุดเด่นที่เป็ นเอกลักษณ์ ของแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันไป จุดที่แตกต่างกันนัน้ อาจเกิดจาก
วัฒนธรรม วิถีชีวิตหรื อภูมิปัญญาของแต่ละท้ องถิ่น แม้ กระทัง่ เสียงของเครื่ องดนตรี ที่ใช้ บรรเลงก็
มีความแตกต่างกันเช่น เสียงแคนของภาคอีสานกับเสียงปี่ กาหลอของภาคใต้ ลักษณะของความ
แตกต่างนี ้ จึงเป็ นจุดที่สามารถบ่งบอกให้ ร้ ูถึงที่มาของบทเพลงว่า เป็ นเพลงพื ้นบ้ านของภูมิภาคใด
จากการที่ได้ ทําการศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับดนตรี พื ้นบ้ านของแต่ละภูมิภาค จึงมีแนวคิด
ที่จะนําเทคนิค หรื อคุณลักษณะบางอย่างของดนตรี พื ้นบ้ าน มาประยุกต์ใช้ ในการประพันธ์ เพลง
เทคนิคที่ผ้ ปู ระพันธ์ได้ ประยุกต์ใช้ มาจากดนตรี พื ้นบ้ านมีดงั นี ้
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แนวซํ ้ายืนพื ้น คือ แนวทํานองที่บรรเลงซํ ้าไปซํ ้ามาคงที่ ในดนตรี พื ้นบ้ านของไทย พบ
การใช้ ลกั ษณะของแนวทํานองยืนพื ้นมาก ถือได้ วา่ แนวทํานองยืนพื ้นเป็ นเอกลักษณ์ที่สําคัญอย่าง
หนึ่งของดนตรี พื ้นบ้ าน ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาวิธีการใช้ เทคนิคดังกล่าวในบทเพลงและนํามาประยุกต์ใช้
ในการประพันธ์เพลงหนึง่ ในสยาม โดยใช้ เทคนิคแนวทํานองยืนพื ้นในการประพันธ์ บทเพลงหนึ่งใน
สยามหลายแห่งในบทเพลงดังในภาพที่ 19 มีแนวทํานองทังหมด
้
3 แนว ซึง่ ทุกแนวจะบรรเลงใน
ลักษณะของเทคนิคแนวทํานองยืนพื ้น แนวทํานองทังสามแนว
้
ได้ แก่ แนวทํานองที่หนึ่งอยู่ในแนว
เสียงเพอคัชเชินที่หนึง่ ใช้ ไซโลโฟนบรรเลงแนวทํานองที่สองอยูใ่ นแนวเสียงวิโอลาและเชลโล แนว
ทํานองที่สามอยูใ่ นแนวเสียงดับเบิลเบส

ภาพที่ 19 เทคนิคแนวทํานองยืนพื ้น
เนื ้อดนตรี แบบดนตรี แปรแนว เป็ นลักษณะที่เป็ นเอกลักษณ์ สําคัญอีกอย่างหนึ่งของ
ดนตรี พื ้นบ้ าน ในบทประพันธ์เพลงหนึ่งในสยาม มีการใช้ เนื ้อดนตรี แบบดนตรี แปรแนวหลายช่วง
ในภาพที่ 20 แนวเสียงของเครื่ องสายมีลกั ษณะของเนื ้อดนตรี แบบดนตรี แปรแนว ทํานองในแนว
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เสียงดับเบิลเบส จะบรรเลงทํานองที่มีระยะความถี่ของห่างกว่าทํานองในแนวเสียงเชลโล วิโอลา
้
่กล่าวมามี
และไวโอลิน โดยในแนวเสียงไวโอลินมีทํานองที่มีความถี่มากที่สดุ แต่ทํานองทังหมดที
ลักษณะที่เหมือนกันคือ มีทิศทางของทํานองที่ไปในทิศทางเดียวกัน เสียงของทํานองก็มีความ
ใกล้ เคียงกัน กล่าวได้ ว่าทํานองในแนวเสียงเครื่ องสายทัง้ หมดเป็ นทํานองเดียวกันแต่บรรเลง
ต่างกัน อธิบายโดยละเอียดได้ ว่า ทํานองหลักอยู่ที่แนวเสียงดับเบิลเบส แนวทํานองที่อยู่ในแนว
เสียงวิโอลากับเชลโลเป็ นแนวทํานองที่ แปรมาจากทํ านองของแนวเสียงดับเบิลเบส และแนว
ทํานองในแนวเสียงไวโอลินที่หนึ่งและไวโอลินที่สองเป็ นแนวทํานองที่แปรมาจากทํานองในแนว
เสียงวิโอลาและเชลโล

ภาพที่ 20 การใช้ เนื ้อดนตรี แบบดนตรี แปรแนว
เสี ย งหึ่ ง (Drone) คื อ เสี ย งที่ ค้ า งยาวเป็ นเอกลัก ษณ์ สํ า คัญ ของเสี ย งเครื่ อ งดนตรี
พื ้นบ้ าน เครื่ องดนตรี พื ้นบ้ านของไทยหลายชนิดจะมีเสียงหึ่งดังออกมาระหว่างบรรเลงทํานอง
เช่น แคน พิณอีสาน เป็ นต้ น ไม่เพียงแต่เครื่ องดนตรี พื ้นบ้ านของไทยเท่านันที
้ ่มีเสียงหึ่ง เครื่ อง
ดนตรี พื น้ บ้ า นของประเทศอื่ น ๆ ก็ มี ลัก ษณะของเสี ย งหึ่ ง ดัง ออกมาระหว่ า งบรรเลงเช่ น กัน
ตัวอย่างเช่น ปี่ สก๊ อตของประเทศสก๊ อตแลนด์ ซีตาร์ ของประเทศอินเดีย ปี่ นํ ้าเต้ าของประเทศจีน
เป็ นต้ น เสียงหึง่ จึงเป็ นลักษณะที่บง่ บอกถึงความเป็ นดนตรี พื ้นบ้ านได้ เป็ นอย่างดี
ในภาพที่ 21 เป็ นตัวอย่างการใช้ เทคนิคที่ประยุกต์มาจากเสียงหึ่งที่อยู่ในบทประพันธ์
เพลงหนึง่ ในสยาม จากตัวอย่างจะเห็นว่าแนวเสียงไวโอลินที่หนึ่งจะบรรเลงโน้ ตที่มีระดับเสียงเดิม
ซํ ้าไปเรื่ อย ๆ ในขณะเดียวกันแนวเสียงของฟลูต โอโบ คลาริ เน็ตและเพอคัชเชิน บรรเลงทํานอง
หลัก ส่วนแนวเสียงเฟร็ นช์ฮอร์ นกับทรอมโบนบรรเลงเป็ นเสียงคอร์ ด ซึง่ ปรากฏว่ามีการเปลี่ยน
เสียงคอร์ ด ในขณะที่แนวเสียงไวโอลินที่หนึง่ ไม่มีการเปลี่ยนระดับเสียงแต่ยงั คงบรรเลงระดับเสียง
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เดิมอยู่ตลอดเวลา ลักษณะการบรรเลงในแนวเสียงไวโอลินที่หนึ่ง เป็ นเทคนิคที่ประยุกต์มาจาก
ลักษณะของเสียงหึง่ โดยใช้ ในลักษณะของการซํ ้าโน้ ต

ภาพที่ 21 การใช้ เทคนิคที่ประยุกต์มาจากเสียงหึง่ ในรูปแบบการซํ ้าโน้ ต

98

ในภาพที่ 22 เป็ นตัวอย่างการใช้ เทคนิคการประพันธ์ที่ประยุกต์มาจากเสียงหึง่ เช่นกัน
แต่เป็ นการประยุกต์ในลักษณะการลากเสียงค้ างไว้ แนวเสียงวิโอลากับแนวเสียงเชลโลบรรเลง
โน้ ตในลักษณะของการลากเสียงยาวค้ างไว้ ในขณะที่แนวไวโอลินที่หนึ่งบรรเลงทํานองหลัก ส่วน
ในแนวเสียงเครื่ องลมไม้ ได้ แก่ ฟลูต โอโบ คลาริเน็ต จะบรรเลงโน้ ตที่มีลกั ษณะของการลากเสียง
ยาวสอดคล้ องกับแนวเสียงวิโอลากับเชลโลในบางช่วง สลับกับบรรเลงทํานองที่เลียนมาจากแนว
เสียงไวโอลินที่หนึง่ ลักษณะของการลากเสียงยาวของวิโอลา เชลโลและเครื่ องลมไม้ เป็ นลักษณะ
ที่ประยุกต์มาจากเสียงหึง่ ของดนตรี พื ้นบ้ าน

ภาพที่ 22 การใช้ เสียงหึง่ ในลักษณะของการลากเสียงยาว
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4.3.2 เทคนิคที่ประยุกต์ จากเสียงเครื่องดนตรีพืน้ บ้ าน
เอกลักษณ์ ที่สําคัญของดนตรี พื ้นบ้ าน คือ เครื่ องดนตรี พื ้นบ้ านที่ใช้ บรรเลงเกิดจาก
ภูมิปัญญาของท้ องถิ่นนัน้ แต่ละภาคจะมีความแตกต่างกันทังเสี
้ ยง รูปร่ างและวิธีการบรรเลง ทํา
ให้ เกิดความรู้สกึ ที่แตกต่างกัน อาจเกิดจากภูมิปัญญา วิถีชีวิต หรื อขนบธรรมเนียมที่แตกต่าง ใน
บางครั ง้ เสี ย งของเครื่ อ งดนตรี พื น้ บ้ า นอาจสื่ อ ถึ ง ความรู้ สึก และวิ ถี ชี วิ ต ของคนในท้ อ งถิ่ น นัน้
เนื่องจากเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันของเครื่ องดนตรี พื ้นบ้ านแต่ละภูมิภาค ทําให้ ดนตรี พื ้นบ้ านของ
แต่ละภูมิภาคมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไป ซึง่ ล้ วนแล้ วแต่เป็ นเรื่ องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
ในบทประพันธ์ เพลงหนึ่งในสยาม มีแนวคิดที่จะนําเอกลักษณ์ของเสียงเครื่ องดนตรี
พื ้นบ้ านมาดัดแปลงให้ เครื่ องดนตรี ในวงออร์ เคสตราบรรเลง เพื่อจําลองเสียงเครื่ องดนตรี พื ้นบ้ าน
และใช้ สื่อถึงภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ในภาพที่ 23 เป็ นตัวอย่างการใช้ เทคนิคที่ประยุกต์มา
จากเสี ย งเครื่ อ งดนตรี พื น้ บ้ า น แนวทํ า นองในแนวเสี ย งเครื่ อ งลมไม้ ทัง้ หมดเป็ นการบรรเลง
เลียนแบบเสียงแคนของภาคอีสาน เป็ นการประยุกต์โดยการนําลักษณะของเสียงแคนมาบรรเลง
โดยเครื่ องดนตรี ในวงออร์ เคสตรา ทําให้ เสียงที่ได้ มีลกั ษณะคล้ ายเสียงทํานองของแคนแต่มีสีสนั
ของเสียงที่แตกต่างจากเสียงแคน

ภาพที่ 23 การเลียนเสียงแคนโดยใช้ เครื่ องดนตรี ในวงออร์ เคสตราบรรเลง
4.3.3 เทคนิคการประพันธ์ อ่ นื ๆ
ในบทประพันธ์ เพลง ”หนึ่งในสยาม” นอกจากจะใช้ เทคนิคการประพันธ์ ที่มาจาก
ดนตรี พื ้นเมืองแล้ ว ผู้วิจยั ได้ มีการใช้ เทคนิคการประพันธ์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มความหน้ าสนใจให้ กบั บท
เพลงและทําให้ บทเพลงมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น โดยเลือกเทคนิคที่มีความเหมาะสมมาใช้ ดงั ต่อไปนี ้
เนื ้อดนตรี แบบหลากทํานอง (Polyphony)
เนื ้อดนตรี แบบหลากทํานองเป็ นลักษณะของเนื ้อดนตรี มีลกั ษณะที่ซบั ซ้ อน โดยได้ นํา
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ลักษณะของเนื ้อดนตรี แบบหลากทํานองมาใช้ ในรู ปแบบของผู้วิจยั เอง ไม่ได้ อ้างอิงวิธีการใช้ ตาม
หลักการทางทฤษฎีในการประพันธ์ อย่างเคร่ งครัด การนําเนือ้ ดนตรี แบบหลากทํานองมาใช้ ใน
แนวทางของผู้วิจยั นันเป็
้ นการประยุกต์ใช้ โดยเป็ นการนําลักษณะรูปร่ างของเนื ้อดนตรี แบบหลาก
ทํานองมาใช้ เพียงเท่านันและผสมผสานกั
้
บเทคนิคดนตรี ที่มาจากดนตรี พื ้นบ้ านที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น
เทคนิคการเลียนทํานองระหว่างแนวเสียง (Imitation)
การเลียนทํานองระหว่างแนวเสียงมีลกั ษณะเป็ นการบรรเลงทํานองสลับกันระหว่าง
แนวเสียง โดยทํานองที่บรรเลงสลับกันนันจะมี
้
ลกั ษณะเดียวกัน อาจเป็ นทํานองที่มีระดับเสียง
ต่างกันก็ได้ แต่จะมีรูปร่ างของทํานองที่เหมือนกัน ทําให้ เกิดความรู้สกึ ของเสียงที่สะท้ อนกันซึง่ ทํา
ให้ บทเพลงดูมีสีสนั ขึ ้นมาก ได้ ใช้ เทคนิคดังกล่าวในบทประพันธ์เพลง ”หนึง่ ในสยาม” หลายแห่งดัง
ในภาพที่ 24 เป็ นการใช้ เทคนิคการเลียนทํานองระหว่างแนวเสียงในกลุ่มเครื่ องลมไม้ เริ่ มต้ นที่
แนวเสียงคลาริ เน็ตบรรเลงทํานองที่มีลกั ษณะเป็ นทํานองสัน้ ๆ ในห้ องถัดมาทํานองเดิมได้ ย้ายให้
้ านองถูกย้ ายกลับมาบรรเลงโดยแนวเสียง
ไปบรรเลงโดยโอโบในระดับเสียงเดียวกัน ต่อจากนันทํ
คลาริ เน็ต แต่ทํานองที่บรรเลงในครั ง้ นีม้ ีลกั ษณะคล้ ายกับทํานองที่ผ่านมา แต่มีระดับเสียงที่
ต่างกัน หลังจากนันทํ
้ านองดังกล่าวถูกย้ ายไปบรรเลงโดยแนวเสียงโอโบ จากตัวอย่างเป็ นลักษณะ
ของการใช้ เทคนิคการเลียนทํานองระหว่างแนวเสียง

ภาพที่ 24 การใช้ เทคนิคการเลียนทํานองระหว่างแนวเสียงในบทประพันธ์เพลงหนึง่ ในสยาม
4.4 ลักษณะทางดนตรี
บทประพันธ์เพลงหนึ่งในสยามเป็ นบทประพันธ์ เพลงสําหรับวงออร์ เคสตราร่วมกับการขับ
ร้ องและขับร้ องประสานเสียง มีความยาวประมาณ 40 นาที โครงสร้ างของบทเพลงแบ่งออกได้
เป็ น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ได้ แก่ ส่วนที่ 1 โหมโรง ส่วนที่ 2 ดนตรี สี่ภาค ส่วนที่ 3 บทส่งท้ าย ทัง้ 3 ส่วนนี ้
บรรเลงต่อกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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4.4.1 ส่ วนที่ 1 โหมโรง
ในส่วนนี ้เป็ นส่วนแรกเริ่ มของบทประพันธ์ เพลงหนึ่งในสยาม โครงสร้ างของส่วนที่
หนึง่ นี ้แบ่งออกเป็ น 2 ช่วง ดังนี ้
ช่วงที่ 1 เป็ นช่วงเริ่ มต้ นเข้ าสู่บทประพันธ์ เพลงหนึ่งในสยาม โดยเริ่ มจากการอ่าน
บทกวี นิ พ นธ์ ป ระเภทกาพย์ ฉบัง 16 เริ่ ม ห้ องที่ 1-30 ดัง ภาพที่ 25 และวงออร์ เ คสตราบรรเลง
ประกอบในกุญแจเสียง G ไมเนอร์ ลักษณะการบรรเลงของวงออร์ เคสตราในช่วงนี ้มีลกั ษณะเป็ น
การลากเสียงในจังหวะยาวและเบาของกลุ่มเครื่ องสาย เพื่อไม่ให้ กระทบต่อการอ่านบทกวีนิพนธ์
โดยใช้ เสียงประสานในลักษณะของคอร์ ดเมเจอร์ และคอร์ ดไมเนอร์ แต่ในบางช่วงก็ จะมีการใช้
คอร์ ดคูส่ ี่-คูห่ ้ าเรี ยงซ้ อน (Quartal - Quintal Chord) เพื่อสร้ างสีสนั ของเสียงประสานให้ มากขึ ้น

ภาพที่ 25 ช่วงการอ่านบทกวีนิพนธ์กาพย์ฉบัง 16 โดยมีวงออร์ เคสตราบรรเลงประกอบ
ช่วงที่ 2 เริ่ มตังแต่
้ ห้องที่ 31 ในช่วงนี ้เป็ นการนําเสนอทํานองหลักของบทเพลง อยู่
ุ แจ
ในกุญแจเสียง Bb เมเจอร์ ซึง่ จะสัมพันธ์กนั กับกุญแจเสียง G ไมเนอร์ ของช่วงที่ 1 เลือกใช้ กญ
เสี ย ง Bb เมเจอร์ ใ นการสร้ างทํ า นองหลัก ของเพลง โดยมี แ นวคิ ด มาจากการนํ า ตัว อัก ษร
ภาษาอังกฤษตัวแรกของชื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช ฯ คือ ตัว B มาใช้ เพื่อ
สื่อถึงการกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช ซึง่ ในทํานองดังกล่าวต้ องการให้
เป็ นทํานองสําคัญ โดยจะปรากฏอยู่ในส่วนอื่นของบทเพลงด้ วย ได้ สร้ างทํานองดังกล่าวขึ ้นมา
เพื่ อใช้ เ ป็ นสิ่ง ทดแทนคํ า ถวายพระพรแด่พ ระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่หัว ฯ จะขอเรี ย กทํ า นอง
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้
ดังกล่าวนี ้ว่า “ทํานองถวายพระพร” แนวคิดในการสร้ างทํานองถวายพระพรนัน้ โดยมีความตังใจ
ที่ให้ ทํานองมีลกั ษณะเป็ นทํานองที่ฟังไม่ซบั ซ้ อน และมีความรู้สกึ แบบไทย เพราะเป็ นบทประพันธ์
เพลงเพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระมหากษัตริ ย์ของไทย ทํานองดังกล่าวสร้ างมาจากบันไดเสียงเพน
ตาโทนิก (Pentatonic Scale) บันไดเสียงดังกล่าวมีลกั ษณะของเสียงที่ฟังดูเป็ นไทย ต้ องการให้
ทํานองถวายพระพรเป็ นทํานองที่ให้ ความรู้สกึ แบบไทย จึงเลือกใช้ บนั ไดเสียงเพนตาโทนิคในการ
สร้ างทํานอง ดังภาพที่ 26

ภาพที่ 26 ทํานองถวายพระพร
ในช่วงที่ 2 เริ่มต้ นด้ วยการบรรเลงทํานองถวายพระพรในลักษณะของการประสาน
เสียง โดยแนวเสียงเครื่ องลมทองเหลืองและบาสซูน เพื่อให้ ความรู้สกึ ที่มีพลังและยิ่งใหญ่เข้ มแข็ง
ในอัตราความเร็ วที่โน้ ตตัวดํามีคา่ เท่ากับ 84 ทํานองถวายพระพรจะถูกบรรเลงซํ ้ากัน 3 รอบ โดย
แต่ละรอบจะมีการเพิ่มเครื่ องดนตรี ในการบรรเลงเข้ าไป ซึ่งมีความตังใจที
้ ่จะทําให้ เกิดความดัง
ของเสียงเพิ่มขึ ้นในทุกครัง้ ที่บรรเลงทํานองซํ ้า โดยใช้ วิธีการเพิ่มแนวเสียงเครื่ องดนตรี ในการ
บรรเลง ด้ วยเหตุผลที่ต้องการสื่อถึงภาพของประชาชนที่ร่วมกล่าวคําถวายพระพรที่ดงั กึกก้ องขึ ้น
เรื่ อย ๆ ในครัง้ ที่เสด็จออก ณ พระที่นงั่ อนันตสมาคม ในวโรกาสครองราชย์ครบ 60 ปี ซึง่ เป็ นภาพ
ที่ยงั คงประทับอยู่ในใจของผู้วิจยั ตลอดมา ในภาพที่ 27 เป็ นภาพตัวอย่างของช่วงที่มีการบรรเลง
ทํานองถวายพระพรในช่วงขึ ้นต้ นที่บรรเลงโดยกลุม่ เครื่ องทองเหลืองและบาสซูน ในภาพที่ 28 เป็ น
ภาพช่วงที่มีการบรรเลงทํานองถวายพระพรพร้ อมกันโดยกลุม่ เครื่ องลมทองเหลือง เครื่ องสายและ
เครื่ องลมไม้ พร้ อมกัน

ภาพที่ 27 ช่วงขึ ้นต้ นที่บรรเลงโดยกลุม่ เครื่ องทองเหลืองและบาสซูน
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ภาพที่ 28 ทํานองถวายพระพรบรรเลงโดยกลุม่ เครื่ องลมทองเหลือง เครื่ องสายและเครื่ องลมไม้
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หลังจากที่บรรเลงทํานองถวายพระพร ในห้ องที่ 49 ได้ เปลี่ยนอารมณ์ เพลงให้ ดู
นุ่มนวลมากขึ ้น ในช่วงนี ้มีลกั ษณะของเนื ้อดนตรี แบบประสานแนวแต่มีการใช้ เทคนิคการประพันธ์
แบบดนตรี หลากแนวเข้ ามาผสมผสานด้ วย โดยใช้ เทคนิคการเลียนทํานองระหว่างแนวเสียงในแนว
เสียงของกลุ่มเครื่ องลมไม้ และแนวเสียงเฟร็ นช์ฮอร์ น ในช่วงนี ้ต้ องการสื่อถึงความรู้ สึกซาบซึ ้งใน
ุ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ฯ จึงกําหนดให้ ความดังลดลง ในความ
พระมหากรุ ณาธิคณ
เป็ นจริ งการสื่อถึงความรู้สกึ ซาบซึ ้งในบทเพลงอาจขึ ้นอยู่กบั รสนิยมของผู้วิจยั ซึง่ รสนิยมดังกล่าว
เป็ นรสนิยมส่วนตัวอาจไม่เหมือนกันในแต่ละบุคคล จากเหตุผลข้ อนี ้จึงสรุ ปแนวคิดในเรื่ องการ
ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้ สึกเข้ าไปในบทเพลงว่าเป็ นเรื่ องที่มีลกั ษณะเป็ นนามธรรม ฉะนัน้ การ
ประพันธ์ เพลงในช่วงที่ต้องการสื่อถึงอารมณ์ต่าง ๆ ได้ นําองค์ประกอบ แนวคิด และทฤษฎีตา่ ง ๆ
ทางดนตรี มาสร้ างให้ เกิ ดสิ่งที่ เป็ นสมมุติฐานของผู้วิจัย ฉะนัน้ การสื่อถึงอารมณ์ ต่าง ๆ ในบท
ประพันธ์เพลงหนึง่ ในสยาม จึงเป็ นสิง่ สมมุตทิ ี่สร้ างขึ ้นบนพื ้นฐานของทฤษฎีดนตรี
การใช้ เสียงประสานในช่วงที่ 2 มีการใช้ เสียงประสานรูปแบบของคอร์ ดเมเจอร์ และ
ไมเนอร์ คอร์ ดคูส่ ี่และคูห่ ้ าเรี ยงซ้ อน (Quartal-Quintal Chords) ในช่วงห้ องที่ 49 ใช้ เสียงประสาน
ในรู ปแบบของคอร์ ดเมเจอร์ และไมเนอร์ ที่ฟังดูกลมกลืนกัน เพื่อสื่อถึงความรู้สกึ ที่น่มุ นวล ในช่วง
ห้ องที่ 57 - 64 ได้ เลือกใช้ เสียงประสานในรูปแบบคอร์ ดคูส่ ี่และคูห่ ้ าเรี ยงซ้ อน เข้ ามาร่วมกับคอร์ ด
เมเจอร์ และไมเนอร์ การเลือกใช้ เสียงประสานในช่วงนี ้ เป็ นการใช้ เทคนิคการประพันธ์ของดนตรี
พื ้นบ้ าน ซึง่ ลักษณะของคอร์ ดคูส่ ี่และคูห่ ้ าเรี ยงซ้ อนนันเป็
้ นลักษณะของเสียงประสานในดนตรี ไทย
ต้ องการให้ อารมณ์ในช่วงนี ้ฟั งดูเป็ นไทย นอกจากนี ้ยังมีลกั ษณะของการใช้ ทํานองรับส่ง ซึง่ นํามา
จากลักษณะของการบรรเลงเพลงไทยเดิมที่มีการใช้ เทคนิคการรับส่งทํานอง เป็ นการประยุกต์ใช้
เทคนิคที่มาจากดนตรี พื ้นบ้ านเช่นกัน ในภาพที่ 29 เป็ นตัวอย่างการใช้ เสียงประสานรูปแบบคอร์ ด
คูส่ ี่และคู่ห้าเรี ยงซ้ อน สลับกับการใช้ คอร์ ดเมเจอร์ และไมเนอร์ การใช้ ทํานองรับส่ง ในห้ องที่ 61
แนวเสียงเฟร็ นช์ฮอร์ น ทรัมเป็ ต ไวบราโฟน (เพอคัชเชินที่หนึ่ง) จะบรรเลงทํานองในลักษณะรับส่ง กับแนวเสียงเครื่ องลมไม้ และไวโอลินที่หนึ่ง ทํานองที่บรรเลงในแนวเสียงเฟร็ นช์ ฮอร์ นเป็ น
ทํานองที่มีลกั ษณะเป็ นเสียงประสานคู่สี่ ส่วนทํานองในแนวเสียงเครื่ องลมไม้ ที่บรรเลงรับส่งกับ
แนวเสียงเฟร็ นช์ ฮอร์ นก็มีลกั ษณะเป็ นทํานองที่เป็ นเสียงประสานคู่สี่และคู่ห้าเรี ยงซ้ อนสลับกับ
คอร์ ดเมเจอร์ และไมเนอร์ ในขณะที่แนวเสียงทรอมโบน ไวโอลินที่สอง วิโอลา เชลโลและดับเบิล
เบส บรรเลงในลักษณะแนวเสียงประสาน
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ภาพที่ 29 การใช้ เสียงประสานในรูปแบบคอร์ ดคูส่ ี่และคูห่ ้ าเรี ยงซ้ อนและการใช้ ทํานองรับส่ง
ตังแต่
้ ห้องที่ 31-74 เป็ นช่วงนําเสนอทํานองสําคัญของบทประพันธ์ เพลงหนึ่งใน
สยาม ตังแต่
้ ห้องที่ 75 – 675 จะเป็ นส่วนที่ 2 ของบทประพันธ์เพลง “หนึ่งในสยาม” ซึง่ จะอธิบาย
ต่อไป
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4.4.2 ส่ วนที่ 2 ดนตรี ส่ ีภาค
ช่วงกลางเป็ นส่วนที่ 2 ของบทประพันธ์ เพลง ”หนึ่งในสยาม” ต่อจากช่วงโหมโรง
เริ่ มตังแต่
้ ห้องที่ 75-675 ในส่วนนี ้มีความแตกต่างจากช่วงโหมโรง คือ มีแนวขับร้ องเดี่ยวและแนว
ขับร้ องประสานเสียง โครงสร้ างของส่วนที่ 2 แบ่งออกเป็ น 4 ท่อน ได้ แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคอีสาน และภาคใต้ ในแต่ละท่อนจะมีจดุ เด่นเฉพาะของท่อนนัน้ ๆ ซึง่ จะอธิบายต่อไป
ในส่วนที่ 2 มีแนวคิดที่จะสื่อถึงภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ โดยได้ แรงบันดาลใจ
จากภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ฯ ในครัง้ ที่ทรงเสด็จพระราชดําเนิน
เยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่าง ๆ แม้ จะอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ทรงมีพระมหากรุ ณาธิ คณ
ุ กับพสกนิกร
อย่างหาที่สดุ มิได้ จึงมีแนวคิดที่จะให้ ช่วงกลางของบทประพันธ์ เพลงหนึ่งในสยามเป็ นช่วงที่สื่อถึง
ความซาบซึ ้งในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพสกนิกรในทุกภูมิภาค โดยใช้ เนื ้อเพลงและการนํารูปแบบ
หรื อเทคนิคที่ประยุกต์มาจากดนตรี พื ้นบ้ านของแต่ละภูมิภาคเป็ นสื่อ
โครงสร้ างของส่วนที่ 2 แบ่งออกเป็ น 4 ท่อนดังที่ได้ กล่าวไว้ แล้ ว ซึ่งแต่ละท่อน
หมายถึงคําถวายพระพรของแต่ละภูมิภาค มีแนวคิดที่จะใช้ ดนตรี พื ้นบ้ านของแต่ละภูมิภาคเป็ น
สัญลักษณ์แทนราษฎรที่อยู่ในภูมิภาคนัน้ เนื่องจากดนตรี พื ้นบ้ านเป็ นสิ่งที่สะท้ อนถึงวิถีชีวิตและ
ลักษณะเฉพาะของคนที่อยูใ่ นพื ้นที่นนั ้ ๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น ดนตรี พื ้นบ้ านภาคอีสานจะมีลกั ษณะ
เป็ นดนตรี ที่มีจงั หวะสนุกสนาน กระฉับกระเฉง เช่นเดียวกับอุปนิสยั ของคนอีสานที่มีความขยัน
ไม่หยุดอยู่นิ่ง และชอบความสนุกสนาน ฉะนัน้ จึงเห็นว่าสิ่งที่ จะใช้ สื่อถึงประชาชนของแต่ละ
ภูมิภาคที่ดีที่สดุ คือ ดนตรี พื ้นบ้ าน การนําดนตรี พื ้นบ้ านมาผสมผสานในบทประพันธ์ เพลงหนึ่ง
ในสยามนัน้ ได้ กล่าวไว้ บางส่วนในช่วงก่อนหน้ านี ้แล้ ว ต่อไปจะอธิบายการใช้ เทคนิคที่ประยุกต์
มาจากดนตรี พื ้นบ้ านและรายละเอียดต่าง ๆ ในแต่ละท่อนของส่วนที่ 2 ดังนี ้
ภาคกลาง
ภาคกลางเริ่ มต้ นตังแต่
้ ห้องที่ 75-208 ในอัตราความเร็ วโน้ ตตัวดําเท่ากับ 130 ใช้
กุญแจเสียง C เมเจอร์ เป็ นกุญแจเสียงหลัก สําหรับในส่วนภาคกลางเลือกใช้ เทคนิคการประพันธ์
ที่ประยุกต์มาจากเพลงเรื อมาเป็ นสัญลักษณ์ สื่อถึงประชาชนของภาคกลาง เพลงเรื อเป็ นเพลง
พืน้ บ้ านของภาคกลางเป็ นเพลงที่ ร้องโต้ ตอบกันระหว่างชาย-หญิ ง มีลักษณะเป็ นการละเล่น
พื ้นบ้ าน ลักษณะการร้ องของเพลงเรื อเป็ นการร้ องโดยการด้ นกลอนสด ร้ องสลับกันระหว่างชายหญิง ภาษาที่ใช้ ร้องเป็ นภาษาไทยสําเนียงภาคกลาง ทุกครัง้ ที่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งร้ องจบทัง้ หมด
จะต้ องร้ องทํานองท่อนสร้ อยของเพลงร่วมกันก่อนที่คนต่อไปจะทําการร้ องต่อ แนวทํานองของท่อน
สร้ อยที่ ทุกคนร้ องพร้ อมกันนัน้ เป็ นทํ านองเฉพาะที่ บ่งบอกความเป็ นเพลงเรื อ ได้ นําโครงสร้ าง
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ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ ในท่อนภาคกลาง โดยเริ่ มตังแต่
้ ห้องที่ 75-93 จะเป็ นช่วงเริ่ มของท่อนภาค
กลาง ใช้ ทํานองท่อนสร้ อยของเพลงเรื อบรรเลงโดยเครื่ องดนตรี ร่วมกับกลุ่มนักร้ องประสานเสียง
ห้ องที่ 94-177 เป็ นส่วนทํานองร้ องและแนวดนตรี ที่สร้ างขึ ้นใหม่ ห้ องที่ 178-184 เป็ นการบรรเลง
ทํานองสร้ อยของเพลงเรื อซํ ้า ห้ องที่ 185-200 เป็ นการร้ องทํานองเดียวกันกับช่วงก่อนหน้ านัน้
แต่มีการเปลี่ยนบันไดเสียงเป็ น D เมเจอร์ ก่อนที่จะเข้ าสู่ทํานองสร้ อยในห้ องที่ 201-208 ซึง่ เป็ น
ช่วงสุดท้ ายของท่อนภาคกลาง ดังแผงผังภาพที่ 30
ท่อนสร้ อย
ห้ องที่ 75-93

ท่อนบรรเลง
และขับร้ อง
ห้ องที่ 94-177

ท่อนสร้ อย

ท่อนขับร้ อง

ท่อนสร้ อย

ห้ องที่ 178-184

ห้ องที่ 185-200

ห้ องที่ 201-208

ภาพที่ 30 แผนผังโครงสร้ างเพลงเรื อ
ผู้วิจยั เลือกใช้ ทํานองในท่อนสร้ อยของเพลงเรื อมาประยุกต์ใช้ เป็ นทํานองสําคัญใน
ส่วนภาคกลาง จึงขอเรี ยกทํานองเพลงดังกล่าวว่า ทํานองภาคกลาง เพื่อความสะดวกในการ
เขียนอธิบาย ในภาพที่ 31 เป็ นลักษณะของทํานองภาคกลาง

ภาพที่ 31 ทํานองภาคกลาง
ในช่วงเริ่ มต้ นของภาคกลางเริ่มด้ วยทํานองภาคกลาง โดยเริ่มที่แนวเสียงเครื่ องลม
ทองเหลืองและแนวเสียงเพอคัชเชินที่หนึง่ และมีการร้ องรับด้ วยแนวเสียงของกลุม่ นักร้ องประสาน
เสียง มีการใช้ รูปแบบเนื ้อดนตรี แบบหลากแนวเข้ ามาผสมผสาน
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ภาพที่ 32 ช่วงเริ่ มต้ นของภาคกลาง
นอกจากทํ านองภาคกลางที่ บรรเลงในตอนขึน้ ต้ น ของช่ วงภาคกลางแล้ ว ยัง มี
ทํ า นองสํา คัญ ของภาคกลางอี ก ทํ า นองหนึ่ ง โดยเริ่ ม ปรากฏครั ง้ แรกในห้ อ งที่ 94 ในแนวเสี ย ง
ไวโอลินที่หนึ่ง ทํานองดังกล่าวสร้ างจากบันไดเสียงเพนตาโทนิค เหตุผลที่สร้ างทํานองจากบันได
เสียงดังกล่าวเนื่ องจากต้ องการให้ ทํานองที่ สร้ างมีลกั ษณะเสียงที่คล้ ายเสียงทํานองเพลงไทย
นอกจากนี ้ได้ นําฉิ่งมาบรรเลงประกอบจังหวะในช่วงนี ้ด้ วย เพื่อให้ อารมณ์ เพลงฟั งดูเป็ นไทยมาก
ขึ ้น เนื ้อดนตรี ในช่วงภาคกลางจะมีลกั ษณะเป็ นเนื ้อดนตรี แบบประสานแนวเป็ นส่วนใหญ่ แต่ใน
บางช่วงมีการใช้ เนื อ้ ดนตรี แบบหลากแนวและแปรแนวมาผสมกับเนื อ้ ดนตรี แบบประสานแนว
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ทํานองของดนตรี โดยรวมฟั งดูเป็ นไทย เนื่องจากเป็ นช่วงที่ต้องการสื่อถึงภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศ
ไทย เสียงประสานในช่วงภาคกลางมีการใช้ คอร์ ดเมเจอร์ และไมเนอร์ สลับกับคอร์ ดคู่สี่และคู่ห้า
เรี ยงซ้ อน ภาพที่ 33 เป็ นภาพของทํานองสําคัญอีกทํานองหนึ่งในช่วงภาคกลางบรรเลงในแนว
เสียงเฟร็ นช์ฮอร์ น โดยมีทํานองที่มีลกั ษณะเป็ นทํานองสอดประสานในแนวเสียงโอโบและฟลูต
ในขณะที่ภาพรวมของช่วงนี ้เป็ นเนื ้อดนตรี แบบประสานแนว เป็ นการผสมผสานระหว่างเนื ้อดนตรี
ทังสองชนิ
้
ด

ภาพที่ 33 ช่วงภาคกลางเนื ้อดนตรี หลากแนวและแปรแนวผสมกับเนื ้อดนตรี แบบประสานแนว
ห้ องที่ 133 เป็ นช่วงที่แนวขับร้ องประสานเสียงเกิดขึ ้นครัง้ แรก ลักษณะของการขับ
ร้ องประสานเสียงเป็ นการประสานเสียงสี่แนว ในภาพที่ 34 แสดงภาพแนวประสานเสียงของวง
ขับร้ องประสานเสียง
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ภาพที่ 34 แนวทํานองขับร้ องประสานเสียงในช่วงภาคกลาง
ห้ องที่ 185 เป็ นช่วงท้ ายของท่อนภาคกลาง มีการเปลี่ยนกุญแจเสียงจากกุญแจ
เสียง C เมเจอร์ เป็ นกุญแจเสียง D เมเจอร์ เหตุผลในการเปลี่ยนกุญแจเสียงเนื่องมาจากต้ องการ
ให้ ช่วงนี ้เป็ นเสมือนช่วงเชื่อม เพื่อเข้ าสูช่ ่วงต่อไปคือช่วงภาคเหนือ ซึง่ อยูใ่ นกุญแจเสียง D ไมเนอร์
นอกจากนันในช่
้ วงนี ้ถือเป็ นช่วงที่มีอารมณ์สงู สุดของช่วงภาคกลาง
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ภาพที่ 35 แนวขับร้ องประสานเสียงในช่วงท้ ายของช่วงภาคกลาง
ช่วงสุดท้ ายของภาคกลางเป็ นการบรรเลงทํานองภาคกลางอีกครัง้ ในลักษณะของ
เนื ้อดนตรี แบบหลากทํานองเหมือนกับตอนขึ ้นต้ น ผู้วิจยั มีความตังใจที
้ ่จะใช้ ทํานองภาคกลางเป็ น
ทํานองในช่วงเริ่ มและทํานองในช่วงท้ าย ซึ่งเป็ นลักษณะที่เลียนแบบมาจากการร้ องเพลงเรื อที่
ก่อนและหลังของการด้ นกลอนสดจะต้ องร้ องทํานองในท่อนสร้ อยพร้ อมกัน ดังภาพที่ 36
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ภาพที่ 36 ช่วงท้ ายของภาคกลาง
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ภาคเหนือ
ช่วงภาคเหนือเริ่ มตังแต่
้ ห้องที่ 209 จนถึงห้ องที่ 331 กําหนดให้ กุญแจเสียงหลัก
คือ D ไมเนอร์ ใช้ อัตราความเร็ วโน้ ตตัวดําเท่ากับ 70 การใช้ อัตราความเร็ วที่มีลกั ษณะช้ า ได้
แนวคิดมาจากลักษณะอุปนิสยั ของคนภาคเหนือที่มีความสุขมุ นุ่มนวล มีกิริยามารยาทอ่อนช้ อย
จึงใช้ อตั ราความเร็ วที่มีลกั ษณะช้ าในการสื่อถึงบุคลิกของคนภาคเหนือ ใช้ อตั ราจังหวะ 2/4 ในช่วง
นี ้เพราะเป็ นการประยุกต์มาจากลักษณะชีพจรจังหวะของเพลงพื ้นบ้ านภาคเหนือ ในช่วงภาคเหนือ
นี ้มีการใช้ เทคนิคการประพันธ์ เพลงที่ประยุกต์มาจากดนตรี พื ้นบ้ านเป็ นหลัก ตังแต่
้ การสร้ างแนว
ทํานองสําคัญที่ใช้ เป็ นสัญลักษณ์ แทนประชาชนภาคเหนือ แนวทํานองดังกล่าวประยุกต์มาจาก
ลักษณะของการตีกลองให้ จงั หวะของดนตรี พื ้นบ้ านภาคเหนือ เรี ยกว่า “กลองตึง่ นง” จะเป็ นการตี
กลองในจังหวะที่เป็ นการสอดรับกันระหว่างกลองกับฉาบ นอกจากนี ้กําหนดให้ ใช้ เครื่ องดนตรี
พื ้นบ้ าน ได้ แก่ ฉาบและหุ่ย ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นฆ้ องขนาดใหญ่มาบรรเลงด้ วย ภาพที่ 37 เป็ น
ลักษณะของจังหวะกลองและฉาบในเพลงพื ้นบ้ าน ซึง่ นํามาแสดงในรูปแบบโน้ ตดนตรี สากล

ภาพที่ 37 ลักษณะของจังหวะกลองตึง่ นงในเพลงพื ้นบ้ านภาคเหนือ
ภาพที่ 38 เป็ นแนวทํานองที่สร้ างมาจากการประยุกต์ใช้ ลกั ษณะการบรรเลงกลอง
ในเพลงพื ้นบ้ าน ทํานองดังกล่าวจะอยู่ในแนวเสียงเครื่ องลมไม้ และแนวเสียงกลองทิมปานี จาก
ตัว อย่างได้ เ พิ่มระดับความดัง ของทํ านองในแนวเครื่ องลมไม้ ให้ ค่อย ๆ ดัง ขึน้ ด้ ว ยวิธีก ารเพิ่ม
เครื่ องมือในการบรรเลงทีละเครื่ องมือ โดยไม่ได้ ใช้ เครื่ องหมายกําหนดความดังแต่อย่างไร และใน
แนวเสียงเฟอคัชเชิ นที่สองจะบรรเลงฉาบสอดรับกับทํ านองหลัก ในขณะที่กลุ่มเครื่ องสายทํ า
หน้ าที่บรรเลงแนวทํานองสนับสนุนในลักษณะของแนวทํานองยืนพื ้น ในช่วงภาคเหนือนี ้จะพบการ
ใช้ เทคนิคแนวทํานองยืนพื ้นมาก ซึ่งการบรรเลงทํานองในช่วงนี ้จะเป็ นการบรรเลงแนวทํานองที่
เป็ นแนวทํานองยืนพื ้นที่หลากหลายพร้ อมกัน
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ภาพที่ 38 แนวทํานองที่ประยุกต์มาจากลักษณะจังหวะกลองจากบทเพลงพื ้นบ้ านภาคเหนือ
ในท่อนภาคเหนือนอกจากจะนําจังหวะของกลองตึง่ นงมาใช้ แล้ ว ยังนําเอาทํานอง
เพลงพื ้นบ้ านโบราณชื่อว่า “เพลงฤาษี หลงถํ ้า” มาใช้ เป็ นแนวทํานองในบางช่วงของท่อนภาคเหนือ
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เพื่อสื่อถึงความเป็ นดนตรี ภาคเหนือมากขึ ้น ซึง่ เทคนิคการนําทํานองที่มีอยู่เดิมมาประยุกต์ใช้ ใน
บทเพลงที่ประพันธ์ขึ ้นใหม่นี ้เรี ยกว่า การคัดทํานอง (Quotation) โดยผู้วิจยั ได้ นําเพียงบางส่วนของ
ทํานองเพลงฤาษี หลงถํ ้ามาใช้ ปรากฏครัง้ แรกในห้ องที่ 250 ในแนวเสียงเครื่ องลมไม้ เพอคัชเชิน
ที่หนึง่ และไวโอลิน และปรากฏอีกครัง้ ในห้ องที่ 259 ในแนวเสียงเฟร็นช์ฮอร์ น ในภาพที่ 39

ภาพที่ 39 ทํานองเพลงฤาษี หลงถํ ้าในห้ องที่ 259 ในแนวเสียงเฟร็นช์ฮอร์ น
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เนื อ้ ดนตรี ใ นท่ อ นภาคเหนื อ มี รู ป แบบของการผสมผสานของเนื อ้ ดนตรี ที่
หลากหลาย ในภาพที่ 40 เป็ นตัวอย่างของการใช้ เนื ้อดนตรี ที่หลากหลายในช่วงภาคเหนือ แนว
ทํานองหลักอยูท่ ี่แนวเสียงไวโอลินที่หนึ่งกับไวโอลินที่สอง มีลกั ษณะของการใช้ เนื ้อดนตรี แบบแปร
แนว ในขณะที่แนวเสียงเครื่ องสายอื่น ๆ และแนวเสียงเครื่ องลมทองเหลืองบรรเลงแนวทํานองยืน
พื ้นและเป็ นเสียงประสาน ซึ่งมีลกั ษณะของเนื ้อดนตรี เป็ นแบบประสานแนว นอกจากนี ้ในแนว
เสียงเครื่ องลมไม้ มีลกั ษณะของการเลียนทํานองในรูปแบบของเนื ้อดนตรี หลากแนว จึงเป็ นการนํา
เทคนิคทังสามแบบมาผสมผสานกั
้
น

ภาพที่ 40 ลักษณะของเนื ้อดนตรี ที่หลากหลายในท่อนภาคเหนือ
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เสียงประสานที่ใช้ ในช่วงที่เป็ นดนตรี บรรเลงของภาคเหนือ ส่วนใหญ่จะใช้ เสียง
ประสานรูปแบบคอร์ ดคูส่ ี่และคูห่ ้ าเรี ยงซ้ อน ใช้ เสียงประสานลักษณะดังกล่าวร่วมกับเทคนิคเสียง
หึ่ง ซึ่ง ลัก ษณะของเสี ย งหึ่ ง เป็ นลัก ษณะของเสี ย งเครื่ อ งดนตรี พื น้ บ้ า นภาคเหนื อ ทํ า ให้ เ กิ ด
ความรู้ สึกของเสียงดนตรี พื ้นบ้ านเกิดขึ ้นในบทเพลง ในภาพที่ 41 เป็ นตัวอย่างของการใช้ เสียง
ประสานในรู ปแบบคอร์ ดคู่สี่และคู่ห้าเรี ยงซ้ อน ในลักษณะของเสียงหึ่งในช่วงภาคเหนือ โดย
บรรเลงในแนวเสียงเครื่ องสาย

ภาพที่ 41 การใช้ เสียงประสานในรูปแบบคอร์ ดคูส่ ี่และคูห่ ้ าเรี ยงซ้ อนในลักษณะของเสียงหึง่
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นอกจากการใช้ ลกั ษณะของเสียงหึ่งแล้ ว ได้ สร้ างแนวทํานองโดยประยุกต์มาจาก
ลักษณะของเสียงเครื่ องดนตรี พื ้นบ้ าน ในภาพที่ 42 เป็ นตัวอย่างแนวทํานอง ที่สร้ างจากการ
ประยุกต์ลกั ษณะของเสียงเครื่ องดนตรี พื ้นบ้ านที่เรี ยกว่า ซึง มีลกั ษณะคล้ ายพิณอีสานเวลาดีดจะ
มี เสียงโน้ ตค้ างยาวของสายที่ ไม่ได้ ดีดรวมอยู่ด้วย นํ า ลักษณะดังกล่าวมาประยุกต์ ใช้ ในแนว
ทํานองเครื่ องลมไม้ จะเห็นว่าแนวเสียงฟรู ตจะบรรเลงทํานองที่มีการเคลื่อนที่ของเสียง แต่แนว
เสียงโอโบ คลาริ เน็ต และบาสซูนจะบรรเลงในลักษณะเสียงที่ซํ ้าอยู่กบั ที่ แต่มีลกั ษณะจังหวะ
คล้ ายกับแนวทํานองในแนวเสียงฟลูต

ภาพที่ 42 แนวทํานองที่สร้ างจากการประยุกต์ลกั ษณะของเสียงเครื่ องดนตรี พื ้นบ้ าน
สําหรับแนวการขับร้ องในช่วงภาคเหนือผู้วิจยั กําหนดให้ เริ่ มด้ วยการขับร้ องเดี่ยว
ของนักร้ องหญิงในกุญแจเสียง D ไมเนอร์ ในห้ องที่ 242 และตามด้ วยการขับร้ องของวงประสาน
เสียงในห้ องที่ 286 โดยเปลี่ยนความรู้ สึกของเพลงโดยการเปลี่ยนมาใช้ กญ
ุ แจเสียง F เมเจอร์ การ
เรี ยบเรี ยงเสียงประสานวงขับร้ องประสานเสียงเป็ นการเรี ยบเรี ยงแบบเสียงประสานสี่แนว
ตังแต่
้ ห้องที่ 308 จนถึงห้ องที่ 331 เป็ นช่วงเชื่อมเข้ าไปส่วนช่วงของภาคอีสาน โดย
เริ่มนําทํานองที่สร้ างจากกุญแจเสียง A เนเชอรัลไมเนอร์ ซึง่ เป็ นกุญแจเสียงของช่วงภาคอีสานมา
ปรากฏในช่วงนี ้ ซึง่ แนวเสียงประสานในช่วงนี ้ยังคงเป็ นเสียงประสานที่อยูใ่ นกุญแจเสียง F เมเจอร์
ทําให้ เกิดลักษณะของเสียงที่ผสมกัน สังเกตจากในภาพที่ 43 ทํานองในแนวเสียงไซโลโฟน
(เพอคัชเชินที่หนึ่ง) เป็ นทํานองที่สร้ างจากบันไดเสียง A เนเชอรัลไมเนอร์ ในขณะที่แนวเสียง
ประสานที่ บรรเลงโดยแนวเสียงเครื่ องสาย ยังคงเป็ นเสียงประสานที่ สร้ างจากกุญแจเสีย ง F
เมเจอร์
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ภาพที่ 43 แนวทํานองในช่วงเชื่อมเข้ าสูช่ ว่ งภาคอีสาน
ภาคอีสาน
ช่วงภาคอีสานเริ่ มตังแต่
้ ห้องที่ 332 จนถึงห้ องที่ 499 ใช้ กญ
ุ แจเสียง A ไมเนอร์ เป็ น
กุญแจเสียงหลัก อัตราความเร็ วโน้ ตตัวดําเท่ากับ 130 โดยมีแนวคิดมาจากลักษณะของเพลง
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พื ้นบ้ านภาคอีสานที่เป็ นเพลงที่มีจงั หวะสนุกสนานสอดคล้ องกับลักษณะอุปนิสยั และวิถีชีวิตของ
คนภาคอีสาน มีความคิดว่าสิ่งที่สามารถสื่อถึงภาคอีสานได้ ดีที่สดุ คือ เสียงแคน ซึ่งเป็ นเครื่ อง
้ ยงแคนถือเป็ นสิ่งหนึ่งที่อยู่ค่กู บั วิถีชีวิต
ดนตรี พื ้นบ้ านของภาคอีสาน ในวิถีชีวิตของคนอีสานนันเสี
ของคนอีสาน ในการละเล่นต่าง ๆ ของภาคอีสานจะต้ องมีเสียงแคนเป็ นส่วนประกอบเสมอ จึงมี
แนวคิดที่จะใช้ เสียงแคนเป็ นสัญลักษณ์แทนคนภาคอีสาน การนําเสียงแคนมาใช้ ในช่วงภาคอีสาน
มิได้ นําแคนมาบรรเลงร่วมกับวงออร์ เคสตราแต่อย่างไร หากแต่ได้ นําเฉพาะลักษณะของเสียงที่เกิด
จากการเป่ าแคนนํามาดัดแปลงให้ กบั เครื่ องดนตรี ตะวันตกบรรเลง ลักษณะของเสียงที่เกิดจากการ
เป่ าแคน จะมีลกั ษณะเป็ นเสียงหลายเสียงถูกบรรเลงออกมาพร้ อมกัน เสียงเหล่านันจะมี
้
เสียงที่มี
ลักษณะเป็ นทํานองที่มีการเคลื่อนไหวของโน้ ตและเสียงที่มีลกั ษณะเป็ นเสียงหึ่งควบกัน จึงได้ นํา
ลักษณะดังกล่าวมาดัดแปลง นอกจากนี ้ลักษณะจังหวะของการใช้ ลมในการเป่ าแคนก็เป็ นอีกสิ่ง
หนึง่ ที่ผ้ วู ิจยั นํามาดัดแปลงให้ เครื่ องดนตรี ตะวันตกบรรเลง
ช่วงภาคอีสานเริ่ มต้ นด้ วยการบรรเลงของแนวเสียงเครื่ องสายด้ วยวิธีการดีดสาย
(Pizzicato) ในลักษณะของแนวทํานองยืนพื ้น โดยจะเริ่ มบรรเลงทีละแนวเสียง ซึง่ ในจุดนี ้ทุกแนว
เสียงจะบรรเลงทํานองซํ ้าของแต่ละแนวเสียง แต่เมื่อบรรเลงรวมกันจะมีเสียงที่กลมกลืนกัน และ
จะมีลกั ษณะของเนื ้อดนตรี เป็ นแบบดนตรี แปรแนว หลังจากนันแนวทํ
้
านองที่ประยุกต์มาจากเสียง
แคนเริ่มปรากฏให้ เห็นในแนวเสียงเครื่ องลมไม้ ในภาพที่ 44 เป็ นตัวอย่างของทํานองที่ดดั แปลงมา
จากจังหวะการใช้ ลมในการเป่ าแคน ในแนวเสียงเครื่ องลมไม้ เป็ นการบรรเลงในลักษณะของเสียง
ประสานคู่สี่และคู่ห้าเรี ยงซ้ อน จังหวะในการบรรเลงมีลกั ษณะเป็ นโน้ ตเขบ็ตหนึ่งชันประจุ
้
ดและ
เว้ นเสียงด้ วยโน้ ตตัวหยุดเขบ็ตสองชัน้ ทําให้ มีช่องว่างของเสียงคล้ ายกับจังหวะการใช้ ลมในการ
เป่ าแคน ทํานองในช่วงนี ้จะคล้ ายกับจังหวะการเซิ ้งของภาคอีสาน

ภาพที่ 44 ทํานองที่ดดั แปลงมาจากจังหวะการใช้ ลมในการเป่ าแคน
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ภาพที่ 45 เป็ นตัวอย่างทํานองที่ดดั แปลงมาจากเสียงแคน โดยแนวทํานองสําคัญ
จะอยู่ที่แนวเสียงไวโอลินที่หนึ่ง ส่วนแนวเสียงไวโอลินที่สองกับแนวเสียงวิโอลาจะมีลกั ษณะเป็ น
ทํานองที่มีเสียงซํ ้า แต่จะบรรเลงในจังหวะที่ไม่เหมือนกัน เสียงที่ได้ จากช่วงนีจ้ ะมีลกั ษณะของ
เสียงเหมือนกับเสียงแคน

ภาพที่ 45 ทํานองที่ดดั แปลงมาจากเสียงแคน
ลัก ษณะของการใช้ เ สี ย งประสานและเทคนิ ค การประพัน ธ์ ในช่ ว งภาคอี สานนี ้
ยังคงใช้ เสียงประสานและเทคนิคการประพันธ์ ที่ดดั แปลงมาจากดนตรี พื ้นบ้ านเช่นเดิม เนื่องจาก
เป็ นช่วงที่สื่อถึงภูมิภาคต่าง ๆ แต่สําหรับการกําหนดแนวการขับร้ องมีความแตกต่างออกไป จึง
กําหนดให้ นกั ร้ องหญิงขับร้ องเดี่ยวโดยมีกลุม่ นักร้ องประสานเสียงคอยร้ องรับเป็ นลักษณะของลูกคู่
ลักษณะการร้ องของวงขับร้ องประสานในช่วงนี ้ จะเป็ นการร้ องทํานองเสียงเดียวโดยไม่ประสาน
เสียง ซึง่ ต้ องการให้ มีลกั ษณะของการร้ องในรูปแบบเพลงพื ้นบ้ านที่เป็ นการร้ องพร้ อมกันเพื่อให้ เกิด
ความรู้สกึ ของดนตรี พื ้นบ้ านเกิดขึ ้น ดังภาพที่ 46
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ภาพที่ 46 ลักษณะการร้ องในช่วงภาคอีสาน
ในช่วงท้ ายของช่วงภาคอีสานในขณะที่มีการใช้ แนวทํานองที่ดดั แปลงมาจากเสียง
แคน ได้ เพิ่มแนวทํานองใหม่เข้ าไปและให้ บรรเลงรับส่งกันในลักษณะดนตรี หลากแนว โดยให้
แนวทํานองเสียงแคนทําหน้ าที่เป็ นแนวทํานองยืนพื ้น โดยทํานองใหม่เริ่ มต้ นที่แนวเสียงเชลโลกับ
ดับเบิลเบสในห้ องที่ 457 แล้ วส่งต่อไปที่แนวเสียงบาสซูนและทรอมโบน ในห้ องที่ 464 แล้ วต่อ
ด้ วยแนวเสียงฟลูต โอโบ คลาริเน็ต ในห้ องที่ 468 ดังภาพที่ 47
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ภาพที่ 47 แนวทํานองที่บรรเลงรับ-ส่งกัน ในช่วงห้ องที่ 464
ช่วงเชื่อมเข้ าสูช่ ่วงภาคใต้ เริ่ มขึ ้นตังแต่
้ ห้องที่ 475-499 ดังภาพที่ 48 โดยจะเริ่ ม
เปลี่ยนเสียงของโน้ ตสําคัญจากโน้ ต A เป็ นโน้ ต E โดยเริ่ มที่แนวเสียงดับเบิลเบสที่เริ่ มบรรเลงโน้ ต
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E ค้ างยาวไว้ ต่อมาแนวเสียงอื่นที่บรรเลงทํานองอยู่จะค่อย ๆ เปลี่ยนมาเป็ นการบรรเลงโน้ ต E
ลากยาวเหมือนกันจนกระทั่งทํานองสําคัญของภาคอีสานจะค่อย ๆ เบาลงและหายไป โดยใช้
วิธีการลดระดับความดังของทํานองภาคอีสานลงด้ วยการลดจํานวนเครื่ องที่บรรเลงลงจนกระทัง่
เหลือเพียงเครื่ องมือเดียว เหตุผลของการเปลี่ยนจากทํานองอีสานเป็ นการค้ างเสียง E นัน้
เพราะว่าในช่วงภาคใต้ ตอนเริ่ มต้ นจะไม่ใช้ ระบบกุญแจเสียงในการประพันธ์ แต่ใช้ วิธีการกําหนด
ศูนย์กลางเสียง (Tone Center) แทนโดยไม่ยดึ ติดว่าจะเป็ นบันไดเสียงเมเจอร์ หรื อไมเนอร์

ภาพที่ 48 ช่วงเชื่อมเข้ าสูช่ ว่ งภาคใต้
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ภาคใต้
ช่วงภาคใต้ เริ่ มต้ นตังแต่
้ ห้องที่ 500 ไปจนถึงห้ องที่ 675 สําหรับในช่วงนี ้การสร้ าง
ทํานองในส่วนต่าง ๆ โดยการดัดแปลงมาจากทํานองการบรรเลงเครื่ องดนตรี พื ้นบ้ านของภาคใต้
ที่เรี ยกว่า ฆ้ องคู่ โดยใช้ ลกั ษณะเสียงของฆ้ องคู่ในการสื่อความหมายถึงประชาชนภาคใต้ ฆ้ องคู่
เป็ นเครื่ องดนตรี ที่เป็ นสัญลักษณ์ของภาคใต้ เช่นเดียวกับแคนที่เป็ นสัญลักษณ์ของภาคอีสาน ใน
การบรรเลงเพลงพื ้นบ้ านของภาคใต้ การแสดงหนังตะลุง จะต้ องใช้ ฆ้องคูใ่ นการบรรเลงจังหวะยืน
พื ้น ฆ้ องคู่มีลกั ษณะเป็ นโลหะขนาดปานกลางสองใบมีลกั ษณะคล้ ายลูกฆ้ องของฆ้ องวงในภาค
กลาง โหม่ง ทัง้ 2 ใบมี ระดับ เสี ย งที่ ต่า งกัน เวลาตีจ ะตีส ลับ กัน ไปเรื่ อ ย ๆ เสี ย งที่ อ อกมาจึง มี
ลักษณะเสียงสูง-ตํ่าสลับกันไป ใช้ ลกั ษณะรู ปร่ างของเสียงฆ้ องคู่ที่บรรเลงสลับกันระหว่างเสียง
สูง-ตํ่า มาพัฒนาเป็ นทํานองในส่วนต่าง ๆ โดยในช่วงขึ ้นต้ นของภาคใต้ กําหนดให้ แนวเสียงไวบ
ราโฟน (เพอคัชเชินที่หนึง่ ) บรรเลงทํานองเลียนแบบเสียงของฆ้ องคู่ หลังจากนันได้
้ ใช้ ลกั ษณะของ
ทํานองดังกล่าวมาพัฒนาเป็ นทํานองอื่น ๆ ดังภาพที่ 49, 50,51 เป็ นตัวอย่างทํานองที่พฒ
ั นาจาก
รูปแบบของเสียงฆ้ องคู่ ภาพที่ 49 เป็ นภาพตัวอย่างของช่วงขึ ้นต้ นของช่วงภาคใต้ ที่มีแนวเสียง
ไวบราโฟนบรรเลงทํานองเลียนแบบฆ้ องคู่ เริ่มตังแต่
้ ห้องที่ 500 ในขณะที่แนวเสียง อื่น ๆ บรรเลง
เสียงค้ างยาว ซึง่ เป็ นลักษณะที่ประยุกต์มาจากเสียงหึ่ง ต่อมาในดังภาพที่ 50 เป็ นตัวอย่างจาก
ห้ องที่ 505 ทํานองในแนวเสียงวิโอลากับเชลโล และในกลุ่มเครื่ องเป่ าประกอบด้ วยเฟร็ นช์ ฮอร์ น
บาสซูนและทรอมโบน จะมีลกั ษณะทํานองที่มีทิศทางขึ ้น-ลงเหมือนกับทํานองภาพที่ 49 แม้ กระ
ทัง้ ในแนวเสียงไวโอลิน ที่ ห นึ่งและไวโอลินที่ สอง ซึ่งบรรเลงโน้ ตในลักษณะเสียงค้ างยาวยัง มี
ทิศทางของโน้ ตที่บรรเลงเช่นเดียวกับทํานองในภาพที่ 49 และภาพที่ 51 ในห้ องที่ 512 ทํานองใน
แนวเสียงฟลูต โอโบ ไวโอลินที่หนึ่งและไวโอลินที่สอง เป็ นทํานองที่พฒ
ั นาจากทํานองในภาพที่
49 เช่นกัน ถึงแม้ จะมีการเคลื่อนที่ของโน้ ตมากกว่าแต่ทิศทางการดําเนินของโน้ ตทุกตัว เป็ นการ
ดําเนินทํานองที่มีลกั ษณะของโน้ ตที่มีเสียงสลับสูง-ตํ่ากัน ตัวอย่างทังหมดเป็
้
นตัวอย่างของทํานอง
ที่พฒ
ั นามาจากรูปแบบของทํานองการบรรเลงฆ้ องคู่ ซึง่ ทํานองที่ยกตัวอย่างจะถูกกระจายอยู่ใน
ส่วนต่าง ๆ ของช่วงภาคใต้ กล่าวได้ ว่าทํานองทังหมดของในช่
้
วงนี ้สร้ างมาจากแนวทํานองของ
ฆ้ องคูท่ งสิ
ั ้ ้น

ภาพที่ 49 ทํานองในช่วงขึ ้นต้ นของภาคใต้
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ั นามาจากแนวทํานองฆ้ องคูห่ ้ องที่ 505
ภาพที่ 50 แนวทํานองที่พฒ
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ภาพที่ 51 แนวทํานองที่พฒ
ั นามาจากแนวทํานองฆ้ องคูห่ ้ องที่ 512
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ในท่อนภาคใต้ ได้ ใช้ เทคนิคการคัดทํานองโดยนําทํานองของเพลงหนังตะลุงตันหยง ซึง่ ถือเป็ นเอกลักษณ์ที่สําคัญของภาคใต้ มาใช้ เป็ นแนวทํานองในบางช่วงของเพลง เพื่อ
สื่อถึงความเป็ นภาคใต้ ให้ ชดั เจนมากขึ ้น โดยแนวทํานองหนังตะลุงจะปรากฏในแนวเสียงเครื่ องลม
ไม้ ในห้ องที่ 527 - 539 ดังภาพที่ 52

ภาพที่ 52 เพลงหนังตะลุงที่ถกู คัดทํานองมาไว้ ในแนวเครื่ องลมไม้
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ในท่อนภาคใต้ มีการปรากฏของทํานองถวายพระพรจากช่วงโหมโรงขึ ้น เพื่อเป็ น
การเตรี ยมเข้ าสูใ่ นส่วนที่สามของเพลงซึง่ เป็ นบทส่งท้ าย เนื่องจากช่วงภาคใต้ ถือเป็ นช่วงสุดท้ ายใน
ส่วนกลาง
ลักษณะการใช้ เสียงประสานในช่วงภาคใต้ ดังที่ได้ เกริ่นไว้ ก่อนหน้ านันแล้
้ ว ในช่วง
ต้ นของภาคใต้ ผู้วิจัยมิได้ กําหนดกุญแจเสียงหลักเอาไว้ แต่ได้ กําหนดศูนย์ กลางเสียงเอาไว้ คือ
เสียง E เหตุผลมาจากความต้ องการที่จะจําลองคุณลักษณะของระดับเสียงเครื่ องดนตรี พื ้นบ้ าน
จากการศึกษาพบว่า เครื่ องดนตรี พื ้นบ้ านภาคใต้ มีความเพี ้ยนของระดับเสียงมากกว่าเครื่ องดนตรี
ในภาคอื่น ๆ เวลาบรรเลงรวมกันเป็ นวงดนตรี จึงยากที่จะฟั งออกว่าเป็ นทํานองในบันไดเสียงอะไร
เพียงแต่สามารถกํ าหนดเสียงหลักได้ เพียงเท่านัน้ จึงใช้ ลกั ษณะดังกล่าวมาประยุกต์ ใช้ ในการ
ประพันธ์ แต่ในช่วงที่มีการขับร้ องโดยกําหนดให้ มีกญ
ุ แจเสียงหลัก คือ กุญแจเสียง D เมเจอร์
ในส่วนของแนวการขับร้ องในช่วงภาคใต้ กําหนดให้ นกั ร้ องชายขับร้ อง เหตุผลการ
ใช้ นกั ร้ องชายในการขับร้ อง เพียงเพื่อต้ องการเปลี่ยนอารมณ์ ของบทเพลงไม่ให้ ซํ ้ากับส่วนอื่น ๆ
เพียงเท่านนัน้
ในห้ องที่ 653 จนถึงห้ องที่ 675 ดังภาพที่ 53 เป็ นช่วงสุดท้ ายของช่วงภาคใต้ และ
ถือเป็ นช่วงสุดท้ ายของดนตรี สี่ภาค ก่อนที่จะเข้ าสูบ่ ทส่งท้ ายต่อไป กําหนดให้ เนื ้อดนตรี มีลกั ษณะ
ที่บางลง เนื่องจากต้ องการให้ ระดับเสียงฟั งดูเบาลงทีละนิดจนกระทัง่ จบในส่วนของดนตรี สี่ภาค
ภาพรวมของส่วนกลาง คือ มีโครงสร้ างที่แบ่งได้ 4 ส่วน โดยแต่ละส่วนจะสื่อถึง
ประชาชนในแต่ละภูมิภาค โดยใช้ รูปแบบของดนตรี พื ้นบ้ านในแต่ละภูมิภาคเป็ นสื่อสัญลักษณ์
แทนคําถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ฯ รัชกาลที่ 9 นอกจากนี ้กําหนดให้ มีการขับ
ร้ องของนัก ร้ องเดี่ ย วและวงขับ ร้ องประสานเสี ย ง มี ก ารประพัน ธ์ เ นื อ้ ร้ องที่ สื่ อ ถึ ง พระมหา
ุ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ
กรุณาธิคณ
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ภาพที่ 53 ช่วงสุดท้ ายของส่วนที่ 2 ดนตรี สี่ภาค
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4.4.3 ส่ วนที่ 3 บทส่ งท้ าย
บทส่งท้ ายเริ่ มตังแต่
้ ห้องที่ 676 จนกระทัง่ จบ ในส่วนนี ้เป็ นส่วนสุดท้ ายของบท
ประพันธ์ เพลงหนึ่งในสยาม ทํานองสําคัญในช่วงนี ้เป็ นทํานองที่ดดั แปลงมาจากทํานองการเป่ า
แตรของทหารในพิ ธี ส วนสนาม ลัก ษณะทํ า นองมี ก ารกระโดดของเสี ย งในแบบโน้ ต อาร์ เ ปโจ
(Arpeggio) ของคอร์ ดเมเจอร์ ให้ ความรู้ สึกที่เข้ มแข็ง ได้ รับแรงบันดาลใจจากการชมพิธีสวน
สนามเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณหน้ าพระที่นงั่ เป็ นพิธีการที่กองทัพแสดงความจงรักภักดีตอ่ ราชวงศ์
จักรี ผู้ประพันธ์ มีความประทับใจ จึงต้ องการนําทํานองดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ ในบทส่งท้ ายนี ้
เพื่อให้ ความรู้สกึ ที่เข้ มแข็ง สง่างามและมีพลัง ในภาพที่ 54 แนวทํานองที่ประยุกต์มาจากการเป่ า
แตรของทหารปรากฏในบทส่งท้ ายห้ องที่ 704 ในแนวเสียงทรัมเป็ ต

ภาพที่ 54 ทํานองที่ประยุกต์มาจากการเป่ าแตรของทหาร
ในห้ องที่ 715 ทํานองถวายพระพรถูกบรรเลงขึ ้นอีกครัง้ เพื่อเป็ นการสื่อว่ากําลังจะ
นําเข้ าสู่ส่วนที่เป็ นการสรุ ปของเพลง โดยในช่วงนีถ้ ื อเป็ นช่วงเชื่อมเข้ าสู่ส่วนสุดท้ าย เริ่ มมีการ
เปลี่ยนกุญแจเสียงจาก C เมเจอร์ กลับมาเป็ น Bb เมเจอร์ เหมือนในตอนแรก โดยบทเพลงเข้ าสูช่ ่วง
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สุดท้ ายตังแต่
้ ห้องที่ 739 ในกุญแจเสียง Bb เมเจอร์ ในช่วงสุดท้ ายนี ้เป็ นการขับร้ องประสานเสียง
ของวงขับร้ องประสานเสียง เนื ้อเพลงมีเนื ้อหาที่กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาที่สดุ มิได้ ที่มีตอ่
พสกนิกรทุกหมูเ่ หล่าในภาพรวมและเป็ นการถวายพระพร แนวทํานองหลักคือ แนวทํานองที่สร้ าง
ขึ ้นจากทํานองถวายพระพร หลักการเรี ยบเรี ยงเสียงประสานสําหรับวงขับร้ องประสานเสียงเป็ น
แบบเสียงประสานสี่แนว ในช่วงนี ้ถือเป็ นจุดที่มีอารมณ์สงู สุดของบทประพันธ์ เพลงหนึ่งในสยาม
ในภาพที่ 55 เป็ นภาพตัวอย่างของแนวขับร้ องประสานเสียงในห้ องที่ 745-750 ซึง่ เป็ นทํานองที่
สร้ างจากทํานองถวายพระพร

ภาพที่ 55 แนวขับร้ องประสานเสียงที่สร้ างจากทํานองถวายพระพรในกุญแจเสียง Bb เมเจอร์
ห้ องที่ 768 ภาพที่ 56 เป็ นช่วงท้ ายสุดของบทประพันธ์ เพลงหนึ่งในสยาม โดย
กํ า หนดให้ มี อ ารมณ์ เ พลงที่ เ บาลงและดูนุ่ม นวล เพื่ อ ต้ อ งการสื่ อ ถึ ง ความซาบซึง้ และความ
ภาคภูมิใจที่มีตอ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช ผู้เปรี ยบเสมือนพ่อหลวงของไทย
ทุกคน ภาพที่ 57 เป็ นภาพตอนจบของบทเพลง
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ภาพที่ 56 ช่วงท้ ายสุดก่อนจบเพลง
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ภาพที่ 57 ตอนจบของบทประพันธ์เพลงหนึง่ ในสยาม

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิ จั ย เชิ ง สร้ างสรรค์ บทประพั น ธ์ เ พลง “หนึ่ ง ในสยาม” เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ประพันธ์ เพลงและเรี ยบเรี ยงเสียงประสานบทประพันธ์ เพลง “หนึ่งในสยาม” เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างองค์ความรู้ ในกระบวนการ
สร้ างสรรค์บทประพันธ์เพลง “หนึง่ ในสยาม” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิ
พลอดุลยเดช จัดแสดงดนตรี บทประพันธ์เพลง “หนึง่ ในสยาม” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รู ปแบบวงออร์ เคสตราและการขับร้ อง เผยแพร่ สู่สาธารณชน
ผู้วิจยั สรุปผลการวิจยั ตามลําดับ ดังนี ้
สรุ ปผลการวิจัย
1. ประพันธ์เพลงและเรี ยบเรี ยงเสียงประสานบทประพันธ์เพลง “หนึง่ ในสยาม” เพื่อเทิด
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดช ได้ ทําการประพันธ์ เนื ้อร้ อง และเรี ยบ
เรี ยงเสียงประสานให้ กบั วงออร์ เคสตรา ดังนี ้
เนื ้อร้ องในช่วงโหมโรง
ประพันธ์เป็ นกาพย์ฉบัง 16 โดยมีการขับลํานําบทกวีนิพธ์ ช่วงนําเสนอก่อนเข้ าสูบ่ ท
เพลงเทิดพระเกียรติ ฯ มีเนื ้อหาสาระกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดชทรงมี
พระเมตตาและช่วยเหลือ เพื่อความสุขของชาวไทยทุกคน
เนื ้อร้ องในช่วงดนตรี สี่ภาค
ประพันธ์ เนือ้ ร้ อง โดยเกิดแรงบันดาลใจจากการเห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์
เนื อ้ หาของเพลงเป็ นการแสดงออกถึงความจงรั กภักดี ความซาบซึง้ ของพสกนิกรในพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ ที่พระองค์ทรงมีตอ่ ปวงประชาตลอดมา เพื่อปลุกจิตสํานึกคนไทยทังประเทศให้
้
ร่วมกัน
สร้ างความดี มีความสามัคคี มีความเอื ้ออาทรกันและดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขร่ วมกัน ตามที่
พระองค์ทรงสอนประชาชนชาวไทย โดยการขับร้ องจะมีทงรู
ั ้ ปแบบร้ องเดี่ยวชาย - หญิงและขับ
ร้ องประสานเสียง ตามความเหมาะสม
จากแนวคิดหลักดังกล่าว จึงได้ สร้ างสรรค์ผลงานโดยมีรูปแบบของการประพันธ์ เพลง
แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 (โหมโรง) เริ่ มต้ นเข้ าสูบ่ ทประพันธ์เพลง “หนึง่ ในสยาม” โดยนําเนื ้อร้ องเป็ น
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บทกวีนิพนธ์กาพย์ฉบัง 16 ทํานองที่นํามาใช้ อ่าน คือ ทํานองเสนาะของกาพย์ฉบัง 16 และมีวง
ออร์ เคสตราบรรเลงประกอบในกุญแจเสียง G ไมเนอร์ ลักษณะการบรรเลงของวงออร์ เคสตรา
ในช่วงนี ้มีลกั ษณะเป็ นการลากเสียงในจังหวะยาวและเบาของกลุม่ เครื่ องสาย
ส่วนที่ 2 (ดนตรี สี่ภาค) โครงสร้ างของส่วนนี ้ แบ่งออกได้ เป็ น 4 ท่อน ได้ แก่ ท่อนภาค
กลาง ท่อนภาคเหนือ ท่อนภาคอีสานและท่อนภาคใต้ มีแนวคิดโดยใช้ ลกั ษณะการบรรเลงเครื่ อง
ดนตรี พื ้นบ้ านของแต่ละภูมิภาค มาประยุกต์ให้ เครื่ องดนตรี ตะวันตกบรรเลง
ส่วนที่ 3 (บทส่งท้ าย) ส่วนนี ้ของบทประพันธ์เพลงหนึง่ ในสยาม ทํานองสําคัญในช่วงนี ้
เป็ นทํานองที่ดดั แปลงมาจาก ทํานองการเป่ าแตรของทหารในพิธีสวนสนาม ลักษณะทํานองมีการ
กระโดดของเสียงในแบบโน้ ตอาร์ เปโจ (Arpeggio) ของคอร์ ดเมเจอร์ ให้ ความรู้สกึ ที่เข้ มแข็ง ได้ รับ
แรงบันดาลใจจากการชมพิธีสวนสนามเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณหน้ าพระที่นงั่
2. สร้ างองค์ ค วามรู้ ในกระบวนการสร้ างสรรค์ บทประพัน ธ์ เพลง “หนึ่ง ในสยาม” เพื่ อ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
บทประพันธ์เพลง “หนึง่ ในสยาม” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ภูมิ
พลอดุลยเดช โดยเกิดแนวคิดและเทคนิคการประพันธ์ มาจากดนตรี พื ้นบ้ านของแต่ละภูมิภาค
โดยนําเทคนิคหรื อคุณลักษณะบางอย่างของดนตรี พื ้นบ้ านมาประยุกต์ใช้ ในการประพันธ์เพลง ซึง่
ดนตรี พื ้นบ้ านพบการใช้ ลกั ษณะของแนวทํานองยืนพื ้นมาก และได้ นําเทคนิคที่ประยุกต์จากเสียง
เครื่ องดนตรี พื ้นบ้ าน ซึง่ เครื่ องดนตรี พื ้นบ้ านสื่อถึงความรู้สกึ และวิถีชีวิตของคนในท้ องถิ่นนัน้ และ
นําเอกลักษณ์ ของเสียงเครื่ องดนตรี พื ้นบ้ านมาดัดแปลงให้ เครื่ องดนตรี ในวงออร์ เคสตราบรรเลง
เพื่อจําลองเสียงเครื่ องดนตรี พื ้นบ้ านและใช้ สื่อถึงภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย แนวดนตรี ภาค
กลาง ใช้ เทคนิคการประพันธ์ ที่ประยุกต์มาจากเพลงเรื อ มาเป็ นสัญลักษณ์ สื่อถึงประชาชนของ
ภาคกลาง เพลงเรื อเป็ นเพลงพื ้นบ้ านของภาคกลางเป็ นเพลงที่ร้องโต้ ตอบกันระหว่างชาย-หญิง
และนําทํานองในท่อนสร้ อยของเพลงเรื อมาประยุกต์ใช้ เป็ นทํานองสําคัญในส่วนภาคกลาง และใช้
เครื่ องดนตรี มาริ มบาบรรเลงทํานองภาคกลางแทนเสียงระนาด แนวดนตรี ภาคเหนือประยุกต์มา
จากลักษณะของการตีกลองให้ จงั หวะของดนตรี พื ้นบ้ านภาคเหนือเรี ยกว่า “กลองตึ่งนง” จะเป็ น
การตีกลองในจังหวะที่เป็ นการสอดรับกันระหว่างกลองกับฉาบ นํามาแสดงในรู ปแบบโน้ ตดนตรี
สากล แนวดนตรี ภาคอี สานใช้ เ สียงแคนเป็ นสัญลักษณ์ แทนคนภาคอีสาน และได้ นําเฉพาะ
ลักษณะของเสียงที่เกิดจากการเป่ าแคนนํามาดัดแปลงให้ กับเครื่ องดนตรี ตะวันตกบรรเลง ด้ วย
การบรรเลงของแนวเสียงเครื่ องสายด้ วยวิธีการดีดสาย (Pizzicato) แนวดนตรี ภาคใต้ โดยการ
ดัดแปลงมาจากทํานองการบรรเลงเครื่ องดนตรี พื ้นบ้ านของภาคใต้ ที่เรี ยกว่า ฆ้ องคูแ่ ละใช้ ลกั ษณะ
เสียงของฆ้ องคู่ในการสื่อความหมายถึงประชาชนภาคใต้ ได้ ใช้ เทคนิ คการคัดทํ านองโดยนํ า
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ทํานองของเพลงหนังตะลุงในบางช่วงของเพลง เพื่อสื่อถึงความเป็ นภาคใต้ บทส่งท้ ายนําทํานอง
ที่ดดั แปลงมาจากทํานองการเป่ าแตรของทหารในพิธีสวนสนาม ลักษณะทํานองมีการกระโดดของ
เสียงในแบบโน้ ตอาร์ เปโจ (Arpeggio) ของคอร์ ดเมเจอร์ ให้ ความรู้ สึกที่เข้ มแข็ง สง่างามและมี
พลัง
3. จัดแสดงดนตรี บทประพันธ์ เพลง “หนึ่งในสยาม” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช รูปแบบวงออร์ เคสตราและการขับร้ อง เผยแพร่สสู่ าธารณชน
จัดแสดงดนตรี ในรู ปแบบการบรรเลงวงออร์ เคสตรา การขับร้ องเดี่ยวชาย-หญิง และ
ขับร้ องประสานเสียง เครื่ องดนตรี ที่ใช้ แบ่งเป็ น 4 กลุม่ ดังนี ้
3.1 กลุม่ เครื่ องสาย (String section) ได้ แก่ ไวโอลินหนึง่ ไวโอลินสอง วิโอลา เชลโล
และดับเบิลเบส
3.2 กลุม่ เครื่ องลมไม้ (Woodwind section) ได้ แก่ ฟลูต โอโบ คลาริเน็ตและบาสซูน
3.3 กลุม่ เครื่ องลมทองเหลือง (Brass section) ได้ แก่ ทรัมเปต ทรอมโบน ทูบาและ
เฟร็ นช์ฮอร์ น
3.4 กลุม่ เครื่ องเคาะตี (Percussion section) ได้ แก่ ทิมปานี ไวบราโฟน ไซโลโฟน
มาริมบา ระฆังราว ฉาบ ทรัยแองเกิลและฉิ่ง
อภิปรายผล
บทประพันธ์ เพลง “หนึ่งในสยาม” เพื่อเทิดพระเกี ยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช บรรเลงโดยวงออร์ เคสตรา บทเพลงแบ่งออกเป็ น 3 ช่วง ดังนี ้
1. ช่วงที่ 1 (โหมโรง) ประพันธ์ บทกวีนิพนธ์ประเภท “กาพย์ฉบัง 16” บรรยายเกี่ยวกับ
พระองค์ทรงมีเมตตาและช่วยเหลือ เพื่อความสุขของชาวไทยทุกคน โดยมีวงออร์ เคสตราบรรเลง
ประกอบในกุญแจเสียง G ไมเนอร์ ลักษณะการบรรเลงในช่วงนีม้ ีลกั ษณะเป็ นการลากเสียงใน
จังหวะยาวและเบาของกลุม่ เครื่ องสาย เพื่อไม่ให้ กระทบต่อการอ่านทํานองเสนาะ แต่ในบางช่วง
ก็จะมีการใช้ คอร์ ดคูส่ ี่เรี ยงซ้ อนและคูห่ ้ าเรี ยงซ้ อน เพื่อสร้ างสีสนั ของเสียงประสานให้ มากขึ ้น
2. ช่วงที่ 2 (ดนตรี สี่ภาค)
ภาคกลาง
ใช้ กญ
ุ แจเสียง C เมเจอร์ เป็ นกุญแจเสียงหลัก อัตราความเร็วโน้ ตตัวดําเท่ากับ 130ใช้
เทคนิคการประพันธ์ ที่ประยุกต์มาจากเพลงเรื อภาคกลางมาเป็ นสัญลักษณ์ สื่อถึงประชาชนของ
ภาคกลาง เพลงเรื อเป็ นเพลงพื ้นบ้ านของภาคกลาง เป็ นเพลงที่ร้องโต้ ตอบกันระหว่างชาย-หญิง
มีลกั ษณะเป็ นการละเล่นพื ้นบ้ าน ลักษณะการร้ องของเพลงเรื อเป็ นการร้ องโดยการด้ นกลอนสด
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ร้ องสลับกันระหว่างชาย โดยเลือกทํานองในท่อนสร้ อยของเพลงเรื อมาประยุกต์ใช้ เป็ นทํานอง
สําคัญในส่วนภาคกลาง โดยเริ่ มที่แนวเสียงเครื่ องลมทองเหลืองและแนวเสียงเพอคัชเชินที่หนึ่ง
โดยใช้ เครื่ องมาริ มบา เพื่อจําลองเสียงระนาดซึง่ เป็ นเครื่ องดนตรี ภาคกลาง และมีการร้ องรับด้ วย
แนวเสียงของกลุม่ นักร้ องประสานเสียง มีการใช้ รูปแบบเนื ้อดนตรี แบบหลากแนวเข้ ามาผสมผสาน
ภาคเหนือ
ใช้ กญ
ุ แจเสียงหลักคือ D ไมเนอร์ ใช้ อตั ราความเร็ วโน้ ตตัวดําเท่ากับ 70 การใช้ อตั รา
ความเร็ วที่มีลกั ษณะช้ า ได้ แนวคิดมาจากลักษณะอุปนิสยั ของคนภาคเหนือที่มีความสุขมุ นุ่มนวล
มีกิริยามารยาทอ่อนช้ อย จึงใช้ อตั ราความเร็ วที่มีลกั ษณะช้ าในการสื่อถึงบุคลิกของคนภาคเหนือ
ผู้วิจยั ใช้ อตั ราจังหวะ 2/4 ใช้ เทคนิคการประพันธ์ เพลงที่ประยุกต์มาจากดนตรี พื ้นบ้ านเป็ นหลัก
แนวทํ านองสร้ างจากการประยุกต์ ลักษณะของการบรรเลงกลองให้ จังหวะของดนตรี พืน้ เมื อง
ภาคเหนือเรี ยกว่า “กลองตึง่ นง” จะเป็ นการตีกลองในจังหวะที่เป็ นการสอดรับกันระหว่างกลองกับ
ฉาบ และเทคนิคการนําทํานองที่มีอยู่เดิมมาประยุกต์ใช้ ในบทเพลงที่ประพันธ์ ขึ ้นใหม่นี ้เรี ยกว่า
การคัดทํานอง (Quotation) โดยได้ นําเพียงบางส่วนของทํานองเพลงฤาษีหลงถํ ้ามาใช้
ภาคอีสาน
ใช้ กุญแจเสียง A ไมเนอร์ เป็ นกุญแจเสียงหลัก อัตราความเร็ วโน้ ตตัวดําเท่ากับ 130
โดยมี แ นวคิ ด มาจากลัก ษณะของเพลงพื น้ เมื อ งภาคอี ส านที่ เ ป็ นเพลงที่ มี จัง หวะสนุ ก สนาน
สอดคล้ องกับลักษณะอุปนิสยั และวิถีชีวิตของคนภาคอีสาน มีแนวคิดว่าเครื่ องดนตรี ที่สื่อถึงภาค
อีสานคือ เสียงแคน ได้ นําเฉพาะลักษณะของเสียงที่เกิดจากการเป่ าแคนนํามาดัดแปลงให้ กับ
เครื่ องดนตรี สากลบรรเลง ด้ วยการบรรเลงของแนวเสียงเครื่ องสายด้ วยวิธีการดีดสาย (Pizzicato)
ในลักษณะของแนวทํานองยืนพื ้น โดยจะเริ่มบรรเลงทีละแนวเสียง ทุกแนวเสียงจะบรรเลงทํานอง
ซํ ้าของแต่ละแนวเสียง เช่น แนวไวโอลิน
ภาคใต้
ช่วงนีด้ ดั แปลงมาจากทํ านองการบรรเลงเครื่ องดนตรี พืน้ บ้ านของภาคใต้ ที่ เรี ยกว่า
ฆ้ องคู่ โดยใช้ ลกั ษณะเสียงของฆ้ องคูใ่ นการสื่อความหมายถึงประชาชนภาคใต้ ใช้ ลกั ษณะรูปร่าง
ของเสียงฆ้ องคู่ที่บรรเลงสลับกันระหว่างเสียงสูง-ตํ่า มาพัฒนาเป็ นทํานองในส่วนต่าง ๆ ในช่วง
ขึ ้นต้ นของภาคใต้ โดยกําหนดให้ แนวเสียงไวบราโฟน (เพอคัชเชินที่หนึง่ ) บรรเลงทํานองเลียนแบบ
เสียงของฆ้ องคู่ ใช้ เทคนิคการคัดทํานองโดยนําทํานองของเพลงหนังตะลุง-ตันหยง ซึ่งถือเป็ น
เอกลักษณ์ ที่สําคัญของภาคใต้ มาใช้ เป็ นแนวทํ านองในบางช่วงของเพลง เพื่อสื่อถึงความเป็ น
ภาคใต้ ให้ ชดั เจนมากขึ ้น
3. ช่วงที่ 3 (บทส่งท้ าย)
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ทํานองในช่วงนี ้เป็ นทํานองที่ดดั แปลงมาจากทํานองการเป่ าแตรของทหารในพิธีสวน
สนาม ลักษณะทํานองมีการกระโดดของเสียงในแบบโน้ ตอาร์ เปโจ (Arpeggio) ของคอร์ ดเมเจอร์
ให้ ความรู้สกึ ที่เข้ มแข็ง ได้ รับแรงบันดาลใจจากการชมพิธีสวนสนามเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณหน้ า
พระที่นงั่ เป็ นพิธีการที่กองทัพแสดงความจงรักภักดีต่อราชวงศ์จกั รี ในช่วงสุดท้ ายนี ้เป็ นการขับ
ร้ องประสานเสียง เนื ้อเพลงมีเนื ้อหาที่กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาที่สดุ มิได้ ที่มีตอ่ พสกนิกร
ทุกหมูเ่ หล่าในภาพรวมและเป็ นการถวายพระพร
ข้ อเสนอแนะ
บทประพันธ์ เพลง “หนึ่งในสยาม” เพื่อเทิดพระเกี ยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช เป็ นการสร้ างองค์ความรู้ใหม่ในการประพันธ์เนื ้อร้ องและการเรี ยบเรี ยงเสียงประสาน
ซึ่งการสร้ างสรรค์ผลงานชิ ้นนี ้แสดงให้ เห็นบทบาทของเสียงดนตรี จากการนําเทคนิคการบรรเลง
ของดนตรี พื น้ บ้ า นของแต่ล ะภาค อัน จะเป็ นประโยชน์ ต่อ ผู้ที่ ส นใจศึก ษาค้ น คว้ า ในด้ า นการ
ประพันธ์ เพลง ซึง่ ในการทําวิจยั ครัง้ ต่อไป ศิลปะสาขาอื่น ๆ สามารถสร้ างสรรค์งานในเชิงบูรณา
การ เช่น การประพันธ์เพลงประกอบการแสดงทางด้ านนาฏศิลป์ทังไทยและสากล
้
เป็ นต้ น
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รายการเครื่ องดนตรี
(Instrumentation)
1

Flute

1

Oboe

1

Clarinet in Bb

1

Bassoon

2

Horns in F

1

Trumpets in Bb

1

Trombone

1

Tuba

1

Timpani ( 4 ใบ)

1

Percussion 1 (Vibraphone, Xylophone, Chimes, Cymbal,
Triangle, Chings)

1

Percussion 2 (Xylophone, Glockenspeil, Thai Cymbals,
Gong-mong, Gong-hui, Snare drum)

6

Violins I

6

Violins II

4

Violas

3

Cellos

2

Double Basses
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ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์
ชื่อ
นางถาวรดา จันทนะสุต
วัน เดือน ปี เกิด 5 พฤศจิกายน 2512
สถานที่เกิด
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
สถานที่ทาํ งาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตําแหน่ ง
หัวหน้ าสาขาวิชาดุริยางค์สากล
วุฒกิ ารศึกษา 2550 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิขาดนตรี ชาติพนั ธุ์วทิ ยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2539 ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี สากล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ทุนการศึกษา 2551 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2546 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2535 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ประสบการณ์ การทํางาน
2553 - ปั จจุบนั คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2547 - 2549 ดํารงตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
คณะนาฏศิลป์และดุริยางค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผลงานทางวิชาการที่ตพ
ี มิ พ์ เผยแพร่
ตํารา
2555 ผลงานตําราทางวิชาการ ชื่อ โสตทักษะ (ฉบับปรับปรุง)
2551 ผลงานตําราทางวิชาการ ชื่อ ดนตรี พื ้นเมืองภาคใต้
2555 เรื่ อง การพัฒนาแบบฝึ กโสตทักษะสําหรับผู้เรี ยนดนตรีในระดับ
วิจัย
อุดมศึกษา
2553 เรื่ อง ประสิทธิผลของการนําดนตรี ไปใช้ เพื่อพัฒนาการด้ าน
สติปัญญาสําหรับเด็กปฐมวัยในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
2551 เรื่ อง วิเคราะห์แนวการประพันธ์เพลงลูกทุ่งดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ

